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KOśCióŁ W SŁużBiE OdKuPiENiu 
W śWiETLE ENCyKLiKi
RedemptoR hominis

JANA PAWŁA ii1

Genera³ Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela o. Józef Tobin w opub-
likowanym 4 czerwca 2006 roku liście do redemptorystów (nazywanym 
Communicandą) napisa³: „Refleksja nad tematem tak podstawowym jak 
odkupienie, powinna być nieustającym procesem, w którym uczestniczy 
ca³e Zgromadzenie i w który w³ączają się wszyscy cz³onkowie rodziny re-
demptorystowskiej. Jest to zadanie, które powinno stać się sta³ym elemen-
tem naszego życia osobistego i wspólnotowego” (Communicanda 2, nr 5). 
Sympozjum, w którym uczestniczymy, odczytuję jako jedną z odpowiedzi 
na to wezwanie. 

W tym samym liście znajdujemy także uzasadnienie dla tak sformu³owa-
nego zadania: „Redemptoryści mogą nie do koñca zdawać sobie sprawę z te-
go, w jaki sposób zmieni³o się nasze rozumienie Odkupienia. Możemy być 
tak zajęci lub rozproszeni innymi sprawami, że nie zastanawiamy się w spo-
sób g³ęboki, lub może nawet wcale, nad dzia³aniem Boga w świecie. Bez tej re-
fleksji wystawiamy się na ryzyko, że Ewangelia, którą g³osimy, nie będzie ani 
«dobrą», «ani nowiną!» (tamże, nr 3). S³owa te, kryjąc w sobie intuicję skąd-
inąd oczywistą i odnoszącą się nie tylko do dzia³alności redemptorystów, 
nie pozostawiają wątpliwości: każdy apostolat domaga się myślenia nad rze-
czywistością odkupienia, a także: każda próba myślenia nad rzeczywistością 
odkupienia nie pozostanie bez skutku dla sposobu podejmowania dzia³alno-
ści pastoralnej. Dzieje się tak, ponieważ każdy apostolat ma sens o tyle, o ile 
wpisuje się w apostolat ca³ego Kościo³a i podejmowany jest w jego imieniu. 
A racją istnienia Kościo³a jest s³użba odkupieniu dokonanemu przez Jezu-
sa Chrystusa, co Jan Pawe³ II sformu³owa³ w sposób wyraźny: „Cz³owiek jest 
drogą Kościo³a – drogą, która prowadzi niejako u podstawy tych wszystkich 

1 Artyku³ ukaza³ się również w pracy zbior. Ogarnięci tajemnicą Chrystusowego Odkupienia, red. R. Hajduk 
CSsR, Kraków 2006.
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dróg, jakimi Kośció³ kroczyć powinien, ponieważ cz³owiek – każdy bez wy-
jątku – zosta³ odkupiony przez Chrystusa, ponieważ z cz³owiekiem – każ-
dym bez wyjątku – Chrystus jest w jakiś sposób zjednoczony, nawet gdyby 
cz³owiek nie zdawa³ sobie z tego sprawy” (RH, 14). 

Artyku³ poniższy ma być próbą wydobycia pewnych wskazañ dla dzia³al-
ności pastoralnej Kościo³a wynikających z określonego sposobu rozumienia 
odkupienia. Tak przyjęte za³ożenie wyznacza zarazem jego strukturę. Punk-
tem wyjścia musi stać się refleksja nad rzeczywistością odkupienia. Źród³em 
tej refleksji będzie nauczanie Jana Paw³a II zawarte w encyklice Redemptor homi-
nis, a zw³aszcza w punktach 9 i 10 tejże encykliki. Następnie zostanie podjęta 
próba sformu³owania wynikających zeñ implikacji pastoralnych.

Dlaczego dzisiaj warto raz jeszcze sięgnąć do encykliki Redemptor hominis? 
Bynajmniej nie ze względu na nowe wątki w soteriologicznej wizji, które mia-
³yby się w niej pojawić. Aktualność i nowość wspomnianej encykliki „polega 
raczej na charakterystycznym roz³ożeniu akcentów, uprzywilejowaniu nie-
których kategorii myślowych, które nadają wizji odkupienia nowe propor-
cje i ukazują je w pe³niejszym świetle”2. Należąc do ważnych dokumentów 
wspó³czesnego nauczania Kościo³a, pozostaje ona cennym drogowskazem 
kszta³tującym, dzia³alność pastoralną jego także i dzisiaj, po ponad dwudzie-
stu pięciu latach od jej podpisania.

1.  sotEriologiczNa wizja jaNa Pawła ii  
 W encykLice redemptor	hominis (nr 9 i 10)

Katechizm Kościo³a Katolickiego stwierdza jasno: śmierć Chrystusa wy-
pe³nia ostateczne odkupienie ludzi i przywraca cz³owiekowi komunię z Bo-
giem (por. nr 613). Niepokonalna bariera oddzielająca cz³owieka od Boga, 
powsta³a wskutek grzechu pierworodnego, mog³a być usunięta jedynie dzię-
ki odkupieniu. Greccy ojcowie Kościo³a mówili o trzech barierach oddziela-
jących ludzkość od Boga: barierach natury, grzechu i śmierci. Jezus Chrystus 
na nowo otworzy³ cz³owiekowi drogę do Boga, usuwając te trzy przeszkody: 
barierę natury – przez wcielenie i przyjęcie ludzkiej natury; grzech – przez 
mękę i śmierć na krzyżu; śmierć – przez zmartwychwstanie otwierające cz³o-
wiekowi drogę do wieczności z Bogiem3. 

