KS. MARIAN WOLNIEWICZ

CHRYSTOLOGIA PAWŁA W EGZEGEZIE WSPÓŁCZESNEJ
„Bo nie sądziłem, że trzeba mi coś umieć między wami, jeno Jezusa
C h ry stu sa i to ukrzyżow anego" (1 Kor 2, 2). „A żyję ja, już nie ja, ale
ży je w e m nie C hrystus" (Gal 2, 20). „M nie bowiem żyć jest Chrystus,
a um rzeć zysk" (Flp 1, 21).
T akie w yznania m ają sw oją wymowę. N aw et potrącając pewien procent
na rzecz retorycznej przesady, w łaściw ej ludziom W schodu, spodziewać
się trzeba, że w y rażają one zupełnie specjalny stosunek do Chrystusa, który
d la A utora tych słów stał się treścią życia. Pełnego w yrazu nabierają te
zwroty w tedy, gdy uświadom im y sobie osobę Pawła, pisarza, który w yróżnia
się poczuciem odpow iedzialności za słowo. Pod piórem Paw ła zw roty te
w yrażają w pełni to, co oznaczają. Z najduje to odbicie w listach A postoła,
w których treść zw iązana jest ja k najściślej z życiowym zadaniem Pawła,
z jego posłannictw em , m ającym na celu głoszenie C hrystusa całem u światu,
a w szczególności poganom. O soba C hrystusa i Jego dzieło znajdzie w listach
św. Paw ła obszerne i w ielostronne naśw ietlenie. Nic w ięc dziwnego, że
Franęois Amiot, zajm ujący się od w ielu la t listam i św. P a w ła 1, podejm ując
na prośbę w ydaw nictw a £ditions du Cerf tem at: Les idees m aitresses de
S. Paul*, skupił sw ą uw agę n a nauce o C hrystusie i Jeg o dziele, czyli
zbawieniu. Amiot nie zam ierzał stw orzyć syntezy Paw łow ej chrystologii
Jeg o cele i am bicje są o w iele skrom niejsze. Chce on dać rodzaj przew odnika
po listach A postoła, a opracow uje go tak, że uw ypukla, w ydobyw a na jaw
ęłów ne tem aty listów , ukazuje ich związki i skupia w okół naczelnej idei
przyśw iecającej Pawłowi? a w ięc — wokół C hrystusa. N aśw ietla w ten
sposób i w yjaśnia czytelnikow i złożoność m yśli Pawła, jej głębię i skom
plikow any tok rozum owania, na k tó ry skarżyły się już pierw sze pokolenia
chrześcijan, ja k o tym św iadczy w yznanie Piotra: „A w ięc najmilsi, tego
oczekując, starajcie się, aby w as zastał bez plam y i bez skazy w pokoju,
a w nieskw apliw ości P ana naszego upatrujcie zbawienie, jak to pod w pły
w em otrzym anej m ądrości pisał do w as najm ilszy b ra t nasz Paweł, jak to
zresztą czyni w e w szystkich listach, w których są pew ne m yśli trudne do
zrozumienia, a k tó re ludzie nieuczeni i niestateczni paczą, podobnie jak
i inne pism a na sw oją w łasną zgubę" (2 P 3, 14—16).
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1 W ydał: U enseignem ent de Saint Paul, Paris 1938. (wyd. 6 ukazało
się tam że w r. 1946) oraz: Saint Paul, Epitre aux Galates, £pttres aux
Thessaloniciens. Traduction et commentaire, Paris 1946 (Verbum Salutis,
XIV).
* Paris 1959 (Lectio Divina, 24).
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Tak pom yślany „przewodnik", a może raczej „wprow adzenie" do listów
Paw ła staje się równocześnie — dodajm y to od siebie — naw et bez w y
raźnego zam iaru Autora, pewnego rodzaju chrystologią. Amiot nigdzie nie
nazyw a tak sw ojej książki, nie zmienia to jednak faktu, że treścią jego
pracy jest nauka Paw ła o Chrystusie, i że książka jego do te j dziedziny
teologii biblijnej należy.
