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Wstęp

[1] 

Max Seckler, jeden z  ojców niemieckiej teologii fundamen-
talnej, publikując w  roku  1963 monografię na  temat zbawienia 
w historii zauważył we wprowadzeniu, że „refleksyjne wyjaśnie-
nie tego, czym jest chrześcijaństwo, w wielu punktach dopiero się 
rozpoczęło”1, a wysiłkowi namysłu winna niezmiennie towarzy-
szyć pokora i cierpliwość. Uwaga ta posiada szczególne znaczenie 
w kontekście pytania o zbawienie, bowiem teologia do dzisiaj nie 
wypracowała jednej czy jedynej koncepcji soteriologicznej. Dlate-
go szczególnie dogmatyka podejmując medytację nad tą tajemni-
cą, chce współczesnemu człowiekowi pokazać zbawcze działanie 
Boga. W tym celu reinterpretuje dawniejsze motywy albo wpro-
wadza całkiem nowe kategorie, na przykład zaczerpnięte z teatru. 

[2]

Kwestia zbawienia nie jest jednak domenę jedynie teologii 
dogmatycznej. Także teolog fundamentalny, zgłębiający tajemni-
cę Jezusa, chcąc uniknąć niezrozumienia, jakie może towarzyszyć 
Jego roszczeniom, a  równocześnie obronić najgłębszy sens Ob-
jawienia wobec iluzorycznych propozycji świata, musi najpierw 
ukazać, a następnie uzasadnić treść chrześcijańskiego przesłania, 
którego istotą jest przecież zbawienie, wyzwolenie od zła, zburze-
nie muru wrogości między Stwórcą a stworzeniem. Zobowiązuje 
nas do tego jedno z najstarszych wyznań wiary w stwierdzeniu, że 
Chrystus „umarł za nasze grzechy” (1Kor 15,3b). 

1  M. Seckler, Zbawienie w historii. Teologia historii w nauce świętego Tomasza 
z Akwinu, przekład W. Szymona, Kraków 2015, s. 7. 
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[3] 

Zatem próba spojrzenia na kwestię soteriologii w kluczu fun-
damentalnoteologicznym, towarzyszy przedkładanej publikacji. 
Prezentuje ona artykuły, które mówiąc o zbawieniu, dotykają jego 
poszczególnych wymiarów. Rozpoczyna ją głos dogmatyka, który 
z perspektywy własnej dziedziny teologicznej mówi o zbawieniu, 
a po nim niejako w dialogu pojawia się glosa teologa fundamen-
talnego. Następnie soteriologia chrześcijańska zostaje ukaza-
na w  zmaganiu z  wyzwaniami rozumu krytycznego oraz wobec 
koncepcji autozbawczych, psychologizujących i  terapeutycznych. 
Kolejne dwa artykuły traktują o zbawieniu w wymiarze wspólno-
towym, najpierw eklezjalnym (Kościół jako pośrednik zbawienia), 
a następnie uniwersalnym (zbawienie w innych religiach). Całość 
publikacji zamykają trzy teksty o wyraźnym nachyleniu praktycz-
nym. Możemy zatem przeczytać o apologii zbawienia w doświad-
czeniu świeckiego ewangelizatora, o  koncepcji soteriologicznej 
w nauczaniu papieża Franciszka oraz zapoznać się z fundamental-
noteolgiczną propozycją wykładu i ćwiczeń na temat zbawienia.

 Redaktor



Jacek Salij OP1

Jak mówić dzisiaj o zbawieniu?  
Perspektywa dogmatyka 

„Zbawienie, to znaczy odpuszczenie wszystkich grzechów 
i dar nowego życia” – wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego 
(1427). Od razu jednak zauważmy, że obu tych darów Bóg chce 
nam udzielać już teraz, tzn. już w życiu obecnym, ostatecznie jed-
nak i w pełni otrzymamy je dopiero po zakończeniu naszej życio-
wej pielgrzymki.

„W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni” – zapewniał apo-
stoł Paweł (Rz 8,24). Zatem już teraz, ale jeszcze nie ostatecznie. 
W pełni i ostatecznie – przypomina apostoł Piotr – „ucieszycie się 
radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel 
waszej wiary – zbawienie dusz” (1 P 1,8-9). Również apostoł Pa-
weł jasno stwierdza, że na zbawienie ostateczne dopiero czekamy 
(por. np. Flp 3,20-21).

Dar zbawienia jest Bożą odpowiedzią na  nasz grzech. Tutaj 
jednak nasuwa się pytanie: Dlaczego Bóg nie powstrzymał pierw-
szego człowieka od grzechu? Papież Leon Wielki, podejmując to 
pytanie, powiada: „Niewypowiedziana łaska Chrystusa dała nam 
większe dobra niż te, których nas pozbawiła zawiść demona”2. Ka-

1  Jacek Salij OP – ur. 1942 na Wołyniu, emerytowany profesor teologii dog-
matycznej warszawskiego UKSW. Spośród swoich książek szczególnie sobie 
ceni  Ewangeliarz (2000), Dar Kościoła (2007) oraz Gwiazdy, ludzie i zwierzę-
ta. Próba całościowego spojrzenia na dar stworzenia (2009). W roku 2014 opu-
blikował książkę pt. Przystanąć w drodze oraz broszurę pt. O spowiedzi krótko 
i prosto.
2  Por. Św. Leon Wielki, Mowy,  73,4; przeł. K. Tomczak, Poznań  1957 Pisma 
Ojców Kościoła, t. 24, s. 354.
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techizm Kościoła Katolickiego (412) przywołuje na potwierdzenie 
tej nauki również inne świadectwa, zarówno biblijne, jak patry-
styczne i liturgiczne. 

To jeszcze dodajmy, że w  synonimicznej parze z  terminem 
„zbawienie” Biblia lubi umieszczać termin „odkupienie”. Chociaż 
terminom tym próbuje się niekiedy nadawać treści nieco odmien-
ne, są to jednak synonimy, różniące się chyba tylko etymologią. 
Mianowicie termin „zbawienie” wskazuje na ratowanie z śmier-
telnego zagrożenia, natomiast termin „odkupienie”, mający zwią-
zek z płaceniem jakiejś ceny, wskazuje na wykupienie z niewoli.

Pięć postulatów

Wydaje się, że pięć następujących postulatów należy spełnić, 
jeżeli chcemy orędzie zbawienia głosić w całej jego prawdzie:

1. O  zbawieniu nie powinno się mówić w  oderwaniu 
od szczególnej miłości Boga do człowieka, od tej miłości, 
która sprawiła, że przedwieczny Ojciec dał nam swojego 
Syna (por. J  3,16), natomiast Syn, „umiłowawszy swoich 
na świecie, do końca ich umiłował” (J 13,1) i dla nas prze-
szedł przez straszliwy trud swojego krzyża do zmartwych-
wstania.

2. Potocznie, zbawienie rozumiane jest dzisiaj raczej w kate-
goriach odzwierciedlających naszą mentalność konsump-
cjonistyczną niż jako ratunek z śmiercionośnego uwikła-
nia w  grzech i  jako przekraczającą wszelką wyobraźnię 
bliskość z  Bogiem. Toteż prawda o  zbawieniu z  jednej 
strony domaga się większej świadomości, że my naprawdę 
jesteśmy grzeszni, z drugiej strony – uprzytomnienia so-
bie, jak niepojęcie Bóg postanowił wywyższyć człowieka: 
że pragnie obdarzyć nas swoją boskością i włączyć w syno-
stwo swojego Syna Jednorodzonego.
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3. Pytanie, jak dzisiaj mówić o  zbawieniu, można stawiać 
na gruncie konceptualistycznego, bądź realistycznego ro-
zumienia wiary. W  pierwszym przypadku pytamy o  to, 
jakim językiem należy mówić na  temat zbawienia, ażeby 
– mówiąc skrótowo – w ankietach socjologicznych na py-
tanie: „czy wierzysz w  życie wieczne?” możliwie wysoki 
procent respondentów dawał odpowiedzi twierdzące, 
a znaczna ich część żeby odpowiadała, iż wierzy w to bar-
dzo głęboko. Natomiast kiedy wiarę staramy się rozumieć 
i przeżywać realistycznie – tzn. jeżeli zgodnie z Hbr 11,1 
rozpoznajemy ją jako zalążek życia wiecznego – głównym 
celem pytania: „jak dzisiaj mówić na  temat zbawienia?”, 
jest troska o to, abyśmy w darze zbawienia już teraz mogli 
uczestniczyć jak najwięcej i coraz więcej. 

4. Nigdy dość przypominania o  tym, że do  zbawienia nie 
dąży się w pojedynkę. Przy czym chodzi nie tylko o to, że 
w naszej drodze do zbawienia w różnoraki sposób sobie 
wzajemnie pomagamy lub przeszkadzamy, nie tylko o to, 
że tym prawdziwiej ja sam dążę do zbawienia, im więcej 
staram się o współtowarzyszy w tej drodze. Pełnią zbawie-
nia jest bowiem realna jedność ontyczna całego Kościoła, 
a nawet realne przyjęcie nas wszystkich i każdego poszcze-
gólnie przez Boską Osobę Syna Bożego.

5. Zbawienie jest darem całościowym, a to znaczy – po pierw-
sze – że Chrystus Pan pragnie swoją mocą zbawczą ogarnąć 
całego człowieka, a więc również nasze ciała doprowadzić 
do zmartwychwstania; a  również – po drugie – rozświe-
tlić swoim boskim blaskiem całą doczesność i cały wręcz 
kosmos. Owszem, zbawienie jest darem transcendentnym 
wobec wszystkiego, co cielesne i doczesne, zarazem jednak 
nie wolno nam być pobożnymi uciekinierami od  docze-
sności i wymawiać się od udziału w naprawie i przemie-
nianiu Bożego dzieła stworzenia. 
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Pojęcie zbawienia  
ściągane na poziom religijności naturalnej

Przekazując prawdę o  zbawieniu, dobrze jest nie ograniczać 
się tylko do wykładu pozytywnego. Należy ponadto pokazywać, 
jakiej degradacji ulega pojęcie zbawienia, kiedy ktoś próbuje być 
chrześcijaninem na sposób postchrześcijański. Mam na myśli sto-
sunkowo często realizowany dzisiaj model bycia katolikiem, kiedy 
ktoś ceni sobie swoje chrześcijańskie korzenie i potrzeby religijne 
zaspokaja w chrześcijaństwie, zarazem jednak swoje chrześcijań-
stwo chciałby zredukować do poziomu religii naturalnej.

Zwłaszcza dwie cechy religijności pogańskiej bardzo odpowia-
dają takiemu katolikowi. Mianowicie poganie odczuwają Boga 
jako kogoś dalekiego, Deus remotus, któremu należy się cześć, ale 
któremu zarazem nie trzeba się nadmiernie narzucać. W religij-
nej wyobraźni pogan nie pojawia się nawet sama możliwość, że 
człowiek mógłby się stać przyjacielem Boga oraz zabiegać o  to, 
żeby On raczył dopuścić mnie do zażyłości z sobą. Jak się wydaje, 
tęsknota za Bogiem, pragnienie zbliżenia się do Niego, pojawiło 
się dopiero w następstwie tego, że On pierwszy raczył zbliżyć się 
do nas. Najpierw ludzie doświadczyli zdumienia, iż żaden „naród 
wielki nie ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go 
wzywamy” (Pwt 4,7), i dopiero potem bliskość Boga mogła stać 
się przedmiotem naszych pragnień: „Mnie dobrze jest być blisko 
Boga, w Panu znajdować sobie schronienie” (Ps 73,28).

Religijność pogańska samego Boga w gruncie rzeczy nie po-
trzebuje, potrzebuje tylko religijnego horyzontu dla naszego 
ludzkiego losu. Łatwiej bowiem poradzić sobie z  różnymi za-
gadnieniami, w których zanurzone jest nasze życie, jeśli możemy 
zwracać się do Boga z prośbą o ochronę przed chorobami, klęska-
mi żywiołowymi, wojnami czy strachem przed śmiercią. 

Zagrożeń głębszych religijność pogańska nie jest już świado-
ma, przede wszystkim niewiele wie o tym, że człowiek jest grzesz-
ny. Rzecz jasna, poganin potrafi być człowiekiem wobec siebie 
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krytycznym, toteż zdaje sobie sprawę z różnych swoich ułomno-
ści i wad. Ale grzeszność jako niezgodność samego sposobu re-
alizowania mojego człowieczeństwa z zamysłem, jaki ma wobec 
mnie kochający mnie Stwórca, nie tylko jest dla poganina czymś 
niezrozumiałym: on nie jest w  stanie nawet jej zauważyć. Żeby 
rozpoznać w sobie grzesznika, trzeba być bliżej swojego Stwórcy 
i przynajmniej przeczuwać plany Jego miłości wobec mnie. 

Również ta druga cecha religijności pogańskiej, poczucie wła-
snej bezgrzeszności, bardzo rozpowszechniła się wśród współ-
czesnych chrześcijan. Wielu z  nas postrzega siebie jako ludzi 
wprawdzie ułomnych, ale fundamentalnie sprawiedliwych. Mało 
zdajemy sobie sprawę z tego, że wskutek mojej grzeszności, czyli 
mojego oddalenia od  Boga, mój organizm duchowy został do-
tknięty ciężką chorobą lub nawet śmiercią, a  wynikający stąd 
rozkład zatruwa zarówno moje wnętrze, jak ludzkie środowiska, 
które współtworzę. 

Obie te nasze tęsknoty za  religijnością pogańską – zarówno 
unikanie zażyłości z  Bogiem, jak zanik poczucia grzechu – za-
mykają nas na przyniesioną przez Chrystusa obietnicę zbawienia. 
Same nawet nasze pojęcia na  temat zbawienia uległy takiemu 
spłaszczeniu, że praktycznie zanikły w nich treści, na jakie wyraz 
„zbawienie” wskazuje w orędziu ewangelicznym. Skoro bowiem 
nie dostrzegamy swojej grzeszności, to w  konsekwencji nie za-
uważamy również zagrożeń z niej wynikających ani klęsk, jakie 
ona na nas sprowadza, zatem nie odczuwamy też potrzeby zba-
wienia jako Bożego ratunku z tych zagrożeń i klęsk. 

Skoro zaś zażyłość z  Bogiem nie jest przedmiotem naszych 
pragnień ani dążeń, trudno się spodziewać, że zaczniemy tęsknić 
za czymś niewyobrażalnie większym: za całkowitym wypełnieniem 
obecnością Ducha Świętego, za złączeniem się w jedno z Chrystu-
sem i oglądaniem Boga twarzą w twarz, a przecież właśnie na tym 
polega istota daru zbawienia. Nie należy więc dziwić się temu, że 
w potocznej dzisiaj świadomości zbawienie jest rozumiane przede 
wszystkim jako bliżej nie określone szczęście wieczne.
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W perspektywie naszego pytania: „jak dzisiaj mówić na temat 
zbawienia?”, należałoby więc sformułować dwa naprawdę ważne 
postulaty. Po pierwsze, potrzebna jest nam większa świadomość 
tego, że nasze życie chrześcijańskie powinno być coraz to głęb-
szym otwieraniem się na Boga, który przez Jezusa Chrystusa chce 
się nam dawać jako nasz Ojciec i  Przyjaciel. Po  wtóre, powin-
niśmy się uczyć bardziej teologicznego spojrzenia na  tajemnicę 
naszej grzeszności: że pierwszym źródłem zła, w  którym jeste-
śmy pogrążeni my sami oraz nasz świat, a zarazem ostatecznym, 
śmiertelnym zagrożeniem nas samych oraz naszego świata jest 
nasze oddalenie od Boga. 

Wspólnotowość daru zbawienia

Zwróćmy jeszcze uwagę na to, jak ciężko mści się na naszym ro-
zumieniu tajemnicy zbawienia brak w naszej wierze rzetelnej per-
spektywy trynitarnej. Jeśli nasza wiara w Trójcę Świętą praktycznie 
ogranicza się tylko do tego, że aprobujemy ją jako prawdę objawio-
ną, prawie nieuchronnie obietnicę zbawienia będziemy rozumieli 
indywidualistycznie. Rzeczywiste zbawienie, jakie Bóg nam oferu-
je, przychodzi jako dar Ducha Świętego, który zespala nas w jeden 
lud Boży, aby nas czynić coraz więcej jedno z Chrystusem i w ten 
sposób uzdalniać nas do uczestnictwa w tej niepojętej jedności, jaką 
On, Syn Boży, złączony jest z Przedwiecznym Ojcem (J 17,22n). 
Zatem do zbawienia wezwany jest każdy z nas poszczególnie, jed-
nak zarazem chodzi tu o ”wspólne nasze zbawienie” (Jud 3). 

Ten jednoczesny personalizm oraz eklezjalność Bożego za-
mysłu zbawczego soborowa Konstytucja o  Kościele przedstawia 
następująco: „W każdym wprawdzie czasie i w każdym narodzie 
miły jest Bogu, ktokolwiek się Go lęka i postępuje sprawiedliwie, 
podobało się jednak Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedyn-
czo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz 
uczynić z nich lud, który by Go poznawał w prawdzie i zbożnie 
Mu służył” (KK 9).
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Dane Nowego Testamentu nie pozostawiają wątpliwości co do 
tego, że naszym przeznaczeniem ostatecznym jest niepojęta jed-
ność ontyczna z Jednorodzonym Synem Bożym, abyśmy w Nim 
mogli oddać się bez reszty Przedwiecznemu Ojcu. Jak już powie-
dzieliśmy, droga do zbawienia polega na coraz większym zmie-
rzaniu do tej jedności. „Ja w nich, a Ty we Mnie – że przypomnę 
najbardziej znane słowa Modlitwy Arcykapłańskiej na ten temat. 
– Oby się tak zespolili w  jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie 
posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak Mnie umiłowałeś” (J 17,23). 
„Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” – wyznaje apo-
stoł Paweł (Ga 2,20; por. Ef 3,1719). 

Ta ontyczna jedność dostępujących zbawienia ze swoim Zba-
wicielem, ale zarazem między sobą wzajemnie, szczególnie uwy-
puklona jest w obrazie Kościoła jako Ciała Chrystusa. Zostaliśmy 
uzdolnieni do wykonywania różnych posług – wyjaśnia apostoł 
Paweł – „celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy 
wszyscy razem do  jedności wiary i  pełnego poznania Syna Bo-
żego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Peł-
ni Chrystusa... Oby wszystko rosło ku Temu, który jest Głową – 
ku Chrystusowi. Z Niego całe Ciało – zespalane i utrzymywane 
w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków sto-
sownie do jego miary – przyczynia sobie wzrostu dla budowania 
siebie w miłości” (Ef 4,13.15n). Rzecz jasna, to nasze budowanie 
się w jedno z Chrystusem dotyczy nie tylko Kościoła naszego po-
kolenia: Chrystus gromadzi nas w jedno przez cały ciąg ludzkich 
dziejów, poczynając „od Abla sprawiedliwego aż po  ostatniego 
wybranego” (KK 2). 

Eklezjalność Bożego wezwania zbawczego jest przeciwień-
stwem wszelkiego kolektywizmu – najlepiej można to zobaczyć 
w  perspektywie daru Eucharystii. Jest to dar udzielony całemu 
Kościołowi: „Ponieważ jeden jest Chleb, przeto my, liczni, two-
rzymy jedno Ciało” (1 Kor  10,17). Zarazem Eucharystia zespa-
la z Chrystusem i napełnia Jego życiem każdego z nas osobiście: 
„Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a  Ja 
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w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a  Ja żyję przez Ojca, tak 
i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,56n). Otóż 
skutków tych nie dostąpi ani ten, kto odrzuca dar Eucharystii 
(J 6,53), ani ten, kto go źle przyjmuje (1 Kor 11,28n). 

Sądzę, że z powyższych uwag jednoznacznie wynika, że auten-
tycznym przepowiadaniem zbawienia jest nie tylko bezpośrednie 
o nim mówienie w wierze, ale również wszelkie realnie przybliża-
jące nas do Chrystusa głoszenie tajemnicy Trójcy Świętej, Kościo-
ła, sakramentów, w ogóle wszelkie głoszenie prawdy Bożej w każ-
dym autentycznym jej aspekcie. 

Obietnica zbawienia ogarnia wszystkie wymiary 
ludzkiej egzystencji

Nic tak wyraziście nie podkreśla nieuchronnej nieadekwat-
ności naszego mówienia o zbawieniu, jak to, że Nowy Testament 
o stosunku między tym, kto dostępuje zbawienia, a  tym, co nie 
jest zbawione, mówi posługując się dwoma przeciwstawnymi so-
bie modelami. Po model pierwszy sięgnął apostoł Piotr: „Ratujcie 
się spośród tego przewrotnego pokolenia” (Dz 2,40; por. Flp 2,15; 
Ap 18,4n). Najbardziej klasycznym zastosowaniem modelu dru-
giego jest przypowieść Pana Jezusa o zaczynie, który stopniowo 
zakwasza całe ciasto (Mt 13,33). 

Godną uwagi próbę zobaczenia obietnicy zbawienia we 
wszystkich wymiarach ludzkiej egzystencji podjął ostatni Sobór. 
Nauka Soboru na ten temat z pewnością nie jest wolna od niedo-
skonałości, ale nie da się jej zarzucić ani ucieczki od doczesności, 
ani instrumentalizacji ideologicznej orędzia o zbawieniu. Typo-
wym przykładem ducha, w którym Sobór mówi o Bożym zamy-
śle zbawienia ludzi oraz o konsekwencjach, jakie stąd płyną dla 
całego porządku doczesnego, jest następujący fragment Dekretu 
o apostolstwie świeckich: „Chrystusowe dzieło odkupienia, mają-
ce zasadniczo na celu zbawienie ludzi, obejmuje również odno-
wę całego porządku doczesnego. Stąd posłannictwo Kościoła nie 
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polega tylko na przekazywaniu ludziom ewangelicznego orędzia 
Chrystusa i Jego łaski, ale także na przepajaniu i doskonaleniu du-
chem ewangelicznym porządku spraw doczesnych” (DA 5). 

Wprawdzie u nas w Polsce marksistowski zarzut, jakoby ocze-
kiwanie szczęścia wiecznego odciągało od  budowania szczęścia 
dostępnego na ziemi, nie zrobił wielkiej kariery. Wydaje się jed-
nak, że destrukcyjna dla wiary moc tego zarzutu była duża. Fak-
tem jest, że Magisterium Kościoła wielokrotnie zarzut ten podej-
mowało – żeby przypomnieć Konstytucję duszpasterską o Kościele 
w świecie współczesnym, 39, oraz liczne wypowiedzi na ten temat 
św. Jana Pawła II, choćby np. w encyklice Redemptoris missio, 11.

W encyklice Ecclesia de Eucharistia, 20, Papież wręcz bezpo-
średnio odnosi się do wspomnianego zarzutu: „To, że chrześcijań-
ska koncepcja prowadzi nas ku nowemu niebu i nowej ziemi, nie 
osłabia naszego poczucia odpowiedzialności za tę doczesną ziemię, 
raczej je rozbudza. Pragnę z całą mocą przypomnieć chrześcija-
nom, że nie powinni zaniedbywać obowiązków przynależnych 
mieszkańcom tej ziemi. Ich zadaniem jest przyczyniać się, kieru-
jąc się światłem Ewangelii, do budowania świata na miarę czło-
wieka i odpowiadającego we wszystkim zamysłowi Boga”.

Summary 

How to Speak about Salvation Today?

Eternal salvation is often understood rather in a consumerist man-
ner than religiously. So the truth of salvation calls on one side for greater 
awareness, that we are really sinful, and on the other hand – calling to 
mind, that God has decided to exalt man to inconceivable dimensions. 

Salvation is a total gift, and namely: 1) refers to the whole person, 
including our bodies; 2) we can not seek salvation alone, and its ful-
ness will be a real unity of the whole Church with Christ; 3) The Risen 
Christ will illuminate with His splendor the whole worldly order and 
even entire Universe –  the term of Salvation is a  New Heaven and 
a New Earth.
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Ks. Henryk Seweryniak1

Przyczynek do fundamentalnoteologicznej  
refleksji nad odkupieniem 

Żyjemy w kulturze, która usunęła ze swego obszaru i przesta-
ła rozumieć znaczące dla niej ongiś słowa, znaki, symbole. Nale-
żą do nich, między wieloma innymi, „zbawienie” i „odkupienie” 
oraz związana z nimi symbolika. Wielu współczesnych lepiej wie, 
co oznacza funkcja save w komputerze, niż jak save ma się do ca-
łości ich życia. 

Czy jednak zło naszego świata wolno zostawić dłoniom czło-
wieka, powierzyć postępowi, a to, którego nie udaje się pokonać, 
ująć w patos sartrowskiej dramatyki nicości czy nietzscheańsko 
zorientowanej sztuki? Czy wiara w  wyzwolenie, rewolucję, do-
brobyt, emancypację i terapię musi wyprzeć wiarę w Odkupiciela 
i w zbawienie? Czy może całkowicie ją zastąpić? Czy świat współ-
czesny, gdy (ewentualnie) wierzy w Boga, poszukuje Go, napraw-
dę oczekuje od Niego tylko pewnej bliżej nieokreślonej inspiracji 
do „odwagi-bycia-tutaj-wobec-nieuniknioności-śmierci”? 

Jesteśmy przekonani, że odpowiedź na  wszystkie te pytania 
brzmi: nie. Jak zatem zrozumiale mówić o  odkupieniu, wiary-
godnie o nim świadczyć, sensownie o nim uczyć? W tekście pod-
daję to pytanie pod namysł fundamentalnoteologiczny, a  zatem 
pod ten rodzaj refleksji, która dotyczy rozumowej i egzystencjal-

1  Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak – ur. 1951, kierownik Katedry Eklezjolo-
gii i Prakselogii Apologijnej UKSW, przewodniczący Stowarzyszenia Teologów 
Fundamentalnych w Polsce, Konsulator Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej 
Ewangelizacji, ostatnio opublikował monografię naukową „Święte Oficjum 
a mariawici” (2014) oraz „Listy” Małej Arabki (2015), a  także rodzinną sagę 
„Mamunia” (2014). 
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nej wiarygodności chrześcijaństwa. Jest to nieledwie przyczy-
nek, bowiem dotykam tylko, jak sądzę, jakiegoś punktu wyjścia 
i nieledwie zdaję sprawę z kilku niedawnych lektur na ten temat: 
„Psalmów” Gianfranco Ravasiego, „Jezusa z  Nazaretu” Josepha 
Ratzingera/Benedykta  XVI, „Theologia Benedicta” Jerzego Szy-
mika i „Czy Jezus jest Bogiem?” Pawła Lisickiego. 

Źródła myśli o odkupieniu

Już w najstarszych pismach chrześcijańskich znajdują się stwier-
dzenia: „Chrystus umarł za nas” (Rz 5,6.8; 14,15; 1 Kor 8,11; 2 Kor 
5,14-15; 1 Tes 5,10), „umarł za nasze grzechy” (1Kor 15,3; 1P 3,18). 
Ich obecność wskazuje, że chrześcijanie od  początku dostrzega-
li powszechny, odkupieńczy (a  nie tylko indywidualny, męczeń-
ski) wymiar śmierci Jezusa i  być może już w  połowie lat trzy-
dziestych  I  wieku za  pomocą tych stwierdzeń określali swoją 
tożsamość. Polega ona, po pierwsze, na uznaniu roli/konieczności 
Boskiego Pośrednika w dziele zmagania się z grzechem, złem świa-
ta. Po drugie, tożsamość tę widzieli nie tyle jako wyróżnik wobec 
wyznawanej przez nich dotąd wiary (judaizm), ile raczej jako jej 
spełnienie. Znali przecież Psałterz i modlili się nim. Musiały więc 
tkwić im w pamięci na przykład takie słowa: 

„Nikt przecież nie może samego siebie wykupić
ani nie uiści Bogu ceny za siebie należnej.
Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie duszy
I nigdy mu na to nie starczy,
Aby żyć wiecznie i nie ulec zagładzie”.

(Psalm 49)

Pouczenie to, podobnie jak wiele innych, było skierowane 
do  człowieka, pogrążonego w  pomnażaniu i  konsumpcji dóbr 
materialnych. Sądzi on, że może „wykupić się” od śmierci, „prze-
kupując”, czyli tymi samymi środkami, jak doszedł do majątku, 
zrobił karierę, pokonał konkurencję. Psalmista i  wszyscy włą-
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czający się w jego pieśń określają taką postawę jako nierozsądną: 
„Nikt przecież nie może samego siebie wykupić ani nie uiści Bogu 
ceny za  siebie należnej. Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie du-
szy...” (Ps 49[48],8-10). W świetle wyrażonej w tym Psalmie wiary 
– zauważa kard. Gianfranco Ravasi – istnie je pewne smutne „po-
tem” (,hr), oznaczające los bogatego, który będzie musiał zostawić 
swoje bogactwa temu, kto przyjdzie „po” (,hr) nim (w. 11). „Przy-
szłością” (,hr) owego konsumpcjonisty jest grób (w.  14), a  jego 
„potem”, to ostatecznie pójście do dołu (w. 18). 

„Ale istnieje też tajemnicza, nie do końca rozszyfrowana możli-
wość podarowana sprawiedliwemu. Bezbożny nie może «wziąć» 
(lqh) ze sobą swoich ekonomicznych bożków (w.  18), podczas 
gdy sprawiedliwy zostaje «wzięty» (lqh) przez Boga, który wy-
rywa go z rąk Szeolu (w. 16). Zatem inny los zdaje się rysować 
przed wiernym. Żałobny mrok pieśni, przenikniętej silnym po-
czuciem śmierci, wydaje się rozwiewać przy przebłysku nadziei. 
Sprawiedliwy, «wzięty» przez Boga jak Henoch (Rdz  5,  24 lqh) 
i Eliasz (2 Krl 2,1-1.2 lqh) (...), jest wyrwany ze szponów śmierci. 
Czasownik, który zakłada wstępującą oś wertykalną, antytetycz-
ną w stosun ku do zstępującej osi Szeolu (ww. 15.18), staje się nie-
mal specja listycznym terminem na określenie tego «wstąpienia» 
do  Boga, paschalnym modelem symbolicznym, który odgrywa 
ważną rolę w NT (Mk 16,19; Łk 16,22; 24,51; Dz 1,9). Zwyczajne 
zacho wanie od niebezpieczeństwa śmierci (Ps 18,17 lqh) zostaje 
tutaj przekroczone w obszernej i ufnej wizji, pod pewnymi wzglę-
dami podobnej do zakończenia Ps 16 (ww. 9-11)”2.

Roztoczona przed wiernym perspektywa zostaje tu rozszerzo-
na przez użycie „ekonomiczno-teologicznego” – jak go określa 
Ravasi – terminu pdh, „wykupić” (użyty w Psalmie 4 razy, w w. 8 
– 2 razy oraz w 9 i 16). Człowiek jest jak skazany na śmierć, który 
próżno prosi o „wykupienie” od wykonania wyroku. Nawet goto-
wość zapłacenia bardzo wysokiej kwoty nie wystarczy, aby zaspo-
koić głód śmierci, która pożera tak samo głupich i bezbożnych, 

2  G. Ravasi, Psalmy, cz.2, przekład zbiorowy, Kraków 2007, s. 335-336.
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młodych i  starców, bogatych i  ubogich. Nie można jej zapłacić 
żadnego okupu, jesteśmy jej zakładnikami3. „«Wy kupu» może 
dokonać tylko ktoś, kto przewyższa wszelką ziem ską potęgę, 
a także śmierć i zło. Jest nim Bóg, o czym wielokrotnie uczy Psał-
terz (Ps 25,22; 26,11; 31,6; 34,23; 44,27; 55,19; 69,19; 71,23; 78,42; 
111,9; 119,134; 130,7-8)”4. Dlatego pdh ma zazwyczaj w Psałterzu 
za podmiot Boga (14 przypadków na 17). Tylko On może ofiaro-
wać wykup5. 

Jezus, sądząc tak samo, zadaje swoim słuchaczom pytanie: 
„co da człowiek w  zamian za  swoją duszę?” (Mt  16,26). Żad-
na wymiana nie jest możliwa, ponieważ życie jest darem Boga, 
a  „w Jego ręku tchnienie wszystkiego, co żyje, i  duch każdego 
ciała ludzkiego” (Hi  12,10). Nawiązując do  języka Psalmów, Je-
zus mówił także, że Syn Człowieczy przyszedł, aby „dać swoje 
życie na okup za wielu” (Mk 10,45). Wielu dzisiaj stawia zarzut, 
że zwrot ten został włożony później w usta Jezusa – On sam nie 
mógł rzekomo mieć tak „wysokiej świadomości” tego, kim był, 
jest. Najpierw dlatego, że występuje tu zwrot „Syn Człowieczy”. 
Słaby to zarzut: wczesne Kościoły, wyznając swoją wiarę w Jezu-
sa, odniosły do Niego liczne tytuły: Chrystus (Mesjasz), Syn, Pan. 
Nie ma wśród nich tytułu „Syn Człowieczy”. Dlaczego miałyby 
zatem wkładać w usta swojego Mistrza tytuł, który nie znalazł się 
w   jakimkolwiek z  ich wyznań wiary? Zarzut nieautentyczności 
dotyczy następnie tego, że kategoria „okupu” miałaby być owo-
cem późniejszej refleksji nad Krzyżem, należy zatem do późnej 
teologii Kościoła. Jednak także w tym przypadku odrzucenie jest 
decyzją arbitralną – z tego, co dotąd powiedziano, widać dobitnie, 
że Żydzi epoki Psalmów chętnie odwoływali się do tej kategorii. 
Nic więc dziwnego, że wrócił do niej sam Jezus, a potem także 
pierwsi judeochrześcijanie. 

3  Tamże, s. 344-345.
4  Tamże, s. 336.
5  Tamże, s. 344-345.



21Przyczynek do fundamentalnoteologicznej refleksji nad odkupieniem

Chrześcijański proces asymilacji i odróżnienia

Z tego, co dotąd napisałem, wolno już chyba wywieść niosek, że 
wspomniane na początku „umarł za nasze grzechy” pierwotnego 
kerygmatu ma charakter judeochrześcijański, jest wynikiem mo-
dlitewnej asymilacji Starego Testamentu i dróg Jezusa. W atmos-
ferze tej asymilacji rodziły się wielkie odpowiedzi pierwszych Ko-
ściołów na pytania: dlaczego Krzyż? W jaki sposób człowiek może 
się stać sprawiedliwy przed Bogiem? Jaki kult odpowiada pełnej, 
objawionej przez Chrystusa relacji człowieka z  Bogiem? Już nie 
tylko Żyda, już nie składającego Bogu ofiary ze zwierząt, ale każ-
dego? Udzielając odpowiedzi na te pytania, wypracowano teolo-
giczną interpretację Krzyża, ukształtowano zręby kultu chrześci-
jańskiego i wskazano, na czym polega godność osoby odkupionej.

Trzeba tu dopowiedzieć jeszcze jedno. Ten proces poszukiwa-
nia odpowiedzi – w świetle drogi Jezusa i świata pojęć Pierwszego 
Testamentu – na kluczowe przecież pytania, musiał mieć podsta-
wy w  przyznaniu Jezusowi niezwykłej roli w  historii człowieka 
z Bogiem. Tacy badacze, jak Richard Bauckham, Larry W. Hurta-
do, Gordon Fee, Marek Skierkowski czy Paweł Lisicki, wykazują 
dzisiaj, każdy na swój sposób, że wiara w to, że przysługuje Mu 
status nadludzki, pochodziła nie od pogan, ale od pierwszych Ko-
ściołów judeochrześcijańskich6; inaczej mówiąc, że to wywodzący 
się pierwotnie z Żydów Kościół dokonał tego, co Bauckham okre-
śla „włączenia Jezusa w unikatową tożsamość Boga”7. Bellarmino 
Bagatti, Frederic Manns, Michele Piccirillo (żeby wymienić tylko 
biblistów i archeologów, pracujących w Ziemi Świętej) wskazują 
na następujące symbole/pojęcia paschalne, z których pomocą Ko-
ścioły judeochrześcijańskie dokonywały tego „włączenia”: Świą-
tynia, kapłan, ogród, winnica, drzewo figowe, kamień węgielny, 
drabina, kielich, tunika, zasłona Świątyni, litera taw, maszt okrętu, 
ogród. Zajmowały one szczególne miejsce w słownictwie i sym-

6  Por. P. Lisicki, Czy Jezus jest Bogiem?, Kraków 2014, s. 20.
7  R. Bauckham, Jesus and the God of Israel, Michigan-Cambridge 2009.
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bolice kultycznej pierwszych chrześcijan. Brytyjski teolog Larry 
W. Hurtado wskazuje kilka podstawowych cech, które wyróżniały 
tę judeochrześcijańską praktykę kultyczną: 

„1) hymny ku czci Jezusa, śpiewane jako część chrześcijańskiej 
liturgii; 2) modlitwa do Boga «przez Jezusa» i «w imie niu Jezu-
sa», a nawet bezpośrednia modlitwa do samego Jezusa, włącznie 
z inwokacją Jezusa we wspólnocie; 3) «wzywanie imienia Jezusa», 
szczególnie podczas chrześcijańskiego chrztu, przy dokonywaniu 
egzorcyzmów i uleczeń; 4) wspólny chrześcijański posiłek sprawo-
wany jako święta uczta, podczas której Jezus przewodniczy jako 
«Pan» zgromadzonej wspólnocie; 5) praktyka rytual nego «wyzna-
wania» Jezusa w kontekście kultu chrześcijańskiego; 6) chrześci-
jański profetyzm jako głoszenie wyroczni wskrzeszonego Jezusa 
i Duch Święty prorocki rozumiany jako Duch Jezusa”8.

Niczego podobnego nie da się wskazać w  całej historii Izra-
ela – dodaje od siebie Lisicki, podkreślając w ten sposób absolut-
ną oryginalność wiary pierwszych chrześcijan w bóstwo Jezusa9.

Przykład: Jezus jako hilasterion

W znakomitej książce Pawła Lisickiego zastanawiająco mało 
mówi się wszelako o wyznawaniu Jezusa jako Boga poprzez Krzyż, 
w  Jego zbawczym Krzyżu. Brak ten „uzupełniam”10, odwołując 
się do geniuszu Josepha Ratzingera, który odkrył jeszcze jeden, 
niezwykle bogaty w sens, symbol judeochrześcijański „włączenia 
Jezusa w unikatową tożsamość Boga” – przebłagalnię11 (hebr. kap-
poreth, grec. hilasterion). Mianem kapporeth w Starym Testamen-
cie określano nakrycie Arki Przymierza, które źródło kapłańskie 
(P) opisuje jako tron Boga, przebywającego w obłoku (Kpł 16,2; 
8  Za: P. Lisicki, Czy Jezus jest Bogiem?, s. 260.
9  Tamże.
10  Chętnie przyznaję, że czynię to z inspiracji Jerzego Szymika („Theologia Be-
nedicta”, t. 2; zbiór poezji „Hilasterion”). 
11  Chodzi o drugi tom dzieła: J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, t. 2, 
przeł. W. Szymona, Kraków 2013, s. 49-51; 245-255. 
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zob. opis Świętego Świętych w Hbr 9,3b-512). Arcykapłan skrapiał 
to wieko krwią młodego cielęcia w Yom Kippur, w Dniu Pojedna-
nia (Kpł 16,14-16)13. 

„Zasadnicza myśl tego – podkreśla Benedykt XVI – jest następu-
jąca: krew ofiary wchłaniająca w siebie wszystkie ludzkie grzechy, 
dotyka samego Bóstwa i zostaje przez to oczyszczona, a w następ-
stwie tego kontaktu czystość odzyskują rów nież reprezentowani 
przez tę krew ludzie. Ta wstrząsają ca w swej wielkości, a jedno-
cześnie w swej niewystarczalności myśl nie mogła pozostać ostat-
nim słowem historii religii, ani ostatnim słowem historii wiary 
Izraela”14.

Wstrząsają ca w  swej wielkości myśl... Niewystarczające było 
pdh bogacza, niewystarczające są też ofiary ze zwierząt. Bóg wie-
lokrotnie mówił przez proroków: „dość mam waszych ofiar z ciel-
ców i kozłów...”. Tak jakby chciał rzec: „To się musi skończyć!” Co 
nie znaczy, że nie ma być: przebłagania, pokuty, powierzenia się 
Boskiemu Miłosierdziu. Ale cały Stary Testament jawi się w  tej 
perspektywie jako jedno wielkie oczekiwanie, tak jak jest on także 
oczekiwaniem na to, że jedynemu Bogu oddawany będzie właści-
wy, prawdziwie duchowy kult... 

Św. Paweł, mając przed oczyma i to oczekiwanie, i świątynny 
hilasterion, i Jezusową drogę na Krzyż, w Liście do Rzymian tak 
wyrazi nowotestamentalne orędzie zbawcze: 

„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a do-
stępują zbawienia darmo, z  Jego łaski, przez odkupienie, które 
jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem prze-
błagania [hilasterion!], dzięki wierze mocą Jego krwi.” (3,23-25). 

W tekście, w którym Benedykt XVI za Ulrichem Willckensem 
dopatruje się jeszcze jednego judeochrześcijańskiego wyznania 

12  Słowo hilasterion występuje tu w w. 5.
13  W.R.F. Browning, Słownik Biblii, przekład zbiorowy, Warszawa 2005, s. 419. 
14  J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, s. 50.
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wiary, występuje, jak zauważamy, greckie hialsterion. Przebłagal-
nia jest teraz Chrystus i wiara w Jego krew, w Jego Krzyż. 

„Człowieka z Bogiem – interpretuje ten judeochrześcijański sym-
bol/termin i zawartą w nich myśl Benedykt XVI – nie może po-
jednać kontakt krwi zwierzęcia ze świętym sprzętem. W  Męce 
Chrystusa cały brud świata wchodzi w kontakt z nieskończenie 
Czystym, z  duszą Jezusa Chrystusa, a  przez to samo z  samym 
Synem Bożym. Jeśli zazwyczaj rzecz nieczysta przez kontakt za-
raża i brudzi rzecz czystą, to tutaj spotykamy się z czymś prze-
ciwnym. Gdzie świat z całą swą niesprawiedliwością i z wszelkim 
okrucieństwem dotyka nieskończenie Czystego, tam On, Czysty, 
jest równocześnie mocniejszy. Poprzez ten kontakt brud świata 
jest prawdziwie wchłonięty, zniweczony i  przemieniony przez 
nieskończoną miłość. Ponieważ w człowieku Jezusie jest obecne 
dobro nieskończone, teraz w historii świata jest obecna i skutecz-
nie działająca siła zwalczająca wszelkie postaci zła, a dobro jest 
nieskończenie większe od całego, tak przecież ciągle strasznego, 
ogromu zła”15.

Od dawna Joseph Ratzinger „zaraża” nas także swoją fascyna-
cją dla bogactwa pierwotnej myśli teologicznej, zawartej w Liście 
do Hebrajczyków. Nie sposób więc, aby nie przywołał go także tu-
taj, gdy mowa o nowym hilasterion, o prawdziwej „przebłagalni”. 
Jak wiadomo, autor Listu nazywa „cieniem” (10,1) kult Starego 
Testamentu, bowiem – w przekonaniu wiary, którą przyjął – „nie-
możliwe jest (....), żeby krew cielców i kozłów usuwała grzechy” 
(10,4). Przytaczając dalej Ps 40,7n, dostrzega w nim wewnętrzny 
dialog Syna z Ojcem: „Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utwo-
rzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. 
Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby 
spełnić wolę Twoją, Boże” (Hbr 10,5n; zob. Ps 40,7n). W wersji, 
w której słowa Psalmu 40 znalazły się w Li ście do Hebrajczyków, 
zawarta jest odpowiedź na głęboko ludzkie prag nienie – 

15  Tamże, s. 246.
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„pragnienie, żeby Bogu zostało dane to, czego my nie potrafimy 
Mu dać i żeby pomimo to był to nasz dar. Psalmista modlił się: 
«Nie chciałeś ofiary krwawej ani obia ty, lecz otwarłeś mi uszy». 
Prawdziwy Logos, Syn, mówi do Ojca: «Ofiary ani daru nie chcia-
łeś, ale Mi utworzyłeś cia ło». Sam Logos, Syn, staje się ciałem; 
przyjmuje ludzkie ciało. W  ten sposób możliwe stało się nowe 
posłuszeństwo – posłuszeństwo, które sięga dalej, ponad wszel-
kie ludzkie wypełnianie przykazań. Syn staje się człowiekiem 
i w swo im ciele zanosi na powrót Bogu całe człowieczeństwo. Do-
skonałym posłuszeństwem jest dopiero Wcielone Słowo, którego 
miłość dopełnia się na Krzyżu. W Nim nie tylko że definitywny 
charakter osiągnęła krytyka ofiar świątyn nych, ale zaspokojone 
zostało również pragnienie, które nadal pozostawało. Jego ucie-
leśnione posłuszeństwo sta nowi nową ofiarę, w którą włącza nas 
wszystkich, i w któ rym, przez Jego miłość, zostało jednocześnie 
zniweczone nasze nieposłuszeństwo”16. 

Dodajmy, że pojęcie przebłagania, zadośćuczynienia także wy-
stępuje w  Liście do  Hebrajczyków, w  kontekście misji zbawczej 
Jezusa: „Dlatego musiał się upodobnić pod  każdym względem 
do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec 
Boga dla przebłagania (hilastesthai) za grzechy ludu” (Hbr 2,17). 
Podobna myśl otwiera drugi rozdział Pierwszego Listu św. Jana:

„Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby 
nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chry-
stusa sprawiedliwego. On bowiem jest przebłaganiem (hilasmos) 
za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego 
świata” (2,1-2). 

Tak więc Jezus Chrystus – kontynuuje myśl Benedykta XVI Je-
rzy Szymik – jest tą zaginioną w pogmatwanej historii ludu wybra-
nego, rzeczywistą „przebłagalnią”, hilasterion – spełnieniem ludz-
kich marzeń o pojednaniu i tęsknot za czystością serca; miejscem 
obecności żywego Boga. W Nim Bóg jest najbliższy grzesznemu 
człowiekowi, który wygląda miłosierdzia i oczekuje pojednania. 

16  Tamże, s. 249-250.
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W  Nim, nowym Świętym Świętych, uosobieniu miłosiernego 
przebłagania, Baranku Bożym, współczujący z grzesznikami Bóg 
przynosi rzeczywiste i całkowite wybaczenie winy, daje życie. Jego 
ofiara, Jego śmierć i krew są urzeczywistnieniem intuicji Yom Kip-
pur, a  starotestamentalna teologia kultu dosięga wyżyn – Jezus 
w swoim Krzyżu włącza grzech w miłość Bożą i w niej go gładzi, 
a nawiązanie wspólnoty z Synem oznacza wejście w obszar prze-
miany i ekspiacji17.

Wobec systemu anzelmiańskiego

Zadośćuczynienie, ekspiacja, logika ekspiacji nie cieszy się dzi-
siaj uznaniem. Już we „Wprowadzeniu w chrześcijaństwo” (1968) 
Joseph Ratzinger przypominał, że w postaci stworzonej przez An-
zelma z Canterbury (ok. 1033-1109) teorii ekspiacji prawnej ne-
gatywnie naznaczyła ona świadomość chrześcijańską. Anzelmowi 
w dziele Cur Deus homo? („Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?) 
chodziło o to, żeby wykazać, że dzie ło zbawienia musiało doko-
nać się tak, jak się dokonało, skoro porządek sprawiedliwości zo-
stał naruszony przez grzech człowieka. Grzech obraził nieskoń-
czonego Boga, a  zatem również Jego obraza jest nieskończona. 
Zakłócony porządek musi jednak zostać naprawio ny. Jeśli tak, to 
nieskoń czona obraza wymaga nieskończonego zadośćuczynie-
nia. Jest oczywiste, że ludzkość nie może pokonać nieskończonej 
przepaści, jaką spowodowała swoimi grzechami. „Czy więc po-
rządek ma być na zawsze zburzony, a człowiek wiecznie zamknię-
ty w otchłani swej winy?” Odpowiedź Anzelma brzmi: 

„Bóg sam oczyszcza z nieprawości, ale nie (jak by to mógł uczynić) 
przez prostą amnestię, która przecież tego, co się stało, nie może 
wewnętrznie usunąć, tylko przez to, że Nieskończony sam staje 
się człowiekiem, i  jako człowiek należący do rodzaju tych, któ-
rzy dopuś cili się obrazy, posiadając moc nieskończonego zadość-
uczynienia, jakiej nie ma zwykły człowiek, dopełnia wymaganej 

17  J. Szymik, Theologia Benedicta, t. 2, Katowice 2012, s. 47-48. 



27Przyczynek do fundamentalnoteologicznej refleksji nad odkupieniem

pokuty. Tak więc odkupienie dokonuje się całkowicie przez łaskę, 
a zarazem przywraca porządek sprawiedliwości. Anzelm sądzi, że 
odpowiedział przez to w nieodparty sposób na trudne zagadnie-
nie: Cur Deus homo?, na pytanie, dlaczego Bóg stał się człowie-
kiem i umarł na krzyżu. Pogląd jego wywarł decydujący wpływ 
w  drugim tysiącleciu na  zachodzie chrześcijań stwa: uznano, że 
Chrystus musiał umrzeć na krzyżu, by zadośćuczynić za nieskoń-
czoną obrazę i w ten sposób przywrócić zburzony porządek”18.