Prawda o odkupieniu znajduje się w samym sercu wiary chrześcijañskiej 
i przepowiadania Kościo³a. Chrześcijanie, przyjmując ją jako bezpośrednio 
objawioną w nauczaniu Jezusa Chrystusa, równocześnie nie przestali sta-
wiać pytañ. Dlaczego odkupienie domaga³o się śmierci Jezusa? W jaki sposób 

2 W. Hryniewicz, „Obcować z głębią odkupienia”. Z rozważań nad soteriologią encykliki „Redemptor hominis”, „Znak” 
12 (1979), s. 1237. 

3 L. Jędrzejewski, Integralna wizja tajemnicy odkupienia, w: Tajemnica odkupienia, Poznañ 1997, s. 122. „Kolek-
cja Communio”, nr 11.
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śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oddzia³ują na życie cz³owieka 
odkupionego? Jaki jest sens zbawczy śmierci Chrystusa? Jakie znaczenie dla 
każdego cz³owieka ma dzie³o odkupienia?

Nowy Testament nie przedstawi³ gotowej syntezy teologicznej tajemnicy 
odkupienia. Zagadnienie soteriologii by³o jednym z zasadniczych przedmio-
tów refleksji teologicznej od samego początku istnienia Kościo³a. Jakkolwiek 
także i dzisiaj, po up³ywie blisko dwóch tysięcy lat, jasna jest świadomość, że 
rzeczywistość odkupienia „pozostaje tajemnicą i nie może być w sposób wy-
czerpujący wyjaśniona rozumem ludzkim4”, to jednak Kośció³ nie ustawa³ 
w podejmowaniu kolejnych prób g³ębszego rozumienia i syntetycznego wy-
jaśnienia sensu śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Z natury rze-
czy w kolejnych okresach teologowie odwo³ywali się do analogii, które by³y 
zrozumia³e dla ludzi im wspó³czesnych. I tak w czasach biblijnych, kiedy 
w życiu spo³ecznym instytucja niewolników nie budzi³a większych sprzeci-
wów, odwo³ywano się do praktyki wykupu niewolników. Stąd w tekstach bi-
blijnych niejednokrotnie pojawiają się obrazy Boga, który „wykupuje” bądź 
„nabywa” swój lud. Późniejsi teologowie próbowali zastąpić te pojęcia inny-
mi. I tak na przyk³ad, kiedy szczególnej wartości nabra³a kategoria sprawied-
liwości, a myślenie teologów chrześcijañskich zosta³o zdominowane przez 
mentalność jurydyczną i moralną, do rzeczywistości odkupienia zaczęto sto-
sować zaczerpnięte z prawa rzymskiego pojęcie „zadośćuczynienia”, a następ-
nie „zas³ugi”5 i później „ofiary zastępczej”. Jan Pawe³ II w encyklice Redemptor 
hominis idzie podobną drogą. Rozpoznając szczególną wrażliwość wspó³czes-
nego cz³owieka na godność osoby ludzkiej i należną jej przestrzeñ w³asnej 
wolności, nie negując dotychczasowych ujęć soteriologii, dokonuje ich rein-
terpretacji i syntezy. Trzeba w tym miejscu choćby w wielkim uproszczeniu 
przypomnieć dotychczasowe próby wyjaśnienia odkupienia w myśli chrześ-
cijañskiej, by na tym tle wydobyć nowość reinterpretacji Jana Paw³a II.

1.1. Modele odkupienia w dziejach myśli chrześcijańskiej

Badacze historii teologii zasadniczo zgodnie wyróżniają dwa modele in-
terpretacji odkupienia: model odkupienia zstępującego i model odkupie-
nia wstępującego6.

Model odkupienia z s t ę p u j ą c ego  (od Boga do cz³owieka) podkreśla 
znaczenie inicjatywy samego Boga. To On, Bóg, posy³a swojego Syna, by Ten 
przez śmierć i zmartwychwstanie przezwycięży³ niewolę grzechu, a dokonu-
jąc ontycznej przemiany cz³owieka, uzdolni³ go do zjednoczenia z Bogiem 

4 Jan Pawe³ II, Odkupieńcza ofiara na krzyżu, w: Jan Pawe³ II, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, Warszawa 
1991, s. 262.

5 L. Jędrzejewski, Integralna wizja tajemnicy odkupienia, s. 123.
6 Tamże, s. 129-130.
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i udzia³u w życiu Boga. Kluczowym w tym modelu pojęciem jest „ontyczna 
przemiana”, która wyraża istotny moment dzie³a odkupienia. Jakkolwiek 
model ten dobrze pokazuje absolutnie konieczną interwencję Boga w dzie-
je ludzkości oraz sytuację cz³owieka, który zdany na samego siebie w swojej 
drodze do Boga pozostaje zupe³nie bezradny, to jednak nie jest wolny od 
braków. Przede wszystkim model ten w mniejszym stopniu akcentuje rolę 
cz³owieka, a zw³aszcza ludzkiej wolności w przyjęciu lub odrzuceniu moż-
liwości zbawienia. Następnie model ten nie pozwala na zadowalające wyjaś-
nienie, dlaczego wspomniana „ontyczna przemiana” domaga³a się ofiary 
śmierci Chrystusa. Czyż Bóg nie móg³by owej przemiany dokonać na innej 
drodze? Problemem otwartym w tym modelu pozostaje zatem zagadnienie 
przyczynowości odkupienia. A wreszcie model ten w mniejszym stopniu 
uwzględnia jedność trzech wydarzeñ zbawczych: wcielenia, śmierci i zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa.

