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Im vorigen Jahr war das Jubilä-
um des einmaligen Buches „Das 
Heilige. Über das Irrationale 
in der Idee des Göttlichen und 
sein Verhältnis zum Rationalen“ 
herausgegeben in Breslau, von 
dem lutherischen Theologen, 
Rudolf Otto. Eines der Themen 
dieser Arbeit betrifft die Eigenart 
der Sprache, mit der wir Gott 
beschreiben. Rudolf Otto stellt die 
These auf, dass die zur Gottes-
beschreibung benutzten Worte 
nicht als Begriffe betrachtet 
werden sollten, mit deren Hilfe 
man das Wesen Gottes rational 
definiert. Vielmehr sollte man sie 
als die irrationalen Worte, die die 
Gefühle zum Ausdruck bringen, 
die ursprünglicher sind als eine 
intellektuelle Analyse, betrach-
ten. Diese Irrationalität der sich 
auf Gott beziehenden Worte sollte 
man nicht als eine gewisse Nicht-
Rationalität, sondern als ein ge-
wisser, gefühlvoller Ausdruck der 
religiösen Erfahrung verstehen.
Die von Otto vorgeschlagene 
Unterscheidung zwischen der 
irrationalen und rationalen 
Sprache wird für weitere Betrach-
tungen und für die Ablesung der 

einzelnen theologischen Termini 
eine wesentliche Bedeutung 
haben. Die mystische, religiöse 
Erfahrung unterliegt zwar einer 
Rationalisierung, aber als solche 
geht sie ihr voraus und lässt sich 
nicht ausführlich in Begriffe 
fassen. 

Der mystische Glaube und der 
Heilige Geist

Im 14. Kapitel des „Heiligen“, das 
dem Gedanken Martin Luthers 
gewidmet wird, betrachtet Rudolf 
Otto u.a., wie der Reformator den 
Glauben verstand. Otto ist davon 
überzeugt, dass die religiöse 
Erfahrung, die der begrifflichen 
Erfassung vorausgeht, mit dem 
Glauben verbunden ist. Das be-
deutet, dass Luther – so Otto – den 
Glauben nicht ausschließlich auf 
der rationalen und doktrinalen, 
sondern auf der mystischen, 
vorrationalen Ebene verstand. 
Otto schreibt: „Luthers Glaube 
trägt ganz bestimmte Züge, die 
ihn jenen mystischen Seelen-
funktionen verwandt zeigen und 
ihn deutlich unterscheiden von 
der rationalen Bestimmtheit und 
Wohltemperiertheit der fides 

der lutherischen Schullehre. 
Wie ‘Erkennen und Liebe’, so 
bleibt für Luther der Glaube stets 
und bis zuletzt die Beziehung 
auf ein mirum ac mysteriosum 
und zugleich die geheimnisvolle 
Seelenkraft der ‘adhaesio Dei’, 
die den Menschen eint mit Gott. 
Einung aber ist der Stempel des 
Mystischen.“ (R. Otto, Das Heilige, 
München 1963, S. 129)

Otto setzt das Thema der Annä-
herung des mit Gott einigenden 
Glaubens fort: „Für ihn [d.h. für 
Luther] ist Glaube ein Etwas, das 
in rationalen Begriffen nicht 
erschöpfbar ist und zu dessen 
Bezeichnung man dann eben der 
‘Bilder’ bedarf. Der Glaube ist ihm 
jene verborgene Mitte der Seele, 
die den Mystikern der Seelen-
grund war und in der sich die 
Einung vollzieht.“ (Ebenda, S. 129)

Die oben angeführten Zitate 
enthalten viele Gedankengänge. 
Bemerken wir Folgendes: Nach 
Otto wird der Glaube bei Luther 
so verstanden als „die geheim-
nisvolle Seelenkraft“, die für die 
Einung des Menschen mit Gott 
verantwortlich ist, und als „Mitte 
der Seele“, in der sich diese Ei-

nung vollzieht.
Diese Auffassungen des einigen-

den, mystischen Glaubens führen 
zu den Fragen nach dessen Be-
ziehung zum Heiligen Geist. Der 
Glaube, verstanden tiefer als nur 
rationale Formulierungen, führt 
selbstverständlich zur Identifi-
zierung mit dem Heiligen Geist, 
der eine Wandlung im Inneren 
des Menschen verursacht: „Er 
[d.h. der Glaube] ist zugleich eine 
pneumatische Erkenntniskraft, 
ein mystisches a priori im Geiste 
des Menschen für die Aufnahme 
und Anerkennung der übersinn-
lichen Wahrheit und in dieser 
Hinsicht selber identisch mit dem 
Heiligen Geist im Herzen (cum 
Spiritu sancto in corde).“ (Ebenda, 
S. 125, hervorgehoben – PL).