System soteriologiczny, stworzony przez Anzelma, ukazuje 
Boga w świetle budzącym grozę i rzeczywiście groza ta jest widocz-
na zarówno w poezji pieśni religijnych, jak i liryce tak wybitnych 
poetów, jak Miłosz („Ksiądz Seweryn”) czy Herbert („Nie powinien 
przysyłać Syna”). „Obraz ten, choć tak bardzo rozpowszechniony, 
jest zupełnie fałszywy” – napisze Ratzinger we Wprowadzeniu...19 
Es ist genau umgekehrt – „jest dokładnie odwrotnie” – wzmocni 
swój osąd w drugim tomie Jezusa z Nazaretu20. A Jerzy Szymik stre-
ści to wszystko w krótkich, rzeczowych zdaniach: „Bóg nie żąda 
czyjejś krwi, On daje swoją. Hilasterion to Syn”21. Krzyż nie jest 
ukazany w Ewangeliach jako składnik „mechanizmu obrażonego 
prawa” (jesteśmy znowu we Wprowadzeniu...), lecz jako wyraz ży-
cia oddanego całkowicie dla drugich. W religiach zadośćuczynie-
nie oznacza zwykle przywrócenie naruszonego związku z Bogiem 
za pomocą czynów pokutnych, przez które wierzący usiłują usunąć 
poczucie winy, przezwyciężyć je przez ofiary. Ich celem jest prze-
jednanie bóstwa, uśmierzenie jego gniewu. W Nowym Testamen-
cie to nie człowiek przychodzi do Boga i przynosi Mu ofiarę prze-
błagania; to Bóg przychodzi do człowieka, by udzielać mu swego 
miłosierdzia i pojednania: „W Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat” 

18  J. Ratzinger, Wprowadzenie w  chrześcijaństwo, przeł. Z. Włodkowa, Kra-
ków 1994, s. 275-276.
19  Tamże, s. 276.
20  J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, s. 247.
21  J. Szymik, Theologia Benedicta, s. 49.
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(2 Kor 5,19)22. „Bóg nie czeka, aby winowajcy przy szli i pojednali 
się ż Nim, On sam wychodzi naprzeciw nich i jedna się z nimi”23. 
Pamiętamy, jak mocno wybrzmiała ta prawda w liście apostolskim 
„Tertio millennio adveniente” św. Jana Pawła II (1994): 

dotykamy tutaj „punktu istotnego, odróżniającego chrześcijaństwo 
od innych religii, w których wyraża się od samego początku poszu-
kiwanie Boga ze strony człowieka. W chrześcijaństwie ten począ-
tek dało Wcielenie Słowa. To już nie tylko człowiek szuka Boga, ale 
Bóg sam przychodzi, aby mówić o sobie do człowieka i wskazać 
mu drogę, którą może do Niego dojść. To właśnie wyraża Prolog 
Ewangelii Św. Jana: «Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzo-
ny Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył» (1,18). Słowo 
Wcielone, jest zatem spełnieniem tęsknoty obecnej we wszystkich 
religiach ludzkości. To spełnienie jest dziełem Boga samego i prze-
wyższa wszelkie oczekiwania ludzkie. Jest tajemnicą łaski” (6). 

Józef Tischner – mądra afirmacja

Przypomnę raz jeszcze24, że inaczej, bardziej afirmująco, pod-
szedł do  koncepcji św. Anzelma nasz ks. Józef Tischer25. Autor 
„Dróg i bezdroży miłosierdzia” również na swój sposób ją stresz-
cza: obraza Istoty Nieskończonej jest nieskończoną obrazą i może 
być wymazana jedynie przez zadośćczynną ofiarę innej Istoty 
Nieskończonej, która zarazem musi być człowiekiem, bo to prze-
cież człowiek obraził Boga. Syn Boży stał się człowiekiem, aby 
Boskim, nieskończonym i zarazem ludzkim zadośćuczynieniem 
zadośćuczynić Ojcu za grzech ludzi. Niebezpieczeństwo tej kon-
cepcji, zdaniem ks. J. Tischnera, polega na tendencji do kalkulacji 
– zasadą interpretacji krzyża nie jest ekonomia, lecz miłość, a oso-

22  Zob. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 276-277.
23  Tamże, s. 277.
24  Pisałem już na  ten temat w: Teologia fundamentalna, t.1, Warszawa  2010, 
s. 400-403. Powtarzam tutaj znaczne fragmenty tamtego opracowania. 
25  J. Tischner, Mit samopoświęcającego się bóstwa, w: tenże, Drogi i  bezdroża 
miłosierdzia, Kraków 1999, s. 79-104.
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bowego Boga można rozumieć tylko w miłości. Św. Anzelm pytał 
się: Cur Deus homo? Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Nie był 
to przymus „emanacji”, bo według tradycji chrześcijańskiej Bóg 
mógł zbawić człowieka inaczej niż wcielając się. Może kaprys? 
Z kaprysu jednak nie umiera się na krzyżu. Trzeba więc odwołać 
się do miłości. Dlaczego jednak miłość Boga poszła w tym kie-
runku? Dlaczego wybrała hańbiącą śmierć na krzyżu? Najczęstsze 
odpowiedzi współczesne brzmią: z uwagi na miłość do człowieka. 
Jest inaczej – twierdzi Tischner – i  jest tu zachwycająco oryginal-
ny, a przy tym bliski owemu wewnętrznemu dialogowi Syna z Oj-
cem z  Listu do  Hebrajczyków. Św. Anzelm, twierdzi krakowski 
myśliciel, skoncentrował się na innej odpowiedzi – to, co się stało 
na Krzyżu, stało się z uwagi na miłość Syna do Ojca. 

„Czy znieważonemu Ojcu, pyta ks. Tischner, – znieważonej przez 
grzech ojcowskiej miłości – nie «należy się» jakieś «zadośćuczy-
nienie»? Bóg umiłował, a  człowiek wzgardził. Wyobraź sobie, 
Czytelniku, że chodzi o ciebie. Pokochałeś i ktoś odrzucił twoją 
miłość. Wyobraźmy sobie, że Ty «wszystko rozumiesz», że nie szu-
kasz odwetu, usiłujesz być wspaniałomyślny? Czy jednak mimo to 
wszystko jest «w porządku»? (...). Zło człowieka – zło «grzechem» 
zwane – ugodziło w Miłość. Czy nie «wypadałoby» zatem, ażeby 
Miłości tej dać jakieś możliwie doskonałe zadośćuczynienie? Jak 
to zrobić?” Oto Syn Boży staje się człowiekiem, „aby stało się to, 
co stać się powinno. (...). Toczy się jakaś gra o wartości, jakiś dra-
mat wartości. Oczywiście, to Bóg ustanawia wartości. Ale ustana-
wia w ten sposób, że się im w wolny sposób poddaje”26.

Mamy więc dwa kierunki. Czy nie można obu połączyć? – pyta 
ks. Tischner. 

„Czy nie można jednocześnie tak miłować człowieka, żeby się stać 
człowiekiem, i tak miłować Ojca, by dopełnić pragnienie zadość-
uczynienia Ojcu? Czyż w miłości do Ojca nie zawiera się również 
miłość do tego, co miłuje Ojciec, a więc miłość do ludzkości? (...). 
Słowo «zadośćuczynienie» tym się wyróżnia, że łączy w  jedno 

26  Tamże, s. 98-99.
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obydwa kierunki wyjaśnień. (...). Pogarda dla miłości domaga się 
zawsze jakiegoś «przepraszam»”. Jest jeszcze coś. „Gdy Syn Boży 
«zadośćczyni» za grzech człowieka, to sam ów akt zadośćuczynie-
nia nie jest niczym innym, jak początkiem przebóstwienia czło-
wieka. Tak więc nie można zrozumieć idei «równowartościowego 
zadośćuczynienia», jeśli się nie uchwyci splecionej z nią i za nią 
podążającej intencji przebóstwienia”27.

Tak samo będzie kazał napisać Noëlowi Bompois André Fros-
sard w  tworzonej na  łożu śmierci „Niedokończonej Ewangelii”. 
Sam Tischner, także udręczony pod  koniec życia cierpieniem, 
poszedł jeszcze dalej. Pisał wtedy, jak wiemy, „najwrażliwsze” 
w  swojej twórczości stronice, poświęcone odkupieniu i  miło-
sierdziu. Rozmyślając między innymi nad „Bojaźnią i drżeniem” 
Kierkegaarda, dziele skoncentrowanym na  ofierze Abrahama, 
zanotuje, że w duszy Izaaka z pewnością dokonał się wielki dra-
mat ofiary i okrucieństwa. Czy dopuszczenie możliwości ofiary, 
a  tym bar dziej jej domaganie się nie jest zamaskowaną formą 
okru cieństwa? – pyta polski myśliciel. Czy ofiarowanie nie bywa 
rozmiłowaniem w cierpieniu lub jego usprawiedliwieniem? Tak, 
odpowiada ks. Tischner, można uczy nić cierpienie częścią „ak-
sjologicznego Ja” – częścią siebie.28 Czy jednak człowiek na  tej 
ziemi może dojrzewać poza dramatem Abrahama i  Izaaka? 
Świat przepełnia okrucieństwo. Wilk pożera owce, wielkie ryby 
połykają małe. Nie inaczej jest wśród ludzi. Silny mocuje się ze 
słabym i  spycha go z  miejsca, które sam zajmuje. Tak wygląda 
opis świata, z którego wymazano ofiarę, świadomość ofiary. Ale 
przecież człowiek jest zdolny do ofiary i do rozumienia ofiary... 
Ofiara – powie Tischner – to ból i śmierć – z sensem; to poświę-
cenie, które staje się możliwością odsłonięcia człowieczeństwa. 
Jego istotą nie jest to, że boli, lecz darowanie siebie i w darowaniu 
tym odzyskanie siebie. To właśnie objawia chrześcijaństwo, za-
praszając do wpisania swojego istnienia w los Jezusa Chrystusa. 

27  Tamże, s. 100-101
28  J. Tischner, Ksiądz na manowcach, Kraków 1999, s. 18.
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Składając ofiarę na krzyżu, Syn Boży odsłonił, jak wielka siła tkwi 
w ofierze, którą składa się z miłości. Gdzie okrucieństwo dzieli, 
tam ofiara łączy29. 

Summary

Contribution to the Fundamental Theologists’ Reflection
on Redemption

The article is a contribution to the fundamental theologists’ reflec-
tion on redemption. The author, referring to the latest theological pub-
lications, first asks about the sources of thinking about salvation. Then 
he indicates the moment when the belief in Jesus the Savior is expressed 
by the early Christians which suggests both the Old Testament continu-
ation of the announcement and assimilation of that message and, at the 
same time, a radical novelty, because it is Jesus who becomes hilasterion. 
The final point of the article is to answer the question of timeliness of 
the soteriological concept of St. Anselm and to show its reinterpretation 
in Tischner’s philosophy.
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Ks. Krystian Kałuża1

Chrześcijańska soteriologia  
w obliczu wyzwań rozumu krytycznego

Znak krzyża jest po  dzień dzisiejszy obrazowym cytatem 
z ewangelicznych relacji o ukrzyżowaniu, a  tym samym częścią 
historii. Żaden poważny historyk nie kwestionuje faktu ukrzy-
żowania Jezusa. Także historycy niechrześcijańscy, jak Mara Bar 
Serapion (II  w. po  Chr.), poświadczają kaźń „mądrego króla”. 
Zgoła inaczej rzecz ma się z interpretacją tego faktu. Zasadnicze 
pytanie, jakie się tutaj nasuwa, brzmi: Dlaczego, czy też – po co 
Jezus umarł na krzyżu? Pytanie to jest najdawniejszym pytaniem 
chrześcijaństwa, które najpierw pojawiło się w kręgu uczniów Je-
zusa, świadków Jego życia i tragicznej śmierci. Początkowo było 
ono wyrazem zwątpienia w sens tego wszystkiego, co Jezus gło-
sił i czego dokonał. Ślad tego zwątpienia odnajdujemy w słowach 
uczniów idących do  Emaus: „A myśmy się spodziewali, że On 
właśnie miał wyzwolić Izraela” (Łk 24,21). Odpowiedź na te wąt-
pliwości i na wyżej postawione pytanie przyszła później. Jej przy-
jęcie w wierze Piotra i pozostałych świadków zmartwychwstania 
stało się fundamentem wiary i życia Kościoła. Samo pytanie nie 
zostało jednak usunięte. Powraca ono i trwa w kolejnych pokole-
niach chrześcijan aż po dzień dzisiejszy. Od czasów oświecenio-
wej krytyki chrześcijańskiego objawienia wraca ono ze wzmożoną 
siłą, przybierając postać wątpliwości i pytań równie dramatycz-
nych jak te, które na początku pojawiły się wśród uczniów Jezusa 
i świadków Jego śmierci. Oto niektóre z nich: Czy śmierć Jezusa 

1  Ks. dr hab. Krystian Kałuża – adiunkt Katedry Teologii Religii w Instytucie 
Teologii Fundamentalnej KUL; e-mail: christianoi@poczta.onet.pl.
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była konieczna? Czy była śmiercią przebłagalną za nasze grzechy? 
Czy Bóg potrzebuje ofiar, by móc okazać miłosierdzie? Czy Bóg 
Ojciec, który wydał na śmierć swojego Syna, nie jest okrutnym 
tyranem? Czy w obliczu nowotestamentalnego Boga miłości, któ-
rego głosił Jezus, nie należałoby przezwyciężyć takiego wyobra-
żenia? Czy śmierć Jezusa na krzyżu mogła (zgodnie z ówczesnym 
rozumieniem) lub może (zgodnie z rozumieniem dzisiejszej teo-
logii) być w  ogóle utożsamiana ze zbawieniem? W  jaki sposób 
czyn innego – jego grzech bądź zasługa – mogą być oddzielone 
od osoby i przeniesione na innych ludzi? Aby móc odpowiedzieć 
na te i podobne pytania, należy wyjaśnić pewne podstawowe ter-
miny, które – jak się wydaje – nie są już powszechnie zrozumiałe. 
Chodzi zwłaszcza o pojęcie grzechu (pierworodnego), ofiary, za-
dośćuczynienia, przebłagania, pojednania i zastępstwa. Pojęcia te 
należy wyjaśnić nie tylko w odniesieniu do świadectw biblijnych 
(egzegetycznie), ale także w odniesieniu do  ludzkiego doświad-
czenia (egzystencjalnie). Istotną rolę w tego typu hermeneutyce 
podstawowych pojęć soteriologicznych będzie odgrywał rozum 
krytyczny, określający sposób, w jaki człowiek współczesny rozu-
mie siebie (autonomia podmiotu, indywidualizm), Boga (deizm, 
tendencje panteistyczne) oraz świat (ewolucjonizm, naturalizm)2.

Trudności antropo-logiczne

Zacznijmy nasze rozważania od człowieka, czyli od antropolo-
gicznych uwarunkowań współczesnej soteriologii. Należy zauwa-
żyć, że nowożytna krytyka chrześcijańskiej nauki o  zbawieniu/
odkupieniu jest częścią oświeceniowej krytyki chrześcijaństwa 
jako religii objawionej. W jej centrum znajduje się idea rozumu 
autonomicznego, świadomie przeciwstawiającego się wszelkim 
formom zewnętrznego zdeterminowania. Wyraźnie mówi o tym 
Immanuel Kant w swojej słynnej definicji oświecenia: „Oświece-
2  Por. K. Kałuża, Zbawienie przez krzyż? O niektórych problemach współczesnej 
soteriologii, w: STHŚO (2013), nr 33, s. 173-198.
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nie jest wyjściem człowieka ze swej zawinionej niepełnoletności. 
Niepełnoletniość polega na braku umiejętności posługiwania się 
własnym rozumem bez kierownictwa ze strony innych. […] Sape-
re aude! Miej odwagę posługiwać się swym własnym rozumem!”3 
Oświecenie jest zatem procesem emancypacji. Człowiek pragnie 
uwolnić się od zastanych autorytetów i tradycji by samemu móc 
decydować o sobie4. W tym sensie wolność jako możność samo-
stanowienia oraz rozum jako ostateczne kryterium prawdy stano-
wią sygnaturę nowożytności. W ostatecznym rozrachunku oświe-
ceniowy liberalizm doprowadził do przekonania, że człowiek nie 
tylko ma wolność, ale jest wolnością, tzn. autonomicznym pod-
miotem podejmowanych decyzji i działań. To absolutne dążenie 
oświecenia do wolności jest przy tym skoncentrowane na wyizo-
lowanej ze świata, historii i  wspólnoty jednostce. Hegel trafnie 
określił ten rodzaj wolności mianem „wolności abstrakcyjnej” 
w przeciwieństwie do „wolności konkretnej”.

Charakterystyczne dla nowożytności utożsamienie wolno-
ści z autonomią wyraziło się w przekonaniu, iż wolność jednego 
podmiotu zaczyna się tam, gdzie kończy się oddziaływanie inne-
3  I. Kant. Was ist Aufklärung?, w: tenże, Werke in zehn Bänden, hrsg. W. Weischedel, 
t. IX, Darmstadt 41975, s. 53 (A 481). 
4  Jeżeli dzisiaj w kwestiach etycznych odwołujemy się do klauzuli sumienia, to 
jesteśmy spadkobiercami oświecenia. Sumienie jest niczym innym, jak sądem 
rozumu praktycznego, którego normatywność ma swoje źródło w nim samym, 
a nie w jakimkolwiek autorytecie zewnętrznym. W tym właśnie znaczeniu ro-
zum jest rozumem autonomicznym, tj. niezależnym od jakiejkolwiek zewnętrz-
nej instancji – także od objawienia. Wbrew powszechnym opiniom, nie jest to 
subiektywizm. Oświeceniowy rozum jest rozumem mocnym, zdolnym do po-
znania obiektywnego dobra i prawdy. Jako taki może on stanowić fundament 
moralnego ładu oraz wartościowego poznania. „Dyktatura relatywizmu” (Be-
nedykt XVI), charakterystyczna dla współczesności, nie jest prostym przedłu-
żeniem moderny i jej ideału racjonalności, ale przeciwnie – efektem jej krytyki. 
W tym sensie żyjemy dziś w epoce post-modernistycznej. Można zaryzykować 
tezę, iż kryzys współczesnej kultury, naznaczonej sceptycyzmem, relatywi-
zmem i  nihilizmem, jest w  dużej mierze kryzysem oświeceniowego rozumu, 
wyrazem zwątpienia w jego realne możliwości.
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go. Tak radykalna teza nie mogła pozostać bez konsekwencji dla 
chrześcijańskiej soteriologii. Krytyce poddano zwłaszcza kluczo-
we dla chrześcijańskiej koncepcji zbawienia pojęcie „zastępstwa”, 
które odtąd będzie postrzegane w opozycji do wolności człowieka, 
rozumianego jako niezastępowalny podmiot działań moralnych. 
Według Kanta już sama myśl, jakoby Chrystus mógł zająć „nasze 
miejsce” i  dokonać odkupienia naszych win, jest obrazą dla ro-
zumu, gdyż równa się ona „zniesieniu” wolnego i odpowiedzial-
nego za  własne czyny podmiotu ludzkiego. „Zgodnie z  prawem 
rozumowym” – argumentuje filozof z Królewca – „wina nie może 
zostać wymazana przez nikogo innego, ponieważ nie jest ona da-
jącym się przenosić zobowiązaniem, tak jak dajmy na to dług pie-
niężny […], który można scedować na kogoś innego. Wina […] 
jest czymś najbardziej osobistym, mianowicie jest to wina za grze-
chy, którą może dźwigać jedynie podlegający karze, a nie niewinny 
– nawet jeżeli byłby on tak wspaniałomyślny i  chciałby wziąć ją 
na siebie”5. Dla młodego Hegla myśl, iż Chrystus cierpiał na krzy-
żu za nasze grzechy, jest po prostu bezsensowna. Dla każdego, kto 
nauczył się posługiwać własnym rozumem jest bowiem oczywi-
ste, iż człowiek tylko wtedy będzie prawdziwie wolny, jeśli będzie 
żył w  zgodzie z  prawem moralnym, które rozpoznaje w  sobie, 
w głębi własnego „ja”. Tymczasem chrześcijaństwo głosi, iż swo-
ją wolność człowiek zawdzięcza cierpieniu i śmierci Jezusa, które 
poniósł On za nasze winy. Twierdzenie to jest według Hegla nie 
tylko nielogiczne, ale nadto szkodliwe, gdyż dyspensuje człowieka 
od (niezastępowalnej) odpowiedzialności za własne czyny6. War-
to wspomnieć, iż w kręgu teologii protestanckiej (zarówno Kant, 
jak i Hegel byli protestantami) myśl ta nie jest nowa. Głosił ją już 
zwolennik idei tolerancji i racjonalizmu Fausto Sozzini (zm. 1604) 
oraz zgromadzeni wokół niego bracia polscy (później zwani socy-
nianami). Uważali oni, iż śmierć Jezusa już z tego powodu nie była 
5  I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, przeł. A. Bobko, Kraków 1993, s. 97.
6  Por. K.-H. Menke, Stellvertretung. Schlüsselbegriff christlichen Lebens und theo-
logische Grundkategorie, Einsiedeln 21997, s. 101.
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zadośćuczynieniem zastępczym, ponieważ „ani wina wzg. kara, 
ani zasługa, nie mogą być przeniesione” na kogoś innego7. 

Tak więc człowiek współczesny, będący w  znacznej mierze 
„produktem” epoki oświecenia, nie jest w stanie pogodzić takich 
pojęć, jak „zastępstwo”, „przebłaganie” czy „prawne zadośćuczy-
nienie” z osobistą wolnością, którą sobie z tak wielkim mozołem 
wywalczył. Mając to na  uwadze możemy też łatwiej zrozumieć 
sytuację współczesnej egzegezy, która nie zawsze świadoma jest 
obecnych w  niej przesłanek filozoficznych oraz zakładanego 
(nierzadko bezkrytycznie) obrazu świata. Jak trafnie zauważył 
Gerhard Lohfink: „To, że wciąż pojawiają się egzegeci, którzy ne-
gują fakt, że Jezus mógł rozumieć swoją śmierć jako zastępstwo 
za wielu i jako ofiarę przebłagalną za grzechy Izraela, w ostatecz-
nym rozrachunku nie jest wywołane pytaniami krytyki historycz-
nej. Decyzja w  tej kwestii została podjęta już wcześniej, zanim 
rozpoczęła się jakakolwiek argumentacja historyczna”8.

Trudności teo-logiczne

Oświeceniowa krytyka objęła również takie kategorie, jak 
„przebłaganie”, „ofiara” i „zadośćuczynienie”. Tym razem jej głów-
ne motywy wyłoniły się nie tyle z przesłanek antropologicznych, 
ile bardziej z charakterystycznego dla teologii zachodniej obrazu 
Boga, jaki sugeruje skoncentrowana na  krzyżu wizja odkupie-
nia. Dobitnym wyrazem tego typu soteriologii jest – nie zawsze 
dobrze rozumiana – teoria satysfakcji św. Anzelma. To właśnie 
ona w  znacznej mierze przyczyniła się do  tego, że takie słowa, 
jak „ofiara”, „zadośćuczynienie” czy „przebłaganie” w wyobraźni 
współczesnego człowieka niemal automatycznie przywołują ob-
raz do głębi obrażonego i okrutnego Boga, który bezlitośnie ob-

7  G. Wenz, Geschichte der Versöhnungslehre in der evangelischen Theologie der 
Neuzeit, t. 1, München 1984, s. 124. 
8  G. Lohfink, Jezus z Nazaretu. Czego chciał. Kim był, przeł. E. Pieciul-Karmiń-
ska, Poznań 2012, s. 427.
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staje przy swoim prawie i który daje się udobruchać tylko za spra-
wą nieskończonego przebłagania. Rodzi się zatem pytanie: Czy 
Bóg-Ojciec rzeczywiście potrzebował ofiary Syna, przelania Jego 
niewinnej krwi, by móc nam przebaczyć? Jakiż ojciec ziemski, 
nawet śmiertelnie obrażony, domagałby się czegoś takiego? Fry-
deryk Nietzsche (zm. 1900), jeden z najzagorzalszych krytyków 
chrześcijaństwa, powie krótko: 

„Odtąd [tzn. od  chwili śmierci Jezusa; KK] pojawiło się absur-
dalne pytanie: Jak Bóg mógł do tego dopuścić? Rozchwiany ro-
zum niewielkiej wspólnoty znalazł wręcz przeraźliwie absurdalną 
odpowiedź: Bóg oddał swojego Syna dla odpuszczenia grzechów, 
jako ofiarę. Za jednym zamachem skończyło to z Ewangelią! Ofia-
ra za winy, ofiara w swej najbardziej wstrętnej, najbardziej bar-
barzyńskiej formie, ofiara z niewinnego za grzechy winowajców! 
Jakież straszliwe pogaństwo!”9 

W  takim ujęciu chrześcijaństwo musi jawić się jako religia 
przemocy i resentymentu, w której wiodącą rolę odgrywają takie 
pojęcia, jak „odpłata”, „sąd” i „kara”. Wniosek, jaki się tu nasuwa, 
może być tylko jeden: „»Ewangelia« umarła na  krzyżu. Co od-
tąd zwie się »Ewangelią«, było już przeciwieństwem tego, czym 
on żył: »złą nowiną«, dysangelium”10. W rzeczywistości – powiada 
Nietzsche – chrześcijaństwo nigdy nie istniało. To, co od dwóch 
tysiącleci zwie się chrześcijaństwem, jest jedynie „psychologicz-
ną dezinterpretacją”11. Jego krytycznej reinterpretacji dokonali 
w XX wieku niektórzy przedstawiciele psychoanalizy, określając 
je mianem religii doloryzmu i masochizmu.

Rodzi się zatem pytanie: Czy Bogu rzeczywiście potrzebne 
są ofiary? Czy nowe życie może zrodzić się jedynie za cenę krwi 
niewinnego? Kwestia ta nie jest nowa, jednak dziś jest ona szcze-
gólnym wyzywaniem dla kogoś, kto szuka zrozumienia podstaw 

9  F. Nietzsche, Antychrześcijanin. Przekleństwo chrześcijaństwa, przeł. G. So-
wiński, Kraków 2000, s. 51.
10  Tamże, s. 48.
11  Tamże.
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swojej wiary. Odkupienie „jako wyzwolenie człowieka z nieskoń-
czonej winy oraz jako złożenie ofiary pojednania” wydaje się 
być wyrazem pewnej logiki myślenia, która – jak pisze Eberhard 
Schockenhoff – „dla współczesnego człowieka jest nie do zaakcep-
towania”12. Dotykamy tu zatem bezpośrednio problemu wiarygod-
ności chrześcijaństwa, na co już wcześniej zwracał uwagę Wacław 
Hryniewicz. W opublikowanym w 2001 r. na łamach „Tygodnika 
Powszechnego” artykule Czy Bogu potrzebne są ofiary? pisał: 

„Chrześcijaństwo widziane jest często z zewnątrz jako niezrozu-
miała religia pociągająca za sobą niezliczone ofiary w  ludziach. 
Czy prawdziwe zbawienie może dokonywać się przez krew 
i  śmierć? Czy ten model myślenia nie prowadzi do  akceptacji 
przemocy w różnych jej postaciach? Czy chrześcijaństwo nie stę-
pia ludzkiej wrażliwości i nie wychowuje w ten sposób do okru-
cieństwa? Jeżeli samo pojęcie ofiary zawiera element przemocy, 
czy nadal wolno bezkrytycznie posługiwać się kategorią krwawej 
ofiary Chrystusa, która jedna ziemię z  niebem? Karta wstępu 
do  nieba splamiona krwią wydaje się dla wielu ludzi niezrozu-
miała i trudna do przyjęcia”13. 

W  obliczu tego rodzaju krytyki Hryniewicz proponuje, by 
pojęcie ofiary, do którego odwołuje się chrześcijaństwo, interpre-
tować w  perspektywie antropologicznej, ukazując humanistycz-
ny sens bezinteresownego oddania się drugiemu człowiekowi. 
Taka interpretacja pomogłaby, jego zdaniem, uniknąć tragicz-
nej w skutkach wizji Boga jako tyrana (Ernst Bloch nazwał Boga 
„niebiańskim Kanibalem”14), którego trzeba przebłagać przez 
krew i ofiarę krzyżową15.

Zwolennicy soteriologii prawnego zadośćuczynienia mogą 
w tym miejscu – zgodnie zresztą z intencją św. Anzelma – wska-

12  E. Schockenhoff, Erlöste Freiheit. Worauf es im Christentum ankommt, 
Freiburg u. a. 2012, s. 58.
13  W. Hryniewicz, Czy Bogu potrzebne są ofiary?, TP 2(2001), s. 9.
14  E. Bloch, Atheismus im Christentum, Frankfurt a. M. 1978, s. 160.
15  Por. W. Hryniewicz. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, TP 12(2001), s. 17.
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zać na fakt, iż grzech człowieka nie tylko ubliżył chwale Boga, ale 
nadto naruszył obiektywny porządek stwórczy (ordo), w związku 
z czym Bóg, będący właściwym podmiotem pojednania, nie może 
tak „po prostu przebaczyć”, anulując ludzki grzech i jego zgubne 
dla całego stworzenia konsekwencje. Pytanie tylko: Cóż to za po-
rządek, którego nawet Bóg nie potrafi zmienić? Czy Bóg, który 
musi respektować ustanowiony przez siebie porządek świata, za-
sługuje jeszcze na miano wszystko obejmującej i wszystko określa-
jącej rzeczywistości? Co to właściwie znaczy, że Bóg nie może, co 
prawda, znieść ustanowionego przez siebie porządku, ale może 
w  taki sposób „zinterpretować” śmierć Jezusa, że stanie się ona 
w Jego oczach „zadośćuczynieniem” i w  tym sensie przywróce-
niem naruszonej przez grzech harmonii stworzenia?16

W  kontekście wspomnianych trudności łatwiej chyba pojąć 
dzisiejszy sceptycyzm i  brak zrozumienia względem takich po-
jęć, jak „ofiara”, „przebłaganie” i „zadośćuczynienie” – i to nie tyl-
ko wśród mas, ale także w kręgach kościelnych. W Niemczech, 
na przykład, pojęcie przebłagania nie pojawia się już w nowo sfor-
mułowanych modlitwach i tekstach pieśni. Wyraźnie wyczuwalna 
jest niechęć względem wszelkich wypowiedzi, które w jakiś spo-
sób nawiązywałyby do tego pojęcia17.

16  Por. W. Härle, Dogmatik, Berlin – Boston 42012, s. 328n.
17  W  powszechnie używanej w  Kościele katolickim w  Niemczech książecz-
ce do nabożeństwa „Gotteslob” skrupulatnie wyzbyto się wszystkich modlitw 
i  pieśni, które by przedstawiały bądź tylko sugerowały obraz rozgniewanego 
i karcącego Boga. Próżno szukać w niej na przykład popularnej niegdyś pieśni, 
której początkowe słowa mogą przyprawić o dreszcze: „Strenger Richter aller 
Sünder, treuer Vater Deiner Kinder! Der Du in dem Himmel wohnst, drohest, 
strafest und verschonst […]“; („Surowy sędzio wszystkich grzeszników, wierny 
Ojcze Twoich dzieci! Ty, który w niebie mieszkasz, grozisz, karcisz, zachowujesz 
[…]”). W: Lobet den Herrn! Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Bamberg, 
Bamberg 171957, s. 389. Nieco inaczej wygląda sytuacja w Polsce. Tutaj nadal – 
by podać jeden tylko przykład – śpiewana jest pieśń „Serdeczna Matko”, której 
trzecia zwrotka brzmi: „Zasłużyliśmy, to prawda, przez nasze złości, by nas Bóg 
karał rózgą surowości: Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy kto 
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Zanik świadomości grzechu –  
kryzys kategorii etycznych

Jednym z podstawowych pojęć, które zakłada chrześcijańska 
soteriologia, jest pojęcie grzechu. Jak pisze św. Paweł: „Chrystus 
umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy” (1 Kor 15,3). Tym-
czasem w zachodnim chrześcijaństwie coraz bardziej daje o so-
bie znać zanik świadomości grzechu18. Nie znaczy to, iż człowiek 
współczesny nie ma poczucia winy. Przeciwnie, można zaryzyko-
wać tezę, iż promowany na szeroką skalę kult młodości i witalno-
ści, zwracanie uwagi na potrzebę ochrony środowiska, szerzenie 
ideałów humanitaryzmu, nawoływanie do społecznej solidarno-
ści i  sprawiedliwości, itd. – wszystko to powoduje, iż człowiek 
współczesny jak nigdy dotąd czuje się przygnieciony ciężarem 
winy. Czuje się winny, że nie dba o dietę, przez co jego sylwet-
ka nie odpowiada powszechnie uznawanym standardom este-
tycznym; czuje się winny, bo zmarnował żywność, podczas gdy 
w Afryce tysiące ludzi umiera z głodu; nęka go poczucie winy, bo 
nie zapłacił należnego podatku, przez co oszukał państwo i dzia-
łał na szkodę społeczeństwa. Jednak ten sam człowiek, dręczony 
poczuciem głębokiej winy, może ze spokojem oświadczyć, że nie 
ma grzechu. 

Proces stopniowego zanikania poczucia grzechu wiąże się z po-
trzebą reinterpretacji podstawowych kategorii etycznych, w tym 
kategorii sumienia. Sumienie nie jest już słyszanym w głębi ludz-
kiego serca „głosem Boga”, lecz – jak trafnie zauważył Dietrich 
Bonhoeffer – wydobywającym się z  głębi osoby „wezwaniem 
ludzkiej egzystencji do  jedności z  samym sobą”, instancją prze-

się do Matki uciecze”. Mimo to nie sposób nie zauważyć, że również w Polsce 
doszło do  znacznego „przeobrazowania” dotychczasowego obrazu Boga, z  tą 
wszakże różnicą, że proces ten nie posunął się aż (jeszcze?) tak daleko, jak ma 
to miejsce na Zachodzie.
18  Por. Th. Pröpper, Erlösungsglaube und Freiheitsgeschichte. Eine Skizze zur So-
teriologie, München 31991, s. 22./
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strzegającą przed możliwością zniszczenia własnej integralności 
oraz „utraty samego siebie”19. W konsekwencji człowiek współ-
czesny jest jeszcze, co prawda, zdolny do odczuwania winy, ale nie 
winy jako grzechu; czuje się w jakiś sposób nie w porządku coram 
hominibus, ale nie coram deo. Już Nietzsche uznał ideę „Boga-
-Obserwatora”, wobec którego musimy się wciąż usprawiedliwiać, 
za nie do zniesienia, zaś przekonanie, że „nic nie sprawia ludziom 
tak wielkiego cierpienia, jak ich grzechy”20, za  największy błąd 
Jezusa. Dzięki niemu – przekonywał niemiecki filozof – Jego du-
sza mogła napełnić się owym „fantastycznem miłosierdziem dla 
niedoli, która nawet w jego narodzie, wynalazcy grzechu, rzadko 
wielką była niedolą! – Lecz chrześcijanie umieli mistrzowi swe-
mu dorobić słuszność i błąd jego wyświęcić na »prawdę«.”21 Rodzi 
się zatem podejrzenie, iż chrześcijaństwo jako religia odkupienia 
usiłuje wpierw wzbudzić w  człowieku poczucie winy, wmówić 
mu wręcz, że jest zdanym na Boże miłosierdzie upadłym grzesz-
nikiem (wystarczy wspomnieć pietystyczną technikę „wzbudza-
nia żalu za grzechy”), by następnie ogłosić mu „Dobrą Nowinę” 
o zbawieniu. Czy jednak Bóg potrzebuje grzechu, by móc być zba-
wicielem?

Inna trudność, z  jaką boryka się współczesna soteriologia, 
dotyczy pojęcia grzechu pierworodnego (peccatum originale), 
który – zdaniem krytyków – kłóci się z nowożytną, naznaczoną 
ewolucjonizmem wizją rzeczywistości22. Klasycznej koncepcji 
odkupienia, skoncentrowanej na  kategorii przebłagalnej ofiary 

19  D. Bonhoeffer, Ethik, München 71966, s. 257.
20  F. Nietzsche, Wiedza radosna, przeł. L. Staff, Łódź-Warszawa 2010, s. 177.
21  Tamże, s. 178.
22  J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, przeł. R. Zajączkowski, Kielce 2004, 
s.  142n: „Obejmująca i  tłumacząca całą rzeczywistość teoria ewolucji stała 
się swego rodzaju »pierwszą filozofią«, która stanowi właściwą podstawę dla 
rozumowego objaśniania świata. Każda próba włączenia do gry innych przyczyn 
niż opracowane w tej »pozytywnej« teorii, każda próba »metafizyki«, musi oka-
zać się odejściem od rozumu, rezygnacją z uniwersalnych roszczeń nauki”.



Wiarygodność chrześcijańskiego orędzia zbawienia42

i zastępczego zadośćuczynienia Bogu za winy ludzkości, towarzy-
szył statyczny obraz świata. Zgodnie z  tym obrazem na począt-
ku wszystko było dobre i doskonałe, a zło pojawiło się na świe-
cie dopiero wskutek upadku człowieka. Stąd w teologii utarło się 
przekonanie, że historia ludzkości obejmują trzy wielkie etapy: 
początkowy stan doskonałości, upadek i odkupienie. Taka wizja 
dziejów ludzkości miała swoje źródło w  tradycyjnej hermeneu-
tyce biblijnej, która interpretując Księgę Genesis nie potrafiła od-
różnić obrazowego języka i symbolicznego sposobu wyrażania się 
od samej rzeczywistości. „Dzisiaj jesteśmy świadomi tego, że nie 
istniał nigdy świat wolny od pożądania, pożerania słabszych przez 
silniejszych i od śmierci”23. Potwierdzeniem tego ma być właśnie 
„ewolucyjna wizja życia ludzkiego”24.

Problem teodycealny

Problemem, który szczególnie ciąży na  chrześcijańskiej so-
teriologii, jest problem cierpienia. Można go ująć następująco: 
Chrześcijaństwo głosi orędzie zbawienia, którego Bóg dokonał 
w osobie swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Jego mękę i krzyż 
dokonało się odkupienie świata. Jednak historia, a  także nasze 
osobiste doświadczenia, zmuszają nas do postawienia bolesnego, 
a  jednocześnie krytycznego pytania: Co tak naprawdę zmieniła 
śmierć Jezusa? Co zmienił Kościół, przepowiadając tę śmierć? 
Czy po Chrystusie świat stał się inny – lepszy, bardziej radosny, 
wolny od zła i cierpienia? Znany niemiecki filozof i historyk myśli 
chrześcijańskiej, Kurt Flasch, w swojej niedawno opublikowanej 
książce pt. Warum ich kein Christ bin. Bericht und Argumentation 
(2013), podsumował swoją krytykę chrześcijańskiej soteriologii 
następującym spostrzeżeniem: 

23  W. Hryniewicz, K. Karski, H. Paprocki, Credo. Symbol naszej wiary, Kra-
ków 2009 s. 145.
24  Tamże.
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„Posiadam długi, trwający dziesiątki lat, kontakt z dobrymi chrze-
ścijanami i nie zauważyłem, by dla kogokolwiek z nich idea odku-
pienia miała jakieś szczególne znaczenie. W ich życiu przeważyło 
zło, od którego nie zostali odkupieni, a nie dobro, które miało im 
przynieść odkupienie. Nikt więcej nie mówi o byciu odkupionym 
– mam tu na myśli własne bycie odkupionym, tzn. swoje osobiste 
doświadczenie tego, że jest się odkupionym – za wyjątkiem tych, 
którzy głoszeniem odkupienia zarabiają na chleb. Idea odkupie-
nia jest w jakiś sposób martwa. Z pozostałymi problemami uda-
jemy się do lekarza bądź psychiatry. Przeciwstawianie tej i tamtej 
strony świata również u teologów stało się wątpliwe.”25

Doświadczenie cierpienia jest bez wątpienia jednym z  naj-
cięższych argumentów, jakie przytaczane są przeciwko Jezuso-
wi i chrześcijaństwu. Szczególnie wymownie brzmi on w ustach 
Żydów, dla których odkupienie jest czymś realnym, konkretnym, 
namacalnym. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w kontekście dia-
logu chrześcijańsko-żydowskiego. Dla św. Augustyna oraz nastę-
pującej po nim teologii, odkupienie rozgrywa się przede wszyst-
kim we wnętrzu człowieka, w jego duszy, w głębinach jego serca 
(jako gratia interna). Tymczasem w  obrębie wiary Starego Te-
stamentu, zwłaszcza w kontekście późniejszych nadziei mesjań-
skich, odkupienie ma zawsze wymiar zewnętrzny, historyczny, 
publiczny. Dla wzrastającego w tej wierze Żyda zbawcze działa-
nie Boga nie dokonuje się w tajnikach ludzkiej duszy, w ukryciu 
przed wzrokiem niewierzących, lecz na arenie dziejów świata i hi-
storii. Dlatego obecny stan stworzenia, przepełnionego cierpie-
niem i  śmiercią, zwłaszcza zaś tragiczne doświadczenia narodu 
żydowskiego w  minionym stuleciu, nie pozwalają wyznawcom 
judaizmu na  przyjęcie Jezusa jako Mesjasza, eschatologicznego 
Zbawcy i Odkupiciela Świata26. Martin Buber wyraził to funda-
mentalne doświadczenie wiary żydowskiej następująco:
25  K. Flasch. Warum ich kein Christ bin? Bericht und Argumentation. Mün-
chen 2013, s. 204 n.
26  Dobrze ilustruje to następujące opowiadanie: „Studenci pewnej uczelni są 
bardzo podekscytowani. Zamiast uczyć się Tory, prowadzą ożywione rozmowy. 
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„My [Żydzi; KK] odczuwamy brak odkupienia świata. Właśnie to 
nasze odczucie Kościół może i musi rozumieć jako świadomość 
naszego nieodkupienia. My jednak widzimy to inaczej. Dla nas 
odkupienie świata łączy się nierozerwalnie z  udoskonaleniem 
stworzenia, z ustanowieniem niczym nieprzeszkodzonej, niecier-
piącej już żadnej sprzeczności, urzeczywistnionej we wszystkich 
wymiarach świata jedności, złączonej z  nastaniem Królestwa 
Boga. Antycypacja po  części spełnionego odkupienia świata, 
na przykład odkupienie duszy, jest dla nas czymś niezrozumia-
łym, jakkolwiek również w naszych śmiertelnych chwilach daje 
o  sobie znać odkupienie i bycie odkupionym. Nie dostrzegamy 
jednak w historii żadnej cezury. Dla nas historia nie posiada żad-
nego centrum, lecz tylko cel, cel wędrowania Boga, który nie za-
trzymuje się na swej drodze.”27

Wobec powyższego rodzi się postulat, by soteriologia odeszła 
od dotychczasowego paradygmatu hamartiologicznego, skoncen-
trowanego na grzechu i potrzebie zastępczego zadośćuczynienia, 
przyjmując jednocześnie paradygmat teodycealny, zainteresowa-
ny cierpieniem człowieka i  potrzebą (społecznej) solidarności. 
Zdaniem Johanna Baptista Metza, jednego z  głównych przed-
stawicieli tego kierunku, od  czasów św. Augustyna soteriologia 
chrześcijańska skoncentrowała się na grzechu i odkupieniu, odsu-
wając niejako w cień problem cierpienia, gdy tymczasem Dobra 
Nowina, którą głosił Jezus, skierowana była w pierwszym rzędzie 
do cierpiących i uciśnionych, a potem dopiero do grzeszników. 
W ten sposób chrześcijaństwo przestało być „moralnością cier-
pienia”, a  stało się „moralnością grzechu”, przestało być wrażli-
we na cierpienie, a stało się wrażliwe na grzech. W konsekwencji 

Kiedy Rabbi przekracza próg pomieszczenia, wykrzykują do niego: »Przyszedł 
Mesjasz!« Rabbi podchodzi do okna, spogląda na ulicę, idzie z powrotem, za-
siada za pulpitem i zaczyna od miejsca, w którym wcześniej skończył. Studenci 
przerywają mu pytaniem: »Co teraz? Co mamy robić?« »Nic«, odpowiada Rab-
bi, »macie dalej się uczyć. Jakże mógł przyjść Mesjasz, skoro na świecie nic się 
nie zmieniło?«” W: G. Lohfink, Gegen die Verharmlosung Jesu. Reden über Jesus 
und die Kirche, Freiburg im Br. 2013, s. 137.
27  M. Buber, Der Jude und sein Judentum, Köln 1963, s. 562.
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„teologia chrześcijańska zaczęła być przede wszystkim heurystyką 
poczucia winy i lęku przed grzechem. To sparaliżowało jej wraż-
liwość na  cierpienie sprawiedliwych i  zaciemniło biblijną wizję 
wielkiej sprawiedliwości, wyczulonej na każdy rodzaj głodu i pra-
gnienia”28. Postulowana w  tym kontekście przez niemieckiego 
teologa zmiana teologicznej perspektywy implikuje nowy model 
teologii – teologii wrażliwej na cierpienie oraz solidarnej z cier-
piącymi. Jej punktem odniesienia ma być nie, jak dotychczas, 
hamartiologia, ale problem teodycealny29. Jednak – dodaje Metz 
– skupiony wokół „memoria passionis”30 dyskurs teologiczny nie 
będzie mógł ograniczać się do ponownej refleksji nad dawnym, 
dotąd nierozwiązanym problemem wiary, lecz będzie musiał 
podjąć „próbę wypracowania nowego pojęcia nadziei, zgodnie 
z którym nadejdzie dzień, w którym Bóg sam »usprawiedliwi się« 
w obliczu historii ludzkich cierpień”31.

Warto dodać, iż wspomniany na  końcu wypowiedzi Metza 
motyw samousprawiedliwienia Boga w obliczu cierpień ludzkości 
od pewnego czasu bardzo mocno elektryzuje obszar teologii nie-
mieckiej. Punktem zapalnym trwającej kontrowersji była publicz-

28  J. B. Metz, Gotteskrise, w: SdZ 168(1993), Feuilletonbeilage, s. 1 n.
29  Por. J. B. Metz, Theodizee-empfindliche Gottesrede, w: tenże. „Landschaft aus 
Schreien“. Zur Dramatik der Theodizeefrage, Düsseldorf 1995, s. 84; J. B. Metz/ 
J. Reikerstorfer, Theologie als Theodizee. Beobachtungen zu einer aktuellen Dis-
kussion, w: ThRv  95(1999), s.  180: „Die Theodizee ist zum Schicksalsort der 
Gottesrede geworden“.
30  J. B. Metz, Memoria passionis. Ein provozierendes Gedächtnis in pluralistischer 
Gesellschaft. Freiburg i. Br. 2006.
31  J. B. Metz, Vergebung der Sünden, w: SdZ 195(1977), s. 120. Por. J. Werbick, 
Einführung in die Theologische Wissenschaftslehre, Freiburg im Br. 2010, s. 221: 
„Zdolność teologii do przekazywania prawdy – prawdziwości, znaczenia i uni-
wersalności jej mówienia o Bogu – nie jest niezależna i oderwana od memoria 
passionis w znaczeniu »zapewnienia pamięci o obcym cierpieniu«; jej logos ma 
nieodzownie „anamnetyczną podstawę”, jej logika jest logiką rozumu anamne-
tycznego, który nie może zapomnieć cierpienia ludzi, który pojmując to, czego 
doświadczyli, nie może tego zignorować ani uznać za stracone.” 
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na debata, jaka odbyła się 8 lutego 2012 roku podczas zorganizo-
wanego przez Katolicką Akademię w Bawarii spotkania teologów 
i  osób zainteresowanych32. Jeden z  prelegentów tego spotkania, 
Magnus Striet (profesor teologii fundamentalnej w  Albert-Lu-
dwigs-Universität Freiburg), wysunął tezę, iż główną przyczyną 
zła i cierpienia nie jest człowiek, ale sam Bóg, który podjął decyzję 
stworzenia świata, o  którym wiedział, iż będzie w  nim miejsce 
na  zło, cierpienie i  śmierć. Żadna teodycea, powiada Striet, nie 
jest w  stanie zwolnić Boga z  odpowiedzialności za  podjęcie ta-
kiej decyzji. Mało tego, Bóg sam postanowił wziąć odpowiedzial-
ność za swój czyn, poddając się prawom własnego stworzenia, i to 
po najdalsze konsekwencje. Striet pisze:

„We wcieleniu Bóg nie dokonuje odkupienia grzechu człowieka, 
przez który raj zmienił się w historię zawiści, niesprawiedliwo-
ści i nieskończonej przemocy; nie dokonuje zastępczego zadość-
uczynienia za  grzechy człowieka, by odbudować swoją chwałę. 
Bóg staje się człowiekiem, by pozostać wiernym własnej decyzji 
stworzenia, którą zaryzykował ze względu na wolność człowieka. 
Jeśli zatem pojęcie przebłagania – biorąc pod uwagę obciążającą 
je historię –, ma być jeszcze użyteczne […], to w zupełnie innym 
znaczeniu niż dotąd. We wcieleniu Bóg dokonuje zadośćuczynie-
nia za  własny czyn stworzenia, wymagając od  siebie jako Synu 
tego wszystkiego, czego wymaga od każdego jednego człowieka: 
życia, które pełne jest nie tylko piękna i przyjemności, ale zawiera 
też straszliwe otchłanie”33. 

