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Jedno z g³ównych pytañ klasycznej chrystologii dotyczy skutków
wcielenia. Po co Bóg sta³ siê cz³owiekiem? Czy tylko po to, aby naprawiæ
z³o uczynione przez cz³owieka, czy te¿  lub mo¿e przede wszystkim  aby
czyni¹c wiêksze dobro pokonaæ z³o? Taki rodzaj pytañ przynajmniej od
czasów redniowiecza by³ wyznacznikiem rozwa¿añ o wcieleniu, mierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Konieczne jest zdaæ sobie
sprawê, ¿e wspominane trzy wielkie wydarzenia musz¹ byæ zawsze
rozpatrywane ³¹cznie. Nie mo¿na skupiaæ siê tylko na jednym z nich,
nie odnosz¹c siê wprost lub porednio do pozosta³ych. Szerokie i ca³ociowe spojrzenie gwarantuje poprawnoæ uzyskanych rezultatów,
bowiem  jak dostatecznie uzasadniaj¹ to pierwsze wieki istnienia
Kocio³a  nie ma prawdy o odkupieñczej mierci, jeli wpierw nie ma
prawdy o wcieleniu. Bóg najpierw sta³ siê cz³owiekiem, a dopiero póniej  jako cz³owiek  zbawi³ rodzaj ludzki.
Ca³e ¿ycie Jezusa ma charakter zbawczy, czyli ka¿de wydarzenie
opisane na kartach Ewangelii nale¿y do czasu ludzkiej historii, a jednoczenie ten czas przekracza. Bóg zbawia ludzi na ludzki sposób, to
znaczy przyjmuj¹c wszystko to, czym sam nie by³, a co z koniecznoci
charakteryzuje bycie tego, co jest przyjmowane. Ju¿ Orygenes trafnie
zauwa¿a, ¿e gdyby S³owo Bo¿e czego nie przyjê³o, to nie mog³oby byæ
zbawione. Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym cz³owiekiem i wy³¹cznie bêd¹c takim dokonuje zbawienia.
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Bóg przyszed³ jako oczekiwany Mesjasz i zbawi³ ka¿dego cz³owieka. Pierwszym i zasadniczym celem przyjcia Syna Bo¿ego by³o zbawienie ludzkoci1. Taka odpowied ani nie dziwi, ani nie zaskakuje 
raczej potwierdza ci¹g³oæ i niezmiennoæ rozumienia dzie³a Jezusa
z Nazaretu na przestrzeni wieków istnienia Kocio³a. Podstawowe zagadnienie, którego tutaj dotykamy, dotyczy pojêcia zbawienia i jego
skutków dla cz³owieka. Nale¿y jednak doprecyzowaæ  zbawienie nie
jest wy³¹cznie kwesti¹ wyzwolenia z grzechów. Bóg nie dzia³a w historii wiata tylko po to, aby naprawiaæ ludzkie b³êdy. Jego ³askawoæ
i dobroæ s¹ tak nieskoñczone, ¿e przekraczaj¹ nieporównywalnie
i w sposób niezas³u¿ony ka¿de ludzkie oczekiwanie. W tym sensie zbawienie to tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, dopuszczenie cz³owieka do
udzia³u w ¿yciu samego Boga. Jezus zbawia cz³owieka, to znaczy uwalnia go od z³a i czyni dzieckiem Boga. I choæ sam ten fakt jest zaskakuj¹cy i niewyobra¿alny, to pozostaje mocno osadzony w nadziei Izraela. Lud Starego Testamentu jest ludem pielgrzymuj¹cym w nadziei,
otwartym na historiê, która mo¿e staæ siê w ka¿dej chwili prze³omowa, to znaczy naznaczona specjalnym dzia³aniem Boga. Historia nieustannie mówi o Bogu, pozwala Go poznaæ i rozpoznaæ w wydarzeniach. Jednoczenie mówi wiele o cz³owieku: o jego pocz¹tkach i celu,
do którego zmierza2. Po co wiêc Bóg wszed³ w historiê cz³owieka?
Odpowied na to pytanie kryje siê w samej istocie nadziei narodu
wybranego opartej na obietnicach ze strony Boga.
Pierwsz¹ z tych obietnic jest zapewnienie ziemi, okrelonego terytorium. Izrael jest ludem koczowników i pasterzy. Jego egzystencja
oparta jest o rytm zmian w ci¹gu roku, które pozwalaj¹ na zasiew
i zbieranie p³odów ziemi oraz hodowlê zwierz¹t. Powo³uj¹c Abrahama
i zawieraj¹c z nim przymierze, Bóg zobowi¹zuje siê daæ jemu i jego
potomstwu ziemiê dostatni¹, op³ywaj¹c¹ w mleko i miód. Nowe miejsce bêdzie sprzyja³o pog³êbianiu wiary i umacnianiu wiernoci Bogu.
1
Okrelenie dla zbawienia ludzi szybko zosta³o przez w. Paw³a ujête wiele zwiêz³ych
formu³. Tradycja Kocio³a przejê³a je i w³¹czy³a w wyznanie wiary soborów w Nicei i Konstantynopolu, które stwierdzaj¹, ¿e Jezus dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zst¹pi³
z nieba. I za spraw¹ Ducha wiêtego przyj¹³ cia³o z Maryi Dziewicy.
2
Benedykt XVI trafnie zauwa¿a: Cz³owiek zawsze pyta³ o swe pierwsze ród³o. Jeszcze
bardziej niemal ni¿ ciemnoci jego pochodzenia interesuje cz³owieka tajemnica jego przysz³oci, ku której zmierza. Chce rozerwaæ zas³onê, chce wiedzieæ, co ma czyniæ, by unikn¹æ
nieszczêæ i osi¹gn¹æ zbawienie. Równie¿ religie stawiaj¹ pytanie nie tylko o pocz¹tki. W ten
czy inny sposób wszystkie usi³uj¹ zerwaæ zas³onê skrywaj¹c¹ przysz³oæ. Jezus z Nazaretu,
cz. 1: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, t³um. W. Szymona, Kraków 2007, s. 17 [dalej:
JzN I].
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Im bardziej potomkowie Abrahama bêd¹ pos³uszni nakazom Boga,
tym bardziej tak¿e On bêdzie ich nape³nia³ swoimi darami. Ziemia
obiecana ze wszystkim, co na niej siê znajduje, jest widzialnym znakiem b³ogos³awieñstwa Boga, który tak¿e widzialnie bêdzie na niej
przebywa³. Arka przymierza, namiot spotkania i wi¹tynia bêd¹ potwierdza³y obecnoæ Jahwe dla ka¿dego pokolenia potomków Abrahama.