Der Glaube bei Luther – so Otto 
– vereinigt nicht nur mit dem 
Heiligen Geist, sondern auch 
mit den Gefühlszuständen, die 
gewöhnlich dem Heiligen Geist 
zugeschrieben werden und die 
mit der Neugeburt verbunden 
sind: „Der Glaube ist weiter das 
‘tätig, mächtig, schäftig Ding’ 
in uns, ist stärkster Affekt, der 
in nächster Verwandtschaft 



und durch sie überlieferte Bild 
seines Leistens, Lebens, Handels 
für uns selbst Offenbarungswert 
und –kraft hat oder ob wir hier 
nur zehren vom Erbe der ersten 
Gemeinde und glauben auf Grund 
von Autorität und fremdem Zeug-
nis.“ (Ebenda, S. 189)

Die mystische Rechtfertigung und 
der Heilige Geist

Otto sucht nach der Tiefe der 
religiösen Erfahrung nicht nur in 
der Entdeckung der existientiel-
len Tiefe des bekannten Glau-

und verbinden sich mit ihr selbst. 
Es folgt die Einung, die dem 
Verstehen der damals entstanden 
Situation mindestens logisch 
vorausgeht. Wenn Gott das Wort 
an den Menschen richtet, dann 
hört dieser zuerst das Wort, es 
bebt in seinem Inneren durch den 
Lufthauch des Heiligen Geistes. 
Der Mensch erfährt dieses Wort 
der Liebe, das im Augenblick des 
Aussprechens bereits in ihm ist, 
das seine tiefsten Grundlagen 
des Daseins durchdringt, das in 
ihm bleibt und das eine Gefühls-
reaktion entstehen lässt, die in 
den nächsten Jahren begehrt und 
beschrieben wird.

Diese tiefe Sorge Ottos um das 
richtige Verstehen des mit der 
religiösen Erfahrung und mit 
dem Wirken des Heiligen Geistes 
vereinigten Glaubens ist in seinen 
Einführungsworten zum 22. 
Kapitel des „Heiligen“ ergreifend 
enthalten: „Wichtiger als die Fra-
ge, ob die Urgemeinde das Heilige 
in und an Christo erlebte und er-
leben konnte, ist uns die andere, 
ob wir es auch noch können, das 
heißt, ob das uns in der Gemeinde 

bens, der den Menschen mit Gott 
vereinigt. Ähnliche Ahnungen, 
die diesmal die Rechtfertigungs-
doktrin und ihre Beziehung zum 
Heiligen Geist betreffen, kann 
man im Kapitel „Mystifizierte Ju-
stifikationslehre“ in seinem Buch 
„West-östliche Mystik. Vergleich 
und Unterscheidung zur Wesens-
deutung“ (Gotha, 1926) finden.

Otto situiert den Gedanken 
Luthers über die Rechtfertigung 
Gottes im Kreise solcher My-
stiker wie Meister Eckhart, der 
Autor von Theologia deutsch 
und Tauler. Für Eckhart ist die 
Gerechtigkeit „höher und anders 
als alle iustitia civilis, als alles, 
was Menschen Gerechtigkeit oder 
Tugend nennen; die wesenhafte, 
wahre, vollkommene, die nicht 
aus der Kreatur, nicht aus den 
Werken, nicht aus irgendeinem 
geschaffenem Willen oder Wesen 
kommen kann.“ (Ebenda, S. 272). 
Solches Verstehen der Rechtfer-
tigung durch Eckhart, für den 
sie in gewissem Sinne Gott selbst 
ist, ist mit Luthers Verstehen der 
biblischen Gerechtigkeit aus dem 
Glauben konvergent: „Denn was 
Luther die Gerechtigkeit nennt, 
die aus Glauben kommt, das ist 
eben auch die Gerechtigkeit, die 
aller Kreatur, allem Fleische, al-
lem ‘natürlichen’ Wesen ganz un-
erreichlich, Gottes eigene Gerech-
tigkeit ist und nur aus ihm selber 
fließen kann.“ (Ebenda, S. 272)