Amiot przedstaw ia chrystologię Paw ła w czterech częściach, których
tytuły mówią same za siebie: część I zatytułow ana Le salut par le Christ,
kreśli Boży plan zbawienia, om awia darm owość i powszechność zbawienia,
jego przygotow anie i ocżekiwanie (Adam i* grzech pierw orodny, Abraham
i usprawiedliwienie przez wiarę, Mojżesz i praw o — oto podpunkty 5 roz
działu). N astępnie mówi o odkupieniu dokonanym przez C hrystusa, czyli
o Chrystusie Odkupicielu (Rozdz. 6: Le Christ auteur du salut, La Rśdemption.
I: Le Christ Preexistant, II: Le Christ Incarne et Cruciiie, III: Le Christ
Gloriliś).
Część 2 i 3 pod wspólnym tytułem : La participation au salut, mają
osobne podtytuły: A spect individuel et A spect collectii. Tu znalazło się
m iejsce na przedstaw ienie takich tem atów , jak: U hom m e nouveau, La
justification, L'acces a la justilication, La fo i et le bapteme, Uunion au
Christ, La grace, Le Saint Esprit, Salut collectii et salut individuel. Le Corps
du Christ. Uunion au Corps du Christ par VEucharistie. UEglise, Corps du
Christ. V u e com plem entaire sur la doctrine du Corps du Christ.
Końcowa część zatytułow ana: L'achevem ent du salut, mówi o nadziei
chrześcijańskiej, o śm ierci i sądzie, o zm artw ychw staniu i paruzji; porusza
kw estię: Siecle present et siecle lutur, oraz om awia chwałę, zbawionych pod
tytułem A la gloire de Dieu le Pere.
Amiot połączył chrystologię z eklezjologią i soteriologią, gdyż w myśli
Paw ła i pierwszych w ieków nie rozróżniano ich, jako osobne działy teologii.
G rupuje starannie teksty A postoła w okół zasadniczych tem atów , ale nie
uwzględnia zupełnie ich chronologicznego następstw a. Czerpie ze wszystkich
pism Pawła, także z tych, których autentyczność jest w ątpliw a. List do
H ebrajczyków i Listy Pasterskie przyjm uje bez dyskusji za Pawiowe.
Z punktu w idzenia m etody są to braki, które m ogą prowadzić do nieporo
zumień. Zwrócił już na to uw agę M. E. B oism ard8. D odajm y od siebie, że
braki te pociągają jeszcze inne konsekw encje. M ogą m ianowicie wywołać
złudzenie, że chrystologiczna myśl Paw ła posiadała od początku tę postać,
jak ą je j nadał system atyk, i że w ystępuje w pism ach A postoła jako wy
kończona całość. Po w tóre, utrudniają, a naw et uniem ożliw iają śledzenie
rozw oju m yśli Apostoła, co dla właściwego poznania i zrozumienia chrysto
logii Paw ła posiada znaczenie pierwszorzędne.
Tych niedogodności unika metoda, którą między innymi stosuje Lucien
Cerfaux w dziele poświęconym chrystologii Paw ła w ydanym w roku 1951,

« „Revue Bibliąue", 67 (1960) 448—449
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a po raz drugi w roku 1954 w Paryżu, pt. Le Christ dans la theologie d e
Saint Paul, jako 6 tom kolekcji „Lectio Divina" 4.
C erfaux uw zględnia zarówno chronologiczne następstw o pism Pawła,
jak i problem autentyczności listów. Staw ia pytanie, dotyczące źródeł,
z których pisarz korzysta. W odniesieniu do chrystologii Pawła zagadnienie
to jest niezm iernie ciekawe. N a ogół przyjm uje się zgodnie cztery źródła
dla chrystologii Pawła: pierwsze, to objawienie, które Paw eł otrzym ał
podczas w izji C hrystusa Zm artw ychw stałego pod Damaszkiem. Na drugim
m iejscu w ym ienia się trad y cje gminy chrześcijańskiej w Damaszku, Jerozo
limie i Antiochii. Potem — osobowość Pawła, jego przygotow anie teolo
giczne w judaizmie, typ um ysłow y itd. W reszcie potrzeby kościołów, doktórych Paw eł pisał sw e listy i którym w yjaśniał poszczególne punkty
chrześcijańskiej doktryny.
