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Analiza współczesnych koncepcji  

ludzkiej wiedzy Jezusa 

A study of contemporary concepts of Jesus' human knowledge 

 

 
Abstrakt: Kwestia ludzkiej wiedzy Jezusa jest jednym z najbardziej żywo dyskutowanych zagadnień 
we współczesnej chrystologii. Dynamiki debacie nadaje z jednej strony brak dogmatycznych orzeczeń 
i współczesne odkrycia nauk o człowieku, a z drugiej krytyczne podejście do koncepcji wszechwiedzy 
płynącej z uszczęśliwiającego widzenia (visio beatifica) Jezusa, która przez wiele wieków była 
przyjmowana niemal na równi z dogmatem. Artykuł w sposób przekrojowy ukazuje i porównuje 
współczesne teorie ludzkiej wiedzy Jezusa, wskazuje na wzajemne inspiracje teologów oraz poddaje 
analizie mocne i słabe strony najważniejszych koncepcji. W artykule główną rolę odgrywa metoda 
historyczno-krytyczna umożliwiająca ukazanie i analizę przemian koncepcji ludzkiej wiedzy Jezusa, 
które stopniowo rezygnowały z przypisywania Mu wszechwiedzy. Szczególny w tym udział 
teologów Kościołów Reformowanych, którzy jakio pierwsi w ramach rozważań kenotycznych zaczęli 
dostrzegać paradoksy wszechwiedzy Chrystusa. Zastanawiali się oni, dlaczego Wcielony Bóg 
wyrzekając się wielu swoich atrybutów, miałby nie zrezygnować również z wszechwiedzy. Ich 
rozważania wraz z postępującym rozwojem nauk o człowieku stanowiły inspirację dla wielu 
teologów katolickich, którzy w XX wieku również stopniowo zaczęli zauważać ograniczenia teorii 
Tomasza z Akwinu przypisującej Jezusowi wszechwiedzę. Zaczęli oni tworzyć nowe teorie 
uwzględniając ograniczenia ludzkiej natury Chrystusa korzystając z nowych osiągnieć antropologii, 
filozofii, psychologii oraz nauk ścisłych o człowieku. Do najciekawszych z teorii należą hipotezy 
oparte o mistyczne doświadczenia Jezusa, które bez podważania w ramach dogmatów Jego w pełni 
ludzkiej natury starają się wyjaśniać, w jaki sposób mógł On kontaktować się z Ojcem i zdobywać 
wiedzę o swoim posłaniu i zbawczej misji. Rozwój nowych teorii wiedzy Chrystusa przez katolickich 
teologów z jednej strony umożliwił zbliżenie stanowisk w tej kwestii z teologami Kościołów 
Reformowanych, a z drugiej paradoksalnie otwiera perspektywy dialogu z niektórymi obrońcami 
koncepcji visio beatifica, którzy dopuszczają jej reinterpretację poprzez kategorię doświadczenia 
mistycznego. 
Słowa kluczowe: doświadczenie mistyczne, ludzka natura, samoświadomość Jezusa, unia 
hipostatyczna, wiedza Jezusa 

 

Abstract: The question of the human knowledge of Jesus is one of the most vividly debated issues in 
Christology today. The dynamics of this debate is caused by the lack of dogmatic declarations, the 
modern discoveries of human sciences and critical approach to the concept of omniscience resulting 
from the beatific vision (visio beatifica) of Jesus, which for many centuries was adopted almost on a par 
with dogma. The article compares contemporary theories of Jesus' human knowledge cross-sectional, 
points to theologians' mutual inspirations, and analyses the strengths and weaknesses of the most 
important concepts. The primary role in the article is played by the historical-critical method, which 
makes it possible to show and analyse the changes in the ideas of Jesus' human knowledge, which 
gradually abandoned the attribution of omniscience to Him. The theologians of the Reformed 
Churches, who were the first to recognise the paradoxes of Christ's omniscience as part of kenotic 
considerations, had a particular share in these developments. They wondered why, if the Incarnate 
God renounces His divine attributes, He would not also relinquish omniscience. Their reflections and 
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the progressive development of the human sciences were an inspiration for many Catholic 
theologians, who in the 20th century also gradually began to notice the limitations of Thomas 
Aquinas' theory ascribing omniscience to Jesus. They have developed new ideas drawing on recent 
anthropology, philosophy, psychology and the human sciences. The most interesting of the theories 
are the hypotheses based on the mystical experiences of Jesus, which, without undermining the 
dogmas of His fully human nature, try to explain how He was able to contact the Father and gain 
knowledge of His mission. The development of new theories of Christ's knowledge by Catholic 
theologians, on the one hand, made it possible to approximate positions on this issue with the 
theologians of the Reformed Churches. On the other hand, it paradoxically opens up prospects for 
dialogue with some defenders of the visio beatifica concept, who allow its reinterpretation through the 
category of mystical experience. 
Keywords: human nature, hypostatic union, Jesus' knowledge, Jesus' self-consciousness, mystical 
experience 

 

Wprowadzenie 

 

Wcielenie Drugiej Osoby Trójcy, będące przyjęciem przez Logos ludzkiej natury wraz 

z ludzkim ciałem i duszą, było przełomowym wydarzeniem w historii zbawienia, które nie 

tylko stało się zwornikiem całego chrześcijaństwa, ale również było jedną z najważniejszych 

kwestii namysłu teologicznego i filozoficznego. Sobór powszechny w Chalcedonie nadał 

tajemnicy przyjęcia przez Słowo ludzkiej natury twardy rdzeń, stwierdzając, że Syn Boży 

przyjął pełnię człowieczeństwa pozostając nadal tą samą, jedną hipostazą, posiadającą wciąż 