Wenn also das Erteilen der Ge-
rechtigkeit Gottes dem Menschen 
mit dem Erteilen Gottes selbst 
gleichbedeutend ist, dann tritt 
damit die mystische Rechtferti-
gungslehre hervor, die nicht nur 
von dem Erteilen des Rechtfer-
tigungsurteils dem Menschen, 
sondern auch von der Einung des 
gerechten Gottes mit dem Men-
schen redet. Daher meint Otto, 
dass „über Luthers Justifikations-
lehre immer ein feiner mysti-
scher Schimmer hängen bleibt“. 
(Ebenda, S. 273).

Otto versucht diese mystische 
Dimension der Rechtfertigung 
auf verschiedene Art und Weise 
zu erfassen. Zitieren wir seine 

des enthousiazesthai steht. Er 
übernimmt selber geradezu Funk-
tionen, die alle Enthousiastai von 
Paulus an immer dem pneyma 
zugeschrieben haben. Denn er ist 
es, der ‘uns innerlich wandelt und 
neu gebieret’.“ (Ebenda, S. 129)

Otto sieht in der Rationalisie-
rung des Glaubens eine Gefahr 
und damit eine Einschränkung 
des Glaubens nur auf die im 
Credo zum Ausdruck gebrachten 
Formeln, die das Zeugnis der 
tiefen Einung derjenigen mit Gott 
sind, von denen man den kirchli-
chen Nachlass erbt. Otto möch-
te, dass jeder, der den Glauben 
bekennt, ihn tief erfahren und 
seine existientielle Tiefe spüren 
könnte; denn der Glaube kann 
in das Glaubensbekenntnis nur 
sekundär gefasst werden.

Das führt Otto zur Suche bei Lu-
ther nach den Zusammenhängen 
zwischen dem mystischen, eini-
genden Glauben und dem Wirken 
des Heiligen Geistes selbst. Das 
Wirken des Heiligen Geistes ist 
tiefer als nur die Fähigkeit des 
Einzelnen, die konkreten Glau-
benswahrheiten zu bekennen. 
Durch das Wirken des Heiligen 
Geistes wird Gott selbst dem Men-
schen erteilt. Der Heilige Geist 
verursacht die Umwandlung des 
Menschen in seinem Inneren. 
Sein Wirken beruht darauf, dass 
er den Menschen in der Form ei-
ner mystischen Einung bewohnt.
Der Heilige Geist wirkt in dem 
Abgrund der menschlichen Seele; 
in diesem Abgrund muss es den 
Glauben geben, dort soll er ent-
stehen und dort soll die religiöse 
Erfahrung erzeugt werden, die 
über die Worte hinausgeht und 
sich in diese nicht fassen lässt.

Versuchen wir diese Einung 
durch den Heiligen Geist und 
den mystischen Glauben mittels 
einer menschlichen Analogie 
zu erfassen. Wenn ein Geliebter 
seiner Auserwählten seine Liebe 
ins Ohr flüstert, dann bebt in 
ihrem Inneren der Luftstrom der 
ausgesprochenen Worte. Zuerst 
spürt die Auserwählte diese Wor-
te, sie durchdringen ihr Inneres 

inhaltlich dichten Worte: „Alle 
Termini der mystischen Seins- 
und Einheitslehre gewinnen bei 
Luther doch sogleich den Sinn 
von Termini der Rechtfertigung 
aus der Gnade. Seins-verleihung, 
Einheit mit Gott oder Christo oder 
dem Wort, unio substantialis und 
substantialissima, mit Christo 
oder Gott ‘ein Kuchen werden’, 
das ist nichts anderes als die 
Verleihung des heiligen Geistes“ 
(Ebenda, S. 273). Die mystische 
Rechtfertigung ist also die Einung 
Gottes mit dem Menschen, das 
Erteilen Gottes, Christi und des 
Heiligen Geistes. Dieses Erteilen 
hat nicht nur einen äußeren Cha-
rakter. Es ist für Luther auch von 
innen her „wirklich und wesen-
haft ‘Seinsverleihung’, Wesens-
mitteilung des Göttlichen selber 
an die Kreatur“. Das, was sich in 
der Rechtfertigung ereignet, ist 
nach Otto „allen Ernstes eine unio 
substantialis und der Gottesgeist 
selber im Herzen“. (Ebenda, S. 
274, hervorgehoben – PL)