W ocenie natom iast pierw szeństw a i w pływ u poszczególnych źródeł1
zachodzą m iędzy autoram i różnice. Jed n i kładą nacisk na objaw ienie pod
Damaszkiem i przekaz gmin chrześcijańskich, widząc w nich głów ne źródła
chrystologii Pawła. C erfaux na przykład sądzi, że Paw eł zawdzięcza obja
w ieniu pod Damaszkiem dokładne pojęcie C hrystusow ego Bóstwa, że
w łaśnie w tedy, w chwili naw rócenia i jednocześnie pow ołania została
objaw iona Pawłowi praw da o Bóstwie C hrystusa i C hrystus jako Syn Boży
stał się od te j chwili centralnym punktem Paw łow ej m yśli religijnej. Na>
dow ód tego przytacza Gal 1, 15, gdzie Paw eł pisze w yraźnie, że „Bóg
objaw ił m u swego Syna, żeby głosił Go poganom". Paw eł zalicza objaw ienie
pod Damaszkiem do objaw ień C hrystusa Zm artw ychw stałego i staw ia jew 1 Kor 15, 8 na rów ni z ukazaniem się C hrystusa apostołom po zm artwych
w staniu. Zdaniem Cerfaux Paw eł staw ia na.pierw szym m iejscu sw oją wizję
pod Damaszkiem, gdy mówi, że Bóg objaw ił mu swego Syna. To jest za
czątek jego w iary i uświadomienia, że Syn Boży nie jest stworzeniem, alenależy do innego porządku, aniżeli stworzenia. C erfaux kładzie mocny na
cisk na w yrażenie „Syn Boży"; podziela zdanie, że Paw eł został niejako
„zmuszony" do użycia te j form uły dla w yrażenia swojego widzenia, a na
w et, że ta form uła została m u bezpośrednio objaw iona przez Boga. Bóg
objaw ił Pawłowi, że Jezus jest Synem Bożym i że posiadał to imię. Na
potw ierdzenie sw ojego m niem ania pow ołuje się profesor low ański na Łu
kasza, który w skazuje w yraźnie na związek ty tu łu „Syn Boży" z naw ró
ceniem A postoła. W Dziejach A postolskich 9, 20 Łukasz pisze, że bezpo
średnio po naw róceniu w Damaszku „Paweł głosił Jezusa, twierdząc, że jest
On Synem Bożym". To musi być echo tego, co w owym momencie uderzyło
chrześcijan. Możliwe, że sam Paw eł kładł nacisk na sw oją inicjatyw ę w tym
względzie, okazując w ielką odwagę, gdyż podjął formułę, k tó rej treść spo
w odow ała skazanie na śm ierć C hrystusa. Apostołow ie w swoim nauczaniu
unikali tego tytułu. Piotr używ ał w yrażenia: pais theou, bardziej odpowied
k

*
U kazało się rów nież tłum aczenie hiszpańskie i angielskie tego dzieła,
zob.: Elenchus Bibliographicus Biblicus, „Biblica", 37 (1956) poz. 1561 oraz
40 (1959) poz. 2505. W języku polskim krótką recenzję pierwszego w ydania
francuskiego napisał Ks. E. Florkowski w „Ruch Bibi. i Liturg.", 7 (1954) 58—59.
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niego w środowisku żydowskim, a Szczepan w w izji przedśm iertnej, w któ
rej nie brak analogii z widzeniem Paw ła pod Damaszkiem, powiedział:
l i i i Człowieczy".
Również pod Damaszkiem zrozumiał Paw eł — w edług Cerfaux — sens
C hrystusow ego posłannictwa. Pojął, że Jezus jest zbawieniem dla pogan
(Dz 13, 47; 26, 17—£3), i w ypełnił powołanie sługi, określone przez proroka
Izajasza. Zrozumiał rów nież Paweł sens swojego w łasnego pow ołania, które
nabrało szczególnego znaczenia: Bóg w ybrał Pawła, aby w zastępstwie
C hrystusa spełniał poselstwo i zaniósł objaw ienie w św iat pogański.
Duże znaczenie przypisuje Cerfaux tradycji pierw otnych gmin chrześci
jańskich. Sądzi on, że kontakty Paw ła z gminami w Damaszku, Jerozolimie
i Antiochii były ściślejsze, niż by się to na pozór zdawało, i z pewnego rodzaju
upodobaniem odkryw a twórcze ślady jerozolimskich tradycji, które ukształ
tow ały i bardzo silnie w płynęły na sformułowania Pawłowe.
