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“Vinho novo em odres novos”
Qual a pré-compreensão que a mensagem cristã traz consigo?

Resumo:
A mensagem cristã exige uma conversão na pré-compreensão e por isso traz consigo sua própria filosofia (uma ontologia relacional). Apenas dessa maneira, ela pode dar-se a entender como palavra de Deus por meio de seu conteúdo.

Haver de colocar a questão compreensiva à fé cristã pressupõe que ela não é “autoevidente”. No entanto, há de seguir indagando em que exato sentido ela não é “autoevidente”. A palavra “autoevidente” pode significar primeiro: “o que entendo por mim mesmo”; ou, segundo, ela pode significar que algo somente torna-se compreensível por “dar-se a entender a partir de si mesmo”. Em seguida pretende-se explicar a não-[auto]evidência de palavra de Deus no primeiro sentido (teses 1-3) como pressuposto (teses 4-5) para sua verdadeira autoevidência no segundo sentido (teses 6-8).
1. A mensagem cristã entende-se a si mesma como “palavra de Deus”: a autocomunicação de Deus na palavra humana da transmissão da fé.
Para a fé cristã, a palavra tem importância decisiva. Pois a fé está voltada a uma palavra que pretende ser “palavra de Deus”. Por “palavra” há de entender-se, fundamentalmente, palavra humana, proferida de um ser humano a outro. Em nossa experiência não conhecemos outra palavra. Palavra de “Deus”, então, teria que ser uma palavra na qual Deus mesmo vem à palavra e nos diz o que há de dizer a nós.
De acordo com a mensagem cristã, por “palavra de Deus” não se entende uma mera palavra sobre Deus ou até sobre coisas diferentes de Deus. Para conhecer o que é diferente de Deus não se precisa de “palavra de Deus”, mas basta a cognoscibilidade natural de tais realidades do mundo. Para isso, nem se precisa de fé, mas basta a razão natural. Se se quisesse “crer” o que se pode conhecer diferentemente do que no modo da fé, só poder-se-ia tratar de superstição. Na concepção cristã, “palavra de Deus”, por isso, só pode ser uma palavra na qual Deus mesmo se doa. Palavra de Deus há de entender-se, portanto, como autocomunicação de Deus, ou não é palavra de Deus. E a autocomunicação de Deus acontece em simples palavra humana. Qualquer transmissão da fé cristã há de entender-se como “palavra de Deus”. Num sentido rigoroso, é “palavra de Deus” quando uma mãe transmite ao seu filho aquela fé que significa que se confia no amor de Deus na vida e na morte. Por Deus ser “aquele que é poderoso em tudo”, comunhão com ele significa que não se precisa mais viver do medo por si próprio. Nenhum poder do mundo, nem mesmo a morte, é capaz de nos separar de Deus.
2. A pretensão de a mensagem cristã ser “palavra de Deus” só torna-se compreensível quando captada como não trivialmente autoevidente. A partir daí, a mensagem cristã elucida sua pretensão de ser “palavra de Deus” pelo seu conteúdo: Deus está voltado a nós seres humanos com um amor que não tem sua medida em nada que é criado, mas, desde toda eternidade, é o amor de Deus a Deus, do Pai ao Filho; e esse amor é o Espírito Santo. Por tal amor de Deus não ser legível no mundo, necessita-se, para sua revelação, da encarnação do Filho. Somente se o ser humano encontrar-se nele de antemão, ele pode crer nesse sentido. Por essa razão, a mensagem cristã afirma que o ser humano é “criado em Cristo”.
A Lutero atribui-se a pergunta: “Como obtenho um Deus misericordioso?” Esta pergunta tem um significado mais radical do que se pensa comumente. Nela, não se trata de uma projeção de um pai rígido a Deus que precisaria, então, ser aplacado, nem de suposta perturbação da alma do indivíduo moderno, como se se houvesse de enfatiza o “eu” em respectiva pergunta. O sentido verdadeiro dessa pergunta está na intelecção de que nenhuma qualidade criada jamais pode ser suficiente para constituir comunhão com Deus.
