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TEOLOGIA ZBAWIENIA
W NAUCZANIU JANA PAW£A II
Ks. Józef Kudasiewicz
Teologia zbawienia zajmuje uprzywilejowane miejsce
w rozmowie Papie¿a z dziennikarzem V. Messorim, która
nosi tytu³ Przekroczyæ próg nadziei (1994). A¿ osiem rozdzia³ów (7-14) w wiêkszym lub mniejszym stopniu zosta³o
powiêconych tematyce soteriologicznej. Teologiê zbawienia nazywa Papie¿ refleksj¹ teologiczn¹ o zbawieniu (gr.
soteriologia, st¹d soteriologia)
Ojciec w. w odpowiedzi V. Messoriemu wyznaje, ¿e
temat ten jest Mu szczególnie drogi, o czym wiadczy Jego
pierwsza encyklika Odkupiciel cz³owieka: Znaczy to, ¿e
jej treæ przynios³em w³aciwie z sob¹. Musia³em tylko
niejako przepisaæ z pamiêci i dowiadczenia to, czym ¿y³em u progu pontyfikatu. [...] Encyklika chce byæ wielkim
hymnem radoci na czeæ faktu, ¿e cz³owiek zosta³ odkupiony przez Chrystusa (s. 54). Przekroczyæ próg nadziei
jest echem tej encykliki, wzbogaconym dowiadczeniem
niezwyk³ego pontyfikatu, który realizuje siê w niezwyk³ych
czasach. Jak bardzo Papie¿ jest zafascynowany tym tematem, wiadczy ca³a seria Jego pism, które w tytule maj¹
temat zbawienia: Odkupiciel cz³owieka, Matka Odkupiciela, Opiekun Odkupiciela, Misja Odkupiciela. Chrzecijañstwo w refleksji papieskiej jest religi¹ zbawienia. Przez
pryzmat zbawienia patrzy Jan Pawe³ II na Boga, który jest
mi³oci¹, na Chrystusa, który nas do koñca umi³owa³, na cz³owieka, który zosta³ stworzony, odkupiony i powo³any do
mi³oci, na wiat, który jest dobry. Tylko cz³owiek odkupiony mo¿e przekroczyæ próg nadziei i beznadziei. Soteriologia
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mi³oci jest kluczem do zrozumienia ksi¹¿ki-wywiadu Przekroczyæ próg nadziei, a mo¿e i ca³ego nauczania Jana Paw³a II.
1. TAK BOWIEM BÓG UMI£OWA£ WIAT... (J 3,16)
Rozwa¿ania o zbawieniu rozpoczyna Papie¿ od podstawowej tezy biblijno-teologicznej: cz³owiek sam nie mo¿e
siê zbawiæ, wiat, w którym ¿yje, nie ma równie¿ mocy
zbawienia cz³owieka: Tylko Bóg zbawia, a zbawia ludzkoæ ca³¹ w Chrystusie (s. 68). Jest to podstawowa prawda
wiary Kocio³a, któr¹ o¿ywi³ i ubogaci³ Papie¿, wyci¹gaj¹c
z niej g³êbokie konkluzje egzystencjalne. W tym punkcie
soteriologia chrzecijañska ró¿ni siê od soteriologii proponowanej przez inne religie wiata. Religie grecka i hellenistyczna te¿ obiecywa³y cz³owiekowi wyzwolenie. Wed³ug
jednych rodkiem wyzwolenia duszy mo¿e byæ platoñska
kontemplacja lub stoicka ataraksja; w misteriach hellenistycznych i gnostyckich rodkiem wyzwolenia by³a muzyka, taniec, uczestnictwo w rytach misteryjnych b¹d te¿
tajemnicza wiedza (gnosis). W tych systemach soteriologicznych nie ma nic nadprzyrodzonego, co nale¿a³oby do
dziedziny ³aski lub daru, nic wreszcie, co zak³ada³oby istnienie planu zbawczego, który urzeczywistnia siê w historii. Ojciec w. wspomina równie¿ buddyzm, który 
podobnie jak chrzecijañstwo  jest religi¹ zbawienia. Pojêcie tego zbawienia jest jednak inne ni¿ w chrzecijañstwie. W buddyzmie ka¿dy musi siê zbawiæ sam. Budda
nie jest porednikiem zbawienia, lecz jedynie nauczycielem, który przekazuje ludziom swoje osobiste dowiadczenie. Technika wyzwalania siê, jak¹ proponuje, nie powo³uje
siê na ¿adn¹ ³askê z wysoka1.
Por. P. Gre1ot, Biblia i teologia. Stare Przymierze  Pismo wiête,
w: Tajemnica Chrystusa, praca zbiorowa, Poznañ 1969, s. 21; zob. bardzo interesuj¹cy artyku³ I. Kani, Dharma a krzy¿. Z dziejów teologicznego dialogu chrzecijañsko-buddyjskiego, Znak", 47(1995), z. 1,
s. 4-25, szcz. s. 24.
1
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Soteriologie te mo¿na by nazwaæ oddolnymi. Sam cz³owiek, stosuj¹c ró¿ne rodki ascetyczne, chce wyb³agaæ,
a nawet w pewnym sensie wymusiæ magicznie zbawienie
od swego boga. W soteriologii chrzecijañskiej kierunek
jest przeciwny, tj. odgórny: Bóg z mi³oci zni¿a siê do cz³owieka i ofiaruje mu zbawienie. Na tê specyfikê soteriologii
chrzecijañskiej zwróci³ Papie¿ uwagê w licie apostolskim
Tertio millenio adveniente2: I tutaj dotykamy punktu istotnego, odró¿niaj¹cego chrzecijañstwo od innych religii,
w których wyra¿a siê od samego pocz¹tku poszukiwanie
Boga ze strony cz³owieka. W chrzecijañstwie ten pocz¹tek da³o Wcielenie S³owa. To ju¿ nie tylko cz³owiek szuka
Boga, ale Bóg sam przychodzi, aby mówiæ o sobie do cz³owieka i wskazaæ mu drogê, któr¹ mo¿e do Niego dojæ. To
w³anie wyra¿a Prolog Ewangelii w. Jana: «Boga nikt nigdy nie widzia³. Ten Jednorodzony Bóg, który jest w ³onie
Ojca, [o Nim] pouczy³» (1,18). S³owo Wcielone jest zatem
spe³nieniem têsknoty obecnej we wszystkich religiach ludzkoci. To spe³nienie jest dzie³em Boga samego i przewy¿sza wszelkie oczekiwania ludzkie. Jest tajemnic¹ ³aski [...].
