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Z chrystologią docieramy do centrum naszej świętej religii. Pytanie o Jezusa Chrystusa 

porusza ludzi: „Co sadzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem?” (Mt 22,41n) staje się centralnym 

pytaniem. Naukowe zmaganie się z podręcznikami prowadzi do mniej opracowanego obszaru 

dziejów teologii. Podręczniki dogmatyki dają uporządkowany przegląd materiału w formie 

kompetentnej. Dzieła te są używane przez profesorów i studentów w nauczaniu akademickim. Ich 

skuteczność odznacza się pośrednio w przepowiadaniu i w nauczaniu religii. 

 Ograniczenie rozprawy do obszaru języka niemieckiego pozwala się uzasadnić tą ważnością 

dla teologii w XX wieku. Manifestuje się to także w omawianych podręcznikach, które zostały 

przetłumaczone na prawie wszystkie języki. Neoscholastyka zagubiła swoje znaczenie po 

Vaticanum II. 

Dla chrystologii im XX wieku K. Rahner zebrał otwarte życzenia, które od przełomu 

wieków dominującej neoscholastyki nie zostały uwzględnione: Jezuicki Teolog domagał się 

rozbudowy teologii biblijnej, uwzględnienia historii dogmatów, osadzenia teologii objawienia, 

rozważania misteriów zbawczych życia Jezusa, jak i szerokiego zajęcia się człowieczeństwem i 

zmartwychwstaniem Jezusa. W nowych chrystologicznych koncepcjach XX wieku zostały te 

pragnienia zrealizowane i uwzględnione w dokumentach o Kościele, objawieniu i formacji 

kapłańskiej Vaticanum II. Przedłożona dysertacja przebadała wdrożenie tych żądań w 

najważniejszych niemieckojęzycznych podręcznikach. Rozważany okres niecałych 20 lat ma 

epokowe znaczenie ze względu na modyfikacje.   

 Rozprawa ta posługuje się metodą teologiczno-historyczną: wybrane podręczniki są badane 

pod względem ich planu i z uwzględnieniem relacji między chrystologią i soteriologią, a ostatecznie 

analizowana jest szczegółowo ich treść. Umożliwia to weryfikację wdrożenia propozycji Karla 

Rahnera. 

 Ludwig Ott opracowuje chrystologię przed soteriologią. Autor udowadnia aksjomaty w 

formie dicta probantia z Pisma Świętego, za pomocą Ojców Kościoła i przedstawia je 

systematycznie w teologii św. Tomasza. Dodana została nowa literatura egzegetyczna, ale raczej nie 

przepracowana. Natomiast w części spekulatywnej omawiane są przed Vaticanum II nowe teorie 

obok klasycznych. W soteriologii po uwagach wstępnych ustawia Ott w centrum naukę o trzech 

urzędach Jezusa Chrystusa z punktem ciężkości Jego kapłańskiej Ofiary. W końcu wychodzi 

jeszcze naprzeciw Descensus, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu. 

 Michael Schmaus wybiera w swojej Der Glaube der Kirche metodę historiozbawczą i 

ustawia soteriologię przed chrystologią. Jej głównymi źródłami są Pismo Święte i dzieła 

egzegetyczne. Schmaus umieszcza zmartwychwstanie Chrystusa w centrum refleksji. W końcu 

rozważa tak samo śmierć zbawczą Jezusa, przy czym omawia Wcielenie i cuda. Schmaus akcentuje 

tożsamość ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Byt Jezusa Chrystusa ujmuje 

Schmaus na podstawie Pisma św. i literatury egzegetycznej. Teologiczny rozwój następuje przy 

pomocy dziejów teologii i nauki kościelnej. Przy czym Schmaus w porównaniu do Otta mocniej 

akcentuje człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Unię hipostatyczną opisuje Autor trynitarnie przez 

relację Ja-Ty-My przez włączenie człowieczeństwa Jezusa i uzupełnia jego realizację przez 

klasyczna naukę. 

