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Dla Novaka - i ja się z nim zgadzam - chrześcijańska proklamacja Jezusa jako Mesjasza
uprawnia do pewnej formy supersesjonizmu, jednak takiej, która „nie uwłacza judaizmowi”. Chrześcijanie, wierząc, że znaleźli Mesjasza Izraela, który ustanowił królestwo
Boga przez swoją paschę, muszą jednocześnie utrzymywać, „że Kościół posiadł bardziej autentyczną definicję Izraela od tej, którą ma judaizm”. Uznając, że Kościół nie
może twierdzić, że jest wspólnotą mesjańską bez uznania faktu, że „chrześcijaństwo ma
mesjasza, którego Izrael zawsze szukał”, Novak zauważa, że „każdy Żyd może wymagać od chrześcijan, aby zachowywali się jak chrześcijanie”, to znaczy, żeby uznali, że
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Żydzi i judaizm nie utracili swojego przymierza z Bogiem, co oznacza, że Żydzi i judaizm ciągle mają swoje miejsce w teologii112.
Matthew Levering
Matthew Levering jest katolickim teologiem amerykańskim, autorem ponad trzydziestu
książek. Ogromna różnorodność amerykańskiego środowiska teologicznego znajduje
odbicie w jego pracach, które nawiązują do osiągnięć teologów nie tylko z różnych denominacji chrześcijańskich, ale także do wielu przedstawicieli teologicznej myśli judaizmu czy islamu. Sam Levering identyfikuje się z teologią Świętego Tomasza z Akwinu,
a szeroka tomistyczna perspektywa pozwala mu na porządkowanie całego bogatego
spektrum różnych teologicznych problemów i poglądów. Złożona problematyka relacji
chrześcijaństwa z judaizmem zajmuje ważne miejsce w myśli Leveringa, przenikając do
samego centrum jego katolickiej teologii: egzegezy Pisma Świętego, eklezjologii, teologii eucharystii a nawet do teologii trynitarnej. Wobec niepokonalnych na razie rozbieżności, Levering proponuje w kontekście dialogu chrześcijańsko-żydowskiego skupienie się na konkretnych wymiarach życia wiary pojmowanych jako życie w przymierzu Stwórcy i stworzenia. Drugim kierunkiem teologii Leveringa wypływającym bezpośrednio z problematyki relacji między Kościołem a Izraelem jest jego zaangażowanie
w nowy, postsupersesjonistyczny sposób przedstawienia zbawczego dzieła Chrystusa,
który będąc Mesjaszem Izraela i uniwersalnym Zbawicielem całego świata, doskonale
wypełnia Prawo, ale nie zastępuje miejsca Izraela w przymierzu z Bogiem.
Relacja Kościół - Izrael w świetle spotkania z teologami żydowskimi
(Wyschogrod, Kinzer, Novak)
Pierwszy rozdział swojej książki poświęconej żydowskiemu teologowi Davidowi
Novakowi Levering rozpoczyna od stwierdzenia, że „dialog chrześcijańko-żydowski
zaczyna się od problemu supersesjonizmu, to znaczy od tego, co dzieje się gdy chrześcijańska teologia nie zostawia teologicznej przestrzeni judaizmowi albo teologia żydowska odmawia teologicznej przestrzeni chrześcijaństwu113”. M. A. Tapie precyzuje tę
bardzo ogólną definicję supersesjonizmu (w oparciu o rozróżnienia Kendalla Soulena),
widząc jego źródło w chrześcijańskiej interpretacji biblijnej historii zbawienia114.
Zgodnie z tą narracją Bóg wybrał Izraela, aby przygotować świat na przyjście Mesjasza,
a po jego przyjściu rola Izraela dobiegła końca, bo jego miejsce zajął Kościół - Nowy
Izrael. Można nawet wyróżnić dwa rodzaje supersesjonizmu: supersesjonizm będący
wynikiem kary bożej (punitive supersessionism) oraz supersesjonizm ekonomiczny
(economic supersessionism). Pierwszy rodzaj supersesjonizmu byłby karą dla Izraela za
odrzucenie Jezusa Chrystusa i ewangelii, natomiast drugi rodzaj supersesjonizmu tłumaczy zastąpienie Izraela przez Kościół tym, że Chrystus wypełnił prawo w o wiele
112

M. Levering, Jewish -Christian Dialog and the Life of Wisdom. Engagements with the Theology of
David Novak, Continuum, 2011, s. 53.
113
Tamże, s.12.
114
M. A. Tapie, Aquinas on Israel and the Church, Wipf and Stock Publishers, 2014, s. 19.
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doskonalszy sposób niż Izrael i tym samym uczynił praktyki żydowskie (w szczególności przepisy rytualne) przestarzałymi, niepotrzebnymi a nawet szkodliwymi. To, co zasługuje na podkreślenie w definicji Leveringa to dwustronność w pojmowaniu supersesjonizmu (dostrzeganie jego odpowiednika po stronie żydowskiej), podczas gdy większość teologów, tak jak Tapie i Soulen, ogranicza występowanie tego zjawiska jedynie
do strony chrześcijańskiej.
Michael Wyschogrod: Święty Tomasz i supersesjonizm
W 1987 roku żydowski teolog Michael Wyschogrod115 opublikował artykuł A Jewish
Reading of St. Thomas Aquinas, w którym zarzucił supersesjonizm teologii Tomasza.