Boską naturę. Chalcedońskie wyznanie wiary postawiło przed teologami kolejne wyzwanie 

polegające na próbach wyjaśnienia koegzystencji i wzajemnego wpływu na siebie dwóch tak 

różnych natur, przynależnych jednej osobie i połączonych unią hipostatyczną. Kolejne 

sobory, opisując relację pomiędzy naturami Chrystusa, uznały w Nim również dwie wole i 

dwa ośrodki działań, współistniejące „bez podzielenia, bez zmiany, bez podziału i bez 

zmieszania” (Baron, Pietras, 2001, s. 319). Spory dotyczące dwóch natur Chrystusa i 

związanych z nimi dwóch ośrodków działań i wól targały Kościołem tamtych czasów dużo 

bardziej niż dyskusje na temat Jego wiedzy, która nigdy nie została objęta dogmatycznymi 

orzeczeniami pozostawiając teologom w okresie patrystycznym szerokie możliwości jej 

interpretacji. Jednak pytanie o sposób poznawania Boskiej natury przez Jezusa w jego 

człowieczeństwie pozostawało w cieniu innych dyskusji. Średniowieczny rozwój teologii 

spekulatywnej przyniósł wiele nowych koncepcji wiedzy Chrystusa zdominowanych jednak 

przez przekonanie o wszechwiedzy Syna w Jego ludzkiej naturze. Wyjątkową popularność 

zdobyła koncepcja wiedzy Chrystusa przedstawiona przez Tomasza z Akwinu w Sumie 

Teologicznej. Obok niestworzonej, Boskiej wiedzy przynależnej Boskiej naturze Chrystusa i 

dzielonej z Ojcem (Tomasz z Akwinu, 1999, I, q. 14-17), Akwinata wyróżniał trzy rodzaje 

ludzkiej wiedzy Jezusa gwarantujące mu wszechwiedzę w jego ludzkiej naturze. Były to 

wiedza widzenia uszczęśliwiającego (visio beatifica), z której Chrystus czerpał wszechwiedzę 

dzięki nieustannemu oglądaniu Ojca, konceptualizująca ten ogląd wiedza wlana oraz 

wiedza empiryczna, będąca udoskonalonym, ludzkim poznaniem (Tomasz z Akwinu, 1962, 
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III, q. 10-12). Koncepcja trójpodziału ludzkiej Chrystusa była w Kościele Katolickim do 

połowy XX wieku przyjmowana niczym dogmat, którym nigdy formalnie nie była. Załamała 

się ona dopiero w świetle współczesnej refleksji nad człowiekiem w ujęciu nauk 

przyrodniczych i filozofii. Jednak dużo bardziej krytyczne podejście w kwestii wykazywali 

już wcześniej teologowie protestanccy poddając w wątpliwość wszechwiedzę Chrystusa i 

teorię visio beatifica.  

Niniejszy artykuł został poświęcony teoriom ludzkiej wiedzy Jezusa, które pod 

wpływem osiągnieć nauk o człowieku odchodziły od scholastycznych koncepcji i 

poszukiwały nowych rozwiązań. W pierwszej części przedstawione zostaną najwcześniejsze, 

zrywające ze średniowieczną tradycją teorie, które kształtowały się w obrębie teologii 

protestanckiej. W dalszej części przeanalizowana zostanie zmiana, która dokonała się w 

zakresie debaty nad wiedzą Jezusa w teologii katolickiej w XX wieku, co pozwoliło na 

zbliżenie stanowisk dotyczących wiedzy Chrystusa oraz sprzyjało powstawaniu nowych 

teorii próbujących odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób Jezus w swojej ludzkiej naturze 

poznawał, że jest Bogiem. 

 

1. Zanegowanie teorii wszechwiedzy Jezusa w teologii poreformacyjnej   

 

Podczas gdy w nauczaniu teologów katolickich koncepcja trójpodziału ludzkiej 

wiedzy Chrystusa od czasów scholastyków do połowy XX wieku nie była podważana, 

teologowie i filozofowie ewangeliccy śmielej podejmowali problem wiedzy Jezusa. 

Wszechwiedza Boga stała się przedmiotem dyskusji wraz z innymi Jego atrybutami w 

ramach chrystologii kenotycznej, koncentrującej się nie na możliwości przypisywania 

Boskich atrybutów Synowi, ale na ukrywaniu i zrzekaniu się ich przez Chrystusa. Już 

Marcin Luter i Jan Kalwin w swoich poglądach akcentowali rozwój wiedzy Chrystusa i jej 

ograniczenia (Moloney, 1999, s. 69). Luterański teolog i współtwórca formuły zgody Martin 

Chemnitz w swoim chrystologicznym traktacie De duabus naturis in Christo z roku 1570 

poruszał problem „komunikacji” w Chrystusie. Do rozróżnianych wcześniej rodzajów 

„komunikacji właściwości” obu natur Chrystusa w unii hipostatycznej oraz „komunikacji 

dzieł” dodał „komunikację majestatu”, w ramach której ludzkiej naturze Chrystusa były 

przekazywane wszechmoc, wszechwiedza i wszechobecność. Uważał on, że nie naruszając 

Chalcedońskiej definicji wiary można powiedzieć, że Boska natura zamieszkiwała ludzką, 

tak jak ogień przenika żelazo. Tak jak żelazo posiada moc oddawania światła i ciepła, gdy 

przenika je ogień, podobnie ludzka natura Chrystusa posiada Boskie atrybuty, w tym 

wszechwiedzę (McCornak, 2015, s. 446-447). W XVII wieku purytański teolog John Owen w 

odróżnieniu od Tomasza z Akwinu i kalwińskiego teologa Françoisa Turretina zwrócił 

uwagę, że Chrystus jest bardziej przedmiotem visio beatifica niż jej podmiotem. Zaś 

luterański teolog Johann Franz Buddeus twierdził, że Jezus podjął wolną decyzję, by nie 
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używać swojej wszechwiedzy. Jednocześnie Jezus zachował jako człowiek tę wszechwiedzę, 

którą podobnie jak wszechmoc sporadycznie wykorzystywał, choć według luterańskiego 

teologa tylko w ograniczonym zakresie (Elliot, 2015, s. 300-305). 