Gdy chodzi o osobę Pawła, ciekaw e jest pytanie, co Paw eł wiedział
o Jezusie z N azaretu w momencie swojego nawrócenia. Jego obecność przy
m ęczeństw ie Szczepana w ystarczała, by wiedział, że chrześcijanie oddawali
cześć Chrystusow i jako uwielbionem u przez Boga i znajdującem u się
„w chw ale Boga". Paw eł podzielał odrazę Żydów do C hrystusa ukrzyżo
wanego i prześladow ał w łaśnie Kościół za w iarę w C hrystusa P a n a
(Seigneur, Kyrios). Ta w iara odstręczała go od chrześcijaństw a, pociągało
ę o natom iast co innego: jako faryzeusz oczekiwał Paw eł zmartwychwstania
um arłych. Chrześcijanie przyjm ow ali za fak t dokonany to, czego Paweł
dopiero się spodziewał; to usposabiało go przychylnie do nauki o zmartwych
w staniu Chrystusa.
N a pytanie, w jakim stopniu w płynął na Paw ła judaizm hellenistyczny,
czy Apostoł znał dzieła Filona, Księgę M ądrości, czy niektóre pokrewieństwa
jego myśli z judaizmem aleksandryjskim można w yjaśnić prostą endosmozą,
odpow iada Cerfaux, że w ydaje się to mało prawdopodobne. Przyjm uje za
prawdopodobne, że Apostoł interesow ał się przed swoim nawróceniem apokaliptyką. W każdym razie jako chrześcijanin oczekuje przyjścia Chrystusa,
w którym widzi preegzystujący byt Boży, odpow iadający w większym lub
mniejszym stopniu Synowi Człowieczemu z księgi Henocha lub IV księgi
Ezdrasza.
W pływ filozofii religijnej, jak i religii ówczesnych oraz gnozy wydaje
się mu nikły i nieistotny. M yśl św iętego Paw ła przedłuża linię religii
starotestam entow ej, takiej, jaką przyjm ow ał ówczesny judaizm.
Potrzeby poszczególnych gmin ujaw niły się w szczególności w odnie
sieniu do dwóch ośrodków: mianowicie gminy w Koryncie oraz gminy
efeskiej. Doświadczenia, poczynione w środow isku korynckim i w Efezie
w płynęły na ukształtow anie m yśli Paw ła w pewnym okresie i na utworzenie
pewnych syntez teologicznych, ta k charakterystycznych dla niektórych
pism Apostoła.
Z wnikliwym uporem śledzi Cerfaux myśl Paw ła,' badając literacką
spuściznę A postoła w porządku chronologicznym. W ie dobrze, że myśl Pawła
■
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zostanie zawsze skom plikowana, że można ją zgłębiać z różnych punktów
w idzenia, i stara się odkryć je j rozm aite aspekty, odmiany, przekształcenia,
zakładając, że jest to m yśl żywa, to znaczy podlegająca rozwojowi i zmianie.
Zgodnie z chronologią rozpoczyna od listów do Tesaloniczan, potem ana
lizuje cztery w ielkie listy A postoła, by w głębić się w końcu w listy w ię
zienne. Listy pasterskie, których autentyczność budzi wątpliwości w ielu
uczonych, zostały w ykorzystane tylko w tym celu, aby w m iarę możliwości
ośw ietlić poprzednie myśli. Pominięto zupełnie list do H ebrajczyków jako
nieautentyczny.
T ak ograniczony m ateriał źródłow y pozw ala odkryć w spuściźnie Pawła
następstw o kilku punktów widzenia, pew ne m yślowe etapy, które zostały
uporządkow ane w n astępującej kolejności: W listach do Tesaloniczan, które
należą do pierw szego okresu, dom inują kw estie związane z paruzją i zm ar
tw ychw staniem , pozostają one jeszcze żyw e w pierwszym liście do Koryntian.
Są ow ocem praw ie dw udziestoletniego życia Paw ła w chrześcijaństw ie
i służbie apostolskiej i w yrazem teologicznej refleksji dokonanej pod w pły
wem ścisłych i częstych kontaktów z pierw otną społecznością chrześcijańską.
C ztery w ielkie listy, k tó re pojaw iły się w krótkich odstępach czasu, zaledwie
w kilka la t po listach do Tesaloniczan, w prow adzają w chrystologię Pawła
nowe elem enty i now y punkt widzenia: dyskusje na tem at sprawiedliwości
chrześcijańskiej, m ądrości Bożej, uspraw iedliw ienia człowieka, jego uśw ię
cenia i m ądrości chrześcijańskiej. Trzeci etap w chrystologii Paw ła otw ierają
listy w ięzienne, a m ianowicie listy do K olosan i do Efezjan, w których
A postoł rozw ija to, co nazw ać by można „tajem nicą C hrystusa".