Syn Bo¿y sta³ siê cz³owiekiem, przyj¹³ cia³o ludzkie w ³onie Dziewicy po to, a¿eby z³o¿yæ siebie w pe³ni na Ofiarê
Odkupienia. Religia Wcielenia jest religi¹ Odkupienia
wiata przez Ofiarê Chrystusa. Zbawienie to jest darem
Bo¿ym, jest ³ask¹. Cz³owiek winien siê otworzyæ na dar
Ojca i przyj¹æ go z wdziêcznoci¹.
Ostatecznym ród³em daru zbawienia jest mi³oæ Ojca,
który tak umi³owa³ wiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego
da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³
¿ycie wieczne. Albowiem Bóg nie pos³a³ swego Syna na
wiat po to, aby wiat potêpi³, ale po to, by wiat zosta³
przez Niego zbawiony (J 3,16-17). Ojciec w. przeprowadza dok³adn¹ egzegezê tego fragmentu. W mi³oci Ojca do
wiata zawiera siê pierwotna afirmacja stworzenia: Bóg
widzia³, ¿e by³o dobre (Rdz 1,12). wiat ten jednak nie
jest zdolny uszczêliwiæ cz³owieka, poniewa¿ jest poddany
2

Wydane przez Katolick¹ Agencjê Informacyjn¹, Warszawa 1994.
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znikomoci (Rz 8,20), tj. zniszczeniu i mierci. Cz³owiek
równie¿ poddany jest temu w swym wymiarze cielesnym:
Niemiertelnoæ nie nale¿y do tego wiata. Ona mo¿e tylko przyjæ do cz³owieka od Boga (s. 59). Dlatego w³anie
Chrystus mówi do Nikodema [...] o mi³oci Bo¿ej, która
wyra¿a siê w pos³aniu Jednorodzonego Syna, a¿eby cz³owiek «nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne» (J 3,16). ¯ycie
wieczne mo¿e byæ tylko dane cz³owiekowi przez Boga,
mo¿e byæ tylko Jego darem (s. 59).
Syn Bo¿y nie przyszed³ na wiat, aby wiat potêpiæ,
ale ¿eby wiat zbawiæ (J 3,17). Samo imiê Jezus  Jeshua,
Bóg, który zbawia  mówi o tym zbawieniu. wiat, jaki
zasta³ Syn Bo¿y, staj¹c siê cz³owiekiem, zas³ugiwa³ na potêpienie z racji grzechu, który w nim panowa³, pocz¹wszy
od upadku pierwszych ludzi. w. Pawe³ dopowiada, ¿e
zostalimy usprawiedliwieni przez krew Jezusa, naszego Pana
(Rz 5,9), który zosta³ wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia (Rz 4,25).
mieræ i zmartwychwstanie Jezusa s¹ dla Paw³a centralnym
wydarzeniem zbawczym. Bo¿a inicjatywa zbawienia w Jezusie Chrystusie ma swoje ród³o w mi³oci Boga, która
jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz 8,39). Listy
pasterskie dok³adniej precyzuj¹ sens mierci i krzy¿a Jezusa; wyda³ On siebie samego na okup za wszystkich jako
wiadectwo we w³aciwym czasie (1 Tm 2,5-6). Owocem
tego odkupienia by³o oczyszczenie z grzechów i ukonstytuowanie nowego ludu Bo¿ego. Jezus Chrystus Zbawiciel
wyda³ samego siebie za nas, aby odkupiæ nas od wszelkiej
niesprawiedliwoci i oczyciæ sobie lud wybrany na w³asnoæ, gorliwy w spe³nianiu dobrych uczynków (Tt 2,14).
Jezus uczyni³ to dobrowolnie z mi³oci do Ojca i do ludzi.
Bóg jest Mi³oci¹  pisze Papie¿  i po to w³anie da³
Syna swego, aby Go jako mi³oæ objawi³ do koñca. Chrystus jest tym, który «do koñca [...] umi³owa³» (J 13,1). [...]
«Do koñca», to znaczy przyjmuj¹c wszystkie konsekwencje ludz-kiego grzechu, bior¹c je na siebie (s. 66). Do takiego czynu zdolna jest tylko mi³oæ. Dlatego nale¿y
powiedzieæ za Ojcem w., ¿e M¹¿ boleci jest objawieniem tej mi³oci, która «wszystko przetrzyma» (1 Kor 13,7),
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tej mi³oci «która jest najwiêksza» (1 Kor 13,13), któr¹ Bóg
nie tylko jest, ale tak¿e «któr¹ rozlewa w naszych sercach
przez Ducha wiêtego» (Rz 5,5) (s. 66).
Chrzecijañska nauka o zbawieniu zas³uguje na miano
soteriologii mi³oci w potrójnym znaczeniu: inicjatywa
zbawienia cz³owieka ma swoje ród³o w mi³oci Ojca; zbawienia, za cenê w³asnej krwi, dokona³ Jezus Chrystus, przyjaciel grzeszników i celników, z mi³oci do Ojca i do
grzesznych ludzi; mi³oæ tê rozlewa w serca zbawionych
Duch wiêty, który jest Duchem Mi³oci.