Wiederholen wir: In der 
Rechtfertigung geht es nicht 
ausschließlich um eine Losspre-
chung, um ein äußeres Urteil, 
sondern es geht letztendlich um 
eine innere Teilnahme an Gott 
selbst, der seine Gerechtigkeit, 
also sich selbst erteilt. Dieses 
Erteilen wird zu einer mystischen 
Einung, die sich in den tiefsten 
Sphären des menschlichen We-
sens ereignet, das Gott verän-
dert, indem er sich selbst gibt. 
Der Mensch wird also durch die 
Gerechtigkeit Gottes erfüllt, der 
Heilige Geist wohnt in ihm. Das 
Wirken des Heiligen Geistes ist 
also mit der mystischen Recht-
fertigung als dem Erteilen Gottes 
unmittelbar verbunden.

Die Annahme des Heiligen Geistes
Durch das Verfolgen Rudolf Ot-

tos Interpretation von Martin Lu-
ther haben wir die Tiefe des Glau-
bens und der Rechtfertigung wie 
auch deren Zusammenhänge mit 
dem inneren Wirken des Heiligen 
Geistes im Herzen des Menschen 
entdeckt. Das Wiedergewinnen 

18 Christophoribote //Thema

DER GLAUBE 
FÜHRT ZUR IDEN-
TIFIZIERUNG  MIT 
DEM HL. GEIST UND 
EINER WANDLUNG 
IM INNEREN DES 
MENSCHEN



19

traktować je jako irracjonalne, 
wyrażające, pierwotniejsze wobec 
analizy intelektualnej, uczucia. 
Ową irracjonalność słów o Bogu 
nie powinno się rozumieć jako 
nieracjonalność, ale jako pewną 
uczuciową ekspresję doświadcze-
nia religijnego. 

Zaproponowane przez Otto roz-
różnienie języka na irracjonalny 
i racjonalny będzie miało istotne 
znaczenie dla dalszych rozważań 
i odczytywania poszczególnych 
terminów teologicznych. Mi-
styczne doświadczenie religijne 
wprawdzie poddaje się racjonali-
zacji, ale jako takie ją wyprzedza 
i nie daje się wyczerpująco ująć 
w pojęcia.

Mistyczna wiara i Duch Święty
W XIV rozdziale Świętości, 

poświęconym myśli Marcina 
Lutra, Rudolf Otto między innymi 
przygląda się rozumieniu wiary 
przez Reformatora. Otto jest 
przekonany o tym, że doświadcze-
nie religijne poprzedzające jego 
pojęciowe ujęcie powiązane jest 
z wiarą. Oznacza to, że według 

WIARA ZESPALA  Z DUCHEM 
ŚWIĘTYM. DZIAŁANIE DUCHA 
ŚWIĘTEGO JEST UDZIELANIEM 
SIĘ SAMEGO BOGA 
CZŁOWIEKOWI

der Tiefe und der Mystik der 
religiösen, christlichen Erfah-
rung führt zum Bewusstsein des 
Bedürfnisses nach dem Heiligen 
Geist. Dieser wird paradoxerweise 
nicht auf eine geheimnisvolle, 
unverständliche, sondern auf 
eine gewöhnliche und äußere Art 
und Weise gegeben. In der Pre-
digt zu Pfingsten regt Luther zur 
Fürbitte um den Heiligen Geist im 
Namen Christi an: „Darumb, so 
dein Herz jetzt sich auch aufthut, 
das du du gedenckest: Ach Got, 
gib mir auch den heiligen geist, 
mit solchen gedanken und gebet 
far fort und zweiffle nit. Das ist 
der nechste und beste weg, da du 
zum heiligen Geist kann kom-
men.“