Com isso não se quer apenas dizer que o ser humano não pode ter comunhão com Deus a partir de si próprio. Na teologia é notório que comunhão com Deus, fundamentalmente, é somente possível como graça de Deus. Agora, a pergunta de Lutero parte justamente disso aí. É tão trivialmente autoevidente assim que Deus, por sua vez, pode ser misericordioso conosco e de fato o é? Para concordar com essa possibilidade, basta saber da onipotência absoluta de Deus?
Na alta escolástica, uma doutrina hoje geralmente quase esquecida ou reprimida usufruía de reconhecimento universal: a relação real de todo o criado a Deus haveria de ser unilateral. Supor uma relação real de Deus ao mundo contradiria ao pleno absoluto de Deus. Uma relação de Deus ao mundo apenas poderia existir como “relatio rationis”, portanto, como relação pensada entre os conceitos de Deus e mundo. Certamente, tal relação pensada de Deus ao mundo não seria uma mera quimera, mas estaria realmente fundamentada na relação real no sentido inverso. De todo jeito, não poderia haver uma relação real de Deus ao mundo porque Deus haveria de mudar ao adquirir tal relação real para si. Isso contrariaria ao absoluto de Deus e atribuiria a ele a mesma característica, a mutabilidade, que com respeito ao mundo é a razão de considerá-lo criado.
Essa doutrina da unilateralidade da relação real de tudo que é criado a Deus tinha sido pensado como solução especulativa a um problema especulativo: em absoluto, como preservar a afirmação do absoluto de Deus?
É estranho que a alta escolástica pouco tenha se conscientizado da implicação explosiva dessa afirmação da unilateralidade da relação de toda realidade criada a Deus. Não se trata justamente da objeção mais grave contra todas as afirmações da fé? Pois na fé trata-se da comunhão de nós seres humanos com Deus. Contudo, como é possível ainda afirmar comunhão com Deus se não existe relação real de Deus ao mundo? Quando muito, essa questão era enfrentada de forma especulativa outra vez, mas não existencialmente. Assim pensava-se, p.ex., que só se podia entender a inhabitação do Espírito Santo em sentido “impróprio” e não em sentido “próprio”.
No momento em que apenas se faz idéia, a que dificuldades a afirmação da unilateralidade da relação real de toda realidade criada a Deus pode levar, é de supor que essa doutrina não seja compartilhada. Por essa doutrina parecer por em xeque tudo quanto à fé, somente a recordação dela provoca, vez por outra, ataques de cólera. Pois é muito mais plausível imaginar Deus como o Deus dinâmico da aliança para o qual não há problema de comunicar revelações às suas criaturas. Se assim a possibilidade principal de revelação emerge como não-problemática, então, apenas precisa-se comprovar a facticidade de revelação e a fé parece plausível.
A doutrina da unilateralidade da relação real de toda realidade criada a Deus, porém, tem uma necessidade lógica incondicional. A tradição cristã afirma que tudo no mundo é “criado do nada”. Isso significa: em tudo em que nós nos distinguimos do nada, somos “ser totalmente relacionado a... / em total diferença de ...”. Para além disso não podemos ser ainda termo constitutivo de uma relação real de Deus a nós; afirmá-lo desembocaria na negação de nosso ser criado do nada.
Dessa forma, de fato não é desde logo autoevidente que também Deus está, da parte dele, voltado para nós. A fala de uma “palavra de Deus” e da misericórdia de Deus, antes de tudo, é extremamente problemática.
O que fazer diante desse problema? Qual o caminho melhor do que perguntar à própria mensagem cristã se ainda pode dizer algo a respeito desse problema. E de fato, comprovar-se-á que justamente o conteúdo da mensagem cristã é a resposta a esse problema. A autoridade da mensagem cristã comprova-se no fato de que ela – e até somente ela – pode afirmar comunhão com Deus de uma maneira que é conciliável com o absoluto e a transcendência de Deus. Somente ela é capaz de preservar realmente o ser Deus de Deus.
A mensagem cristã proclama Deus como trinitário. Ela diz: o mundo é acolhido no amor do Pai ao Filho que é o Espírito Santo. Com esse amor Deus nos ama realmente. Portanto, Deus encontra-se numa relação com o mundo cujo termo constitutivo não é o mundo. Antes, essa relação existe desde a eternidade como relação de Deus a Deus. Somente porque Deus é um Deus trinitário, é possível afirmar comunhão do mundo com Deus. As três pessoas divinas hão de ser entendidas como três modos distintos entre si de autopresença de uma e a mesma realidade divina. O Pai é uma primeira autopresença da realidade divina, não mediada por nenhuma outra pessoa divina (sem princípio). O Filho é uma segunda relação da [una] realidade divina a si mesma que é mediada pela primeira e, portanto, a pressupõe. O Espírito Santo há de ser afirmado como uma autopresença da mesma realidade divina que pressupõe a autopresença do Pai e do Filho.