2. BÓG PRAGNIE, BY WSZYSCY LUDZIE ZOSTALI ZBAWIENI
(1 TM 2,4)
Drug¹ tez¹, któr¹ rozwija Ojciec w. w swej soteriologii mi³oci, jest zbawcza wola Bo¿a, która rozci¹ga siê na
wszystkich ludzi. Wynika z niej, ¿e Bóg ofiarowuje swoje
zbawienie wszystkim ludziom (1 Tm 2,4), którzy nie zamykaj¹ siê przed tym darem przez wiadom¹ i dobrowoln¹
winê. Wyrane lady powszechnej woli zbawczej Boga
spotyka siê ju¿ w Starym Testamencie, szczególnie w historii przymierzy Boga z cz³owiekiem. Przymierza te mia³y wyranie charakter soteriologiczny i powszechny. Nie
mo¿na bowiem identyfikowaæ Starego Testamentu tylko
z przymierzem Boga z ludem wybranym, zawartym przez
porednictwo Moj¿esza. Stary Testament mówi o wielu
przymierzach, niektóre z nich odnosz¹ siê nie tylko do ¯ydów, lecz równie¿ do innych ludzi. Stary Testament jest
nazw¹ ogóln¹, okrelaj¹c¹ trzy przymierza zawarte miêdzy Bogiem a ludzkoci¹ przed er¹ chrzecijañsk¹, a mianowicie pierwsze przymierze z epoki Adama, drugie
z czasów Noego i trzecie zawarte z Moj¿eszem3. Pierwsze dwa przymierza maj¹ wyranie zasiêg powszechny, obejmuj¹ ca³¹ ludzkoæ. Trzecie natomiast, choæ by³o zawarte
3
Zob. G. Thi1s, Problemy teologii religii niechrzecijañskich, Warszawa 1975, s. 71-78.
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z ludem wybranym, to jednak w nauczaniu proroków uwa¿ane by³o za zapowied i przygotowanie przymierza powszechnego z ca³¹ ludzkoci¹. W ten sposób analiza
przymierzy jest argumentem biblijnym za istnieniem powszechnej woli zbawienia. Istnienie tak pojêtego zbawienia by³o czym oczywistym i powszechnie przyjmowanym
przez Ojców Kocio³a. Klemens Aleksandryjski4 uczy³, ¿e
Bóg troszczy siê o ca³y wiat, co jest naturalne, skoro jest
On Panem wiata. Jest On jego Zbawc¹: nie za Zbawc¹
jednych, a innych nie. Rozdaje On jednak swoje dobrodziejstwa wed³ug mo¿liwoci ka¿dego, Grekom i barbarzyñcom,
a tak¿e tym sporód nich, którzy z góry przeznaczeni zostali
i w okrelonym czasie wezwani, a mianowicie wiernym
i wybranym. Nikt wiêc nie mo¿e nikomu zazdrociæ, poniewa¿ wezwa³ On wszystkich jednakowo, a tym, którzy wierzyli w sposób doskona³y, udzieli³ wspania³ych godnoci.
Wed³ug Ojców Kocio³a, Bóg chce zbawienia wszystkich
ludzi, a nie tylko ¯ydów i chrzecijan.
Ojciec w. stawia jednak pytanie: jak pogodziæ Bo¿¹
wolê zbawienia wszystkich ludzi z mêk¹ wieczn¹ i odrzuceniem od Boga? Z jednej strony Ewangelie zapowiadaj¹
potêpienie wieczne, z drugiej za natchniony autor Pierwszego Listu do Tymoteusza (2,4) mówi o pragnieniu Boga
zbawienia wszystkich ludzi. Papie¿ nie daje tu ³atwych
i jednoznacznych odpowiedzi. Stwierdza z pokor¹, ¿e jest
to ostatecznie wielka tajemnica. Pokora taka przyda³aby
siê wielu teologom, którzy bez najmniejszego smutku i ¿alu
wysy³aj¹ masy ludzi na potêpienie wieczne lub przeciwnie
 beztrosko redukuj¹ surow¹ wymowê tekstów ewangelicznych (Mt 25,31-46), otwieraj¹c wszystkim bramy do nieba. To nie tyle Bóg  konkluduje Papie¿  odrzuca
cz³owieka, ile cz³owiek odrzuca Boga. Potêpienie wieczne
jest z pewnoci¹ zapowiedziane w Ewangelii (s. 70). W¹tek ten koñczy Jan Pawe³ pytaniem, które nazywa tajemnic¹: O ile jest ono [tj. potêpienie  J. K.) jednak realizowane
w ¿yciu pozagrobowym? (s. 70). Pytanie to wyprowadzone zosta³o z g³êbi soteriologii mi³oci.
4
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Stromata, VII, c. 2, PG 9, 409 n.

W wietle wywiadu i innych pism Papie¿a na powszechn¹ wolê zbawcz¹ Boga nale¿y spojrzeæ jeszcze z innej strony: Bóg nie tylko chce zbawienia wszystkich ludzi, ale
równie¿ ca³ego cz³owieka. Ju¿ w encyklice Redemptor hominis (13,18) uczy³ Papie¿, ¿e Tajemnic¹ Odkupienia ogarniêty zosta³ ka¿dy, konkretny, historyczny i ca³y cz³owiek,
tj. jego dusza i cia³o. W wywiadzie jasno i wyranie stwierdza, ¿e zosta³a odkupiona jego dusza i cia³o (s. 54). Teologii odkupienia cia³a powiêci³ Papie¿ wiele katechez
rodowych z cyklu Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich. To
akcentowanie zbawienia ca³ego cz³owieka  duszy i cia³a
 ma wielkie znaczenie teologiczne i pastoralne.