Od Oświecenia nauka o dwóch naturach Chrystusa coraz częściej była poddawana w 

wątpliwość. Hermann Reimarus starał się wyjaśnić chrześcijaństwo jako wynalazek uczniów 

w celu osiągnięcia własnych celów (Klein, 2011, s. 159-160), podczas gdy Kant 

zakwestionował epistemologiczny status teologicznych stwierdzeń dotyczących istoty Boga 

(Kant, 1998, s. 662-668). Nowe problemy teologiczne były czasami rozwiązywane w 

liberalnej teologii protestanckiej przez postrzeganie Jezusa jako człowieka, który był 

nauczycielem i wzorem wartości moralnych. Również rozwój psychologii jako odrębnej 

dyscypliny spowodował wątpliwości dotyczące bezpośredniej poznawalności Boskiej natury 

w samoświadomości Jezusa (Law, 2013, s. 136). Dzięki Heglowi, który swoją koncepcję 

rozwoju dziejów zastosował również do osoby Jezusa, XIX wiek stał się wiekiem 

historycyzmu i związanych z nim kryzysów w teologii. Niemiecki filozof twierdził, że w 

Chrystusie Bóg zna siebie w ludzkiej świadomości, a istota ludzka zna siebie samego w 

Bogu, podczas gdy śmierć Chrystusa stanowi zarówno najbardziej skrajną samo-alienację 

Ducha, jak i punkt, w którym ta alienacja zostaje pokonana w nowej jedności Ducha (Hegel, 

1980, s. 400-421).  

Friedrich Schleiermacher rozwijał chrystologię, której podstawą było podobieństwo 

Chrystusa do ludzi we wszystkim oprócz grzechu (Hbr 4,15). Dla urodzonego na Śląsku 

teologa i filozofa interesujące było to, że w wypadku Chrystusa jedyna w swoim rodzaju 

świadomość Boga została wszczepiona w samoświadomość osoby, którą definiował jako 

ciągłe Ego (Schleiermacher, 1960, s. 386-393). Ludzka świadomość Boga, przyćmiona przez 

zmysłową samoświadomość, różniła się według Schleiermachera od świadomości 

Chrystusa, która całkowicie determinowała każdy moment Jego życia. Schleiermacher w 

swojej teorii omawiał bardziej jakość ludzkiej egzystencji Jezusa niż wypowiadał 

stwierdzenia ontologiczne. Uważał on, że całe istnienie Chrystusa było tak bardzo 

skoncentrowane na Bogu, że możemy mówić o prawdziwym istnieniu Boga w Nim. W tym 

rozwiązaniu antropologicznym Chrystus nie ma udziału w samej istocie Boga, ale jest istotą 

ludzką, która zawsze kieruje się ku Bogu. Luterański teolog uważał, że teoria wszechwiedzy 

Chrystusa zaprzecza Jego prawdziwemu człowieczeństwu (Stefano, 2015, s. 347-361). 

Uczeń Hegla i Schleiermachera, David Strauss w Christliche Glaubenslehre zaprzeczył 

tradycyjnej teologii kenotycznej. Uważał on, że wszechwiedza, podobnie jak pozostałe 

Boskie atrybuty, są niczym innym jak samym Bogiem, a więc mogą odpowiadać tylko 

Boskiej naturze. Strauss uważał, że być wszechmocnym nie przez siebie samego, ale przez 

coś innego, czyli w wypadku Chrystusa dzięki unii hipostatycznej jest sprzecznością. 

Uważał, że każdy, kto nie posiada Boskiej istoty nie jest Boski, ponieważ Boska osoba 

zakłada Boską naturę. Strauss zaprzeczył możliwości rozdzielania Boskich atrybutów, które 
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leżały u podstaw teologii kenotycznej oraz zakwestionował „komunikację” Bożego 

majestatu, twierdząc, że jeśli Boże atrybuty są dostępne ludzkiej naturze, to ludzkie atrybuty 

powinny być przypisane Boskiej (Ziegler, 2015, s. 330-331). 

Problem wiedzy Chrystusa podjął też luterański teolog Gottfried Thomasius 

twierdząc, że wszechwiedza Chrystusa uniemożliwiłaby Jezusowi rozwój psychiczny 

i emocjonalny wspólny dla wszystkich ludzi. Zaproponował on „stan uniżenia” Chrystusa, 

w którym Boskie atrybuty, w tym wszechwiedza, nie niszczą ludzkiej natury. Zastanawiał 

się on czy są możliwe przejściowe „stany uniesienia”, w których Chrystus korzystał ze 

swoich Boskich atrybutów. W dialogu z Thomasiusem problem atrybutów Boskich, w tym 

wszechwiedzy oraz świadomości Chrystusa poruszali Isaak August Dorner, Wolfgang 

Friedrich Gess oraz szkoccy teologowie Peter Forsyth i Hugh Mackintosh (McCornak, 2015, 

s. 451-455; Thompson, 2010, s. 87-95). Inny luterański profesor, Wilhelm Herrmann 

zastanawiał się nad wewnętrznym życiem Jezusa i treściami Jego samoświadomości. Uważał 

on, że podstawa chrześcijaństwa leży nie w badaniach historycznych, ale tylko w widzeniu 

wewnętrznego życia Jezusa, które jest najwyższą formą moralności i najczystszą miłością 

ofiarną (Damon, 2008, s. 43-54). 

Teorie teologów reformowanych oraz rozwój historyczno-krytycznych metod 

biblijnych wpływał na powolny postęp badań nad wiedzą Jezusa również pośród katolickich 

myślicieli. Już w połowie XIX wieku niemieccy dogmatycy: Heinrich Klee i Franz Xaver 

Dieringer interpretowali wizję uszczęśliwiającą Chrystusa historycznie i brali pod uwagę jej 

ograniczenie w wyniku kenozy. Z kolei Herman Schell rozróżnił wiedzę Chrystusa od Jego 

świadomości. Według Schella wiedza wcielonego Syna Bożego była wiedzą 

eksperymentalną człowieka o wysokim stopniu doskonałości. Natomiast świadomość Jezusa 

była znajomością siebie samego jako Syna, w którego życiu rozwijała się cnota Boskiego 

oświecenia (Ullrich, 1990, s. 112). Samoświadomość Jezusa była według Shella doskonałą 

wiedzą o Jego Boskości dzięki samoobjawieniu Boskiego „Ja” Jezusa oraz zamieszkiwaniu w 

Ojcu i Duchu Świętym (Balthasar, 1978, s. 177-179).  