Esse amor de Deus que originalmente é o amor do Pai ao Filho e no qual nós somos acolhidos, não tem sua medida no mundo. Por essa razão, ele também não pode ser “lido” no mundo. Ele há de ser “sobredito” ao mundo, de outro modo, permanece oculto. Para a sua revelação precisa-se da “palavra”.
A mensagem cristã fala da “encarnação do Filho” para explicar como se pode falar de forma definitivamente sensata de “palavra de Deus”. No entanto, a fala de uma real “encarnação de Deus” também não contradiz à afirmação de uma relação real apenas unilateral de toda realidade criada a Deus? A mensagem cristã responde com a fala da “união hipostática”. Ela entende a encarnação do Filho de tal forma que um ser humano com sua autopresença humana (a qual constitui a pessoa humana quando acabada em si mesma) é criada para dentro da autopresença do Filho. A relação da realidade divina à criada é, portanto, a de uma autopresença divina constituída pela própria realidade divina. Também em sua encarnação, Deus não tem uma relação tal com uma criatura para a qual a criatura seria o termo que constitui essa relação.
A palavra do Filho encarnado, segundo a qual o mundo todo é criado para dentro do amor do Pai a ele, é conhecida como verdadeira somente naquela fé que a mensagem cristã afirma como o estar repleto do Espírito Santo. A proclamação da graça de Deus só pode ser acolhida num ato que desde já é sustentado pela graça. De fato, a mensagem cristã proclama que o mundo é criado desde o início no amor do Pai ao Filho. Portanto, o mundo não precisa ser levado de fora para dentro do âmbito da graça, mas deve permitir que seja dito que a graça é seu lugar verdadeiro desde o início. De outro modo, fé cristã não seria possível.
Dessa forma, a fé cristã pode ser resumida como o participar da relação de Jesus com Deus e assim como o estar repleto do Espírito Santo. Nela se trata de saber-se amado por Deus de uma maneira que se pode confiar nele na vida e na morte. Por essa razão, quem crê, não vive mais do medo por si próprio, mas é capaz de verdadeiro altruísmo. A fé é uma certeza que destitui de poder aquele medo do ser humano por si próprio que senão é a raiz de toda desumanidade. Na ótica da fé cristã, verdadeiramente “boas obras” resultam somente da comunhão com Deus. Pois elas não são mais carregadas do falso objetivo da autojustificação.
Quem, porém, não captar que, por causa da relação real de toda realidade criada a Deus, comunhão com Deus é tudo menos trivialmente autoevidente, esse também não pode captar a resposta a esse problema que é idêntica com a própria mensagem cristã.
3. A partir de si mesmo, o ser humano considera a pretensão de “palavra de Deus” como algo trivialmente autoevidente e, por isso, não consegue entendê-lo; nisso se expressa a situação de pecado original do ser humano no âmbito do pensar.
A partir de si mesmo, o ser humano tem a tendência de pensar de Deus do mesmo jeito do que pensa das coisas do mundo. Isso independe do fato de alguém concordar ou rejeitar a existência de Deus como “ser supremo”. Ou tenta-se concluir do mundo a Deus mediante um princípio do pensar que abrange ambos – e com isso repudia-se a inconcebilidade de Deus. Ou imagina-se Deus como projeção humana e rejeita-se sua existência. O erro subjacente [sempre] é o mesmo.
Algo correspondente vale dizer da maneira como o ser humano pensa revelação a partir de si mesmo: Deus é onipotente e, portanto, pode comunicar qualquer coisa. Nisso parece não haver nenhum problema em absoluto. Ainda que se rejeite a existência de Deus, tem se pensado-a exatamente segundo esse modelo.