Najpierw teologiczne. Ju¿ komentatorzy pierwszej encykliki Jana Paw³a II zwrócili uwagê, ¿e przez akcentowanie zbawienia ca³ego cz³owieka przezwyciê¿y³ hellenistyczne
i platonizuj¹ce rozumienie cz³owieka i jego zbawienia5. Co
to znaczy? W religii greckiej nadzieja zbawienia w zawiatach zwi¹zana by³a cile z filozofi¹ cz³owieka, którego
rozumiano skrajnie dualistycznie: ¿e sk³ada siê z duszy
i cia³a. Dusza z istoty swej jest boska, cia³o natomiast jest
wiêzieniem dla duszy. St¹d idea zbawienia w tych systemach filozoficzno-religijnych przybra³a formê têsknoty do
wyzwolenia ludzkiej duszy z wiêzów cia³a i widzialnego
wiata. Ju¿ w staro¿ytnoci chrzecijañskiej niektórzy teologowie zastosowali platoñsk¹ koncepcjê cz³owieka i jego
wyzwolenia do wyjanienia biblijnej nauki o zbawieniu.
Antropologii biblijnej, która uwa¿a³a cz³owieka za cis³¹
i nierozerwaln¹ jednoæ, narzucano dualizm platoñski. St¹d
zaczêto mówiæ o zbawieniu duszy, a nie cz³owieka. Tak
interpretowano soteriologiê biblijn¹ przez wiele wieków.
Interpretacja ta wywar³a wielki wp³yw na praktykê Kocio³a. Ca³¹ wielk¹ dziedzinê teologii nazwano duszpasterstwem. Na krzy¿ach misyjnych umieszczano has³o: Ratuj
5
Por. B. Häring, Die Würde des Menschen in Christus. Redemptor
Hominis Papst Johannes Paul II, Freiburg 1970, s. I 19; A. Nosso1,
Elementy chrystologiczne encykliki Redemptor hominis, w: Jan Pawe³ II, Redemptor hominis. Tekst i komentarze, red. Z. Zdybicka, Lublin 1982, s. 129-141.
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duszê swoj¹! Wierni sk³adali ofiarê na msze w. za dusze
zmar³ych. Zagubiono cz³owieka; ludzkie cia³o. Nawet sobie nie uwiadamiano, ¿e s¹ to relikty pogañskiego platonizmu, które zab³¹ka³y siê do soteriologii chrzecijañskiej.
Tym reliktom pogañskim w soteriologii mi³oci przeciwstawi³ siê Jan Pawe³ II w swej pierwszej encyklice. Ju¿ jej
tytu³  Odkupiciel cz³owieka (nie duszy ludzkiej)  brzmia³
jak wyzwanie i program. Postawê tê pog³êbi³ i uwyrani³
w wywiadzie z Messorim. Uczyni³ to w podwójny sposób.
Po pierwsze  formalnie stwierdzi³, ¿e odkupienie obejmuje
duszê i cia³o (s. 54). Po drugie  wyliczy³, z czego cz³owiek zosta³ wyzwolony przez dzie³o zbawcze Chrystusa:
najpierw z grzechu, który panowa³ nad cz³owiekiem, pocz¹wszy od upadku pierwszych ludzi; nastêpnie ze z³a, nie
tylko spo³ecznego i osobistego, ale radykalnego, ostatecznego, jakim jest mieræ. Dziêki ³asce zbawienia mieræ
ju¿ nie jest takim z³em, skoro przychodzi po niej zmartwychwstanie (s. 68). Dziêki Chrystusowi mieræ przesta³a byæ
z³em ostatecznym. Powszechne i pe³ne zbawienie nast¹pi
dopiero w momencie zmartwychwstania w czasach ostatecznych (1 Kor 15,20). Na koñcu czasów nasze miertelne cia³a przyodziej¹ siê w niemiertelnoæ. Takie
realistyczne rozumienie zbawienia wyklucza skrajny dualizm w pojmowaniu ludzkiej natury. Ludzkie cia³o nie jest
z³e i nie jest dzie³em z³ego demiurga.
Na czym polega to zbawienie w sensie pozytywnym?
Jest nim szczêliwoæ, która pochodzi ze zjednoczenia
z Bogiem (s. 69). Dokonuje siê ono przez ogl¹d Bo¿ej
istoty twarz¹ w twarz (1 Kor 13,12). W widzeniu tym
spe³nia siê d¹¿enie do prawdy, dlatego jest ono uszczêliwiaj¹ce. Drugim elementem ostatecznego zbawienia jest
¿ycie wieczne jako uczestnictwo w ¿yciu Boga samego
(s. 69). Do tego ¿ycia doprowadzi³. Chrystus przez swoje
zmartwychwstanie. Jego zwyciêstwo nad mierci¹ ogarnia ka¿dego cz³owieka (s. 70).
Nastêpnie akcentowanie zbawienia ca³ego cz³owieka
ma daleko siêgaj¹ce konsekwencje pastoralne. Wskaza³ na
nie Papie¿ w Redemptor hominis. Je¿eli zbawienie Chrystusa obejmuje ca³ego cz³owieka  duszê i cia³o  to równie¿
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i troska Kocio³a winna obj¹æ cz³owieka ca³ego (RH 13).
Sformu³owanie ca³y cz³owiek wystêpuje bardzo czêsto
w encyklice i ma znaczenie wieloaspektowe; oznacza najpierw cz³owieka w ca³ej jego prawdzie, w pe³nym jego
wymiarze (RH 13). Ten pe³ny wymiar oznacza przede
wszystkim ducha i cia³o cz³owieka, co okrela Papie¿ jako
wewnêtrzne otwarcie ducha i ró¿ne potrzeby cia³a zwi¹zane z doczesn¹ egzystencj¹ cz³owieka. St¹d te¿ i s³u¿ba
Kocio³a nie mo¿e siê ograniczyæ tylko do duszy cz³owieka6. Poprawnie rozumiana soteriologia mi³oci jako zbawienia ca³ego cz³owieka rzuca wiat³o na praxis Kocio³a.