Drugim elementem nadziei Izraela by³a obietnica proroka. Papie¿
zwraca uwagê na werset z Ksiêgi Powtórzonego Prawa, który charakteryzuje profetyzm Izraela. Autor natchniony pisze: Pan, Bóg twój,
wzbudzi dla ciebie proroka sporód twoich braci, podobnego do mnie.
Jego bêdziesz s³ucha³ (Pwt 18,15). W s³owach tych zawarta jest obietnica dotycz¹ca przysz³oci. Bóg bêdzie pobudza³ ludzi do prorokowania, czyli wyjaniania teraniejszoci i przysz³oci. Tak pojmowana
istota profetyzmu niesie ze sob¹ wielkie niebezpieczeñstwo: s³u¿enie
ludowi nie w imieniu jedynego Boga, lecz innych si³ lub magii. Bycie
prorokiem nie ma w swej istocie ¿adnych elementów wró¿biarskich;
skupia siê wy³¹cznie na tym, aby naród doprowadziæ do Boga3. St¹d
potrzeba s³uchania proroka i weryfikowania jego s³ów w kontekcie
dziej¹cych siê znaków. Historia ponownie staje siê aren¹ dzia³aj¹cego
Boga, w której dokonuj¹ siê wci¹¿ rzeczy nowe, pojawiaj¹ siê bowiem
nowi prorocy i nowe rozbrzmiewaj¹ ich s³owa  ró¿ne, choæ w istocie
te same. Jednak ¿aden nie staje siê prorokiem na miarê Moj¿esza.
Benedykt XVI widzi w postaci Moj¿esza pewien klucz do zrozumienia ca³ego profetyzmu narodu wybranego. Jest on nie tylko narzêdziem w rêku Bogu dla ocalenia ludu. Owszem, Moj¿esz dokonuje
wielkich znaków przed i w trakcie wyjcia z Egiptu. Podobne znaki
dziej¹ siê jednak i póniej, wskazuj¹c nieustannie na jego powo³anie.
S³owa i czyny Moj¿esza, choæ wywo³ywa³y grozê wród Izraelitów, nie
by³yby warte corocznego wspomnienia, gdyby nie by³y oparte o fakt
objawienia. Bóg przyszed³ do Moj¿esza; Moj¿esz spotka³ Boga i móg³
z Nim rozmawiaæ twarz¹ w twarz (Pwt 34,10). Taki sposób komunikowania charakteryzuje tylko przyjació³ i jest zapowiedzi¹ spe³nienia
ludzkiego ¿ycia. Cz³owiek ¿yje po to, aby na wszystkich drogach historii [ ] szukaæ i znajdowaæ drogê do Boga jako w³aciwy kierunek4.
Bliskoæ Boga jest gwarancj¹ dowiadczania rzeczy wielkich i wspania³ych, które nie s¹ celem samym w sobie. Wielkoæ dzie³a ods³ania
3
4

Tam¿e, s. 18-19.
Tam¿e.
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i prowadzi zawsze do poznania wielkoci jego autora, czyli Boga. Jest
tu wiêc zawarta dwukierunkowa relacja ³¹cz¹ca Boga i cz³owieka: Bóg
wychodzi i objawia siê cz³owiekowi, za cz³owiek przyjmuje to objawienia i jemu siê podporz¹dkowuje. Jednak samo podporz¹dkowanie
nie jest elementem biernym lub statycznym, lecz musi byæ pojmowane dynamicznie: oddaæ siê Bogu ca³kowicie znaczy staæ siê narzêdziem w Jego rêku dla spe³nienia Jego woli i Jego planów. Przyjête
wówczas s³owa i czyny Boga przekraczaj¹ granice miejsca i czasu,
w jakich rozbrzmiewaj¹ i staj¹ siê s³owami i czynami transhistorycznymi, tzn. zachowuj¹ swoj¹ moc ze wzglêdu na Boga poprzez historiê
i z tego powodu tê historiê przekraczaj¹. Historia ludzka siê spe³nia,
a jednoczenie otwiera siê na to, co nieznane i trudne:
Widoczne sta³o siê, ¿e zaw³adniêcie ziemi¹ Palestyny nie by³o pe³n¹ realizacj¹ zbawienia; ¿e Izrael ci¹gle jeszcze czeka na swe w³aciwe wyzwolenie; ¿e konieczny by³ bardziej radykalny Exodus i dlatego potrzebny by³
nowy Moj¿esz5.

Nadzieja Izraela jest ca³kowicie zorientowana na przysz³oæ, w której uka¿e siê nowy prorok. Bêdzie on rozmawia³ z Bogiem jak przyjaciel z przyjacielem, czyli bêdzie Mu bardzo bliski. Ta bliskoæ bêdzie
dostrzegalna w tym, co bêdzie robi³ i g³osi³. S³owa i czyny bêd¹ bowiem pochodziæ wprost od Boga, z pierwszej rêki, nienaruszone i niezafa³szowane. W tym wzglêdzie porednictwo Moj¿esza musi byæ przekroczone. Papie¿ zwraca uwagê na tekst, który przez wieki inspirowa³
mistykê ¿ydowsk¹ i chrzecijañsk¹: I rzek³ [Moj¿esz]: «Spraw, abym
ujrza³ Twoj¹ chwa³ê». [Pan] odpowiedzia³: «Ja uka¿ê ci mój majestat
i og³oszê przed tob¹ imiê Pana, gdy¿ Ja wywiadczam ³askê, komu
chcê, i mi³osierdzie, komu Mi siê podoba». I znowu rzek³: «Nie bêdziesz móg³ ogl¹daæ mojego oblicza, gdy¿ ¿aden cz³owiek nie mo¿e
ogl¹daæ mojego oblicza i pozostaæ przy ¿yciu». I rzek³ jeszcze Pan:
«Oto miejsce obok Mnie, stañ przy skale. Gdy przechodziæ bêdzie
moja chwa³a, postawiê ciê w rozpadlinie ska³y i po³o¿ê rêkê moj¹ na
tobie, a¿ przejdê. A gdy cofnê rêkê, ujrzysz Mnie z ty³u, lecz oblicza
mojego tobie nie uka¿ê» (Wj 32,18-23). Autor natchniony ujawnia g³êbokie pragnienie Moj¿esza, aby zobaczyæ Boga, a dok³adnie Jego oblicze. Spojrzeæ w twarz to tyle, co odkryæ czyj¹ istotê6. Moj¿esz pragnie

Tam¿e, s. 19.
Na temat symboliki twarzy w Pimie wiêtym zob.: F. Gils, J. Guillet, Oblicze w: S³ownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznañ 1994, s. 584-585.