Wyschogrod zwrócił szczególną uwagę na - jego zdaniem zupełnie nieuzasadniony Tomaszowy116 podział Prawa Mojżeszowego na przepisy moralne, sądownicze oraz te,
które dotyczą kultu. Jako, że Tomasz potraktował te ostatnie jako martwe i śmiercionośne, Wyschogrod wysunął tezę, że takie stanowisko jest supersesjonistyczne, ponieważ
podważa rację bytu Izraela, kwestionując jego tożsamość jako narodu wybranego spełniającego swoje obowiązki wynikające z przymierza z Bogiem:
„Czy zachowywanie Prawa Mojżeszowego nie mogłoby być interpretowane z trochę
większą dozą dobrej woli - jako miłość do Boga i jego przykazań, jako wierność religijnemu sposobowi życia - poza tą kwestią, że według wiary chrześcijańskiej - Zbawiciel
już się narodził? Jeżeli przykazania te przed Chrystusem były zapowiedzią jego przyjścia, to czy po Chrystusie ich celebracja nie mogłaby świadczyć o prawdziwości tej
zapowiedzi, aż do jej definitywnego wypełnienia, na które tak samo oczekują Żydzi jak
i chrześcijanie?”117
Levering potraktował artykuł Wyschogroda jako usiłowanie włączenia teologii Świętego Tomasza w aktualny dialog chrześcijańsko-żydowski118 i podjął to wyzwanie (choć
115

Wyschogrod określa siebie jako przedstawiciela judaizmu biblijnego, to znaczy opartego głównie na
Torze pisanej, dla której tradycja ustna jest jedynie uzupełnieniem. Zdecydowanie odcina się od myśli
Majmonidesa i uważa, że jego próba demitologizacji koncepcji Boga jest niebiblijna, prowadzi do
deprsonalizacji Boga i jest bardzo niebezpieczna dla żydowskiej wiary. Zdaniem Wyschogroda
warunkiem przetrwania judaizmu jest osobista relacja każdego Żyda z Bogiem objawionym na kartach
Biblii, a nie można takiej relacji zbudować z Nieporuszonym Poruszycielem Arystotelesa. Wyschogrod
twierdzi także, że spirytualizacja Boga w teologii Majmonidesa i ogromny sukces, jaki odniosła
w judaizmie jest jedynie reakcją obronną na chrześcijańską koncepcję wcielenia i ma też związek
z rozwojem chrześcijańskiej doktryny trynitarnej. Por. M. Wyschogrod, The Body of Faith, God and the
People of Israel, Harper, 1989, s. XXXII-XXXIII.
116
Levering twierdzi, że podział ten pochodzi od samego Majmonidesa: M. Levering, Christ's Fulfillment
of Torah and Temple: Salvation according to Thomas Aquinas, University of Notre Dame Press, 2002, s.
6.
117
M. Wyschogrod, A Jewish Reading of St. Thomas Aquinas, w M. Levering, Jewish -Christian Dialog..,
s. 38.
118
Z pewnością było to właściwe odczytanie głębokich intencji M. Wyschogroda, ponieważ już
wcześniej, w 1982 roku próbował on razem z Clemensem Thoma ukierować dialog chrześcijańskożydowski na problemy teologiczne, tak aby nie dominowały w nim względy polityczne skoncentrowane
wokół Shoah. W tym celu obaj teolodzy doprowadzili do spotkania i dyskusji na ten temat w Rzymie
z członkami komisji zajmującej się relacjami z judaizmem. Por. M. Tapie, Aquinas on Israel and the
Church..., s. 20. Wyschogrod jasno precyzuje zagrożenia dla samego judaizmu, jakie może spowodować
postawienie problemu Holokaustu w centrum wiary : „Holokaust nie może być zapomniany. [..] Ale nie
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dopiero po upływie piętnastu lat) w swojej książce Christ's Fulfillment of Torah and
Temple119. Kwestia supersesjonizmu w teologii Tomasza odbiła się szerokim echem
w środowisku teologicznym, lecz wywołana przez nią dyskusja nie doprowadziła jednak do wyraźnego rozstrzygnięcia. Argumenty Wyschogroda pozostają na tyle poważne, że Levering powrócił do nich ponownie w jednej ze swoich najnowszych książek
o doktrynie Ducha Świętego z 2016 roku120. Teologia Wyschogroda pozostaje ważnym
odniesieniem dla Leveringa, szczególnie jeśli chodzi o znaczenie relacji komunii do
ofiary w teologii eucharystycznej.
Mark Kinzer: postmisyjny judaizm mesjański jako remedium na supersesjonizm
W związku z pojawieniem się znaczącej liczby nowych wspólnot żydowskich, których
członkowie zdają się skutecznie łączyć ortodoksyjne przestrzeganie przepisów Tory
z wyznawaniem wiary w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza Izraela, wielu teologów zaczęło spoglądać w ich stronę z nadzieją na opatrznościowe rozwiązanie impasu w relacji
Kościół - Izrael. Wobec niemożliwości dojścia do porozumienia na gruncie teoretycznego dialogu teologicznego, rodzące się wspólnoty Żydów mesjańskich, które wypracowały praktyczne rozwiązania połączenia w jeden kult obu religii, wzbudziły ogromne
zainteresowanie w środowisku teologicznym. Natomiast Levering, w odróżnieniu do
wielu znanych teologów, odrzuca stanowczo teologię Żydów Mesjanistycznych czy
nowych judeo-chrześcijan. Odrzucenie to jest skutkiem przemyśleń w wyniku polemiki
z poglądami Marka Kinzera121, amerykańskiego rabina mesjanistycznego, który jest
postacią znaną i cenioną również w Europie122. W książce poświęconej teologii Davida
Novaka Levering przedstawia także poglądy Kinzera dotyczące relacji kościoła narodów (jak Kinzer określa chrześcijaństwo), judaizmu rabinistycznego i nowego, postmisyjnego judaizmu mesjańskiego, którego Kinzer jest przedstawicielem123. Levering
w dużej mierze opiera się na jednym z bardziej znaczących dzieł Kinzera - Postmissionary Messianic Judaism: Redefining Christian Engagement with the Jewish People124.
może on być ostatecznym centrum żydowskiej wiary. Wiara żydowska przetrwa jedynie gdy obietnice
Boga będą bardziej przekonywujące niż fakty historyczne. [...] Wiara żydowska polega na zaufaniu Bogu
nawet gdy rzeczywistość narzuca przeciwny kierunek myślenia. Musimy być ostrożni aby nie stracić tej
naszej zdolności do zawierzenia Bogu.”, M. Wyschogrod, The Body of Faith, God and the People of
Israel, Harper, 1989, s. XXX.