Nach der Ermunterung zum 
Gebet um den Heiligen Geist, geht 
Luther dazu über, was den Kern 
der lutherischen Lehre von der 
Erlösung und der Geistverleihung 
bildet, die nur durch das Wort 
und die Sakramente erteilt wird: 
„Nun ist aber gleichwol das gebet 
allein nicht genugsam. Denn wo 
du dich in winckel setzten, und 
den heiligen geist bitten und da-
neben dich nicht fleissig woltest 
zum wort und den heiligen Sac-
ramenten halten, so würde das 
gebett langsam frucht schaffen. 
Ursach: der heilig geist wil allein 
durch das wort und die heiligen 
Sacrament sein würckung haben. 
Wer nun von solchem sich wolte 
abhalten, da würd der heilig geist 
nimmer mer zukommen. Darumb 
lassen wir uns tauffen, wir gehen 
zum Nachtmal des Herrn, wir 
hören Gottes wort, begeren der 
Absolutio, denn wir wissen, das 
solches alles der werckzeug ist, 
dadurch der heilig geist sein 
werck in uns ausrichtet.“

Möge den bekannten Glauben 
und das Rechtfertigungsbewusst-
sein eine tiefe Erfahrung des uns 
erteilten und uns verändernden 
Heiligen Geistes durchdringen, 
damit wir die Einung mit Gott 
in unserem Inneren erfahren 
können und damit die Worte über 
Gott dessen Ausdruck werden.

Übersetzung: Dr. Joanna Giel 

W zeszłym roku przypadła setna 
rocznica wydania we Wrocławiu 
wyjątkowej książki luterańskiego 
teologia, Rudolfa Otto, zaty-
tułowanej Świętość. Elementy 
irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich 
stosunek do elementów racjonal-
nych. Jeden z głównych wątków 
tej pracy dotyczy specyfiki języka, 
którym opisujemy Boga. Ru-
dolf Otto stawia tezę, że słowa 
używane do mówienia o Bogu nie 
należy traktować jako pojęć, dzię-
ki którym racjonalnie definiowa-
na jest jego istota. Raczej należy 

niego Luter nie rozumiał wiary 
jedynie na poziomie racjonalnym 
i doktrynalnym, ale także mi-
stycznie, przedracjonalnie. Otto 
pisze: „wiara Lutra ma całkiem 
określone cechy, które posiadają 
podobieństwo do mistycznych 
funkcji duszy i wyraźnie ją odróż-
niają od racjonalnej określoności 
i jednostajności wiary (fides) lu-
terańskiej doktryny. Podobnie jak 
poznanie i miłość, tak też i wiara 
pozostaje dla Lutra zawsze i aż do 
końca stosunkiem do mirum ac 
mysteriosum, a zarazem tajemni-

rozumiana głębiej niż tylko jej 
racjonale sformułowania natural-
nie prowadzi do jej utożsamienia 
z Duchem Świętym, dokonującym 
przemiany we wnętrzu człowie-
ka: „Jest ona [tj. wiara] zarazem 
pneumatyczną siłą poznawczą, 
mistycznym a priori w psychice 
człowieka do przyjęcia i uznania 
ponadzmysłowej prawdy i pod 
tym względem jest tożsama 
z Duchem Świętym w sercu (cum 
Spiritu sancto in corde)” (tamże, 
s. 125, wytłuszczenie PL).

Dla Otto, wiara u Lutra nie tylko 
zespala się z Duchem Świętym, ale 
także z tymi stanami uczuciowy-
mi, które zwykle przypisywane są 
działaniu Ducha Świętego i zwią-
zane są z nowym zrodzeniem: 
„Wiara jest następnie „czynną, 
potężną, stwórczą rzeczą” w nas, 
jest najsilniejszym uczuciem (Af-
fekt) bardzo blisko spokrewnio-
nym z enthousiazesthai. Przejmu-
je wręcz funkcje, które wszyscy 
„entuzjaści”, poczynając od 
Pawła, przypisywali pneumie. Jest 
bowiem tym, co „nas wewnętrz-
nie przemienia i rodzi na nowo” 
(tamże, s. 125).