Ogólny kierunek przyjętego tu rozumowania zmierza do uka-
zania Boga wrażliwego i solidarnego z ludzkim cierpieniem. Jed-
nak czy w takiej perspektywie krzyż Chrystusa może mieć jeszcze 
znaczenie zbawcze? Co znaczą tutaj słowa: „umarł za nasze grze-
chy”? Czym właściwie jest odkupienie? Striet odpowiada: „Doko-
nane przez Boga odkupienie jest (!) Jego objawieniem”34. W Jezu-
32  Erlösung auf Golgota? Der Opfertod Jesu im Streit der Interpretationen, 
hg. M. Striet, J.-H. Tück Freiburg im Br. 2012.
33  Tamże, s. 22 n.
34  Tamże, s. 21.
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sie Chrystusie, wcielonym Synu Bożym, Bóg wypowiedział swoje 
ostateczne „tak” wobec człowieka, i to po najdalsze konsekwen-
cje – aż po śmierć. To samowypowiedzenie się Boga aż po śmierć 
jawi się jednocześnie jako zwycięska manifestacja Bożego „tak” 
tam, gdzie władzę swą dzierży ostateczne „nie” (śmierć jako osta-
teczna negacja). Stąd w logikę wiary wpisana jest logika nadziei: 
Ponieważ Bóg jest absolutnym „tak” (to właśnie znaczą słowa 
„Bóg jest miłością”; 1 J 4,8.16), śmierć nie może być ostatecznym 
słowem o człowieku. Jego los spoczywa w rękach Boga-Miłości, 
którego własna śmierć była śmiercią naszej śmierci („negacją ne-
gacji”) i początkiem nowego życia w wieczności35.

W odpowiedzi na zarzuty

W  drugiej części naszych rozważań podjęta zostanie próba 
udzielenia odpowiedzi na  powyższe zarzuty. Siłą rzeczy będzie 
o ona miała charakter skrótowy i fragmentaryczny, zapraszający 
do  dalszych przemyśleń i  refleksji. Dwa zagadnienia wydają się 
tutaj szczególnie istotne: obraz Boga, zakładany w ramach kon-
kretnego modelu chrześcijańskiej soteriologii, oraz problem ludz-
kiej wolności. W kwestii ostatniej warto przytoczyć słowa Karla 
Rahnera, który słusznie zauważył, iż „zbawienie nie jest czymś, co 
wydarza się obok ludzkiej wolności, jako czyn Boga, ale samą jej 
ostatecznością, niezależnie od faktu, iż wpierw i przede wszystkim 
jest ono aktem Boga wobec człowieka”36. Wydaję się, iż przyjęcie 
tego stwierdzenia jako swego rodzaju matrycy chrześcijańskiej 
nauki o zbawieniu/odkupieniu może pomóc w dokonaniu takiej 
interpretacji pojęć „zastępstwa”, „zadośćuczynienia” i „przebłaga-
nia”, która z  jednej strony będzie respektować wymogi rozumu 
krytycznego, zainteresowanego autonomią podmiotu ludzkiego, 

35  Zob. moje uwagi krytyczne odnośnie poglądów M. Strieta w: K. Kałuża, Zba-
wienie przez krzyż? s. 181 n.
36  K. Rahner, Das christliche Verständnis der Erlösung, w: „Schriften zur Theo-
logie“, t. XV, s. 237.
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z drugiej zaś nie ulegnie właściwym owemu rozumowi aporiom, 
ujawniającym się w  postaci tego, co od  pewnego czasu zwykło 
nazywać się „dialektyką oświecenia”37.

Śmierć Jezusa – okrucieństwo doskonałe?

Dla wielu chrześcijan wydaje się oczywiste, że Bóg chciał cier-
pienia Jezusa, gdyż nie mogliśmy zostać zbawieni w inny sposób. 
Wszystko było ustalone z góry i nic nie działo się przypadkowo. 
Krzyż był zatem integralną częścią Bożego planu. Zdaniem nie-
mieckiego egzegety, Klausa Bergera, wielu ludzi odnajduje w tym 
przekonaniu swoje własne smutne historie oraz wiarę w zrządze-
nia losu. „Bóg coraz bardziej jest tutaj utożsamiany z  »losem«. 
Mamy tu do czynienia z mrocznym obrazem Boga, wobec któ-
rego człowiek staje się zupełnie malutki […]. Nie zauważa się 
przy tym zupełnie, że to właśnie Jezus dzięki swemu nieskrepo-
wanemu zaufaniu do Boga chciał przegnać z obrazu Boga wszelki 
mrok.”38 Rodzi się zatem pytanie: Czy mogliśmy zostać zbawieni 

37  M. Horkheimer, T. W. Adorno, Dialektyka Oświecenia. Fragmenty filozoficzne, 
przeł. M. Łukaszewicz, Warszawa 1994. Podstawową tezę dialektyki oświecenia 
można streścić następująco: „oświecenie – rozumiane najszerzej jako postęp 
myśli – zawsze dążyło do tego, by uwolnić człowieka od strachu i uczynić go 
panem” (tamże, s. 15). Człowiek, dzięki nauce i jej dziecku – technice – podbił 
i opanował przyrodę, stając się jej władcą. Z czasem jednak okazało się, że źródło 
emancypacji – rozum – uległ instrumentalizacji i na nowo zniewolił człowieka. 
Stąd określenie rozumu instrumentalnego, który sam niezdolny do wytyczania 
własnych celów, służy jedynie koordynacji zadań narzuconych mu z zewnątrz, 
poprzez system ekonomiczny i przemysł kulturowy. Skutkuje to zniewoleniem 
jednostki: bo już „przebudzenie podmiotowości okupione jest uznaniem wła-
dzy jako zasady wszelkich stosunków”, a to z kolei prowadzi do tego, że „ludzie 
płacą za pomnażanie swojej władzy wyobcowaniem od tego, nad czym władzę 
sprawują” (tamże, s.  25). W  związku z  tym Horkheimer i  Adorno dochodzą 
do wniosku, że indywidualność jednostki jest negowana, a triumfy święci „re-
presyjny egalitaryzm”, jak w przypadku „hitlerowskiej hordy”: „przejście rów-
ności prawa w bezprawie popełniane przez równych” (tamże, s. 29).
38  K. Berger, Po co Jezus umarł na krzyżu?, przeł. E. Pieciul, Poznań 2004, s. 171.
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inaczej, odkupieni taniej, aniżeli przez śmierć Syna? Czyż Bóg nie 
decyduje o losach świata? Czyż nie jest Panem historii?

Przekonanie, iż Jezus musiał cierpieć i umrzeć na krzyżu, bo 
Bóg tak właśnie postanowił, wskazuje na przymus, konieczność: 
Bóg mógł był postąpić inaczej, gdyby tylko chciał – ale nie postą-
pił. Można by zatem rzec, iż mamy tu do czynienia z „okrucień-
stwem doskonałym”39. Ponadto założenie, iż krzyż musiał się wy-
darzyć, gdyż taki był Boży plan, sugeruje, że Bóg jest niewolnikiem 
konieczności, więźniem własnej predestynacji. W konsekwencji 
trzeba by także przyjąć, że również w dziejach świata i  ludzko-
ści nie ma miejsca na autentyczną wolność i odpowiedzialność, 
gdyż wszystko było „z góry zaplanowane”. To samo należałoby 
odnieść do morderców Jezusa. Żadne z pism Nowego Testamentu 
nie pozostawia wątpliwości, że Jezus padł ofiarą sądowego skan-
dalu i  ludzkiej nienawiści. Jednak jeśli wszyscy byliby zaledwie 
wykonawcami jakiegoś planu, wówczas nikt nie byłby prawdziwie 
winny i nikogo nie można by czynić odpowiedzialnym za to, co 
się stało. Owszem, skoro Bóg wszystko ustalił w sposób wszech-
mocny i  wszechwiedzący, to dlaczego nie miałoby to dotyczyć 
także naszych nieprawości i występków?40 Trzeba też zauważyć, 
że jeśli wszystko, co się wydarza, miałoby być niczym innym, jak 
ścisłą realizacją z góry ustalonego planu Boga, to można by jesz-
cze, co prawda, mówić o  dziejach zbawienia (w  sensie określo-
nego koniecznością procesu Bożego samo-pojednania), ale z całą 
pewnością nie o  historii zbawienia. Konieczność i  automatyzm 
wykluczają bowiem wolność i odpowiedzialność, a bez nich nie 
można w sensie ścisłym mówić o historii. Historia nie jest zwy-
kłym następstwem faktów, ale zawsze i przede wszystkim historią 
wolności. W tym sensie przyroda nie ma i nie zna historii. Histo-
ria, tak, jak rozumie się ją od czasów nowożytnych, zakłada ludzki 
podmiot jako sprawcę działań, których w żaden sposób nie da się 

39  Por. Tamże, s. 159.
40  Por. Tamże, s. 160.
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wywieźć bądź wydedukować z  działań wcześniejszych – z  tego, 
„co już było”, „co jest” i „ co zawsze będzie” (np. w postaci nie-
złomnych praw przyrody bądź procesów dziejowych)41. 

Jak zatem rozumieć teksty Ewangelii, w których mowa o tym, 
że Jezus „musiał” cierpieć i że to właśnie przepowiedzieli prorocy 
(por. Mk 14,41; Łk 17,25)? Klaus Berger odpowiada na to pyta-
nie następująco: „słowo »musieć« nie dotyczy nigdy ostatecznego 
celu wydarzeń, lecz zawsze tego, co przedostatnie, a zatem tego, 
co poprzedza cel Boga i często, niestety, poprzedzać go musi”42. 
Na przykład w Liście do Rzymian czytamy: „Gdzie jednak wzmógł 
się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5,20). Niepo-
rozumieniem byłoby stwierdzenie, że aby łaska stała się bardziej 
obfita, trzeba w pierw porządnie nagrzeszyć. Chodzi raczej o to, 
że „tam, gdzie wina stała się wielka, tam Bóg zyskuje powód, by 
pokazać, że Jego łaska jest jeszcze bardziej obfita i mocna”43.

Nasze rozumienie konieczności nie pokrywa się zatem z jego 
rozumieniem biblijnym. Podobnie ma się rzecz z „przepowiada-
niem przyszłości”. Ewangeliści z  pewnością byli przekonani, że 
prorocy już wcześniej znali szczegóły męki Jezusa. Także sam 
Jezus wielokrotnie zapowiadał swoje cierpienia i  śmierć (por. 
Łk  13,33; Mk  14,41). Dar widzenia przyszłości lub prorokowa-
nia o  tym, co ma nastąpić, nie oznacza jednak, że wszystko to 
Bóg tak właśnie zaplanował i  tylko tak mógł nas odkupić. Wy-
darzenia przygodne pozostają bowiem przygodnymi, tzn. nieko-
niecznymi i  w  pewnym sensie przypadkowymi, nawet jeśli wie 
się o nich wcześniej. Jak wyżej wspomniano, tylko tak możliwa 

41  A. Halder, Wirklichkeit als Geschichte. Philosophische Vorfragen zu Bedeutung 
und Vermittlung des Christusereignisses, w: Grundfragen der Christologie heute, 
hg. L. Scheffczyk Freiburg im Br. 1975, s. 30: „Denn Geschichte ist nicht das 
Notwendigkeitsgeschehen nach feststehenden Wesens- oder Entwicklungsge-
setzten, sondern, obwohl nicht willkürlich und bedingungslos, doch ein unab-
leitbar-unberechenbares Geschehen von Freiheit.“
42  K. Berger, Po co Jezus umarł na krzyżu?, s. 164.
43  Tamże.
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jest w świecie wolność i odpowiedzialność, tylko tak możliwa jest 
„historia zbawienia”, która, jako historia autentycznej wolności, 
jest również „historią nie-zbawianie” – historią błądzenia, zdra-
dy i  upadku.  I  tak Jezus wie wcześniej, że jeden z  uczniów Go 
„wyda”, niemniej jednak uczeń ten staje się winny. Nie mamy tu 
zatem do czynienia z żadnym automatyzmem, z żadną dziejową 
koniecznością, i  nigdzie też nie jest powiedziane, że zbawienie 
„tylko tak mogło się dokonać”44.

Nie znaczy to, rzecz jasna, że męka i śmierć Jezusa były dziełem 
„czystego przypadku”. Chodzi raczej o uznanie, iż Bóg faktycznie 
jest Panem historii, ale nie w sensie jej perfekcyjnego planowania 
(Bóg byłby tu czymś w rodzaju maszyny bądź zaprogramowanego 
komputera). Cierpienie i śmierć Jezusa zyskują w tej historii okre-
ślony sens, jednak wyłącznie z perspektywy celu, którym jest od-
kupienie człowieka i wyzwolenie całego stworzenia. Bóg jest wła-
śnie w tym wszechmocny, że z wszystkiego potrafi wyprowadzić 
jakieś dobro. Także cierpienie i  śmierć Jezusa potrafi skierować 
na ten cel. Klaus Berger wyprowadza stąd następujący wniosek:

„Założenie istnienia perfekcyjnego planu wyznaczającego eta-
py, które Bóg jedynie po  kolei realizuje, nie daje się pogodzić 
z  biblijnym obrazem Boga i  nie można go nawet w  przybliże-
niu udowodnić, powołując się na ten obraz. Cierpienie i kona-
nie Jezusa nie polega zatem na teologicznym przymusie ani też 
od samego początku nie jest uważane za jedyną możliwość od-
kupienia. Z drugiej strony, po tym, co się wydarzyło, chybione 
będzie każde pytanie o coś, co mogło się było wydarzyć w sposób 
alternatywny.”45 

44  Por. Tamże, s. 67.
45  Tamże, s. 68. Por. W. Kasper, Jesus Christus, Mainz 1974, s. 229 n.: „Wir müs-
sen jeder Possibilientheologie über die Möglichkeiten Gottes den Abschied 
geben. Wir können, darin der thomistischen Position recht gebend, nur von 
der konkreten wirklichen Offenbarung Gottes in Jesus Christus ausgehen, in 
der Gott die Welt in ihrer Sünde erlöst, indem er sie in Jesus Christus neu zu-
sammengefaßt hat, und wir können dann in der Wirklichkeit die Möglichkeit 
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Śmierć Jezusa jest przypieczętowaniem Jego boskiego posłan-
nictwa, a zarazem tragiczną konsekwencją jego odrzucenia przez 
tych, którym niezłomnie głosił Ewangelię miłości. On sam nie 
szukał śmierci, ale też jej nie unikał. Jego gotowość na jej przyjęcie 
była niczym innym, jak konsekwencją wierności raz podjętej de-
cyzji – decyzji umiłowania „swoich” „do końca”, aż po najdalsze 
konsekwencje. Gotowość ta była jednocześnie wyrazem Jego ni-
czym nieskrepowanej wolności, w której całkowicie powierzył się 
Ojcu, przezwyciężając tym samym wszelki lęk i nieufność wzglę-
dem Tego, który sam jest miłością (por. 1 J 4,16). Ściśle rzecz bio-
rąc, to nie przez krzyż Jezusa zostaliśmy odkupieni, ale dzięki Jego 
miłości, którą nas umiłował, i która przywiodła Go aż po krzyż. 
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje 
za przyjaciół swoich” (J 15,13). Albo jeszcze inaczej: to nie krzyż 
nadał śmierci Jezusa charakter zbawczy, ale odwrotnie: to dzięki 
miłości, która nie cofnęła się nawet przed cierpieniem i śmiercią, 
krzyż – dotąd znak hańby i potępienia – stał się znakiem wiecz-
nego zbawienia. Sama w  sobie miłość Jezusa nie potrzebowała 
krzyża, aby stać się tym, czym była od początku, „od założenia 
świata” (Mt 25,34). W takiej perspektywie można, owszem, na-
leży stwierdzić za  Edwardem Schillebeeckxem, iż właściwie to 
„nie dzięki śmierci Jezusa, ale pomimo Jego śmierci zostaliśmy 
odkupieni”46 i  ostatecznie zbawieni. Pomimo Jego śmierci także 
dlatego, że sama śmierć, jako pustosząca, godząca w samą istotę 

Gottes erkennen: Jesus Christus als die Wirklichkeit der Offenbarung ist von 
Ewigkeit her deren Möglichkeit.“
46  E. Schillebeeckx, Christus und die Christen. Die Geschichte einer Lebenspraxis, 
Freiburg im Br. 1977, s. 710: „Für Thomas ist es philosophisch ein sinnloses Un-
ternehmen, in Gott nach einer bestimmten Ursache, einem Grund oder Motiv 
des Bösen und der Leiden zu suchen, die zwar nicht notwendig aus unserer 
Endlichkeit folgen, aber von daher doch ihre fundamentale Möglichkeit bezie-
hen. Negativität kann in Gott keine Ursache und kein Motiv haben. Aber dann 
können wir ebensowenig nach einem göttlichen Warum des Todes Jesu suchen! 
Daher werden wir, zunächst, sagen müssen, dass wir nicht dank dem Tode Jesu, 
sondern trotz seines Todes erlöst sind.“
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miłości negatywność, również po śmierci Jezusa pozostała tym, 
czym zawsze była, i czym nadal pozostanie: cierpieniem, pustką, 
samotnością. Żadna dialektyka nie jest w  stanie odmienić tego 
faktu. Śmierć zawsze pozostanie „zaprzeczeniem miłości”, czystą 
negatywnością – tym, czego tak naprawdę „nigdy być nie powin-
no”47, największym skandalem w dziejach stworzenia. Tylko mi-
łość – nie jakakolwiek miłość, ale miłość, która „jest z Boga” (1 
J 8,47) – zwycięża śmierć i daje nowe życie. Tylko ta i żadna inna 
miłość zdolna jest dotrzymać obietnicy, która w ludzkiej miłości, 
choćby najpiękniejszej i najwznioślejszej, jest i musi pozostać tyl-
ko hieroglifem, „inchoatywem”, który sam siebie nie może zmie-
nić w „tryb orzekający”48. Jako jedynie stworzona, ludzka miłość 
jest obietnicą (Gabriel Marcel: „kochać jakąś istotę znaczy mówić: 
ty nie umrzesz”49), której sama nie jest w stanie spełnić. Dopiero 
z tej perspektywy zaczynamy także rozumieć, co znaczy „zmar-
twychwstanie”: Jest ono mocą miłości, która zwycięża wszystko 
– nawet śmierć. 

Krzyż jako apogeum somoobjawienia Boga-Agápē

Dopiero w takiej perspektywie można powiedzieć bez popada-
nia w sprzeczność, iż wydarzenie krzyża jest kulminacją objawia-
nia się Boga jako absolutnej, nieodwołalnej i niedościgłej miłości. 
Jeśli Jezus rzeczywiście jest samoobjawieniem trójjedynego Boga, 
jeśli Bóg-dla-nas jest jednocześnie Bogiem-w-sobie, to Bóg, któ-
ry zechciał objawić się człowiekowi jako absolutna, nieodwołal-
na i nieprzekraczalna zbawcza miłość (agápē), nie mógł uczynić 
tego inaczej, jak tylko poprzez krzyż Chrystusa. Stąd najbardziej 
radykalne roszczenie Jezusa, zawarte w  słowach „JA JESTEM” 

47  Th. Pröpper, Erlösungsglaube und Freiheitsgeschichte. Eine Skizze zur Soterio-
logie, München 31991, s. 98.
48  Por. H. U. von Balthasar, Wiarygodna jest tylko miłość, przeł. E. Piotrowski, 
Kraków 1997, s. 54.
49  G. Marcel, Tajemnica bytu, przeł. M. Frankiewicz, Kraków 1995, s. 361.
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(J 8,24.28.58), roszczenie do bycia najwyższą epifanią Boga-Mi-
łości50, oraz krzyż jako najbardziej radykalne i całkowite („umi-
łowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował”; J 13,1) wy-
danie siebie za zbawienie świata, tworzą nierozerwalną jedność. 
W  tym sensie krzyż jest punktem kulminacyjnym zbawczego 
samoudzielania się Boga człowiekowi (id quo majus non datur), 
a  jednocześnie najwyższą – w sensie doskonałej pełni i absolut-
nej nieprzekraczalności – epifanią Bożej miłości, id quo majus nil 
fieri potest (F. W. J. Schelling). Krzyż jest „miejsce[m], na którym 
z miłości do  ludzi Bóg w swoim Synu cierpi i umiera”51. Boska 
miłość objawiona na krzyżu jest przy tym – jak podkreśla Hans 
Urs von Balthasar – wyrazem absolutnej wolności i wszechmocy 
Boga, który w doskonałej pełni swojego istnienia nie potrzebuje 
ani świata, ani tym bardziej krzyża52, jednak z drugiej strony – jak 
słusznie zauważa K.-H. Menke – gdyby Bóg w sobie i dla siebie 
był inaczej wszechmocny niż Ukrzyżowany, wtenczas Jezus nie 
mógłby być samoobjawieniem się Boga53. Słusznie można by wte-
dy pytać, dlaczego wszechmocny i dobry Bóg nie uchronił Jezusa 
przed męką i śmiercią, skoro leżało to w Jego mocy. Tymczasem 
sercem chrześcijańskiej teologii jest przekonanie, że Jezus – Jego 
życie, cierpienie i  śmierć – jest samoobjawieniem trójjedynego 
Boga-Agápē. We wcieleniu i ukrzyżowaniu Syna Ojciec sam wy-

50  Św. Augustyn widzi powiązanie Jezusowego „JA JESTEM” (Ego Eimi) z ob-
jawieniem imienia Bożego w Księdze Wyjścia 3,14 i stwierdza: „Sądzę, że Pan 
nasz Jezus Chrystus mówiąc: Jeśli nie uwierzycie, że JA JESTEM nie chciał po-
wiedzieć co innego, jak to: »Tak, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem Bogiem, po-
mrzecie w grzechach waszych«”; św. Augustyn. Homilie na Ewangelię i Pierw-
szy List św. Jana. Tł. W. Szałdrski i W. Kania. Warszawa 1977 (PSP 15) 38.10 
(PL 35 1680)
51  T. Dola, Teologia misteriów życia Jezusa, Opole 2002, s. 201.
52  Por. H. U. von Balthasar, Theodramatik, t. 3: Die Handlung. Einsiedeln 1980, 
s. 297 n. 
53  Por. K.-H. Menke, Gott sühnt in seiner Menschwerdung die Sünde des Men-
schen, w: Erlösung auf Golgota? Der Opfertod Jesu im Streit der Interpretatio-
nen, M. Striet, J.-H. Tück, s. 103.
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daje się w  ręce grzeszników, pozwala dotknąć się naszym cier-
pieniem, by w ten sposób, niejako „od wewnątrz”, przemienić je 
mocą swojej miłości54. Tutaj też okazuje się, na czym właściwie 
polega Boża wszechmoc. Ojciec tak samo nie może usunąć krzy-
ża, jak nie może tego uczynić Syn. Nie może dlatego, że Bóg jako 
wspólnota (communio) Osób, jako relacja Ojca do  Syna i  Syna 
do Ojca w Duchu Świętym, jest do tego stopnia miłością, że ra-
czej pozwala się ukrzyżować, niż coś wymusić, nawet jeśli miało-
by to być jakieś obiektywne dobro55. Bez wolności nie ma miłości 
– i nie ma odkupienia. Wolność jest „tworzywem” dramatu zba-
wienia – dramatu, który będzie trwał „aż do skończenia świata”56.

Zastępstwo

Jak w  takim kontekście rozumieć podstawowe dla chrześci-
jańskiej soteriologii pojęcia „zastępstwa” i  „zadośćuczynienia”? 
Zacznijmy od zwykłego spostrzeżenia: Nikt z nas nie jest samo-
wystarczalny. Od początku do końca życia zdani jesteśmy na in-
nych ludzi, na  ich pomoc i ofiarność. Jako dzieci potrzebowali-
śmy naszych rodziców, którzy nas karmili, opiekowali się nami, 
robili za nas najprostsze czynności. Potem potrzebowaliśmy na-
uczycieli, którzy wprowadzali nas w  nowe obszary życia. Rów-
nież jako dorośli zdani jesteśmy na umiejętności innych. W takiej 
perspektywie teza o  absolutnej autonomii ludzkiego podmiotu 
musi wydawać się iluzją, którą nowożytny indywidualizm usi-
łuje podnieść do rangi niekwestionowanego dogmatu. Rzekomo 
„autonomiczny” człowiek utrzymuje, że nie potrzebuje pomocy 
ani zastępców, a przecież w pełni z nich korzysta. Wystarczy spoj-

54  Por. K. Kałuża, „Sis tu tuus, et ego ero tuus”. Znaczenie podmiotowości dla 
refleksji teologicznej, w: ŚSHT 44(2011)2, s. 367.
55  Por. K.-H. Menke, Gott sühnt in seiner Menschwerdung die Sünde des Men-
schen, s. 105.
56  Por. B. Pascal, Myśli (wyd. internetowe: www.wolnelektury.pl), s. 96: „Jezus 
będzie konał aż do skończenia świata; nie trzeba spoć przez ten czas.”
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rzeć na jego stosunek do mass mediów, które nazbyt często my-
ślą za niego i kształtują go według własnych wzorców i ideałów, 
niejednokrotnie prowadząc do  ubezwłasnowolnienia. Człowiek 
zawsze ma innych, którzy „stają w jego miejsce”. Tak było również 
w przypadku Izraela, którego wiara zasadzała się na wierze jedno-
stek: Abrahama, Mojżesza, Eliasza, Izajasza i wielu innych. Jezus 
w swoim zastępstwie „za wielu” (Mk 14,24) nie jest jakimś szcze-
gólnym wyjątkiem, lecz stanowi „punkt kulminacyjny i ostatecz-
ne uosobienie długiej historii zastępstw w Izraelu”57. 

Słowo „zastępstwo” (Stellvertretung) trzeba jednak dobrze 
rozumieć58. W  żadnym wypadku nie oznacza ono zwolnienia 
drugiego z  jego osobistej odpowiedzialności, ani też zastąpienia 
go w  jego obowiązku wiary i  nawrócenia. Przeciwnie, „zastęp-
stwo” ma za zadanie postawy te umożliwić. Jak słusznie zauważa 
Lohfink: „Prawdziwe zastępstwo nie oznacza ubezwłasnowolnie-
nia i  niczego tak bardzo nie pragnie jak właśnie tego, aby dru-
gi człowiek był wolny w sowim działaniu. Wydarza się to w taki 
sposób, że jedna osoba staje w miejsce drugiej, ale nie po to, żeby 
ją »zastąpić« (ersetzen), lecz żeby dać jej szansę działania, do któ-
rego zastała powołana.”59 Hans Urs von Balthasar, nawiązując 
do teologii krzyża Paula Althausa, mówi w tym kontekście o „in-
kluzywnym zastępstwie” (inklusive Stellvertretung) odkupionego 
grzesznika, implikującym „ekskluzywne zastępstwo” (exklusive 
Stellvertretung) Chrystusa-Odkupiciela: 

„Kiedy Zbawiciel, w swojej solidarności ze zmarłymi, oszczędził 
im całego doświadczenia śmierci (jako poena damni) […], wziął 
zastępczo całe to doświadczenie na siebie. Właśnie w ten sposób 

57  G. Lohfink, Jezus z Nazaretu. Czego chciał. Kim był, s. 429.
58  Por. K.-H. Menke, M. Hommens, Stellvertretung, w: LThK3 t. 9, sp. 951-955. 
Semantyka słowa „zastępstwo” (niem. Stellvertretung) jest bardzo złożona, 
na co wskazują jego łacińskie odpowiedniki: vicariatio/vicariatus, representa-
tio, substitutio, subrogatio, procuratio. Zob. S. Schaede, Stellvertretung, Tübin-
gen 2004, s. 7-270.
59  G. Lohfink, Jezus z Nazaretu. Czego chciał. Kim był, s. 429.
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okazuje się On być Jedynym, który wykraczając ponad powszech-
ne doświadczenie śmierci zmierzył głębię otchłani. […] Ażeby 
śmierć Chrystusa mogła, mówiąc za Althausem, być inkluzywna, 
musi być jednocześnie ekskluzywna, w  swojej zastępczej mocy 
niepowtarzalna”60. 

W ten sposób odkupienie jako absolutnie wolny czyn Boga-
-Agápē nie tylko nie znosi wolności grzesznika, ale – ustana-
wiając na nowo przestrzeń komunikacji bosko-ludzkiej (Nowe 
Przymierze) – wręcz ją umożliwia. Dlatego Jezus nie odsuwa 
grzesznika na bok, by zająć jego miejsce. Nie przywłaszcza też so-
bie jego wolności, aby uczynić z niej coś, czego tamten nie chce. 
Na innym miejscu von Balthasar powie: Jezus „może mnie »od-
kupić« (tzn. wykupić z więzienia czy zadłużenia), ale ja muszę ten 
czyn przyjąć, pozwolić, by stał się on dla mnie prawdziwy. Czło-
wiek w swej wolności nie jest pakunkiem, który się »wykupuje«”61. 
Tak rozumiana kategoria zastępstwa nie narusza – wbrew temu, 
co sądził Kant – moralnej integralności człowieka jako wolnego 
i odpowiedzialnego za swoje czyny podmiotu62. Człowiek może 
także odrzucić Bożą miłość i zamknąć się na zbawienie. Dotyka-
my tutaj bez wątpienia najbardziej newralgicznego punktu chrze-

60  H. U. von Balthasar, Teologia Misterium Paschalnego, przeł. E. Piotrowski, 
Kraków 2001, s. 161.
61  H. U. von Balthasar, Epilog, przeł. J. Zychowicz, Kraków 2010, s. 88.
62  R. Spaemann odwołuje się w  tym kontekście do  kategorii paradoksu. Por. 
R. Spaemann, Einleitende Bemerkungen zum Opferbegriff, w: Zur Theorie des 
Opfers. Ein interdisziplinäres Gespräch, hg. R. Schenk Stuttgart – Bad Cannstatt 
1995, s. 23: „Gibt es Stellvertretung in der Sphäre der Subjektivität? Kann Je-
mand für den anderen nicht nur eine dingliche, sondern auch eine moralische 
Schuld bezahlen? Kann einer für den anderen gut sein? Da Christentum be-
antwortet diese Fragen mit einem Paradox. Moralische Stellvertretung durch 
das Opfer Christi findet nur statt, wenn die Gesinnung dessen, für den Stell-
vertretung geleistet wird, selbst sich wandelt. Aber diese Wandlung wird erst 
durch das stellvertretende Opfer ermöglicht. Ihr Motiv ist nämlich Dankbarkeit 
für das stellvertretende Opfer […] Der Gesinnungswandel verdankt sich einem 
Impuls, den das Subjekt sich nicht geben kann, einer Gnade“.
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ścijańskiej soteriologii – punktu, w którym zawodzi wszelka wie-
dza, a pozostaje już tylko nadzieja63.

Przebłaganie

Istnieje stanowisko, wedle którego idea śmierci przebłagalnej 
była Jezusowi nie tylko obca, ale nadto zupełnie sprzeczna z Jego 
przepowiadaniem Boga jako miłosiernego, zawsze gotowego 
do  przebaczenia Ojca64. Zdaniem Gerharda Lohfinka, stanowi-
sko to dostrzega w przepowiadaniu Jezusa pewną prawidłowość, 
którą należy potraktować poważnie. Otóż Jezus w  żadnym wy-
padku nie wystąpił z  przesłaniem: „Przyszedłem na  świat, żeby 
cierpieć i w ten sposób dokonać przebłagania za grzechy świata. 
Naśladujcie mnie i cierpcie ze Mną!” A już z pewnością Jezus nie 
głosił: „Przyszedłem na świat, bo Bóg chce, żebym stał się ofiarą 
za odkupienie świata. Śmierć na krzyżu jest najważniejszym ce-
lem mojego życia”. Gdyby tak brzmiało orędzie Jezusa, „wówczas 
byłby to masochizm, gloryfikacja cierpienia, kultura śmierci”65. 
Tego jednak Jezus nie głosił. Jego przepowiadanie od  początku 
było „Ewangelią”, radosną nowiną, którą podsumował słowami 
z Księgi Izajasza: „Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, 
trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwych-
wstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Mt  11,2-5). Niewidomi, 
sparaliżowani, trędowaci, głusi i  zmarli reprezentują cierpienie 
i  nędzę Izraela i  świata. Jezus stawia czoło owemu cierpieniu. 
Jak wspomniano, nędza i cierpienie nie są częścią Bożego planu. 
63  Por. K. Kałuża, Zbawienie przez krzyż? O niektórych problemach współczesnej 
soteriologii, s. 196.
64  Por. P. Fiedler, Sünde und Vergebung im Christentum, w: Conc (D) 10(1974), 
s. 568-571; tenże, Jesus und die Sünder (BET 3), Frankfurt a. M. 1976, s. 277-
281; H. Halbfas, Glaubensverlust. Warum sich das Christentum neu erfinden 
muss, Ostfildern 32011, s. 47-56; H. Vorgrimler, Gott. Vater, Sohn und Heiliger 
Geist, Münster 2003, s. 89.
65  Por. G. Lohfink, Gegen die Verharmlosung Jesu. Reden über Jesus und die Kir-
che, s. 143.
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Przeciwnie, Bóg pragnie szczęścia, zbawienia i wyzwolenia świa-
ta, gdyż taki był Jego pierwotny zamiar. Jezus pragnie ów zamiar 
zrealizować, chce, aby w świecie nastało „królowanie Boga” i aby 
w ten sposób stworzenie stało się tym, do czego od początku było 
przeznaczone.

Jednak w  chwili, gdy Bóg całkowicie darowuje się Izraelowi 
w  Jezusie, Izrael odrzuca panowanie Boga, przegrywając w  ten 
sposób zbawienie swoje i innych narodów. W konsekwencji Jezus 
staje wobec nowej sytuacji. Ta nowa sytuacja domaga się nowej 
interpretacji Jego życia i posłannictwa. Jezus dokonuje jej w cza-
sie uczty paschalnej, którą spożywa ze swoimi uczniami. Właśnie 
w tym momencie, kiedy lud Boży zamierza zmarnować swoje wy-
branie dla świata, Jezus interpretuje swoją śmierć jako ostateczne 
samoudzielenie się Boga człowiekowi, jako godzinę zbawienia. 
Lohfink pisze: „Na winę Izraela, która kumuluje się teraz w śmier-
ci Jezusa, Bóg odpowiada, że nie odbiera swemu ludowi wybrania, 
lecz na dobre darowuje mu życie, mimo że ów to życie zlekcewa-
żył”66. W tym miejscu wyjaśnia się również, co znaczy „przebła-
ganie”: „Przebłaganie to nic innego jak ostateczna konsekwencja 
zastępstwa, a mianowicie ofiara aż po śmierć”67. 

Trzeba tutaj pamiętać o istotnej różnicy, jaka zachodzi między 
przebłaganiem w  sensie biblijnym, a  przebłaganiem w  świecie 
innych religii68. W religiach pogańskich celem przebłagania było 
uzyskanie przychylności bądź udobruchanie rozgniewanego bó-
stwa. Temu też miała służyć instytucja ofiary. Była ona rozumiana 

66  G. Lohfink, Jezus z Nazaretu. Czego chciał. Kim był, s. 426. Nasuwa się tutaj 
oczywiste pytanie, co by się stało, gdyby Izrael przyjął orędzie Jezusa? Lohfink, 
podobnie jak wcześniej A. Vögtle, odpowiada: „Wtedy Izrael doznałby przemia-
ny. Nastałoby pojednanie i pokój. Jezus nie umarłby na krzyżu, a Izrael stałby 
się miastem jaśniejącym na górze”. G. Lohfink, Gegen die Verharmlosung Jesu. 
Reden über Jesus und die Kirche, s. 145.
67  G. Lohfink, Jezus z Nazaretu. Czego chciał. Kim był, s. 431.
68  Por. H. Bürkle, B. Janowski, H. Merklein, K.-H. Menke, J. Schuster, J. Wer-
bick, P. Becher, Sühne, w: LThK3 t. 9, sp. 1097-1105.
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jako działanie zastępcze o  charakterze symbolicznym, mającym 
na celu spłacenie winy. Za pomocą ofiary człowiek usiłował zjed-
nać sobie moce, mające wpływ na jego życie. Inicjatywa wycho-
dziła przy tym od człowieka, co pociągało za sobą niebezpieczeń-
stwo instrumentalizacji bóstwa. Inaczej rzecz ma się w  Izraelu. 
Tutaj wszelkie przebłaganie wychodzi od  Boga. To On jest jego 
inicjatorem. Dotyczy to także Nowego Testamentu. Wyraźnie 
mówi o tym św. Paweł kiedy stwierdza, iż „w Chrystusie Bóg jed-
nał z sobą świat” (2 Kor 5,19). Bóg okazał nam swoją miłość „gdy 
byliśmy jeszcze grzesznikami” i  „nieprzyjaciółmi” (Rz  5,8.10), 
a  więc wtedy, gdy jeszcze nic nie mogliśmy Mu dać ani też dla 
Niego uczynić. W  najważniejszym tekście Pawła mówiącym 
o śmierci Jezusa, który jest „narzędziem przebłagania” (Rz 3,25), 
wielokrotnie pojawia się myśl, że zostaliśmy odkupieni nie przez 
nasze uczynki, ale „darmo”, z „łaski” (Rz 3,24). Tak więc inicjato-
rem procesu pojednania jest sam Bóg, jednak w  taki sposób, iż 
daje On człowiekowi możliwość bycia aktywnym podmiotem tego 
procesu, uczestniczącym w nim właśnie przez zadośćuczynienie. 

W taki oto sposób znowu powracamy do pojęcia „inkluzyw-
nego zastępstwa”. Chrystus, wcielony Syn Boży, pozwala przybić 
się do krzyża rękami grzeszników, aby dać nam „nowe życie”. Jed-
nak to „nowe życie” pragnie przemienić naszą śmierć (tj. nasze 
grzeszne oddalenie się od Boga) w jej przeciwieństwo nie bez nas, 
ani tym bardziej wbrew nam. Dlatego też przyjęcie „ukrzyżowanej 
miłości” w wierze nigdy nie jest tylko zwykłym przyjmowaniem, 
lecz również aktywnym zadośćuczynieniem, i  to w podwójnym 
sensie: w sensie ukrzyżowania w sobie „dawnego Adama”, wraz 
z jego pożądliwością, oraz aktywnego włączenia się w ofiarę miło-
ści „nowego Adama”. W ten sposób nasze ludzkie zadośćuczynie-
nie staje się „wewnętrznym momentem zadośćuczynienia same-
go Chrystusa”, które „owocuje” w naszym życiu69. Abstrakcyjnie 

69  Por. N. Hoffmann, Sühne. Zur Theologie der Stellvertretung, Einsiedeln 1981, 
s. 91.
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mówiąc, Bóg mógł dokonać naszego odkupienia w inny sposób. 
Mógł po  prostu „puścić w  niepamięć” nasze grzechy, nasze ze-
rwanie więzi z Nim, i przemienić nas jakby za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki. Jednak wówczas odkupienie nie byłoby rzeczy-
wistością „komunijną” i nie odpowiadałoby duchowi Przymierza, 
który przenika całą historię objawienia i  zbawienia. Gdyby za-
brakło naszego współdziałania, zaangażowania naszej osobistej 
wolności – która, rzecz jasna, sama wpierw wymaga odkupienia 
i  wyzwolenia z  mocy zła (hamartia) poprzez „ekskluzywne za-
stępstwo” Chrystusa – Bóg działałby poza Przymierzem i  poza 
komunią. Jak zauważa Karl-Heinz Menke: „Jeśli Bóg nie chce 
grzesznika ubezwłasnowolnić, zastąpić albo zniweczyć, ale go 
wyzwolić i nawrócić do siebie, to może On działać tylko »razem 
z nim«”70. Dlatego człowiek musi podjąć walkę z grzechem i usu-
wać jego następstwa. W tym sensie pisał także św. Anzelm, iż „za 
grzech ludzi powinien zadośćuczynić tylko ktoś z nich samych”71. 
W przeciwnym razie nie zostałaby przywrócona człowiekowi jego 
pierwotna godność. Grzech nie rozwiewa się w powietrzu, nawet 
gdy został odpuszczony. Grzech ma zawsze wymiar ponadindy-
widualny, społeczny. Grzech wtapia się w ludzką wspólnotę, psuje 
kawałek świata i  stwarza syndrom zguby72. Dlatego jego skutki 
muszą zostać przezwyciężone. Jednak to przezwyciężenie grzechu 
i zrodzonego zeń zła nie może dokonać się obok człowieka, z po-
minięciem jego wolności. Z drugiej strony człowiek sam z siebie 
nie jest tego w stanie uczynić, tak jak nie jest w stanie rozgrze-
szyć samego siebie. Dlatego potrzebne jest przebłaganie zastęp-
cze. Dag Hammarskjöld, drugi sekretarz generalny ONZ, który 

70  K.-H. Menke, Die Einzigkeit Jesu Christi im Horizont der Sinnfrage, Einsie-
deln 1995, s. 134.
71  Św. Anzelm z Canterbury, O Wcieleniu. Wybór pism, przeł. A. Rosłan, Po-
znań 2006, s. 150.
72  Szerzej na ten temat w: G. Lohfink, L. Weimer, Maryja – nie bez Izraela. Nowe 
spojrzenie na naukę o Niepokalanym Poczęciu, przeł. E. Pieciul-Karmińska, Po-
znań 2010, s. 44-76.
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podczas swych starań o  zakończenie wojny domowej w  Kongo 
zginął 17 września 1961 roku w katastrofie lotniczej, napisał tekst, 
który może pomóc zrozumieć zarysowaną tutaj problematykę. 
Brzmi on następująco:

„Wielkanoc  1960. Przebaczenie przerywa łańcuch przyczyno-
wo-skutkowy dzięki temu, że ten, który »przebacza« z  miłości, 
bierze na siebie odpowiedzialność za skutki tego, co uczyniłeś ty. 
Dlatego odpowiedzialność oznacza zawsze ofiarę. Ceną twojego 
własnego uwolnienia dzięki ofierze innego człowieka jest to, byś 
i ty sam był gotowy uwalniać innych w ten sam sposób, niezależ-
nie od kosztów.”73

Ostatecznie to miłość zwycięża. Miłość gotowa jest wyba-
czyć wszelki grzech, nie może jednak wybaczyć skutków grzechu, 
który pozostawił swój ślad w  historii. Dlatego miłość, o  ile jest 
ona miłością autentyczną i  rzeczywistą, bierze na  siebie odpo-
wiedzialność za skutki tego, co uczynił kto inny. To zaś wymaga 
ofiary. Tego rodzaju ofiara dokonała się w życiu i śmierci Jezusa. 
Cała Jego egzystencja była pro-egzystencją – byciem „dla” i „za” 
innych  –, wyrzeczeniem się siebie aż po  „ostateczną ostatecz-
ność” – aż po śmierć; agape w najbardziej radykalnym tego słowa 
znaczeniu. W ten sposób Jezus zburzył mur niezgody, przełamał 
zaklęty krąg szerzącego się w świecie zła i stworzył nowy grunt, 
na którym możliwe jest przezwyciężenie winy.

Przebłaganie to zatem „nowe, podarowane przez Boga umoż-
liwienie życia. Jest ono darem, dzięki któremu człowiek, który 
nie jest święty i ciągle na nowo okrywa się winą, może żyć wo-
bec świętego Boga – w Jego bliskości”74. W żadnym wypadku nie 
oznacza ono udobruchania rozgniewanego Boga, Jego pojednaw-

73  D. Hammarskjöld, Zeichen am Weg. Übertragen und eingeleitet von A. Graf 
Knyphausen, München 1965, s. 166. Cyt. za: G. Lohfink, Jezus z Nazaretu. Czego 
chciał. Kim był, s. 434.
74  G. Lohfink, Jezus z Nazaretu. Czego chciał. Kim był, s. 432.
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czego nastrojenia75; Bóg w swej istocie, tj. w swojej niezgłębionej 
miłości (agápē), jest niezmienny, i żaden ludzki akt nie może do-
konać w Nim jakiejkolwiek zmiany76. Przebłaganie oznacza raczej 
pozwolenie Bogu na to, by On sam wyrwał nas z mocy zawinionej 
śmierci i otworzył przed nami nową możliwość – możliwość włą-
czenia się w komunię miłości, którą On sam jest, i do której ciągle 
nas wzywa (por. J 17,21).