C erfaux przypuszcza, że następstw o tych punktów widzenia mogło za
leżeć od w pływ u środow iska korynckiego i efeskiego oraz doświadczeń,
jakie Paw eł poczynił w ciągu długiego pobytu w tych dw u m iastach. Do
strzega też trzy syntezy, które odpow iadają owym punktom widzenia, a na
stępują po sobie i zazębiają się w ta k i -sposób, że synteza późniejsza nie
pow strzym uje rozw oju syntez wcześniejszych.
Pierwszem u ośrodkow i zainteresow ania, którym jest paruzja i zmar
tw ychw stanie oraz zw iązana z nim ściśle śm ierć C hrystusa, odpowiada
synteza, k tó ra jest w rzeczyw istości soteriologią. M otyw y soteriologiczne
w ystępują zupełnie widocznie i przew ijają się poprzez w szystkie listy, ale
głów ny akcent został położony już w pierwszych. Ten etap m yśli Pawłowej
odzw ierciedlają listy do Tesaloniczan i końcow a część pierwszego listu
do K oryntian. Tem at jest archaiczny, bardzo bliski chrystologii pierwszych
gmin, tak iej, jak ą możemy odtw orzyć na podstaw ie Dziejów Apostolskich
i ew angelii synoptycznych. W listach do Tesaloniczan skupia się wokół
paruzji C hrystusa i Jego zm artw ychw stania, a w 1 Kor 15 nacisk spoczywa
raczej na zm artw ychw staniu, aniżeli na paruzji. Stosownie do pierwotnego
schem atu w yznania w iary nie rozróżnia się w tym okresie śmierci i zmartw ychw stania. Głównym tem atem jest dzieło zbawienia chrześcijanina, któ
rego spraw cą jest C hrystus. Ogólnie mówiąc jest to w ięc soteriologią,
k tó rej treścią są głów ne myśli, zaw arte w pierw otnych form ułach wiary,
6 — Roczniki Teologiczno-Kanonlczne, T. X, z. 1
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a mianowicie: paruzja Chrystusa, którego Bóg wskrzesił, C hrystus um arł
za nasze grzechy i Bóg go wskrzesił. Oczekiwano przyszłego zbawienia
i paruzji jako znaku zm artwychwstania wierzących, przy czym zm artwych
w stanie C hrystusa pojmowano jako pierwszy akt paruzji. C ałe nauczanie
skupiało się wokół zm artwychwstania. Cerfaux sądzi, że to w łaśnie jest
charakterystyczne dla soteriologii Paw ła na pierwszym etapie rozw oju jego
myśli chrystologicznej. Zm artw ychw stanie C hrystusa znajduje się całkowicie
na pierwszym planie; z jednej strony stanowi preludium paruzji, a z drugiej
wprowadza w św iat i życie uśw ięcające siły nadprzyrodzone św iata przy
szłego. W ten sposób zbawienie staje się nie tylko czymś, co przyjdzie, ale
jest już obecne, już się realizuje, a Królestwo C hrystusa urzeczyw istnia się
w teraźniejszości. Chrystus króluje od teraz i od teraz zbawia. T a skuteczność
zm artw ychw stania i śmierci C hrystusa nadaje chrześcijaństw u charakter
religii dynamicznej, uśw ięcającej życie obecne w życiu chrześcijańskim , jak
uświęcenie, usprawiedliwienie, m ądrość chrześcijańska, życie pod wpływem
lub w obecności Chrystusa. O bserw ujem y rozwój teologii śm ierci odku
pieńczej, która już owocuje.
Teologia Pawła przypisuje tak w ielką w artość zm artw ychw staniu, że
historyczne istnienie C hrystusa przed zm artw ychw staniem zarysow uje się
w niej raczej jako przeciw staw ienie do stanu chwalebnego. W cielenie ma
0 tyle tylko znaczenie, o ile sprowadza C hrystusa w edług ciała na świat,
dzięki czemu może O n umrzeć, aby zm artw ychw stać i dokonać w swoim
śm iertelnym ciele dzieła zbawienia. Stosownie do tego stanow iska teolo
gicznego Paw eł nie odw ołuje się do nauk i cudów C hrystusa. Uderza to
szczególnie w porów naniu z ew angelią św. M arka, k tó ry widzi objawienie
Bóstwa w cudach, i z ew angelią św. Jana, w k tó rej Bóstwo Chrystusa
przejaw ia się w nauczaniu.