Otto widzi zagrożenie racjonali-
zacji wiary, a przez to sprowadze-
nie jej jedynie do wyznawanych 
w Credo formuł, które są świadec-
twem głębokiego zjednoczenia 
z Bogiem tych, po których dzie-
dziczy się spuściznę kościelną. 
Otto pragnie jednakże, by każdy 
wyznający wiarę mógł jej głęboko 
doświadczyć, by mógł poczuć jej 
egzystencjalną głębię, która tylko 
wtórnie ujmowana może być 
w wyznanie wiary. 

Prowadzi to Otto do poszukiwa-
nia u Lutra związków mistycznej, 
jednoczącej wiary z działaniem 
samego Ducha Świętego. Działa-
nie Ducha Świętego jest głębsze 
niż tylko zdolność jednostki do 
wyznawania konkretnych prawd 
wiary. Działanie Ducha Świętego 
jest udzielaniem się samego Boga 
człowiekowi, powoduje jego prze-
mianę u samych jego podstaw 
i polega na zamieszkiwaniu w nim 
w formie mistycznego zjedno-
czenia. Jeśli Duch Święty działa 

czą siłą duchową „przylgnięcia do 
Boga” (adhaesio Dei), która jedno-
czy ludzi z Bogiem. Ale zjednocze-
nie to piętno mistyki” (korzystam 
z tłumaczenia Bogdana Kupisa 
wydanego staraniem Wydawnic-
twa KR w Warszawie 1999, s. 125). 

Otto kontynuuje wątek przybli-
żania jednoczącej z Bogiem wiary: 
„dla niego [tj. Lutra] wiara jest 
czymś, czego nie da się wyczerpać 
w racjonalnych pojęciach i co wy-
maga jakichś obrazów, aby można 
było je określić. Wiara jest dla 
niego tym ukrytym środkiem du-
szy, który dla mistyków stanowił 
jej dno i w którym dokonywało się 
zjednoczenie” (tamże, s. 125).

Powyższe dwa cytaty zawie-
rają wiele tropów myślowych. 
Zauważmy tylko, że według Otto 
u Lutra wiara rozumiana jest 
jako „tajemnicza siła duchowa” 
odpowiedzialna za zjednoczenie 
człowieka z Bogiem, jako „środek 
duszy”, w którym to zjednoczenie 
się dokonuje. 

Takie ujęcia jednoczącej mistycz-
nej wiary rodzą pytania o jej rela-
cję do Ducha Świętego. Otóż wiara 

MISTYCZNA WIARA I USPRAWIEDLI-
WIENIE – DUCH ŚWIĘTY W SERCU
Tekst: dr. hab. Piotr Lorek, 
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu



wyznawanej wiary jednoczącej 
człowieka z Bogiem. Podobne 
intuicje, tym razem dotyczące 
doktryny usprawiedliwienia i jej 
relacji do Ducha Świętego można 
odnaleźć w rozdziale zatytułowa-
nym Mistyczna teoria usprawiedli-
wienia, zawartym w jego książce 
Mistyka Wschodu i Zachodu. 
Analogie i różnice wyjaśniające jej 
istotę (korzystam z tłumaczenia 
Tomasza Dulińskiego wydanego 
staraniem Wydawnictwa KR 
w Warszawie 2000).

Otto sytuuje myśl Lutra o Bożej 
sprawiedliwości w kręgu takich 
mistyków jak Eckhart, autor 
Theologia deutsch, i Tauler. Dla 
Eckharta sprawiedliwość „wyższa 
jest i inna niż wszelka iustitia 
civilis, niż wszystko, co ludzie 
nazywają sprawiedliwością lub 
cnotą – ta istotna, prawdziwa, 
doskonała, której źródłem nie 
może być stworzenie, uczynki, 
jakakolwiek stworzona wola 
czy istota” (tamże, s. 222). Takie 
rozumienie sprawiedliwości przez 
Eckhara, dla którego jest ona 
w pewnym sensie samym Bogiem, 
jest zbieżna z rozumieniem 
przez Lutra biblijnej sprawiedli-
wości z wiary: „To bowiem, co 
Luter nazywa sprawiedliwością 
wynikającą z wiary, jest właśnie 
także zupełnie nieosiągalną dla 
wszelkiego stworzenia, wszelkie-
go ciała, wszelkiej „naturalnej” 
istoty własnością Boga i tylko 
z niego samego może wypływać” 
(tamże, s. 222). 