119
M. Levering, Christ's Fulfillment ..., University of Notre Dame Press, 2002.
120
M. Levering, Engaging the Doctrine of the Holy Spirit: Love and Gift in the Trinity and the Church, Baker
Academic, 2016, s. 310: Levering próbuje ustosunkować się do zarzutu, że pomija on problem trwania Izraela
jeśli nie może on wyrażać swojej tożsamości poprzez praktykowanie prawa dotyczącego kultu.
121
Sam Kinzer przedstawia się w następujący sposób: “I am a Messianic Jew, a Jew who adheres to
Yeshua (Jesus) of Nazareth as Israel’s messiah and finds in him the realization and renewal of Judaism
rather than its nullification. I am also a person who has benefited enormously from relations with Catholic
teachers and friends.” First things, Messianic gentils and messianic Jews, styczeń 2009.
122
Wydana w 2015 roku książka M. Kinzera Searching Her Own Mystery: Nostra Aetate, the Jewish
People, and the Identity of the Church już rok później ukazała się po francusku ze wstępem napisanym
przez kardynała Schönborna.
123
Chodzi o pierwszy rozdział tej książki : „Supersessionism and Mesjanic Judaism”, s. 12-46.
124
M. Kinzer, Postmissionary Messianic Judaism: Redefining Christian Engagement with the Jewish
People, Brazos Press, 2005.
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Opisując postmisyjny judaizm mesjański Kinzer wymienia jego trzy cechy charakterystyczne: brak tendencji do prozelityzmu ( postmisyjni Żydzi mesjańscy nie starają się
odwodzić innych Żydów od wypełniania Tory), poszanowanie historii, tradycji, zwyczajów i instytucji judaizmu postbiblijnego oraz bezpośrednią naturalną więź z narodem
Mesjasza, jaką Żydzi wierzący w Chrystusa zachowują z potomkami Abrahama, Izaaka
i Jakuba. Na zaakceptowaniu postmisyjnego judaizmu mesjańskiego chrześcijanie mogliby zyskać naturalny dostęp do bogatej tradycji postbiblijnego judaizmu zachowującego Torę (w której Żydzi mesjańscy czują się jak w domu), jak również mogliby przezwyciężyć bolesną historię rozłamu, a także dokonać przedefiniowania swojego teologicznego myślenia o Kościele i chrześcijaństwie poprzez powrót do biblijnych i żydowskich
koncepcji z czasów Drugiej Świątyni. Natomiast Żydzi, zdaniem Kinzera, nie byliby już
marginalizowani w środowisku chrześcijańskim z powodu przestrzegania starego prawa.
Akceptacja postmisyjnego judaizmu mesjańskiego według Kinzera musiałaby zaowocować eliminacją supersesjonizmu, a sam postmisyjny judaizm mesjański stałby się mostem
łączącym wspólnotę Kościoła z żydowską społecznością rabinistyczną.
Doceniając wszystkie te niewątpliwe korzyści, Levering zauważa jednak poważne trudności. Pierwszą z nich jest jego zdaniem zbyt zawężone rozumienie chrześcijaństwa
przez Kinzera, który określa je wyłącznie jako rozszerzenie wspólnoty Izraela i otwarcie
jej na pogan bez uwzględnienia „nowości” Chrystusa i Ewangelii w postaci znaczącej
modyfikacji sposobu wypełniania Prawa i pełnego objawienia Boga jako Trójcy Świętej. Drugą trudność stanowi specyficzna interpretacja Nowego Testamentu, a szczególnie teologii Świętego Pawła o relacji prawa do ewangelii, gdzie Kinzer reprezentuje
poglądy zbliżone do Wyschogroda. Levering przedstawia też argumenty Davida Novaka, aby podkreślić, że trudności zauważa również strona żydowska. Z punktu widzenia
ortodoksyjnych wspólnot żydowskich Żydzi mesjańscy, choć pozostają ciągle Żydami,
to jednak muszą być wykluczeni z religijnej wspólnoty (kneset israel), ponieważ w jej
rozumieniu dopuszczają się apostazji: praktyka sakramentów oraz wiara we wcielenie
i Trójcę Świętą nie jest kompatybilna z zachowywaniem żydowskiego prawa, jest grzechem i skutkuje zerwaniem przymierza z Bogiem. Natomiast jeśli Kościół kiedyś zaakceptowałby Żydów mesjańskich w swojej wspólnocie, to tym samym potwierdziłby to,
co oni sami mówią o sobie, czyli że są wyznawcami „prawdziwej” albo „lepszej i pełnej” wersji judaizmu. Kościół postawiłby się wtedy w roli kogoś, kto wie lepiej czym
jest judaizm od dotychczasowych jego wyznawców. Sens dialogu z judaizmem rabinistycznym zostałby w ten sposób poważnie podważony, a sami Żydzi rabinistyczni potraktowani jako „niepełny” rodzaj judaizmu, który stracił rację bytu. W ten sposób judaizm rabinistyczny zostałby zastąpiony nie przez chrześcijaństwo lecz przez judaizm
mesjanistyczny, czyli wbrew przewidywaniom Kinzera supersesjonizm nie zostałby
wcale przezwyciężony lecz potwierdzony.