Dowartociowanie w soteriologii mi³oci ca³ego cz³owieka, dostrze¿enie jego cia³a, wypracowanie etosu odkupienia cia³a jest wielkim i oryginalnym osi¹gniêciem Jana
Paw³a II7. Nikt dot¹d w historii chrzecijañstwa nie powiêci³ tyle miejsca i czasu refleksji o ludzkim ciele. Nikt nie
pokaza³ tak cis³ego zwi¹zku miêdzy odkupieniem a etosem chrzecijañskim. Papieska teologia odkupienia cia³a
zamknê³a bezpowrotnie historiê d³ugowiecznego zwi¹zku
miêdzy antropologi¹ platoñsk¹ a soteriologi¹ biblijn¹. Ma³¿eñstwo to by³o nieudane i wywar³o negatywny wp³yw na
rozumienie soteriologii i praktyki duszpasterskiej. Uroczyste stwierdzenie niewa¿noci tego zwi¹zku przez sam¹ G³owê Kocio³a ma swoj¹ wymowê. Z tego wyzwolenia
najwiêcej skorzysta³a w³anie soteriologia mi³oci.
Ta deplatonizacja soteriologii domaga siê szybkiej recepcji najpierw w nauce o zbawieniu, a nastêpnie w teologii moralnej.

6
Zob. J. Kudasiewicz, S³u¿ba istotn¹ treci¹ chrzecijañskiego powo³ania, w: Jan Pawe³ II, Redemptor hominis, s. 224.
7
Por. Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich. Odkupienie
cia³a i sakramentalnoæ ma³¿eñstwa, Roma 1986, passim, szczególnie
s. 195-199; 387-458.
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3. GDY JEDNAK NADESZ£A PE£NIA CZASÓW, ZES£A£ BÓG
SYNA SWEGO (GA 4,4)
Odkupienie cz³owieka dokona³o siê w czasie, w historii,
dlatego teologia chrzecijañska mówi o historii lub dziejach
zbawienia, które oznaczaj¹ ca³oæ wydarzeñ historycznych,
które maj¹ pozytywny zwi¹zek ze zbawieniem cz³owieka.
Historia zbawienia  powie Papie¿  to zasadnicze stwierdzenie jednej wielkiej interwencji Boga w dzieje cz³owieka (s. 60). Interwencja ta ma charakter zbawczy. Punktem
centralnym tej historii jest Jezus Chrystus w Tajemnicy Paschalnej  mêki, mierci, zmartwychwstania.
Historia ta mia³a swój pocz¹tek  arche; swój punkt
centralny i swój telos  punkt dojcia. Miêdzy pocz¹tkiem
czasów a ich koñcem mo¿na rozró¿niæ pewne okresy.
Historia zbawienia dla Papie¿a poczyna siê od pierwszego Adama (s. 60). Ojciec w. wspiera tu tych teologów,
dla których stworzenie jest pierwszym rozdzia³em historii
zbawienia8. Stworzenie jest pierwszym wielkim dzie³em
Jahwe. Dla Deutero-Izajasza stworzenie jest initium salutis.
Tradycja chrzecijañska ustawia stworzenie na pocz¹tku linii obietnic: stworzenie, wybranie, Prawo, prorocy, nowe
stworzenie w Chrystusie. Nazywanie zbawienia nowym stworzeniem jest równie¿ bardzo wymowne.
Punktem centralnym tej historii, w nauczaniu papieskim, jest objawienie drugiego Adama  Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 15,45). Wraz z Nim przychodzi pe³nia
czasów (Ga 4,4) i rozpoczyna siê ostatni etap historii zbawienia. W Chrystusie Jezusie mamy pe³niê objawienia
i zbawienia9. Dziêki Niemu w samym sercu historii ludzkiej obecne s¹ moce zbawcze i zapocz¹tkowany zostaje czas
ostateczny. Jan Pawe³ II, mówi¹c o tym etapie zbawienia,
8
Zob. R. Latourelle, Théologie de la révélation, Tournai 1963, s.
353; J. Daniélou, Essai sur la mystre de l'histoire, Paris 1953, s. 34;
Grelot, Biblia i teologia, s. 21.
9
Por. O. Cullmann, Christ et le temps, Neuchâtel-Paris 1957, s. 8692; H. Conzelmann, Die Mitte der Zeit. Studien zur Theologie des Lukas, Tübingen 1964, s. 158-192.
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w sposób szczególny akcentuje krzy¿ i zmartwychwstanie
Jezusa. Punkt kulminacyjny wejcia Boga w dzieje ludzkie
stanowi¹: krzy¿, mieræ i zmartwychwstanie Jezusa (s. 60).
Krzy¿ Jezusa wiadczy, ¿e Bóg nie jest poza-wiatowym
Absolutem, któremu cierpienie ludzkie jest obojêtne. Jest
Emmanuelem, Bogiem z nami, jest Bogiem, który dzieli
los cz³owieka, uczestniczy w jego losie (s. 63). Ukrzy¿owany Chrystus jest dowodem solidarnoci Boga z cierpi¹cym cz³owiekiem. Bóg w sposób radykalny staje po stronie
cz³owieka. Prawdziw¹ teologiê krzy¿a kreli Papie¿ w encyklice Dives in misericordia. W mêce i mierci Chrystusa
za nasze grzechy znajduje swój wyraz absolutna sprawiedliwoæ Boga. Krzy¿ postawiony na Kalwarii objawia g³êbiê mi³oci, jak¹ obdarzony zosta³ cz³owiek w odwiecznych
planach Boga; jest znakiem g³êbokiego zwi¹zku Boga ze
wiatem. Krzy¿ Chrystusa nie przestaje mówiæ o Bogu Ojcu,
który jest bezwzglêdnie wierny swojej odwiecznej mi³oci
do cz³owieka (DM 7). Krzy¿ jest najg³êbszym pochyleniem
siê Bóstwa nad cz³owiekiem (DM 8); jest równoczenie
radykalnym objawieniem mi³osierdzia. Ukrzy¿owanie jest
centrum historii zbawienia; w nim zawarty jest wymiar ludzki (s¹d nad Bogiem) i boski (s¹d nad cz³owiekiem).