5

6
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wiêc rozpoznaæ Boga, nawet jeli mia³oby to oznaczaæ mieræ. Bóg nie
chce zabijaæ tego, kogo wybiera, wiêc pozwala mu zobaczyæ tylko swoj¹ chwa³ê i to z daleka. Ten opis z Ksiêgi Wyjcia okrela, zdaniem
papie¿a, granice spotkania cz³owieka i Boga. Byæ blisko Stwórcy, mieæ
z Nim relacjê przyjani nie niweluje przepaci istnienia i godnoci.
Bóg jako wiêty mo¿e obcowaæ tylko ze wiêtymi i takim uczyni tego,
który przyjdzie spe³niæ wszystkie obietnice.
Zatem obietnica pos³ania proroka podobnego do Mnie zawiera w sobie
nieopowiedziane s³owami, wiêksze jeszcze oczekiwanie: ostatniemu Prorokowi, nowemu Moj¿eszowi, bêdzie dane to, czego odmówiono pierwszemu. Bêdzie On móg³ rzeczywicie i bezporednio ogl¹daæ oblicze Bo¿e
i bêdzie móg³ przemawiaæ nie dlatego, ¿e ujrza³ tylko plecy Boga, lecz jako
w pe³ni widz¹cy7.

Bóg wszed³ w historiê ludzkoci i ca³ego wiata, aby dokonaæ zbawienia. Zbawienie to, d³ugo zapowiadane, swój kres osi¹ga w Jezusie
Chrystusie. Ten kres jest nie tylko zwieñczeniem tego, co wczeniej
by³o zapowiadane, lecz bardziej przekroczeniem i obdarowaniem. Jezus nie wi¹¿e swych darów ani z ziemi¹ obiecan¹, przynajmniej t¹
obiecan¹ i posiadan¹ geograficznie przez Izrael, ani z nowym prorockim spojrzeniem w przysz³oæ. Jezus sam w swojej osobie staje siê
objawieniem Boga: tylko On ¿yje nieustannie przed obliczem Boga,
tylko On ogl¹da Jego oblicze z bliska, tylko On jest Synem, a nie przyjacielem8. Spotkaæ Jezusa to poznaæ cel, dla którego cz³owiek jest
stworzony, a jest nim wspólnota z Bogiem, z Ojcem. Ca³e ¿ycie, z ka¿dym s³owem i czynem jest w Jezusie ukierunkowane na Ojca z racji
relacji, jaka miêdzy Nimi istnieje. Syn jest dla Ojca, a Ojciec dla Syna.
Kto idzie za Jezusem, ten wchodzi w Jego relacjê do Ojca; kto widzi
Jezusa, widzi Ojca. I dlatego wszêdzie, gdzie taka relacja istnieje, ods³ania siê przed cz³owiekiem ziemia obiecana. Jej rol¹ by³o bowiem
podtrzymaæ cz³owieka w relacji do Boga i potwierdzaæ to w postaci
rozmaitych darów. Ich materialna wartoæ by³a jednak podporz¹dkowana temu, co duchowe: wiernoæ prawu, czyli samemu Bogu, gwarantowa³a dostatek materialny. Bez tej wiernoci nawet ziemia obie7
JzN I, s. 20. Jedn¹ z charakterystycznych cech biblijnej refleksji papie¿a jest podkrelanie otwartoci i przekraczaniu sensu tekstów biblijnych. Wszêdzie, gdzie konieczne jest
podanie elementów egzegezy tekstów natchnionych, Benedykt XVI czyni to bardzo umiejêtnie, pokazuj¹c niewystarczalnoæ interpretacji bezporednio historycznej. W ten sposób,
szczególnie w ostatniej czêci Jezusa z Nazaretu, papie¿ wskazuje czêsto na otwartoæ tekstu Pisma wiêtego i jego historyczne ukierunkowanie w odniesieniu do Chrystusa.
8
JzN I, s. 33.
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cana mog³a staæ siê przeklêta i sterylna, mog³a staæ siê ja³ow¹ pustyni¹ lub niezmierzon¹ ruin¹. Istot¹ tego, co Jezus zrobi³ by³o przekroczenie granic cz³owieczeñstwa, które zosta³o w samym cz³owieku z³o¿one w dziele stworzenia. To twierdzenie papie¿a nie wprowadza wiêc
ró¿nicy w dziele stworzenia i odkupienia, tylko ³¹czy je w jeden porz¹dek ontologiczny. Ju¿ w stworzeniu cz³owiek otrzymuje w swoim
cz³owieczeñstwie podobieñstwo do Boga, które pozostaje oczekiwane
i mo¿liwe. Bóg stwarza cz³owieka dla Siebie, pozwala mu poznaæ Siebie, wejæ w relacjê komunii ze Sob¹, a przez to upodobniæ go do Siebie.
Zasadniczym celem zbawienia jest przebóstwienie cz³owieka.
W tak szerokim kontekcie nale¿y przyjrzeæ siê scenie przemienienia na górze Tabor. Wydarzenie to jest relacjonowane w trzech ewangeliach synoptycznych: Mateusza (17,1-9), Marka (9,2-10) oraz £ukasza
(9,28-36). Opisy zawarte na kartach Ewangelii poprzedzone s¹ wyznaniem bóstwa Jezusa przez Piotra w Cezarei Filipowej, pierwsz¹ zapowiedzi¹ mêki oraz wezwaniem do naladowania skierowanym do
uczniów. Papie¿ zauwa¿a, ¿e tradycje ewangeliczne mog¹ byæ skupione wokó³ dwóch tradycji bêd¹cych równoczenie podstawami ró¿nych
interpretacji. Z jednej strony perykopa o przemienieniu mo¿e byæ
datowana pocz¹wszy od wiêta pojednania Jom Kippur i wiêta Namiotów. wiêta te dzieli bowiem piêæ dni, a wydarzenie na Taborze
by³oby cile powi¹zane z obchodem tygodnia Sukkot. Z drugiej strony mo¿na ograniczyæ siê tylko do wiêta Namiotów, które trwa³o ca³y
tydzieñ. Niezale¿nie od sposobu datacji, przemienienie na górze Tabor ma miejsce w tygodniu, gdy Izrael przebywa pod namiotami na
pami¹tkê pobytu na pustyni. W warunkach koczowniczych, wyj¹tkowo skromnych i naznaczonych niewygod¹ oraz niedostatkiem, Izrael
wspomina wielkie wydarzenie wyjcia i ingerencjê jedynego Boga.