David Novak: uprawniony rodzaj supersesjonizmu Levering w swoich pracach często
odnosi się do wielu teologów żydowskich. Jednakże David Novak jest wśród nich postacią wyjątkową, ponieważ tylko jego teologii Levering poświęcił całą książkę - Jewish
-Christian Dialog and the Life of Wisdom. Engagements with the Theology of David
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Novak. Powodem jest zapewne wyjątkowo dojrzała i przemyślana postawa Novaka wobec relacji, jaka powinna łączyć judaizm i chrześcijaństwo. U podstaw tej relacji zdaniem Novaka, powinno się znaleźć rozpoznanie i zaakceptowanie różnic dzielących
obie religie125. Z chwilą, kiedy obie religie są w stanie zaakceptować swoją odrębność
i zrezygnują z prób zniwelowania różnic wywieranym na siebie wzajemnym naciskiem,
można odkryć ogromną wspólną przestrzeń otwartą na współpracę, wspólne zaangażowanie, wzajemne ubogacanie się, a nawet prawdziwą przyjaźń ponad podziałami. Owocem takiej właśnie postawy jest książka Leveringa, która po ustaleniu zasad dialogu
w punkcie wyjścia, konsekwentnie stosuje te zasady w odniesieniu do wybranych obszarów życia człowieka w przymierzu ze Stwórcą. W swojej książce Levering zdecydował się zaangażować w dialog z teologią Novaka w odniesieniu do takich problemów
jak teonomia i opatrzność, obraz Boga, prawo naturalne oraz konsekwencje, jakie niesie
ze sobą życie oparte na wierze w wybranie i objawiającą się mądrość Boga. Wspólny
teologiczny obszar wyznaczony jest przez zainteresowania obu teologów: myśl Tomasza z Akwinu jeśli chodzi o Leveringa i myśl Majmonidesa, za którego ucznia uważa
się Novak. Levering zastanawia się, czy takie dialogiczne zestawienie może wnieść coś
nowego do aktualnej teologii i czy może mieć wpływ na poszukiwanie rozwiązań konkretnych problemów codziennego życia wiary (wybory moralne, kwestie społeczne,
stosunek prawa naturalnego do prawa objawionego przez Boga). Najważniejszą dla
Leveringa konsekwencją tego międzyreligijego spotkania obu teologii jest świadectwo
nadziei dla całej ludzkości, jaką daje wspólna wiara oparta na transcendencji Boga
i koncepcji człowieka jako stworzonego dzieła Boga.
Wbrew pozorom, skupienie się na konkretnych problemach w dialogu chrześcijańskożydowskim nie spowodowało u Leveringa odsunięcia na dalszy plan ważnych i ponadczasowych kwestii teologicznych, takich jak relacja Kościół - Izrael. Levering zwrócił
szczególną uwagę na znaczenie, jakie Novak przywiązuje do wspólnoty przymierza,
która jest naturalnym i nieodzownym środowiskiem dla kształtowania się relacji każdego indywidualnego Żyda i chrześcijanina z Bogiem. „Skutkiem tego Novak nalega, żeby chrześcijańscy teolodzy zaangażowani w dialog z judaizmem podkreślali, że udział
przez Ducha Świętego w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa oznacza, że wierzący staje się świątynią Boga (1 Kor 3, 16) i Izraelem Bożym (Gal 6, 16)”126. Poważne
potraktowanie tego postulatu Novaka ma konsekwencje w całej dalszej teologii Leveringa, ponieważ zwraca on szczególną uwagę na takie przedstawienie życia, śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa, które jednocześnie byłoby widziane jako wypełnienie
Tory i Świątyni Izraela. Podobnie dzieje się w przypadku teologii eucharystycznej
u Leveringa: w jej kontekst włączony jest żydowski model ofiary i komunii z Bogiem,

125

„Novak twierdzi, że Żydzi i chrześcijanie muszą zgodzić się, że „są sobie obcy” na najgłębszym
teologicznym poziomie czyli w kwestii wypełnienia Bożego planu zbawienia rodzaju ludzkiego. Taka
cierpliwość jednych względem drugich, bardziej niż usiłowanie zniwelowania wszelkich podziałów,
umożliwi owocny dialog w zakresie tych wszystkich elementów wiary i rozumu, które są podzielane
zarówno przez Żydów jak i chrześcijan”., M. Levering, Jewish -Christian Dialog...,s. 16.
126
M. Levering, Jewish -Christian Dialog..., s. 53.
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a jego teologia trynitarna kładzie nacisk na związek „języka bytu” z żydowskim przekonaniem o wewnętrznej obecności transcendentnego Boga w życiu i historii Izraela.