Punktem dojcia historii zbawienia (telos) w ujêciu Jana
Paw³a II jest ostateczne wype³nienie dziejów wiata w Bogu,
gdy Bóg bêdzie wszystkim we wszystkich (1 Kor 15,28).
Powszechne i pe³ne zbawienie nast¹pi w momencie powszechnego zmartwychwstania (1 Kor 15,12-58). Chrystus powstanie jako pierwszy, jako nasze pierwociny (1 Kor 15,20). Na
koñcu czasów nasze miertelne cia³o przyodzieje siê w niemiertelnoæ. Miêdzy krzy¿em a zmartwychwstaniem  pisze Jan Pawe³ II  zawarta jest pewnoæ, ¿e Bóg zbawia
cz³owieka, ¿e go zbawia przez Chrystusa, przez Jego krzy¿
i zmartwychwstanie (s. 67).
Interwencja Boga w historiê w celu zbawienia cz³owieka nale¿y do oryginalnych i w³asnych idei chrzecijañskich.
Tylko Bóg  Pan dziejów  mo¿e zbawiæ cz³owieka: nie
przez wy³¹czenie ludzi z historycznego, z³ego wiata, lecz
przez umieszczenie w samym sercu historii zbawczych
mocy, przez które cz³owiek mo¿e siê wyzwoliæ. W³¹czenie
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siê w tê historiê jest dla ka¿dego cz³owieka wejciem na
drogê zbawienia. Soteriologia taka ró¿ni siê zdecydowanie
od soteriologii greckiej i buddyjskiej. Dlatego w³anie
w wyk³adzie Papie¿a o historii zbawienia wystêpuj¹ elementy polemiczne. W buddyzmie krytykuje Papie¿ negacjê wszystkiego, co stworzone, oraz ucieczkê poza ten wiat
jako rodek do osi¹gniêcia zbawienia. Dla Greków zbawienie równie¿ by³o ucieczk¹ spod panowania historii.
Zbawcz¹ interwencjê Boga w ten wiat neguje równie¿
nowo¿ytny racjonalizm, pocz¹wszy od Kartezjusza. Negacja ta ma jakby dwa oblicza:
a) Bóg racjonalistów i deistów jest Bogiem poza-wiatowym (s. 56); racjonalizm owieceniowy wy³¹czy³ prawdziwego Boga, a w szczególnoci Boga Odkupiciela poza
nawias (s. 56). Bóg obecny w wiecie i dzia³aj¹cy w cz³owieku okaza³ siê niepotrzebny nowoczesnej wiadomoci.
b) Je¿eli Bóg jest poza wiatem i nie mo¿e interweniowaæ na korzyæ cz³owieka, to z tego wynika, ¿e cz³owiek
powinien ¿yæ, kieruj¹c siê tylko w³asnym rozumem, tak
jakby Bóg nie istnia³ (s. 57). Jest to nowy rodzaj samozbawienia siê cz³owieka. Taka filozofia godzi w ca³¹ chrzecijañsk¹ soteriologiê, dlatego zdecydowanie Papie¿ j¹
odrzuca. Zauwa¿a jednak, ¿e wspó³czenie dla wielu mylicieli historia zbawienia staje siê natchnieniem do interpretacji dziejów ludzkoci (s. 61). Tylko ona bowiem
wskazuje na sens bytowania cz³owieka na ziemi. Chrzecijañstwo, maj¹c tak¹ soteriologiê, ma do spe³nienia wa¿n¹
misjê wobec wspó³czesnego zagubionego cz³owieka. Przekroczyæ próg nadziei jest jednym ze sposobów realizowania tego pos³annictwa. Mo¿e w³anie dlatego tak poczesne
miejsce w tej ksi¹¿ce zajmuje soteriologia mi³oci. Jest ona
propozycj¹ dla wspó³czesnego wiata.
4. JELI BÓG TAK NAS UMI£OWA£... (1 J 4,11)
w. Jan z mi³oci Boga, która objawi³a siê w ofierze
Syna za nasze grzechy, wyprowadza imperatyw mi³oci
wzajemnej. Interwencja zbawcza Boga Mi³oci w historiê
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stawia przed zbawionymi imperatywy etyczne. Soteriologia mi³oci domaga siê etosu mi³oci. Nakazy moralne zawarte w Biblii poprzedzane s¹ zawsze dowiadczeniem
zbawczego dzia³ania Boga, dlatego mog¹ byæ w pe³ni zrozumia³e tylko w kontekcie historiozbawczym10. Imperatywy etyczne zawsze wyprowadzane s¹ z indykatywu
zbawczego. Cechy te mia³ etos obydwu Testamentów.
W formularzach przymierza zobowi¹zania etyczne
Dekalogu wystêpuj¹ bezporednio po historiozbawczym
prologu (Wj 20,1), w którym mowa jest o dzia³aniu zbawczym Boga na korzyæ Izraela; odpowiedzi¹ ludu na dzia³anie Boga jest zachowywanie przykazañ. Ta odpowied ludu
na zbawczy czyn Boga ma charakter wolny (Wj 20,3-17;
Pwt 11,26-32). Bóg bowiem wymaga wiadomej i dojrza³ej odpowiedzi.