Natomiast model odkupienia wstępującego (od cz³owieka do Boga), 
zwracając uwagę na cz³owieczeñstwo Jezusa Chrystusa, podkreśla Jego soli-
darność z każdym cz³owiekiem. Podstawowym terminem ukazującym istotę 
odkupienia w tym modelu myślenia jest pojęcie „zadośćuczynienia”. Ludzki 
grzech, powodując obrazę Boga, domaga się zadośćuczynienia. Ponieważ żad-
na ludzka ofiara nie by³aby w stanie zadośćuczynić krzywdzie wyrządzonej 
Bogu, wobec tego Jezus Chrystus przyjmuje na siebie grzech świata i sk³ada 
w doskona³ej ofierze samego siebie, by niejako uśmierzyć gniew Boga. Skut-
kiem odkupienia jest zmiana postawy Boga względem cz³owieka. I znów trze-
ba powiedzieć, że model ten kryje w sobie interesujące intuicje. Między innymi 
zwraca uwagę na potrzebę udzia³u cz³owieka w odkupieniu poprzez udzia³ 
w Chrystusowym krzyżu. Jednak ma również swoje ograniczenia. W mode-
lu tym trudno jest dostrzec znaczenie zmartwychwstania dla odkupienia 
cz³owieka. Największą trudnością jest antropomorfizm zastosowanego ję-
zyka, który niesie obraz obrażającego się na cz³owieka Boga na wzór relacji 
międzyludzkich powstających w obliczu doznanej krzywdy. Tymczasem Bóg 
objawiony na kartach Biblii mi³uje cz³owieka także w jego grzechu. Wincen-
ty Granat podkreśla³, że „gniew” Boga nie pociąga za sobą Jego odwrócenia 
się od grzesznika. Jeśli w jakikolwiek sposób można mówić o gniewie Boga, 
to może on oznaczać co najwyżej przyzwolenie, aby cz³owiek ponosi³ skut-
ki swojego grzechu7. 

Tradycyjne kategorie soteriologiczne trzeba rozumieć w kontekście histo-
rycznego momentu, w którym się nimi pos³ugiwano. Pragnąc możliwie naj-
pe³niej przybliżyć prawdę o odkupieniu, odwo³ywano się w nich przecież do 
wrażliwości ludzi określonej kultury i sytuacji spo³ecznych. Nie należy ich 
dzisiaj negować. Równocześnie trzeba mieć świadomość, że wszystkie one 
domagają się reinterpretacji i zachowania jedynie tych intuicji, które nie tra-

7 W. Granat, Dogmatyka katolicka, t. 1: Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, Lublin 1960, s.  333 n.
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cą swojej wartości także i dzisiaj8. Nie można wykluczyć, że nasze dzisiejsze 
ujęcia tajemnicy odkupienia w przysz³ości będą wywo³ywać zdziwienie.

1.2. Jana Paw³a ii reinterpretacja odkupienia na dzisiejsze czasy

W encyklice Redemptor hominis Jan Pawe³ II dokonuje reinterpretacji odku-
pienia na dzisiejsze czasy. W proponowanej przez niego wizji odkupienia 
(trzeba nieustannie pamiętać, że encyklika Redemptor hominis nie jest syste-
matycznym wyk³adem prawdy o odkupieniu) można wyróżnić kilka klu-
czowych elementów.

Jedna z wielkich trudności zg³aszanych pod adresem katolickiej wizji do-
konanego przez Jezusa Chrystusa odkupienia cz³owieka zawiera się w pyta-
niu o sens krzyża. Jeśli zadośćuczynienie krzywdy wyrządzonej Bogu przez 
grzech nie może dzisiaj przekonująco wyjaśnić wspó³czesnemu cz³owiekowi 
potrzeby śmierci i męki Jezusa Chrystusa dla odkupienia cz³owieka, to jaki 
jest sens krzy¿a?

Jan Pawe³ II zdaje się nawiązywać do idei zadośćuczynienia, kiedy pisze, że 
„to On w³aśnie i On jeden uczyni³ zadość tej odwiecznej mi³ości, w³aśnie te-
mu Ojcostwu, które od początku wyrazi³o się w stworzeniu świata” (RH, 9). 
Nie chodzi tu jednak o zadośćuczynienie w sensie sprawiedliwości, jakiegoś 
wyrównania wyrządzonej Bogu krzywdy. Jan Pawe³ II mówi wyraźnie: cho-
dzi o zadośćuczynienie odwiecznej mi³ości Ojca. Chodzi więc o adekwat-
ną do skali mi³ości Ojca (jakżeż u³omny jest język, którym podejmujemy 
ciągle nowe próby wyrażenia Bożych tajemnic!) odpowiedź ze strony ludz-
kiego serca, którym jest serce S³owa Wcielonego. Jeśli koniecznie trzeba po-
wiedzieć o jakiejś realizującej się sprawiedliwości, to można jedynie mówić 
o „sprawiedliwej” odpowiedzi cz³owieka na mi³ość Ojca. Ponieważ nikt z lu-
dzi zranionych grzechem pierworodnym nie jest zdolny do takiej mi³ości, 
zatem Jezus Chrystus, „przez swoje wcielenie jednocząc się z każdym cz³o-
wiekiem” odpowiada, mi³ością w imieniu ca³ej ludzkości9, stając się „mo-
mentem” usprawiedliwiającym cz³owieka. Dlatego staje się pojednaniem 
cz³owieka z Bogiem. Jan Pawe³ II powie, że „odkupienie świata (…) jest w swo-
im najg³ębszym rdzeniu «usprawiedliwieniem» cz³owieka w jednym ludz-
kim Sercu: w Sercu jednorodzonego Syna” (RH, 9). Momentem jednającym 
grzesznika z Bogiem jest przecie¿ nie tyle „sprawiedliwe wyrównanie Bogu 