Teologiczny dialog Leveringa z Novakiem nie unika jednak problematycznych i trudnych tematów. Jednym z nich jest kanonizacja Edyty Stein127, która dla Novaka jest
typowym przykładem chrześcijańskiego supersesjonizmu. „Przez supersesjonizm
Novak rozumie pogląd, że chrześcijaństwo lepiej rozwiązuje problemy judaizmu niż
może to zrobić sam judaizm (bez chrześcijaństwa), ponieważ posiada Mesjasza, którego
judaizm zawsze oczekiwał”128. Novak jest jednak zdania, że nie da się uniknąć pewnego rodzaju supersesjonizmu ze strony chrześcijańskiej, a także kontr-supersesjonizmu
żydowskiego, bo w przeciwnym razie chrześcijanom nie pozostałoby nic innego jak
przejście na judaizm, a Żydom - przejście na chrześcijaństwo. Najistotniejsze dla Novaka jest to, żeby chrześcijanie uznawali pozytywną wartość trwania przymierza Boga
z Izraelem, oraz wierzyli, że współczesna praktykująca Torę wspólnota żydowska może
nauczyć czegoś chrześcijan o życiu w przymierzu i wszystkich tych jego wymiarach,
które wypełnił Jezus Chrystus. Są to niezbędne warunki umożliwiające dialog Kościoła
z Izraelem. Natomiast ze strony żydowskiej wyrzeczenie się „twardego” kontrsupersesjonizmu wymaga uznania, że chrześcijański sposób życia i sprawowania kultu
jest udziałem w oddawaniu czci Bogu Izraela. Świadomość tych wszystkich trudności
nie przesłania Novakowi głębokiej nadziei na stopniowe wzrastanie i zakorzenianie się
dialogu chrześcijańsko-żydowskiego129 w rzeczywistości życia obu wspólnot.
Teologia Świętego Tomasza jako wsparcie dla teologii postsupersesjonistycznej
Chrystusowe wypełnienie Tory i Świątyni Izraela
W swojej książce Christ's Fulfillment of Torah and Temple Levering przyznaje się do
tego, że powstała ona jako odpowiedź na wyzwanie, jakie w 1987 roku M. Wyschogrod
postawił przed teologią Tomasza z Akwinu130. Podtytuł książki - Salvation according to
127

“Theologically speaking, Edith Stein was arguably the most significant Jewish convert to Christianity
of this century. [...]She might be the most uniquely problematic Jew for us since Saul of Tarsus.”, D.
Novak, Edith Stein, apostate saint, First Things, październik 1999.
128
M. Levering, Jewish -Christian Dialog..., s.14.
129
“By now it is obvious that in the past twenty-five years or so there has been considerable progress in
the Jewish-Christian relationship. Overcoming centuries of mutual hostility or indifference, some Jews
and Christians are now able to engage in honest and fruitful dialogue and, as religious communities
struggling in a larger secular society and culture, they are now able to recognize a number of overlapping
interests. For Christians, this progress has required overcoming triumphalist attempts to delegitimize
postbiblical Judaism. For Jews, this progress has required overcoming the assumption that Christianity is
incorrigibly anti-Jewish and that all Christians are ultimately, if not immediately, anti-Semites. Progress
has grown out of a healthy balance between otherness and commonality.”, D. Novak, When the Jews are
Christian, First Things, listopad 1991.
130
Por. „Średniowiecze nie jest zazwyczaj okresem, w którym współcześni teolodzy szukają odpowiedzi
na swoje pytania. Chwalebnym wyjątkiem jest dzieło żydowskiego teologa Michaela Wyschogroda.
Z powodu jego zainteresowania dziełem Akwinaty oraz jego zniuansowanej interpretacji
najdonioślejszych problemów dla każdej chrześcijańskiej teologii zbawienia - a mianowicie kwestii
supersesjonizmu - zacznę to studium o Chrystusowym wypełnieniu Tory Izraela od wejścia w dialog ze
sprawami postawionymi przez Wyschogroda”, M. Levering, Christ’s fulfillment...., s. 15.
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Thomas Aquinas - może sugerować, że jej treścią jest Tomaszowe odczytanie zbawienia
jako wypełnienia Tory i Świątyni Izraela przez Chrystusa. Teologię Akwinaty Levering
konfrontuje z osiągnięciami współczesnych teologów i egzegetów Pisma Świętego. We
wstępie wyjaśnia on powody swojego wyboru teologii Tomasza - „chrześcijańskiego
świętego i nauczyciela”- choć zdawałoby się, że wobec aktualnego rozwoju teologii,
a szczególnie postępu w egzegezie i innych naukach biblijnych, ten trzynastowieczny
uczony nie ma wiele do zaoferowania współczesnemu odbiorcy. Levering twierdzi jednak, że wyważony sposób, w jaki Tomasz przedstawia katolicką doktrynę zbawienia
zapewnił mu szczególne miejsce w chrześcijańskiej tradycji teologicznej. Kluczowym
argumentem Leveringa jest jednak zakorzenienie spekulatywnej teologii Tomasza
w jego praktyce medytacji Pisma Świętego131. Z tego względu teologia Akwinaty jest
najodpowiedniejszym wsparciem dla „tych wszystkich współczesnych teologów, którzy
rozpoznają, że chrześcijański wkład w rozumienie zbawienia, który nie uwzględnia
przymierza i prawa narodu Izraela,(z którego wywodzi się Jezus), jest dzisiaj niemożliwy do wyobrażenia”132.
W pierwszej kolejności Levering proponuje przejście od samego prawa do jego źródła,
czyli Mądrości Boga, którą we wcieleniu jest sam Jezus.”Tylko w świetle tożsamości
Jezusa Chrystusa jako wcielonego Słowa i Mądrości Boga, Jego wypełnienie Prawa
Mojżeszowego może być właściwie rozumiane”133. Wypełnienie prawa poprzez życie
w sprawiedliwości jest niezbędnym warunkiem do właściwego wypełnienia prawdziwego kultu w Świątyni. Ponieważ Jezus swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem
doskonale wypełnił Prawo, chrześcijański udział w tym wypełnieniu poprzez udział
w mistycznym Ciele Chrystusa, nie może być negacją wypełnienia prawa przez Izrael
a raczej jego potwierdzeniem i jego mesjańskim wypełnieniem. „Mistyczne Ciało Chrystusa jest wypełnieniem Świątyni, ponieważ członkowie Mistycznego Ciała są zjednoczeni z doskonałym kultem, który Chrystus w swojej męce (jako człowiek) ofiarowuje
Trójjedynemu Bogu”134. Jednakże Mistyczne Ciało Chrystusa, pomimo tego, że jest
rzeczywistością duchową, nie może być czymś zupełnie niewidzialnym, tak jak prawdziwa komunia powinna mieć również widzialny wymiar. „Dla Tomasza Mistyczne
Ciało Chrystusa jest wypełnieniem Świątyni, widzialnym locus prawdziwego kultu.[...].