Kryzys sceptycyzmu, który nastąpił po historycyzmie i procesie empirycyzacji nauk 

spowodował ostatecznie w Kościele katolickim reakcje obronne. Wobec zmian 

postrzeganych jako zagrożenia dla tradycyjnej teologii wyrosło konserwatywne skrzydło 

neoscholastyki. Sztywne odwołanie do myśli Tomasza z Akwinu i jego koncepcji 

trójpodziału ludzkiej wiedzy Chrystusa w kontekście rozwoju innych empirycznych nauk 

prowadziło czasami do przedziwnych wniosków. „Karmelici z Salamanki, stosując zasadę 

Akwinaty odnośnie do powszechności wiedzy nabytej, nie wahali się przypisać Chrystusowi 

znajomości wszelkich nauk naturalnych, tak że «był On nie tylko najlepszym dialektykiem, 

matematykiem, lekarzem, moralistą i politykiem, lecz także muzykiem, gramatykiem, 

mówcą, rzemieślnikiem, rolnikiem, malarzem, żeglarzem itd.»” (Galot, 1994, s. 24). Kilka lat 

później Alexis Marie Lèpicier wyciągał z przypisywanej Jezusowi wszechwiedzy wnioski 
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praktyczne, twierdząc, że spoglądając na rośliny mógł On sam dokonywać ich botanicznej 

klasyfikacji, podobnie jak ustalać twierdzenia w dziedzinie matematyki czy ekonomii 

społecznej. W końcu XIX wieku w odpowiedzi na kryzys sceptycyzmu rozwijać zaczęły się 

szkoły Rzymska oraz Tybińska, które wyjaśniając możliwości i zasady rozwoju dogmatów 

oraz prawd z nimi powiązanych przyniosły w II połowie XX wieku prawdziwy przełom w 

dyskusji nad wiedzą Chrystusa w teologii katolickiej.  

 

2. Współczesne teorie ludzkiej wiedzy Jezusa 

 

W 1961 roku odczytem w Trewirze Karl Rahner rozpoczął nowy etap dyskusji nad 

samoświadomością i wiedzą Jezusa w teologii katolickiej. Zakwestionował on tradycyjne 

nauczanie o wiedzy visio beatifica widząc w nim zagrożenie dla realności człowieczeństwa 

Chrystusa. Rahner u podstaw swojej koncepcji zakładał, że ludzka świadomość jest 

wielowymiarową rzeczywistością zawierającą świadomość refleksyjną, pojęciową i 

transcendentalną oraz wiedzę o swojej świadomości a-priori oraz a-posteriori (Rahner, 1966, s. 

199-200). Wiedza a-priori była według niemieckiego teologa niezobiektywizowaną wiedzą o 

sobie samym dostępną w widzeniu uszczęśliwiającym, a wiedza a-posteriori była wiedzą 

skategoryzowaną. Intuicyjna wiedza przekazywana Jezusowi w visio beatifica nie była 

przypadłościową doskonałością człowieczeństwa wynikającą z unii hipostatycznej, ale 

stanowiła raczej wewnętrzny, konstytutywny moment samej unii. Jezus cieszył się 

uszczęśliwiającym widzeniem Boga, które było nie-pojęciowym horyzontem Jego 

świadomości. Wzrost i rozwój Chrystusa były możliwe w Jego obiektywnej świadomości 

dzięki stopniowej konceptualizacji w refleksyjnej świadomości tego, co Jezus widział w nie-

pojęciowej wizji uszczęśliwiającej. Tak więc ludzka świadomość Jezusa łączyła w sobie nie-

pojęciową świadomość nieskończonej tajemnicy Boga wraz z pojęciową, skończoną 

i zobiektywizowaną wiedzą istniejącą w horyzoncie świadomości (McDermott, 1986a, s. 107-

121). Sposób w jaki następowało to połączenie i konceptualizacja nie-pojęciowej wiedzy 

Chrystusa nie został wyjaśniony przez Rahnera. W każdym razie niemiecki teolog kładł w 

swoich rozważaniach nacisk na ludzką rzeczywistość Jezusa. Przyjął on za podstawę 

chrystologii ludzkie doświadczenie Jezusa, którego świadomość była otwarta na horyzont 

transcendencji, nie będąc jednocześnie różną od jakiejkolwiek innej świadomości 

ograniczonej niewiedzą, podatnej na błąd, nękanej wątpliwościami i potrzebującej wiary 

(McDermott, 1986b, s. 314-317).  

Jeszcze bardziej koncepcję wiedzy Chrystusa zmodyfikował jezuita Bernard 

Lonergan. Swoje rozważania o świadomości i wiedzy Chrystusa opierał na założeniach unii 

hipostatycznej (Rosenberg, 2010, s. 830-839). Podkreślał, że Jezus podobnie jak posiadał dwie 

natury, dwie wole, tak samo posiadał dwie świadomości, którymi doświadczał siebie. 

Wiedza Jezusa brała początek z Jego doświadczeń, którym towarzyszyły zrozumienie i osąd. 
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Obok kenozy ontologicznej jezuita wskazywał na kenozę psychologiczną, dzięki której 

doświadczenie siebie oraz wiedza Jezusa były ludzkie (Lonergan, 2002, s. 223). Podczas 

swojego ziemskiego życia Chrystus jako ziemianin i pielgrzym (viator) posiadał wyrażalną 

wiedzę ludzką podobną do klasycznej wiedzy nabytej oraz niewyrażalną wiedzę Boską 

podobną do wiedzy wlanej. Jako niebianin (comprehensor) Jezus posiadał visio beatifica. Była 

to według Lonergana niewyrażalna wiedza, przez którą Chrystus poznawał Boga i 

wszystko, co dotyczyło Jego własnej misji (Lonergan, 1964, s. 332-400). Ta visio beatifica 

według jezuity byłą dostępna jedynie Boskiej świadomości Chrystusa, która nie mieszała się 

i nie wymieniała z ludzką, podobnie jak natura Boska nie mieszała się z ludzką. Chrystus 

poznawał swoje Bóstwo poprzez ludzką, rozwijającą się świadomość i wiedzę (Tortorelli, 