No fundo, o pensar próprio continua sendo o quadro não questionado dentro do qual se procura encaixar a mensagem cristã. Nesse sentido, a mensagem cristã é mal-entendida como “trivialmente autoevidente”. “Trivialmente autoevidente” é o que se entende sem problema a partir de si mesmo. Onde se acha poder entender a mensagem cristã unicamente assim, aí se pode apenas mal entendê-la. A rigor, seu conteúdo fica supérfluo porque se acha ter, desde já, acesso à comunhão com Deus. Nessa ótica, nem se precisa da Trindade divina nem da encarnação do Filho para o evento da revelação; e também não é inteligível porque a aceitação da revelação deve ser entendida como uma graça que transcende todas as possibilidades meramente naturais.
Onde se fixou na autoevidência trivial da possibilidade de revelação, há de mal entender-se, paradoxalmente, o caráter de mistério das afirmações fundamentais da mensagem cristã num sentido de dificuldades lógicas indissolúveis. A única maneira de “dar conta” de tais mistérios consiste em silenciá-los. Pensa-se dever proclamar uma fé simples, ingênua, sem esses ingredientes esquisitos de uma Trindade ou da doutrina das duas naturezas; e do envio do Espírito Santo e de seu agir na Igreja nem sequer precisa mais falar.
A situação de pecado original do ser humano consiste em ele tentar entender-se somente a partir de si mesmo e, dessa forma, justamente contradiz à sua situação verdadeira diante de Deus. E esta consiste precisamente em ser o confiavelmente amado por Deus. A partir de si mesmo, o ser humano nem consegue entender-se senão por si mesmo. Ele só é capaz de crer por causa de uma mensagem que ele não tem a partir de si mesmo e que não pode projetar a partir de si mesmo, mas que vem ao encontro dele em meio da história.
4. Para dar-se a entender, a mensagem cristã há de combater a opinião de sua autoevidência trivial. Por essa razão, ela traz sua própria filosofia consigo que se relaciona criticamente com toda filosofia previamente encontrada.
No modelo da autoevidência trivial tenta-se identificar um espaço vazio em algum lugar dentro do quadro da razão no qual se poderia encaixar uma eventual revelação. Em consequência disso, interpreta-se a mensagem cristã de tal modo que caiba dentro desse espaço vazio. Então, ela torna-se uma mera confirmação daquilo que, de todo jeito, já sempre se pensava antes. Dessa forma, p.ex., a mensagem cristã é mal entendida como mera doutrina moral. Contudo, a própria mensagem cristã contesta – e isso com razões da razão – que haja tal espaço vazio no qual possa ser encaixada.
A tentativa de tornar a mensagem cristã “plausível” dentro do quadro da compreensão trivial previamente existente, só pode prestar um serviço de pelego. O proclamador da fé cristã poderá tornar a mensagem compreensível somente de tal modo paradoxal que ele refuta todas as tentativas de enquadrá-la no pensar previamente encontrado. Pois a mensagem cristã entende-se a si mesma como palavra última sobre toda a realidade. Ela se garante apenas mediante o fato de que não se consegue enquadrá-la no pensar previamente encontrado ou de deduzi-la de quaisquer outras premissas mais abrangentes.
A palavra de Jesus do vinho novo ao que cabe estar em odres novos (Mc 2,22 par), significa realmente que a fé exige de outra pré-compreensão. Chegar à fé significa também, ao mesmo tempo, uma conversão da pré-compreensão.
Justamente quando não se considera revelação como trivialmente autoevidente, os mistérios de fé revelados assumem sua compreensibilidade plena. Um mistério de fé não é uma dificuldade lógica, mas uma realidade que não pode ser lida no mundo. Ao contrário, ela há de ser necessariamente proclamada e é acessível como verdadeira somente na fé. O fato de que Deus ama a nós seres humanos com um amor que não tem sua medida em alguma realidade criada, não pode ser concluído de uma análise de alguma realidade criada; antes, há de ser dito e somente no modo da fé pode ser conhecido efetivamente como real.
Agora, à medida de que a pré-compreensão do ser humano é assunto da filosofia, parece que a fé cristã há de trazer consigo sua própria filosofia. Ela levanta questões filosóficas à filosofia que significam realmente um questionamento da filosofia previamente existente.