Ta wspólnota proklamacji i kultu, ukierunkowana na visio beatifica, ma udział w Chrystusowym wypełnieniu Tory i dlatego jako Mistyczne Ciało Chrystusa wypełnia Świątynię Izraela”135.

131

“Teologia zbawienia Świętego Tomasza wypływa z intertekstualnej albo kanonicznej lektury Pisma
Świętego Starego i Nowego Testamentu, w której Nowy nieustannie rzuca światło na Stary, i vice versa”,
M. Levering, Christ’s fulfillment..., s.10.
132
Tamże, s.2.
133
M. Levering, Sacifice and Comunity: Jewish Offering and Christian Eucharist, Wiley-Blackwell,
2005..., s. 30.
134
M. Levering, Christ’s fulfillment..., s. 111.
135
M. Levering, Christ’s fulfillment..., s. 125.
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Katolicka teologia eucharystyczna w świetle żydowskiego modelu ofiary
i komunii z Bogiem i bliźnim
W 2005 roku ukazała się książka Leveringa Sacifice and Comunity: Jewish Offering
and Christian Eucharist136. Autor powraca do trudnego problemu wypełnienia bez zastępstwa, tym razem w odniesieniu do żydowskiego kultu ofiarniczego widzianego
w kontekście chrześcijańskiej ofiary eucharystycznej. Problem ten postawiony jest jasno już we wprowadzeniu do książki:
„Niniejsze studium bada teologię Eucharystii w świetle niezbędnej jedności (tak dla
Izraela jak i dla Kościoła) aktu kultu ofiarniczego i komunii życia w Bożej miłości
i mądrości. Studium to opiera się na bazie komunii Izraela jako narodu wybranego naznaczonego swoim ofiarniczym pragnieniem przybliżenia się do Boga i jedności
z Nim137. Mam nadzieję wykazać, że Eucharystia wypełnia ale nie zastępuje liturgicznego pragnienia Izraela poprzez budowanie upodobnionego do krzyża (cruciform) ludu,
który w swoim sakramentalno-ofiarniczym udziale w zbawczej ofierze Mesjasza jest
zjednoczoną komunią miłości jako wypełnienie Świątyni”138.
Żydowskie pragnienie realnej komunii z Bogiem w codziennym życiu wspólnoty Izraela zostało potraktowane przez Leveringa jako niezbędny warunek do tego, aby chrześcijańska Eucharystia uniknęła niebezpieczeństwa zbyt „duchowo” i abstrakcyjnie pojętego idealizmu139. Chrześcijański kult eucharystyczny nie powinien nigdy utracić swojej
więzi z konkretnym życiem wiary, które nie jest przecież oderwane od czasem drastycznej i dotkniętej przemocą rzeczywistości. Także w tej książce Levering konsekwentnie stosuje swoją metodę szukania inspiracji w teologii Świętego Tomasza, twierdząc, że „dla Akwinaty, Eucharystia (jako udział w jednej i definitywnej ofierze ustanowionej przez czynną miłość Chrystusa) radykalnie wypełnia ale nie neguje żydowskiego modelu komunii z Bogiem i bliźnim w ofierze ekspiacyjnej i poprzez nią”140, tak
że Chrystusowe wypełnienie Tory (komunia) jest wypełnieniem Świątyni (ofiara), bo
biblijna ofiara jest drogą do komunii. Tymczasem Levering stwierdza, że z wyjątkiem
H.U. von Balthasara, główny nurt dwudziestowiecznej teologii eucharystycznej dystansuje się od żydowskiego i katolickiego modelu komunii w ofierze i poprzez ofiarę141.
W ten sposób nie możemy czerpać z „bogactwa oliwkowego drzewa”, a żydowski mo136

M. Levering, Sacifice and Comunity: Jewish Offering and Christian Eucharist, Wiley-Blackwell,
2005.
137
Jednym ze znaczeń hebrajskiego rdzenia oznaczającego ofiarę (krb - korban) jest „być blisko,
przybliżyć się”.
138
M. Levering, Sacrifice and Comunity... s. 1.
139
“Oświecona religia z przerażeniem wzdraga się na myśl o ofierze, preferując nieskalane miejsce
oficjów wypełnione muzyką organów i wyrafinowanym układnym zachowaniem. Cena jaką płaci się za
takie decorum jest taka, że uczestniczący w nabożeństwie jest zmuszony zostawić przed wejściem do
świątyni najbardziej problematyczną część swojego wnętrza, powrócić do niego po skończeniu
nabożeństwa i żyć z nim jako nie dotkniętym przez uświęcenie”, M. Wyschogrod, The Body of Faith, s.
19, cytowana przez Leveringa s. 43.
140
M. Levering, Sacrifice and Comunity..., s. 11.
141
Tamże, s. 25.
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del rzeczywistej i konkretnej komunii w ofierze jest na supersesjonistyczny sposób zastąpiony przez uduchowiony aspekt komunii z Bogiem. Tymczasem Chrystus jako nowe centrum Eucharystii poszerza żydowskie rozumienie komunii ale przez to nie oznacza i nie wymaga odrzucenia wszystkiego co żydowskie.