 Mysterium Salutis przedstawia treściowo jak też pod względem podziału Wydarzenie 

Chrystusa historiozbawczo-trynitarnie jako czyn Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ustalone pod koniec 

lat 50. pryncypia odpowiadają w istocie tym Rahnera: podręcznik dogmatyki ma teologiczno-

biblijny punkt ciężkości i uwzględnia także znanych egzegetów jako autorów. Historia dogmatów 

jest ujęta w integracji nauki kościelnej. W neoscholastyce zaniedbane momenty relacyjne, 

personalne, trynitarne, pneumatologiczne, antropologiczne, ekumeniczne, duchowe i liturgiczne 

powinny być uwzględnione obok streszczonej i przedstawionej teologii biblijnej. 



 Egzegeta Notker Füglister opisuje starotestamentalne królewskie, kapłańskie i prorockie 

pośrednictwo zbawcze na tle Nowego Testamentu, który przepowiada Jezusa jako Syna Bożego i 

jako Syna Dawida, jako Mesjasza i króla. 

 Egzegeta Rudolf Schnackenburg akcentuje centralną pozycję Chrystusa jako Boga-

Człowieka, używa metody historyczno-krytycznej. Schnackenburg identyfikuje zmartwychwstanie 

Chrystusa jako centralne wydarzenie, które uzasadnia wiarę. Roszczenie Jezusa, który jako 

ostateczne Słowo Boga jest wyłącznym pośrednikiem zbawienia, wyprowadza Autor z Jego 

ekskluzywnej relacji Synowskiej do Ojca jak też z suwerennego obchodzenia się z Prawem. 

Schnackenburg konstatuje rozwój nowotestamentalnej chrystologii, która osadzona jest na jej 

jednolitym fundamencie, jakim jest zmartwychwstanie ukrzyżowanego Syna Bożego Jezusa 

Chrystusa i rozwija się dalej do Pawłowej i Janowej chrystologii przy wsparciu Ducha Świętego, 

przy czym szczególnie zaakcentowana jest preegzystencja Jezusa, Jego Bóstwo, Jego posłannictwo 

i Jego śmierć na krzyżu. 

 Pieter Smulders opisuje linie rozwojowe chrystologii we wczesnym judeo-chrześcijaństwie, 

powstałe na tym wczesno-katolickie syntezy jak też nauki znaczących soborów. Autor notuje, że 

klasyczna chrystologia rozwinęła się już wcześniej. Jako przyczynę późniejszych sporów określa 

Autor niejednoznaczne użycie pojęć. Autor akcentuje jedność Jezusa Chrystusa, Jego 

człowieczeństwo i historię zbawienia związaną z rezerwą wobec nauki o dwóch naturach. 

 Dietrich Wiederkehr przyporządkuje, jak Karl Barth, Wydarzenie Chrystusa w relacji świata 

do Boga i relacji Boga do świata, oraz łączy, jak tamten, chrystologię z soteriologią. Rozpoczyna 

przy ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu i scala historię życia Jezusa do Jego podstawy. Wiederkehr 

określa człowieczeństwo Jezusa jako stwórczą wykładnię odwiecznego synostwa Jezusa i idzie za 

relacyjnym rozumieniem osoby. Przez to są według jego ujęcia lepiej odtworzone elementy 

trynitarne, chrystologiczne i antropologiczne, i przez to jest też bardziej zgodną nauką o dwóch 

naturach. Rahnerową chrystologię świadomości łączy Wiederkehr z chrystologia relacyjną. 

Problematyczna w jego ujęciu jest mowa o „stawaniu się” synostwa Jezusa, które byłoby w pełni 

objawione dopiero po zmartwychwstaniu, jak też zaakceptowanie przez Wiederkehra elementów 

subordynacjonistycznych i tryteistycznych. 

 Alois Grillmeier daje wprowadzenie do nauki o misteriach życia Jezusa. Raphael Schulte 

opracowuje dzieciństwo Jezusa a Christian Schütz – czas między Chrztem a Przemienieniem. Obaj 

opierają się w pierwszej linii na wynikach egzegezy, którą systematyzują. 