8 W. Hryniewicz, „Obcować z głębią odkupienia”, s. 1239.
9 Jan Pawe³ II, Chrystus jest ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata, w: Jan Pawe³ II, Wierzę w Jezusa Chrystu-

sa Odkupiciela, s. 277: „Chrystus odda³ swe życie «w imieniu» – oraz w zastępstwie, in substitione, ca³ej 
ludzkości. (…) Tym, co nadaje «zastępstwu» wartość odkupieñczą, nie jest fakt, że niewinny poniós³ 
karę, na którą zas³użyli inni, i w tym sensie sprawiedliwości sta³o się zadość (w rzeczywistości w tym 
przypadku należa³oby mówić raczej o wielkiej niesprawiedliwości). Wartość odkupieñcza wynika 
natomiast z faktu, że powodowany czystą mi³ością, Jezus sta³ się solidarny z winnymi i w ten sposób 
przekszta³ci³ niejako od wewnątrz ich sytuację”.
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wyrządzonej przez grzech krzywdy”, ile przede wszystkim zwrot ludzkiego 
serca w mi³ości ku Bogu.

Sensem krzyża Chrystusa nie jest więc ogrom trudu, bólu czy cierpie-
nia, którego domaga³oby się wyrównanie krzywdy wyrządzonej Bogu przez 
grzech (ileż konsekwencji wynika stąd chociażby dla rozumienia pokuty „za-
dawanej” w konfesjonale), ile raczej wyrażająca się w pos³uszeñstwie mi³ość 
Chrystusa odpowiadającego na mi³ość Ojca. Jan Pawe³ II w encyklice Redem-
ptor hominis napisze: „Odkupienie świata – owa wstrząsająca tajemnica mi³o-
ści” (RH, 9). A w trakcie środowych katechez chrystologicznych prawdę tę 
wypowie jeszcze bardziej precyzyjnie: „Najbardziej uderzającym znamie-
niem męki i śmierci Chrystusa jest ca³kowita zgodność z wolą Ojca. (…) Św. 
Pawe³ mówi, że Chrystus «sta³ się pos³uszny aż do śmierci»”10. Krzy¿ Chry-
stusa jest więc przede wszystkim znakiem mi³ości Chrystusa względem Oj-
ca – mi³ości wypowiadanej w imieniu ca³ej ludzkości.

Po drugie, krzyż Chrystusa jest objawieniem mi³ości Ojca względem każ-
dego cz³owieka i tym „t³umaczy się sens krzyża i śmierci Chrystusa” (RH, 
nr 9). Dlatego ważne jest podkreślanie, że do procesu, który zaowocowa³ wy-
rokiem śmierci na krzyżu, doprowadzi³y nie tylko pewne zewnętrzne oko-
liczności i ludzkie wysi³ki Jego przeciwników, ale przede wszystkim jest on 
„wype³nieniem odwiecznych zamierzeñ Boga samego”11. Krzy¿ Chrystu-
sa jest objawieniem Boga, który „jest wierny samemu sobie (por. 1 Tes 5,24). 
(…) Jeśli [Bóg – przyp. W.Z.] «uczyni³ grzechem» absolutnie Bezgrzesznego, 
to dlatego, aby objawić mi³ość, która zawsze jest większa od ca³ego stworze-
nia, (…) gdyż «Bóg jest mi³ością» (1 J 4,8.16). A nade wszystko jest Ona więk-
sza od grzechu” (RH, nr 9). Czy jednak to objawienie mi³ości nie mog³o się 
dokonać w inny sposób? Wobec tego, co zosta³o powiedziane powyżej, pyta-
nie to jest w dalszym ciągu zasadne, a zarazem kluczowe dla problemu sensu 
śmierci Jezusa. Poszukiwanie odpowiedzi musi zmierzyć się z pokusą teore-
tycznej spekulacji, która nie jest w tym miejscu w³aściwa. Odpowiedź wska-
zuje Jan Pawe³ II w swoich katechezach chrystologicznych: „Bez cierpienia 
i śmierci Chrystusa mi³ość Boga dla ludzi nie ukaza³aby się w ca³ej swojej g³ę-
bi i wielkości”12. W tej perspektywie jaśniejsze stają się s³owa: „Krzyż na Kal-
warii (…) jest równocześnie nowym otwarciem odwiecznego Ojcostwa Boga, 
który w Nim [Chrystusie – przyp. W.Z.] na nowo przybliża się do ludzkości” 
(RH, 9)13. To jest stwierdzenie zasadniczej wagi dla wy³aniającej się z naucza-
nia Jana Paw³a II wizji odkupienia.

10 Jan Pawe³ II, Wartość cierpienia i śmierci Chrystusa, w: Jan Pawe³ II, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, s. 273.
11 Jan Pawe³ II, Odkupieńcza ofiara na krzyżu, s. 260.
12 Jan Pawe³ II, Wartość cierpienia i śmierci Chrystusa, 275.
13 Tamże, s. 275: „Dlatego św. Tomasz może stwierdzić, że pierwszym argumentem stosowności, 

wyjaśniającym wyzwolenie cz³owieka przez mękę i śmierć Chrystusa, jest fakt, że «cz³owiek dzięki 
niej pozna³, jak bardzo Bóg go kocha. Poznanie to wywo³a³o z kolei mi³ość cz³owieka ku Bogu, a na 
tym polega pe³nia zbawienia» (Summa theol., III, q. 46, a. 3)”.
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Dotychczasowa refleksja koncentrowa³a się na odkupieniu dokonanym 
przez Jezusa Chrystusa i widzianym z Jego Boskiej perspektywy. Chrystus 
z jednej strony objawia mi³ość Ojca względem cz³owieka, z drugiej natomiast, 
wypowiada ludzką mi³ość jako odpowiedź na mi³ość Ojca. Teraz trzeba nam 
spojrzeć na tę tajemnicę odkupienia od strony cz³owieka wchodzącego w rze-
czywistość zbawienia. Na czym polega przyjęcie odkupienia?