Jezus ³¹czy³ imperatywy etyczne z g³oszeniem nadejcia królestwa Bo¿ego (Mk 1,15). Z przyjciem Chrystusa
wype³ni³ siê czas i przybli¿y³o siê panowanie Boga; uzdrowienia chorych, wypêdzanie z³ych duchów, wskrzeszanie
umar³ych by³y znakami nadejcia królestwa Bo¿ego i zbawienia. Dopiero z rzeczywistoci dokonuj¹cego siê zbawienia wyprowadza Jezus wymagania etyczne: nawrócenie,
wiarê, mi³oæ i przebaczenie. Dowiadczone przez ludzi
zbawcze dzia³anie Boga w Chrystusie staje siê podstaw¹
ich ludzkich czynów (Mt 18,23 n; £k 7,47). Radykalny
charakter tych wymagañ ma swe ród³o nie w krótkoci
czasu, jaki Bóg zostawi³ jeszcze ludziom, lecz w nowych
relacjach Boga z cz³owiekiem, jakie zaistnia³y w czasie
zbawienia. W czasie tym Bóg ¿¹da od ludzi wiele, bo sam
wiele dla nich uczyni³ w Chrystusie, uzdalniaj¹c ich do
dojrza³ej odpowiedzi na imperatywy etyczne. Analogiczn¹
strukturê ma etos kerygmatu apostolskiego, zawieraj¹cy
dwa istotne elementy; pierwszy podkrela to, co Bóg uczyni³ dla cz³owieka przez mêkê, mieræ i zmartwychwstanie
Chrystusa (Dz 2,22-36; 3,12-18; 4,8-12; 10,37-43); drugi
10
Zob. J. Kudasiewicz, Cechy specyficzne etosu biblijnego, w: Chrzecijañska duchowoæ, W nurcie zagadnieñ posoborowych, 14(1981),
s. 63.

283

natomiast z tego wydarzenia i obdarowania zbawczego wyprowadza zobowi¹zania etyczne dla ludzi, a miano-wicie
nawrócenie, wiarê, przyjêcie chrztu (Dz 2,39-41; 3,19-20;
10,44-48).
Punktem wyjcia przepowiadania Paw³owego by³
eschatologiczny czyn zbawczy Boga dokonany w Chrystusie (Ga 4,4; 1 Kor 7,25; 2 Kor 4,14), dziêki któremu ludzie
zostali wyrwani z obecnego wiata (Ga 1,4) i spod w³adzy
ciemnoci oraz zostali przeniesieni do królestwa umi³owanego Syna Bo¿ego. Zbawienie to jest darmowym darem
Bo¿ym, aby go jednak dost¹piæ, potrzebny jest dar wiary
i chrzest zanurzaj¹cy w mierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Cz³owiek oczyszczony wod¹ chrztu staje siê nowym
stworzeniem (Rz 6,2-22; 2 Kor 5,17). Z tego nowego stworzenia i usprawiedliwienia wynikaj¹ imperatywy etyczne.
Szczególnie wyranie widaæ to w szóstym rozdziale Listu
do Rzymian. W pierwszej czêci tego rozdzia³u wykazuje
on cis³y zwi¹zek istniej¹cy miêdzy chrztem a mierci¹
i zmartwychwstaniem Chrystusa (Rz 6,3-10), w drugiej za
z tego indykatywu zbawczego wyci¹ga imperatywy etyczne:
mieræ grzechowi, s³u¿ba Bogu, sprawiedliwoæ, uwiêcenie
(Rz 6,11-23). To dzia³anie etyczne dokonuje siê w wierze, moc¹
Ducha Jezusa i Boga, który sam sprawia w cz³owieku chcenie
i dzia³anie (Rz 14,23; Flp 2,13). Dla Paw³a indykatyw zbawczy nie tylko poprzedza zobowi¹zania etyczne, ale uzasadnia mo¿liwoæ ich wype³nienia; dziêki niemu walka ze z³em
i grzechem nie jest beznadziejna (Rz 5,5).
W pismach Janowych konkretne postulaty etyczne kierowane do wiernych zawsze s¹ ugruntowane na czynie
zbawczym Chrystusa, to jest na Jego ofiarnej mi³oci
(J 13,34; 1 J 2,7 n; 4,19), natomiast w 1 Licie w. Piotra
upomnienia do mi³oci braterskiej, mêstwa w cierpieniu
i dawaniu wiadectwa wyprowadzane s¹ zawsze z mi³oci
Chrystusa i motywowane zbli¿aj¹cym siê koñcem wiata.
Etos biblijny nie jest wiêc autonomiczny, to znaczy nie
jest wyprowadzany z natury cz³owieka lub wiata ani te¿
z analizy pojêcia dobra, lecz ze zbawczego dzia³ania Bo¿ego w Chrystusie, które to dzia³anie jest czym pierwszym
i podstawowym. Dziêki temu etos biblijny ma charakter
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soteriologiczny i ³¹czy siê cile z wiar¹ i z histori¹ zbawienia. W tej w³aciwoci widaæ najlepiej jego powi¹zanie z tajemnic¹ Chrystusa Zbawiciela i z histori¹ zbawienia.
Jest to etos wdziêcznoci i odpowiedzi na dar Bo¿ego zbawienia. Pominiêcie tej specyfiki etosu biblijnego prowadzi
do op³akanych skutków: do p³ytkiego moralizmu i do b³êdnego rozumienia przykazañ, które absolutnie zawsze nale¿y interpretowaæ w duchu mi³oci do cz³owieka i wiata,
a nie  jak to czynili faryzeusze  w duchu nakazu dla samej zasady. Cz³owiek powinien staraæ siê zrozumieæ, dlaczego Bóg stawia takie, a nie inne wymagania.
Nie tylko jest tak, ¿e imperatywy moralne s¹ wyprowadzane ze zbawienia, lecz tak¿e zbawienie i jego owoce
umo¿liwiaj¹ chrzecijaninowi w ogóle wype³nienie radykalnych nakazów Jezusa. Tylko cz³owiek zbawiony, tj. nape³niony moc¹ Bo¿ego Ducha, mo¿e wype³niæ trudne
wymogi Ewangelii11.
Jan Pawe³ II, id¹c za tradycj¹ biblijn¹, z soteriologii
mi³oci wyprowadza imperatywy etyczne i zasady duchowoci chrzecijañskiej. W Redemptor hominis po przedstawieniu tajemnicy odkupienia (indykatyw zbawczy)
przechodzi do konkluzji etycznych (imperatyw etyczny):
s³u¿by Kocio³a cz³owiekowi i wiatu. Wszystkie drogi
Kocio³a prowadz¹ do cz³owieka. Tak¹ sam¹ strukturê ma
encyklika O Bo¿ym mi³osierdziu. Od Boga bogatego w mi³osierdzie przechodzi Jan Pawe³ II do mi³osierdzia Kocio³a, który wyznaje mi³osierdzie Boga, g³osi je i czyni.