O pleno conceito teológico de criação significa nosso “ser criado em Cristo”; mas a afirmação filosófica de nosso “ser criado do nada” está contida nisso. Ser criado do nada, como já mencionado acima, significa: “Em tudo em que nos distinguimos do nada, nada somos senão um ser totalmente relacionado a ... / em total diferença de ...”. Fora da tradição bíblica, assim parece, esse conceito de criação nunca foi alcançado.
5. Essa filosofia, trazida pela mensagem cristã, insiste especialmente em que qualquer pensamento substancialista haja de ser omitido por uma ontologia relacional;
- que a linguagem cotidiana haja de ser rompida pelo reconhecimento de uma analogia unilateral;
- que haja uma distinção fundamental subjacente a cada unidade (e não o inverso). Trata-se, nisso, de um por-em-relação em distinção no lugar de misturar ou separar (cf. as categorias do dogma de Calcedônia).
Em nosso pensar cotidiano, a primeira categoria é a realidade em si existente, a substância, que, daí, tem propriedades e entra em relação com outras realidades. A partir de si mesmo pensar-se-ia também a relação de Deus e mundo segundo esse modelo de um por-em-relação apenas posterior. E então, surge a pergunta como dependência de Deus e liberdade ainda sejam compatíveis uma coma outra.
A tradição bíblica exige outro pensar. Com a afirmação, de que toda a realidade do nosso mundo é “criada do nada”, propõe-se que o mundo, justamente em sua autonomia, consiste inteiramente em não poder ser sem Deus.
Até mesmo nossos atos mais livres são de tal jeito que não podem ser sem Deus. Isso não é nenhum um determinismo, de tal modo que se poderia dizer Deus quer algum evento neste mundo, esse haveria de acontecer necessariamente e, por isso, não poderia ser livre. Pois, devido à unilateralidade da relação real de toda realidade criada a Deus, uma dedução tal carece de toda base ontológica. Sempre se pode apenas reconduzir o evento fático à sua criaturalidade, mas nunca deduzir de sua criaturalidade. Por essa razão, a experiência de autodeterminação livre e dependência total de Deus também não se contradizem.
Então, é a relação de toda realidade criada a Deus que constitui a autonomia de tudo que é criado, sua substância. O ser criado não é apenas portador de sua relação a Deus, mas enquanto tal é relação a Deus. Diante da substância, essa relação é primária.
Perante a metafísica substancialista para a qual a substância é a categoria básica a fé exige uma ontologia relacional. Esta conta com a possibilidade de que todo o ser de nossa experiência já, de antemão, esse ser totalmente relacionado. Não é somente nossa criaturalidade que é afirmada é entendida adequadamente em tal ontologia relacional, mas justamente a economia de salvação. Comunhão com Deus significa ser acolhido numa relação de Deus a Deus sendo ela mesma também Deus. Então, a criatura continua sendo criatura e Deus permanece Deus e assim mesmo os dois estão vinculados um com outro.
Ser criado do nada é um “ser totalmente relacionado a ... / em total diferença de ...”. O para-onde desse ser relacionado só pode ser definido pela afirmação de que toda a realidade do nosso mundo se deve àquele totalmente. Deus há de ser definido como aquele “sem quem nada é”. Em si mesmo, portanto, Deus também não é subordinado aos nossos conceitos. Dele sempre se compreende apenas o que é diferente dele, mas que a ele se remete. De Deus apenas podemos falar de tal modo que reconhecemos nossa própria criaturalidade e assim falamos dele de forma referente, análoga.
Tal falar análogo rompe nosso pensar cotidiano. Pois a unilateralidade da relação de toda realidade criada a Deus significa que também só existe uma semelhança (analogia) unilateral do mundo para com Deus. Pelo fato de o mundo ser totalmente relacionado a Deus, ele é semelhante com ele; por isso podem-se fazer afirmações afirmativas de Deus: Deus é plenitude absoluta de realidade. Mas por causa de o mundo, justamente nos eu ser totalmente relacionado a Deus, permanecer totalmente diferente dele, ao mesmo tempo, ela é, precisamente nessa sua semelhança, dessemelhante a Deus. Isso fundamenta as afirmações negativas de Deus, nas quais negamos com relação a Deus toda finitude, mudança ou concebilidade. Mas por causa de o ser totalmente relacionado do mundo a Deus ser somente uma relação real unilateral, vale dizer que a semelhança do mundo com relação a Deus existe somente nessa direção. Não há semelhança de Deus com o mundo. Por isso há de ser dito de forma eminente às afirmações afirmativas ou negativas: mesmo nós designando Deus como a plenitude infinita de realidade, ainda não é nada em comparação a ele mesmo que não “está debaixo” de nenhum conceito.