Punktem wyjścia dla Leveringa jest stwierdzenie teologa żydowskiego - J.D. Levensona, że „Izrael, naznaczony przez pragnienie bycia w komunii z przenajświętszym Bogiem, rozpoznaje, że w następstwie grzechu taka komunia możliwa jest jedynie poprzez
ofiarę”142. To przekonanie leży u podstaw liturgii tak Izraela jak i Kościoła. W teologii
żydowskiej jest ono obecne w rzeczywistości ofiary Abrahama: radykalna komunia
z Bogiem i bliźnim możliwa jest poprzez radykalną ofiarę. Natomiast teologia chrześcijańska wiąże komunię z włączeniem wiernych w ofiarę Chrystusa: „W liturgii eucharystycznej, w której całe Ciało Mistyczne bierze udział w dokonanym przez Chrystusa
ofiarnym wypełnieniu Tory Izraela, członki Chrystusa (jako doskonała Świątynia) ukazują imię Boga poprzez oddawanie czci Trójcy”143. To urzeczywistnienie imienia Boga
poprzez komunię z Jezusem w sakramentalno-ofiarniczej liturgii nie pozbawia więc
Eucharystii wymiaru kontemplatywnego: jest nim udział w trynitarnym życiu bożego
Słowa. Levering wskazuje tu na „delikatną równowagę” pomiędzy dwoma aspektami:
„sakramentalną koinonią” i „mistyczną teorią”, którą prawosławny teolog D. B. Hart
zauważa w greckiej teologii eucharystycznej144.
Postsupersesjonistyczna ontologia trynitarna
Książka Leveringa Pismo Święte i metafizyka. Tomasz z Akwinu i odnowa teologii trynitarnej jest jak do tej pory jedyną jego książką przetłumaczoną na język polski. Jej tytuł
nie wskazuje na to, aby poruszane w niej problemy były bezpośrednio związane z kwestią supersesjonizmu w relacji Kościół-Izrael. We wprowadzeniu autor wyjaśnia, że
celem książki jest odnowa teologii trynitarnej w oparciu o odrzucenie „rzekomej opozycji między biblijnym i metafizycznym sposobem refleksji”145. Natomiast przy opisie
środków, które do tej odnowy powinny prowadzić, staje się jasne, że nowa teologia trynitarna musi się zmierzyć z problemem supersesjonizmu:
„[...] współcześni teologowie, starając się zdobyć górę boskiego poznania i odnaleźć
<komnaty Króla>, muszą na nowo nauczyć się kontemplacyjnych i matafizycznych
praktyk, które są niezbędne, by oddawać cześć Bogu Izraela, a nie bożkom ważnym
w danej kulturze. [...] Akwinata okazuje się nieocenionym przewodnikiem w tym
<uczeniu się na nowo>. On pojmuje teologię jako mądrość, to znaczy uczestnictwo w
świętym nauczaniu Chrystusa o boskiej Mądrości. Jego zdaniem dzieje JHWH należy
odczytywać jako święte nauczanie o boskim <imieniu>, dogłębnie przeniknięte prorockim niepokojem, by to <imię> nie znalazło się wśród bożków. Uczymy się od Świętego
142

Tamże, s. 29.
M. Levering, Pismo Święte i metafizyka Tomasza z Akwinu i odnowa teologii trynitarnej,
Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, 2016, s. 26.
144
M. Levering, Sacrifice and Comunity ..., s. 28.
145
M. Levering, Pismo Święte i metafizyka..., s. 12.
143
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Tomasza, w jaki sposób język <bytu> zabezpiecza radykalny nacisk Izraela na wewnętrzną obecność jego transcendentnego Boga w świecie, obecność, która jest
ostatecznie mesjańska, biorąc pod uwagę zło świata. [...] Wbrew supersesjonizmowi,
w tym także nieświadomemu supersesjonizmowi, jakim jest ontologia trynitarna, naucza chrześcijan, że zawsze musimy mówić o swoim trójjedynym Bogu w dwóch
aspektach”146.
Po bliższym zapoznaniu się z treścią książki okazuje się także, że sporo miejsca autor
poświęca w niej postsupersesjonistycznej teologii trynitarnej R. Kendalla Soulena (s.
111-119) oraz, że teologia Bożej wiedzy i woli jest rozpatrywana w dialogu na temat
Boga Izraela z żydowskim teologiem J. D. Levensonem147 (s.154-166). W charakterystyczny i znany już z innych publikacji sposób, wszystkie poruszane problemy autor
rozpatruje w świetle tego, co na ten temat ustalił już wcześniej Akwinata. Teologia
Świętego Tomasza broni się zwłaszcza w zestawieniu z teologią Levensona, który odczytując dosłownie biblijne sformułowania dochodzi do wniosku, że wola Boga jest
podzielona, Jego wiedza ograniczona, a we wnętrzu samego Boga toczy się walka
o dominację nad siłami haosu148. Levering potwierdza, że
„Nauczanie Akwinaty na temat Bożej wiedzy broni w sposób metafizyczny biblijnego
opisu Boga w najwyższym stopniu czynnego, zaangażowanego. Skoro Bóg zna każdą
rzecz, znając własną moc przyczynową, wiedza Boga o rzeczach jest - w połączeniu
z Jego wolą udzielania bytu temu, co poznaje - cudownie wewnętrzną przyczyną samego sedna każdej bez wyjątku rzeczy”149.