2005, s. 55-58). Ta niewyrażalna wiedza bez pośrednictwa zmysłów i wyobraźni była 

rozumiana przez Jezusa natychmiast w procesie przedstawionym przez Lonergana jako 

mistyczna analogia do doświadczenia Pawła z Tarsu, który jako człowiek, viator, 

doświadczał nadnaturalnej wizji istoty Boga (2 Kor 12,2-4). Lonergan wyjaśniał relację 

między tymi dwoma stanami wiedzy Jezusa przez analogię pragnienia przez ludzi wiedzy 

w dwóch wymiarach: światła intelektu i pojęcia istoty. Światło intelektu i nadnaturalne 

światło wiary określa to, czego ludzie pragną i gdzie zmierzają, co stanowi analogię do 

wiedzy Jezusa danej Mu w uszczęśliwiającym widzeniu. To nieuchwytne pragnienie 

poznania Boga przez ludzi jest następnie ujmowane w pojęcia językowe podobnie jak visio 

beatifica Chrystusa była przez Niego odkrywana i konceptualizowana stając się możliwą do 

wyrażenia (Lonergan, 1964, s. 406).  

Pomimo rozwoju nowych teorii wiedzy Chrystusa, Sobór Watykański II nie podjął tej 

tematyki, otwierając przestrzeń przed nowymi perspektywami badań w tej kwestii. Było to 

związane z ogólną kondycją tomizmu, który mimo dowartościowania na Soborze 

Watykańskim II, przeżywał kryzys. Tomistyczna teologia straciła wiodący od wieków 

prymat, a wraz z nią koncepcja wszechwiedzy pochodzącej z visio beatifica w ludzkiej 

naturze Jezusa. Po zakończeniu Soboru, w 1966 roku do koncepcji Karla Rahnera nawiązali 

niemieccy teologowie: Helmut Riedlinger i Philip Kaiser oraz amerykański jezuita Raymond 

Moloney. Helmut Riedlinger w Geschichtlichkeit und Vollendung des Wissens Christi 

wskazywał na wszechwiedzę Chrystusa jako zasadę hermeneutyczną, która w teologii 

dogmatycznej ze względu na zbawczy cel misji dąży do uznania pełni wiedzy Chrystusa, 

natomiast w kontekście badań biblijnych utrzymuje ostrożną równowagę pomiędzy 

niepełną wiedzą ukazaną w Ewangeliach Synoptycznych a wszechwiedzą Jezusa w 

Ewangelii według świętego Jana. W wyniku tego konfliktu Riedlinger zaproponował 

wprowadzenie kategorii „historycznego widzenia Boga”, które w przeciwieństwie do 

widzenia uszczęśliwiającego dawało nadzieję na znalezienie harmonii pomiędzy dyskursem 

teologii dogmatycznej a historią biblijną (Strzelczyk, 2016, s. 248-250). Philip Kaiser również 

nawiązał do myśli Rahnera, wskazując na dialogiczny charakter poznania i 
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samoświadomości Chrystusa. W Das Wissen Jesu Christi in der lateinischen (westlichen) 

Theologie wskazuje, że dialogiczność ta przyjęła dwa odniesienia, wertykalne – w doniesieniu 

do Ojca – i horyzontalne – w doniesieniu do Syna. Świadomość i wiedzę o swojej Boskości 

według Kaisera Jezus stopniowo odkrywał w swoim człowieczeństwie poprzez ludzkie 

doświadczenia. Niedookreślony w teorii niemieckiego teologa pozostaje sposób, w jaki 

wymiar wertykalny przenikał się z horyzontalnym, a więc w jaki sposób Jezus w swoim 

ludzkim doświadczeniu odkrywał swoją Boskość i synostwo (Strzelczyk, 2016, s. 254-256). 

Raymond Moloney również opowiedział się przeciw wszechwiedzy Jezusa podążając w 

kierunku koncepcji Rahnera. Przyjął on wielopoziomowość ludzkiej świadomości Chrystusa 

wskazując jednocześnie na prawdopodobnie dużo bardziej skomplikowany system 

świadomości osoby istniejącej w dwóch naturach, który jest dla nas poznawczo niedostępny 

(Moloney, 1999, s. 126-138). 

Również Hans Urs von Balthasar w Teodramatyce opublikowanej w 1973 roku 

zanegował możliwość posiadania przez Chrystusa visio beatifica. Nawiązując do koncepcji 

Schella, przedstawił on Jezusa jako świadomego celu swej misji zbawczej, o której wiedza 

wymykała się jednak Jego czysto ludzkiej świadomości. Jezus intuicyjnie dostrzegał w swojej 

świadomości Boski element określany przez uświadomienie sobie swojej misji, której 

źródłem był Ojciec, a w której przekazywaniu brał czynny udział Duch Święty. To właśnie 

misja zbawcza była według Balthasara jedynym przedmiotem bezpośredniego widzenia 

Chrystusa, które zawierało również świadomość Boskiego synostwa. Między wiedzą o misji 

a Jezusowym „Ja” zachodziła tożsamość, która angażowała Jego pamięć, umysł oraz wolną 

wolę. To relacja Jezusa do Ojca nadawała ufność i „archetypiczną wiarę” Jego działaniom, 

które były całkowicie podporządkowane Jego misji. Balthasar koncentrując swoje 

rozważania na wiedzy Jezusa, unika tym samym problematyki relacji pomiędzy Jego Boską i 

ludzką świadomością (Balthasar, 1978, s. 149-154, s. 167-185). Za podobną koncepcją kilka lat 

później opowiedział się luterański teolog Wolfhart Pannenberg. Według Pannenberga 

wiedza Jezusa nie była bezpośrednia, ale zapośredniczona przez synowską relacją z Ojcem. 