Jeżeli więc przekazywanie spra-
wiedliwości Bożej człowiekowi 
jest równoznaczne z udzielaniem 
się mu samego Boga, to tym 
samym wyłania się mistyczna 
teoria usprawiedliwienia, która 
nie mówi jedynie o przekazy-
waniu samego tylko wyroku 
usprawiedliwienia człowiekowi, 
ale również jednoczeniu się spra-
wiedliwego Boga z człowiekiem. 
Stąd też Otto twierdzi, że „nad 
nauką Lutra o usprawiedliwieniu 
człowieka zawsze unosi się jakiś 
subtelny, mistyczny blask” (tam-
że, s. 223). 

Otto próbuje na różne sposoby 

na samym dnie ludzkiej duszy, to 
na tym dnie musi być wiara, tam 
ma się ona rodzić i tam właśnie 
ma się generować doświadczenie 
religijne, które przekracza słowa 
i nie daje się w nie ująć.

Spróbujmy uchwycić to zjedno-
czenie przez Ducha Świętego i 
mistyczną wiarę ludzką analogią. 
Jeśli kochanek wyznaje na ucho 
swej wybrance miłość, to ona sły-
szy jego słowa, drga w jej wnętrzu 
strumień powietrza wypowia-
danych tych słów. Wybrana je 
wpierw odczuwa, słowa przeni-
kają jej wnętrze, łączą się z nią 
samą. Następuje zjednoczenie, 
przynajmniej logicznie wyprze-
dzające rozumienie zaistniałej 
wtedy sytuacji. Gdy Bóg kieruje 
Słowo Ewangelii do człowieka, 
to ten słyszy to Słowo, drga ono 
przez powiew Ducha Świętego 
w jego wnętrzu. Człowiek do-
świadcza to Słowo miłości, które 
w momencie wypowiadania jest 
już w nim samym, przenika jego 
najgłębsze podstawy bycia, w nim 
pozostaje i rodzi uczuciową reak-
cję, przez kolejne lata pożądaną 
i opisywaną.

Ta głęboka troska Otto o właści-
we zrozumienie wiary zespolonej 
z religijnym doświadczeniem 
i działaniem Ducha Świętego, 
przejmująco zawarta jest w jego 
słowach wstępnych do rozdziału 
22. Świętości: „Od pytania, czy 
gmina pierwotna przeżywała 
i czy mogła przeżywać świętość 
w Chrystusie, ważniejsze jest inne 
pytanie: czy i my jesteśmy jeszcze 
do tego zdolni, tzn. czy obraz jego 
postępowania, życia i czynów, 
wytworzony w gminie i przeka-
zany nam przez gminę, posiada 
także i dla nas wartość i moc 
objawienia, czy też czerpiemy 
tu tylko z dziedzictwa pierwszej 
gminy i wierzymy na podstawie 
autorytetu i cudzego świadectwa” 
(tamże, s. 183).

Mistyczne usprawiedliwienie 
i Duch Święty

Otto szuka głębi doświadczenia 
religijnego nie tylko w odkry-
waniu egzystencjalnej głębi 

doświadczenia chrześcijańskiego 
prowadzi do świadomości potrze-
by Ducha Świętego. Ten para-
doksalnie dawany nie jest w jakiś 
tajemniczy, niezrozumiały, lecz 
w zwykły i zewnętrzny sposób. 
W kazaniu na święto Zesłania 
Ducha Świętego Luter przynagla 
do modlitewnej prośby o Ducha 
w imieniu Jezusa: „Dlatego jeśli 
otworzy się teraz twoje serce i po-
myślisz: Ach, Boże, daj mi twojego 
Ducha Świętego, to trwaj w takiej 
modlitwie i w takich myślach, nie 
wątpiąc. To jest najkrótsza i naj-
lepsza droga, którą możesz dojść 
do Ducha Świętego” (korzystam 
z tłumaczenia Marcina Waltera 
Kazania ks. dra Marcina Lutra. 
Postylla domowa, wydanego stara-
niem Wydawnictwa TTL Clinical 
Marcin Walter, Kraków 2011, 
s. 333–334). 