Hans Urs von Balthasar opracowuje w swojej części o Mysterium Paschale ogromną ilość 

literatury i rozważa to historiozbawcze centralne wydarzenie jako apogeum jego ujęcia w 

analogicznym sensie do rozumianego wewnątrztrynitarnego ruchu kenozy odwiecznego Syna. 

Autor akcentuje ukierunkowanie życia Jezusa na Jego śmierć na krzyżu, zapowiedziana przez 

Niego i w Starym Testamencie, przez co realizuje kenotycznie swoją odwieczną miłość Syna. 

Postulowane przez von Balthasara opuszczenie przez Boga jak i rzekomy lek Jezusa przed 

zstąpieniem do piekieł zaczyna się już w Ogrodzie Oliwnym. Powołuje się on w swoich 

rozważaniach o Descensus Jezusa Chrystusa m.in. na Mikołaja z Kuzy, Marcina Lutra, Jana 

Kalwina i twierdzi w tym kontekście przeciw Tradycji pasywność Pana jak i ewentualnie możliwą 

nadzieje na puste piekło. Po drodze na krzyż i do zmarłych, przedstawia Balthasar szczegółowo 

drogę do Ojca (zmartwychwstanie). Autor reprezentuje kenotyczną chrystologię posłuszeństwa i 

chrystologię Syna, w której znajdują ujście przy Descensus elementy chrystologii rozróżniającej. 

 Heribert Mühlen opisuje za pomocą Pisma św. Wydarzenie Chrystusa jako czyn Ducha 

Świętego, kreśli pokrótce rozwój historyczno-dogmatyczny i akcentuje, że wierzący otrzymają 

udział w boskiej naturze przez stworzoną łaskę, jak ona subsystuje w Duchu Świętym. Posłanie 

Ducha Świętego do serc wierzących określa Mühlen jako bytowanie osoby w wielu osobach, a 

Ducha Świętego jako trynitarne My. 

 Johann Auer działa w prawie wszystkich tematach, które znalazły się w dotąd omówionych 

podręcznikach. Oddziela on chrystologię od soteriologii i opracowuje wielką ilość literatury. Oba 

traktaty są rozpatrywane przez niego teologiczno-biblijnie, historyczno-dogmatycznie i 

systematycznie pod osłoną wiary katolickiej. Przy tym zauważa się szczegółowe momenty biblijne, 



historyczno-dogmatyczne i spekulatywne, które zostały uzupełnione przez źródła spiritualistyczne i 

liturgiczne. Auer idzie za chrystologią odgórną i akcentuje bardzo mocno człowieczeństwo Jezusa. 

Opisuje on osobowość jako subsystencję, ek-systencję, communicatio. 

 Dopiero po Vaticanum II pryncypia, które były zaplanowane dla Mysterium Salutis i już 

rozproszenie użyte w Katholischen Dogmatik Michaela Schmausa, znajdują zastosowanie w 

związku teologiczno-biblijnego, historiozbawczego, soteryjnego i historyczno-dogmatycznego 

przedstawienia w chrystologii i soteriologii katolickich podręczników dogmatyki. Zostało to 

urzeczywistnione na koszt dominującej w neoscholastyce psekulatywno-esencjalistycznej metodyki. 

Teologia szkolna zanurzyła się błahość, jedynie dogmatyka Ludwiga Otta była dalej wydawana. 

Dyrektywy i wyniki egzegezy były teraz dominujące, co zostało dobrze rozpoznane w Der Glaube 

der Kirche i przede wszystkim w Mysterium Salutis. Ze wszystkich autorów Johann Auer 

uwzględnił w najbardziej rozważony sposób teologię Biblii, historię dogmatów, filozofię, Urząd 

Nauczycielski, duchowość i liturgię. Osobowe rozumienie objawienia wyrugowało w posoborowej 

chrystologii model teoretyczno-instrukcyjny, neoscholastyczny, w historii dogmatów rozpoznany 

został harmonijny rozwój w ramach rozwijającej się wiary. W systematyce zostały zintegrowane w 

zależności od Autorów mniej lub mocniej elementy historiozbawcze, relacyjne, trynitarne, 

personalne i antropologiczne. 