*

Od  czasów oświecenia chrześcijańska soteriologia musi sta-
wiać czoła wyzwaniom, których głównym źródłem jest rozum 
krytyczny. Teolog, zwłaszcza teolog fundamentalny, nie może dy-
stansować się od  tego rodzaju roszczeń, gdyż byłoby to równo-
znaczne z rezygnacją z jednego z podstawowych zadań teologii, 
jakim jest obrona i uzasadnianie wiarygodności chrześcijańskiego 
objawienia. Jak pokazały powyższe rozważania, kierowane prze-
ciwko chrześcijaństwu ostrze krytyki nie zawsze ma charakter 
ideologiczny czy systemowy. Często wyrasta ono z doświadczenia 
jakiegoś konkretnego zła, wobec którego człowiek czuje się bez-

75  H. Merklein, Sühne,  II. Biblisch-theologisch,  2. Neues Testament, w: LThK3 
t. 9, sp. 1101: „Nach biblischem Verständnis dient Sühne nicht zur Besänftigung 
eines beleidigten Gottes. Sühne ist eine gnädige Einrichtung Gottes, mit deren 
Hilfe die durch die Sünde gesetzte Wirklichkeit einer gestörten Ordnung, die 
unweigerlich auf den Sünder zurückschlägt (Tun-Ergehen-Zusammenhang), 
aufgehoben wird.“
76   M. Przanowski, Niezmienność Boga a  ofiara Chrystusa, w: Zbawieni 
przez ofiarę? Historia i  perspektywy centralnej kategorii soteriologicznej, red. 
A.  Malina, Katowice 2012, s.  69: „Dzieło zbawcze Boga nie jest działaniem, 
w którym Bóg zmienia samego siebie, na przykład zmienia się z obrażonego 
w  usatysfakcjonowanego, czy ze smutnego w  szczęśliwego. Wszystkie opisy 
stanu, w  którym znajduje się Bóg wtedy, gdy człowiek Go porzuca, a  więc 
»gniew«, »złość«, »zazdrość« i inne tego rodzaju biblijne wyrażenia powinny 
być rozumiane nie jako stwierdzenia rzeczywistej uczuciowej płynności natury 
Boga, lecz jako metaforyczne oddanie jednego i niezmiennie życzliwego aktu 
miłości Boga.”
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silny i upokorzony. Rodzi się wtedy bolesne pytanie: „Gdzie jest 
Bóg? Gdzie jest Jego zbawienie?” Rozczarowanie Bogiem, który 
dla wielu stał się Bogiem dalekim, oraz stworzonym przez Niego 
światem, podatnym na ból i cierpienie, to niewątpliwie najwięk-
sze wyzwanie dla chrześcijańskiej soteriologii. „Rycerz wiary” (S. 
Kierkegaard) nie może pozostawać obojętnym wobec tego stanu 
rzeczy, lecz musi okazać gotowość do podjęcia krytycznego dialo-
gu z każdym, kto domaga się od niego „obrony” i „uzasadnienia 
tej nadziei”, która w nim jest (por. 1P 3,15), zwłaszcza jeśli jest to 
chwiejący się w wierze brat lub poszukująca drogi siostra. Życie, 
doświadczenie wiary i rozum muszą łączyć się ze sobą, gdyż tylko 
tak chrześcijaństwo będzie godne wiary i godne człowieka. Teo-
logia fundamentalna jako fides quarens intellectum jest w sposób 
szczególny wezwana do ukazywania rozumnych podstaw (moty-
wów) wiarygodności chrześcijaństwa, starając się jednocześnie 
odpowiedzieć na pytania i zarzuty, jakie pod jego adresem kieruje 
świat (apologia). W omawianym kontekście chodzi o wskazanie, 
jakie rozumne argumenty, jakie sensowne motywy przemawia-
ją za tym, by uznać i przyjąć Jezusa Chrystusa jako Pana i Zba-
wiciela? Co sprawia, że możemy dzisiaj twierdzić – na  przekór 
wszelkiemu złu i cierpieniu, które nieustannie stają się udziałem 
człowieka –, że w Jezusie Chrystusie, „Bogu ukrzyżowanym” (J. 
Moltmann), „dokonało się” (τετέλεσται; J 19,30) zbawienie świa-
ta? Tradycyjnie soteriologia jest częścią dogmatyki i jako taka nie 
wchodzi w zakres tematyczny teologii fundamentalnej. W prak-
tyce wielu teologów fundamentalnych wprost podejmuje kwestie 
soteriologii, pytając o sens śmierci Jezusa, znaczenie Chrystuso-
wego krzyża czy wiarygodność zmartwychwstania. Rodzi się za-
tem pytanie, czy nie nadszedł czas, by soteriologię explicite włą-
czyć w  intelektualny gmach teologii fundamentalnej, i  to nawet 
na  zasadzie odrębnego traktatu?77 Postulat ten pozostawiam tu 
77  Tak uczynił J. Werbick w  swej monumentalnej teologii fundamentalnej, 
sytuując soteriologię („Streitfall Erlösung”) między traktatem o  objawieniu 
(„Streitfall Offenbarung”) a traktatem o Kościele („Streitfall Kirche”). Od stro-
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jako quaestio disputata, ufając, że ma on szansę – po  głębszym 
rozpatrzeniu – przekształcić się w  lectio. Czy tak się stanie? On 
verra…

Summary

Christian Soteriology and the Challenges of Critical Reason

Since the Enlightenment Christian soteriology has faced challeng-
es of critical reason. In the first part of the article the author presents 
the main problems of contemporary soteriology: diminishing of the 
sense of sin, the theodicean problem, and contemporary perception of 
God and human. In the second part of this analysis the author presents 
fundamental categories of Christian soteriology that require critical 
reinterpretation. Those categories are: the ideas of substitution, com-
pensation and expiation. The author argues that soteriology should be 
explicitly incorporated into the intellectual structures of fundamental 
theology, whose main purpose is defending and enhancing the credi-
bility of Christianity as the religion where Christ redeemed and saved 
the world.

ny formalno-systematycznej chodzi tutaj o  soteriologicznie ukierunkowaną 
chrystologię, która od  początku miała wymiar soteriologiczny („Kim musi 
być ten, który dokonał naszego odkupienia?”) i  jako taka była funkcją sote-
riologii. Zob. J. Werbick, Den Glauben verantworten. Eine Fundamentaltheo-
logie, Freiburg im Br.  42010, s.  427-627. Uzasadniając włączenie soteriologii 
do teologii fundamentalnej, Werbick pisze: „Daß in der Fundamentaltheologie 
der Streit um Heil, Erlösung und Erlösungsbedürftigkeit aufgegriffen wird, ist 
nicht selbstverständlich. Traditionell folgte auf den Offenbarungstraktat der 
fundamentaltheologische Traktat »De Christo legato divino«. In ihm war die 
Glaubwürdigkeit des messianischen Gottesgesandten und göttlichen Lehrers 
Jesus Christus aufzuweisen; und sie wurde aufgewiesen anhand der sogenann-
ten äußeren Offenbarungskriterien – Wunder, erfüllte Prophezeiungen –, die 
es offenkundig erlaubten, Christi Göttlichkeit zu »beweisen« und damit auch 
die Zuverlässigkeit seiner Lehre zu begründen. Nicht erst die Kritik an der An-
wendbarkeit dieser Kriterien hat die Frage aufgeworfen, ob die Glaubwürdig-
keit Jesu Christi und seiner Botschaft allein an dessen »äußerer« Legitimation 
als göttlicher Lehrer hängt oder nicht doch eher in der unabweisbaren Heilsbe-
deutung seiner Sendung zu suchen sei.“ Tamże, s. 427.
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Ks. Krzysztof Kaucha1

Apologia chrześcijańskiej nauki o zbawieniu 
w kontekście współczesnych koncepcji  

autozbawczych, psychologizujących  
i terapeutycznych 

Coraz częstsze obecnie stosowanie przez teologów fundamen-
talnych słowa „apologia”, prowokuje do  postawienia następu-
jącego pytania: czy w  dzisiejszych czasach nadal potrzebna jest 
teologia fundamentalna, czy też wystarczy konstruować apologie 
odpowiadające współczesnym zapotrzebowaniom? Odpowiedź 
już dawno temu była udzielana przez teoretyków apologetyki 
i  teologii fundamentalnej2. Dziś doszedł jeszcze jeden czynnik, 
a  mianowicie tendencja do  upraktyczniania każdej działalności 
człowieka, także naukowej i uniwersyteckiej (niewykluczone, że 
i kościelnej). Czy zatem nie powinniśmy w naszej dyscyplinie od-
chodzić od theoria dążąc wyłącznie do praxis, co niosłoby za sobą 
daleko idące konsekwencje? Rzecz warta jest szerszej dyskusji. 

Ks. prof. Marian Rusecki – współtwórca lubelskiej szkoły teo-
logii fundamentalnej3 i  teoretyk tej dyscypliny – ściśle wiązał ją 
z  apologią bez unicestwiania żadnej z nich. Punktem wyjścia – 
1   Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL – ur. 1968; habilitował się w 2008 r. 
na podstawie dorobku naukowego i rozprawy „Wiarygodność Kościoła w kon-
tekście wyzwań współczesności europejskiej w  świetle nauczania Jana Pawła 
II” (Lublin 2008); dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL; sekretarz 
Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce.
2  M. Rusecki, Wiarygodność chrześcijaństwa, t. 1, Z teorii teologii fundamental-
nej, Lublin 1994, s. 163-167.
3  O szkole tej zob. K. Kaucha, Wiarygodność i wiara w ujęciu lubelskiej szkoły 
teologii fundamentalnej, w: Wiara – wiarygodność, red. D. Wąsek, Kraków 2014, 
s. 49-85. 
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według niego – jest odróżnienie celu teologii fundamentalnej, 
który jest niezmienny, a którym jest badanie i uzasadnianie wia-
rygodności Objawienia chrześcijańskiego, od  jej licznych zadań 
do celu prowadzących, które mogą ulegać zmianom w zależności 
od  transformacji kontekstu historyczno-kulturowego4. Wymie-
niał następujące zadania: wobec teologii (przedmiotowe budowa-
nie jej podstaw, opracowanie podstaw dla niektórych jej typów), 
ukazywanie sensu życia, praktyczno-polityczne, lingwistyczne, 
hermeneutyczne, agapetologiczne, ekumeniczne, dialogiczne 
i  defensywne (inaczej zwane obronnymi lub apologijno-apolo-
getycznymi)5. Krótko rzecz ujmując, Profesor uważał, że nasza 
dyscyplina jest konieczna i musi być rozwijana, oraz że powinno 
się na jej kanwie formułować apologie odpowiadające na aktualne 
zapotrzebowania, które jednak nie są w stanie jej zastąpić.

Dobrą ilustracją jest tu zagadnienie wiarygodności chrześcijań-
skiego orędzia zbawienia podjęte w tej książce. Wprawdzie trzeba 
dziś budować apologię chrześcijańskiego orędzia zbawienia z po-
wodu jego zapomnienia6, niezrozumienia czy krytyki, jak również 
bronić wyjątkowości chrześcijaństwa na podstawie tego orędzia, to 
jednak nie można pominąć znaczenia samego pojęcia „zbawienie”. 
Należy od niego wyjść, a także dążyć do jego pełniejszego i zaktu-
alizowanego ujęcia uwzględniającego kontekst jego nowożytnych 
oraz współczesnych zakwestionowań. To właśnie jest zadaniem 
dla teologii fundamentalnej. Tego zadania, jak rozumiem, podjęli 
się autorzy zamieszczonych w tej książce opracowań. 

4  Rusecki, Wiarygodność chrześcijaństwa, s. 86-88.
5  Tamże, s. 113-167. 
6  Avery Dulles w jednej ze swych książek wyraził obawę czy w przyszłości ter-
min „zbawienie” będzie w  ogóle zrozumiały, czyli kojarzony z  jakimkolwiek 
znaczeniem. Ta obawa być może była wyolbrzymiona. Jednak faktem jest, że 
w społeczeństwach świata zachodniego, wywodzących się z kultury chrześci-
jańskiej, wskutek procesów sekularyzacyjnych coraz bardziej zanika znajomość 
podstawowych treści występujących w chrześcijaństwie. Jeśli są kultywowane 
jakieś chrześcijańskie zwyczaje i obyczaje, to mało znana jest ich geneza, zna-
czenie i funkcje.
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Zostało ono postawione na początku badań, których uwień-
czeniem jest niniejszy artykuł z tym, że uwzględniono w nich tyl-
ko część współczesnego kontekstu, a mianowicie koncepcje au-
tozbawcze zwłaszcza natury psychologizującej i  terapeutycznej. 
Przedmiotem badawczego zainteresowania nie były więc autoso-
teriologiczne tendencje typu polityczno-ideologicznego (populi-
styczne) lub marketingowego, intensyfikujące się w  społeczeń-
stwach demokratycznych i wysoko rozwiniętych gospodarczo. 

Niniejsze przedłożenie składać się będzie z następujących czę-
ści: koncepcje autozbawcze w ogólności (punkt I), psychoterapia 
a religia i autosoteriologia (punkt II), autosoteriologia w New Age 
(punkt III), próba apologii chrześcijańskiego orędzia zbawienia 
w kontekście autozbawczych tendencji New Age (punkt IV), wnio-
ski – ku zaktualizowanemu rozumieniu zbawienia (punkt V). 

Już we wstępie trzeba wyraźnie stwierdzić, że wszelkie ma-
rzenia kogokolwiek o biologicznej nieśmiertelności (niezależnie 
od  tego czy na  tym miałoby polegać zbawienie, czy też nie), są 
niedorzeczne. Medycyna nie pozostawia w  tym względzie żad-
nych wątpliwości stwierdzając, że komórki każdego organizmu, 
także ludzkiego ciała, w  określonym momencie tracą zdolność 
do reprodukcji, i że ten organizm musi umrzeć. To są twarde dane 
biologiczne, chociaż tu i ówdzie pojawiają się mrzonki o zapew-
nieniu człowiekowi w  przyszłości biologicznej nieśmiertelności 
dzięki rozwojowi nauki i  techniki, o  czym krótko wspomni się 
w kolejnym punkcie artykułu. 

I. Koncepcje autozbawcze w ogólności 

Autosoteriologia to pogląd głoszący możliwość osiągnięcia 
zbawienia bez pomocy sił nadprzyrodzonych, wyłącznie dzięki 
własnym wysiłkom i określonym czynnościom7.

7   M. Rusecki, Autosoteriologia, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. 
M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin-Kraków 2002, s. 136.
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M. Rusecki wyróżnił autosoteriologię religijną oraz tzw. świec-
ką8. Pierwsza występuje w  niektórych religiach, np. buddyzmie 
hinajany, buddyzmie zen, niektórych religiach chińskich (tao-
izmie), i sektach powstałych na kanwie chrześcijaństwa, np. gno-
stycyzmie i pelagianizmie. 

Autosoteriologia, a właściwie kryptoautosoteriologia, „świecka” 
– według Ruseckiego – występowała w niektórych kierunkach fi-
lozoficznych i  ideologicznych, jak np. pozytywizmie, skrajnym 
empiryzmie, scjentyzmie, marksizmie, ateistycznym egzysten-
cjalizmie i  komunizmie. Jedynie posługiwały się one pojęciami 
i obrazami ze świata religii, np. soteriologicznymi czy eschatolo-
gicznymi, odcinając się całkowicie od religii jako takiej. Cechuje je 
antropocentryzm i immanentyzm, ale także – jeśli można się tak 
wyrazić – pragnienie dążenia do lepszej, doskonalszej egzystencji 
indywidualnej i społecznej. 

Jan Paweł II diagnozując kondycję współczesnego człowieka, 
kultury i  świata, zwłaszcza europejskiego czy zachodniego, bar-
dzo często mówił o powiązanych ze sobą i narastających tenden-
cjach do  autosoteriologii, autokreacjonizmu i  przeciwstawiania 
kultury naturze ludzkiej9. Według Papieża antropocentryzm, 
immanentyzm i  materializm, które z  założenia negują istnienie 
Transcendencji, z  konieczności zamykają człowieka w  obrębie 
„jednowymiarowego”, widzialnego, materialnego świata. Głoszą, 
że człowiek po odrzuceniu Boga i religii stał się nie tylko „zbaw-
cą” samego siebie, lecz także własnym „stwórcą”, i że może dowol-
nie kształtować siebie dążąc do wyzwolenia się z ograniczeń swej 
pierwotnej natury oraz zdobyczy kultury minionych pokoleń10. 
Jan Paweł II wielokrotnie stwierdzał, że jest to przejaw myślenia 

8  Tamże, s. 137-138.
9  K. Kaucha, Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności euro-
pejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II, Lublin 2008, s. 68-79.
10  Tamże, s. 80-97.
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utopijnego, i  że bardzo często kultura europejska nie tylko mu 
ulegała, lecz także kreowała utopijne wizje autosoteriologiczne 11.

Należy w tym punkcie artykułu wspomnieć jeszcze o tzw. tran-
shumanizmie jako wyraźnym przykładzie współczesnej autoso-
teriologii. To pogląd – oraz związane z nim działania – głoszący 
początek nowego etapu ewolucji człowieka, kiedy to on sam (a nie 
natura przez dobór naturalny i  inne czynniki) pokieruje swoim 
rozwojem wprowadzając siebie na  wyższy, nieosiągalny w  prze-
szłości, stopień dzięki nowym możliwościom nauki i  techniki. 
Środkami do  tego prowadzącymi mają być: przedłużanie życia 
biologicznego przez stymulowane wydłużanie go w  całości lub 
niektórych etapów, zastępowanie niektórych części ciała częściami 
wyprodukowanymi przez człowieka (kończyn, oka, wspomaganie 
pracy mózgu), budowa sztucznej inteligencji, a nawet „przerzuce-
nie” pracy mózgu (czy także istnienia, świadomości?) do nośnika 
pamięci elektronicznej. Promujące transhumanizm organizacje, 
np. World Transhumanist Society i Extropy Institute, posługują się 
hasłami typu endless body, post-homo, post-humanitas, homo per-
manens i homo sapiens 2.0. Wprawdzie hasła te wydają się być dziś 
nonsensem i „naukową” utopią, to jednak badania i eksperymen-
ty zmierzające do ich wcielenia są jak najbardziej realne. Trudno 
zaprzeczyć, by nie przyniosły już one udogodnień poprawiających 
jakość życia osób dotkniętych chorobami czy kalectwem.

Podsumowując tę krótką prezentację trzeba zwrócić uwagę 
na  istotną różnicę między autosoteriologią religijną a „świecką”. 
Pierwsza nie kwestionuje religii ani pojęcia zbawienia, podczas 
gdy druga to czyni. Nie można w niej w ogóle mówić o zbawieniu 
w sensie religijnym. Różne warianty tzw. autosoteriologii „świec-
kiej” są konsekwencją filozoficznego naturalizmu ontologicznego 
zakładającego istnienie wyłącznie świata materialnego (człowieka 
i przyrody). 

11  Tamże, s. 21.
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II. Psychoterapia a religia i autosoteriologia

Przedmiotem badań podjętych na potrzeby niniejszego arty-
kuły były współczesne autosoteriologiczne koncepcje psycho-
logizujące i  terapeutyczne. Jako wyjściowa została zastosowana 
metoda unitemporalnego i metainterdyscyplinarnego dialogu na-
ukowego, czyli po prostu wywiad z psychologiem-psychoterapeu-
tą. Był nim dr Krzysztof Ciepliński – pracownik naukowy Instytu-
tu Psychologii KUL12. Dzięki rozmowie, poruszającej wiele kwestii 
na styku teologii fundamentalnej z psychologią, udało się ustalić 
kilka wniosków, które zostaną przedstawione w podpunktach.

1. Obecnie istnieje ogromna liczba różnych systemów i  szkół 
psychoterapeutycznych. Niektórzy autorzy podają, że jest ich od 
ok. 200 do ok. 400. 

2. Cieszący się uznaniem w  środowisku akademickim 
podręcznik Systems of Psychotherapy13 wyróżnia następują-
ce rodzaje systemów psychoterapeutycznych: systemy psycho-
analityczne14, psychodynamiczne15, egzystencjalne16, person-
centered17, doświadczeniowe18, interpersonalne19, ujawnieniowe 
(demaskowania)20, behawioralne21, kognitywne22, „trzeciej fali”23, 

12  Zob. K. Ciepliński, Wskazania, zasady i  możliwości korzystania z  pomocy 
psychoterapeutycznej, „Roczniki Nauk O Rodzinie” 2(57)2010, s. 95-108; tenże. 
Interwencje wsparte empirycznie w praktyce psychoterapii. „Roczniki Psycholo-
giczne” 14(2011) nr 1, s. 27-33. 
13  J.O. Prochaska, J.C. Norcross, Systems of Psychotherapy. A  Transtheoretical 
Analysis, wyd. 8. [bmw] 2014.
14  Tamże s. 20-50.
15  Tamże s. 51-82.
16  Tamże s. 83-112.
17  Tamże s. 113-141.
18  Tamże s. 142-172.
19  Tamże s. 173-193.
20  Tamże s. 194-216.
21  Tamże s. 217-260.
22  Tamże s. 261-297.
23  Tamże s. 298-315.
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systemowe24, gender-sensitive25, wielokulturowe26, konstruktywi-
styczne27 oraz zintegrowane28. 

3. Jeśli chodzi o  relacje między profesjonalną psychoterapią 
a religią, to cechuje je – i powinna – niezależność. Są to dziedziny 
odrębne pod względem przedmiotu, celu, zadań oraz metod. Ce-
lem psychoterapii jest leczenie dysfunkcji. Jest ona skoncentrowa-
na na skuteczności i empirii. 

W praktyce może dochodzić do jej zetknięcia się z religią, np. 
gdy terapeuta buduje metodę na  podstawie wyznawanej przez 
siebie religii, lub gdy pacjent jest głęboko religijny, co terapeuta 
musi wziąć pod uwagę. Istnieje pogląd, że W. James i C.G. Jung 
zbliżyli psychologię do  religii, a  nawet dokonali jej sakraliza-
cji. Zdarza się, że psychoterapeuci wykorzystują idee religijne, 
np. M. Linehan w ramach systemu tzw. „trzeciej fali” posługuje 
się elementami buddyzmu zen i  zaleca medytację jako metodę 
terapeutyczną29, F. Perls w opracowanej przez siebie psychotera-
pii Gestalt, zaliczanej przez podręcznik Systems of Psychotherapy 
do  systemu psychoterapii doświadczeniowej, propaguje znaną 
z nauczania Jezusa ideę śmierci i powtórnych narodzin w życiu 
dorosłym (por. J 3, 3-7). Perlsowi chodziło o to, że współczesny 
człowiek od urodzenia kształtowany przez cywilizację, która od-
ciągnęła go od natury, musi z tej cywilizacji się wyrwać, „umrzeć”, 
by powrócić do pierwotnego stanu życia zgodnego z naturą, czyli 
musi „narodzić się na nowo”, co go uzdrowi z dysfunkcji30. Myśl 
o śmierci (nie dosłownej) w celu powtórnych narodzin znana jest 
także w  religiach pozachrześcijańskich. Ani w  przypadku Line-

24  Tamże s. 316-352.
25  Tamże s. 353-374.
26  Tamże s. 375-404.
27  Tamże s. 405-424.
28  Tamże s. 425-452.
29  Tamże s. 302-307.
30  Tamże s. 143-161. 
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han, ani Perlsa nie można jednak mówić o psychoterapii religijnej 
czy związanej z religią. 

Bywa, że psychoterapeuci upatrują w  życiu religijnym gene-
zę dysfunkcji lub wprost podejmują krytykę religii, czego przy-
kładem może być zdanie z cytowanego już podręcznika: „In our 
society, in which every major religious group values cleanliness 
more than mature love (…)”31. Zdarza się, że religia jest kryty-
kowana za  patriarchalizm, konserwatyzm, tradycjonalizm, by-
cie częścią tzw. superego hamującego rozwój jednostki. Nie jest 
wykluczone, że niektórzy terapeuci zmierzają do uwolnienia pa-
cjenta od religii w ogóle utożsamiając zdrowie psychiczne ze sta-
nem bezreligijności. Także psychoterapeuci wierzący obserwują 
u  swych pacjentów religijność niedojrzałą czy wypaczoną, lecz 
nie obwiniają za to religii jako takiej. Warto dodać, że stwierdzają 
oni zależność między skutecznością terapii a posiadaniem przez 
pacjentów stałych zasad, zwłaszcza ugruntowanych religijnie32.

4. Jeśli szukać związków psychoterapii ze zbawieniem, to nie 
występują one wprost. W profesjonalnej psychoterapii jako nie-
zależnej od  religii słowo „zbawienie” nie jest wykorzystywane. 
Związek jest jednak widoczny dzięki metarefleksji, zwłaszcza 
teologicznej, a to dlatego, że terapie dążąc do eliminacji dysfunk-
cji pomagają pacjentom poprawiać jakość nie tylko samopoczu-
cia, lecz także życia i  funkcjonowania w  społeczeństwie. Mając 
na uwadze zwłaszcza chrześcijańską koncepcję zbawienia ważne 
– i w  jakimś sensie soteriologiczne – jest, że terapie mobilizują 
pacjentów do wysiłku, pracy nad sobą, wychodzenia z własnych 
ograniczeń i nawiązywania autentycznych relacji z innymi ludź-
mi. Zatem w jakimś sensie przyczyniają się do urzeczywistniania 
procesu zbawczego z życiu jednostkowym i społecznym. 

5. Czy można mówić o związku psychoterapii z samozbawie-
niem? Wprost – nie. Profesjonalna psychoterapia jest niezależna 

31  Tamże s. 138. 
32  Takie jest zdanie dr Krzysztofa Cieplińskiego. 
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od religii i nie stosuje ani słowa „zbawienie”, ani „samozbawie-
nie”. Jednak tendencje autosoteriologiczne występują w terapiach 
inspirowanych New Age, np. transpersonalnych33, co stanowi 
przekroczenie profesjonalizmu i  świadczy o  ideologizowaniu 
psychoterapii. Pojęcia-hasła o  wydźwięku autosoteriologicznym 
występujące w  New Age, o  których będzie mowa w  kolejnym 
punkcie (np. rozwój ludzkiego potencjału, potencjał świadomo-
ści, samorealizacja, samospełnienie, peak experiences, odmienne 
stany świadomości), pojawiają się także w terapiach egzystencjal-
no-humanistycznych zwłaszcza w USA34, co nie musi świadczyć 
o zideologizowaniu tych terapii. 

Skoro tak, to w kolejnym punkcie niniejszego artykułu należy 
podjąć zagadnienie autosoteriologii w tzw. New Age. 

III. Autosoteriologia w New Age

Ruch New Age stał się wyzwaniem dla chrześcijaństwa i Ko-
ścioła. Naukowa literatura na  jego temat jest bardzo obszerna. 
Poświęcono mu dokument Papieskiej Rady Kultury i Papieskiej 
Rady Do Spraw Dialogu Międzyreligijnego Jezus Chrystus dawcą 
wody żywej. Chrześcijańska refleksja na temat New Age35 obszernie 

33  Tak uważa  S.A. Wargacki i  podaje, że ośrodkiem psychologii transperso-
nalnej i ruchu rozwoju ludzkiego potencjału, uważanych za ekspozyturę New 
Age, był Instytut Esalen w Kalifornii założony przez M. Murpy’ego i R. Price’a, 
w którym działał Fritz Perls inicjator terapii Gestalt, a po nim S. Grof, D. Go-
leman, C. Tart i K. Wilber. Por. S.A. Wargacki, New Age, w: Religia w świecie 
współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, red. H. Zimoń. Lublin 2000, 
s. 464-466. Sylwetka Perlsa i  charakterystyka terapii Gestalt została przedsta-
wiona w cytowanym tu podręczniku Systems of Psychotherapy, s. 143-161.
34  J.O. Prochaska, J.C. Norcross, Systems of Psychotherapy, s. 102-103.
35  Papieska Rada Kultury, Papieska Rada Do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, 
Jezus Chrystus dawcą wody żywej. Chrześcijańska refleksja na temat New Age, 
Kraków 2003. Dokument ten jest wstępnym raportem o New Age z katolickie-
go punktu widzenia, a w pracach nad nim wzięli udział także przedstawiciele 
Kongregacji Do Spraw Ewangelizacji Narodów oraz Papieskiej Rady Do Spraw 
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omawiający genezę, idee, język tego ruchu oraz dokonujący jego 
oceny. W niniejszym artykule nie będzie się tego przywoływać, 
choć znajomość tych treści jest konieczna dla zrozumienia auto-
soteriologicznych propozycji New Age.

Informacje o  tych samych zagadnieniach można znaleźć 
w opracowaniu S. Wargackiego, który – co jest istotne dla pod-
jętego w niniejszym artykule tematu – wyróżnił New Age wysoki 
oraz niski36. Według tego autora, niski New Age głosi samozba-
wienie w odniesieniu do człowieka indywidualnego, jest przy tym 
populistyczny, ma nastawienie komercyjne i  często propaguje 
magię, okultyzm i  spirytyzm37. Natomiast wysoki jest pogłębio-
ny intelektualnie, filozoficznie i naukowo podbudowywany, nieco 
romantyczny, reprezentuje panteistyczną wizję świata i głosi auto-
soteriologię uniwersalistyczną, a nie tylko indywidualną. 

Jak zatem pojmowane jest samozbawienie przez New Age? 
Autorzy dokumentu Jezus Chrystus dawcą wody żywej. Chrze-

ścijańska refleksja na temat New Age krótko odnieśli się do auto-
soteriologicznej propozycji New Age konfrontując ją z chrześci-
jańskim rozumieniem zbawienia. Stwierdzili, że New Age rozumie 
naturę człowieka w  duchu pelagianizmu i  często posługuje się 
określeniami w  rodzaju „samo-spełnienie” i „samo-realizacja”, 
równoznacznymi z  samozbawieniem. Pojmuje je jako dążenie 
do doskonalenia siebie zwłaszcza poprzez różne techniki medy-

Popierania Jedności Chrześcijan (por. Przedmowa – s.  9). Na  końcu tekstu 
znajduje się krótkie wyjaśnienie głównych idei i pojęć stosowanych w New Age 
(s.  101-118) oraz bibliografia obejmująca dokumenty Magisterium Kościoła, 
wybrane publikacje zwolenników New Age oraz opracowania (s. 119-125).
36  S.A. Wargacki, New Age, s. 451-486 (z bogatą bibliografią). Dokument Jezus 
Chrystus dawcą wody żywej. Chrześcijańska refleksja na temat New Age jedynie 
aluzyjnie mówi o istnieniu nurtów powierzchownego i zaawansowanego w New 
Age nie określając ich żadnymi przymiotnikami, a tylko opisując (tamże s. 57-
60). Zob. R.T. Ptaszek, Badania nad New Age w Polsce, w: Badania religiologicz-
ne w Polsce, red. Z. Kupisiński. Lublin 2011, s. 93-113.
37  O  magii, okultyzmie i  spirytyzmie zob. A.J. Nowak, Parapsychologia, Lu-
blin 2006, s. 138-202.
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tacyjne, których celem jest pogłębianie (transformacja, posze-
rzanie) własnej świadomości, dążenie do  wyższego Ja. Niebez-
pieczeństwo tkwiące w  takim poglądzie polega na  zamknięciu 
się w sobie, granicach własnej świadomości, swoim „ja”, a zatem 
indywidualizmie oznaczającym obojętność wobec świata poza-
podmiotowego, w tym innych ludzi38.

W świetle literatury przedmiotu trzeba ponadto stwierdzić – 
unifikując różne nurty zwłaszcza New Age wysokiego – że samo-
zbawienie jest w nich ideą dominującą, która stanowi ich główny 
cel. Samozbawienie posiada stronę indywidualną oraz uniwer-
salną, ogólnoludzką. Polega ono na osiągnięciu przez ludzkość – 
czyli w wymiarze powszechnym po dokonaniu się jednostkowych 
autozbawień – stanu uniwersalnej przemiany kulturowej („nowej 
ery”, „Ery Oświecenia”, „nowej ludzkości”), kiedy nastanie po-
wszechny pokój, dobrobyt i  szczęście (polegające na  uzyskaniu 
przez wszystkich ostatniego pułapu indywidualnej samorealiza-
cji i samospełnienia), będzie panował jeden rząd i nastanie jedna 
światowa religia. Stanie się tak, gdy wszyscy ludzie uzyskają świa-
domość doskonałej jedności ze światem i między sobą. Wieczność 
(nieskończoność) istnienia będzie możliwa dzięki reinkarnacji, 
którą New Age pojmuje inaczej niż w hinduizmie czy buddyzmie. 
Według New Age powtórne wcielenie dotyczy continuum świado-
mości, która może doskonalić się poprzez kontakt z wewnętrzną 
boskością i „obudzeniem” tych części świadomości, które zostały 
odcięte i stłumione, a na ostatnim etapie wędrówki – z Najwyż-
szym Ja39. Te wizje są osadzone na panteizmie czy panenteizmie 
oraz odrzuceniu osobowej koncepcji Boga. 

New Age proponuje szeroki wachlarz metod prowadzących 
do  głównego celu. Przede wszystkim konieczny jest wysiłek 
kształtowania własnej świadomości i  samokreowania własnego 
„ja”. Zalecane się różne techniki samouzdrawiania, np. medycyna 

38  Jezus Chrystus dawcą wody żywej, s. 44-47; 78-79.
39  Tamże, s. 33-35.
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kwantowa Chopry (uzdrawianie somatyczne poprzez czerpanie 
z mocy duchowych i energii tkwiących w świecie), akupunktura, 
biofeedback, chiropraktyka, kinezjologia, homeopatia, irydolo-
gia, orgonomia, Feldenkrais, refleksologia, Rolfing, masaż pola-
ryzacyjny, dotyk terapeutyczny, terapie odżywianiem, ziołami, 
kryształami, metalami, kolorami40. Propaguje się tzw. psychologię 
transpersonalną pomagającą w  transformowaniu świadomości 
i rozwoju własnego potencjału, jak np. w Instytucie Esalen w Ka-
lifornii, w którym powstał Ruch Ludzkiego Potencjału. Jako spo-
soby transformacji świadomości zaleca się nadto deprywację lub 
nadsymulację sensoryczną, hipnozę41, autohipnozę, teozofię, sys-
temy Gudżijewa, psychoterapię, medytacje wspomagane specjal-
ną muzyką, medytację transcendentalną42, ćwiczenia tantryczne, 
logoterapię  V. Frankla, jogę, hatajogę i  aktywność fizyczną (np. 
karate, jogging, wspinaczkę górską, żeglowanie). Metody te mają 
spowodować jakościową zmianę w odczuwaniu pełni życia, szczę-
ścia oraz harmonii wewnętrznej i z naturą (wszechświatem, cało-
ścią bytu). Proponuje się też dążenie do tzw. doświadczeń szczy-
towych (peak experiences) jako przeżycia mistycznej jedności 
z „Bogiem” i kosmosem oraz dążenie do tzw. odmiennych stanów 
świadomości (Altered States of Consciousness), które – nawet jeśli 
krótkotrwałe – mogą istotnie zmienić kierunek życia człowieka43.

Tytułem podsumowania tego punktu zostanie sformułowa-
nych kilka uwag i pytań. Nie będzie tu przedstawiona całościowa 
krytyka autosoteriologii New Age, a tylko fragmentaryczna, gdyż 
zawiera ją dokument Jezus Chrystus dawcą wody żywej. Chrześci-
jańska refleksja na temat New Age oraz inne opracowania. 

1. New Age zasługuje na  uwagę z  racji bycia swoistym anti-
dotum na  bolączki współczesności, zwłaszcza: postmodernizm, 

40  Tamże, s. 34.
41  A.J. Nowak, Parapsychologia, s. 44-47.
42  Tamże, s. 34-39. 
43  Tamże, s. 42; S.A. Wargacki, New Age, s. 467-484.
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sekularyzm, materializm (teoretyczny i  praktyczny), konsump-
cjonizm, wyjałowienie aksjologiczne i kulturowe, pustkę ideową, 
nihilizm, kryzys sensu życia, jednowymiarowość istnienia, utratę 
nadziei na życie pozagrobowe. Daje wizję optymistyczną i pozy-
tywną, szczęściorodną, mobilizuje do duchowego wysiłku, zwraca 
uwagę na istnienie niematerialnego wymiaru rzeczywistości, pro-
paguje zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną. Ponadto trudno 
zaprzeczyć, by doświadczenie wyższej jakości życia nie było dla 
człowieka źródłem szczęścia i optymizmu, i by tzw. peak experien-
ces nie zwiększały dobrego samopoczucia. 

2. Jednak nie można nie postawić pod adresem autosoteriolo-
gii New Age kilku pytań:

– czy można rozbudowywać świadomość wyłącznie dzięki 
technikom medytacyjnym, czy nie rozwija się ona w  ze-
tknięciu z czymś zewnętrznym wobec niej?, 

– czy wzmożona koncentracja na  rozwoju własnej świado-
mości i medytacja wyłącznie nad jej treściami nie prowadzi 
do dysfunkcji psychicznych?,

– jak rozpoznać, że osiągnęło się kres transformacji świado-
mości?, 

– jak rozpoznać, że osiągnęło się stan samospełnienia i samo-
realizacji?,

– czy po osiągnięciu odmiennego stanu świadomości opusz-
cza się własną egzystencję, własną świadomość?,

– czy można własną egzystencję „przerzucić” do swej świado-
mości?,

– czy jest w ogóle możliwa transformacja świadomości tak, by 
nie uświadamiała ona sobie własnej kontyngencji (ograni-
czeń), oraz tego, że jest świadomością osadzoną w podmio-
cie, i że unicestwienie podmiotu oznaczałoby też jej unice-
stwienie?,

– co z  upośledzonymi umysłowo, którzy nie mogą rozwijać 
swojej świadomości?,
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– czy można całkowicie wyeliminować z  języka pojęcia „do-
bro” i „zło”, jak czyni się w New Age? Czy można nie mieć 
poczucia osobistej winy (by nie mówić o grzechu)?, 

– czy reinkarnacyjna eschatologia New Age dotyczy podmiotu, 
osoby, czy jej świadomości?

IV. Próba apologii chrześcijańskiego orędzia zbawienia 
w kontekście autozbawczych tendencji New Age

W trakcie badań nad New Age i proponowaną przezeń auto-
soteriologią wydawało się, że nie sposób przeprowadzić apologii 
chrześcijańskiego orędzia zbawienia wobec niej, ponieważ New 
Age i chrześcijaństwo wydają się być rzeczywistościami całkowi-
cie odrębnymi i posługującymi się zupełnie innymi, nieprzekła-
dalnymi językami. Jednak po zakończeniu badań takie możliwo-
ści zarysowały się. Zostaną przedstawione w podpunktach jako 
dwie „strategie” apologijne.

1. Strategia „albo-albo”, czyli ostrego przeciwstawienia chrze-
ścijańskiej soteriologii i propozycji New Age połączonego z kry-
tyką tej ostatniej. Ta strategia widoczna jest w dokumencie Jezus 
Chrystus źródłem wody żywej. Chrześcijańska refleksja nad  New 
Age, o  którym już wspominano. Jego autorzy stoją na  stanowi-
sku, że chrześcijaństwo i New Age – zwłaszcza co do płaszczyzn 
doktrynalnej i duchowości – wzajemnie się wykluczają i nie ma 
żadnego sposobu na  ich łączenie, na  jakikolwiek synkretyzm, 
przed którym przestrzegają chrześcijan44. W tekście przewija się 
myśl, że jeśli jacyś chrześcijanie przychylnie patrzą na New Age 
lub przyjmują jego idee, to dlatego, że nie znają go w  całości, 
a także słabo znają chrześcijaństwo45.

Wesprzeć tę strategię można kierując pod  adresem New 
Age wątpliwości i  pytania nie tylko z  perspektywy doktryny 

44  Jezus Chrystus źródłem wody żywej, s. 13; 16-18; 21; 30-51; 61-84; 89. 
45  Tamże, s. 9-10. 
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chrześcijańskiej, lecz także naukowej, w tym filozoficznej. Można 
i  trzeba zapytać o badania naukowe nad możliwościami i ogra-
niczeniami ludzkiej świadomości, jej somatycznym osadzeniem 
i uwarunkowaniami. Należy zapytać o filozoficzne uzasadnienie 
monizmu i panteizmu, a także uzasadnienie samego New Age46.

Z punktu widzenia zagadnienia podjętego w niniejszej książce 
ważne jest, że w dokumencie Jezus Chrystus źródłem wody żywej. 
Chrześcijańska refleksja na temat New Age znajduje się syntetycz-
na prezentacja istoty chrześcijańskiego rozumienia zbawienia 
w konfrontacji z autosoteriologią New Age. Zostanie ona przywo-
łana w kolejnym punkcie niniejszego artykułu. 

2. Strategia prezentacji soteriologii chrześcijańskiej przy uży-
ciu niektórych pojęć New Age niepomijająca jednak istotnych 
różnic między tą religią a New Age oraz oryginalności chrześci-
jańskiego orędzia zbawienia, które zasadza się na  unikalności 
Osoby Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstania jako antycypa-
cji zmartwychwstania ciał oraz eschatologicznej przemiany świa-
ta w „nowe niebo i nową ziemię” (Ap 21, 1-8).

W  takiej prezentacji trzeba wskazać na  chrześcijańskie do-
świadczenie osobistej i wspólnotowej (eklezjalnej) relacji z Jezu-
sem Chrystusem jako otwarciu w człowieku nowej świadomości, 
jako transformacji nie tylko świadomości, lecz także całej egzy-
stencji (czynów, wyborów, ocen, widzenia świata, sensu życia, 
własnej egzystencji). Warunkiem tej strategii jest autentyczność 
takiego doświadczenia. W ramach tej apologii należy też przywo-
łać wiele przykładów transformacji świadomości i egzystencji nie 
tylko mistyków chrześcijańskich, świętych i gwałtownie nawró-
conych wskutek spotkania z Jezusem Chrystusem, lecz także zwy-
kłych wiernych. Chrześcijańska transformacja egzystencji – co 

46  Trzeba w tym miejscu przypomnieć uwagę ks. prof. M. Ruseckiego, że dziś 
kwestionuje się autoroszczenia chrześcijaństwa jednocześnie przyjmując jako 
prawdziwe roszczenia innych religii i światopoglądów bez pytania o ich uza-
sadnienie.
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istotne dla wiarygodności – może być potwierdzona przez fakty 
zewnętrzne, dostępne innym, a nie tylko znane wyłącznie samym 
„zainteresowanym” z racji osadzenia jedynie w ich świadomości.

W  doświadczeniu autentycznych chrześcijan Jezus Chrystus 
jako pełnia Objawienia i zbawienia jest źródłem egzystencjalnej 
transformacji holistycznej (całego człowieka, w każdej sferze ży-
cia, całej historii), uniwersalnej (społecznej) i permanentnej (za-
wsze aktualnej). Można Go widzieć właśnie w ten sposób i uza-
sadniać Jego prerogatywy powołując się na  Jego funkcję bycia 
źródłem transformacji i powyższe jej cechy, co by odpowiadało 
wrażliwości New Age głoszącego potrzebę mistrzów jako prze-
wodników duchowych. 

Ponadto, chrześcijanie mają swoje peak experiences i  w  nich 
doświadczają pełni życia, harmonii, spełnienia, a  także wiary-
godności swej religii. Są one „wywoływane” przez całe naucza-
nie Jezusa i wiele tekstów Starego i Nowego Testamentu. Każdy 
z „czynnych” chrześcijan mógłby wskazać takie najbardziej „po-
rywające” dla siebie, „objawieniowe”, oświecające teksty czy lo-
giony (np. Mt 25, 31-46). Można wykazywać, że w każdej epoce 
historycznej i w każdej kulturze rozbrzmiewają one z wielką siłą 
nowości, są mową Innego (Transcendencji) oraz bardzo czę-
sto przeciwstawiają się naturalnym ludzkim przyzwyczajeniom, 
opiniom i  sposobom życia. Doświadczenia „szczytowe” uprzy-
stępniane są w  religii chrześcijańskiej także przez sakramenty 
w  Kościele, np. Eucharystię, Bierzmowanie, Sakrament Pokuty 
i  Pojednania. Te doświadczenia mogą towarzyszyć modlitwie, 
chrześcijańskiej medytacji i kontemplacji bardzo rzadko w posta-
ci mistycznych uniesień, zaś najczęściej jako międzyosobowa roz-
mowa z Bogiem, wynosząca człowieka do rangi dziecka Bożego 
przyjmowanego z miłością przez Ojca47. Doświadczenie religijne 

47  H. Wejman, Modlitwa, w: Leksykon Duchowości Katolickiej, red. M. Chmie-
lewski, Lublin-Kraków 2002, s. 545-549; S.T. Zarzycki, Kontemplacja, w: tamże, 
s. 432-446; tenże, Medytacja, w: tamże, s. 501-515; M. Górnicki. Mistycyzm, w: 
tamże, s. 532-533. 
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w chrześcijaństwie zawsze jest tematyczne, treściowe, a nie ate-
matyczne lub koncentrujące się na treściach samoświadomości48. 
Peak experiences są dane w czasie pełnienia innych konkretnych 
czynów chrześcijańskich, często bardzo prostych i codziennych, 
lecz „unoszących” człowieka moralnie i duchowo dzięki agapeto-
logicznej motywacji. 

Może jako chrześcijanie nie wiemy jakie szczęście daje posze-
rzenie świadomości i odmienne jej stany, lecz wiemy jakie szczę-
ście daje chrześcijańskie poszerzanie własnej egzystencji – np. 
przekraczanie granic egoizmu, czyny płynące z bezinteresownej 
miłości, doświadczenie jedności z  cierpiącymi i  ubogimi, do-
świadczanie jedności z Jezusem Chrystusem, jedności z Bogiem, 
które daje poczucie jedności z wszechświatem i historią, całością 
bytu i istnienia. 

Konieczne jest podsumowanie tego punktu, które zostanie do-
konane w formie dwóch wniosków. 

1. New Age nie jest religią i nie chce nią być, choć posługuje 
się pojęciami religijnymi. Krytyka New Age i jego autosoteriologii 
z chrześcijańskiego punktu widzenia jest konieczna i zrozumiała 
dla chrześcijan dobrze znających swą religię i praktykujących. Ta 
krytyka jednak raczej nie przekona zwolenników New Age, który 
wzniesiony został na krytyce tradycyjnych religii i pragnie je za-
stąpić. Jeśli jakaś krytyka może spotkać się z reakcją, to jedynie 
naukowa, w tym filozoficzna.

2. W metarefleksji nad New Age można dojść do pozytywnego 
dla chrześcijańskiej nauki o zbawieniu wniosku: swoim istnieniem 
New Age potwierdza istniejącą w człowieku potrzebę zbawienia. 
Stwierdza, że obecny stan ludzkiej egzystencji jest niedoskonały, 
i że człowiek pragnie innego, wyższego, w którym osiągnie speł-
nienie, oraz że w tym celu konieczny jest wysiłek z jego strony.

48  M. Rusecki, J. Misiurek, Doświadczenie religijne, w: Leksykon Teologii Funda-
mentalnej, s. 319-326.
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V. Wnioski –  
ku zaktualizowanemu rozumieniu zbawienia

Głównym założeniem znajdującym się u  podstaw niniejszej 
książki i prowadzonych na jej poczet badań naukowych była kon-
statacja, że chrześcijańskie orędzie zbawienia domaga się dziś 
przypomnienia, doprecyzowania, oczyszczenia z uproszczeń, po-
głębienia i określenia na nowo we współczesnym kontekście kul-
turowym także po  to, by wyeksponować jego wiarygodność, co 
mieści się w celu teologii fundamentalnej. 

Należy dodać, że polscy fundamentaliści nie są pierwszymi 
teologami, którzy podjęli to zagadnienie i zadanie. Nawiązaliśmy 
– choć chyba nieświadomie – m.in. do  włoskiego opracowania 
Attese e  figure di salvezza oggi z  2009 roku zawierającego wiele 
ciekawych artykułów49. 

Jest w nich mowa o biblijnym rozumieniu zbawienia w niektó-
rych fragmentach Starego Testamentu50, Dziejów Apostolskich51 
i  Czwartej Ewangelii wyrażającej istotę zbawienia głównie po-
przez metafory światła, życia i życia wiecznego52. My także zaini-
cjowaliśmy refleksję od danych biblijnych. Z włoskiego opracowa-
nia można się też dowiedzieć, że krytyka tzw. soteriologii okupu 
(wykupu) – wielokrotnie kwestionowanej przez myśl racjona-
listyczną – podjęta była już przez niektórych Ojców Kościoła53, 
w których twórczości można wyróżnić cztery następujące modele 

49  Attese e figure di salvezza oggi, red. A. Terracciano. Napoli 2009. 
50  V. Scippa, La salvezza nei Salmi, w: Attese e figure di salvezza oggi, s. 111-138.
51  G. Di Palma, La Parola che salva in At 13, 26, w: Attese e figure di salvezza 
oggi, s. 139-162.
52  G. Castello, Il linquaggio della salvezza nel Quarto Vangelo, w: Attese e figure 
di salvezza oggi, s. 163-182. Zob. Ch.J.H. Wright, La salvezza appartiene al nos-
tro Signore. Il crescendo del messaggio biblico, Chieti 2012.
53  L. Longobardo. Immagini di salvezza nei primi autori cristiani, w: Attese e fig-
ure di salvezza oggi, s.  189. Jako przykład jest podany Grzegorz z  Nazjanzu, 
który krytycznie odnosił się do zbyt dosłownego stosowania teorii okupu. 
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soteriologiczne54: zbawienie jako oświecenie, jako przyniesione 
przez Logos światło prawdziwego Objawienia i  poznania Boga 
(kręgi intelektualne, Justyn); zbawienie jako zwycięstwo Jezusa 
Chrystusa nad szatanem, który z racji grzechu panował nad czło-
wiekiem i światem (ten model powstał po ustaniu prześladowań 
i legalizacji chrześcijaństwa); zbawienie jako proces przebóstwie-
nia, odzyskania przez ludzkość nieśmiertelności i prawa powrotu 
do  raju, odzyskania synostwa Bożego przez unię hipostatyczną 
natur Boskiej i  ludzkiej w Jezusie Chrystusie (tzw. fizyczna teo-
ria zbawienia) oraz dzięki sakramentom, spośród których chrzest 
inicjuje ten proces, a Eucharystia podtrzymuje go w czasie (kręgi 
ascetyczne, Didache, Pierwszy List Klemensa Rzymskiego); zba-
wienie jako ofiara pojednania, odkupienia (safisfactio) związana 
z Ofiarą eucharystyczną, w której Jezus Chrystus jest i Kapłanem, 
i Barankiem ofiarnym (Ojcowie zachodni ze względu na typowe 
dla Zachodu myślenie jurydyczne: Tertulian, Cyprian, Hilary, 
Ambroży, Augustyn; rzadziej Ojcowie wschodni: Meliton z Sar-
des, Atanazy). 