„Nieświadomy supersesjonizm teologii trynitarnej” zdaniem Leveringa polega na tym,
że metafizyczny opis Boga jako Trójcy Świętej marginalizuje, a nawet całkiem wypiera
biblijne objawienie Jedynego Boga JHWH - Boga Izraela. Zamiast mówienia o jedyności Boga, pojawia się pojęcie „ousia”, które staje się jakby „czymś czwartym” i dodanym do trzech Osób Boskich. Metafizyczne rozważania Bożej istoty i atrybutów Boga
zastępują objawienie Bożych przymiotów ze Starego Testamentu: świętość, sprawiedliwość, litość, miłosierdzie. Levering przytacza sposoby wyeliminowania supersesjonizmu w ontologii trynitarnej, które proponuje Soulen:
„W żadnym wypadku nie wolno używać schematu Stare Przymierze/Nowe Przymierze do podporządkowywania tożsamości Boga JHWH wobec tożsamości Boga jako Trójjedynego, powodując tym samym dewaluację tego pierwszego i odsunięcie go w cień drugiego, którego z kolei
uważa się wówczas za jedynego będącego nieprzemijającą prawdą odkupienia, a zatem również
i stworzenia, i wypełnienia”150.

146

Tamże, s. 16.
Levenson potraktowany jest przez Leveringa jako „przedstawiciel antymetafizycznego zwrotu
w teologii Starego Testamentu i ogólnie w egzegezie biblijnej”. Jego krytyka stanowiska Levensona nie
dotyczy Levensona jako teologa żydowskiego, ale jako teologa reprezentatywnego dla nurtu
metafizycznego obecnego także w teologii chrześcijańskiej. Por. M. Levering, Pismo Święte
i metafizyka..., s. 214-215.
148
Tamże, s. 163.
149
Tamże, s. 183.
150
Tamże, s.118. Levering cytuje tu Soulena (YHWH the Triune God. s. 49)
147
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Według Leveringa, „omawiając Bożą istotę, Akwinata nie dopuszcza się supersesjonizmu, który Soulen przypisuje jej klasycznemu opisowi”151. Pomimo tego, że Tomasz
kontempluje Boga Izraela na sposób metafizyczny, to kontemplacja ta włącza się w opis
Boga JHWH, Mojżesza, Prawa Mojżeszowego. Levering podkreśla natomiast, że omówienie imienia JHWH w Summa theologiae (I, q.13, a.9) znalazło się tam w wyniku
zapoznania się Akwinaty z pismami Majmonidesa152.
Podsumowanie
W przedmowie do książki Leveringa poświęconej jego teologii153 David Novak bardzo
wiarygodnie opisał ich wspólne doświadczenie teologicznego dialogu chrześcijańskożydowskiego, które można też uznać za ogólne wytyczne dla wszystkich zainteresowanych takim dialogiem. Takie świadectwo brzmi tym bardziej przekonywująco i jest
szczególnie cenne ze względu na to, że dotyczy Leveringa jako teologa chrześcijańskiego widzianego oczami Novaka jako teologa żydowskiego. Levering jest dla Novaka
autentycznym teologiem, ponieważ jego zainteresowanie teologią żydowską jest wynikiem jego chrześcijańskiej tożsamości i nie wypływa z jakichkolwiek problemów z nią
związanych.
Jakie są więc warunki prawdziwego teologicznego dialogu wypracowane przez Leveringa i Novaka? W autentycznym dialogu międzyreligijnym różnice powinny być nie
tylko brane pod uwagę ale również podtrzymywane. W żadnym wypadku nie należy
twierdzić, że istniejące różnice właściwie nie są rzeczywiste albo, że w gruncie rzeczy
nie dotyczą rzeczy istotnych. Zdaniem Novaka prawdziwe dostrzeżenie różnic oraz
uznanie, że różnice te autentycznie wywodzą się z właśnie z głębi tych tradycji religijnych, a nie są wynikiem jakichś bliżej nieokreślonych oddziaływań lub wpływów sprawia, że inna teologia wraz ze swoimi źródłami jest doceniona, uhonorowana, obdarzona
szacunkiem. W żadnym wypadku teologia innej opcji nie powinna być wykorzystywana
do wykazania, że własna opcja jest lepsza albo bardziej prawdziwa. Na takiej bazie
można, zdaniem Novaka, budować wiarygodną teologiczną przyjaźń, dyskutować ze
sobą, a nie traktować się wzajemnie jedynie jako ciekawy „obiekt zainteresowania”.
Novak wyróżnia wiele sposobów, na jakie jeden teolog może angażować teologię innego teologa, a zwłaszcza teologa, który wyznaje inną religię. Jednym z nich jest zaangażowanie, które ma na celu dyskusję. Innym rodzajem zaangażowania jest zdaniem
Novaka zaangażowanie porównawcze. W tym przypadku Novak przestrzega przed niebezpieczeństwem oddzielenia teologii od wiary i popadnięcia w zwykłe studia porównawcze religii, które mają niewiele wspólnego zarówno z teologią jak i z autentycznym
życiem wiary. Zaangażowany dialog teologiczny może niestety przerodzić się w synkretyzm religijny, który jest fałszywym rozwiązaniem, ponieważ - tak jak w konkret-
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nym przypadku Żydów Mesjańskich - zamiast być teologicznym pomostem łączącym
obie religie, ich teologia w gruncie rzeczy obie je kwestionuje154.

FULFILLMENT WITHOUT REPLACEMENT:
LEVERING ON ISRAEL AND THE CHURCH

MATTHEW

Summary:
Matthew Levering is an expert on the theology of Thomas Aquinas and author of
numerous books. He affirm that Christ’s perfect fulfillment of the old Law not replace
the Jews and Judaism: they have not lost their covenants with God and they retain
a theological place. Levering claims that Aquinas’s theology should play a vital part in
the contemporary debate.
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Na poparcie swojej tezy Novak przytacza opinię Leo Straussa o Spinozie: „był jednocześnie Żydem
i chrześcijaninem, a więc w istocie ani jednym ani drugim”.