Sens tej ingerencji ze strony Jahwe podkrela dodatkowo miejsce
przemienienia. Jezus wychodzi bowiem na górê, która w tradycji biblijnej by³a miejscem szczególnego spotkania cz³owieka i Boga. Góra
Tabor wpisuje siê w liczne miejsca tradycji staro- i nowotestamentalnej, gdzie dokonywa³o siê objawianie Boga i jego poznanie przez cz³owieka. Góra jest miejscem osobliwej bliskoci Boga, Jego udzielania
siê i dowiadczania Jego mocy, szczególnie, gdy okolicznoci ku temu
wydaj¹ siê ma³o sprzyjaj¹ce. Wzgórze Moria, Horeb, Synaj, góra kuszenia i góry modlitwy to miejsca, gdzie obok mêki wewnêtrznej i zewnêtrznej ukazuje siê Bóg. Góra staje siê miejscem poznania jakby
na przekór temu, co na górê prowadzi. S³aboæ cz³owieka nie tyle jest
s³aboci¹, co warunkiem koniecznym otwarcia siê na Boga. Przesta-
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j¹c liczyæ na siebie, cz³owiek otwiera siê w ca³ej pe³ni na Boga. I to
dlatego wejcie na górê wi¹¿e siê z wysi³kiem odejcia i zostawiania
miejsca bezpiecznego i znanego. Góra staje siê symbolem tego, co niewiadome i przera¿aj¹ce: uzyskania prawdy o sobie samym. Wysi³ek
zewnêtrzny i wewnêtrzny s¹ w takiej drodze powi¹zane i pozwalaj¹ na
odkrycie tego, co najwa¿niejsze i konieczne. Wejæ na górê mo¿e byæ
wysi³kiem jednorazowym, krótkotrwa³ym, okazjonalnym. Mo¿e byæ równie¿ wysi³kiem sta³ym i zamierzonym, który nie koñczy siê na pierwszym szczycie. Ten szczyt pozwala dostrzec dalszy horyzont i ukazaæ
kolejne wezwania jako kolejne szczyty do zdobycia. Droga cz³owieka
jest nieustannie otwarta, to znaczy pozostaje drog¹ do przejcia: jak
d³ugo cz³owiek ¿yje, tak d³ugo musi pi¹æ siê ku górze. Kresem bêdzie
nie stworzenie, lecz Bóg9. Dojcie jednak do Boga nie przekreli stworzenia. Dowiadczenie wspinaczki na górê ³¹czy siê czêsto z dowiadczeniem zachwytu nad tym, co stworzone. Spojrzenie z góry ods³ania
to, co dot¹d by³o zakryte lub nieznane, ukazuje pewien porz¹dek
i harmoniê miêdzy elementami na pozór sprzecznymi. Wejcie na górê
mo¿e symbolizowaæ odkrywanie piêkna stworzenia i zamys³u Stwórcy, a przez to budziæ w cz³owieku zachwyt i wdziêcznoæ. Nic, co istnieje nie jest pozbawione swej racji; wszystko ma sens i staje siê objawieniem Boga10.
Momentem szczególnym w odczytaniu znaczenia góry jest ofiara.
Historia biblijna ³¹czy wzgórze Moria i Kalwariê jako góry ofiary najwy¿szej z mo¿liwych  ofiary z ¿ycia. Obu towarzyszy dramat wolnoci, która staje przed wyborem miêdzy dobrem w³asnym a dobrem
proponowanym przez Boga. Abraham mia³ ofiarowaæ w³asnego, jedy9
Charakterystycznym przyk³adem tak pojmowanego zadania cz³owieka s¹ wszelkiego
rodzaju dzie³a, których tytu³ wywodzi siê albo od s³owa itinerarium, albo od s³owa drabina.
Dzie³a te powstawa³y w przesz³oci jako swoiste przewodniki dla chrzecijanin d¹¿¹cych do
doskona³oci w swojej codziennoci. Wystarczy wspomnieæ : Bonawentura, Itinerarium mentis ad Deum datowane na rok 1259; R. Bellarmin, De ascension mentin in Deum datowane
na 1615 r. oraz Jan od Krzy¿a, Droga na Górê Karmel skomponowane miêdzy 1581 a 1585 r.
Sama idea wznoszenia siê duszy do Boga znana jest Listu do Filipian 3,13-15. Aposto³ Pawe³
pisze tam o wielkim wysi³ku, który towarzyszy zdobyciu upragnionej nagrody. S³owo
åðåêôåéíüìåíïò  epekteinómenos wywodzi siê z greckiego åðÝêôáóéò  epéktasis i oznacza wyd³u¿enie, rozci¹gniêcie, rozbudowê. Grzegorz z Nyssy jako pierwszy pos³u¿y siê tym s³owem
na oznaczenie pod¹¿anie cz³owieka w kierunku Boga (por. Homélies sur le Cantique des cantiques, «Pères dans la foi», Paris 1992, s. 246). Taki sens s³owa zostanie podtrzymany przez
Jana Klimaka w jego Drabinie do raju (w Polsce znanej tak¿e jako Drabina do nieba, lub
Drabina, która prowadzi do nieba  oba tytu³y stosowane s¹ przez J. Naumowicza, który t³umaczy³ fragmenty dzie³a Klimaka).
10
Mo¿liwoæ poznania Stwórcy z piêkna stworzeñ jest dogmatem od czasów Soboru
Watykañskiego I, którego definicja przywo³uje teksty z Mdr i Rz.
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nego syna, maj¹c wczeniej zapewnienie o licznym potomstwie. Pogodzenie tych dwóch elementów wydawa³o siê po ludzku niemo¿liwe.
Dla Boga jednak nie ma rzeczy niemo¿liwych i nie jest On te¿ Kim,
kto ¿¹da ofiar. Zdecydowanie bardziej Bóg pragnie cz³owieka z tym
wszystkim, co ma najcenniejszego w swoim jestestwie: w wolnoci
mi³owania. Abraham okazuje siê kochaæ Boga i ostatecznie nie sk³ada
w ofierze syna, lecz znalezionego baranka. Wiele wieków póniej dramat wyboru w³asnej wolnoci i woli Boga rozegra siê w sercu Jezusa
Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego cz³owieka. On oddaje
swe ¿ycie Ojcu w ofierze krzy¿a, ale ta ofiara nie jest wymuszona. Jezus chce umrzeæ za ludzi i dla ludzi; to jest Jego wola, która jest przenikniêta mi³oci¹ do Boga. Krzy¿ jest znakiem bezwarunkowego oddania, a jego tajemnica ods³ania siê w tym, kim jest ¿ertwa  w Bogu
wcielonym. Ten Jezus jest Bogiem, a Bóg jest tym w³anie cz³owiekiem. Bêd¹c wci¹¿ jedno z Ojcem, S³owo staje siê tym, czym wczeniej
nie by³o. Zmiana ta jednak nie powoduje ¿adnej ontologicznej zmiany w S³owie. Jeli dot¹d by³o Ono umi³owanym Synem, który oddaje
siê w mi³oci Ojcu, to jako cz³owiek wci¹¿ niesie tê mi³oæ. Jezus jako
cz³owiek kocha tak, jak kocha, bêd¹c Bogiem. Jego ludzka mi³oæ jest
w istocie mi³oci¹ wieczn¹ i z tej racji odpowiada Bogu. Jako boska
niesie w sobie ka¿dego cz³owieka: dotyka go i przywraca mu pierwotn¹ sprawiedliwoci oraz czyni zdolnym do mi³owania tak, jak sam jest
mi³owany. Oddaæ ¿ycie to jedno, ale oddaæ ¿ycie z mi³oci to drugie.