Włoscy autorzy zajęli się też zagadnieniem zbawienia w per-
spektywie filozoficznej55 oraz w ujęciu niektórych współczesnych 
teologów, zwłaszcza J.B. Metza i J. Moltmanna, dla których punk-
tem wyjścia było pytanie o  realizowanie się zbawienia dzisiaj, 
i  u  których da się zauważyć zarówno odejście od  redukowania 
zbawienia do  wymiarów duchowo-wewnętrznego i  eschatolo-
gicznego, jak również pójście w kierunku konkretnego doświad-
czania zbawienia jako wyzwolenia i  wolności na  płaszczyznach 
historycznej, społecznej, politycznej i  kulturowej56. Nasze dys-
kusje również zmierzały ku eksponowaniu tych płaszczyzn oraz 
pojmowaniu zbawienia przede wszystkim jako szeroko rozumia-

54  Tamże, s. 187-189. 
55  A. Ascione, Salvezza e filosofia, w: Attese e figure di salvezza oggi, s. 81-108. 
56  P. Cacciapuotti, L’idea della salvezza nella teologia contemporanea, w: Attese 
e figure di salvezza oggi, s. 67-80.
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nego wyzwolenia z różnych więzów i ograniczeń, także własnych, 
egzystencjalnych, jako odnalezienia pojednania z samym sobą.

Jakie jeszcze elementy należy włączać do zaktualizowanego ro-
zumienia zbawienia?

W cytowanym dokumencie Jezus Chrystus dawcą wody żywej. 
Chrześcijańska refleksja na temat New Age jest krótko ujęta istota 
zbawienia w chrześcijańskim rozumieniu i przeciwstawiona au-
tosoteriologii New Age. Ta istota według autorów dokumentu po-
lega na działaniu Boga, który z miłości wyzwala człowieka z jego 
osobistych grzechów, bo je przebacza, a także wydobywa „z głę-
bokiego rozdwojenia” doświadczanego przez człowieka, z którego 
on sam nigdy nie byłby w stanie się uwolnić. Zbawienie w wymia-
rze historycznym dokonało się w Misterium Paschalnym Jezusa 
Chrystusa, który jest jedynym pośrednikiem Odkupienia57. Ana-
lizując słowa omawianego dokumentu warto zauważyć, że dowar-
tościowuje on wymiary temporalny, egzystencjalny, empiryczny, 
społeczny i paschalno-odkupieńczy zbawienia i nie redukuje go 
ani do wewnętrzno-duchowego, ani eschatologicznego. Preferu-
je model zbawienia jako realne wyzwolenie (przebaczenie grze-
chów, „podniesienie z głębokiego rozdwojenia”, przyjęcie z miło-
ścią) człowieka przez Boga.

Według mnie, aktualizując rozumienie zbawienia koniecznie 
trzeba uwypuklać, że najważniejszą jego cechą w orędziu chrze-
ścijańskim jest absolutna darmowość, która wprawdzie nie wy-
klucza ludzkiej współpracy, lecz nie jest uzależniona od wysiłków, 
technik czy wyrzeczeń. Od człowieka wymagana jest tylko wia-
ra. Zbawienie jest dane, otwarte, umożliwione, czeka, choć – jak 
może się wydawać „po  ludzku” – człowiek nie zasłużył na  nie. 
Z inicjatywą zbawienia wyszedł Bóg, w nie się zaangażował histo-
rycznie, realnie, osobowo, całym sobą. Poniósł przy tym konkret-
ny koszt, ofiarę, cierpienie, z miłości do człowieka. Można zaryzy-
kować stwierdzenie, że w eksponowaniu darmowości zbawienia 

57  Jezus Chrystus dawcą wody żywej, s. 78-79.
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i niegodności człowieka oraz wielkości kenozy Krzyża – jako su-
gestywnych znamion wiarygodności – tkwi źródło skuteczności 
współczesnych ewangelizatorów, zwłaszcza protestanckich. 

Kolejne cechy zbawienia w ujęciu chrześcijańskim, które na-
leży wyróżnić także z racji wiarygodności, to charakter persona-
listyczny i uniwersalność. Zbawienie w chrześcijaństwie dotyczy 
osoby. Zbawiona jest cała osoba, jej dusza i ciało, całe jej życie, cała 
jej niepowtarzalna egzystencja, tajemnice, historia, w tym grzesz-
ność. Cała osoba będzie żyć wiecznie. Według New Age ocalona 
i udoskonalona będzie tylko świadomość. New Age głosi tym sa-
mym wyższość świadomości nad osobą, którą uważa za bytowa-
nie niedoskonałe, przejściowe i będące dla człowieka więzieniem 
(jak ciało dla duszy według Platona). Co zatem jest bardziej wia-
rygodnym orędziem dla człowieka: czy wiadomość, że to kim jest 
stanowi od jego urodzenia skazę, niedoskonałość, czy przesłanie, 
że będąc osobą od początku swego istnienia bytuje w najdosko-
nalszy z możliwych sposobów, i że jest obrazem i podobieństwem 
samego Boga? Ponadto zbawienie w ujęciu chrześcijańskim jest 
uniwersalne, powszechne, otwarte dla każdego człowieka, dalekie 
od elitarności i wyróżniania wąskiej grupy w jakikolwiek sposób. 
Można nawet powiedzieć, że w realizacji eschatologicznej będzie 
oznaczało zrównoważenie, a nawet odwrócenie aktualnego stanu, 
o czym mówi przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Zatem zbawienie 
oznacza też sprawiedliwość, osąd, wynagrodzenie dobra, nazwa-
nie zła po imieniu i wyeliminowanie go. W czasach z jednej stro-
ny coraz większej demokracji oraz wrażliwości na równość ludz-
kiej godności i praw, a z drugiej strony wzrastającej alergii na elity 
przyznające sobie prawo do bogactwa i władzy politycznej jest to 
orędzie bardzo wiarygodne58. 

Z chrześcijańskiego punktu widzenia należy patrzeć pozytyw-
nie na ludzkie wysiłki zmierzające do poprawy jakości życia. Czy 
58  Według szacunków ekonomistów coraz bardziej wzrasta i  będzie wzrastać 
przepaść między nieliczną grupą niezmiernie bogatych ludzi a ogromną więk-
szością żyjących na niskim standardzie lub biedzie. 
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częścią Bożego planu zbawienia nie jest, by ludzie już na ziemi 
doświadczali szczęścia, radości życia, odczuwali w  jakiś sposób 
jego pełnię? Czy w takich doświadczeniach nie jest dane objawie-
nie zamysłu Stwórcy, dynamizm stworzenia i namiastka eschato-
logii? Czy częścią chrześcijańskiego zbawienia nie jest, m.in. dzię-
ki zdrowemu trybowi życia, profilaktyce i psychoterapii, leczenie 
cierpiących na różnego rodzaju współczesne sytuacje niezbawie-
nia, np. uzależnienia czy dysfunkcje?59. Oczywiście są to pytania 
retoryczne.

Ostatnie wnioski przedstawione w  tym punkcie będą mieć 
charakter bardziej teoretyczny, koncepcyjny i  metasystemowy. 
Część z nich to sugestie dotyczące sposobu uprawiania i wykładu 
teologii fundamentalnej.

1. Postawiony w  niniejszej książce problem – wybrany 
w  uprzedniej dyskusji naszego środowiska – przekonuje, że nie 
można przedmiotu naszej dyscypliny ograniczać wyłącznie do 
Objawienia, lecz trzeba go poszerzać o problematykę zbawienia, 
oczywiście w ujęciu wiarygodnościowym. Soteriologia nie może 
pozostawać jedynie w rękach teologów dogmatyków. Okazuje się, 
że soteriologię można rozwijać patrząc na nią z perspektywy teo-
logicznofundamentalnej. Objawienie i zbawienie są ze sobą ściśle 
związane. Objawienie było głównym przedmiotem tradycyjnej 
apologetyki zorientowanej intelektualistycznie, bo to ono było 
przedmiotem krytyki płynącej ze strony racjonalizmu. Współcze-
sny kontekst chrześcijaństwa – nasycony pragmatyzmem – pro-
wokuje nas do prezentacji chrześcijaństwa i  jego wiarygodności 
właśnie dzięki chrześcijańskiej koncepcji zbawienia będącego ce-
lem każdej religii. Można nawet zapytać czy zbawienie nie jest po-
jęciem bardziej podstawowym niż Objawienie, skoro Bóg objawia 
się w  celu zbawienia człowieka realizując swój plan zbawienia. 

59  Bardzo wymowne są ostatnio podane liczby, że obecnie cierpi na depresję 
ok. 370 mln ludzi na świecie, w tym w Polsce ok. 1 mln.
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Objawienie nie tylko o tym „informuje”, lecz już włącza do zba-
wienia, inicjuje je i ku niemu prowadzi. 

2. Określając na nowo chrześcijańskie rozumienie zbawienia 
i racje jego wiarygodności można pogłębić uzasadnianie niektó-
rych tez głoszonych na wykładach z teologii fundamentalnej, np. 
jedyność Jezusa Chrystusa, wyjątkowość chrześcijaństwa, Kościół 
sakramentem zbawienia, Kościół konieczny do zbawienia. Punk-
tem wyjścia w ich uzasadnianiu powinno być właśnie rozumienie 
pojęcia „zbawienie” i  jego wiarygodności wyraźnie rysującej się 
w  konfrontacji zarówno z  propozycjami autosoteriologicznymi, 
jak i utopijnymi oraz „świeckimi”, a także filozoficznym natura-
lizmem ontologicznym. Oryginalność chrześcijańskiego zbawie-
nia wyłania się także z porównania go z soteriologiami religii po-
zachrześcijańskich. 

Summary

Apology of Christian Doctrine on Salvation 
Towards Contemporary Self-salvation Tendencies 
in Psychology and Psychotherapy 

This article is focused on an apology of Christian doctrine on salva-
tion towards contemporary self-salvation tendencies, especially of psy-
chological and psychotherapy nature, caused mostly by New Age. Such 
apologies were presented in part IV.

Part IV was anticipated by presentation of: self-salvation tendencies 
in some religious and secular ideas and also in so-called transhumanism 
(part I), relations between psychotherapy and religion, and self-salva-
tion (part II), and self-salvation vision created by New Age (part III).

Two apology strategies of Christian doctrine on salvation towards 
self-salvation tendencies in New Age were presented in part IV. The first 
one might be called the ‘or…or…’ strategy. This way of apology is repre-
sented in Vatican document containing Christian reflection about New 
Age which was written by Pontifical Council of Culture and Pontifical 
Council of Interreligious Dialogue in  2003. This document criticizes 
New Age’s self-soteriological vision and evaluates it as the opposite to 
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Christian soteriology. The second apology strategy, not denying criti-
cism towards New Age, tries to present in a positive way the essence of 
Christian doctrine on salvation using some formulas which are typical 
for New Age. 

In part V there are some conclusions which might be helpful in ac-
tualization Christian doctrine on salvation and in presentation its credi-
bility today. There are also some suggestions on how it could be possible 
to make and teach fundamental theology more open to soteriological 
issues. 
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Ks. Tadeusz Dola1

O pośrednictwie zbawczym Kościoła dzisiaj

Wprowadzenie

Zagadnienie pośrednictwa zbawczego Kościoła mieści się 
w szeroko pojętej problematyce wiarygodności Kościoła. Skupia 
się ono na chrystologiczno-soteriologicznym wymiarze kościel-
nej wiarygodności. Jego rozstrzygnięciem będzie wykazanie, że 
Kościół jest o tyle wiarygodny w świecie, o ile jest znakiem Jezusa 
Chrystusa jedynego pośrednika między Bogiem a  ludźmi (por. 
1 Tm 2,5). W niniejszym przedłożeniu dodatkowym zawężeniem 
pytania badawczego jest wyraz „dzisiaj”. Każe on zastanowić się 
nad  takim uzasadnieniem pośrednictwa zbawczego Kościoła, 
które będzie przekonujące dla współczesnego człowieka. Uzasad-
nienie ujęte zostanie w dwa typy argumentacji tradycyjnie stoso-
wanej w teologii fundamentalnej. W pierwszym punktem wyjścia 
będzie Objawienie Boże, w  drugim – adresat, do  którego argu-
mentacja jest skierowana.

1. Teologiczne uzasadnienie  
pośrednictwa zbawczego Kościoła

Pośrednictwo zbawcze Kościoła widzieć należy w kontekście 
ogólnej biblijnej idei pośredniczenia w zbawieniu. W Starym Te-
stamencie pośrednictwo zbawcze urzeczywistniało się w dokony-
wanych przez wybranych przez Boga ludzi aktach modlitewnego 

1  Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola – ur. 1951, kierownik katedry Teologii Funda-
mentalnej i Religiologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, 
przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych przy Polskiej Akademii Nauk. 
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wstawiennictwa do  Boga, w  reprezentowaniu ludu wybranego 
przed  Bogiem, zastępczym wypraszaniu i  przyjmowaniu Boże-
go błogosławieństwa, w  głoszeniu orędzia w  imieniu Boga, czy 
też czynach wyzwalających cały naród bądź pojedynczych ludzi 
z  sytuacji zagrożenia, czasem śmiertelnego. Rolę pośredników, 
którzy z woli Boga ratują Izrael przed agresją wrogich narodów, 
pełnili sędziowie. Bóg posługiwał się nimi w swoich działaniach 
zbawczych wobec narodu. Podobna była funkcja królów, zwłasz-
cza Saula i Dawida. Oprócz obrony przed wrogością sąsiednich 
państw królowie byli także pośrednikami błogosławieństwa, po-
myślności i pokoju dla narodu wybranego. Wśród pośredników 
szczególne miejsce zajmował Mojżesz. To on był narzędziem Boga 
w realizacji podstawowego aktu wyzwolenia, jakim było przejście 
przez Morze Czerwone. Ponadto pośredniczył w przekazie słowa 
i błogosławieństwa Izraelowi. Pośredniczenie w głoszeniu słowa 
było podstawowym zadaniem proroków. Oznajmiali oni bardzo 
często karzący sąd Boga. Jednak słowa groźby miały prowadzić 
do nawrócenia narodu i odstąpienia Boga od wymierzenia kary, 
a  ostatecznie ocalenia i  zwycięstwa narodu. Pośrednikiem zba-
wienia jest Izajaszowy Sługa Jahwe. W tym pośrednictwie czymś 
wyjątkowym jest bardzo osobiste zaangażowanie pośrednika pro-
wadzące do znoszenia cierpienia aż po śmierć, co przynosi oca-
lenie i „usprawiedliwienie wielu” (Iz 52,13-53,12). Pośrednikami 
z urzędu byli kapłani. Ich pośrednictwo uwidaczniało się głów-
nie w składaniu ofiar oraz wypowiadaniu słów błogosławieństwa 
udzielanego przez Boga.

Dla badań nad pośrednictwem zbawczym Kościoła ważna jest 
obecna w Starym Testamencie idea Ludu Bożego jako pośrednika 
w zbawieniu. Cały Izrael przedstawiany jest jako narzędzie Boga 
w zbawianiu wszystkich narodów. Początki tej idei odnajdują eg-
zegeci w błogosławieństwie udzielonym przez Boga Abrahamowi 
i „wielkiemu narodowi”, który od niego weźmie początek. Przez 
Abrahama „będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej zie-
mi” (Rdz 12,1-3). Ta misja pośredniczenia w zbawieniu spoczywa 
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na narodzie pochodzącym od Abrahama. Błogosławieństwo Boga 
udzielone zostało Abrahamowi i  jego potomkom. Spocznie ono 
jednak także na wszystkich, którzy błogosławić będą Abrahamo-
wi a w nim jego ludowi. Natomiast ten, kto będzie im złorzeczył, 
zostanie odrzucony przez Boga. W czasach późniejszych znakiem 
tego pośrednictwa stanie się Jerozolima i Syjon jako miejsca świę-
te, przez które Izrael umożliwia wszystkim narodom zbawcze spo-
tkanie z Bogiem. Tam zgromadzą się „wszystkie narody w  imię 
Pana i  nie będą już postępowały według zatwardziałości swych 
przewrotnych serc” (Jr  3,17; por Iz  2,1-5). Warunkiem udziału 
w  błogosławieństwie danym Izraelowi jest przyjęcie prawa Bo-
żego powierzonego Izraelowi oraz zgodne z nim postępowanie. 
Obok uniwersalistycznego pojmowania pośrednictwa zbawczego 
Izraela w tradycji starotestamentowej jest też tendencja partyku-
larnego i  ekskluzywnego postrzegania relacji Izraela do  innych 
narodów. Izrael strzeże zazdrośnie swej uprzywilejowanej pozycji 
w relacjach z Bogiem, który jest jego Bogiem, a on jest Jego lu-
dem (por. Iz 51,15n). Każda z tych tradycji ma swoje znaczenie. 
Patrząc na nie w szerokim kontekście dziejów zbawienia, można 
traktować je komplementarnie2. Uniwersalistyczna wizja udziału 
Izraela w zbawieniu wszystkich narodów stanowić może szeroki 
kontekst dla refleksji o pośrednictwie zbawczym Kościoła.

Nowotestamentowa koncepcja pośrednictwa posiada charak-
ter uniwersalistyczny i jednoznacznie chrystologiczny. Obejmuje 
ona nie tylko dzieło zbawienia, ale także stworzenia. Przez Jezusa 
Chrystusa, który jest „Pierworodnym wobec każdego stworzenia”, 
„wszystko […] zostało stworzone”. Bóg chciał także, „aby przez 
Niego znów pojednać wszystko ze sobą” (Kol  1,16-20). Chry-
stologiczny uniwersalizm jest ekskluzywistyczny. W odniesieniu 
do pośrednictwa zbawczego Chrystus w 1 Liście do Tymoteusza 

2  Por. J. Schreiner, Teologia Starego Testamentu, przeł. B.W. Matysiak, War-
szawa 1999, s. 103-112; K. Backhaus, Mittler. Biblisch-theologisch, LThK 2006, 
kol.  342n; S. Ormanty, Abraham jako paradygmat wiary, „Poznańskie Studia 
Teologiczne” 12(2002), s. 12.
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został wprost nazwany jedynym pośrednikiem (μεσίτης) „mię-
dzy Bogiem a  ludźmi, […] który wydał siebie samego na  okup 
za  wszystkich” (2,5n). Tytuł jedynego pośrednika przypisany 
Chrystusowi jest wyrazem przekonania towarzyszącego uczniom 
od początku głoszenia chrześcijańskiego orędzia, że poza Chry-
stusem „nie ma w żadnym innym zbawienia” (Dz 4,12). Jedyność 
Chrystusowego pośrednictwa w dokonanym przez Boga zbawie-
niu już w najwcześniejszej teologii znajduje najgłębsze uzasadnie-
nie w osobie pośrednika, który jest Synem Bożym jednoczącym 
w  sobie naturę boską i  ludzką. Pośrednikiem między Bogiem 
a  ludźmi w  ścisłym tego słowa znaczeniu może być tylko ktoś, 
kto jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem. Wyjątkowość i nie-
powtarzalność osoby pośrednika nadawała też szczególne zna-
czenie dokonanemu w Nim przez Boga pojednaniu ludzi z sobą 
(2 Kor 5,18n). Chrystus jest pośrednikiem, w którym zbawienie 
dokonało się ostatecznie i objęło cały świat.

Pojednanie człowieka z  Bogiem nie dzieje się bez akceptacji 
człowieka przyjmującego świadomie boską propozycję zbawienia. 
Uczniowie Chrystusa, którzy uwierzyli w  Niego, uznali w  Nim 
obiecanego Mesjasza i doznali zbawczej mocy Jego życia, śmierci 
i zmartwychwstania, doświadczają naglącej potrzeby dzielenia się 
z innymi Dobrą Nowiną, którą Bóg dał światu w Jezusie Chrystu-
sie. Chcą, by także inni ludzi, podobnie jak oni, „wierzyli, że Jezus 
jest Mesjaszem, Synem Bożym, i […] wierząc, mieli życie w imię 
Jego” (J 20,31). Co więcej, mówią o sobie, że zostali przez Chrystu-
sa ustanowieni, by głosili naukę i wypędzali złe duchy (Mk 3,14), 
by powtarzali tajemnicę Wieczernika (1 Kor 11,24n), by udzielali 
chrztu (Mt 28,19) i odpuszczali grzechy (J 20,23). Paweł stwierdza, 
że Bóg w Chrystusie pojednał świat z sobą, ale dodaje od razu, że 
powołanym przez siebie przekazał słowo jednania i zlecił posługę 
jednania (2 Kor 5,18n). Teksty Nowego Testamentu zawierają tre-
ści, które dają bardzo solidne podstawy dla poglądu głoszącego, 
że już w czasie ziemskiego życia Jezusa ukształtowała się grupa 
uczniów, która stanowiła zalążek przyszłej Chrystusowej wspól-
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noty zbawczej. Po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa ucznio-
wie wypełniają powierzone im przez Chrystusa zadania, dzięki 
czemu rozrasta się wspólnota wierzących w Jezusa jako Chrystu-
sa, w którym dokonało się zbawienie świata. Uczniowie, a także 
gromadząca się wokół nich na modlitwie i łamaniu chleba wspól-
nota widzą sens swojego istnienia i działania w głoszeniu słowa 
i czynieniu znaków, które umożliwiają odkrywanie w Chrystusie 
Boga, który odpuszcza ludziom grzechy i prowadzi ich do jedno-
ści z sobą.

Na  powierzoną im przez Boga „posługę jednania” spojrzeć 
można w  przywołanej wyżej perspektywie starotestamentowej. 
Także przed  Chrystusem Bóg wybierał proroków, kapłanów 
na narzędzia swych zbawczych działań w narodzie wybranym. Po-
wołał lud, który uczynił swoją własnością, by przez niego dotrzeć 
do wszystkich narodów ze swym zbawczym orędziem. W Jezusie 
Chrystusie stworzył nową rzeczywistość zbawczą, która jest osta-
tecznym i doskonałym wypełnieniem wszystkich wcześniejszych 
inicjatyw zmierzających do  doprowadzenia ludzi do  jedności 
z sobą. Ustanowiona przez Chrystusa wspólnota postrzegała sie-
bie od początku jako wybrany przez Boga nowy lud, przez który 
Bóg doprowadzi do ostatecznego wypełnienia zamierzony przez 
siebie plan zbawienia. Perspektywa starotestamentowa pokazuje, 
że powstanie oraz sens istnienia i działania Kościoła w sposób na-
turalny wpisuje się w  dzieje zbawienia, w  których Bóg poprzez 
powołanych przez siebie ludzi i  całe wspólnoty urzeczywistnia 
swój zbawczy zamysł.

Takie spojrzenie na  obecność Kościoła w  historii zbawienia 
proponuje ostatni sobór. W Konstytucji dogmatycznej o Kościele 
uczy, że Przedwieczny Ojciec już od początku świata powziął za-
mysł, by wynieść ludzi do  udziału w  życiu Bożym. Dla wypeł-
nienia tego zamysłu postanowił ich zgromadzić w Kościele, który 
„od początku świata zapowiedziany był przez prefiguracje, cudo-
wanie przygotowany w  historii narodu izraelskiego i  w  starym 
przymierzu, ustanowiony w czasach ostatecznych – został obja-
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wiony przez wylanie Ducha, a w końcu wieków osiągnie chwaleb-
ne dopełnienie”3. Proponowana przez sobór wizja Kościoła jako 
rzeczywistości towarzyszącej w różnej formie całym dziejom zba-
wienia, by znaleźć ostateczne wypełnienie „w Kościele powszech-
nym u Ojca”, stanowi ważne uzasadnienie dla zaistnienia Kościoła 
w przyjściu Chrystusa oraz dla wyjaśnienia jego misji w świecie.

Jeśli się podejmie jej interpretacji w  kategoriach pośrednic-
twa, to należy określić znaczenie tego pośrednictwa w odniesie-
niu do pośrednictw starotestamentowych oraz jedynego pośred-
nictwa Chrystusa. Można zauważyć analogie istniejące między 
pośrednictwami w  dziejach zbawienia przed  Chrystusem a  po-
średnictwem Kościoła. W  starym przymierzu Bóg wybierał lu-
dzi, którym powierzał misję ratowania ludzi z różnych zagrożeń, 
do  głoszenia orędzia zbawienia, ustanawiał kapłanów do  spra-
wowania kultu prowadzącego do  pojednania narodu z  Bogiem 
i  sprowadzania błogosławieństwa na  lud; także cały Izrael miał 
być dla Boga narzędziem zbawienia, przez niego wszystkie na-
rody miały otrzymać Boże błogosławieństwo. Podobnie w  Ko-
ściele od początku powoływani byli ludzie do głoszenia orędzia 
zbawczego, do czynienia znaków, przez które Bóg wyrywał ludzi 
spod panowania szatana, uzdrawiał, ocalał od śmierci. Zasadni-
cza różnica pomiędzy zbawczymi pośrednictwami w Starym Te-
stamencie a pośredniczeniem Kościoła tkwi w tym, że tamte nie 
posiadały wymiaru ostatecznego i uniwersalnego, a były jedynie 
zapowiedzią pełni zbawienia, która dokonała się w  Chrystusie. 
W tej pełni mają udział wszelkie działania Kościoła, przez które 
Bóg urzeczywistnia w tym świecie doskonałe dzieło pojednania 
świata w Chrystusie. Kościół jest w Chrystusie „znakiem i narzę-
dziem wewnętrznego zjednoczenia z  Bogiem i  jedności całego 
rodzaju ludzkiego”4.

3  Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 
Poznań 1967, nr 2.
4  Tamże, nr 1.
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Działania zbawcze Kościoła czerpią swą moc z ścisłej łączności 
z Chrystusem, który jest Głową Kościoła Jego Ciała. Użyty przez 
Pawła obraz Kościoła jako Ciała Chrystusa pokazuje, że Chrystus, 
choć nie utożsamia się z Kościołem, to jest z nim, z każdym z jego 
członków nierozerwalnie związany. Ta więź wyraża się w tym, że 
Chrystus „prowadzi swoje dzieło odkupienia w Kościele i poprzez 
Kościół (por. Kol 1,24-27)”5. Jedność z Chrystusem jedynym i po-
wszechnym Zbawicielem uzasadnia zawartą w dokumencie Do-
minus Iesus opinię o  „powszechnym pośrednictwie zbawczym 
Kościoła”6. Cała wspólnota Kościoła, a w niej każdy jej członek 
są w ręku Chrystusa narzędziami, przez które urzeczywistniane 
jest zbawienia świata. Udział uczniów Chrystusa w  Jego dziele 
zbawczym nie może być pojmowany jako pomniejszenie zbaw-
czego waloru Chrystusowego odkupienia. Zwraca na  to uwagę 
Konstytucja dogmatyczna ostatniego soboru, kiedy rozważa je-
dyność zbawczego pośrednictwa Chrystusa w związku z możli-
wością współdziałania Maryi i  innych stworzeń w  wypełnianiu 
się w świecie zbawienia. Sobór stwierdza, że „jedyne pośrednic-
two Odkupiciela nie wyklucza, lecz wzbudza u stworzeń rozmaite 
współdziałanie, pochodzące z  uczestnictwa w  jednym źródle”7. 
Relację pomiędzy Chrystusem jako jedynym i powszechnym po-
średniku zbawienia a  różnego rodzaju współdziałaniem w  zba-
wieniu czyni przedmiotem swych rozważań Jan Paweł II w ency-
klice Redemptoris missio. Papież podkreśla, że ludzie „mogą wejść 
w  komunię z  Bogiem wyłącznie za  pośrednictwem Chrystusa, 
pod  działaniem Ducha”. Wyjaśnia jednak, że przez to jedyne 
i powszechne pośrednictwo „nie są wykluczone różnego rodza-
ju i  porządku pośrednictwa […], jednak czerpią one znaczenie 
i  wartość wyłącznie z  pośrednictwa Chrystusa i  nie można ich 

5  Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus, Kraków 2000, nr 16.
6  Tamże, nr 4.
7  Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 
nr 62.



101O pośrednictwie zbawczym Kościoła dzisiaj

pojmować jako równoległe i uzupełniające się”8. Te wypowiedzi 
papieskie zostały podjęte i rozbudowane w badaniach teologicz-
nych. W  dociekaniach teologicznodogmatycznych zaczęto się 
zastanawiać nad relacją pomiędzy Chrystusem jako jedynym po-
średnikiem a zbawczym pośrednictwem Kościoła, a w nim gło-
szonego słowa, udzielanych sakramentów czy wspólnoty świętych 
(„świętych obcowanie”)9. Natomiast w teologii religii pojawiło się 
pytanie o możliwość i sposób udziału innych religii w pośrednic-
twie Chrystusa, a tym samym pełnienie przez nie pośrednictwa 
zbawczego wobec swoich wyznawców10.

Teologia fundamentalna koncentrować się będzie na uzasad-
nianiu samego faktu pośrednictwa zbawczego Kościoła. Przed-
stawiona wyżej argumentacja wypływająca z analizy Objawienia 
Bożego będzie miała zawsze podstawowe znaczenie dla chrze-
ścijaństwa. Nie będzie też ona podlegała jakimś istotnym zmia-
nom na przestrzeni dziejów chrześcijaństwa. Zmiany zachodzące 
w  procesie uzasadniania zależeć będą głównie od  dwu czynni-
ków: postępu w badaniach egzegetycznych oraz potrzeb adresa-
tów, do których skierowana jest argumentacja.

2. Teologiczno-empiryczne uzasadnienie  
pośrednictwa zbawczego Kościoła

Poważniejszym zmianom podlegać może uzasadnienie zbaw-
czego pośrednictwa Kościoła prowadzone metodą, którą można 
by nazwać tradycyjnie oddolną. Dziś powinna się ona charakte-
ryzować interdyscyplinarnością. Korzystający z niej teolog sięga 
do wyników badań innych nauk, m.in. filozofii, socjologii, psy-
chologii, politologii, by zrozumieć zachodzące procesy społeczne, 
antropologiczne, kulturowe, odkryć mentalność współczesne-

8  Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, Watykan 1990, nr 5.
9  K-H. Menke, Mittler. Systematisch-theologisch, LThK 2006, kol. 345n.
10  K. Kałuża, Ein Mittler und viele Vermittlungen. Die Bedeutung des Religions-
begriffs für die christliche Theologie der Religionen, Frankfurt a.M. 2011.
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go człowieka, by w sposób dla niego zrozumiały i przekonujący 
przedstawić argumentację za pośrednictwem zbawczym Kościo-
ła. Chodziłoby o takie przedstawienie Kościoła, by można w nim 
było rozpoznać znak obecności Boga w świecie. To znak będący 
dla Boga narzędziem, którym Bóg się posługuje, by doprowadzi 
ludzi do zbawczej jedności z sobą. Ukazywanie Kościoła jako zna-
ku Boga w tym świecie powinno mieć strukturę i treść chrystolo-
giczną. Jak Bóg dokonał zbawienia świata w Chrystusie, jednym 
pośredniku zbawienia, tak też posługuje się Kościołem, by w nim 
stale uobecniać to, co stało się raz na zawsze w Chrystusie. W ten 
sposób Kościół z woli Boga uczestniczy w jedynym pośrednictwie 
Chrystusa. Dla świata zbawcze pośredniczenie Kościoła stanie się 
widoczne i wtedy będzie wiarygodne, kiedy będzie wzorowało się 
na Chrystusie. Kościół nie będzie znakiem Boga w tym świecie, 
jeśli wpierw nie stanie się dla świata znakiem Chrystusa. Będzie 
nim wszędzie tam, gdzie w swym istnieniu i działaniu upodobni 
się do Chrystusa. Zgodnie z przedstawionymi wyżej założeniami 
w pierwszym etapie argumentacji podjęta zostanie próba zasta-
nowienia się nad współczesnym odbiorcą teologicznofundamen-
talnego uzasadnienia pośrednictwa zbawczego Kościoła.

2.1. Adresat argumentacji

Opis środowiska i  adresata, do  którego kierowana jest argu-
mentacja, nie będzie pretendował do wyczerpującej diagnozy. Bę-
dzie raczej chodziło o wskazanie drogi do badań bardziej szcze-
gółowych. Pewne ogólne informacje dotyczące postawy i sposobu 
myślenia adresata argumentacji można uzyskać, analizując bada-
nia prowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego 
w Polsce. Badania tego Instytutu pokazują, że polskie społeczeń-
stwo jest dotknięte procesem sekularyzacji. Wprawdzie proces ten 
nie postępuje tak intensywnie jak w innych krajach Europy, ale jest 
stały i systematyczny. W sposób najbardziej widoczny ujawnia się 
w malejącej liczbie powołań kapłańskich i zakonnych, zwłaszcza 
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do zgromadzeń żeńskich. Wykazywany jest też corocznie w spa-
dającej liczbie uczestników w niedzielnej Eucharystii. 23 sierpnia 
br. KAI opublikował informacje podane przez ks. dra Wojciecha 
Sadłonia SAC, dyrektora Instytutu Statystyki Kościoła Katolickie-
go, z których wynika, że w ciągu ostatnich lat (2003-2013) liczba 
Polaków uczestniczących w każdą niedzielę we Mszy św. spadła 
o 2 mln i w 2013 r. po raz pierwszy nie przekroczyła 40%.

Takie są fakty. Zainteresowanych życiem Kościoła każą one 
pytać o przyczyny. We wspomnianej informacji dla KAI W. Sa-
dłoń stwierdza, że przyczyny odchodzenia w Polsce wierzących 
od Kościoła nie są dobrze znane ani przebadane. Mimo to decy-
duje się na pewne uogólnienia będące skrótową diagnozą dzisiej-
szego polskiego społeczeństwa w odniesieniu do jego zachowań 
religijnych. Uważa, że mamy dziś do czynienia ze społeczeństwem 
„wyemancypowanym”, czyli wymagającym od Kościoła więcej niż 
było to w czasie, „gdy religijność opierała się o struktury społecz-
ne, instytucje, a nawet procesy polityczne”. Dostrzega też w społe-
czeństwie polskim potrzebę autentyzmu i większej wyrazistości ze 
strony Kościoła11. Wypowiedzi W. Sadłonia zdają się potwierdzać 
badania socjologiczne prowadzone od  lat przez różne ośrodki 
naukowe w Polsce. Można na ich podstawie powiedzieć, że choć 
proces sekularyzacji przebiega w Polsce wolniej niż w innych kra-
jach Europy, to jednak podlega tym samym prawidłowościom.

Stąd uzasadnione wydaje się przytoczenie opinii kard. Waltera 
Kaspera obserwującego od lat z perspektywy Stolicy Apostolskiej 
zmaganie się Kościoła z  sekularyzacją w Europie. Uważa on, że 
żyjemy w  Europie przeżywającej kryzys kulturowy i  cywiliza-
cyjny, polegający na  kwestionowaniu chrześcijańskich korzeni 
Europy zwalczanych w  sposób nietolerancyjny i  bezwzględny. 
Szczególnym tego wyrazem jest dążenie do zlikwidowania z prze-
strzenie publicznej krzyża, tego pierwotnego podstawowego sym-

11 http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x81341/w-dobie-sekularyzacji-potrzebna
-jest-wieksza-wyrazistosc-wspol noty-kosciola/, (dostęp 5.03.2015). 
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bolu chrześcijaństwa. Społeczeństwo współczesne chce być bar-
dzo racjonalne i rzeczowe, a jednocześnie nie jest w stanie ukryć 
nostalgii za czymś ezoterycznym. Bywa, że wyrazem tych tęsknot 
jest sztuka, która wielu zastąpiła religię i otwarła przestrzeń prze-
kraczającą to, co empiryczne i weryfikowalne. Propagowany jest 
dziś humanizm, który ma być spełnieniem ludzkich tęsknot, tyle 
że w rzeczywistości immanentnej, wprawdzie wielowymiarowej, 
bogatej i złożonej, ale jednak zamkniętej w wymiarach ziemskich. 
W tym kontekście za ważny uznaje W. Kasper pogląd J. Haber-
masa, dalekiego od chrześcijańskiej tradycji, że w powstałej dziś 
duchowej pustce Kościół daje światu do dyspozycji orędzie o kró-
lestwie Bożym, którego świat potrzebuje dziś bardziej niż kiedy-
kolwiek12.

W analizie potrzeb współczesnego świata, w tym także społe-
czeństwa polskiego, nie sposób pominąć słów i postawy papieża 
Franciszka. Papież w duchu pokory i podkreślania konieczności 
ubóstwa w Kościele odpowiada na to, co w jego przekonaniu jest 
oczekiwaniem współczesnego świata wobec Kościoła. Przyjęcie 
takiej postawy otwarło papieżowi drzwi do dialogu ze światem, 
do takiej rozmowy, w której Franciszek ukazuje światu Chrystusa 
jako ubogiego Sługę wszystkich, a przez to zyskuje akceptację za-
równo w Kościele, jak i poza nim.

Diagnoza dzisiejszego człowieka oparta na  socjologicznych 
badaniach prowadzonych w  Kościele w  Polsce, na  opiniach W. 
Kaspera oraz postawie i  słowach papieża Franciszka wyznacza 
obrane kierunki argumentacji uzasadniającej zbawcze pośrednic-
two Kościoła. Skupiać się ona będzie na  znaczeniu świadectwa 
w Kościele, na podkreśleniu konieczności przyjęcia przez Kościół 
postawy służebnej i ubogiej, właściwego głoszenia orędzia o kró-
lestwie Bożym oraz otwartości Kościoła na dialog.

12  W. Kasper, Katholische Kirche. Wesen – Wirklichkeit – Sendung, Freiburg im 
Br. 20112, s. 63n.
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2.2. Świadectwo Kościoła

Bycie znakiem Chrystusa i  dokonanego w  Nim zbawienia 
oznacza dawanie o Nim świadectwa. To zadanie zostało nałożo-
ne na uczniów przez samego Chrystusa, który im polecił, by byli 
Jego „świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po 
krańce ziemi” (Dz 1,8; Łk 24,48). Kiedy rozpatruje się warunki 
konieczne do spełnienia, by świadectwo było przekonujące, zwra-
ca się uwagę na  wiedzę świadka o  przedmiocie, o  którym daje 
świadectwo; im wiedza pełniejsza, tym świadectwo bardziej wie-
lostronne. Kolejne warunki to uczciwość i rzetelność świadka, tak 
by jego przekaz wiernie oddawał to, o czym świadczy. W chrze-
ścijańskim świadectwie akcentuje się mocno jego personalistycz-
ny wymiar. Świadek Chrystusa nie przekazuje wyłącznie wiedzy 
o  Nim, nie opowiada tylko historii Jego życia i  treści głoszonej 
przez Niego nauki. Świadectwo ucznia Chrystusa uobecnia oso-
bę Mistrza. Świadek Chrystusa tak o  Nim mówi, by słuchający 
mógł spotkać się z Jezusem jako Zbawicielem i doświadczyć Jego 
zbawczej obecności. Orędzie chrześcijańskie jest świadectwem 
o Chrystusie, które ma doprowadzić ludzi do osobistego spotka-
nia z Nim i rozpoznania w Jezusie Zbawiciela. Jan napisał swoją 
ewangelię po to, aby ludzie „wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Sy-
nem Bożym, i […] wierząc mieli życie w imię Jego” (J 20,31).

Szansa doprowadzenia słuchacza orędzia do osobistego spo-
tkania z  Chrystusem staje się tym większa, im bliższa jest więź 
z Chrystusem głoszącego orędzie. Świadek jest tym bardziej prze-
konujący, im bardziej utożsamia się z osobą głoszonego Chrystu-
sa. Najwyrazistszym bodaj tego potwierdzeniem jest apostoł Pa-
weł. Jego związek z Chrystusem jest tak głęboki, że wręcz zatraca 
w Nim swoją tożsamość. Egzystencja Pawła przeistacza się w ist-
nienie, które jest życiem Chrystusa; jest nie tyle życiem na wzór 
Chrystusa, co samym życiem Chrystusa. Paweł mówi o sobie: „Te-
raz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Zgoda 
świadka Chrystusowego na to, by Chrystus przenikał jego życie, 
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zawładnął nim, jest istotnym czynnikiem warunkującym auten-
tyczne świadectwo.

Tacy świadkowie są w  świecie bardzo czytelnymi znakami 
Chrystusa. Ich świadectwo stanowi udział w pośrednictwie zbaw-
czym Kościoła. Doprowadza wielu do wspólnoty z Chrystusem 
w  Jego Kościele. Świadkowie związani głęboko z  Chrystusem, 
żyją też na wzór Chrystusa. Dziś zdają się być wtedy dla świata 
Jego znakiem, kiedy prowadzą życie ubogie i pokorne.

2.3. Kościół służebny

Służebna postawa chrześcijanina odsłania oczom człowieka 
najbardziej autentyczny obraz Chrystusa. Bo też sam Chrystus 
stawia siebie wobec uczniów w roli sługi, a  swoją misję określa 
jako służbę. Mówi o  sobie, że „nie przyszedł, aby Mu służono, 
lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10,45). 
Służebna posługa Jezusa uwidacznia się w oddaniu się do dyspo-
zycji Bogu i ludziom. Jak sługa nie stawia na pierwszym miejscu 
własnych potrzeb i własnej woli, ale wolę swego pana i potrzeby 
tych, do  których przychodzi w  służbie, tak Chrystus przyszedł 
na świat nie po to, by pełnić swoją wolę, ale wolę Ojca, który Go 
posłał (J 6,38; por. J 5,30). Służebną postawą nacechowane było 
całe życie Jezusa, w którym niczego nie zachowywał dla siebie, ale 
pozwalał innym dysponować sobą. Szczególnym tego wyrazem są 
Jego słowa i gesty z Ostatniej Wieczerzy. Utożsamia siebie, swoje 
ciało i krew z chlebem i winem, które rozdaje uczniom. Oddaje 
siebie, swoje życie do ich dyspozycji. Te sceny mogłyby pozostać 
w sferze symboliki, gdyby nie potwierdziła ich dobrowolnie przy-
jęta śmierć, która nastąpiła dzień później. Chrystus przyjął postać 
sługi z wszystkimi tego konsekwencjami. Oddaje siebie w służbie 
innym aż do śmierci, i to śmierci najbardziej poniżającej z możli-
wych (por. Flp 2,8). Postawa służby oznacza u Chrystusa całkowi-
tą rezygnację z siebie, wyzbycie się siebie, swej woli, swej własno-
ści, a ostatecznie życia dla dobra innych ludzi.
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Do przyjęcia takiej postawy Chrystus wzywa swoich uczniów. 
Wymownym tego znakiem jest scena umycia nóg podsumowana 
słowami Chrystusa: „Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy 
tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J  13,15). Y. Congar uważa, 
że postawa służebna uczniów posiada nie tylko chrystologiczne 
uzasadnienie. Służebne uniżenie się wcielonego Syna Bożego ma 
początek w kenozie Boga Ojca. To najpierw Ojciec uniżył same-
go siebie, oddając wszystko Synowi (Mt 11,27). „«Unicestwienie» 
Syna jest następstwem ogołocenia Ojca” – pisze Congar13. Służeb-
na postawa rezygnacji z siebie, rodząca się z decyzji wyzbycia się 
siebie, zakorzeniona jest w  trynitarnych relacjach pomiędzy Oj-
cem i Synem w Duchu Świętym. Oparta na trynitarnym uzasad-
nieniu postawa służby opisywana jest w NT wyrazami „diakonos” 
– sługa oraz „doulos” – niewolnik. Trudno się dziwić, że dla Con-
gara te dwa pojęcia zajmują bezwzględnie centralne miejsce wśród 
kategorii służących do określenia chrześcijańskiej egzystencji14.

W swej służebne postawie Chrystus, a za nim chrześcijanin ży-
jący na Jego wzór, zwraca się do wszystkich ludzi ze swym zbaw-
czym orędziem. Zwłaszcza jednak kieruje się do ubogich, do lu-
dzi potrzebujących pomocy.

2.4. Kościół ubogi

Kościół jest dla ubogich i  Kościół jest ubogi. To podwój-
ny aspekt problemu ubóstwa w  Kościele. Postawa ubóstwa 
w  chrześcijaństwie znajduje uzasadnienie w  tym wszystkim, co 
przed chwilą zostało powiedziane o Chrystusie Słudze, który wy-
zbył się wszystkiego, a ostatecznie życia i jakiejkolwiek światowej 
chwały, umierając haniebną śmiercią niewolnika. Chrześcijańskie 
rozumienie ubóstwa, wyrastające z  analizy postawy Chrystu-
sa Sługi, oznacza nie tylko rezygnację z  dóbr materialnych, ale 
też z  wszelkich przywilejów, z  których korzystają ludzie bogaci 

13  Y. Congar, O Kościół służebny i ubogi, przeł. A. Kuryś, Kraków 2000, s. 28.
14  Tamże, s. 23.
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oraz wszyscy zajmujące wysoką pozycję społeczną i  polityczną. 
Z perspektywy tak rozumianego ubóstwa Y. Congar opisuje sy-
tuację Kościoła następująco: „podczas gdy cała mistyka Kościo-
ła potwierdza miłość do ubogich, a nawet umiłowanie ubóstwa, 
podczas gdy Kościół niemal wszędzie jest faktycznie ubogi, a nie-
kiedy wręcz na skraju nędzy, to wydaje się bogaty i, powiedzmy 
rzecz do końca, wielkopański, przynajmniej we własnym mnie-
maniu”15. Skąd się bierze ta paradoksalna sytuacja z jednej strony 
rzeczywistego ubóstwa Kościoła, a  z  drugiej bogactwa. Według 
Congara Kościołowi wydaje się, że jest bogaty i jako taki chętnie 
opisywany jest przez tych, którzy są do niego negatywnie nasta-
wieni, tam wszędzie, gdzie Kościół dla pełnienia swej misji nie 
potrafi wybierać ubogich środków i ulega pokusie ducha posiada-
nia potęgi i władzy16.

W  dziejach Kościoła zawsze pojawiali się ludzie, którzy byli 
szczególnie uwrażliwieni na problem ubóstwa w Kościele. W po-
stawie ubóstwa widzieli bardzo autentyczny sposób ukazywania 
światu Chrystusa ubogiego Sługi, a wszelkie przejawy bogactwa 
w  Kościele uznawali za  sprzeniewierzenie się postawie ucznia 
Chrystusa i zafałszowanie wobec świata samego obrazu Chrystu-
sa, jak też głoszonej przez Niego nauki.

Przebrzmiała już dziś południowoamerykańska teologia wy-
zwolenia wywołała wiele kontrowersji i krytycznych uwag. Jed-
nak jej teologiczna i pastoralna refleksja nad problemem ubóstwa 
– jak się wydaje – nie straciła na znaczeniu. Konferencja Episko-
patu Południowej Ameryku na posiedzeniu w Puebla w 1979 r. 
opowiedziała się zdecydowanie za  wewnętrzną przemianą Ko-
ścioła. Zainspirowana teologią wyzwolenia w  swym końcowym 
dokumencie przyjęła opcję na rzecz ubogich. Miała ona być re-
alizowana w trzech etapach: od Kościoła służącego ubogim przez 
Kościół będący z  ubogimi do  Kościoła ubogich. Tylko Kościół 

15  Tamże, s. 10.
16  Tamże.
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ubogi może być wobec ubogich wiarygodny17. Uznano, że posta-
wa służebnej posługi ubogim pomaga ludziom odkryć w Kościele 
obecność Chrystusa, „który dla nas stał się ubogim, aby nas ubó-
stwem swoim ubogacić” (2 Kor 8,9).

2.5. Orędzie Kościoła o królestwie Bożym

Pośrednictwo zbawcze Kościoła uwidacznia się nie tylko 
w przyjmowaniu przez Kościół postawy Chrystusa ubogiego Słu-
gi. Ścisły związek Kościoła z Chrystusem ujawnia się też w jego 
działaniu. Kościół powołany został do głoszenia orędzia o króle-
stwie Bożym i urzeczywistniania tego królestwa w świecie. Kró-
lestwo Boże było zasadniczą treścią Chrystusowego orędzia. Jeśli 
Kościół ma być wierny swej misji to za przykładem swego zało-
życiela ma głosić to samo orędzie, kontynuując rozpoczęte przez 
Niego dzieło. W wypełnianiu tego zadania Kościół zawsze chciał 
wzorować się na Chrystusie usiłując wiernie oddać treść Jego orę-
dzia, jak też posługiwać się używanymi przez Chrystusa środkami 
i metodami w celu jego urzeczywistniania w świecie.