Apenas nessa compreensão relacional de analogia torna-se possível diferenciar a “via eminentiae” adequadamente da “via negativa” e da “via afirmativa” [como explicitação da unilateralidade das duas].
Enquanto podemos falar da realidade do nosso mundo com conceitos aos quais essa realidade se subordina, de Deus apenas podemos falar de forma “referente”. Entretanto, isso não é uma insuficiência de nossa linguagem, mas, ao contrário, sua maior perfeição. Os conceitos mediante os quais costumeiramente falamos do mundo, nesse uso novo chegam a sua dimensão própria de profundidade. Toda experiência boa no nosso mundo torna-se parábola da comunhão com Deus; e o sofrimento é experienciado como algo que não tem mais poder de separar da comunhão com Deus.
A direcionalidade unilateral da analogia do mundo diante de Deus, aliás, distingue o Deus da mensagem cristã de uma projeção. Numa projeção haveria de existir sempre semelhança recíproca entre imagem e imagem projetada.
Consta, enfim, que a mensagem cristã só pode ser expressa adequadamente nas categorias de uma ontologia relacional. Não existe um ser comum que abrange a Deus e o mundo dentro do qual apenas haveria de distinguir-se entre Deus e mundo. Muito pelo contrário, é a distinção entre Deus e mundo que constitui o ser do mundo.
O dogma de Calcedônia afirma o nexo entre ser divino e ser humano em Jesus mediante determinações aparentemente apenas negativas do “sem mistura / sem separação”. “Sem mistura” significa que ser divino e ser humano não chegam a ser idênticas em Jesus; também poder-se-ia dizer positivamente que permanecem “distintas” uma da outra. Uma não é a outra, mas permanece plenamente intacta em seu ser distinto e sua peculiaridade. Inversamente, “sem separação” significa que, em sua distinção, uma é “vinculada” à outra mediante relação de uma à outra. Também o conceito do “sem separação” pode ser formulado positivamente. Ser divino e ser humano são “vinculadas” em Jesus pela relação da autopresença divina que chamamos o Logos ou o Filho e justamente assim permanecem “distintas” uma da outra.
Dessa maneira exclui-se qualquer forma de mitologia. Mitologia consistiria numa mistura entre Deus e mundo. Na cristologia seria mitologia atribuir a Jesus capacidades supranaturais mundanamente constatáveis. De acordo com dogma de Calcedônia, porém, Jesus é “em tudo igual [a nós], menos no pecado”. Não é lícito atribuir-lhe ainda outras diferenças com relação a nós. Seu ser divino impacta sobre seu ser humano em nenhuma outra coisa senão no fato de que ele mesmo não vive a partir do medo por si próprio e ainda pode libertar outros seres humanos do poder do medo da morte por fazê-los participarem de sua relação com Deus.
6. A passagem da não-fé à fé acontece como a desilusão de que, ultimamente, o ser humano possa julgar-se somente a partir de si mesmo.
O problema hermenêutico da fé consiste em que não se pode, por assim dizer, de fora entrar na fé por meio de razões da razão. Pois a intelecção fundamental de toda doutrina da graça é justamente que Deus se pode acolher a Deus somente em um ato que, por sua vez, já é sustentado pela graça. Isso parece levar adentro de um círculo hermenêutico que impossibilita qualquer fundamentação externa da fé. Mas como se pode chegar, então, dentro do âmbito da graça e da fé?
A resposta da mensagem cristã é de que essa questão parte de uma falsa pré-compreensão que há de ser superado como ilusão. A mensagem cristã proclama que, de antemão, o mundo é “criado em Cristo”. Isto significa que ele já é amparado pela graça. Não existe criatura alguma fora do amor de Deus. Só há a possibilidade de achar, erroneamente, que se está sozinho.