Jezus nie tylko umiera, On umiera z mi³oci, umiera jako Bóg i cz³owiek, jako Ten, który w swej osobie jest Objawieniem Boga11.
Umieranie jest definitywnym procesem oddawania siebie i swoich
mo¿liwoci temu, kto mo¿e staæ siê ich spe³nieniem. Cz³owiek, który
umar³ nie nale¿y ju¿ do siebie, ale do Boga, który jest samym ¿yciem.
St¹d mieræ nie koñczy ¿ycia  ona jest granic¹ jego zmiany. Z jednej
strony koñczy siê etap przygotowania do niej, a z drugiej rozpoczyna
co nowego, co niewyobra¿alnie innego. Celem cz³owieka jest Bóg,
który nie niszcz¹c niczego w cz³owieku doprowadza go do doskona³oci wed³ug miary swojego w³asnego daru. Ten dar to przebóstwienie,
o którym wspominaj¹ ewangelie synoptyczne.
Opisuj¹c to, co sta³o siê na Taborze, ewangelici zwracaj¹ uwagê na
fakt odmiany tego, co dot¹d by³o znane. Odzienie Jezusa sta³o siê lni¹co bia³e, mówi¹ Marek i £ukasz. Jego twarz zajania³a jak s³oñce, dopowie Mateusz. Znaki towarzysz¹ce wydarzeniu wyranie podkrelaj¹
11

JzN I, s. 258.
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fakt, ¿e to, co siê dzieje nie ma swego odpowiednika w ziemskiej, znanej rzeczywistoci. Wszystko jest tylko podobne, jakby lni¹ce. Niew¹tpliwie cudownemu zjawisku towarzyszy ingerencja Boga, tym bardziej,
¿e jak zauwa¿a Benedykt XVI, Jezus poszed³ na górê siê modliæ (£k
9,28)12. St¹d samo przemienienie musi byæ interpretowane jako
[ ] wydarzenie modlitwy; widzialne staje siê to, co dokonuje siê w rozmowie Jezusa z Ojcem: wewnêtrzne przenikanie Jego bytu przez Boga,
które staje siê czystym wiat³em. W swym zjednoczeniu z Ojcem sam Jezus jest wiat³em ze wiat³oci13.

Papie¿ w swej interpretacji Taboru zwraca uwagê na trzy zasadnicze elementy. Pierwszym i podstawowym jest rozmowa Jezusa z Ojcem. Nie chodzi o spotkanie z kim dalekim, mo¿e nawet i znanym.
Jezus rozmawia z Ojcem, którego zna jako Syn. Ten Ojciec jest ród³em wszelkiego dobra dla cz³owieka. Cokolwiek bowiem robi on dobrze, robi to ze wzglêdu na w³asne zdolnoci naturalne, ale cokolwiek
te zdolnoci przekracza, wynika ju¿ faktu wezwania do wiêkszej doskona³oci. Natura cz³owieka, choæ jest naznaczona grzechem, nie jest
pozbawiona mo¿liwoci czynienia dobra. Dramatem nie jest jego brak,
lecz efemerycznoæ. Dobro pojawia siê w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych i ods³ania zdolnoci cz³owieka, który mo¿e uczyniæ wiêcej i bardziej. St¹d rodz¹ce siê w nim pragnienie zachowania tego dobra,
uwiecznienia, zapamiêtania i st¹d tak¿e wiadomoæ przemijania.
Odniesienie ludzkiego dobra do Ojca, który jest w niebie sprawia, ¿e
jest ono podniesione do ród³a dobra i jako takie mo¿e trwaæ i niczego
w sobie nie zatraciæ. Bóg staje siê dla cz³owieka najwy¿szym dobrem,
a sama modlitwa zrozumieniem, ¿e Bóg chce mu daæ siebie samego14. Przemienienie dowodzi w oczywisty sposób, ¿e ten dar jest mo¿liwy dla ka¿dego, kto chce byæ synem15. Mówiæ bowiem Ojcze znaczy
Kolejny werset wzmacnia jeszcze bardziej kontekst modlitwy; w. £ukasz powie, ¿e
przemienienie nast¹pi³o wówczas, gdy Jezus trwa³ na modlitwie (9,29).
13
JzN I, s. 258.
14
Tam¿e, s. 122.
15
W czasie spotkania z duchowieñstwem diecezji rzymskiej w 2010 r. papie¿ istotê przebóstwienia przedstawia jako doskona³e spe³nienie woli Boga. Pos³uszeñstwo wobec Boga jest
podaniem Mu w prawdzie i wolnoci ca³ego bytu cz³owieka. Pos³uszeñstwo Bogu, to znaczy
dostosowanie, prawda naszego ¿ycia jest prawdziw¹ wolnoci¹, poniewa¿ jest przebóstwieniem. Jezus, prowadz¹c cz³owieka, cz³owieczeñstwo  w sobie i z sob¹  do upodobnienia do
Boga, do doskona³ego pos³uszeñstwa, to znaczy do doskona³ej zgodnoci miêdzy dwiema
wolami, odkupi³ nas, a odkupienie jest zawsze tym procesem doprowadzania woli ludzkiej
do jednoci z wol¹ Bo¿¹. Lectio divina dla duchowieñstwa diecezji rzymskiej, 18.02.2010,
OsRomPol 5 (322) 2010, s. 27.
12
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najpierw zobaczyæ w Bogu swego Stwórcê, swój wzór, dziêki któremu
cz³owiek jest tym, kim jest. Konieczne jednak jest dodanie i drugiego
wymiaru ojcostwa, którego przyk³adem jest sam Chrystus. On jest
obrazem Boga, czyli ma z Nim, jako Syn, tê sam¹ istotê i jest Bogiem.
Powiedzieæ w tym kontekcie Ojcze jest wypowiedzeniem pragnienia
samego Syna, który ka¿dego cz³owieka czyni synem przez adopcjê.