Chrystusowe orędzie o  królestwie Bożym jest głoszeniem 
Boga, który jako Ojciec pragnie wszystkich ludzi doprowadzić 
do  jedności z sobą. Nie narzuca jednak ludziom swojego pano-
wania. Oczekuje, by rozpoznali w Nim kochającego Ojca i powo-
dowani miłością do Niego w wolności poddali się Jego ojcowskiej 
władzy. Taki obraz Boga wyłania się z  Chrystusowych przypo-
wieści, a także dokonywanych przez Niego niezwykłych znaków. 
Doświadczając mocy Chrystusowych słów i pozostając pod wpły-
wem oddziaływania cudów, ludzie nawracają się, odchodzą od zła 
i  poddają się dobroci Boga, wchodząc w  przestrzeń Jego króle-
stwa. Jedynym orężem, jakim Chrystus posługuje się, by zapro-
wadzić w tym świecie królowanie Boga, jest wypływająca z  jed-

17  Por. L. Boff, Aus dem Tal der Tränen ins Gelobte Land. Der Weg der Kirche mit 
den Unterdrückten, Düsseldorf 1982, s. 74n, 111.
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ności z  Ojcem moc głoszonego słowa i  dokonywanych czynów 
będących wsparciem chorych, ubogich, potrzebujących.

Na przestrzeni dziejów chrześcijaństwo, głosząc Chrystusowe 
orędzie o  królestwie Bożym, nie poprzestawało na  samej mocy 
głoszonego słowa i pełnionych czynach miłosierdzia, ale ulegało 
niejednokrotnie pokusie wyposażenia orędzia w dodatkowy oręż. 
Trudno było niektórym uczniom Chrystusa zadowolić się narzę-
dziami szerzenia królestwa Bożego, które Congar nazwał ubogi-
mi środkami. Wpływały na to zazwyczaj okoliczności zewnętrzne 
sprzyjające zaangażowaniu w  sprawę królestwa Bożego instru-
mentów, które obce były Chrystusowi bądź od których Chrystus 
wprost się odżegnywał. Uznawano, że w ustanawianie królestwa 
Bożego w tym świecie zaangażować trzeba narzędzia ekonomicz-
ne, polityczne a niekiedy nawet militarne. Mogło się to wydawać 
zrozumiałe w tych czasach Kościoła, które nazywają dziś niektó-
rzy epoką konstantyńską. Umocniła ona, czy jak niektórzy wolą 
mówić, obciążyła Kościół instrumentami działania właściwymi 
władzy świeckiej. W mentalności europejskiej epoka ta wygasła 
w XVII a na pewno w XIX w. Choć jak się wydaje, w myśleniu 
niektórych ludzi w  Kościele trwa ona jeszcze dziś. Jeśli Kościół 
w swym orędziu o królestwie Bożym ma ludziom otworzyć do-
stęp do orędzia samego Chrystusa, trzeba, żeby zarówno w treści, 
jak i sposobie głoszenia orędzia był jak najbliższy Chrystusowi.

2.6. Kościół otwarty na dialog

Udział Kościoła w pośrednictwie zbawczym Chrystusa wyra-
ża się w głoszeniu orędzia o królestwie Bożym. Temu głoszeniu 
towarzyszy skierowana do  słuchaczy zachęta, by się nawrócili 
i przyjęli to orędzie, ponieważ jest to jedyna pewna droga do osią-
gnięcia pełni szczęścia w Bogu. Tak pojęta misja Kościoła zdaje 
się nie harmonizować z zawartym w dokumentach Soboru Waty-
kańskiego II  i wypowiedziach ostatnich papieży przynagleniem, 
by Kościół prowadził dialog wewnątrzchrześcijański, dialog z ju-
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daizmem i innymi religiami, wreszcie dialog ze światem. W dia-
logu nie chodzi bowiem, tak jak w aktywności misyjnej Kościoła, 
o  nawracanie partnera dialogu, o  przekonywanie do  słuszności 
przedstawianych mu racji i  tym samym do  konieczności przy-
jęcia głoszonych twierdzeń. Ten brak harmonii jest jednak tylko 
pozorny. Kardynał Walter Kasper, wieloletni przewodniczący Pa-
pieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan, uważa, 
że dialog wyprzedza misyjną działalność Kościoła, towarzyszy jej, 
uzupełnia ją i  pogłębia18. Jest istotnym i  koniecznym zadaniem 
Kościoła misyjnego.

Teologicznym pogłębieniem tej opinii są prowadzone przez 
Ł. Kamykowskiego analizy dokumentów kościelnych ostatnich 
dziesięcioleci. Inspiracją do  tych badań jest m.in. wypowiedź 
Pawła VI, który napisał: „Pod nazwą dialogu powinniśmy mieć 
przed  oczyma ów prawdziwy i  niewymowny rodzaj rozmowy, 
którą zapoczątkował i nawiązał Bóg Ojciec przez Jezusa Chrystusa 
w Duchu Świętym, jeśli my, to jest Kościół, chcemy zrozumieć, ja-
kie stosunki mamy z ludźmi nawiązać i do jakich dążyć”19. Dialog 
Kościoła powinien wzorować się w swej formie i treści na wypły-
wającej z życia trynitarnego rozmowie prowadzonej przez Boga 
ze światem, która swą doskonałą pełnię osiągnęła we Wcielonym 
Słowie Boga do świata. W Jezusie Chrystusie ta rozmowa przyję-
ła formę braterskiego dialogu w duchu szacunku przenikniętego 
miłością dla rozmówcy, który jest zawsze równorzędnym partne-
rem w  dialogu. W  tak prowadzonym dialogu odwieczne Słowo 
Boga objawia swojego Ojca, Stwórcę człowieka, który pozostaje 
wierny swej zbawczej obietnicy doprowadzenia człowieka do jed-
ności z  sobą przy  jednoczesnym respektowaniu wolności, którą 
obdarzył człowieka w swym stwórczym zamyśle. Temu doskona-
łemu wzorowi dialogu Boga ze światem w Chrystusie Kościół nie 

18  W. Kasper, Katholische Kirche, s. 417.
19  Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, Paryż 1964, nr 71; por. Ł. Kamykowski, 
Pojęcie dialogu w Kościele katolickim. Wnioski z doświadczeń Kościoła w XX wie-
ku, Kraków 2003, s. 42.
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jest w stanie dorównać. Mimo to, jak napisał K. Wojtyła, dialog 
stoi przed Kościołem jako egzamin, z którego Kościół nie może 
być zwolniony20. Wśród wielu płaszczyzn dialogu jedną z najważ-
niejszych jest dzisiaj w Kościele, także w Polsce, dialog wewnątrz-
kościelny, w tym dialog duchownych ze świeckimi.

Przedstawione wyżej argumenty, mające przemawiać za  po-
średnictwem zbawczym Kościoła, zdają się należeć do podstawo-
wych. Są one z jednej strony próbą odpowiedzi na problemy ro-
dzące się w efekcie refleksji Kościoła nad samym sobą, a z drugiej 
– na pytania stawiane Kościołowi przez ludzi stojących poza nim. 
Wobec bardzo wielu i  bardzo różnorodnych kwestii, z  którymi 
spotyka się dziś Kościół, możliwe, a  nawet konieczne są dalsze 
uzasadnienia Kościoła jako narzędzia koniecznego dla wypełnie-
nia misji zbawczej jedynego i powszechnego pośrednika w zba-
wieniu Jezusa Chrystusa.

Summary

On Salvific Mediation of the Church Today

The article reflects on how the Church should be today in order to 
constitute to the world the sign of Jesus Christ who is the only media-
tor between God and human beings. There were presented two types of 
arguments used in fundamental theology. In the first one the starting 
point was Revelation of God, and in the second one – the recipient to 
whom the argumentation is addressed. The theological argumentation 
focused on demonstrating on the basis of Divine Revelation that the 
Church was founded by God to continue salvific works performed in 
Christ, i.e. to salvific mediation between God and human beings. In the 
second type of argumentation were presented those tasks of the Church, 
which the filling makes the Church respond to the expectations of mod-
ern man, becoming for him the sign of Christ’s salvific presence in the 
world.

20  K. Wojtyła, U  podstaw odnowy. Studium z  realizacji Vaticanum  II, Kra-
ków 1972, s. 26.
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Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM1

Zbawienie w religiach świata

Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie nie ma charakteru prezentacji escha-
tologii różnych religii, czyli rozumienia zbawienia w poszczegól-
nych religiach. Tego rodzaju informacje są powszechnie dostępne, 
po części także znane, zaś wyczerpujące ujęcie tak postawionego 
tematu byłoby praktycznie niewykonalne ze względu na wielość 
propozycji zbawienia oferowanych w religiach, pseudoreligiach, 
„nowych” religiach, sektach itd. Samo kryterium rozróżnia-
nia między religiami i „niereligiami” nie jest dziś jednoznaczne 
na płaszczyźnie poszczególnych dyscyplin religiologicznych. 

Po wtóre, temat „zbawienie w religiach” może mieć różne ko-
notacje: od  stwierdzenia faktu po  znak zapytania odnośnie do 
tego faktu. Biorąc pod uwagę dyskusje i postulaty teologów z jed-
nej strony oraz wypowiedzi Magisterium Ecclesiae z  drugiej  – 
najbardziej odpowiedni byłby temat ze znakiem zapytania. Tym 
samym temat jawi się jako problem do rozwiązania.

Podjęty temat można też dookreślić za pomocą znanych teo-
logicznoreligijnych paradygmatów, sprowadzających zagadnienie 
„religie a zbawienie” do trzech głównych stanowisk: ekskluzywi-
stycznego (zbawienie „mimo religii”, a nawet „wbrew religii”), in-
kluzywistycznego (zbawienie „w religiach”) oraz pluralistyczno-
-relatywistycznego (zbawienie „dzięki religiom”). 

W niniejszym opracowaniu przyjęto punkt widzenia teologii 
katolickiej, a ściślej katolickiej teologii religii; nawet nie „chrze-

1  Dr hab. Ireneusz S. Ledwoń OFM – prof. KUL, Kierownik Katedry Teologii Re-
ligii w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL; prodziekan Wydziału Teologii.
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ścijańskiej”, gdyż poszczególne denominacje chrześcijańskie ce-
chuje cała paleta ujęć: od ekskluzywistycznego eklezjocentryzmu 
(m.in. prawosławie, ruchy ewangelikalne w  protestantyzmie, 
integrystyczne ugrupowania typu lefebrystów czy sedewakanty-
stów) po relatywistyczny pluralizm, właściwy większości wyznań 
protestanckich. Jakkolwiek podobne stanowiska można odnaleźć 
i w katolicyzmie, to jednak oficjalny pogląd Kościoła katolickie-
go, reprezentowany przez Nauczycielski Urząd Kościoła, wyraża 
się w paradygmacie inkluzywistycznym. W ujęciu katolickiej teo-
logii religii oznacza w świetle danych biblijnych i z uwzględnie-
niem katolickiej chrystologii, z jej założeniami i konsekwencjami, 
o których niżej.

Konkretyzując pytamy, czy w ramach paradygmatu inkluzywi-
stycznego można mówić nie tylko o zbawieniu w religiach, a na-
wet dzięki religiom, ale o znaczeniu samej religii dla realizowania 
się tego zbawienia; a jeśli tak, to na jakiej podstawie i na ile taki 
pogląd „abstrahuje” od pluralistycznej teologii religii. Jeszcze ina-
czej rzecz ujmując, pytamy, czy w ramach paradygmatu inkluzy-
wistycznego można mówić nie tylko o zbawieniu w religiach, ale 
także w jakimś sensie dzięki religiom; jest to pytanie o znaczenie 
samej religii i  podejmowanych w  jej ramach aktów religijnych 
dla realizowania się tego zbawienia. Przy pozytywnej odpowiedzi 
na tak postawioną kwestię należy sprecyzować, na ile i na jakiej 
podstawie pogląd taki różni się od  pluralistycznej teologii reli-
gii. Reasumując: pytamy o  znaczenie religii w  procesie zbawie-
nia (zbawiania) jej wyznawców, co jest równoznaczne z pytaniem 
o znaczenie religii (jako religionis i religionum) w historii zbawie-
nia. Oznacza to możliwość przyjęcia odrzucanego przez Magi-
sterium Ecclesias pluralizmu religii de iure bez relatywizowania 
chrześcijaństwa, tj. przy  zachowaniu jego nadrzędnej pozycji 
wśród religii świata. Nie chodzi bowiem tylko o zgodę na zbawie-
nie niechrześcijan ujmowanych indywidualnie (takiej możliwo-
ści nigdy w Kościele nie kwestionowano, nawet na płaszczyźnie 
ekzkluzywistycznego eklezjocentryzmu, a więc niemal do poło-
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wy XX w.), ale o obiektywną zdolność religii, jako wielkości hi-
storycznej, socjologicznej i teologicznej, do prowadzenia czy też 
o jej udział w procesie osiągania tego zbawienia. Na tej podstawie 
niektórzy teologowie, jak np. J. Dupuis, odróżniają teologię religii 
od teologii pluralizmu religijnego. 

Ze względu na  obszerność zagadnienia nie obejdzie się bez 
pewnych skrótów czy uproszczeń, które jednak nie powinny 
wpłynąć na w miarę całościowa prezentację problematyki i po-
glądów samego piszącego w tej materii. 

Pojęcie religii i zbawienia

Dla właściwego ujęcia, przedstawienia i rozwiązania postawio-
nego w tytule problemu konieczne jest sprecyzowanie zawartych 
w nim pojęć religii i zbawienia. Zgodnie z przyjętym teologicznym 
punktem widzenia rezygnujemy z ujęć religioznawczych, a więc 
empirycznych, gdzie z braku kompetencji metodologicznych nie 
może być mowy o obiektywnych soterycznych zdolnościach re-
ligii, zaś samo zbawienie, podobnie jak religia, prezentowane są 
z  pozycji roszczeń wysuwanych przez daną grupę wyznaniową 
lub też z pozycji przyjętej przez nią doktryny, bez możliwości ich 
weryfikacji, którą daje dopiero objawienie Boże, a na jego podsta-
wie teologia. W ujęciu religioznawczym więc za religię uznawane 
jest każde zjawisko do tego miana pretendujące lub też aplikujące 
do  siebie to pojęcie, zaś prawdziwość religii równoznaczna jest 
z faktem jej historycznego istnienia2. 

W   świetle zorientowanej biblijnie teologii religii za  religię 
uznajemy – w znaczeniu najbardziej ogólnym – zbawczą relację 
człowieka z Bogiem (lub bóstwem czy bóstwami, przy czym ten 
związek zawsze w  Biblii traktowany jest jako religia fałszywa), 
zaś sama „zbawczość” religii oznacza zarówno aktualny związek 
bosko-ludzki oparty na  łasce, jak i  eschatyczny, ostateczny cel, 

2  Zob. A. Bronk, Nauka wobec religii, Lublin 1996, s. 99-122.
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do  którego religia prowadzi. Przez zbawienie rozumiemy więc 
bosko-ludzką wspólnotę osób, zainicjowaną przez łaskę w imma-
nencji świata, a  sfinalizowaną w  eschatonie (jakościowo innym 
świecie) jako wieczne życie z Bogiem i innymi zbawionymi (zba-
wienie subiektywne). Tak rozumiane zbawienie zawiera w sobie 
zarówno element odkupienia i  usprawiedliwienia (zbawienie 
obiektywne), jak i  element wyzwolenia od  obciążeń ziemskiej 
kontyngencji (grzech, zło, cierpienie, śmierć). 

Można na tej podstawie wnioskować, że niezależnie od sote-
riologicznej doktryny danej religii, zawartych w niej pojęć Boga, 
zbawienia, religii, zbawienie zawsze jest jedno, udzielane przez 
tego samego Boga, ponieważ innego zbawienia nie ma, tak jak nie 
ma innego, „niechrześcijańskiego” Boga3. 

W rozumieniu chrześcijańskim zbawienie jest darem Bożym 
(łaską) oferowanym przez Chrystusa (lub ze względu na  Chry-
stusa) każdemu człowiekowi, również niechrześcijaninowi. Po-
wstaje jednak pytanie, czy istnieje związek między tą zbawczą 
łaską Chrystusową a wyznawaną przez danego człowieka religią. 
Pozytywna odpowiedź na  to pytanie prowadzi do  następnego, 
mianowicie czy oznacza to niebezpieczeństwo relatywizowania 
chrześcijaństwa, jak czytamy w  deklaracji Dominus Iesus: „Nie-
ustanne przepowiadanie misyjne Kościoła jest dzisiaj zagrożone 
przez teorie relatywistyczne, które usiłują usprawiedliwić plura-
lizm religijny nie tylko de facto, lecz także de iure (czyli jako zasa-
dę). W konsekwencji uznaje się za przestarzałe takie na przykład 
prawdy, jak prawda o ostatecznym i całkowitym charakterze ob-
jawienia Jezusa Chrystusa (…), o jedyności i zbawczej powszech-
ności tajemnicy Jezusa Chrystusa, o powszechnym pośrednictwie 
zbawczym Kościoła (…)” (DI 4).

3  Por.: „wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego 
boga, prócz Boga jedynego” (1 Kor 8, 4). 



Wiarygodność chrześcijańskiego orędzia zbawienia118

Rys historyczny zagadnienia

Do Vaticanum II i deklaracji Nostra aetate Kościół nie wypowia-
dał się wprost na temat soterycznego waloru religii niechrześcijań-
skich, co było konsekwencją takich m.in. czynników, jak: przeko-
nanie o powszechnym ogłoszeniu Ewangelii całemu światu (status 
post Evangelium promulgatum); traktowanie chrześcijaństwa jako 
jedynej religii prawdziwej, tj. objawionej i  zbawczej; powszechna 
zgoda na ekskluzywistyczną, Fulgencjuszową interpretację zasady 
Extra Ecclesiam salus nulla, stanowiącą podstawę kościelnej misji 
ad gentes. Tych utrwalonych od czasów patrystycznych przekonań 
nie zmieniły odkrycia geograficzne i będące ich rezultatem pozna-
nie nowych ludów oraz ich religii; wręcz przeciwnie, odkrycia te 
zintensyfikowało wysiłki misyjne Kościoła w imię troski o zbawie-
nie owych ludów na podstawie chrztu i wiary w Ewangelię. Jakie-
kolwiek elementy zbieżne z objawieniem biblijnym, odnajdywane 
w ich religiach, interpretowano wyłącznie w ramach tzw. teorii za-
pożyczeń (rozumianych de facto jako kradzież bądź oszustwo). 

Owszem, nie negowano możliwości udzielania zbawczej łaski 
Bożej poza widzialnymi granicami Kościoła i zdecydowanie potę-
piano wszelkie tego rodzaju poglądy, jak chociażby bajanizm czy 
jansenizm; nie odmawiano też szansy na indywidualne zbawienie 
niechrześcijan, jeśli żyją zgodnie z sumieniem (przywoływano tu 
Tomaszową zasadę facienti quod in se est Deus non denegat gra-
tiam). Jednakże wszystkie teorie teologiczne, przyjmujące votum 
baptismi czy votum Ecclesiae, wysłannika Bożego przynoszącego 
Ewangelię człowiekowi żyjącemu w warunkach uniemożliwiają-
cych jej poznanie na normalnej drodze (Tomasz z Akwinu, Alek-
sander z Hales), czy też inne cudowne interwencje Boże, z czasem 
także teorie specjalnego objawienia, objawienia naturalnego, mi-
nimalnego depozytu prawdy objawionej, niezbędnego do podję-
cia aktu wiary teologalnej (na podstawie Hbr 11, 6)4, a wreszcie 

4  Należy pamiętać, że objawienie rozumiano wówczas powszechnie jako locu-
tio Dei manifestant et attestans, nie zaś jako manifestację Osoby, jak ujmuje to 
współczesna teologia. 
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kwestia sposobu poznania tych prawd (oświecenie, natchnienie 
wewnętrzne, vocatio interior gratiae) – prowadzić miały ostatecz-
nie do poznania i przyjęcia Ewangelii lub do fides implicita z nią 
związanej, a rezultatem tego mogło być indywidualne zbawienie: 
zawsze jako possibilitas, nigdy w zasadzie jako realitas. 

Do czasów nowożytnych pozytywne spojrzenia teologów czy 
Magisterium Kościoła na  religie są nieliczne: Justyn Męczennik 
(zm. ok. 165) w kontekście swej doktryny nasion Logosu i w od-
niesieniu do  religii przedchrześcijańskich oraz filozofii greckiej 
uważał, że wszyscy ludzie partycypują w  Logosie i  jako tacy są 
chrześcijanami, choć na  różne sposoby, a  chrześcijaństwo prze-
kracza swoje granice do tego stopnia, że istniało już przed swo-
im historycznym powstaniem. Ireneusz (zm. 202) widział religie 
jako pozostające w ramach oddziaływania przymierzy: Adamo-
wego i  Noachickiego. Zdaniem Klemensa Aleksandryjskiego 
(zm. ok. 212) Logos obecny był w judaizmie, w greckiej filozofii 
i poezji oraz w religiach Indii. Augustyn (zm. 430) przyjmował 
nie tylko powszechną zbawczą aktywność Logosu przed  Inkar-
nacją, ale także istnienie chrześcijaństwa i Kościoła a iusto Abel. 
W średniowieczu Hugon od św. Wiktora (zm. 1141) akceptował 
aktualność przedchrystusowej ekonomii zbawienia po  zaistnie-
niu chrześcijaństwa, a  więc niezależnie od  obowiązku przyję-
cia chrztu. Tomasz z  Akwinu (zm.  1274) nie był jednoznaczny 
w swych opiniach. Z jednej strony na pytanie „utrum infidelium 
ritus sint tolerandi?” odpowiadał, że nie mają one „nihil veritatis 
aut utilitatis”, z drugiej zaś stwierdzał, że Bóg „per internam reve-
lationem revelaret ea quae sunt ad credendum necessaria”, uści-
ślając, że „multis gentilium facta fuit revelatio de Christo”; owa 
revelatio mogła jednak być podstawą co najwyżej indywidualne-
go zbawienia niechrześcijan, i to do momentu historycznego do-
konania się Inkarnacji. W zasadzie jeszcze tylko Mikołaj z Kuzy 
(zm. 1464), w kontekście dostrzegania pozytywnych wartości is-
lamu twierdził, że Bóg przemawiał, i  to nawet przez proroków, 
do wszystkich ludzi, oraz że właśnie ci prorocy i doktorzy stwo-
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rzyli doktryny i obrzędy każdej religii; różnorodność ta podoba 
się Bogu, gdyż pozwala bardziej jaśnieć Jego chwale; Kuzańczyk 
widział nawet możliwość powstania, na mocy porozumienia mię-
dzy przywódcami różnych religii, jednej religii o zróżnicowanym 
wyrazie zewnętrznym (una religio in rituum varietate)5. 

Funkcjonujące w  apologetyce pojęcie revelatio naturae 
było wprawdzie odnoszone do  sposobu poznania Boga przez 
niechrześcijan, ale nie do genezy ich religii, podobnie jak katego-
ria objawienia pierwotnego (praobjawienia), pojawiająca się już 
w XIX zarówno w. w teologii katolickiej (H.-F. R. de Lammenais, 
zm. 1854; W. Schmidt, zm. 1954), jak i protestanckiej (P. Althaus, 
zm. 1966, który jednak utożsamiał je z objawieniem przez stwo-
rzenia, lansowanym także przez E. Brunnera, zm. 1966). Zbawie-
nie było nagrodą za życie zgodne z sumieniem, ale nie z zasadami 
swojej religii, które miały mieć genezę czysto ludzką, a od czasów 
Reformatorów nawet szatańską6. 

Pewną zmianę przyniosła francuska teologia wypełnienia, któ-
rej przedstawiciele uznawali zbawcze znaczenie religii niechrze-
ścijańskich, ale w zasadzie tylko do historycznego momentu Wcie-
lenia Chrystusa; wraz z Inkarnacją i nastaniem czasu Kościoła ich 
znaczenie definitywnie ustało. J. Daniélou (zm. 1974) jest autorem 
tez (tzw. tendence Daniélou), że religie są historycznym wyrazem 
ludzkiego poszukiwania Boga na podstawie objawienia kosmicz-
nego i tzw. faktu religijnego obecnego w człowieku; twierdzenie 
o tak właśnie ujętej ludzkiej genezie religii utrwaliło się po dzień 

5  Zob. I.S. Ledwoń, I nie ma w żadnym innym zbawienia. Wyjątkowy charakter 
chrześcijaństwa w teologii posoborowej, Lublin 2012², s. 44-53. 
6  Niedalekie od  takiego myślenia były poglądy niektórych teologów katolic-
kich; jeszcze w 1966 r., w komentarzu do soborowej deklaracji Nostra aetate, 
znany misjonarz i teolog, H. Maurier, pisał, powołując się na Rz 3, 25 n.: „Le 
temps du paganisme, c’est le temps de la patience de Dieu” (sic!). Zob. Tenże, 
Lecture de la Déclaration par un missionnaire d’Afrique, w: Les relations de 
l’Église avec les religions non chrétiennes. Déclaration «Nostra aetate», éd. A.-M. 
Henry, Paris 1966, s. 159. 
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dzisiejszy w nauczaniu Magisterium Ecclesiae. O religijnej natu-
rze człowieka uczył także H. de Lubac (zm.  1991; désir naturel 
de Dieu, jakkolwiek będący owocem łaski); w  jego przekonaniu 
niechrześcijanin może się zbawić dzięki sięgającej go łasce Chry-
stusa, a więc indywidualnie. Y. Congara (zm. 1994) „sakrament 
bliźniego” (sacrement du prochain), w nawiązaniu do sceny sądu 
ostatecznego opisanej w Mt 25, 31-46, także odnosi się do indy-
widualnej możliwości zbawienia, a więc do życia zgodnego z su-
mieniem i przynoszącego w efekcie fides implicita. Religie pośred-
niczą w spotkaniu człowieka z Bogiem – i to jest nowe zupełnie 
ujęcie – ale są dopuszczone jedynie, a nie zamierzone przez Boga.

Rewolucyjna jak na owe czasy była teoria anonimowych chrze-
ścijan K. Rahnera (zm. 1984), uważana także za odmianę teologii 
wypełnienia, jakkolwiek znacznie różniąca się od ujęć teologów 
francuskich i  uznająca religie za  prawomocne drogi zbawienia, 
przynajmniej do momentu zetknięcia się konkretnego wyznawcy 
z Ewangelią. Wiara implicite, akceptowana przez Boga jako wia-
ra zbawcza, ma miejsce nawet wtedy, gdy człowiek akceptuje swą 
naturę, która jest zawsze wychylona na Boga; wewnętrznym cen-
trum tej natury jest łaska, która dąży do obiektywizacji, historyza-
cji i inkarnacji w religii (tzw. egzystencjał nadprzyrodzony). Taka 
wiara, nawet nieuświadomiona, ma zawsze charakter usprawie-
dliwiający i  zbawczy, oczekuje jednak na  wypełnienie w  wierze 
explicite. Łaska i objawienie potrzebują religii jako koniecznego 
zbawczego pośrednictwa, tym bardziej że człowiek zawsze funk-
cjonuje w relacjach społecznych, w tym także religijnych, i w ich 
ramach realizuje swe odniesienie do Boga. Prawomocność religii 
niechrześcijańskich odnosi się do  religii przedchrześcijańskich, 
gdzie jednak owa przedchrześcijańskość rozumiana jest teolo-
gicznie, a nie historycznie czy chronologicznie. Oznacza „przed 
spotkaniem z obiektywnie obowiązującą religią Chrystusa” i trwa 
dopóty, dopóki chrześcijaństwo nie stanie się realną wielkością 
wewnątrz danej historii i kultury. 
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Teoria Rahnera, przedstawiona tu w ogromnym skrócie, zo-
stała poddana krytyce i nie znalazła uznania w oczach ojców so-
borowych, być może jako zbyt odważna, jeśli nie rewolucyjna. 
Teologia religii jako dyscyplina praktycznie jeszcze nie istniała, 
a  teologicznym badaniom nad  religiami (poza właśnie teorią 
wypełnienia) zielone światło dał w zasadzie dopiero sam sobór. 
Dlatego też, w  kontekście ogólnego nawrotu do  źródeł patry-
stycznych, widocznego także w doktrynie Vaticanum II, przyjęto 
na soborze teorię semina Verbi i religii rozumianych jako praepa-
ratio evangelica. 

Teorię wypełnienia, zwłaszcza w jej wydaniu francuskim i so-
borowym, warto poddać krótkiej ocenie, bo do  dziś uważana 
jest ona za  oficjalne stanowisko kościelnego magisterium Otóż 
w  przekonaniu wielu dzisiejszych teologów, teologia wypełnie-
nia nie odpowiada na  wszystkie pytania stawiane przez współ-
czesną teologię religii. Trudno mówić o utracie znaczenia religii 
pozachrześcijańskich po  zaistnieniu chrześcijaństwa w  sytuacji, 
kiedy nie tylko nadal one istnieją, ale nadto wykazują się dużą ży-
wotnością i aktywnością misyjną, zdobywając nowych wyznaw-
ców, wobec których z  perspektywy chrześcijańskiej pojawia się 
ponownie pytanie o możliwość ich zbawienia. Uznanie obecnych 
w  religiach pozytywnych i  nadprzyrodzonych wartości jedynie 
jako „przynależących” do  chrześcijaństwa, mimo postrzegania 
ich jako pochodzących od Chrystusa, stanowi pewnego rodzaju 
zawłaszczenie tych religii przez chrześcijaństwo. Na  pewno też 
nie odpowiada na pytanie o ich znaczenie w Bożej ekonomii zba-
wienia i o możliwość zbawienia dzięki religiom oraz w religiach, 
a nie mimo nich. Zdaniem C. Geffré, w teorii wypełnienia ciągle 
pobrzmiewa Heglowska koncepcja chrześcijaństwa jako religii 
absolutnej7. Dodajmy, że pobrzmiewa tu nawet Heglowski model 
rozwoju rzeczywistości i  religii. Ponadto należy zwrócić uwagę 

7  C. Geffré, La théologie des religions non chrétiennes vingt ans après Vatican II, 
„Islamochristiana“ 11(1985), s. 122.
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na  inny jeszcze brak teorii wypełnienia, którym jest oderwanie 
życia religijnego niechrześcijan od  tradycji religijnej, do  której 
przynależą (do tego jeszcze powrócimy). Nie sposób bowiem se-
parować życie religijne od słowa, rytów, moralności czy symboliki, 
w których się ono wyraża, ani tym bardziej od wymiaru wspólno-
towego, bez którego żadna wiara religijna ani nie jest przeżywana, 
ani nawet nie istnieje. Jeżeli więc dla zbawienia człowieka istotna 
jest jego wiara, to konsekwentnie także jej kontekst i środowisko 
życiowe: religia wraz z wszystkimi jej elementami strukturalnymi. 

Wreszcie teoria wypełnienia zdaje się sugerować pewną ewolu-
cję w świecie religii, od pozachrześcijańskich do chrześcijaństwa, 
co może prowadzi do  błędnego wniosku, że chrześcijaństwo jest 
prostą kontynuacją religii przedchrystusowych. Tymczasem tak nie 
jest gdyż nawet w stosunku do judaizmu chrześcijaństwo jest prze-
skokiem i zerwaniem, nową jakością, podobnie jak Chrystusowe 
objawienie w stosunku do każdego innego rodzaju objawienia8.

Warto przytoczyć także tzw. teorię historycznej obec-
ności Chrystusa, wysuniętą przez R. Panikkara (z  początku 
lat 60. XX w., na długo przedtem, zanim przeszedł on na pozy-
cje pluralistyczne); zarówno sam twórca teorii, jak i późniejsi jej 
zwolennicy (G. Thils, K. McNamara i in.) twierdzą, że nie wystar-
czy uznać możliwość działania zbawczej mocy Chrystusa w du-
szach jednostek, lecz zbawczą wartość należy przyznać samym 
religiom pozachrześcijańskim jako obiektywnym, historycznym 
zjawiskom i instytucjom, które zachowały zbawczą wartość rów-
nież po  przyjściu Chrystusa i  po  ustanowieniu przezeń nowej 
ekonomii. Niechrześcijanie są zbawiani przez Chrystusa, którego 
zbawcza moc działa w sposób realny, choć ukryty, w ich religiach 

8  Por. H. van Straelen, Le christianisme est plus qu’un accomplissement, w: ten-
że, Ouverture à l’autre laquelle? L’apostolat missionaire et le monde non chrétien, 
Paris  1982, s.  139-166. W  tym miejscu warto zwrócić uwagę na  teologicznie 
niepoprawne odnoszenie do  wyznawców judaizmu określenia „starsi bracia 
w  wierze”, sugerującego, jakoby chrześcijaństwo było prostym, historycznym 
przedłużeniem religii Starego Testamentu. 
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i poprzez nie, nawet jeżeli wyznawcy tych religii nie poznali orę-
dzia ewangelicznego9.

Natomiast zupełnie przeciwne opinie zawarte są w  teorii 
ogólnej i  specjalnej historii zbawienia. Jakkolwiek pojęcie hi-
storii zbawienia pojawiło się po raz pierwszy w kościelnym na-
uczaniu w  dokumentach soborowych (np. KL  16; KO  2; KK  9; 
KDK 1; 9; 13; 41; 53; 74), to jednak mowa jest w nich tylko o hi-
storii zbawienia jako takiej. Tymczasem w  teologii w  ramach 
tej kategorii wyróżnia się konkretne jej typy, np. specjalną i po-
wszechną (ogólną; A. Darlap jako pierwszy, także H.R. Schlette, 
G. Thils), zwyczajną i nadzwyczajną (H. Küng). Według tej teorii 
religie mieszczą się w Bożej ekonomii zbawienia jako zwyczajne 
drogi zbawienia dla swoich wyznawców. Bóg jest bowiem Panem 
całej historii zbawienia, obejmującej całą ludzkość, która w  ra-
mach tejże historii zbawienia ma możliwość osiągnięcia swe-
go ostatecznego celu. Jezus Chrystus, który stanowi kryterium 
rozróżniające te dwa typy historii zbawienia, jest równocześnie 
gwarantem ich zbawczej skuteczności. Nie ma tu mowy o dwóch 
historiach zbawienia, ale o  jednej, o  dwóch nurtach lub sposo-
bach realizacji. Religie są więc zwyczajnym drogami zbawienia 
dla niechrześcijan. Dla przeważającej części ludzkości jeszcze dziś 
stanowią one podstawową formę poznania Boga, które to pozna-
nie zawiera w  sobie ciągle aktualne Boże wezwanie do  zbawie-
nia, implikatywnie ukierunkowane na Chrystusa; a jak zauważa 
przywoływany już C. Geffré, trudno przyjąć, że przez tysiące lat 
swej historii ludzkość żyła wyłącznie w  grzesznym zaślepieniu, 
jeśli chodzi o  poznanie Boga. Należy też mimo wszystko pytać 
o podstawy trwałości i żywotności tradycyjnych przynajmniej re-
ligii, mimo misyjnej działalności Kościoła; tenże autor pyta, czy 
wielość religii nie jest przynajmniej akceptowana, jeśli nie wprost 
chciana przez Boga, podobnie jak wielość kultur czy języków10. 

9  I.S. Ledwoń, I nie ma w żadnym innym zbawienia, s. 131-170.
10  C. Geffré, Le pluralisme religieux comme nouvel horizon de la théologie, w: La 
responsabilité des théologiens. Mélanges offerts à Joseph Doré, éd. F. Bousquet, 
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Zupełnie inne podejście do omawianego problemu prezentuje 
pluralistyczna teologia religii, jednak zostanie ono tu pominię-
te z dwóch przynajmniej powodów: jest ona już dość dokładnie 
omówiona w literaturze, po wtóre – w przekonaniu piszącego te 
słowa nie może ona być uznana za teologię, a przynajmniej za teo-
logią chrześcijańską, skoro neguje same jej podstawy: bóstwo Je-
zusa Chrystusa z wszystkimi tego konsekwencjami11.

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w nauczaniu Magiste-
rium Ecclesiae. Wspomniano już o przyczynach „milczenia” Ma-
gisterium w sprawach religii aż do ostatniego soboru. Wprawdzie 
można odnotować kilka wcześniejszych wypowiedzi łagodzących 
ogólny ton negatywnej oceny religii12, ale dotyczą one wciąż wy-
znawców religii niechrześcijańskich traktowanych indywidualnie. 
W czasie soboru miało miejsce kilka wydarzeń, niepozostających 
zapewne bez wpływu na powstanie deklaracji Nostra aetate, któ-
ra jako dokument poświęcony w całości religiom bynajmniej nie 
była planowana13. Do wspomnianych wydarzeń należało ogłosze-
nie przez Pawła VI encykliki Ecclesiam suam (1964), w której pa-
pież zaznacza, że dialog z religiami pozachrześcijańskimi staje się 
elementem nowego odniesienia Kościoła do świata; jako partne-
rów tego dialogu encyklika wymienia Żydów, muzułmanów oraz 
wyznawców wielkich religii afrykańskich i  azjatyckich. W  tym 
samym roku, 1964, Paweł VI utworzył Sekretariat ds. Niechrze-
ścijan oraz odbył pielgrzymki do Indii i do Ziemi świętej, w czasie 
których spotkał się z przedstawicielami tamtejszych religii14. 

H.-J. Gagey, G. Médevielle, J.-L. Spiletie, Paris 2002, s. 214; por. Tenże, La place 
des religions dans le plan du salut, „Spiritus“ 138(1995), s. 82-84.
11  Zob. I.S. Ledwoń. Pluralistyczna teologia religii, w: Teologia religii. Chrześci-
jański punkt widzenia, red. G. Dziewulski, Łódź-Kraków 2007, s. 35-54. 
12  Pius IX, Mowa konsystorialna Singulari quadam, 1854; Pius XII, Encyklika Mysti-
ci Corporis Christi, 1943; Kongregacja św. Officium, List Suprema haec sacra, 1949.
13  Zgodnie z  intencjami papieża Jana  XXIII, w  dokumencie o  ekumenizmie 
miał być jedynie zawarty rozdział De Iudaeis. Na temat historii deklaracji zob. 
F. Solarz, Sobór Watykański II a religie niechrześcijańskie, Kraków 2005. 
14  Rok 1964 uważany jest też za formalny początek istnienia teologii religii jako 
samodzielnej dyscypliny teologicznej, w związku z ukazaniem się książki H.-R. 
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Należy jeszcze podkreślić, że w opinii zarówno samych ojców 
soboru, jak i  teologów oraz komentatorów orzeczeń koncyliar-
nych, Nostra aetate nie ma charakteru wypowiedzi teologicznej 
czy teologicznoreligijnej, ale jest wyłącznie dokumentem pasto-
ralnym; nie zawiera oceny wspomnianych religii w aspekcie ich 
objawionego lub zbawczego charakteru, lecz mówi o  praktycz-
nym odniesieniu Kościoła względem nich, a właściwie wobec ich 
wyznawców. Pytania o  zbawczy i  normatywny charakter religii 
pozachrześcijańskich sobór świadomie pozostawił otwarte, po-
zostawiając je teologom, gdyż, jak zaznaczono wyżej, teologicz-
na refleksja nad tymi zagadnieniami zaczęła się wówczas dopiero 
rozwijać15. Ocenianie więc poszczególnych poglądów czy opinii 
teologicznych w  nawiązaniu do  doktryny soborowej, jak ma to 
czasem miejsce jeszcze dziś, jest zupełnie nieuprawnione. Ponadto 
deklaracja nie jest jedynym dokumentem soboru na temat religii; 
odniesienia do nich wprost lub pośrednio zawierają się w wielu in-
nych wypowiedziach Vaticanum II: w konstytucjach Dei verbum 
(3, 6), Gaudium et spes (10-11, 22, 26, 37-38, 41, 57, 78, 36, 92), 
Lumen gentium (1-2,  13,  16-17), Sacrosanctum concilium 
(2, 7, 9, 37-38, 40), dekretach Ad gentes divinitus (3-4, 79) i Opta-
tam totius (16), deklaracji Dignitatis humanae (1). Teksty te są 
dość zróżnicowane treściowo i  kontekstualnie, różnią się też, 
jeżeli chodzi o  doniosłość i  znaczenie wypowiedzi dotyczących 
religii pozachrześcijańskich. Ale właśnie tu znaleźć można wie-
le danych mogących stanowić podstawę teologicznej refleksji 
nad  znaczeniem religii w  historii zbawienia. Sobór eksponuje 
prawdę o  powszechnej woli zbawczej Boga, a  wszystkich ludzi 

Schlettego, Die Religionen als Thema der Theologie. Überlegungen zu einer The-
ologie der Religionen, Freiburg i.Br. 1963. W podtytule książki po raz pierwszy 
użyta została nazwa tejże dyscypliny.
15  E. Kopeć, Kościół a religie niechrześcijańskie, „Zeszyty Naukowe KUL“ 9(1966) 
nr 4, s. 31 n.; S. Nagy, Wprowadzenie do Deklaracji o stosunku Kościoła do reli-
gii niechrześcijańskich, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, 
Poznań 1967, s. 329-331. 
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postrzega jako pozostających w  orbicie oddziaływania skutków 
Paschalnego Misterium Chrystusa (por. KL 5; DM 7; DWR 11; 
KK 16). Wyrazem tej zbawczej woli („zbawiennych zamysłów” – 
DRN 1), jest obejmująca ludzi Opatrzność i dobroć Boga, który 
nigdy nie pozostawił ich samym sobie, będąc zawsze niedaleko 
od nich (KK 16; por. Dz 17, 27), nieustannie udzielał im pomocy 
do zbawienia (KK 2), tak że byli oni i są nadal „w rozmaity sposób 
przyporządkowani do Ludu Bożego”, czyli do Kościoła (KK 16). 
Niechrześcijanie wiodą święte życie, stanowiące owoc działającej 
w religiach Bożej łaski, której rezultatem są też elementy prawdy 
i dobra („dobra duchowe i moralne” – DRN 2; „cenne elemen-
ty religijne” – KDK 92). Religie zawierają semina Verbi (św. Ju-
styn) i  z  tej racji stanowią dla swoich wyznawców praeparatio 
evangelica. Owe nasiona Słowa znajdują się nie tylko w ludzkich 
umysłach czy sercach, ale także w  samych religiach i  kulturach 
narodów, w ich tradycjach i obrzędach (KK 17; DM 9), w elemen-
tach ich doktryn i  zasadach życia moralnego, wywodzących się 
z danego każdemu człowiekowi Bożego światła (DRN 2; KK 16) 
i będących wynikiem Bożego zrządzenia (DFK 16), a więc Bożej 
pedagogii wobec ludzkości (DM  3; KK  16;  DM  9). Niezależnie 
jednak od tego religie zawierać mogą elementy błędu, fałszu, wy-
paczenia, które należy udoskonalić, a więc dopełnić tym, co pły-
nie z pełni Chrystusa danej Kościołowi (KK 17; DM 3, 9). 

Według konstytucji Gaudium et spes, Duch Święty był obecny 
i aktywny także w „religijnych przedsięwzięciach” i w kulturach 
ludzkości od początku dziejów ludzkości, a więc także w religiach 
przedchrześcijańskich. Ta Jego aktywność nie może mieć innego 
charakteru, jak tylko zbawczy. W dniu Pięćdziesiątnicy natomiast 
Duch Święty został dany Kościołowi w  nowy sposób, również 
w nowy sposób będąc odtąd obecnym w świecie (DM 4). Jedy-
nym Zbawicielem ludzkości jest Chrystus, który umarł i  zmar-
twychwstał za wszystkich ludzi (KDK 10, 22, 38, 78; DM 7), a każ-
dy człowiek ma dostęp do owoców Jego zbawczego dzieła właśnie 
za sprawą Ducha Świętego, nawet w sposób nieuświadomiony. 
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Sobór zdaje się też akceptować, przynajmniej implicite, istnienie 
zbawczej wiary w religiach, stwierdzając, że „wiadomymi tylko so-
bie drogami może Bóg doprowadzić ludzi, nie znających Ewange-
lii bez własnej winy, do wiary, bez której niepodobna podobać się 
Bogu” (DM 7; por. KDK 22); nie wiadomo jednak, czy chodzi o akt 
wiary w wyznawanej aktualne religii, czy też o akt wiary w Chrystu-
sa. Ludzie ci mogą osiągnąć zbawienie również dzięki życiu zgod-
nemu z  nakazami własnego sumienia (KK  16). Sobór wiąże też 
religie z objawieniem Bożym, zwłaszcza z objawieniem przez stwo-
rzenia, zwanym w  soborowych i  posoborowych wypowiedziach 
kościelnych „świadectwem stworzeń” (KDK 36; KO 3, 6; KK 16), 
oraz z praobjawieniem (KO 3; KDK 36). Te sposoby Bożej mani-
festacji mieszczą się w ogólnej historii zbawienia i  jako „pomoce 
do zbawienia” (KK 2; KO 3) są wyrazem troski Boga o zbawienie 
ludzi. Objawienie przez stworzenia prowadzi wprawdzie do niepeł-
nego, niedoskonałego poznania Boga, realizowanego „po omacku 
i wśród cielesnych wyobrażeń” (KK 16; por. Dz 17, 27), ale zawsze 
towarzyszy mu zbawcza łaska (KK 16). Pełnię poznania Boga, a tym 
samym „pełnię życia religijnego”, znaleźć można jednak wyłącz-
nie w chrześcijaństwie, a ściśle – w Chrystusie, który jest „drogą, 
prawdą i życiem” (J 14, 6) i w którym Bóg wszystko z sobą pojednał 
(DRN 2). Swoją drogą pełnia życia religijnego w chrześcijaństwie 
sugeruje niepełne, lecz autentyczne życie religie w religiach16. 

Pewną trudność sprawia soborowe stwierdzenie o  zbawczej 
skuteczności życia zgodnego z  sumieniem (por. KK  16). Czy 
u człowieka religijnego, wyznającego jakąkolwiek religię, sumie-
nie może funkcjonować niezależnie od zasad głoszonych przez tę 
religię i w niej? Z pewnością nie, gdyż jak wiadomo, sumienie jest 
kształtowane dopiero w procesie dojrzewania człowieka, głównie 
na podstawie zasad moralnych danej religii. Religia miałaby więc 
decydujący wpływ na owo „życie zgodne z sumieniem”. 

16  Por. I.S. Ledwoń, Geneza religii pozachrześcijańskich w ujęciu Soboru Waty-
kańskiego II, „Roczniki Teologiczne KUL” 47(2000) z. 2, s. 71-91. 
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Posoborowe magisterium Kościoła w  zasadzie nie wychodzi 
poza nauczanie soboru. Warto jednak zwrócić uwagę na  doku-
ment Sekretariatu ds. Niechrześcijan pt. Sugestie do dialogu mię-
dzy religiami (1967). Podkreśla on istnienie łaski w religiach, za-
równo przed historycznym zaistnieniem Kościoła, jak i poza jego 
widzialnymi granicami. Poznanie Boga w religiach możliwe jest 
dzięki objawieniu przez stworzenia i światłu, jakie wszyscy ludzie 
otrzymują od Boga (czy to jest nawiązanie do Prologu Ewangelii 
Janowej? Bibliści raczej odnoszą ową światłość do pojawienia się 
Chrystusa na świecie17). Zbawienie w religiach możliwe jest dzięki 
życiu zgodnemu z sumieniem i przyporządkowaniu do Kościoła 
oraz jego pośrednictwu zbawczemu. Po raz pierwszy też pojawia 
się tu doktryna o  ludzkiej genezie religii pozachrześcijańskich, 
wywodząca się wprost od  Jeana Daniélou: będąc odbiciem „hi-
storycznego charakteru człowieka”, są one „wyrazem społecznym 
i  instytucjonalnym świadomości religijnej danego ludu [...], po-
stawy religijnej i zasad moralnych wyrytych w duszach ludzkich”, 
efektem „poszukiwania Boga przez ludzi”. Precedensowe jest 
jednak inne stwierdzenie dokumentu, które później w  zasadzie 
nigdzie nie zostało już powtórzone: religie stanowią wyraz woli 
Bożej jako „z góry zamierzone przez Boga drogi do  zbawienia 
i do Kościoła” (II, 3). 