Według Pannenberga to właśnie synostwo Jezusa było kulminacją Jego ludzkiej osobowości 

(Pannenberg, 1976, s. 345-349; Ullrich, 1990, s. 113). 

Kwestia wiedzy Jezusa nie była przez długi czas podnoszona w oficjalnych 

dokumentach Kościoła Katolickiego pomimo dynamicznego rozwoju nowych koncepcji i 

dyskusji wokół nich.  W latach 1979-1985 Międzynarodowa Komisja Teologiczna w trzech 

dokumentach nawiązała do tematu świadomości i wiedzy Chrystusa próbując uaktualnić 

nauczanie do współczesnych osiągnięć nauki w dziedzinie wiedzy o człowieku. Komisja 

bardzo ogólnie zaznaczyła problem świadomości wiecznej egzystencji Chrystusa jako Syna 

Bożego w kontekście Jego misji odkupienia świata. Członkowie Komisji powołali się na 

analizę biblijną słowa „Ja” wypowiadanego przez Chrystusa w ewangeliach (Królikowski, 

2000b, s. 143-145). Problem wiedzy Chrystusa został najobszerniej podjęty w dokumencie 
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Świadomość, jaką Chrystus miał o sobie samym i o swoim posłaniu z 1985 roku. Komisja nie 

rozważała szczegółowo kwestii wiedzy Chrystusa, ale zajęła się Jego świadomością w 

kontekście roli ludzkiej natury w misji zbawiania. Komisja zauważyła, że zastosowanie 

metody historyczno-krytycznej nakreśla szerokie spektrum rozważań nad wiedzą i 

świadomością Chrystusa bez jednoznacznych wniosków. Zaproponowała też cztery ogólne 

rozwiązania opierające się o fundamentalne aspekty wiary w Chrystusa. Pierwsza 

propozycja koncentrując się na synowskiej tożsamości Chrystusa podkreśla Jego posłanie, 

relację z Ojcem, i w konsekwencji wskazuje na świadomość Boskiego autorytetu Chrystusa. 

Propozycja druga wskazuje na soteriologiczną świadomość misji Jezusa, która była 

zakorzeniona w Jego synowskiej tożsamości i obejmowała świadomość Jego własnej 

preegzystencji. Jednocześnie Jego posłanie, w ramach którego wzrastał jako człowiek „w 

mądrości, latach i łasce” (Łk 2,52) jest według Komisji nie do pogodzenia ze stwierdzeniem, 

że Jezus wie wszystko (J 16,30). Komisja Teologiczna skłaniała się w ramach tej propozycji 

do interpretacji, że Jezus otrzymywał od Ojca tę wiedzę, która pozwalała Mu na wypełnienie 

Jego misji powszechnego zbawienia. Trzecia koncepcja ukazuje „eklezjologiczną 

świadomość” Jezusa, którego czyny zmierzały do ukształtowania wspólnoty Kościoła. 

Czwarta propozycja wskazuje natomiast na zbawczy wymiar misji Chrystusa naznaczony 

Jego miłością do wszystkich ludzi (Królikowski, 2000a, s. 237-249). Komisja nie zdecydowała 

się na konkluzywne podsumowanie dokumentu, z którego jednakże można wnioskować o 

przekonaniach jej członków, co do świadomości i wiedzy Jezusa w zakresie Jego 

synowskiego posłania i misji. 

Również późniejsze dokumenty kościoła dość pobieżnie zajmują się kwestią wiedzy 

Chrystusa.  Katechizm Kościoła Katolickiego II wskazuje na ludzkie poznanie Jezusa, które 

podlegało ograniczeniom. Dzięki temu możliwe było wzrastanie „w mądrości, w latach i 

łasce” (Łk 2,52). To doświadczalne zdobywanie przez Jezusa wiedzy było konsekwencją Jego 

w pełni dobrowolnego uniżenia się i przyjęcia postaci sługi (Flp 2,7). Katechizm podkreśla, że 

to ludzkie poznanie Chrystusa wyrażało i ukazywało w Nim życie osoby Boskiej za sprawą 

zjednoczenia ludzkiej natury ze Słowem. Dzięki temu zjednoczeniu Syn poznawał 

bezpośrednio i wewnętrznie Ojca. Jezus również w swojej ludzkiej wiedzy ujawniał zdolność 

poznawania myśli innych ludzi. Jednocześnie na mocy unii hipostatycznej poznawał 

wieczne zamysły, które przyszedł wypełnić i objawić. Katechizm nie wzmiankuje o visio 

beatifica Jezusa oraz podkreśla, że Pismo Święte nie dostarcza materiału do jednoznacznego 

wyjaśnienia kwestii Jego wiedzy, jako że czasem podkreślał On swoją niewiedzę 

o wiecznych zamysłach Ojca, np. o dniu sądu, by w innym miejscu stwierdzić, że otrzymał 

nakaz by nie ujawniać tych wiecznych prawd, które przypuszczalnie były Mu znane 

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 2002, s. 121-122). Kwestia wiedzy i poznania Jezusa pojawia 

się również w opublikowanym przez Jana Pawła II liście apostolskim Novo Millennio Ineunte 

z 2001 roku. Rozważając mękę Jezusa na krzyżu i Jego okrzyk osamotnienia, papież bez 
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odwoływania się do terminu visio beatifica zwraca uwagę na błogosławiony stan duszy 

Chrystusa i płynącą z niego radość, która jest przeżywana z jednocześnie towarzyszącym jej 

cierpieniem. Doświadczenie to jest według papieża zakorzenione „w nieprzeniknionej głębi 

unii hipostatycznej” (Jan Paweł II, 2001, s. 35). 

Brak rozstrzygających orzeczeń w dokumentach Kościoła sprzyjał powstawaniu 

nowych koncepcji wiedzy Chrystusa. Jezuita, Frederick Crowe oparł swoje rozważania na 

potrójnej kenozie Chrystusa: ontologicznej, psychologicznej i historycznej (Crowe, 2006, s. 