Po zachęcie do modlitwy o Du-
cha, Luter przechodzi o tego, co 
stanowi sedno luterańskiej nauki 
o zbawieniu i dawaniu Ducha, 
udzielanym jedynie przez Słowo 
i Sakramenty: „Sama modlitwa 
jednak nie wystarcza. Jeśli więc 
chciałbyś tylko siedzieć w kącie 
i prosić o Ducha Świętego, a nie 
trzymać się sumiennie Słowa 
i świętych Sakramentów [Chrztu 
i Wieczerzy Pańskiej], to długo 
przyjdzie czekać na owoce takiej 
modlitwy. A to dlatego, że Duch 
Święty działa jedynie poprzez Sło-
wo i poprzez święty Sakrament. 
Kto zaś od obu się powstrzymuje, 
do tego nigdy Duch Święty nie 
przyjdzie. Dlatego dajemy się 
chrzcić, przystępujemy do Wie-
czerzy Pańskiej, słuchamy Słowa 
Bożego i pragniemy rozgrzesze-
nia, bo wiemy, że wszystko to jest 
narzędziem, którym Duch Święty 
dokonuje w nas swego dzieła” 
(tamże, s. 334).

Niech wyznawaną wiarę 
i świadomość usprawiedliwienia 
przesiąknie głębokie doświad-
czenie udzielanego i przemienia-
jącego nas całych Ducha Świę-
tego, byśmy mogli doświadczyć 
zjednoczenia z Bogiem w głębi 
nas samych, a słowa o Bogu stały 
się tego wyrazem.

uchwycić ten mistyczny wymiar 
usprawiedliwienia. Zacytujmy 
jego skondensowane treścio-
wo słowa: „Wszelkie terminy 
mistycznej teorii bytu i jedności 
uzyskują u Lutra natychmiast 
sens terminów usprawiedliwienia 
wynikającego z łaski. Dawanie 
bytu, jedność z Bogiem, Chrystu-
sem lub Słowem, unio substantia-
lis i substantialissima, z Chry-
stusem lub Bogiem „stawanie się 
uległym jak ciasto”, to nic innego, 
jak dawanie Ducha Świętego […]” 
(tamże, s. 223). Mistyczne uspra-
wiedliwienie więc to zjednoczenie 
Boga z człowiekiem, to udziela-
nie się Boga, Chrystusa i Ducha 
Świętego. To udzielanie się nie ma 
jedynie charakteru zewnętrznego, 
lecz od wewnątrz jest to dla Lutra 
„rzeczywiście i istotnie „dawa-
niem bytu”, zwiastowaniem 
stworzeniu samej istoty tego, co 
boskie” (tamże, s. 223). Według 
Otto, co się wydarza w usprawie-
dliwieniu jest „zupełnie serio 
jakąś unio substantialis i duchem 
samego Boga w sercu” (tamże, 
s. 223, wytłuszczenie PL). 

Powtórzmy, w usprawiedliwie-
niu nie chodzi jedynie o uniewin-
nienie, jakiś zewnętrzny wyrok, 
ale ostatecznie o wewnętrzne 
uczestnictwo, i to uczestnictwo 
w samym Bogu, który udziela 
swojej sprawiedliwości, czyli 
siebie. To udzielanie staje się 
mistycznym zjednoczeniem 
wydarzającym się w najgłębszych 
sferach istoty człowieka, które-
go Bóg przemienia dając siebie. 
Człowiek więc staje się przepeł-
nionym Bożą sprawiedliwością, 
zamieszkuje w nim Duch Święty. 
Działanie Ducha Świętego jest 
więc bezpośrednio złączone z mi-
stycznym usprawiedliwieniem, 
jako udzielaniem się Boga.

Przyjęcie Ducha Świętego
Idąc za Rudolfa Otto interpreta-

cją Marcina Lutra odkrywaliśmy 
głębię wiary i usprawiedliwienia 
oraz ich związki z wewnętrznym 
działaniem Ducha Świętego 
w sercu człowieka. Odzyskiwa-
nie głębi i mistyki religijnego 

DUCH ŚWIĘTY DZIAŁA 
PRZEZ SŁOWO I ŚWIĘTY 
SAKRAMENT DLATEGO DAJEMY 
SIĘ CHRZCIĆ, SŁUCHAMY SŁOWA 
I PRZYSTĘPUJEMY DO WIECZERZY
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