
229

Teksty do tomu V

Jean daniélou

Jean-Guinole-Marie Daniélou (1905–1974), francuski teolog, kardynał, je-
zuita, pionier odnowy teologii katolickiej przez powrót do źródeł biblijnych. 
W 1938 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od 1943 był profesorem historii po-
czątków chrześcijaństwa w Instytucie Katolickim w Paryżu. W 1962 roku został 
ekspertem II Soboru Watykańskiego, w 1969 – kardynałem, a w 1972 – człon-
kiem Akademii Francuskiej. Badał wpływ judaizmu i hellenizmu na powstawa-
nie chrześcijaństwa. Zajmował się teologią historii. Jego zdaniem, Bóg prowadzi 
dialog z ludzkością, tworząc ciąg zdarzeń stosowny do okoliczności dziejowych, 
który zmierza ku zbawieniu.

Proponowany tekst pochodzi z książki Bóg i my. W stronę Chrystusa. Pierw-
sza jej część traktuje o postrzeganiu Absolutu przez filozofię, religię, wiarę i Ko-
ściół, zaś część druga to traktat o Wcieleniu, biblijnych zapowiedziach Mesjasza, 
Kościele, sakramentach i życiu wewnętrznym.

TeksT

Słowo jest słowem zbawienia (Dz 13, 26), słowem krzyża (1 Kor 1, 18), sło-
wem pojednania (2 Kor 5, 19). Treścią słowa nie jest ani doktryna, ani mądrość, 
jak w nauczaniu filozofów czy mędrców. Jest ono głoszeniem jedynego zdarze-
nia, zdarzenia Wielkanocy. Treścią słowa jest tylko męka i zmartwychwstanie 
Chrystusa, rozpatrywane jako decydujący fakt historyczny, dzieło boskie o za-
sięgu kosmicznym wstrząsające światem. Polega ono na zwiastowaniu niepo-
jętych bogactw Chrystusowych (Ef 3, 4), przez które została otwarta era łaski. 
Oto treść Ewangelii, która ma być głoszona. (…)

Skądinąd jednak tajemnice Chrystusa nie są tylko tajemnicami prze-
szłymi. Zapoczątkowuje je Zmartwychwstanie. Lecz trwają one nadal. 
Oczekujemy tajemnicy przyszłości, to jest Paruzji. Głoszenie słowa jest 
więc jeszcze ciągle głoszeniem pokuty ze względu na sąd, który ma na-
dejść. Epoka Kościoła jest odrodzeniem dawanym przez Boga, „który nie 
pragnie niczyjej zguby” (2 P 3, 9). Treścią tej epoki jest misja: „Będzie gło-
szona ta Ewangelia królestwa po wszystkim świecie i  wtedy nastąpi ko-
niec” (Mt 24, 14). Wreszcie istnieje aktualna tajemnica Chrystusa chwały 
obecnego w  Kościele i  działającego w  sposób sakramentalny, ściśle boski, 
kontynuujący wielkie dzieło Boga w  obu Testamentach. Głoszenie słowa 
jest zatem zawsze jakimś hodie. Jest zwiastowaniem, że Bóg dziś dokonuje 
zbawienia. W tym sensie – jest ono wezwaniem do uczestnictwa w sakra-
mentach: wezwaniem do chrztu w nauczaniu misyjnym, wezwaniem do Eu-
charystii zwróconym do wiernych. W czasie ich niedzielnego zgromadzenia 
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liturgia słowa – będąca niejako zapowiedzią spełnienia słowa – poprzedza 
liturgię sakramentów. (…)

Jest to czas, gdy wielkie dzieła Boga spełniają się poprzez tak skromne znaki, 
jak woda, olej i chleb. Kto widzi tylko pozory, nie dostrzega w nich nic szcze-
gólnego. Jednakże ich pospolita postać ukrywa niebieskie tajemnice. Kto patrzy 
na rzeczy od zewnątrz, ten dostrzega tylko trochę wody wylewanej na ciało. 
A przecież to, co dokonało się w chrzcie, jest czymś równie wielkim, jak stwo-
rzenie świata i jak zmartwychwstanie Chrystusa.

(…)
To jednak, co chrzest tylko zapoczątkowuje, Eucharystia dopełnia. Zanurza 

ona również chrześcijanina w śmierć i w zmartwychwstanie Chrystusa. Pod tym 
względem skutek jej nie jest inny niż skutek chrztu. Lecz to, co chrzest sprawia 
zapoczątkowując, Eucharystia rozwija i udoskonala. Rozdzielony chleb i wino 
jest skutecznym znakiem nowego przymierza, który zarazem oznacza i sprawia 
w duszy i w ciele chrześcijanina wspólnotę życia, ustanowioną w Słowie wcie-
lonym między tymże Słowem i  naturą ludzką; znak ten odnawia w  każdym 
chrześcijaninie zbawczy skutek: „To jest kielich krwi mojej, krwi nowego przy-
mierza”. Eucharystia urzeczywistnia zatem w każdej duszy misterium zaślubin, 
spełnione najpierw we Wcieleniu i w Kościele.
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PyTania
1. Co jest zasadniczą treścią Pisma Świętego?
2. Czym jest liturgia?
3. Jaka jest relacja pomiędzy Pismem Świętym a liturgią?
4. Mając na uwadze znaczenie Pisma Świętego i liturgii, określ, czym one są 

dla teologii.
5. Sformułuj podstawowe zadania, jakie winna spełniać teologia.

Opr. ks. Damian Wąsek

walTer kasPer

Kwestie kościelnego wymiaru wiary budzą w dzisiejszej, indywidualistycznej 
epoce wiele kontrowersji. Walter Kasper podejmuje ten temat z właściwą sobie 
otwartością na współczesne pytania, a  jednocześnie źródłem swego myślenia 
czyni Pismo Święte i nauczanie Vaticanum Secundum. Jego tekst jest świadec-
twem wiary głębokiej i otwartej. 