Chrystus – zauważa Jan Pawe³ II – „«objawia w pe³ni cz³owieka samemu 
cz³owiekowi». To jest ów – jeśli tak wolno się wyrazić – ludzki wymiar Ta-
jemnicy Odkupienia. Cz³owiek odnajduje w nim swoją w³aściwą wielkość, 
godność i wartość swego cz³owieczeñstwa” (RH, 10). Znamienne jest to, że 
w nauczaniu Jana Paw³a II myślenie o „ludzkim wymiarze odkupienia” nie 
rozpoczyna się bynajmniej od spojrzenia na zagadnienie ludzkiej moralno-
ści: grzechu i powstawania z grzechu. Jan Pawe³ II pozostaje wierny myśli per-
sonalistycznej, w której w wolnym ludzkim czynie zawsze uzewnętrznia się 
osoba. W normalnej sytuacji czyny osoby ludzkiej powinny nieść na sobie 
znamię dobra i mi³ości. Jeżeli nie zawsze się tak dzieje, to znaczy, że mamy do 
czynienia z sytuacją, w której czyn cz³owieka zaprzecza prawdzie o tym, kim 
cz³owiek jest, a zw³aszcza prawdzie o jego niezwyk³ej godności. Nowa samo-
świadomość osoby powinna zaowocować nowym ludzkim czynem. To dlate-
go myślenie o odkupieniu cz³owieka Jan Pawe³ II rozpoczyna od spojrzenia 
na objawioną przez Chrystusa prawdę o cz³owieku. Co więcej, Jan Pawe³ II 
prawdę tę wyraźnie przeciwstawia „jakimś doraźnym, częściowym, czasem 
powierzchownym, a nawet pozornym kryteriom i miarom swojej wielkości” 
(RH, 10), z jakimi można się spotkać we wspó³czesnej rzeczywistości14. 

Najpe³niejszym objawieniem prawdy o cz³owieku jest znów misterium 
paschalne. Z jednej strony, jest to prawda o niezwyk³ej godności każdego cz³o-
wieka: „Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy cz³owiek, skoro zas³uży³ 
na takiego i tak potężnego Odkupiciela. (…) W³aśnie owo g³ębokie zdumie-
nie wobec wartości i godności cz³owieka nazywa się Ewangelią” (RH 10). Po-
nadto Chrystus, przeszed³szy w swoim cz³owieczeñstwie drogę przez śmierć 
do zmartwychwstania, objawia, że d³ugości życia ludzkiego nie można już 
mierzyć miarą lat kilkudziesięciu, ale ostatecznym powo³aniem cz³owieka jest 
wieczność. Równocześnie, z drugiej strony, krzyż Chrystusa objawia cz³owie-
kowi w³aściwą postawę w relacji do Boga, a jest to postawa synowskiego po-
s³uszeñstwa i mi³ości aż po granice oddania życia, gdyż tylko taką mi³ością 
można odpowiednio odpowiedzieć na mi³ość Boga. Chrystus ods³ania naj-
g³ębszą ludzką naturę, bo „cz³owiek nie może żyć bez mi³ości” i bez mi³ości 
„pozostaje dla siebie istotą niezrozumia³ą” (RH, 10). Bóg zbawia grzesznych 
ludzi w ten sposób, że przez krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa wzywa ich 
do dobrowolnego udzia³u w odkupieniu przez w³asną mi³ość (choćby by³a 

14 Niestety, za³ożona objętość niniejszego artyku³u nie pozwala na podjęcie próby nazwania wspom-
nianych ogólnie w encyklice owych „częściowych” prawd o cz³owieku.
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bardzo u³omna) i pos³uszeñstwo Jego s³owu (choćby by³o bardzo niedosko-
na³e), a sam Chrystus w swoim cz³owieczeñstwie staje się dla nich wzorem 
do naśladowania.

Czy tylko „wzorem do naśladowania”? Jan Pawe³ II w encyklice powtarza 
ideę wypowiedzianą przez Aposto³a Narodów: „Cz³owiek zostaje w Tajemni-
cy Odkupienia (…) stworzony na nowo” (RH, 10). Rzeczywistości „nowego 
stworzenia” nie można sprowadzić wy³ącznie do „wzoru do naśladowania”. 
Nie można go również sprowadzić do oddzia³ywania wychowawczego Jezusa 
Chrystusa. Wydaje się, że również niewystarczające jest zastosowanie do rze-
czywistości odkupienia kategorii rozwoju osoby ludzkiej, który dokonuje się 
w wyniku relacji międzyosobowych i spo³ecznych15. Jeśli bowiem Jan Pawe³ II 
mówi o „nowym stworzeniu cz³owieka”, to musi ono sięgać samych korze-
ni osobowego bytu ludzkiego16. Ks. W. Hryniewicz, podejmując refleksję nad 
tym zagadnieniem, napisa³: „Jeżeli sam Chrystus zmartwychwsta³y sta³ się 
naszym odkupieniem, przenikającym ludzkie wnętrza, to urzeczywistnia się 
ono jedynie w międzyosobowym i egzystencjalnym kontakcie. Chrystus jest 
osobowym wzorcem oddzia³ywującym na ludzką osobę w sposób ontyczny, 
a nie tylko «dobrym przyk³adem» do naśladowania w sensie moralnym. Jest 
to przyczynowość osobowa”17. Na czym jednak polega „oddzia³ywanie w spo-
sób ontyczny” osobowego wzorca? Co się kryje za pojęciem „przyczynowość 
osobowa”? Idea ta pozostaje niejasna. Wydaje się, że w tym miejscu można 
mówić o tajemnicy, która pozostaje niedostępna dla racjonalnego wyjaśnie-
nia, ale której w świetle objawienia biblijnego nie sposób zaprzeczyć.