Adhortacja Pawła  VI  Evangelii nuntiandi (1975) podejmuje 
problematykę misji Kościoła w kontekście jego dialogu z wszyst-
kimi ludźmi, zwłaszcza z tymi, do których Kościół zwraca się ze 
swoją działalnością ewangelizacyjną. W  przekonaniu papieża 
Kościół szanuje i  ceni religie pozachrześcijańskie, będące „wy-
razem ducha bardzo wielu grup ludzkich” i poszukiwania Boga, 
szczerego, choć niedoskonałego, którego owocem jest modlitwa 
oraz „godne podziwu dziedzictwo tekstów głęboko religijnych” 
(EN  53). Religie te stanowią przygotowanie do  Ewangelii, mają 

17  Zob. H. Witczyk. Logos wcielony – światłość prawdziwa, w: Nowy Testament 
a religie, red. I.S. Ledwoń, Lublin 2011, s. 287-317. 
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jednak charakter naturalny (religiones naturales), gdyż jedyną re-
ligią prawdziwą jest chrześcijaństwo i tylko ono może doprowa-
dzić człowieka do rzeczywistego kontaktu z Bogiem; same religie 
takiego efektu osiągnąć nie potrafią, „chociażby wyciągały swoje 
ręce do Boga” (tamże).

Dokument Rady Biskupów ds. Dialogu Międzyreligijnego 
oraz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów Dialog i  głoszenie 
(Dialog i  przepowiadanie) (1991) ukazuje religie jako praepara-
tio evangelica, ale sytuuje je w kontekście biblijnej i patrystycznej 
teologii przymierzy zawieranych przez Boga w  dziejach świata 
(w stworzeniu, Noachickiego i synaickiego), świadczących o jed-
ności historii zbawienia obejmującej całą ludzkość i potwierdzo-
nych przykładami „sprawiedliwych Starego Testamentu”, a także 
o Królestwie Bożym zainicjowanym przez Chrystusa i obejmują-
cym wszystkie narody. Dokument zwraca uwagę na  pozytywne 
elementy istniejące w  religiach, jak również na  trudności zwią-
zane z brakiem teologicznych kryteriów umożliwiających rozpo-
znanie w  nich kanałów Bożej łaski (nr.  14-32). Niemniej jeden 
fragment godny jest przytoczenia jako potwierdzenie powyższych 
uwag dotyczących związku między religią i życiem zgodnym z su-
mieniem: „Konkretnie, szczerze praktykując to, co dobre w  ich 
tradycjach religijnych i  postępując według nakazów sumienia, 
członkowie innych religii pozytywnie odpowiadają na wezwanie 
Boże i otrzymują zbawienie w Jezusie Chrystusie, nawet jeśli nie 
uznają Chrystusa za  Boga i  nie wyznają Go jako swego Zbaw-
cy” (29). Pozytywne elementy w  religiach „jako przygotowanie 
do Ewangelii, odgrywały i wciąż odgrywają opatrznościową rolę 
w ekonomii zbawienia” (17).

Magisterium Jana Pawła II pogłębia naukę soborową; papież 
docenia znaczenie pozytywnych elementów zawartych w  reli-
giach pozachrześcijańskich, uznając je nawet za  środki umożli-
wiające Kościołowi pogłębianie własnej tożsamości i wyraz inte-
gralności objawienia Bożego (RMis 56). Dzięki temu religie, jako 
rezultat powszechnego działania Ducha Świętego w  świecie (!) 
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od zarania dziejów ludzkości, a więc już przed wcieleniem Sło-
wa (RHm 6; DV 53), stanowiły – i do dziś stanowią – przygoto-
wanie do  przyjęcia Ewangelii, która równocześnie jest jedynym 
kryterium ich oceny i  w  której znajdują one swe wypełnienie. 
Religie leżą jednak poza nurtem objawienia, obecnego wyłącz-
nie w przestrzeni ekonomii biblijnej, a tym samym stanowią wy-
raz ludzkiego zmysłu religijnego, poszukiwania przez człowieka 
Boga i prawdy o sensie własnej egzystencji, popartego świadec-
twem stworzeń o Bogu i głosem sumienia. Pełnia życia religijne-
go znajduje się wyłącznie w Chrystusie i założonym przez Niego 
Kościele (RHm 1). Nowością w nauczaniu papieża i pewnym kro-
kiem naprzód jest stwierdzenie dokonane w kontekście jedynego 
i powszechnego zbawczego pośrednictwa Chrystusa: „Jeśli nie są 
wykluczone różnego rodzaju i porządku pośrednictwa, to jednak 
czerpią one znaczenie i wartość wyłącznie z pośrednictwa Chry-
stusa i nie można ich pojmować jako równoległe i uzupełniające 
się” (RMis 5). Stanowi to rozwinięcie i pogłębienie soborowego 
stwierdzenia: „jedyne pośrednictwo Odkupiciela nie wyklucza, 
lecz wzbudza u  stworzeń rozmaite współdziałania, pochodzące 
z uczestnictwa w jednym źródle” (KK 62). 

Za podsumowanie dotychczasowej nauki Kościoła o religiach 
można uznać deklarację Dominus Iesus (2000), będącą z całą pew-
nością także odbiciem poglądów ówczesnego prefekta Kongregacji 
Nauki Wiary i późniejszego papieża Benedykta XVI. Dokument 
ten uznaje istnienie w  religiach pozachrześcijańskich pozytyw-
nych elementów pochodzących od Boga (!), będących wynikiem 
Bożej pedagogii i  działania Ducha Świętego, otwierających ich 
wyznawców na działanie Boga (praeparatio evangelica). Wypowie-
dzi deklaracji nie są jednak jednoznaczne ani spójne. Przytoczmy 
przykładowo dwa fragmenty: „Z pewnością, różne tradycje reli-
gijne zawierają i ofiarowują elementy religijności, które pochodzą 
od  Boga [podkr.  I.S.L.] i  stanowią część tego, co «Duch Święty 
działa w sercach ludzi i w dziejach narodów, w kulturach i w re-
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ligiach»18. W istocie niektóre modlitwy i niektóre obrzędy innych 
religii mogą przygotowywać na  przyjęcie Ewangelii, ponieważ 
stwarzają pewne sytuacje lub są formami pedagogii, dzięki któ-
rym ludzkie serca zostają pobudzone do otwarcia się na działanie 
Boże. Nie można im jednak przypisywać pochodzenia Bożego 
[podkr.  I.S.L.] oraz zbawczej skuteczności ex opere operato, wła-
ściwej chrześcijańskim sakramentom. Z drugiej strony nie należy 
zapominać, że inne obrzędy, jako związane z przesądami lub in-
nymi błędami (por. 1 Kor 10, 20-21), stanowią raczej przeszkodę 
na drodze do zbawienia” (21); „Jeśli jest prawdą, że wyznawcy reli-
gii niechrześcijańskich mogą otrzymać łaskę Bożą, jest także pew-
ne, że obiektywnie znajdują się oni w sytuacji bardzo niekorzystnej 
w porównaniu z tymi, którzy posiadają w Kościele pełnię środków 
zbawczych” (22).

Tak więc podstawową przeszkodę w uznaniu religii niechrze-
ścijańskich za drogi zbawienia stanowi w nauczaniu Magisterium 
Ecclesiae obawa indyferentyzmu i  relatywizacji chrześcijaństwa, 
a  zwłaszcza jedynego i  uniwersalnego zbawczego dzieła Jezusa 
Chrystusa. Czy te obawy są uzasadnione?

Propozycja uznania pluralizmu de iure  
na podstawie objawieniowej genezy religii

Jedną z prób rozwiązania problemu zbawczego znaczenia reli-
gii w dziejach zbawienia jest tzw. objawieniowa teoria genezy re-
ligii19. U jej podstaw leżą najważniejsze dane objawienia Bożego: 
Bóg jest Miłością i Bytem absolutnie wolnym. Z miłości i w wol-
ności stworzył człowieka na swój obraz, tj. jako istotę rozumną, 
wolną i  zdolną do  miłości; co więcej – powołanej do  miłości. 
Człowiek został stworzony do zbawienia, które jednak może przy-
jąć jedynie w sposób wolny, dlatego Bóg w objawieniu wychodzi 

18  Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, Watykan 1990, nr 29.
19  Zob.  M. Rusecki. Traktat o  religii, Warszawa  2007, s.  243-267;  I.S. Led-
woń, I nie ma w żadnym innym zbawienia, s. 461-511.
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doń z  propozycją zbawienia, którą człowiek przyjmuje w  akcie 
wiary lub odrzuca. Akt wiary staje się tym samym początkiem 
relacji religijnej człowieka z Bogiem. Dla zachowania więc wolno-
ści działania zarówno Boga, jak i człowieka, objawienie się Boga 
jest warunkiem każdego zbawienia przyjmowanego aktem wiary; 
z tej ekonomii nie jest wyjęty żaden człowiek, gdyż wola zbawcza 
Boga jest powszechna20. 

Wielość religii stanowi w dziejach ludzkości część szeroko ro-
zumianego zróżnicowania dokonującego się na wszystkich płasz-
czyznach ludzkiej egzystencji. Odnosi się ono do kultur, struktur 
społecznych, systemów politycznych, ekonomicznych i in. Wszę-
dzie tam różnorodność ta oceniana jest jako istotny element dzie-
dzictwa ludzkości, jako wyraz bogactwa ludzkiego serca i umysłu. 
Podobnie pluralizm wartościowany bywa na płaszczyźnie religij-
nej: jako wyraz wewnętrznego bogactwa człowieka poszukujące-
go Boga i do Niego zmierzającego oraz duchowego bogactwa po-
szczególnych narodów i całej ludzkości (por. RMis 55). Pluralizm 
religijny zajmuje jednak szczególne miejsce w owym bogactwie, 
ponieważ dotyczy spraw dla człowieka najważniejszych, podej-
mujących kwestie sensowności całego jego życia, przede wszyst-
kim zaś odnosi się on do wiecznego losu ludzkiej osoby. 

Adekwatna odpowiedź na pytanie o sens pluralizmu religijne-
go ma istotne znaczenie nie tylko dla teologii religii, lecz także dla 
chrześcijańskiej egzystencji. Wielość religii może bowiem pro-
wadzić człowieka religijnego (także niechrześcijanina) do  kry-
zysu wiary, wyrażającego się w  relatywistycznym przekonaniu 
o  równości wszystkich religii lub w  agnostycyzmie religijnym; 

20  Por. „Tak więc jeżeli wszędzie w historii ma być dane zbawienie i tym samym 
także wiara, to wszędzie w historii ludzkości musi działać nadnaturalne obja-
wienie Boga skierowane do ludzi i to w taki sposób, żeby naprawdę obejmowało 
każdego człowieka i żeby przez wiarę realizowało zbawienie w każdym, kto nie 
zamyka się przed tym objawieniem i nie odrzuca go z własnej winy” (K. Rah-
ner, Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, przeł. 
T. Mieszkowski, Warszawa 1987, s. 126).
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może temu towarzyszyć wzajemne kwestionowanie jednych re-
ligii (w aspekcie ich prawdziwości) przez inne, czy też wzajemne 
postponowanie się przez różne wyznania w ramach jednej religii. 
Także nawoływanie do szacunku wobec wyznawców innych re-
ligii może prowadzić do przekonania o ich wzajemnej równości. 

Do ostatecznego wyjaśnienia zjawiska pluralizmu religijnego 
pretenduje teologia (teologia religii, ale i  teologia fundamental-
na21), przy czym różnice w udzielanych przez nią odpowiedziach 
uzależnione są od  podejścia do  zagadnienia relacji chrześcijań-
stwa do religii pozachrześcijańskich oraz od interpretacji genezy 
tych ostatnich i oceny ich znaczenia w ekonomii i historii zbawie-
nia. W ujęciu ekskluzywistycznym pluralizm religii oceniany był 
generalnie negatywnie, a misyjna działalność Kościoła zmierzała 
jednoznacznie do likwidacji wielości religii na drodze nawrócenia 
wszystkich ludzi na wiarę chrześcijańską. Chrześcijaństwo w tym 
kontekście miało więc za zadanie „wybawić” ludzkość od religii, 
prowadzących niewątpliwie ich wyznawców do  wiecznego po-
tępienia. Pluralistyczno-relatywistyczna teologia religii uznaje 
pluralizm religii za wynik Bożej woli i Bożego planu zbawienia, 
przy czym wszystkie religie, w tym także chrześcijaństwo, uważa 
za  równorzędne drogi prowadzące do  zbawienia. Zróżnicowa-
nie pomiędzy religiami jest wyłącznie rezultatem odmiennych 
czynników kulturowo-historycznych, odgrywających istotną 
rolę w odczytaniu i historycznym przekazie jednego powszech-
nego objawienia Bożego czy też jednej powszechnej objawienio-
wej działalności odwiecznego Logosu (wyrażającej się w  wielu 
równorzędnych i  komplementarnych objawieniach), obecnego 
w równym stopniu we wszystkich religiach. 

Inny rodzaj poglądów prezentują teologowie opowiadający się 
za  objawieniową genezą religii pozachrześcijańskich, reprezen-
tujący stanowisko inkluzywistyczne (inne nie jest dziś możliwe 
21  Teologia religii korzysta z osiągnięć teologii fundamentalnej w zakresie teo-
logii objawienia oraz z  uzasadnienia boskiej godności Jezusa dla wykazania 
nadrzędności chrześcijaństwa pośród religii.
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w  ramach chrześcijańskiej ortodoksji). Postrzegają oni religie 
jako wynik stojącego u ich podstaw objawienia Bożego. Fakt ten 
tłumaczy w dużym stopniu doktrynalne podobieństwa istniejące 
między religiami. Natomiast ich zewnętrzne zróżnicowanie jest 
interpretowane jako rezultat różnego stopnia odczytania obja-
wienia, co z  kolei także uwarunkowane jest czynnikami teolo-
gicznymi i  kulturowo-cywilizacyjnymi, takimi m.in. jak: rodzaj 
objawienia Bożego stojącego u  podstaw religii (przez stworze-
nia, historyczne, przez oświecenie), stopień objawienia się Boga, 
sposób rozpoznania objawienia (religijne doświadczenie świata 
czy głos sumienia, wspomagane przez rozum oświecony łaską) 
i jego przekazu w danej religii (księgi święte, tradycja w religiach, 
zwłaszcza u  ludów pierwotnych, niepiśmiennych), stopień cy-
wilizacyjnego rozwoju danej społeczności, subiektywny wpływ 
ludzkiego pośrednika (przekaziciela, interpretatora) objawienia, 
wzajemne wpływy i przenikanie się różnych religii, kultów, mi-
steriów, elementów mitologii i kosmologii, poziom i stopień roz-
woju języka religijnego i języka w ogóle (zdolność do tworzenia 
pojęć abstrakcyjnych, symbolika, mity, różny stopień antropo-
morfizacji czy kosmomorfizacji pojęć religijnych) oraz jego prze-
kładalność na inne języki. Nie bez wpływu są też takie czynniki, 
jak rodzaj i  stopień rozwoju kultury oraz wpływ zachodzących 
w niej zjawisk i przemian na religię, teologia i  rodzaj związanej 
z nią filozofii, a nawet uzależnienie od władzy państwowej (wpływ 
prawodawstwa na system zasad moralnych) czy przeprowadzane 
w ramach religii reformy22. 

Przyjęcie objawieniowej genezy religii pozwala zarówno za-
akceptować pluralizm de iure, jak i uniknąć zarzutu relatywiza-
cji chrześcijaństwa. Koncepcja taka bowiem z jednej strony nie 
uznaje za religię każdego zjawiska, które do tego miana preten-
duje, zwłaszcza jeśli chodzi o  wszelkiego rodzaju synkretyzmy 
22  Zob. I.S. Ledwoń, Pluralizm religii. 2. W perspektywie filozoficznej. 3. W per-
spektywie teologicznej, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red.  M. Rusecki, 
K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin-Kraków 2002, s. 923-925. 
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i tzw. nowe ruchy religijne. Uznając jednak prawomocność religii 
pozachrześcijańskich jako wywodzących się z objawienia Boże-
go i posiadających zbawczą wartość, nie stawia ich wcale na jed-
nej płaszczyźnie z chrześcijaństwem, ani nawet pomiędzy sobą. 
Wywodzą się one bowiem z różnych rodzajów objawienia, które 
absolutnie nie są równorzędne wobec objawienia Chrystusowe-
go. Ponadto leżące u ich podstaw objawienie (przede wszystkim 
przez stworzenia i w stworzeniach) bywa w różnym stopniu od-
czytane i  zwerbalizowane (skategoryzowane), co powoduje, że 
religie te różnią się między sobą w zakresie posiadanych elemen-
tów zbawczych, w tym także prawdy religijnej. Ponieważ jednak 
celem każdego objawienia jest zbawienie człowieka, dlatego każ-
da religia opierająca się na objawieniu ma na celu doprowadze-
nie swych wyznawców do tego zbawienia (w tym znaczeniu każ-
da religia jest prawdziwa); podobnie więc jak samo objawienie, 
również religia na  nim oparta musi być zamierzona i  chciana 
przez Boga. 

Teoria objawieniowej genezy religii unika zarzutu relatywi-
zmu także z  tego powodu, że uznaje bezwzględną nadrzędność 
chrześcijaństwa i  jedyność zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa, 
w związku z czym każde zbawienie dokonujące się poza widzial-
nymi granicami chrześcijaństwa i Kościoła postrzega jako łaskę 
pochodzącą od  Jezusa Chrystusa, udzieloną przez Ducha Świę-
tego za pośrednictwem Kościoła. Religie, jakkolwiek odgrywają 
pozytywną rolę w  historii zbawienia, nie dysponują własnymi 
możliwościami zbawczymi, niezależnymi od Chrystusa i Jego od-
kupieńczo-zbawczego dzieła. Tym samym teoria objawieniowej 
genezy religii mieści się bez wątpienia w granicach chrześcijań-
skiej ortodoksji. Odcina się też jednoznacznie od pluralistycznej 
teologii religii, a równocześnie w najwyższym stopniu poważnie 
traktuje pojęcie i rzeczywistość religii, nie rozmywając go poprzez 
aplikowanie do różnych zjawisk pseudoreligijnych. Nie pomniej-
sza też roli chrześcijaństwa jako religii wyjątkowej. 
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Trudności

Teoria objawieniowej genezy religii niesie jednak ze sobą pew-
ne trudności, leżące głównie na styku magisterium theologorum 
i Magisterium Ecclesiae; być może nie bez znaczenia jest tu ogra-
niczony terytorialnie zasięg tej teorii i mała jej znajomość poza 
obszarem teologii polskiej, jakkolwiek podobne poglądy można 
też spotkać w literaturze zachodniej. Trudności te dotyczą:

a. pojęcia objawienia. Nauczanie Magisterium Ecclesiae ogra-
nicza pojęcie objawienia wyłącznie do  objawienia biblijnego, 
mimo iż w dziejach teologii funkcjonowało wiele jego desygna-
tów. Jan Paweł II w jednej z katechez uczył, że religie, w przeci-
wieństwie do chrześcijaństwa, czerpią „natchnienie z nauki mi-
strzów i innych tradycji, pozostających poza nurtem Objawienia 
(…) O ile różne religie pozachrześcijańskie są przede wszystkim 
wyrazem tego szukania ze strony człowieka, o tyle wiara chrześci-
jańska ma swoją podstawę w objawieniu ze strony Boga”23, pod-
czas gdy w dokumencie Dialog i głoszenie czytamy: „Chrześcijanie 
powinni jednocześnie pamiętać, że Bóg objawił się również w pe-
wien sposób członkom innych tradycji religijnych” (48); 

b. kryteriów rozpoznawania objawienia Bożego. Dawne tzw. 
kryteria prawdziwości objawienia, stosowane w apologetyce24, od-
noszone są dziś do objawień prywatnych25, bo dotyczyły objawienia 
rozumianego jako locutio Dei; nowych jak dotąd nie opracowano;

c. pojęcia wiary. W  teologii fundamentalnej wiara rozumia-
na jest przede wszystkim jako akt przyjęcia objawienia Bożego26; 
to ona, nie chrzest, jest warunkiem zbawienia (chrzest nigdy nie 

23  Wiara chrześcijańska a religie pozachrześcijańskie, w: tenże. Wierzę w Boga 
Ojca Stworzyciela, Città del Vaticano 1987, s. 81. 
24  E. Kopeć, Teologia fundamentalna, Lublin 1976, s. 65-67.
25  M. Rusecki, Kryteria „objawień prywatnych”, w: Objawienia maryjne. Drogi 
interpretacji, red. K. Pek, Warszawa 1994, s. 35-51.
26  Zob. J. Mastej, Od objawienia do wiary. Personalistyczna koncepcja aktu wiary 
chrześcijańskiej, Lublin 2001. 
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występuje bez wiary, która zawsze jest wobec niego uprzednia; 
por. Mk  16,  16). Bez wiary, będącej zawsze łaską, nie mogą się 
zbawić także niechrześcijanie, dlatego sobór wspomina o tajem-
niczych, Bogu tylko znanych drogach doprowadzenia do wiary. 
Tymczasem w deklaracji Dominu Iesus czytamy: „należy zawsze 
stanowczo zachowywać rozróżnienie pomiędzy wiarą teologalną 
a  wierzeniem w  innych religiach. Podczas gdy wiara jest przy-
jęciem przez łaskę prawdy objawionej, która «pozwala wniknąć 
do wnętrza tajemnicy i pomaga ją poprawnie zrozumieć», wie-
rzenie w innych religiach to ów ogół doświadczeń i przemyśleń, 
stanowiących skarbnicę ludzkiej mądrości i  religijności, które 
człowiek poszukujący prawdy wypracował i zastosował, aby wy-
razić swoje odniesienie do rzeczywistości boskiej i do Absolutu” 
(DI 7). W religioznawstwie wierzenia częściej są synonimem nie 
tyle wiary, ile samych religii czy kultów; zaś w nauczaniu Kościoła 
wierzenie jest synonimem wiary (por. KK 18);

d. pytania o możliwość objawieniowej genezy religii po nasta-
niu chrześcijaństwa i dokonaniu się pełni objawienia w Chrystu-
sie. Jan Paweł II, mówiąc o religiach, odnosi się wyłącznie do re-
ligii przedchrześcijańskich i  tych, które odwołują się do  wiary 
Abrahama (pomijam w tym momencie problemy związane z ob-
jawieniem w islamie)27; podobnie czytamy w DiP 12. Wydaje się, 
że możliwe jest nowe odczytywanie objawienia przez stworzenia 
i powstawanie na tej podstawie nowych religii; natomiast trudno 
zgodzić się z przyjęciem prawdziwości religii powstałej w wyniku 
synkretystycznego przejęcia części objawienia staro- lub nowote-
stamentalnego. 

27  Zob.  I.S. Ledwoń, Chrześcijaństwo a  religie pozachrześcijańskie w  naucza-
niu papieża Jana Pawła II, w: Jan Paweł II a religie świata, red. J. Perszon, To-
ruń 2007, s. 67-82.
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Zakończenie

Objawieniowa geneza religii ma uzasadnienie stricte biblijne 
i  najlepiej chyba rozwiązuje problem prawdziwości religii oraz 
jej zbawczego charakteru, jakkolwiek wymaga jeszcze dodatko-
wych uzasadnień, przede wszystkim jeśli chodzi o wypracowanie 
kryteriów objawienia Bożego pozabiblijnego. Wspomniane trud-
ności i  rozbieżności między poglądami teologów a  nauczaniem 
Magisterium Ecclesiae nie są bynajmniej kresem refleksji teolo-
gicznej, a impulsem do niej. Za programowy w tej materii można 
uznać tekst z deklaracji Dominus Iesus: „Teologia współczesna ma 
badać, czy i w jaki sposób także postacie i pozytywne elementy 
innych religii mieszczą się w Bożym planie zbawczym. Otwiera 
się tutaj rozległe pole poszukiwań teologicznych, prowadzonych 
pod  przewodnictwem Magisterium Kościoła. Sobór Watykań-
ski  II  stwierdził bowiem, że «jedyne pośrednictwo Odkupiciela 
nie wyklucza, lecz wzbudza u  stworzeń rozmaite współdziała-
nia, pochodzące z uczestnictwa w jednym źródle». Należy dążyć 
do głębszego zrozumienia, na czym polega ów współudział w po-
średnictwie, który wszakże musi być zawsze podporządkowany 
zasadzie jedynego pośrednictwa Chrystusa” (DI 14). 

Summary

Salvation in the Religions of the World 

This article focuses on possibility of salvation in non-Christian re-
ligions and their significance in the history of salvation. Responding 
positively to the question formulated in the topic, the author assumes 
theological understanding and truthfulness of religion based on the 
revelatory origin of religion. This means the acceptance of religious plu-
ralism de jure, however, with the predominant role of Christianity and 
the sole salvific mediation of Jesus Christ. This theory seems to be the 
best criterion for the truthfulness of religion, but requires a refinement, 
especially in the scope of criteria for the recognition of God’s revelation 
in religions.
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Sławomir Zatwardnicki1 

Jak mówić dzisiaj o zbawieniu?
Apologia zbawienia  

w doświadczeniu świeckiego ewangelizatora

Wstęp: ewangelizacja ponad apologią

W adhortacji Ojca Świętego Franciszka, poświęconej głosze-
niu Ewangelii we współczesnym świecie apologia znajduje się 
zdecydowanie w cieniu. Oczywiście uzasadnianie wiary jest w en-
cyklice obecne, choćby z tego powodu, że wiara katolicka odwo-
łuje się również do rozumu, jednak o apologetyce papież mówi 
wprost w  jednym na  dwieście osiemdziesiąt osiem numerów!2. 
Ale może słuszniej byłoby powiedzieć, że papież wyakcentował 
właściwą hierarchię: przede wszystkim liczy się światło Ewange-
lii. A zatem w duszpasterstwie należy postawić na ewangelizację3, 

1  Sławomir Zatwardnicki (ur. 1975) – absolwent teologii na Papieskim Wydzia-
le Teologicznym we Wrocławiu, obecnie doktorant na tej uczelni, laureat nagro-
dy „Pro Redemptione” (2014 r.), publicysta, autor wielu artykułów oraz siedmiu 
książek; ostatnio wydał: Okularnica na wydaniu. O katolickiej nauce społecznej 
na poważnie, bo z humorem (Kraków 2015). Żonaty, ma czwórkę dzieci; e-mail: 
zatwardnicki@gmail.com.
2  Por. Adhortacja apostolska O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszych świecie „Evan-
gelii gaudium”, nr 132 [dalej cyt. EG]. Korzystam z wydania: Franciszek, Adhor-
tacja apostolska O  głoszeniu Ewangelii w  dzisiejszych świecie „Evangelii gau-
dium”, Kraków [br].
3  Ewangelizacja to – według definicji ks. dr hab. Józefa Urbana – „zwiastowanie 
Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, dzięki której ludzie zyskują 
możność uczestniczenia w  Duchu Chrystusa, odradzającym i  jednającym ich 
z Bogiem; głoszenie Chrystusa dokonywane nie tylko słowem (Mk 16,15n.), lecz 
także przez niesienie świadectwa chrześcijańskiego (Łk 24,47n.), zwłaszcza świa-
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a nie apologię, a jeśli mimo wszystko ta ostatnia jest niezbędna – 
to nie tyle w jej funkcji obronnej, ile raczej uzasadniającej4 to, co 
jest głoszone5. Oczywiście ewangelizacja i apologia są w pewnym 
sensie siostrami – jedna bez drugiej się nie obędzie – to jednak, 
jak pisałem w  jednej ze swoich książek, „na pierwszy plan wy-
suwa się ewangelizacja czy preewangelizacja, i dopiero potem jej 
młodsza i w grubych okularach siostra – apologia”6. Towarzysze-
nie apologii stanowi funkcję służebną w dziele ewangelizacji, co 
można też czytać inaczej: tylko Słowo Boże ma moc, a racjonalne 
uzasadnienia będą pełniły funkcję pomocniczą, choć oczywiście 
niezbędną7.

dectwa o zmartwychwstaniu Chrystusa; nie jest to więc zwykłe teoretyczne na-
uczanie o Chrystusie czy apologetyczna debata o chrześcijaństwie, lecz dzielenie 
się chrześcijańskim doświadczeniem wiary” (J. Urban, Ewangelizacja, w: Leksy-
kon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, 
Lublin-Kraków 2002, s. 383-384; dalej cyt. LTF). Szkoda, że w definicji tej nie 
uwzględniono potwierdzających głoszoną Ewangelię znaków nadprzyrodzo-
nych, na przykład cudów uzdrowienia czy uwolnienia; wtedy można by mówić 
o ewangelizacji słowem i czynem, adekwatnej do Bożej ekonomii zbawienia re-
alizowanej przez gesta et verba wewnętrznie ze sobą połączone (por. Sobór Wa-
tykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei verbum”, nr 2).
4  Według ks. prof. Henryka Seweryniaka uzasadnianie jest jedną z trzech pod-
stawowych (obok dialogicznej i apologetycznej) funkcji teologii fundamental-
nej – por. H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, t. 1, Warszawa 2010, s. 55.
5  Wydaje mi się, że należy podkreślić wagę apologetyki uprawianej w przestrze-
ni publicznej. Mylenie porządku publicznego z indywidualnym skutkuje tym, 
że przenosi się ewangelizacyjne nastawienie i  stosuje je zamiast twardej apo-
logii, skutkiem czego Kościół zostaje wypychany na  pozycje „katakumbowe”, 
z  których trudno podejmować ofensywę ewangelizacyjną. W  konfrontacji ze 
świadomymi antychrześcijanami trzeba raczej uprawiać raczej „wojnę sprawie-
dliwą”, a nie stosować źle pojęty pacyfizm rzekomo bliższy Ewangelii. W każ-
dym razie ja w publicznych wypowiedziach pozwalam sobie wyrażać poglądy 
w formie i treści, której nigdy nie użyłbym w sytuacji bezpośredniego kontaktu.
6  S. Zatwardnicki, Ateizm urojony. Chrześcijańska odpowiedź na negację Boga, 
Kraków 2013, s. 181.
7  Przechodząc od duszpasterstwa na grunt naukowy, można by powiedzieć, że 
jak teologia dogmatyczna staje w służbie apostolskiego świadectwa (por. H. Urs 
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W pewnym sensie ewangelizacja „po katolicku” obejmuje rów-
nież apologetykę, skoro odwołuje się do całego człowieka – nie tyl-
ko do jego woli, ale i rozumu. Niebezpieczeństwo, którego należy 
koniecznie uniknąć, polega na tym, że ewangelizację łatwo zamie-
nić w katechizację, odwracając porządek poznania Boga: najpierw 
wola, „potem” (cudzysłów, bo niekoniecznie chodzi tu o chrono-
logię) rozum. Do takiej kolejności odwoływał się Joseph Ratzinger, 
który w nawiązaniu do św. Tomasza (choć idea Boga poruszają-
cego serce człowieka jest augustyńska) zdolność do przyzwolenia 
wiary widział w fakcie, że „wola, samo serce, doznaje dotknięcia 
Boga, jest w  jego zasięgu. Poprzez ów dotyk, dzięki owemu do-
tknięciu człowiek dochodzi do przekonania, że i to jest prawdziwe, 
co dla rozumu pozostaje jeszcze niepojęte”8. Wiara rodzi się więc 
w spotkaniu z Bogiem żywym, który wzywa i ukazuje pierwszeń-
stwo swojej miłości przemieniającej człowieka9. 

Od siebie dodałbym, że w świecie kwestionowania wszystkich 
dogmatów, o tyle apologia jako taka zyskuje na znaczeniu, o  ile 
nie da się ewangelizatorowi udawać, jakby „nic się nie stało”, nie 
wolno przyjąć, że słuchacze są dziewiczo otwarci na Dobrą Nowi-

von Balthasar, Teologia a świętość, przeł. M. Serzycki, w: Podstawy wiary – teolo-
gia (Kolekcja Communio, 6), red. L. Balter, Poznań 1991, s. 424-432), tak konse-
kwentnie teologia fundamentalna pozostająca w związku z teologią dogmatyczną 
również musi służyć głoszeniu Bożego Objawienia. Por. M. Rusecki, Fundamen-
talna teologia, w: LTF, s. 417: „Celem teologii fundamentalnej jest badanie uza-
sadnienia wiarygodności Objawienia chrześcijańskiego, przez co wykazuje się 
nadprzyrodzoną genezę chrześcijaństwa jako religii Objawionej przez Boga (…) 
i buduje się metodologiczne podstawy dla teologii”.
8  J. Ratzinger, Wiara i teologia. Wykład na Papieskim Wydziale Teologicznym we 
Wrocławiu z okazji nadania godności doktora honorowego, 27 października 2000 
r., przeł. J. Krucina, w: Jego Eminencja Kardynał Joseph Ratzinger – Jego Świąto-
bliwość Papież Benedykt XVI doktor „honoris causa” Papieskiego Wydziału Teo-
logicznego we Wrocławiu, red. W. Mróz, Świdnica 2005, s. 71-72.
9  Por. Franciszek, Encyklika o wierze „Lumen fidei”, nr 4 i 8 [dalej cyt. LF]. Ko-
rzystam z wydania: Franciszek, Encyklika o wierze „Lumen fidei”, Wrocław 2013. 
Autor encykliki zaznacza, że dokument w  przeważającej mierze opiera się 
na refleksjach przygotowanych jeszcze przez Benedykta XVI (por. tamże, nr 7).



145Jak mówić dzisiaj o zbawieniu? Perspektywa ewangelizatora

nę, jakby jej (i jej negowania) w ogóle nigdy nie słyszeli. Na taką 
dziecięcość głoszenia mogą sobie pozwolić jedynie misjonarze 
z krajów „dziewiczych”, jednak w ich przepowiadaniu nie wolno 
widzieć wzorca potrzebnego dziś głoszenia, nawet jeśli trzeba wy-
korzystać wszystko, co jest w tym głoszeniu dobre10; już sama po-
pularność prostego przepowiadania z wiarą w świecie cywilizacji 
cyników wskazuje na wielki głód słuchania Ewangelii przez tych, 
którzy ulegli pokusie jej odrzucenia, choć tak naprawdę jeszcze 
nigdy jej nie przyjęli i nie doświadczyli jej mocy. I może dlatego 
mimo iż nie otrzymują uzasadnienia tej nadziei, która przez nich 
samych i przez świat, w którym żyją, została już zakwestionowa-
na, fascynują się jednak samą nadzieją lub istnieniem ludzi, któ-
rzy takową posiadają.

Głoszenie przez ludzi „stąd”, kierowane do ludzi „stąd”, będzie 
przybierało inne formy, dostosowane do klimatu, w którym żyje-
my i do mentalności ludzi współczesnych. Jedną z prób takiego 
dostosowania, które uwzględnia zarówno tło intelektualno-du-
chowe, w jakim przyszło nam żyć, a z drugiej opiera się nie na sile 
przekonywania, ale właśnie na mocy Bożej, jest kurs Alfa, z któ-
rego chętnie korzystam. Alfa wydaje się również dobrze odpowia-
dać wytycznym ewangelizacyjnym pozostawionym przez papieża 
w Evangelii gaudium. Oczywiście warto sięgać również po  inne 
propozycje ewangelizacyjne11, jednak ze względu na adekwatność 

10  Dla przykładu można wymienić ks. Johna Bashoborę, od którego oczekuje 
się, przy całym szacunku do jego osoby, zbyt dużo. Krytykowałem to oczekiwa-
nie; zob. S. Zatwardnicki, Bajki nie dla dzieci – głoszenie jak do dzieci?, „Homo 
Dei” 1(2014), s. 131-134.
11  Na początkowym stopniu formacji (kerygmatycznym) Szkoły Życia Chrze-
ścijańskiego i  Ewangelizacji Świętej Maryi Matki Kościoła (www.szkolazycia.
info), w którą jestem zaangażowany, używa się nie tylko materiałów kursu Alfa, 
ale również oazowych (por. F. Blachnicki, Oaza Nowego Życia pierwszego I stop-
nia. Podręcznik, Kraków 2009; Tenże i in., Dziesięć Kroków ku dojrzałości chrze-
ścijańskiej. Pomoce formacyjne do spotkań i celebracje, red. wyd. I. Chłopkowska, 
Krościenko 2007), a także korzysta z propozycji twórcy Szkół Nowej Ewangeli-
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tej formy głoszenia, którą zaproponował Nicky Gumbel12, twórca 
metody, do znaków czasu, które należy odczytać i wziąć pod uwa-
gę w przepowiadaniu, chciałbym skupić się właśnie na ewange-
lizowaniu w oparciu o formułę kursów Alfa13 mając nadzieję, że 
będzie to inspirujące i nie zostanie odebrane jedynie jako apolo-
gia tej akurat propozycji ewangelizacyjnej, którą siłą rzeczy muszę 
tu uprawiać, ale raczej posłuży wskazaniu ilustracji przełożenia 
na język duszpasterskiej praktyki pewnego „wyczucia” ewangeli-
zacyjnego, które musi towarzyszyć ewangelizatorowi, jeśli ma on 
mieć „zapach owiec” (por. EG 24).

Podobnie, jak przekaz Dobrej Nowiny musi odpowiadać 
Ewangelii – a  nawet, można powiedzieć, sposób głoszenia po-
winien sam być orędziem (wszak: the medium is the message) – 
tak również apologia musi posługiwać się środkami zgodnymi 
z duchem Ewangelii. Ojciec Święty Franciszek kładł na to bardzo 
mocny nacisk – uzasadnianie nadziei ma się dokonywać z  po-
zycji przyjaciół, jakby z  wnętrza tego ludu, do  którego wszyscy 
należymy, bez spoglądania „z góry” czy tym bardziej potępiania 
(por. EG 271). Myślę, że zwłaszcza ci wszyscy pogubieni obrońcy 
nie tyle chrześcijaństwa, ile dotychczasowego status quo, którego 
nie da się dłużej utrzymać, zamiast zżymać się na niewierzących 
i doszukiwać się w nich „odstępców” z własnej winy porzucają-
cych wiarę, powinni wziąć sobie te słowa mocno do serca. Wszy-
scy potrzebujemy Zbawiciela, a być może Bóg poradzi sobie bez 
obrońców; bez ewangelizatorów raczej nie – bo zgodnie z logiką 
Wcielenia Bóg działa przez ludzi.

zacji (por. J.H. Prado Flores, Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych, przeł. K. Dzia-
doń, [b.m.] 1993).
12  Nicky Gumbel, były adwokat, jest obecnie duchownym anglikańskim, pro-
boszczem parafii św. Trójcy w Londynie. Autor wielu książek, najbardziej znany 
z kursów Alfa, których prowadzenie przejął, zmodyfikował je i propaguje na ca-
łym świecie.
13  Z ideą kursów Alfa można zapoznać się na stronie internetowej – w Polsce: 
www.alfapolska.org.
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Doświadczenie przed apologią zbawienia

Zacznijmy od  rzeczy oczywistych, tym bardziej, że właśnie 
w  gronie naukowców, parafrazując Gilberta Keitha Chesterto-
na, łatwo o brak zdrowego rozsądku14. A zatem: nie ma apologii 
zbawienia bez doświadczenia zbawienia, a nie ma zbawienia bez 
ewangelizacji. W przeciwnym razie – gdy ewangelizuje ten, który 
sam nie został zewangelizowany – uprawia się raczej apologię ide-
ologii, w którą się wierzy za Kościołem (lecz chyba nie z Kościo-
łem), co oczywiście może mieć jakiś sens, ale na pewno nie ten, 
o który nam chodzi. Dość powiedzieć, że w Kościele pierwszych 
wieków doświadczenie nowego życia płynące z wiary przeżywanej 
we wspólnocie wiary było tak znaczące, że właśnie na jego bazie 
formułowano wnioski doktrynalne: na przykład na gruncie sote-
riologii (zbawienie pojmowane jako przebóstwienie) dowodzono 
boskości Syna Bożego oraz Ducha Świętego15. Czy trzeba ocze-
kiwać od każdego ewangelizatora i apologety doświadczenia tak 
radykalnej nowości, jaka stawała się udziałem naszych przodków 
w wierze? Wolno w każdym razie poważnie potraktować słowa 
twórcy Szkół Nowej Ewangelizacji: „Aby ewangelizować, trzeba 
być zewangelizowanym – w innym przypadku prowadzi się jedy-
nie propagandę. Głównym problemem Kościoła katolickiego nie 
jest brak ewangelizacji, ale ewangelizacja prowadzona przez tych, 
którzy sami nie są zewangelizowani”16. Za papieżem można wska-
zać pewnego rodzaju kryterium-minimum – ewangelizator musi 

14  Por. G.K. Chesterton, Wiekuisty człowiek, przeł. M. Sobolewska, Warsza-
wa-Ząbki 2004, s. 60: „Na taki brak rozsądku pozwolić sobie mogą tylko ra-
cjonaliści”.
15  Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Wybrane zagadnienia chrystolo-
gii (1979), II, A. Korzystam z: Wybrane zagadnienia chrystologii (1979), przeł. 
J. Bielecki, w: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teolo-
gicznej 1969-1996, red. J. Królikowski, Kraków 2000, s. 111-132.
16  J.H. Prado Flores, Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji, przeł. B. Ja-
kubowski, Poznań 2013, s. 184 [dalej cyt. NE].
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być przynajmniej przekonany (oczywiście w biblijnym sensie tego 
znaczenia: egzystencjalnie, a nie jedynie intelektualnie):

„że to nie to samo: poznać Jezusa lub nie znać Go; że to nie jest 
to samo: podążać z Nim lub kroczyć po omacku; że to nie jest to 
samo: raczej móc Go słuchać, niż ignorować Jego Słowo; że to 
nie jest to samo: raczej móc Go kontemplować, adorować, móc 
spocząć w  Nim, niż nie móc tego czynić. Nie jest tym samym 
usiłowanie budowania świata z Jego Ewangelią, co czynienie tego 
jedynie w oparciu o własny rozum” (EG 266).

Jeśli świecki ewangelizator niekoniecznie zna treść dokumen-
tów Magisterium dotyczących ewangelizacji (czasy solidnego 
duszpasterstwa à la ks. Franciszek Blachnicki minęły – oby nie-
bezpowrotnie), to i  tak całym sobą i  całymi ewangelizowanymi 
osobami rozumie, że „człowiek naszych czasów chętniej słucha 
świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlate-
go, że są świadkami”17 (to, swoją drogą, dobra definicja wykła-
dowcy na kursach Alfa: nauczyciel i świadek w jednym). A zatem 
uzasadnianie tej nadziei, która w nas jest, zgodnie ze wskazaniem 
Piotra (por. 1P 3,15b), na które chętnie powołują się teologowie 
fundamentalni, pozostaje w mocy pod warunkiem, że rzeczywi-
ście jest w wierzącym coś, czego niewierzący nie znajdzie u siebie; 
a właściwie nie chodzi o „coś”, lecz o „kogoś” – o Pana Chrystu-
sa (por. 1P 3,15a). Bez mocy będzie ewangelizacja, gdy zabraknie 
tego „jest”, a pozostanie samo uzasadnianie wiary Kościoła, któ-
rej samemu się nie przeżywa. Przy czym, co wydaje mi się godne 
podkreślenia, nie chodzi jedynie o bezcenne w czasie ewangeli-
zacji dawanie świadectwa w sensie narracji o nawróceniu i zmia-
nach, jakie dzięki temu nastąpiły, ale o pewnego rodzaju emano-
wanie Bogiem. „Jezus pragnie ewangelizatorów głoszących Dobrą 
Nowinę nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem przemie-

17  Paweł VI, Adhortacja O ewangelizacji w świecie współczesnym „Evangelii nun-
tiandi”, nr  41. Korzystam z  tłumaczenia dostępnego na  stronie: www.opoka.
org.pl.
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nionym obecnością Bożą” (EG  259), a  osoba – dodawał papież 
Franciszek – „która nie jest entuzjastą, która nie jest pewna tego 
i zakochana w tym co głosi, nie przekonuje nikogo” (EG 266). 

Ewangelizacja, która sama się broni

W kursie Alfa, jak mi się wydaje, właśnie postulowana i ocze-
kiwana przez Franciszka radość życia naznaczająca ewangeliza-
cję (por. EG 1) promieniuje na uczestników kursu. Jeśli sekciarze 
czy propagatorzy wschodnich duchowości chętnie budują kli-
mat przez palenie świeczek, kadzideł i  nastrojową muzykę – to 
chrześcijanie preferują „personalistyczną” atmosferę. Ewangeliza-
cja w pewnym sensie musi się sama bronić. To akwizytor usiłu-
je dowodzić wyższości wciskanego produktu, ewangelizator nie 
wpycha, jedynie proponuje, a zamiast uprawianej stricte apologii 
– samo jego życie (albo jeszcze lepiej: życie całego zespołu po-
sługującego w czasie kursu) stanowi najlepsze uzasadnienie mocy 
głoszonego orędzia. Z kolei właśnie Ewangelia jest mocą Bożą ku 
zbawieniu (por. Rz 1,16), a zatem słuchacz pierwszego głoszenia 
może tej mocy doświadczyć.

W  związku z  tym na  kursie trzeba dać możliwość Bogu 
na Jego działanie, nie wolno Go „zagadać”: czas luźnych rozmów 
przy wspólnym posiłku, dyskusje w grupie po wykładzie, modli-
twa – okazują się nie mniej ważnymi elementami kursu od bez-
pośredniego głoszenia. Oczywiście dobrze byłoby, gdyby ewan-
gelizujący umiał w  razie czego uzasadnić wiarę, którą przyjął, 
ale przecież nie należy oczekiwać od każdego ewangelizatora, że 
będzie jednocześnie apologetą; w każdym razie nie trzeba – nie 
wolno – zwlekać z odpowiedzią na wezwanie do ewangelizowa-
nia, jeśli tylko samemu doświadczyło się już „mocy ku zbawie-
niu”. Właśnie dzięki Duchowi Świętemu wierzący otrzymuje mą-
drość Bożą i udział w rzeczywistościach Bożych, które pojmuje 
niejako intuicyjnie, ale realnie, nawet jeśli nie umiałby wyrazić 
tego doświadczenia precyzyjnie (por. EG 119). I bez zająknięcia 
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zaświadczy o przemianie, która dokonała się dzięki nawróceniu, 
nawet jeśli zająknie się, gdy będzie próbował tę dokonaną przez 
Boga przemianę ubrać w ludzkie słowa.

To, że ktoś, kto przyznaje się do  wiary, potrafi rozmawiać 
przy wspólnym posiłku na niepobożne tematy, bawić się w cza-
sie pogodnego wieczoru, a następnego dnia modlić „na całego” 
(w czasie wyjazdu weekendowego poświęconego Duchowi Świę-
temu), ma poczucie humoru, a  jednocześnie wyczucie tego, co 
arcypoważne w życiu… zaraża innych; chodzi więc o ewangeli-
zowanie pewnym stylem życia, o  jedność między duchową tre-
ścią a jej „wcieleniem” w egzystencję, której owocem jest to, cze-
go świat dać nie może (por. J 14,27)! Nie oznacza to, że w czasie 
kursu nie ma miejsca na apologię, jednak zdecydowanie nie ona 
gra tu pierwsze skrzypce; temu „niesymetrycznemu”, ale jednak 
istniejącemu związkowi ewangelizacja-apologia, warto zresztą 
przyjrzeć się bliżej.

Ewangelizacja i apologia  
„bez zmieszania i bez rozdzielania”

Świecki ewangelizator z  Meksyku kładzie tak wielki nacisk 
na rozróżnienie ewangelizacji i katechezy (są jakby dwiema po-
łówkami meczu), że można by może mówić o  rozdzieleniu ro-
zumu i  woli: „O ile katecheza związana jest przede wszystkim 
z rozumem, to kerygmat rzuca wyzwanie woli i przeszywa serca, 
do których zostanie wlany Duch Święty” (NE, s. 76). Tym się róż-
ni kurs Alfa od modelu przyjętego w Szkołach Nowej Ewangeli-
zacji, że głoszenie odwołujące się do woli, nie dokonuje się przez 
rzucanie jej wyzwania, ale przez przekazanie informacji na temat 
tego, w co wierzą chrześcijanie; sama forma wykładu – dostoso-
wana do mentalności współczesnych wiecznie się uczących i ska-
czących z jednego kursu na drugi – wymaga większego związku 
z rozumem, jednak nie odbywa się to kosztem przekazu Dobrej 
Nowiny, tyle że jest ona „ukryta” pod przyjętą formą; ta właśnie 
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forma tak podkreśla wolność uczestników, że nie odczuwają oni 
presji „rzuconego wyzwania”. Podsumowując tak przyjętą me-
todologię, można by napisać, że jeśli da się rozróżnić apologię 
od ewangelizacji, to nigdy elementy apologijne nie są oddzielo-
ne od ewangelizacji. Ten związek ewangelizacja – apologia da się 
chyba wyrazić za pomocą „formuły Chalcedonu”: zjednoczenie 
dokonuje się „bez zmieszania i bez rozdzielania”18 (choć z ich roz-
różnieniem).