Ojcostwo staje siê wówczas silnym imperatywem, który pobudza do
naladowania Chrystusa, a Ojca przez Niego i w Nim.
W tej perspektywie ujawnia siê drugi element przebóstwienia 
wewnêtrzne przenikanie Boga przez cz³owieczeñstwo. To przenikanie
nie jest tylko jak¹ radiacj¹ duchow¹ lub swoist¹ spirytualizacj¹ cz³owieka. Chodzi o faktycznie fizyczne przenikanie bóstwa przez materiê, które dotyka tê ostatni¹ w racji jej istnienia. Przebóstwienie nie
dotyka w cz³owieku wy³¹cznie ducha, lecz tak¿e cia³o. Cia³o, które
ujawnia w sobie bóstwo, jest cia³em zmartwychwsta³ym, st¹d w przesz³oci scena przemienienia by³a traktowana jako zapowied przysz³ej
chwa³y zmartwychwstania. Podczas gdy góra Tabor by³a tymczasowa,
poranek po szabacie w pierwszym dniu tygodnia sta³ siê definitywny.
W obu jednak wypadkach widaæ bóstwo przenikaj¹ce istnienie cz³owieka i doprowadzaj¹ce to istnienie do doskona³oci. Tej doskona³oci nie mo¿na jednak pojmowaæ jako przemienienie w sensie cis³ym.
Raczej powinno byæ ono rozumiane w sensie ogólnej przemiany, która nie narusza tego, co by³o. Jezus po zmartwychwstaniu jest dla
uczniów wci¹¿ rozpoznawalny. Oni maj¹ wiadomoæ Jego obecnoci
i odrêbnoci w stosunku do innych uczestników wydarzenia  Moj¿esza i Eliasza. Przebóstwienie przemienia to, co ju¿ jest zrealizowane
w naturze i poza ni¹ wykroczyæ nie mo¿e. Zmianie nie ulegnie natura
jako taka, lecz jej w³aciwoci. Wspominane zestawienie góry Tabor
i Wieczernika ukazuje swe powi¹zanie w opisach samego Zmartwychwsta³ego, który jako przemieniony zachowuje lady swej mêki. Jezus
zmartwychwsta³y dziêki stygmatom jest identyczny z Jezusem ukrzy¿owanym i jako taki daje siê poznaæ16. Bóg zachowuje wiêc stworzenie
jako takie, a jednoczenie przenika je swoj¹ chwa³¹. Ono zaczyna janieæ blaskiem Boga.
wiat³o Taboru jest trzecim elementem tego, co opisuj¹ ewangelici. Dowiadczenie wiat³oci Boga odbitej w cz³owieku znane by³o
16
Por. spotkanie z Tomaszem w Wieczerniku, którego warunkiem by³o naoczne zobaczenie ran. J 20,24-29. Papie¿ zauwa¿a, ¿e tematem rozmowy Moj¿esza i Eliasza z Jezusem
by³o Jego odejcie  przejcie do chwa³y, w której lady Mêki bêd¹ zawsze widoczne. JzN I,
s. 259.
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Izraelowi. W Ksiêdze Wyjcia autor natchniony opisuje to, co dzia³o siê
z twarz¹ Moj¿esza, kiedy spotyka³ siê z Panem. Wracaj¹c z tych spotkañ ona wieci³a i to tak mocno, ¿e Izraelici nie mogli patrzeæ na
Moj¿esza (Wj 34,29-35). ród³em tej jasnoci by³ Bóg, a rol¹ Moj¿esza
by³o byæ zwierciad³em i odbijaæ wiat³o Bo¿e. Ewangeliczne przemienienie jest czym istotowo innym: wiat³o w Jezusie bije od wewn¹trz.
Nie tylko otrzymuje wiat³o; On sam jest wiat³em ze wiat³oci17.
Pod wp³ywem tego wewnêtrznego wiat³a nastêpuje promieniowanie
zewnêtrzne, które osza³amia uczniów18. Jakie jest jednak hermeneutyczne znaczenie tego wiat³a?
Benedykt XVI niewiele miejsca powiêca na wyjanienie tego19.
wiat³o jest synonimem samego Boga. Przyj¹æ wiat³o, to przyj¹æ Boga.
Taka identyfikacja wskazuje na delikatnoæ tego wiat³a. W czasach biblijnych wiat³o by³o jednym z podstawowych elementów kszta³tuj¹-

JzN I, s. 258.
Tym oszo³omieniem mo¿na t³umaczyæ stwierdzenie Piotra: Rabbi, dobrze, ¿e tu jestemy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Moj¿esza i jeden dla Eliasza
(Mk 9,5). A gdzie on sam i towarzysze zamierzali siê zatrzymaæ? Trudno podejrzewaæ Piotra,
rybaka z Galilei, o utratê rozumu. Wypowiedziane s³owa wiadcz¹ raczej o takim zafascynowaniu zjawiskiem i tak g³êbokim jego oddzia³ywaniem, ¿e Piotr zapomina o sobie. Jest to
kolejna cenna wskazówka na temat przebóstwienia: pod wp³ywem Boga cz³owiek zapomina
o sobie, a myli o innych. Czy nie ma tu odwrócenia historii raju, gdzie cz³owiek myli najpierw i tylko o sobie, a nie o innych? Benedykt XVI okreli postawê Piotra jako na-Bo¿ny
lêk. JzN I, s. 260.
19
Symbolika wiat³a by³a czêsto poruszana w homiliach w czasie wi¹t roku liturgicznego, szczególnie w liturgii Wielkiej Soboty. Papie¿, opieraj¹c siê na Biblii, podkrela rolê
wiat³a jako obrazu najbardziej bezporedniego Boga. On ca³y jest Jasnoci¹, ¯yciem, Prawd¹, wiat³oci¹. Pierwszy taki obraz Boga ujawnia siê w stworzeniu, a drugi w chwili zmartwychwstania Jezusa. Zmartwychwsta³y sam jest wiat³oci¹, wiat³oci¹ wiata. Z chwil¹
zmartwychwstania dzieñ Boga przenika w noce dziejów. Od momentu zmartwychwstania
Bo¿a wiat³oæ rozchodzi siê w wiecie i w dziejach. Nastaje dzieñ. Jedynie ta wiat³oæ 
Jezus Chrystus  jest wiat³oci¹ prawdziw¹, czym wiêcej ni¿ fizycznym zjawiskiem wiat³a. On jest czyst¹ wiat³oci¹: samym Bogiem, który sprawia, ¿e poród starego rodzi siê
nowe stworzenie, chaos zamienia siê w kosmos. Drugie znaczenie wiat³a to po³¹czenie go
z ogniem: jasnoæ i ciep³o, jasnoæ i przemieniaj¹ca si³a ognia  prawda i mi³oæ id¹ w parze. Przyjêcie wiat³a Bo¿ego jest owieceniem cz³owieka i ¿yciem w prawdzie przyniesionej przez Chrystusa. Szczególnym miejscem takiego owiecenia jest sakrament chrztu. Cytaty za : Homilia w Wielk¹ Sobotê 11.04.2009, OsRomPol 6 (314) 2009, s. 25. wiat³o jest wiêc
w pewien sposób symbolem boskiej natury Osób w Trójcy. Por. Modlitwa Anio³ Pañski
6.08.2006, OsRomPol 9-10 (286) 2006, s. 48. wiat³o, synonim Boga, symbolizuje tak¿e Jego
mi³oæ. Powiedzieæ, ¿e Bóg jest wiat³oci¹ jest to¿same ze stwierdzeniem: Bóg jest mi³oci¹.