Jedno pozostaje jasne: skutki odkupienia urzeczywistniają się dzięki oso-
bowej więzi z Chrystusem. Jan Pawe³ II mówi o tym wyraźnie: „Cz³owiek (…) 
musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także s³abością i grzesznością, ze 
swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego 
wejść z sobą samym, musi sobie «przyswoić», zasymilować ca³ą rzeczywistość 
Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć” (RH, 10).

Podsumowując, warto zauważyć, że odkupienie nie jest „czymś”, nie jest 
jakimś „zbiorem ³ask”, które wys³uży³ nam Jezus Chrystus. Odkupienie ma 
imię: Jezus Chrystus (por. RH, 9). Odkupienie dokona³o się na drodze uniże-
nia i krzyża, aby znaleźć drogę do ludzkiej wolności. Odkupienie jest propo-
zycją, z którą Bóg wychodzi w stronę cz³owieka, którą cz³owiek może przyjąć, 
ale którą może również odrzucić. Równocześnie odkupienie przynosi obja-
wienie prawdy o godności osoby ludzkiej. Godność i wolność – to dwie ka-
tegorie, na które wspó³czesny cz³owiek jest szczególnie wrażliwy i które Jan 
Pawe³ II wykorzystuje do prezentacji tajemnicy odkupienia.

15 M. A. Krąpiec, Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1974, s. 278-293.
16 RH, nr 20: „Eucharystia jest sakramentem, w którym wyraża się najpe³niej nasz nowy byt” (podkr.  

W.Z.).
17 W. Hryniewicz, „Obcować z głębią odkupienia”, s. 1245.
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2.  wskazaNia PastoralNE wyNikającE z jaNa Pawła ii 
 Wizji odkupienia

Ponieważ s³użba odkupieniu stanowi najbardziej podstawową rację uza-
sadniającą pos³annictwo Kościo³a, stąd pozostaje czymś oczywistym, że 
przedstawiona przez Jana Paw³a II wizja odkupienia będzie rodzi³a określo-
ne implikacje dla dzia³alności pastoralnej. Jeżeli encyklika Redemptor hominis 
nie przynosi radykalnie nowego spojrzenia na rzeczywistość odkupienia, ale 
jedynie dokonuje reinterpretacji dotychczasowego myślenia soteriologiczne-
go (czyż zresztą mog³oby być inaczej?), rozpoznając nową wrażliwość wspó³-
czesnego cz³owieka i podkreślając niektóre aspekty odkupienia, to również 
nie można się spodziewać, że poniższe sugestie pastoralne będą propozycja-
mi radykalnie nowymi. Ostatecznie przecież od samego początku swego ist-
nienia Kośció³ pe³ni s³użbę odkupieniu, które raz dokonane przez Jezusa 
Chrystusa w życiu konkretnych ludzi, urzeczywistnia się w czasie. Skoro jed-
nak Jan Pawe³ II w refleksję soteriologiczną wprowadza pewne nowe akcenty, 
to warto w ich świetle spojrzeć na nowo na dzia³alność pastoralną Kościo³a, 
a także na duchowość chrześcijañską. 

„Boski wymiar odkupienia”, który wyróżni³ Jan Pawe³ II w encyklice Re-
demptor hominis, zwraca uwagę na dwa znaczenia wydarzenia krzyża: z jednej 
strony, krzyż by³ „uczynieniem zadość odwiecznej mi³ości Ojca”, czego owo-
cem sta³o się usprawiedliwienie cz³owieka, z drugiej natomiast, objawieniem 
mi³ości Ojca. Te dwa znaczenia krzyża muszą być obecne w pos³udze Koś-
cio³a, jeśli ma ona być s³użbą odkupieniu. Pytamy zatem: co z tego wynika 
dla dzia³alności Kościo³a?

Kośció³, pozostając spo³ecznością ludzi obciążonych grzechem, sam z sie-
bie nie jest w stanie „czynić zadość” odwiecznej mi³ości Ojca. W jego imie-
niu uczyni³ to Jezus Chrystus i nieustannie czyni w sakramencie Eucharystii, 
w którym „odnawia się stale z woli Chrystusa tajemnica tej ofiary, którą z³o-
ży³ On z siebie samego Ojcu na o³tarzu krzyża” (RH, 20). Stąd oczywistym 
staje się expressis verbis zawarte w encyklice wezwanie skierowane do ca³ego Koś-
cio³a, by ten „Sakrament Mi³ości znajdowa³ się w samym centrum życia Lu-
du Bożego” (RH, 20). Czy przypominanie tej prawdy jest dzisiaj potrzebne? 
Opublikowane w ostatnich latach dwa znaczące dokumenty Kościo³a18, któ-
re na ogó³ rodzą się przecież w wyniku dostrzeganych problemów, zdają się 
twierdząco odpowiadać na postawione pytanie. „Podstawowym zadaniem 
(…) jest trwać i stale postępować w życiu eucharystycznym”– napisa³ Jan Pa-
we³ II (RH, 20). Nie tylko troska o celebrację eucharystyczną, ale także o for-
mację eucharystyczną stają się zatem istotnym zadaniem duszpasterstwa 
Kościo³a. Jej celem jest między innymi prowadzenie cz³owieka do spotkania 

18 Encyklika Ecclesia de Eucharistia oraz instrukcja Redemptionis sacramentum.
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z mi³ością Boga Ojca objawianą w misterium eucharystycznym oraz uczest-
niczenia w ofierze Chrystusa jako ludzka odpowiedź na objawienie Boga. 
W tym kontekście warto zwrócić uwagę nie tylko na katechezę eucharystycz-
ną pozwalającą na celebrowanie jej trzech wymiarów (ofiara, komunia i obec-
ność), ale także na homilię mszalną, która zawsze winna nie tylko wyjaśniać 
czytania liturgiczne, ale także prowadzić do g³ębszego uczestniczenia w ce-
lebrowanym misterium. 

Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że s³użba odkupieniu będzie polega³a 
na objawianiu cz³owiekowi mi³ości Ojca nie tylko w celebracji eucharystycznej 
czy w sprawowaniu pozosta³ych sakramentów, ale w każdej innej dzia³alności 
Kościo³a. Przede wszystkim dotyczy to pos³ugi s³owa. Warto przywo³ać s³owa 
pozostawione Polakom w Orędziu do osób konsekrowanych (Częstochowa, 4 czerw-
ca 1997 roku): „Kośció³ w pierwszym rzędzie oczekuje od was, że poświęci-
cie wszystkie si³y, aby g³osić prawdę o krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa 
wspó³czesnemu pokoleniu Polaków i przeciwstawić się największej pokusie 
naszych czasów – odrzuceniu Boga-Mi³ości” (nr 3). Określenie negacji Boga-
Mi³ości jako „największej pokusy naszych czasów” ma swoją wymowę. Czy 
pokusa ta, może nie tyle odrzucenia, ile raczej pominięcia prawdy o mi³o-
ści Bożej, o której nie jest ³atwo mówić, dotyczy również pe³niących pos³ugę 
s³owa? Być może pokusa ta zawsze by³a obecna, skoro również św. Alfons de 
Liguori w XVIII wieku upomina³ misjonarzy: „Staraj się również często mó-
wić o mi³ości, jaką nam okazuje Jezus Chrystus. (…) Są kaznodzieje, którzy 
potrafią mówić tylko o Bożej sprawiedliwości, o prawdach przerażających, 
o karach za grzechy. Nie ma wątpliwości, że kazania wzbudzające trwogę po-
magają grzesznikom przebudzić się z grzechowego snu. Trzeba im jednak 
równocześnie uświadomić, że nied³ugo wytrwa cz³owiek powstrzymujący 
się od grzechu jedynie z motywu lęku przed karami. Tylko mi³ość jest owym 
sznurem, który wiąże dusze z Bogiem oraz daje im wytrwa³ość w zwycięża-
niu pokus”19. Objawianie mi³ości Ojca w przepowiadaniu Kościo³a będzie 
polega³o nie tylko na bezpośrednim g³oszeniu tej prawdy (choć ono pozo-
staje niezastąpione), ale także na interpretowaniu wydarzeñ historii rozpo-
znawanych przez Kośció³ jako „znaki czasu” czy codziennych wydarzeñ 
z ¿ycia konkretnych ludzi jako znaków, w których jest mo¿liwe spotkanie 
z Bogiem-Mi³ością.

Kolejną przestrzenią, w której cz³owiek może spotkać się z mi³ością Boga, 
jest przestrzeñ dzia³alności charytatywnej Kościo³a, którą należy rozumieć 
bardzo szeroko. Dotyczy ona nie tylko doraźnej pomocy świadczonej cz³o-
wiekowi znajdującemu się w potrzebie w tym momencie. Dzia³alność cha-
rytatywna obejmuje wszelkie dobro podejmowane przez Kośció³ w s³użbie 
cz³owiekowi, a więc na przyk³ad pracę w szkolnictwie, s³użbie zdrowia, w pro-

19 A. M. de Liguori, cyt. w: F. Chiovaro, Historia Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Powstanie i rozwój 
Zgromadzenia (1732-1793), Tuchów 1997, s. 356-357.
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gramach na rzecz aktywizacji bezrobotnych itd., a także obecność w życiu 
publicznym. Na dzia³alność charytatywną jako istotną przestrzeñ życia Koś-
cio³a zwróci³ uwagę papież Benedykt XVI w swojej pierwszej encyklice Deus 
Caritas est, i to w kontekście przypominania światu, że „Bóg jest Mi³ością”. 
W dzia³alności charytatywnej nie chodzi bowiem tylko o czynienie dobra. 
Za czynieniem dobra musi stanąć ludzkie serce w postawie bezinteresownej 
mi³ości. Wtedy pomoc charytatywna staje się świadectwem obecnej w świecie 
mi³ości, której ostatecznym źród³em jest zawsze Bóg. Mi³ość ta winna stawać 
się na wzór mi³ości Boga, czyli obejmować każdego cz³owieka niezależnie od 
jego wykszta³cenia, statusu spo³ecznego czy przynależności religijnej. Bardzo 
zdecydowanie takiej postawy bliskości względem każdego cz³owieka domaga 
się od Kościo³a Jan Pawe³ II, uzasadniając ją s³użbą odkupieniu: „Dlatego tak 
bardzo musi być – również i Kośció³ – zjednoczony z każdym cz³owiekiem, 
skoro z nim zjednoczy³ się Chrystus w Tajemnicy Odkupienia” (RH, 18).