Drugi etap jest praw dopodobnie ściśle związany z pobytem Apostoła
w Koryncie. Paweł form ułuje swe myśli w w ielkich listach. W ypracow uje
inną syntezę, która podejm uje elem enty soteriologiczne i „m istyczne" z po
przedniego etapu i przedstaw ia chrześcijaństw o jako urzeczyw istnienie sze
rokiej ekonomii zbawienia i tajem nicę Bożej Mądrości, której przedmiotem
jest dzieło C hrystusa i sam Chrystus. Zm artwychw stanie i śmierć C hrystusa
sprowadziły na św iat nowy pierw iastek religijny. Tym nowym pierw iastkiem
jest moc i hojność Boża, obecna w Chrystusie. W początkach listów do
Rzymian i pierwszego listu do K oryntian przedstaw ia Paw eł powołanie
chrześcijanina, przeciw staw iając je podstawowym ideom judaizm u i pogań
stwa. Zajm uje stanow isko przeciwne żydom i żydującym chrześcijanom.
Dzieło C hrystusa położyło koniec ekonomii praw a starotestam entow ego.
Chrześcijanie należą do now ej ekonomii, w której C hrystus, przyjęty przez
wiarę, staje się tw órcą chrześcijańskiej sprawiedliwości i świętości. Prze
ciwko chrześcijanom korynckim, którzy ulegali skłonności do postaw ienia
chrześcijaństw a na rów ni z filozofią i takim i rucham i religijnym i, jak orfizm
1 misteria, Paw eł w ystępuje z gwałtownym protestem . Uczy, że chrześcijaństw o
jest w istocie sw ojej przyjęciem skuteczności Chrystusa. Jeśli jest w nim
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jakiś pierw iastek mądrości, to jest to m ądrość Boża, dana przez Ducha,
k tó rej przedm iotem jest C hrystus i przyszłe dobra, które w Nim chrześci
janie otrzym ują. Nowe życie jest skutkiem zm artw ychw stania Chrystusa.
Paw eł rozw ija i ciągle na nowo w raca do tem atu, że C hrystus jest przede
w szystkim C hrystusem duchowym i udziela nam swego w łasnego życia
i świętości. Je st to chrystologia w ściślejszym tego słowa znaczeniu. Nowa
jest jednak synteza, a nie poszczególne elem enty, k tó re w większości istniały
już poprzednio,
p

Trzeci etap u stala się podczas działalności Paw ła w Azji Mniejszej,
a zwłaszcza w Efezie, i zaw iera syntezę chrystologiczną najbardziej kom
pletną. O dzw ierciedlają ją listy więzienne. Ta synteza koncentruje poprzednie
m ateriały na now ym planie. Ośrodkiem jest tym razem idea tajem nicy.
Sposób, w jaki Bóg urzeczyw istnił zbawienie, odsłania mądrość, której przedmiotem je st C hrystus. Paw eł skupia uw agę głównie na osobie Chrystusa.
Tu w łaśnie jest m iejsce na podstaw ow e problem y chrystologii, które rzucają
św iatło na osobę C hrystusa, a konkretnie na Jego Bóstwo. Cerfaux analizuje
hymny do C hrystusa, ta k charakterystyczne dla kościołów azjatyckich.
Studiuje tem aty: O bjaw ienie i poznanie tajem nicy, ta k w ich formach lite
rackich, jak i w ujęciu w łaściw ym chrześcijaństw u. Przecież apostołowie,
a w szczególności Paw eł, objaw iali tajem nicę chrześcijańską, k tó rej poz
nanie stanow i istotne dobro chrześcijańskiego życia. A by w yrazić zaw artość
tajem nicy, określa C erfaux stosunki C hrystusa ze św iatem : C hrystus jed
noczy św iat, żydów i pogan z jednej strony, oraz św iat m ocy z drugiej
strony i prow adzi w szystko do jedności w Bogu. To dzieło zjednoczenia,
które jest pow rotem do początkow ej jedności, pozw ala w niknąć w tajem 
nicę osoby C hrystusa, obrazu Boga. Bóstwo C hrystusa uw ypuklają nazwy
i atrybuty, jakim i Paw eł obdarza Chrystusa. W ich św ietle Bóstwo C hrystusa
w ystępuje w całej okazałości. Bez w iary w to Bóstwo dom yślnej w escha
tologii, soteriologii i w m istyce, rozw ój chrystologii Paw ła nie m iałby ani
podstawy, ani ra c ji bytu. W św ietle tych atrybutów n abierają pełnego zna
czenia określenia „Syn Boży" i „Pan".