Por. Homilia na Objawienie Pañskie 6.01.2006, OsRomPol 2 (280) 2006, s. 26; Deus caritas est
39. wiat³o z natury swojej wieci dla innych. Chrzecijanin, który ¿yje Bogiem jest nastawiony na s³u¿bê blinim. Por. Czuwanie modlitewne z m³odzie¿¹, Frieburg im Breisgau
24.09.2011, OsRomPol 12 (338) 2011, s. 33-35. wiat³o jest tak¿e synonimem ¿ycia, które zosta³o dane przez Boga w chwili stworzenia. Por. Przemówienie Urbi et Orbi 25.12.2007,
OsRomPol 2 (300) 2008, s. 19.
17
18
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cych ¿ycie codzienne narodu wybranego20. Ono umo¿liwia³o prowadzenie prac po zapadniêciu zmroku; wskazywa³o cel wêdrowcom; by³o znakiem bezpieczeñstwa. wiat³o by³o symbolem ¿ycia, tak¿e duchowego.
Odpadniêciem od wiat³a uznawano wystêpek przeciw Bogu i prawu.
Ciemnoci¹ dla cz³owieka by³o z³o, którego absolutnym kresem i szczytem by³a mieræ duchowa21. Pismo wiête czêsto ³¹czy metaforê wiat³ociemnoæ z metafor¹ ¿yciemieræ. Cz³owiek, który wybiera wiat³o,
¿yje, a ten kto ¿yje postêpuje faktycznie w wietle, czyli w Bogu. wiat³oæ jest jednym z elementów stworzonych i nie jest z natury boskie 
jest jednym z wielu, choæ uprzywilejowanym, atrybutem ukazywania
siê Boga. Objawienie Boga dokonuje siê w wietle i przez swe fizyczne
oddzia³ywanie na rzeczy zwyczajne, zachwyca cz³owieka. Czy szaty Jezusa nie by³y dot¹d takie same jak te, które nosili inni ludzie? Czy nie
sta³y takie siê na nowo po przemienieniu, podczas schodzenia z góry?
Tabor bardzo wyranie pokazuje jak ka¿da zwyczajnoæ i powszechnoæ, w której cz³owiek jest zanurzony i któr¹ jest przyodziany, dziêki
Bogu uzyskuje swe piêkno22. To od Niego przychodzi zrozumienie
i m¹droæ, za którymi cz³owiek nieustannie pod¹¿a i do których zmierza.
Powi¹zanie m¹droci i wiat³a jest charakterystyczne dla refleksji
Benedykta XVI. Fakt nale¿¹cy do historii ods³ania ca³¹ sw¹ wymowê
z pewnej perspektywy czasu. Znaczenie to jednak nie zale¿y od czasu, tylko od olnienia Bo¿ego i jest ³ask¹. Mo¿na patrzeæ na przesz³e
wydarzenia i nie pojmowaæ ich wewnêtrznego zwi¹zku i znaczenia;
mo¿na tak¿e im siê przygl¹daæ przy pomocy ³aski i odczytywaæ g³êbiê
przes³ania, które nios¹. Dla papie¿a takim faktem z przesz³oci, wci¹¿
otwartym, jest zmartwychwstanie. Poznanie jego znaczenia jest mo¿liwe o ile opiera siê na wysi³ku przypominania sobie s³ów Pisma, które przedtem nie mia³y ¿adnego znaczenia23, a to jest ju¿ dzie³em Ducha wiêtego. W pewien wiêc sposób wiat³o charakteryzuje ³aska
20
Podstawowe znaczenie wiat³a omawiaj¹: A. George, P. Grelot, wiat³o i ciemnoci,
w: S³ownik teologii biblijnej, dz. cyt., s. 958-963.
21
mieræ duchowa nie jest tylko aktem, w którym mo¿na orzec o nie-byciu z Bogiem.
Ona jest tak¿e procesem, który stopniowo doprowadza cz³owieka do takiego stanu. Paradoksem mo¿e okazaæ siê tu fakt, ¿e to umieranie nie zawsze musi oznaczaæ odejcie od Boga.
Mo¿e tak¿e dokonywaæ siê wtedy, gdy cz³owiek do Niego siê zbli¿a. Papie¿ stwierdza: Imienia Bo¿ego mo¿na nadu¿ywaæ i w ten sposób plamiæ samego Boga. Imiê Boga mo¿na sobie
przyw³aszczyæ dla w³asnych celów i w ten sposób zniekszta³caæ obraz Boga. Im bardziej oddaje siê On w nasze rêce, tym ³atwiej mo¿emy przyt³umiæ Jego wiat³o; im bli¿ej nas jest,
tym bardziej nasze nadu¿ycia mog¹ uczyniæ Go nierozpoznawalnym. JzN I, s. 127-128.
22
Taki charakter posiada tak¿e nauczanie Jezusa. Kiedy mówi w przypowieciach pos³uguje siê obrazami zaczerpniêtymi z codziennoci, przez które dociera do cz³owieka wiat³o Boga. Por. JzN I, s. 166-167.
23
Tam¿e, s. 197-200.
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Ducha wiêtego, któr¹ cz³owiek jest obdarowany i w której prowadzi
¿ycie jako uczeñ Chrystusa. Przez chrzest zostalimy wraz z Jezusem
przyodziani w wiat³o i sami stalimy siê wiat³em24. Czym zatem jest
to wiat³o? Papie¿ idzie po linii starej tradycji Kocio³a i identyfikuje
je z darem dziêciêctwa Bo¿ego, darem bycia dla cz³owieka synem
w Synu. St¹d, jako dope³nienie fizycznych zmian na górze Tabor, pojawia siê apokaliptyczny element objawienia Jahwe  ob³ok i g³os. Bóg
objawia sw¹ obecnoæ w znakach, które nie pozostawiaj¹ ¿adnych w¹tpliwoci. Przemienienie dzieje siê pod wp³ywem Boga, który mówi co
zarówno o sobie, jak i o tym, który jest centraln¹ postaci¹ wydarzenia. To jest mój Syn umi³owany, Jego s³uchajcie! (Mk 9,7). Jezus nie
okazuje siê tylko wybrañcem Boga, jakim Mesjaszem. On jest Synem, jedynym i umi³owanym, którego s³owa s¹ g³osem Ojca.