Por isso mesmo, quem chega à fé não vem de fora da graça para dentro da graça, mas há de superar a ilusão de ter-se encontrado realmente fora da graça de Deus. A verdadeira realidade do ser humano, seu “estado originário” é, antes, seu “ser criado em Cristo”. A situação de pecado original consiste no fato de compreender-se a si mesmo de forma diferente do que corresponderia à verdade plena. Jesus Cristo veio para nos revelar o nosso “estado originário”.
7. Na fé pode-se entender que todas as afirmações singulares de fé sempre são apenas desdobramento “necessariamente possível” do uno e único mistério fundamental de nossa comunhão com Deus.
O conteúdo da mensagem cristã não tem a estrutura de um todo composto aditivamente de partes. Em cada afirmação de fé singular está, antes, o todo da fé implicado que consiste em nossa comunhão com Deus. Dogmas fundamentais são esses três: Trindade de Deus (Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, e assim nós somos acolhidos no amor do Pai ao Filho que é do Espírito Santo), encarnação do Filho (Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro ser humano; e assim ele pode nos revelar em uma palavra humana nossa participação de sua relação com Deus) e tornar-se Igreja do Espírito Santo (o Espírito Santo é um e o mesmo em Cristo e nos cristãos; e assim, a Igreja é o evento de transmissão do Espírito Santo na transmissão da palavra de Deus). Tudo o mais que há de afirmações de fé pode ser reconduzido a esse mistério fundamental de nossa participação da relação de Jesus com Deus.
O fato de a mensagem cristã não ser um todo composto de partes leva a uma conclusão ecumênica importante. Quem acredita em Jesus Cristo no sentido de sua filiação divina, seja quem for, tem, dessa maneira, a una e a mesma fé inteira e plena, mesmo que essa fé não seja explicitada em todos os detalhes. Tal explicitação em todos os detalhes é principal e necessariamente possível, mas a fé já é a mesma anterior a tal explicitação. P.ex., pode-se concordar na fé desde antes, sem ter constatado explicitamente essa concordância. Mas então, também há de ser possível constatar essa concordância explicitamente; pois se isso fosse impossível, a concordância real não poderia consistir. Mas ela não existe somente a partir do momento em que ela for constatada. Por isso, a rigor, não é objetivo do movimento ecumênico [chegar a] uma unidade maior na fé, mas captar a unidade desde já dada em toda sua grandeza.
8. Ninguém pode produzir afirmações de fé compreensíveis, enquanto tais, no sentido da autocomunicação de Deus que mesmo assim seriam falsas. A mensagem cristã atesta a todos os seres humanos a possibilidade de uma mesma fé, infalível e confiável.
Um problema hermenêutico particular representa a doutrina da infalibilidade da fé. Pertence à fé, de forma constitutiva, a pretensão à confiabilidade divina. Essa pretensão somente pode ser levantada de tal forma que cada um/a que crê na mensagem cristã possa seja capaz de conhecer sua verdade infalivelmente e assim participe da infalibilidade da fé. Significa dizer que a mensagem cristã simplesmente atesta a todos os seres humanos a capacidade de certeza infalível da comunhão com Deus. Da comunhão com Deus pode-se estar certa apenas de forma infalível.
De acordo coma doutrina do Vaticano II é verdade que a totalidade dos fiéis não pode errar na fé (LG 12,1). A expressão “totalidade” quer dizer simplesmente todos os fiéis cristãos, no entanto, justamente não como indivíduos isolados, mas como aqueles que estão vinculados um com outro. A fé cristã provém do ouvir (cf. Rm 10,17); só pode haver fiéis singulares de tal modo que eles tenham recebido a fé por meio de outros.
A confiabilidade da fé cristã baseia-se no fato de que a palavra de Deus não fala de algo diferente dela, mas sobre aquilo que nela mesma acontece. Ela mesma é o evento revelado [de revelação; manifesto] do amor de Deus. Por essa palavra haver de ser idêntica com aquilo de que ela fala, a saber, a autocomunicação de Deus, sendo ela compreensível, só pode verdadeira. Simplesmente não é possível formular frases que, diante do absoluto de Deus, seriam compreensíveis como sua autocomunicação e que, mesmo assim, seriam falsas. Afirmações compreensíveis como autocomunicação de Deus só existem na mensagem cristã e nas outras religiões apenas à luz de sua interpretação cristã. 
Tradução de Michael Kosubek, 
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