Od indykatywu zbawczego do imperatywu etycznego.
W Przekroczyæ próg nadziei z soteriologii mi³oci Papie¿ wyprowadza etos mi³oci i duchowoæ paschalno-pasyjn¹. Temat homilii czwartej pielgrzymki do ojczyzny 
Dekalog i przykazanie mi³oci  motywuje On biblijnie
(J 16,8) i historiozbawczo: Przekonywaæ o grzechu, to znaczy stwarzaæ warunki do zbawienia (s. 60). Z wydarzenia
Wielkiego Pi¹tku wyprowadza Papie¿ wnioski kerygmatyczno-etyczne: cz³owieku, który s¹dzisz Boga, który ka¿esz
11
Zob. J. Kudasiewicz, Chrzecijañstwo religi¹ zbawienia, w: Byæ
chrzecijaninem dzi, red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 210.
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Mu siê usprawiedliwiæ przed twoim trybuna³em, pomyl
o sobie, czy to nie ty jeste odpowiedzialny za mieræ Tego
Skazañca, czy s¹d nad Bogiem nie jest ostatecznie s¹dem
nad tob¹ samym? Czy ten s¹d i wyrok  krzy¿, a potem
zmartwychwstanie  nie pozostanie dla ciebie jedyn¹ drog¹ zbawienia? (s. 67).
Soteriologia mi³oci przenika kult i duchowoæ chrzecijañsk¹. Koció³ wschodni bardziej koncentruje siê na
zmartwychwstaniu, zachodni natomiast, nie zapominaj¹c
o zmartwychwstaniu, idzie raczej w kierunku pasyjnym.
Krzy¿ Chrystusa i Jego mêka wywar³y wielki wp³yw na
pobo¿noæ chrzecijañsk¹. w. Pawe³ i wielu po nim byli
mi³onikami krzy¿a Chrystusa (Ga 6,14), nosili w sobie fizyczne znamiê Jego mêki: Nie ma chrzecijañskiej wiêtoci bez pobo¿noci pasyjnej (s. 72). Soteriologia mi³oci
przenika do g³êbi duchowoæ chrzecijañsk¹. Drug¹ cech¹
tej duchowoci jest, mimo ukierunkowania na zbawienie
i ¿ycie wieczne, jej otwarcie siê na wiat i jego problemy.
Prawda bowiem o Bogu Stwórcy i o Chrystusie Odkupicielu wiata jest potê¿n¹ si³¹ inspiruj¹c¹, sta³¹ afirmacj¹
stworzenia, sta³¹ potrzeb¹ jego przetwarzania i udoskonalania (s. 79). wiat ten przez krzy¿ i zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa zosta³ odkupiony i dozna³ przemiany;
w wiecie tym mo¿na spotkaæ Boga Zbawiciela  Pana dziejów; nie trzeba siê odwracaæ od wiata, ¿eby siê zbawiæ,
poniewa¿ w wiecie jest obecna i dzia³a ³aska zbawienia.
Rozumienie wiata radykalnie ró¿ni chrzecijañstwo od
religii greckiej i Dalekiego Wschodu. Dlatego Ojciec w.
przestrzega przed zbyt naiwnym przyjmowaniem pewnych
tradycji religii Wschodu i zachêca do wiêkszego zainteresowania siê mistyk¹ chrzecijañsk¹, zakorzenion¹ w soteriologii mi³oci.
Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania nale¿y
stwierdziæ, ¿e soteriologia mi³oci w ujêciu Jana Paw³a II
koncentruje w sobie, jak w soczewce, wszystkie istotne,
oryginalne i specyficzne elementy religii chrzecijañskiej,
tak w dziedzinie doktryny, jak i etosu. Elementy te odró¿niaj¹ chrzecijañstwo od innych religii Wschodu. Nale¿¹
do nich nastêpuj¹ce prawdy: cz³owiek nie mo¿e zbawiæ
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samego siebie; tylko Bóg mo¿e go zbawiæ; Bóg dokonuje
tego z mi³oci przez swojego umi³owanego Syna, Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela wiata. Bóg wybawia cz³owieka nie
z wiêzów cia³a, lecz ze z³a moralnego; dokonuje tego w toku
historii, umieszczaj¹c w niej moce zbawcze. St¹d nie trzeba
porzucaæ tego wiata, ¿eby siê zbawiæ. Bóg chce zbawienia
wszystkich ludzi i ca³ego cz³owieka: jego duszy i cia³a. Soteriologiê katolick¹ nale¿y oczyciæ z nalecia³oci platoñskich i manichejskich przez powrót do róde³ biblijnych.
Temu chce s³u¿yæ to nowe czasopismo biblijne. Szczególnie
pilnym i trudnym zadaniem jest wyprowadzenie konkluzji
etycznych z wydarzenia zbawczego dokonanego przez
Chrystusa. Za mi³oæ a¿ do koñca objawion¹ w krzy¿u
Chrystusa mo¿na p³aciæ tylko mi³oci¹. Soteriologia mi³oci postuluje etos mi³oci.
RIASSUNTO
La soteriologia di Giovanni Paolo II contiene seguenti
verit : ¾uomo non pu salvare se stesso; solo Dio pu salvarlo. Dio salva uomo a causa del suo amore che rivela nel
suo Figlio, Ges Cristo, unico Salvatore del mondo. Dio vuole
salvare ogni uomo e ¾uomo intero: anima e corpo. Dal¾evento salvifico che  la vita e la Pasqua di Cristo nasce la nuova
vita del cristiano.
Ks. Józef Kudasiewicz
ul. Jana Paw³a II 7
25-013 Kielce
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