A oto w nioski końcowe, do jakich dochodzi Cerfaux w w yniku swoich
badań nad chrystologią Paw ła: Zarówno podstaw y, jak również istotne
środki w yrazu, którym i posługuje się Paweł, a mianowicie: pierw otna tra 
dycja chrześcijańska, form uły starotestam entow e i judaistyczne, wizja
Zm artw ychw stałego — zostały ustalone od samego początku. Dlatego nie
można mówić o praw dziw ej ew olucji w chrystologii Pawła. Po w tóre: odnosi
się w rażenie, że nie można syntetyzow ać w te n sam sposób m yśli A postoła
na rozm aitych etapach jego działalności. Trzy następujące po sobie etapy,
na których pow stają syntezy, różnią się całkow icie między sobą. C hrysto
logia Paw ła jest owocem objaw ienia Bożego. Nie da się jej w ytłum aczyć
w sposób naturalny, jako przejaw u synkretyzm u, który za czasów Pawła
panow ał w religiach całego św iata. Paw eł zbudował ją na objaw ieniu
C hrystusa, zaw artym w w ierze pierw otnych gmin i na swoich w łasnych
a
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objawieniach i natchnieniach. N a tym, co wiedział świadomie i w czym
zgadzał się z całym ruchem chrześcijańskim.
Cerfaux nie w daje się w dyskusję i polemikę z autoram i, którzy inaczej
niż on interpretują chrystologiczne teksty św. Pavyła. W ychodzi to na korzyść
przejrzystości jego dzieła i w ykładu. Jego sądy są w ynikiem gruntownego
i rozważnego przem yślenia listów Pawła. Dzięki tem u dzieło lowańskiego
egzegety może oddać duże usługi przy w ykładzie listów A postoła w semi
nariach duchownych. Program sem inaryjny nie pozwala na przerobienie
wszystkich listów ; przestudiow anie jednego z nich zapoznaje słuchaczy
z m yślą A postoła w tym okresie, w którym pojaw ił się przerabiany list,
przy czym jest to poznanie fragm entaryczne, ograniczone ram am i listu.
W łaściwsze w ydaje się omówienie głównych myśli, przew ijających się
poprzez w szystkie listy Apostoła. Pod tym względem książka Cerfaux może
służyć jako wzór właściwego pod względem m etodycznym opracow ania te
matu. Pokazuje bowiem myśl A postoła w przekroju historycznym , poczynając
od jej początku aż do ostatnich faz rozwojowych. Przew aga elementów
teologicznych i syntetycznych nad filologicznymi oraz analitycznym i odpo
w iada też kierunkowi, jaki panuje w e w spółczesnej biblistyce. Studentom
zaś teologii umożliwia pełniejsze ujęcie doktryny ksiąg św iętych, którą
m ają w przyszłości przekazywać wiernym.
«

»

LA CHRISTOLOGIE DE SAINT PAUL DANS L’EX£G£SE CONTEMPORAINE

Dans son article 1'auteur s'occupe seulem ent de deux livres consacrćs
h la christologie de Saint Paul, parus dernierem ent dans la collection „Lectio
Divina". II s'agit de travail ecrit par Fr. Amiot sous le titre: Les idees
maitresses de Saint Paul, Paris 1958 et celui de L. Cerfaux, Le Christ dans
la thóologie de Saint Paul, Paris 1951 (2-eme edition Paris 1954). En comparant ces deux oeuvres au point de vue de la m ćthode de l'exposition
exegetique, 1'auteur prefere celle de L. Cerfaux, et c*est pourąuoi il
s'interesse au travail du celebre professeur lovanien, d'une m aniere plus
spóciale. En conclusion il recom m ande la m ethode de L. Cerfaux comme tres
utile et constructive dans l’exposition de la thóologie bibliąue et surtout
de la christologie aux Grands Sem inaires des Prótres.