315-323). Twierdził, że bezpośrednie widzenie Chrystusa nie było wiedzą o poszczególnych 

rzeczach, ale „globalnym widokiem” będącym raczej ogólnym zrozumieniem. Mimo tego 

„globalnego widoku” ludzki umysł Jezusa poznawał stworzony świat w normalnym 

procesie doświadczalnym (Rosenberg, 2010, s. 835). Walter Kasper również rozważał 

problem wiedzy Jezusa w dwóch aspektach. Pierwszym z nich był kontekst debaty o teologii 

kenozy, wyniszczenia Boga, który jako Chrystus nie był jednak pozbawiany i ogołocony z 

Boskości. Drugi aspekt rozważań wskazuje na relację między osobą a naturami Chrystusa 

(Kasper, 1982, s. 216-218). W swoich rozważaniach o człowieczeństwie Jezusa Kasper brał za 

punkt wyjścia synowskie posłuszeństwo Ojcu (Borowski, 2001, s. 99). Nawiązując do myśli 

Rahnera, Kasper stwierdził, że świadomość jedności z Ojcem nie była wiedzą przedmiotową, 

lecz cechą i pewnym stanem rzeczy, którego Jezus doświadczał w konkretnych sytuacjach, 

uzmysławiając sobie wolę Boga (Kasper, 1975, s. 195-296). Również jezuici: Jacques Dupuis 

oraz Bernard Sesboüe, opowiedzieli się za próbami poszukiwania nowych koncepcji wiedzy 

Chrystusa, uważając wizję uszczęśliwiającą za koncepcję nieprzystającą do dzisiejszej 

wiedzy o człowieku. Jacques Dupuis uważał, że visio beatifica przysługiwała Jezusowi 

dopiero po wypełnieniu Jego misji zbawienia człowieka. Bernard Sesboüe twierdził z kolei, 

że postulowane przez średniowiecznych teologów uszczęśliwiające widzenie Chrystusa, 

sprowadzałoby Jego relacje z innymi ludźmi do sztucznej gry, w której znał odpowiedzi na 

zadawane przez siebie pytania (Dupuis, 1999, s. 174-178; Sesboüé, 1997, s. 18-20).  

Amerykański biblista, Raymond Edward Brown, w oparciu o analizę danych 

biblijnych wskazywał na niewiedzę Chrystusa w niektórych sytuacjach, a w innych na Jego 

nadnaturalną wiedzę. Uważał, że większość wypowiedzi ukazujących nadnaturalną wiedzę 

Chrystusa dotyczy Jego misji: męki, śmierci i zmartwychwstania. Brown analizował 

szczegółowo perykopy, w których Jezusa ujawnia nadnaturalną wiedzę na temat przyszłego 

zniszczenia Jerozolimy oraz paruzji. Jednocześnie wskazywał na brak dowodów zarówno za 

tym, że nadnaturalna wiedza towarzyszyła Jezusowi od urodzenia, jak i też, że była dla 

Niego z początku niedostępna i powoli w Nim wzrastała. Ostatecznie Brown skłaniał się do 

ostrożnych wniosków, wskazując na brak wszechwiedzy Jezusa jako efekt wcielenia, które 

wiązało się z przyjęciem pełnego człowieczeństwa (Brown, 1978, s. 39-102, 1967, s. 315-345). 

Anglikański biskup i biblista, Nicholas Thomas Wright, podobnie jak Brown, rozróżnił 

ludzką wiedzę uwarunkowaną rodzinnymi i wspólnotowymi doświadczeniami Jezusa oraz 
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wiedzę opierającą się na wyjątkowym rozumieniu planu Ojca. Według Wrighta Chrystus 

dzięki relacji z Ojcem był świadomy swojego powołania koncentrującego się na wypełnieniu 

starotestamentalnych Pism (Mongeau, 2005, s. 31-33; Wright, 1996, s. 648-653). Również 

Joseph Ratzinger skłania się ku koncepcjom przypisującym Jezusowi niepełne, stopniowe 

poznanie dostępne w zakresie koniecznym do wypełnienia misji zbawienia. W ten sposób 

według Ratzingera bardziej zrozumiały staje się obraz Ewangelii ukazujący prawdziwe 

człowieczeństwo Jezusa, w którym wzrastał On i dojrzewał wraz z wiekiem (Ratzinger, 2013, 

s. 1166-1167). 

Bardzo ciekawią teorię wiedzy Chrystusa opartą o przeżycia mistyczne opracował 

belgijski jezuita, Jean Galot. Zakwestionował on uszczęśliwiają wizję Jezusa, uważając, że 

redukuje ono Jego ludzką naturę do zewnętrznego wyglądu i prowadzi nie tylko do 

monofizytyzmu, ale do doketyzmu, zagrażając zarazem realności wcielenia i odkupieńczej 

ofiary (Galot, 1986, s. 431-432). Według jezuity Jezus zdobywał wiedzę doświadczalną w 

podobny sposób jak każdy człowiek wraz z wszystkimi ograniczeniami wynikającymi z 

ludzkiej natury (Galot, 1980, s. 349-353). Chrystus akceptował ograniczenia swojej wiedzy 

nie twierdząc więcej niż wiedział i uczył się od innych ludzi. Belgijski jezuita postulował 

rozróżnienie przedmiotu wizji Jezusa od Jego świadomości samego siebie, w której nie mógł 

On uświadamiać sobie Boskiej osobowości w oparciu o widzenie Boskiej natury w visio 

beatifica (Galot, 1984, s. 48-49). Galot zaproponował przeniesienie doświadczenia 

uszczęśliwiającego widzenia Jezusa na czas Jego uwielbienia. Jednakże, według jezuity 

analizującego ewangeliczne wypowiedzi samookreślającego się Jezusa, posiadał On 

świadomość bycia Synem Bożym, która była oparta o iluminację wewnętrzną, czyli 

synowski kontakt mistyczny. O tej relacji Syna z Ojcem świadczyć mają wyrażenia jakimi 