Jeśli Kośció³ powo³any jest do objawiania mi³ości Boga, to równocześnie 
wezwany jest do objawiania prawdy o cz³owieku, a zw³aszcza prawdy o jego 
niezbywalnej godności, o jego transcendentnym powo³aniu i „sensie jego 
istnienia w świecie w znacznej mierze zagubionym przez grzech” (por. RH, 
nr 10). Nie trzeba powtarzać, że „Chrystus-Odkupiciel objawia w pe³ni cz³o-
wieka samemu cz³owiekowi”. W tym miejscu otwiera się niezwykle rozleg³a 
przestrzeñ do refleksji nad obecnością w przepowiadaniu Kościo³a prawdy 
o cz³owieku nie tylko w jego indywidualnym, ale także i spo³ecznym wymia-
rze istnienia (syntetyczny charakter niniejszego artyku³u nie pozwala na jej 
podjęcie).

Objawiona przez Jezusa Chrystusa mi³ość Ojca jest propozycją adresowa-
ną do ludzkiej wolności. Podobnie orędzie Kościo³a może być jedynie propo-
zycją skierowaną do cz³owieka. W ewangelizacji nie ma miejsca na przymus. 
Ale równocześnie mi³ość Ojca domaga się odpowiedzi. Odkupienie jest ak-
tem, którego skutki urzeczywistnią się dzięki zaangażowaniu ludzkiej wol-
ności. Oczywiście, nikt z ludzi nie jest w stanie odpowiedzieć na mi³ość Ojca 
w sposób adekwatny. Odpowiedzi tej udzieli³ Jezus Chrystus, sk³adając Oj-
cu w darze samego siebie na krzyżu i nieustannie się ofiarując w Eucharystii. 
Cz³owiek jednak jest zaproszony, by w Jego ofierze uczestniczyć na miarę swo-
ich możliwości. Trzeba tu podkreślić, że istotą ofiary Jezusa Chrystusa jest 
synowskie oddanie siebie Ojcu. Podobny akt oddania winien stanowić serce 
duchowości chrześcijanina. Wejście cz³owieka w rzeczywistość odkupienia 
domaga się zatem trwania w pos³uszeñstwie Ojcu, które – pos³ugując się ję-
zykiem biblijnym – wypowie się w „zachowywaniu przykazañ” (por. J 14,21). 
Niezwykle interesująca by³aby refleksja podejmująca zagadnienie wewnętrznej 
więzi doświadczenia odkupienia z zachowywaniem przykazañ. W każdym 
razie wynika stąd kolejne ważne zadanie Kościo³a w ramach s³użby odkupie-
niu, a jest nim jasne i zdecydowane orędzie moralne (por. RH, nr 19). Nie 
jest prawdą, że g³oszenie mi³ości Ojca musi się wiązać z rezygnacją ze stawia-
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nia wymagañ. Wbrew spotykanym niekiedy opiniom, trzeba powiedzieć, że 
wprost przeciwnie: dopiero objawienie Boga-Mi³ości pozwala na postawie-
nie bardzo wysokich wymagañ moralnych tak, że cz³owiek może je przyjąć 
i zasymilować jako w³asne.

W tym miejscu trzeba również zauważyć celebrację sakramentu pojedna-
nia jako istotnego sposobu kontynuowania dzie³a odkupienia przez Kośció³. 
Ludzka odpowiedź na mi³ość Boga pozostanie zawsze nie tylko niedoskona³ą, 
ale także będzie obciążona grzechem nieustannie towarzyszącym bytowaniu 
cz³owieka. Stąd jednym z wyrazów trwania w doświadczeniu odkupienia bę-
dzie gotowość do nieustannego nawracania się, które w życiu chrześcijanina 
owocuje przystąpieniem do sakramentu pojednania. Sakrament ten z samej 
swojej istoty jest sakramentem przezwyciężania grzechu i jednania cz³owie-
ka z Bogiem, co stanowi przecież serce dzie³a odkupienia. Patrząc na niego 
w perspektywie wizji odkupienia przedstawionej przez Jana Paw³a II, trzeba 
nieustannie podkreślać, że jego owocem powinno być nie tylko odwrócenie 
się od grzechu, ale przede wszystkim zwrot serca w mi³ości ku Ojcu. Wydaje 
się, że ciągle jeszcze widmo „walki z grzechem”, obecne niekiedy także w ka-
techezie i kaznodziejstwie, a przede wszystkim w duchowości wielu chrześci-
jan, zdaje się przes³aniać zasadniczy cel pojednania z Bogiem – w myśl s³ów 
św. Paw³a Aposto³a: „żyję już nie dla siebie, ale dla Tego, który za mnie umar³ 
i zmartwychwsta³”. „Kośció³, strzegąc sakramentu pokuty – pisze Jan Pawe³ 
II – wyznaje przez to w sposób szczególny wiarę w Tajemnicę Odkupienia 
jako rzeczywistość żywotną i życiodajną, która odpowiada ludzkiej grzesz-
ności, ale także pragnieniom ludzkich sumieñ” (RH, 20).

* * *
Artyku³ niniejszy by³ próbą podjęcia refleksji nad tym, w jaki sposób za-

rysowana przez Jana Paw³a II w encyklice Redemptor hominis wizja odkupienia 
owocuje postawieniem pewnych akcentów w dzia³alności pastoralnej Koś-
cio³a. Jest czymś oczywistym, że ograniczona objętość artyku³u powoduje, iż 
powyższe refleksje nie mogą mieć charakteru ca³ościowego. Koñcząc, można 
wypowiedzieć jeszcze jedno spostrzeżenie. Formu³owane pod adresem Koś-
cio³a wskazania pastoralne w jednakowy sposób odnoszą się do wszystkich, 
którzy w jego imieniu występują. Lektura tych wskazañ w tym kluczu mo-
że stać się inspiracją nie tylko do zamyślenia nad życiem Kościo³a, ale także 
nad życiem i dzia³aniem każdego aposto³a.