Celem wcielenia by³o przebóstwienie cz³owieka bêd¹ce udzia³em
w ¿yciu samego Boga, ale ono nie jest i nie mo¿e byæ rozpatrywane
jako przemiana natury stworzenia. Przebóstwienie jest udoskonaleniem natury ludzkiej w ramach jej mo¿liwoci i jednoczenie podniesieniem jej do wy¿szych mo¿liwoci p³yn¹cych wprost od Boga. Stworzenie nie mo¿e staæ siê Bogiem, gdy¿ wówczas zatraci siê sam¹
granicê ró¿ni¹c¹ oba bieguny relacji Stwórcastworzenie. Cel ostateczny zachowuje porz¹dek stworzenia, a przez to ró¿nicê realn¹, a nie
tylko noetyczn¹ miêdzy Bogiem a tym, co Nim nie jest. Konieczne
wydaje siê rozpatrywanie przebóstwienia jako rozci¹gniêcia wywy¿szenia natury ludzkiej, którego szczytem jest uni¿enie siê S³owa Bo¿ego i stanie siê cz³owiekiem. Samo wcielenie nie jest jednak kresem.
Przemienienie na górze Tabor jest przedsmakiem trwa³ej rzeczywistoci zmartwychwstania i to w tym ostatnim akcie egzystencji Jezusa
nale¿y szukaæ odpowiedzi na pytanie o wywy¿szenie ludzkiej natury.
Wcielenie tylko po czêci daje tak¹ odpowied, wskazuj¹c na uni¿enie
siê samego Boga. Zmartwychwstanie ods³ania pe³niê tego, co powoduje ow¹ hipostatyczn¹ inkarnacjê wcielenia S³owa Bo¿ego. Benedykt
XVI próbuje nastêpuj¹co okreliæ istotê zmartwychwstania Jezusa:
[ ] By³o [ono] przejciem do ca³kowicie nowego rodzaju ¿ycia, do ¿ycia
niepodlegaj¹cego ju¿ prawu mierci i stawania siê, lecz znajduj¹cego siê
poza jego granic¹, ¿ycia, które zainicjowa³o nowy wymiar cz³owieczeñstwa. [ ] W Zmartwychwstaniu Jezusa zosta³y zrealizowane nowe mo¿liwoci bycia cz³owiekiem, które maj¹ znaczenie dla wszystkich i otwieraj¹
przed ludmi przysz³oæ, nowy rodzaj przysz³oci. [ ] [Jezus] przeszed³ do
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nowego, odmiennego ¿ycia  do Bo¿ych szerokoci, i stamt¹d przychodzi,
by ukazaæ siê swoim. [ ] To nowe ¿ycie wi¹za³o siê z pocz¹tkiem nowego
wiata i z tej perspektywy by³o te¿ czym jak najbardziej zrozumia³ym:
Jeli istnieje nowy wiat, to jest w nim tak¿e nowy sposób ¿ycia. Jednak
zmartwychwstanie jako przejcie w stan definitywny, odmienny, pojawiaj¹cy siê wród starego, nadal istniej¹cego wiata, nie by³o przewidziane
i dlatego tak¿e nie by³o z pocz¹tku zrozumia³e. [ ] [Jezus] by³ zupe³nie
inny  nie reanimowane zw³oki, lecz Kto, kogo Bóg uczyni³ ¯yj¹cym na
nowy sposób i na zawsze. I jako taki  nie nale¿¹cy ju¿ do naszego wiata
 jednoczenie by rzeczywicie obecny, w ca³ej swej to¿samoci25.

Chodzi wiêc o nowy sposób ¿ycia, który opiera siê na tym, co dotychczas cz³owiekowi jest znane. Dziêki zmartwychwstaniu otwiera siê przed
ludmi nowy wymiar ich egzystencji, dot¹d nieznanej. Cz³owiek istnieje
ju¿ dla Boga i w Nim, dalej bêd¹c sob¹. To w tej eschatologicznej komunii Osób Trójcy wiêtej cz³owiek znajduje swoje spe³nienie. Przestaje ¿yæ
dla siebie, a ¿yje dla tych, którzy go ukochali i powo³ali do istnienia. ¯ycie w Bogu jest najwy¿szym celem ludzkiej egzystencji, ono absolutnie
nie jest odsuniête na czas ostateczny. Istota tego ¿ycia dostêpna jest ju¿
teraz w modlitwie bêd¹cej skutecznym zadatkiem rzeczywistoci eschatologicznych. Modlitwa jest nie tyle uczeniem siê czego o Bogu lub wypraszaniem kolejnych ³ask, ale jest spotkaniem, które przemienia cz³owieka, wyciskaj¹c na nim i na jego dzia³aniu mocne znamiê. Dzia³anie
przepojone modlitw¹ ods³ania istotê cz³owieka, a on sam  oddany Bogu
 ukazuje siebie w dzia³aniu. Przebóstwienie okazuje siê wydarzeniem,
które mimo swej wyj¹tkowoci nie jest czym niebywa³ym dla cz³owieka. Wydaje siê ono potwierdzaæ prawdziwoæ dotychczasowych wysi³ków
i pragnieñ, i uwieczniaæ je poza granicê czasu26.
Wracaj¹c do pytania o sens wcielenia mo¿na odnaleæ kolejny element odpowiedzi: wieczne (a-czasowe) S³owo sta³o siê cz³owiekiem
skoñczonym (czasowym), aby jego ¿ycie doprowadziæ do a-czasowoci
przez udzia³ w wiecznoci samego Boga. I to, co tylko przelotnie jest
dostêpne w trakcie ziemskiego ¿ycia  dowiadczenie Boga, uczyniæ sta³¹ rzeczywistoci¹, w której wszystko osi¹ga swój kres i spe³nienie, nie
bêd¹c paradoksalnie ani kresem ani spe³nieniem, z racji tego, czym jest
ów kres i spe³nienie  samym bóstwem, Bogiem Trójjedynym.
J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 2: Od wjazdu do Jerozolimy do zmartwychwstania, t³um. W. Szymona, Kielce 2011, s. 260-262.
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