Jezus sam się określa: Syn Człowieczy i ego eimi. Jednak najważniejsze jest słowo Abba, które 

najpełniej wyraża synowską tożsamość Jezusa. Jest ono użyte przez Niego już w wieku 12 

lat, co może świadczyć, że mistyczne kontakty Jezusa z Ojcem miały miejsce już w Jego 

dzieciństwie. Odrzucając iluminację zewnętrzną i utrzymując jedność ontologiczną i 

psychiczną Jezusa, Galot przedstawiał koncepcję mistycznej zażyłości Jezusa z Ojcem, 

będącą doświadczeniem poczucia obecności Boga i zanurzenia w Nim. Mistyczne stopienie 

się życia Jezusa z życiem Ojca odbywało się według jezuity bardziej na poziomie 

afektywnym niż intelektualnym i pozwalało na ujęcie swojego Boskiego „Ja” w świadomości 

człowieka. Kontakt Jezusa z Ojcem był naznaczony równością podmiotów, która nie ma 

miejsca w przypadku doświadczeń mistyków. Według Galota mistyczne stany świadomości 

towarzyszyły Jezusowi od dzieciństwa i w ten sposób Jezus stopniowo uświadamiał sobie, 

że będąc człowiekiem, jest Synem, a jako Syn jest Bogiem. W podobny sposób Jezus 

otrzymywał wiadomości wlane (connaissances infises infuses), które dotyczyły pewnych 

aspektów Jego zbawczej misji (Galot, 1994, s. 26-66; Strzelczyk, 2006, s. 272-181).  
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Thomas Weinandy, amerykański kapucyn, podobnie jak Galot uważa, że Jezus 

doświadczał tradycyjnie rozumianego visio beatifica dopiero w momencie uwielbienia, po 

zmartwychwstaniu. Opierając się na danych biblijnych, wysuwa on hipotezę, że Chrystus 

podczas swojego ziemskiego życia musiał posiadać wizję Ojca, ale nie była to wizja istoty 

Boga różniąca się ontologicznie od Niego samego. Natura tej wizji, według franciszkanina, 

musiała być subiektywna i osobista, dzięki czemu stopniowo wraz ze swoim rozwojem 

coraz lepiej poznawał Ojca i stawał się świadomy swojego synostwa. Jezus nie uzyskiwał 

dzięki tej wizji obiektywnej wiedzy o naturze Boskiej, ale raczej subiektywne objawienie Ojca 

i potwierdzenie, że jako Syn jest również Bogiem. Franciszkanin buduje swoją koncepcję w 

kontekście trynitarnym, twierdząc, że wizja ta była dostępna ludzkiej naturze Jezusa dzięki 

pośrednictwu Ducha Świętego, który zapewniał Jezusa o Jego synowskiej tożsamości. 

Weinandy unika niebezpieczeństwa monofizytyzmu, twierdząc, że wiedza ta była efektem 

ludzkiej, poznawczej „hipostatycznej wizji” osoby Syna, który posiadał ją jako człowiek 

(Weinandy, 2014, s. 266-285).  

 

Podsumowanie 

 

W chrystologicznym namyśle nad wiedzą Chrystusa początki nowożytności 

charakteryzowały się utrwaleniem koncepcji Tomasza z Akwinu szczególnie w teologii 

katolickiej. Oznaki pierwszych zmian pojawiały się w myśli teologów reformacji, którzy 

odważniej podejmowali temat wiedzy Chrystusa w kontekście teologii kenotycznej. Namysł 

ten przyniósł dowartościowanie człowieczeństwa Chrystusa, zainicjował dyskusję o 

możliwościach przekazywania Boskich atrybutów ludzkiej naturze, ale też utwierdził 

tradycyjne stanowisko katolickich teologów, które dominowało aż do połowy XX wieku. 

Wtedy to za sprawą odkryć nauk o człowieku nastąpił przełom w podejściu do wiedzy 

Chrystusa również w teologii katolickiej. Odwoływanie się do tradycyjnej koncepcji 

wszechwiedzy czerpanej z visio beatifica w nowym kontekście nauk o człowieku przyniosło 

świadomość zagrożenia monofizytyzmem, będącym skutkiem odrzucenia ludzkiego 

sposobu zdobywania wiedzy przez wcielonego Boga. Kryzys ten zachęcił teologów do 

ponownego nawiązania do Chalcedońskiego wyznania wiary i wyraźnego rozdziału 

pomiędzy wiedzą Boską i ludzką. Podkreślali oni integralność ludzkiej natury Chrystusa 

wraz z wiedzą w kontekście chrystologicznych dogmatów. XX-wieczny namysł nad 

zakresem ludzkiej wiedzy Chrystusa i Jego samoświadomości przyniósł pluralizm poglądów 

i sprzyjał rozwojowi nowych teorii. 

Do najciekawszych i otwierających dalsze pola badań należą koncepcje bazujące na: 

podkreśleniu wielowymiarowości ludzkiej psychiki Jezusa (Rahner), uwzględnieniu kenozy 

(Lonergan), ograniczeniu wiedzy Jezusa wystraczającej do wypełnienia zbawczej misji (von 

Balthasar), wskazaniu na subiektywną i osobistą wiedzę Jezusa (Weinandy) oraz rozwinięciu 
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hipotezy mistycznych doświadczeń Jezusa (Galot). Szczególnie obiecującym wydaje się 

hipoteza mistycznych stanów Chrystusa, w których mógł on zdobywać wiedzę a nawet w 

jakiś sposób poznawać Ojca. Z jednej strony jest ona otwarta na współczesne badania 

antropologiczne nad stanami świadomości człowieka. Z drugiej jest to również interesująca 

hipoteza z tego względu, że pojawia się we współczesnych próbach obrony teorii visio 

beatifica i może stanowić nową, wspólną drogę poszukiwań odpowiedzi na pytanie o sposób 

w Jezus poznawał, że jako człowiek jest też wcielonym Bogiem? Być może rozwinięcie 

hipotezy doświadczenia mistycznego Chrystusa mogłoby pomóc przełamać dialektykę 

sprzeczności pomiędzy wszechwiedzą visio beatifica i właściwym ludzkiej naturze 

ograniczonym poznaniem. 
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