Według Stanisławy Iżyk-Dekowskiej, członka Zarządu Stowa-
rzyszenia Alfa Polska, od wielu lat zaangażowanej w prowadzenie 
i promocję kursów Alfa w Polsce, „elementy kursu są tak dobra-
ne, by uwzględniały wszystkie sfery osoby ludzkiej – intelekt, ser-
ce, sumienie i wolę”19. W praktyce elementy apologijne w kursie 
występują, tyle, że po pierwsze nigdy nie są oddzielone od ewan-
gelizacyjnej treści, a po drugie przybierają nietradycyjną postać: 
w czasie wykładu podane są w formie informacji (wierzący myślą 
tak a tak; Biblia wskazuje, że…), w dyskusji w grupie zaś ma miej-
sce swego rodzaju „samodokonująca się apologia” (sami uczestni-

18  „Formuła Chalcedonu” opisywała, przypomnijmy, zjednoczenie dwóch na-
tur Chrystusa – por. Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Ko-
ścioła, opr. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1998, s. 226: „…jednego i tego samego 
Chrystusa Pana, Syna Jednorodzonego należy wyznawać w  dwóch naturach, 
bez zmieszania, bez zmiany, bez rozdzielania i rozłączania”. Wydaje mi się, że 
w  perspektywie tego „bez zmieszania i  bez rozdzielania” trzeba też patrzeć 
na związek pomiędzy ewangelizacją a katechezą, na który zwracał uwagę Jan 
Paweł  II: „Przypomnijmy najpierw, że między katechezą a  ewangelizacją nie 
ma ani rozdziału, ani przeciwstawności, ani też całkowitej tożsamości, ale jakąś 
wewnętrzną więzią łączą się one ze sobą i wzajemnie uzupełniają” (Jan Paweł II, 
Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach „Catechesi tradendae”, 
nr 18; cytuję za stroną: www.opoka.org.pl). Oczywiście, istnieje ryzyko „zepsu-
cia” ewangelizacji, gdy przesunie się akcent na katechizację, która w przeciwień-
stwie do pierwszego głoszenia nie prowadzi do nawrócenia (por. tamże, 19), 
z kolei w katechizacji nie ma chyba zagrożenia położenia nadmiernego akcentu 
na ewangelizację, której nigdy dość.
19  S. Iżyk-Dekowska, S. Zatwardnicki, Zamiast patroszenia – łowienie. O kursie 
Alfa, „Homo Dei” 3(2012), s. 169 [dalej cyt. ZPŁ].
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cy odpowiadają sobie na wątpliwości czy pytania, animator jedynie 
„odbija piłeczkę”), w modlitwie (pojawia się ona dopiero w któ-
rymś momencie kursu) sam Bóg przekonuje serca Alfowiczów. 
Gdy kogoś nurtują pytania, na które nie znalazł odpowiedzi – pro-
wadzący polecają dodatkową lekturę; zwykle zresztą pojawiają się 
podobne zagadnienia (dzięki zdobytemu doświadczeniu można 
nawet przewidzieć, jakie wątpliwości towarzyszą poszczególnym 
tematom), w związku z czym twórca kursów zaproponował pozy-
cję zatytułowaną Co nas nurtuje. Siedem powszechnie wysuwanych 
zastrzeżeń pod adresem chrześcijaństwa20.

Zdarza się, że za apologię chwytają ci, którym się wydaje, że 
Dobra Nowina jest czymś tak różnym od pragnień czy praintu-
icji obecnych w sercach niewierzących, że kiedy będzie głoszona 
wprost – okaże się niemożliwa do przyjęcia. Jednak ewangeliza-
tor bez kompleksów – albo ewangelizator doświadczony i przede 
wszystkim doświadczający życia z Bogiem – rozpoznaje kompa-
tybilność Słowa Bożego z tym, co zostało wpisane w ludzkie ser-
ce. Można nawet mówić o  pewnego rodzaju praobjawieniu da-
nemu przez Boga całej ludzkości, bez którego człowiek nie byłby 
w stanie przyjąć Objawienia bardziej osobistego dokonującego się 
w ramach Boskiej ekonomii zbawienia. Dlatego zdaniem Między-
narodowej Komisji Teologicznej należy zachować „rozróżnienie 
między dwoma czasami objawienia, przy zachowaniu wzajemnej 

20  Nicky Gumbel twierdzi, że jego książka Życiowe pytania (korzystam z wy-
dania: N. Gumbel, ALFA. Życiowe pytania, przeł. R. Pruszkowski, Toruń 2007 
– dalej cyt. AZP), która zawiera treści głoszonych w czasie kursów wykładów, 
stanowi owoc dyskusji z niewierzącymi, u których pojawiają się typowe pytania; 
z kolei w pozycji uzupełniającej autor, jak sam pisze, chce się przyjrzeć zastrze-
żeniom, które „pojawiają się na ogół po wykładzie, już w trakcie dyskusji w gru-
pach. Uczestnicy kursu w większości zgadzają się z treścią wykładu, ale często 
pytają: – A co z …? – W niniejszej publikacji przedstawiam siedem najczęściej 
poruszanych zagadnień” (Co nas nurtuje. Siedem powszechnie wysuwanych za-
strzeżeń pod adresem chrześcijaństwa, przeł. R. Pruszkowski, Warszawa 1998, 
s. 4), spośród których do najczęściej poruszanych należą: zagadnienie cierpie-
nia oraz kwestia innych religii (por. tamże, s. 4).
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odpowiedniości między nimi”21 (TChA,  I, A,  2), co można by 
znów widzieć w perspektywie chalcedońskiego „bez zmieszania 
i bez rozdzielania”. 

W praktyce okazuje się, że nie trzeba dowodzić istnienia Boga, by 
o Nim mówić, również pojęcia typu „grzech” i „zbawienie” znajdują 
szybko rezonans w ewangelizowanym (być może dzięki połączeniu 
głoszenia ze świadectwem i „obrazkami” z życia); z kolei od Boga, 
który stał się człowiekiem, nie da się już pomyśleć lepszej nowiny, 
i na tej bazie warto „skracać” apologię do minimum: Jezus wyłamu-
je się z szeregu innych założycieli religii, a chrześcijańskie zbawienie 
(udział w życiu Bożym!) nie dające się porównać do niechrześcijań-
skich odpowiedników (czy rzeczywiście?) zbawienia22 jest możliwe 
dzięki pośrednictwu Chrystusa: Boga i człowieka zarazem23. Myślę, 
21  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia, chrystologia, antropologia 
(1981), I, A, 2. Cytuję za stroną: www.vatican.va. (W języku polskim jest rów-
nież dostępna papierowa wersja dokumentu – zob.: Międzynarodowa Komisja 
Teologiczna, Teologia, chrystologia, antropologia (1981), przeł. J. Bielecki, w: 
Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-
1996, red. J. Królikowski, Kraków 2000, s. 133-150).
22  Pytanie, czy w  innych wielkich religiach w  ogóle pojawia się postać zbawi-
ciela? (por. N. Gumbel, Co nas nurtuje, s.  27). Warto na pewno zwrócić uwa-
gę na związek pomiędzy „byciem w zbawieniu” i „byciem w prawdzie”, bowiem 
jeśli to zagadnienie zostaje pominięte, wtedy – słusznym zdaniem Międzynaro-
dowej Komisji Teologicznej – „prowadzi do powierzchownego stawiania na tej 
samej płaszczyźnie wszystkich religii, odbierając im w zasadzie ich moc zbawczą. 
Twierdzenie, że wszystkie religie są prawdziwe, jest równoznaczne twierdzeniu, 
że wszystkie są fałszywe; rezygnacja z zagadnienia prawdy jest nie do pogodzenia 
z wizją chrześcijańską” (por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Chrześcijań-
stwo a religie, nr 13. Korzystam z tłumaczenia Chrześcijaństwo a religie. Dokument 
Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Tekst – komentarze – studia, red. I.S. Le-
dwoń, K. Pek, przeł. J. Jarco, Lublin-Warszawa 1999). Akurat akcent o prawdzi-
wości (lub nieprawdziwości) chrześcijaństwa jako faktu ważnego dla wszystkich 
bez wyjątku ludzi – wybrzmiewa już na początku kursu Alfa (por. AZP, s. 9-18 
– rozdział: „Chrześcijaństwo: nudne, nieprawdziwe i nieaktualne?”). 
23  Por. T. Dola, Zbawienie, w: LTF, s. 1360: „Ostateczną podstawą nauki o je-
dyności i  powszechności zbawienia w  Chrystusie jest tajemnica wcielenia”. 
W  głoszonym przez Kościół uniwersalnym pośrednictwie Chrystusa chodzi 
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że być może niejeden uczestnik kursu „intuicyjnie” rozumie zba-
wienie ortodoksyjniej (bo w całej pełni ostatecznego wyzwolenia), 
niż te zawężone do rozwiązania problemu grzechu teorie zbawienia, 
które w czasie ewangelizacji zwykle się mu prezentuje. Być może nie 
doceniamy działania Boga, który jest zawsze większy od tego, co się 
o Nim mówi – i być może efekt przepowiadania jest nieproporcjo-
nalnie owocniejszy niż można by go przewidywać na podstawie gło-
szonych treści?; nie pojawiłby się, gdyby nie głoszenie, jednak nie-
proporcjonalnie przekracza to, co głoszone. Należy założyć, że cała 
prawda o Bogu i człowieku, którą głosi chrześcijaństwo, odpowiada 
na najgłębsze (choć nieświadome) oczekiwania ludzi (por. EG 265). 
Parafrazując Pawła, który głosił to, co ludzie czczą, nie znając (por. 
Dz 17,23), można by powiedzieć, że głosimy ludziom to, co już jakoś 
znają, choć jeszcze nie czczą.

Do  tematów apologijnych zaliczyć trzeba wykład zatytuło-
wany „Kim jest Jezus?” (zob. AZP), w  czasie którego porusza 
się podstawowe zagadnienia z  dziedziny teologii fundamental-
nej (np. świadectwa historyczności Jezusa, wiarygodność Pisma 
Św., argumentowanie za prawdziwością zmartwychwstania, „do-
wodzenie” Boskości Jezusa itp.). Jest to niezbędny fundament, 
po  postawieniu którego apologia przesunie się na  dalszy plan. 
Apologii zbawienia doszukać się można w tej części kursu, która 
poświęcona jest już uzasadnianiu tej nowości, która wydarza się 
w życiu kursantów. Chodzi bardziej o to, czy można się upewnić 
co do prawdziwości tego, czego się doświadcza i w co się wierzy. 
W  związku z  tym proponuje się wykład pt. „Skąd można mieć 
pewność co do swej wiary?” (zob. AZP, s. 49-60). W ramach tego 
wykładu zwraca się uwagę na potrójne (trynitarne) źródło pew-
ności zbawienia: obietnica Ojca (Słowo Boże), dzieło Syna, świa-
dectwo Ducha Świętego (wewnętrzne doświadczenie i przemiana 

o „powszechne znaczenie Jezusa jako wcielonego Syna Bożego: jest on Pośred-
nikiem między Bogiem a ludźmi, ponieważ jest Synem, który stał się człowie-
kiem i wydał samego siebie na śmierć na okup za wszystkich” (Chrześcijaństwo 
a religie, nr 37).
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człowieka). „Nasza pewność – twierdzi Gumbel – nie jest arogan-
cją, bo opiera się na tym, co Bóg obiecał, na tym, czego Jezus przez 
swą śmierć dokonał oraz na działaniu Ducha Świętego w naszym 
życiu. Jest to jeden z przywilejów dziecka Bożego, że możemy być 
całkowicie przekonani o naszej więzi z Ojcem, że możemy mieć 
Jego przebaczenie i pewność posiadania życia wiecznego” (AZP, 
s. 59). Oczywiście to ostatnie stwierdzenie należałoby dobrze ro-
zumieć – nie chodzi o fundamentalistycznie rozumiane „oddałeś 
życie Jezusowi = jesteś zbawiony”, ale o to, że dobry Ojciec niebie-
ski nie trzyma w niepewności swoich dzieci co do ich przyszło-
ści. Ze swojego doświadczenia dodam, że współczesnych frapuje 
również wątpliwość, czy można mówić o zbawieniu rozumianym 
jako wyzwolenie z grzechu, skoro człowiek wierzący dalej grze-
szy? A także: jak ma się katolicka doktryna o czyśćcu do Dobrej 
Nowiny o zbawieniu, którą głosimy?; odpuścił w takim razie Bóg 
nasze grzechy – pytają – czy nie?; bo jeśli tak, to po co czyściec?

Pożądane cechy przepowiadania

Autor adhortacji o  radości Ewangelii podkreślił z  naci-
skiem centralny charakter kerygmy w  całym procesie formacji 
(od ewangelizacji aż po katechetyczną formację), po czym wska-
zał na wynikające z tego niezbędne cechy charakterystyczne prze-
powiadania. Istnieje więc nierozerwalny związek między głoszo-
ną treścią a formą, która musi (chce) jej odpowiadać. Należy tak 
ewangelizować, aby przepowiadanie wyrażało:

„zbawczą miłość Boga, uprzednią wobec wszelkich naszych zo-
bowiązań moralnych i religijnych; żeby nie narzucało ono prawdy 
i odwoływało się do wolności; żeby miało pewne cechy radości, 
bodźca, żywotności i harmonijnej pełni nie sprowadzającej prze-
powiadania do kilku doktryn, czasem bardziej filozoficznych niż 
ewangelicznych. Domaga się to od ewangelizatora pewnych pre-
dyspozycji, pomagających lepiej przyjąć orędzie: bliskość, otwar-
cie na dialog, cierpliwość, serdeczna gościnność, która nie potę-
pia” (EG 165).
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Wydaje mi się, że pod  słowami tymi podpisałby się każdy 
odpowiedzialny za  kurs Alfa. Jeszcze przed  opublikowaniem 
papieskiej encykliki, przeprowadziłem wywiad z  p. Stanisławą 
Iżyk-Dekowską, dyrektorem Krajowego Biura Alfa, w czasie któ-
rego zwróciłem uwagę właśnie na fakt, iż Alfa dobrze odpowiada 
na „znaki czasu” (szacunek dla wolności ewangelizowanego) oraz 
koresponduje z soborowym nauczaniem o godności każdej osoby, 
i uzyskałem wtedy od mojej rozmówczyni odpowiedź, którą war-
to zacytować w całości:

„Rzeczywiście, ten aspekt Alfa zwrócił na  początku moją uwa-
gę, gdy w 1999 roku decydowałam się wypróbować ten kurs. Alfa 
uwzględnia wrażliwość współczesnego człowieka w  dziedzinie 
osobistej wolności. Koresponduje to istotnie z  soborowym na-
uczaniem Kościoła o godności jednostki i jest po prostu odzwier-
ciedleniem »natury« Boga, który choć pragnie zbawienia każde-
go człowieka, nikogo nie zmusza do przyjęcia tego daru. Zatem 
przekaz Ewangelii na Alfa dokonuje się bez jakiegokolwiek na-
cisku. Zaproszeni na  kurs goście mogą odnieść się swobodnie 
do usłyszanych treści wykładu, wyrazić swoje opinie bez obawy, 
że zostaną skrytykowani czy potępieni. W tej atmosferze wolno-
ści i  szacunku ludzie zaczynają słuchać siebie nawzajem i  sami 
często dochodzą do skorygowania swoich wcześniejszych poglą-
dów. Dlatego kurs Alfa może być nazwany »dziedzińcem pogan« 
(nawiązując do popularnej ostatnio koncepcji Benedykta XVI). 
Akceptujemy uczestników takimi, jakimi są, niezależnie od tego, 
co myślą i jak postępują” (ZP, s. 170-171).

Można by zresztą szukać kolejnych analogii między papie-
skimi wytycznymi a podejściem przyjętym w czasie kursu Alfa: 
bezpośrednie i zrozumiałe dla słuchaczy (por. EG 158), a przede 
wszystkim radosne, zwiastowanie wartościowej propozycji życia 
Ewangelią zamiast „psioczenia” na  wartości antyewangeliczne 
współczesnego świata (por. np. EG 159 oraz 168 z tematem alfowej 
konferencji, którą spokojnie można by uznać za motto wyrażają-
ce misję całego kursu: „Jak najpełniej przeżyć życie” – zob. AZP, 
s. 213-225), pełne miłości i szacunku „podejście do uczestników: 



157Jak mówić dzisiaj o zbawieniu? Perspektywa ewangelizatora

według modelu gospodarz – gość, a nie nauczyciel – uczeń” (ZPŁ, 
s. 169), respektowanie wolności kursantów – proponowanie, nie 
narzucanie Ewangelii (mówiąc językiem Jana Pawła II: zatrzymy-
wanie się „przed sanktuarium sumienia”24), uobecnianie zapachu 
bliskiej obecności Jezusa i Jego osobistego spojrzenia w byciu bli-
sko gości, face to face (por. EG 169 i 269), towarzyszenie w  ich 
nawróceniu oraz dalszym wzroście (por. EG 169-173), duchowe 
wstawiennictwo za  nimi (por. EG  281 i  283), równowaga mię-
dzy modlitwą i działaniem misyjnym (por. EG 262), a także, co 
szczególnie godne podkreślenia, aktywna ewangelizacja prowa-
dzona nie przez wykwalifikowanych pracowników, lecz przez 
wszystkich, którzy sami doświadczyli zbawczej miłości Boga (por. 
EG 120 i 264).

Głoszenie i apologia zbawienia

Książeczkę „Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego ży-
cia?” autorstwa Billa Brighta, założyciela ruchu Campus Crusade 
for Christ (w Polsce zarejestrowany jako Ruch Nowego Życia, obec-
nie w trakcie zmiany nazwy), można uznać za streszczenie treści 
przyjętych przez większość, jeśli nie wszystkie, propozycji ewan-
gelizacyjnych. Głoszenie zbawienia można sprowadzić do cztero-
punktowego kerygmatu: Bóg cię kocha; grzech oddziela od Boga 
i nie pozwala doświadczyć Jego miłości; jedynym rozwiązaniem 
problemu grzechu jest zbawienie ofiarowane w Jezusie; potrzeba 
wiary, aby zbawienie to przyjąć (por. EG 164, w którym to punkcie 
Ojciec Święty trochę inaczej formułuje pierwsze orędzie25: „Jezus 
Chrystus cię kocha, dał swoje życie, aby cię zbawić, a  teraz jest 

24  Por. Jan Paweł II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego „Redemptoris 
missio”, nr 39. Korzystam z tłumaczenia na stronie: www.opoka.org.pl.
25  Przy czym, co warto podkreślić za Franciszkiem, „pierwsze” nie oznacza, że 
wolno o nim zapomnieć w czasie „drugiego etapu” katechizacji – nie, „pierw-
sze” oznacza „główne”, a  więc zawsze centralne, obowiązujące na  wszystkich 
stopniach formacji chrześcijańskiej (por. EG 164-165).
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żywy u twego boku codziennie, aby cię oświecić, umocnić i wy-
zwolić”). Mimo że kurs Alfa jest bogaty w inne treści, a tym wyżej 
wymienionym nie poświęca się osobnych tematycznie konferencji 
(inaczej niż w Szkole Nowej Ewangeliacji czy Seminariach Odno-
wy w Duchu Świętym), lecz zostają one wkomponowane w przyjęte 
zagadnienia, i mimo tego, że Alfa nie redukuje zbawienia do same-
go przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela, lecz prowadzi do do-
świadczenia mocy Ducha oraz wzywa do zakotwiczenia w Kościele 
i wzrostu duchowego – również w tym kursie sama wizja zbawienia 
pokrywa się z wyżej zarysowaną.

Zwykle w praktyce głoszenie kerygmatu zostaje podparte pewną 
nieszczęśliwą interpretacją, którą zdaje się wynikać z  samej Biblii. 
Skoro zapłatą za grzech jest śmierć (Rz 6,26a), zatem człowiek, któ-
ry zgrzeszył – powinien umrzeć; jednak ponieważ zamiast człowie-
ka Jezus Chrystus ponosi śmierć, w takim razie człowiek jest wolny 
od grzechu i wynikającej z niego śmierci. W ten sposób Bóg zachowu-
je sprawiedliwość, ale okazuje jednocześnie miłosierdzie; jest i Sędzią, 
i Zbawicielem. W ten sposób jednak biblijne „za nas” zostaje odczyta-
ne jako: „zamiast nas”, problem zostaje, jak jakaś „rzecz”, przekazany 
Chrystusowi. „W swojej sprawiedliwości – głosi Gumbel w jednym 
z czterech obrazów mających jakoś „namalować” to, co uczynił Zba-
wiciel – sądzi nas, bo jesteśmy winni, ale ze względu na miłość zstę-
puje w osobie swego Syna Jezusa Chrystusa i spłaca nasz dług” (AZP, 
s. 46). Mimo użytego „zstępuje w osobie swego Syna” i tak niebez-
piecznie blisko tej interpretacji zbawienia do anzelmiańskiej teorii za-
dośćuczynienia, przez to, że to Bóg jawi się jako ten oczekujący i egze-
kwujący sprawiedliwą karę śmierci, skoro już pojawił się grzech. Nie 
można „zaprzeczyć – uważał młody Joseph Ratzinger – że doskonale 
ulogiczniony bosko-ludzki system prawny, jaki Anzelm zbudował, 
zniekształca perspektywę i przez swoją nieugiętą logikę może poka-
zać obraz Boga w przejmującym grozą świetle”26. Tylko łasce Bożej 
26  J. Ratzinger, Wprowadzenie w  chrześcijaństwo, przeł. Z. Włodkowa, Kra-
ków 2012, s. 243. I dalej: „Na podstawie niektórych pobożnych tekstów nasuwa 
się wyobrażenie, że chrześcijańska wiara w krzyż przedstawia sobie tak suro-
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i niefrasobliwości ludzkiej należy zawdzięczać, że nikomu z ewange-
lizujących i ewangelizowanych nie kłóci się to z punktem wyjścia ke-
rygmatu – Bogiem miłości. A może po prostu wszyscy „wyczuwają”, 
że chodzi tu o osobiste spotkanie ze Zbawicielem, a nie teoretyczne 
interpretacje27?

I  w  tym w  każdym razie wyraża się głupstwo głoszenia Sło-
wa (por. 1Kor 1,21), że nie ma mądrych na wyjaśnienie słowami, 
na czym polega zbawienie w Chrystusie. A im mądrzejsze inter-
pretacje, tym trudniej głosić kerygmat. Czy da się w czasie ewan-
gelizacji zastosować trafne skądinąd ujęcie zbawienia zapropono-
wane przez Benedykta  XVI  w  jego książce poświęconej Osobie 
Jezusa (por. JzN, s. 246-252)? Nawet jeśli, to czy krew Chrystusa 
nie przemawia do  „maluczkich” bardziej niż Jego wewnętrzne 
posłuszeństwo? Trudno sobie wyobrazić oddziaływanie Gibso-
nowskiej Pasji, gdyby zamiast wstrząsu krwi próbować oprzeć 
się na  posłuszeństwie; w  ten sposób powstałoby może religijne 
kino moralnego niepokoju... Albo czy w trakcie kursu Alfa można 

wo sprawiedliwego Boga, iż wymagał złożenia w  ofierze człowieka, złożenia 
w ofierze własnego Syna. I ze zgrozą odwracamy się od sprawiedliwości, której 
ponury gniew czyni niewiarygodnym posłannictwo miłości” (tamże, s.  295). 
O krytyce teorii rozwiniętej przez Anzelma – por. Tamże, s. 241-243 oraz 295-
297. W ostatniej książce Benedykt XVI zaproponował inną interpretację ofiary 
Chrystusa, która pozwala odsunąć oskarżenie o  surowość i  gniewliwość mi-
łosiernego Ojca – por. J. Ratzinger (Benedykt XVI), Jezus z  Nazaretu, cz.  2: 
Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, przeł. W. Szymona, Kielce 2011, 
s. 247 [dalej cyt. JzN]: „Nie jest jednak tak, że okrutny Bóg domaga się czegoś 
nieskończonego. Jest dokładnie odwrotnie. Sam Bóg czyni siebie miejscem po-
jednania i w swoim Synu bierze na siebie cierpienie. Sam Bóg ofiaruje światu 
w darze swą nieskończoną czystość. Sam Bóg »pije kielich« całej potworności 
i w ten sposób przywraca prawo przez wielkość swej miłości, która w cierpieniu 
przekształca ciemność”.
27  Podobnie uproszczone rozumienie proponuje się w przypadku zmartwych-
wstania, które zostaje sprowadzone do faktu, że Jezus żyje, a zatem można go 
poznać (trochę jakby chodziło o cud „ożywionego trupa”). Choć, gwoli uczciwo-
ści warto zauważyć, że akurat w przypadku zmartwychwstania wykorzystuje się 
elementy apologijne – „dowody” na to, że zmartwychwstał (por. AZP, s. 31-35).
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spopularyzować, nawiasem mówiąc godną uwagi, teorię ks. prof. 
Czesława Bartnika, czy też, aby mówić o „omegalizacji persono-
genetycznej”28 trzeba by jednak przeprowadzić kurs Omega? Nie 
złośliwość mną powoduje, gdy pytam, raczej bezradność wobec 
Bożej tajemnicy zbawienia. Zdaje się, że każda apologia, choć być 
może konieczna, bo ukazuje próby przełożenia zbawczego miste-
rium na możliwe do przyjęcia przez rozum tłumaczenie, pozosta-
je jednak bez mocy. Mam wrażenie, że moc zbawcza działa nieja-
ko „obok” tego, co się głosi, a ważne jest by głosić z całą mocą, że 
tylko w Nim jest zbawienie.

Wezwanie do osobistego przeżycia

Kolejnym ograniczeniem zbawienia – tym razem jednak 
usprawiedliwionym – jest wskazanie na  jego wymiar osobisty 
(pomija się tu zupełnie wymiary kosmiczne odkupienia, a wymiar 
społeczny przeżywania zbawienia znajduje się, lecz na  dalszym 
planie); Zbawiciel jest widziany jako „osobisty”, bo też problem 
grzechu jest odbierany osobiście. Chodzi o Pawłowe „umiłował 
mnie i samego siebie wydał za mnie” (por. Ga 2,20)29, co jest tym 
bardziej godne podkreślenia, że nawet wielu określających się 

28  Por. Cz.S. Bartnik, Dogmatyka katolicka. Tom I, Traktaty I-VI, Lublin 2012, 
s. 752-753. 
29  To umiłowanie, które przemienia człowieka otwartego na ofiarowaną mu Mi-
łość, sprawia, że jego egzystencja wykracza poza własne ramy, tak że wierzący 
może za św. Pawłem powiedzieć: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie 
Chrystus” (Ga 2,20). W encyklice o wierze tak wyjaśniono ten proces: „W wie-
rze »ja« wierzącego poszerza się, by zamieszkał w nim ktoś Inny, by żył w kimś 
Innym, i w ten sposób jego życie poszerza się w Miłości. Tutaj ma miejsce dzia-
łanie właściwe Duchowi Świętemu. Chrześcijanin może mieć oczy Jezusa, Jego 
uczucia, Jego synowską gotowość, ponieważ dany mu jest udział w Jego Miłości, 
którą jest Duch. I w tej Miłości zyskuje się w pewien sposób spojrzenie właściwe 
Jezusowi. Bez tego upodobnienia w Miłości, bez obecności Ducha, który rozle-
wa ją w naszych sercach (por. Rz 5, 5), jest rzeczą niemożliwą wyznawać Jezusa 
jako Pana (por. 1 Kor 12, 3)” (LF 21).
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jako chrześcijanie nie umie przyjąć, że Bóg kocha ich jako ich 
(a nie ich jako części wszystkich zbawionych). Przyzwyczajonym 
do „zasługiwania” na Bożą miłość katolikom nie jest łatwo przy-
jąć darmowe zbawienie przez wiarę, które „polega na  uznaniu 
prymatu Bożego daru, jak to ujmuje św. Paweł: »Łaską bowiem 
jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest 
darem Boga« (Ef 2, 8)” (LF 19)30.

Członkowie ruchów i wspólnot kościelnych, którzy już od wie-
lu lat głosili kerygmat nie tylko niewierzącym, ale również tym 
„ukościelnionym” i „zsakramentalizowanym”, a nie żyjącym wia-
rą katolikom, którzy w czasie niedzielnych nabożeństw są, jak to 
określił znajomy świecki ewangelizator, „głaskani” a nie wzywani 
do nawrócenia, mogą się tylko radować z papieskiej adhortacji. 
Na  papieskich dachach głosi się to, co było powtarzane gdzieś 
po  kątach przyparafialnych salek, nierzadko przez osamotnio-
nych świeckich, którzy nie mogli liczyć na współpracę czy choć-
by zrozumienie duchownych, a  jedynie w  najlepszym wypadku 
na chłodną tolerancję (= znoszenie pomimo dezaprobaty, zgod-
nie z łacińską etymologią tego słowa31). Decydującym dla wiary 
jest osobiste spotkanie ze Zbawicielem, z kolei bez tego nie ma 
mowy o ewangelizowaniu innych: 

„Niezmordowanie będę powtarzał słowa Benedykta XVI, wpro-
wadzające nas w serce Ewangelii: «U początku bycia chrześcija-
ninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest na-
tomiast spotkanie z  wydarzeniem, z  Osobą, która nadaje życiu 
nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie». 
Jedynie dzięki temu spotkaniu – lub ponownemu spotkaniu – 
z miłością Bożą, które przemienia się w  pełną szczęścia przyjaźń, 

30  Por. również KKK 604: „Wydając swego Syna za nasze grzechy, Bóg ukazuje, że 
Jego zamysł wobec nas jest zamysłem życzliwej miłości, która poprzedza wszelką 
zasługę z naszej strony: »W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy 
Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną 
za nasze grzechy« (1 J 4,10). »Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, 
że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami« (Rz 5, 8)”.
31  Por. P. Bortkiewicz, O kłopotach z tolerancją, „Homo Dei” (2014) nr 4, s. 67-68.
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jesteśmy oswobodzeni z wyobcowanego sumienia i skoncentro-
wania się na sobie. Stajemy się w pełni ludzcy, gdy przekraczamy 
nasze ludzkie ograniczenia, gdy pozwalamy Bogu poprowadzić 
się poza nas samych, aby dotrzeć do  naszej prawdziwej istoty. 
W tym tkwi źródło działalności ewangelizacyjnej. Jeśli bowiem 
ktoś przyjął tę miłość przywracającą mu sens życia, czyż może 
powstrzymać pragnienie przekazania jej innym?” (EG 7-832).

Praktykuje się zwykle tzw. wyznanie Jezusa jako Pana i Zbawi-
ciela w którymś momencie ewangelizacji, kiedy to słuchacz głoszo-
nego orędzia ma możliwość odpowiedzieć na nie w formie decyzji 
wiary wyrażonej w modlitwie. Dla jednych ten moment okazuje 
się przełomowy, inni w  czasie weekendowej modlitwy o  napeł-
nienie Duchem Świętym przeżywają swoje spotkanie z  Jezusem 
oraz doświadczają mocy Ducha Świętego. Warto podkreślić, że 
stosunkowo duży nacisk33 kładzie się w czasie kursu Alfa właśnie 
32  Benedykt XVI, Encyklika o miłości chrześcijańskiej „Deus caritas est”, nr 1; 
korzystam z  tłumaczenia na  stronie: www.opoka.org.pl. Dlatego Kościół, za-
nim dopuści osobę niewierzącą do  katechumenatu, postuluje ewangelizację 
(prekatechumenat) prowadzącą do nawrócenia oraz stania się uczniem Chry-
stusa we wspólnocie Kościoła – por. Chrześcijańskie wtajemniczenie dorosłych. 
Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, nr 10: „Z dokonanej przy Bożej pomocy 
ewangelizacji rodzi się wiara i początkowe nawrócenie, dzięki czemu człowiek 
jest gotów odwrócić się od grzechu i skłonić ku tajemnicy Bożej miłości. Na tę 
ewangelizację przeznacza się cały okres prekatechumenatu, aby dojrzało praw-
dziwe pragnienie pójścia za Chrystusem i przyjęcia chrztu”. Cytuję za stroną: 
www.kkbids.episkopat.pl.
33  Według mnie nieproporcjonalnie duży, by dało się obronić tezę, iż kurs 
Alfa jest głoszeniem podstawowych prawd wspólnych wszystkich chrześcija-
nom. Jest to jednak określona wizja chrześcijaństwa, mocno charyzmatyczna 
– przy czym moja ocena to niekoniecznie zarzut, raczej stwierdzenie faktu – 
a zatem stanowiąca nie tyle punkt wyjścia, ile raczej oczekiwany punkt dojścia. 
Na  ile rozumiem, ruch charyzmatyczny dany został całemu Kościołowi i  tak 
widzą to zarówno sami charyzmatycy, jak i  Kościół hierarchiczny. Można to 
wyczytać np. w tzw. Dokumentach z Malines dotyczących Odnowy, w których 
podkreśla się, że nie chodzi o specjalizowanie się w Duchu Świętym i Jego da-
rach, ale raczej odkrycie charyzmatycznego wymiaru całemu Kościołowi (por. 
np.  I. Dokument z  Malines. Odnowa charyzmatyczna. Wskazania teologiczne 
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na Osobę oraz rolę Ducha Świętego, co stanowi praktyczny wyraz 
przekonania, że jedynie Bóg ma przecież moc przemiany serc34. 
Z kolei ci, w których sercach żarzy się ogień Ducha (określenia 
Franciszka), będą zdolni do gorliwego ewangelizowania innych, 
„tak więc ostatecznie ewangelizacja z duchem jest ewangelizacją 
z Duchem Świętym, ponieważ to On jest duszą ewangelizującego 
Kościoła” (EG 261).

Na marginesie – à propos wspomnianego wyżej związku mię-
dzy doświadczeniem wiary a teologią. Warto byłoby zamiast kry-
tykować, jak to często się zdarza, nienajszczęśliwsze sformułowa-
nia powielane w  wielu materiałach ewangelizacyjnych, zwrócić 
uwagę na  leżące u  ich genezy doświadczenie. Często praktyko-
wane wyznanie Jezusa jako Pana i Zbawiciela utożsamia się – tak 
czyni również niestety autor Życiowych pytań35 – z nowym naro-
dzeniem, co z katolickiego (a także z biblijnego!) punktu widzenia 
jest nie do przyjęcia. W związku z tym formułuje się oskarżenie 

i duszpasterskie, red. Kard. L.J. Suenens, przeł. D.-A. Polszewska, Kraków 2006, 
s.  21-22.88). Nie jest zatem dobra ta tendencja do  „zaszufladkowania”, czyli 
ostatecznie „spacyfikowania” oddziaływania Odnowy na Kościół, z którą mamy 
dziś do czynienia w eklezjalnej praktyce.
34  Z doświadczenia weekendów wyjazdowych wynika również – opieram się 
znów na  relacji p. Iżyk-Dekowskiej – że wielu uczestników„po raz pierwszy 
w życiu doświadcza bezpośredniej modlitwy za siebie nawzajem i odczuwa re-
alne skutki tej modlitwy – znikają wątpliwości co do prawdziwości wiary chrze-
ścijańskiej, odchodzi napięcie czy depresja, w sercu pojawia się ogromny pokój. 
Niektórzy są uwalniani od  nałogów narkotykowych, nikotynowych itd. Inni 
stają się zdolni do przebaczenia lub odbudowania – stojącego nieraz na krawę-
dzi rozpadu – małżeństwa. W czasie weekendu ci, którzy odeszli od Kościoła, 
decydują się po wielu latach na sakrament pokuty. Eucharystia, którą kończy 
się weekend, jest dla wielu zupełnie nowym, zaskakująco głębokim doświad-
czeniem” (ZPŁ, s. 171).
35  Por. AZP, s. 59: „Jeśli nie jesteś pewny, czy naprawdę uwierzyłeś w Jezusa, oto 
modlitwa, którą możesz wypowiedzieć, by zacząć życie chrześcijańskie i przy-
jąć wszystkie dobrodziejstwa, które Chrystus wyjednał dla ciebie dzięki swej 
śmierci”. W oddaniu życia Jezusowi „chodzi nie tyle o przeżycie, co o fakt, że 
w momencie przyjęcia Chrystusa stajemy się dziećmi Boga” (tamże, s. 50).
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o  lekceważenie sakramentów (zwłaszcza chrztu), podczas gdy 
teologia powinna poważnie potraktować przełomowe dla wie-
lu ewangelizowanych wydarzenie, po  którym doświadczają tak 
wielkiej różnicy jakościowej swojej egzystencji, że spontanicznie 
na jego wyrażenie stosuje się określenie „nowe życie”. Teologowie 
przywołają oczywiście przekonanie Kościoła, że sakramenty dzia-
łają ex opere operato, (por. KKK 1127-1128), co jednak zrobić, je-
śli praktyka „skrzeczy”: nie dostrzega się sakramentalnej skutecz-
ności w życiu ochrzczonych, którzy nie żyją wiarą, z kolei właśnie 
moment nawrócenia okazuje się dla nich punktem zwrotnym. 
Warto byłoby teologii dogmatycznej przyjrzeć się tym faktom 
i  mocniej dowartościować nie „automatyzm” działania sakra-
mentów, ale raczej fakt, że sprawiają one „pozytywną dyspozycję 
do przyjęcia łaski” czy stanowią „obietnicę” i  „powołanie” (por. 
KKK 1121) pewne ze względu na moc zbawczego dzieła Chry-
stusa (a  nie sprawiedliwości człowieka), ale już „skutki sakra-
mentów zależą jednak także od dyspozycji tego, kto je przyjmuje” 
(KKK 1128). Podobnie można mnożyć zastrzeżenia do modlitw 
o  napełnienie Duchem Świętym, którego przecież ochrzczony 
i bierzmowany „posiada” (ale czy dał się posiąść Duchowi?), ale 
o którego się modli, jakby Go nie miał, i którego Osobę i działanie 
rzeczywiście dopiero po tym, jak ktoś modlący się nad nim poło-
żył na niego ręce, zaczyna rozpoznawać…

Apologia zbawienia  
czy apologia konieczności zbawienia?

Jeśli nie jest łatwo mówić o zbawieniu tym, którzy nie dostrze-
gają problemu grzechu, jeszcze trudniej jest w ogóle mieć okazję 
do głoszenia Zbawiciela – bo trudno zaprosić kogoś na ewangeli-
zację, której, jak mu się wydaje, nie potrzebuje. Zresztą nawet ci, 
którzy zdają sobie sprawę ze swojej grzeszności, traktują ją jak pew-
nego rodzaju słabość, być może nieodłączną od ludzkiej kondycji; 
a  zatem uprawiają samomiłosierdzie, czyli pobłażliwość wzglę-



165Jak mówić dzisiaj o zbawieniu? Perspektywa ewangelizatora

dem samych siebie i innych. Nawet jeśli w rozmowie w cztery oczy 
okazuje się, że w głębi serca rozmówca zdaje sobie sprawę, że nie 
jest w porządku względem Boga, mimo wszystko potrafi przejść 
nad tym do porządku dziennego: Bóg nie ciska gromów, sumienie 
pozostaje w stanie letargu. W czasie spotkania z członkami Rady 
Kościoła Ewangelickiego w Niemczech Benedykt XVI przywoły-
wał kwestię, która stanowiła siłę napędową całego życia Marcina 
Lutra: „Jak zyskami sobie łaskawego Boga”? W związku z tym pa-
pież pytał retorycznie – stawiając niejako diagnozę współczesnej 
mentalności, której ulegają również chrześcijanie:

„Kogo to naprawdę dziś jeszcze obchodzi, nawet wśród chrześci-
jan? Jakie znaczenie ma kwestia Boga w naszym życiu i w naszym 
przepowiadaniu? Większość ludzi, także chrześcijan, sądzi, że 
Bóg w ostatecznym rozrachunku nie interesuje się naszymi grze-
chami i cnotami. Wie On oczywiście, że wszyscy jesteśmy tylko 
ciałem. Jeśli wierzy się jeszcze w inne życie i w sąd Boży, to pra-
wie wszyscy zakładają w praktyce, że Bóg powinien być wspania-
łomyślny i – ostatecznie – w swym miłosierdziu przymknie oko 
na nasze drobne błędy. Ta kwestia już nas nie nurtuje. Czy jednak 
te nasze błędy naprawdę są tak małe?”36

Być może największym wyzwaniem ewangelizatorów jest nie 
tyle głoszenie zbawienia, ile konieczności zbawienia; albo, bar-
dziej praktycznie: sprawienie, że z zaproszenia na kurs ewange-
lizacyjny potencjalny jego uczestnik będzie chciał skorzystać. 
Odwołując się do reguł rozeznawania świętego Ignacego Loyoli, 
który pisał, że ludzi żyjących w grzechu szatan niejako „uspokaja”, 
utwierdzając w przyjemnościach zmysłowych, za to duch dobry 
„w takich ludziach stosuje sposób [działania] zgoła przeciwny, 
kłując i  gryząc sumienia ich”37, zadanie ewangelizatora wydaje 

36  Benedykt XVI, Przemówienie Ojca Świętego w czasie spotkania z członkami 
Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (23.09.2011), cytuję za stroną: www.
vatican.va.
37  Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, przeł. M. Bednarz, Kraków 2002, 
nr 314.
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się bardzo niewdzięczne: musi, mówiąc językiem autora Ćwiczeń 
duchownych, „kłuć” i  „gryźć”, a  w  każdym razie za  św. Pawłem 
napominać: „pojednajcie się z  Bogiem!” (2Kor  5,20). Stan wie-
lu współczesnych można by określić terminami, którymi posłu-
guje się teologia duchowości: acedią czy oziębłością, której ce-
chą charakterystyczną jest „spokój ducha, który dostosowuje się 
do przeciętności, nie odczuwając żadnego wyrzutu sumienia czy 
niepokoju”, tak że „osoba oziębła nie doświadcza potrzeby Boga 
ani pragnienia Jego obecności”38. Ale może lepiej byłoby uznać 
w  większości „niedzielnych katolików” osoby po  prostu niena-
wrócone?! Parafrazując Apostoła Narodów, można chyba zawo-
łać: Jakże mają wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli 
uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy 
im nikt nie głosił (por. Rz 10,14), bo trudno niedzielne, usypiają-
ce i działające często raczej jak szczepionka przeciw zarażeniu się 
„wirusem Boga” (© Richard Dawkins) kazania, w których zwykle 
wiarę myli się z religijnością39?

Kurs Alfa nie odwołuje się jednak do  tego „niepokojenia”, 
a  jego forma pozwala mimo wszystko na  przyjęcie zaproszenia 
przez tych, którzy jeszcze nie muszą sobie zdawać sprawy z wła-
snej kondycji przed Bogiem. Zarówno forma kursowa (popatrz, 
w  co wierzą chrześcijanie), jak i  często stosowane hasła rekla-
mujące Alfę („Czy jest w życiu coś więcej?”) wydają się bardziej 
dostosowane do dzisiejszego odbiorcy, doświadczającego nieza-
spokojenia (stan ducha być może odpowiadający kondycji syna 
marnotrawnego?). Czy pozwoli to trafić do tych będących z dala 
od Kościoła? W każdym razie najskuteczniejsza zachęta do sko-
rzystania z  kursu wychodzi od  tych, którzy go przeżyli; temu 

38  A. Marchetti, Zarys teologii życia duchowego, cz.  2: Rozwój doskonałości 
w człowieku, przeł. J.E. Bielecki, Kraków 1996, s. 31.
39  Mam żal do  współczesnych apologetów – że próbują dowodzić słuszności 
wiary odwołując się do powszechności naturalnej religijności. Więcej w moim 
felietonie – zob. S. Zatwardnicki, Zawracanie głowy kijem od  transparentu, 
„Homo Dei” 4(2013), s. 135-138.
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zresztą służy uroczysta kolacja wieńcząca kurs (zobacz, w czym 
uczestniczyłem przez minione trzy miesiące), a będąca jednocze-
śnie zaproszeniem do skorzystania z kursu przez kolejne osoby. 
„Z doświadczenia wynika – raz jeszcze oddaję głos dyrektor Biura 
Krajowego Alfa – że gdy kurs jest podtrzymywany konsekwent-
nie, bierze w nim udział coraz więcej tych, którzy są z dala od Ko-
ścioła” (ZPŁ, s. 169).

Rybak ludzi będzie być może mógł skorzystać również z jakiejś 
„przynęty” nie kojarzącej się z ewangelizacją? Kiedyś na ewange-
lizacyjny haczyk nanizałem cykl spotkań skierowanych do ojców 
chcących budować relacje z  dziećmi na  wzór relacji Boga Ojca 
z człowiekiem, co pozwoliło mi pierwsze spotkanie od razu za-
cząć od zagadnienia miłości Bożej. Zamiast klapsów – kerygmat, 
co niektórym się nie jednak nie spodobało. Cóż, dzisiejszych lu-
dzi trudno przekonać, że nie warto zaczynać od praktyki, bo ta 
wynika jednak dopiero z doktryny; a może jest to stała tendencja 
człowieka – łatwiej być niewolnikiem prawa niż synem Ojca i oj-
cem dla synów.

Zakończenie: Ku apologii przebóstwienia?

Choć kryje się często w  ewangelizacyjnej strategii pt. „Bóg 
jako lekarstwo na brak poczucia sensu życia” pewne niebezpie-
czeństwo – Bóg jawić się może jako środek do celu – chyba war-
to podjąć ryzyko40. W ogóle warto zbawienie rozumieć możliwie 
szeroko, a  nie tylko jako wybawienie od  grzechu i  jego konse-
kwencji; raczej jako zbawienie do pełni życia41. Zbawienie znaczy 

40  W każdym razie nie bał się ukazywać tej sensotwórczej roli wiary papież Bene-
dykt XVI, którego poglądy w tej kwestii zostały zebrane w książce: R. Słupek, Kto 
wierzy, nigdy nie jest sam. Wiara, Kościół i wierzący inaczej w myśli Benedykta XVI, 
Kraków 2013, s. 11-33 (rozdział zatytułowany: „Wiara – atrakcyjna i wiarygodna 
intelektualnie i praktycznie odpowiedź na rzeczywiste ludzkie problemy”).
41  Por. T. Dola, Zbawienie, s. 1358: „zbawienie należy do podstawowych pojęć 
teologicznych; oznacza doskonałe i ostateczne spełnienie ludzkiej egzystencji 
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– kazał ks. Franciszek Blachnicki – „tyle, co życie wieczne, życie 
pełne, życie nie zagrożone śmiercią (…) Otóż z  takiego pojęcia 
zbawienia w  znaczeniu jakimś pełnym, ostatecznym, wynika, 
ze zbawić człowieka może tylko Bóg, bo tylko Bóg jest źródłem 
życia”42. W  tej perspektywie inaczej też wygląda rzeczywistość 
grzechu – widzimy go nie tyle jako wykroczenie moralne, ile rze-
czywiście śmiercionośne oddzielenie od Boga. W ten sposób być 
może odpowiemy też na „znak czasu”, nie zawsze uświadomio-
ne, ale jakoś upowszechniające się przekonanie, że nie o grzech 
sprawa Zbawiciela się rozbija, ale o coś znacznie więcej: o to, kim 
człowiek jest i  kim może się stać. Być może dlatego ludzie tak 
niechętnie słuchają o grzechu, a wielu z nich ulega pokusie New 
Age’owego samozbawienia, że w człowieka została wpisana tęsk-
nota za „byciem jak Bóg”, a nikt nie wychodzi temu pragnieniu 
naprzeciw, nikt nie głosi że właśnie w chrześcijaństwie spełniają 
się w stopniu najwyższym pragnienia zawarte w innych religiach43 
czy ludzkich poszukiwaniach.

W opozycji do gnozy (dawnej i dzisiejszej – New Age) trze-
ba podkreślać, że człowiek nie jest nieświadomym tego bogiem, 
z drugiej jednak strony należałoby głosić w zgodzie z Ojcami Ko-
ścioła, że gdy człowiek realizuje swoje człowieczeństwo w  spo-

w Bogu, który przyjmuje człowieka do swojego życia, dając mu jako stworzeniu 
udział w nieprzemijającej pełni Boskiego życia”.
42  F. Blachnicki, Jak dostąpić zbawienia?, cyt. za  stroną: www.apologetyka.
katolik.pl.
43  Por. wypowiedź o modlitwie Kongregacji Nauki Wiary – List do biskupów 
Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej „Oratio-
nis formas”, nr 15: „w chrześcijaństwie ponad wszelką miarę, bez unicestwiania 
w morzu Absolutu osobowego »ja«, z zachowaniem statusu stworzenia, speł-
niają się wszystkie pragnienia zawarte w modlitwie innych religii (…) W tym 
sensie Ojcowie Kościoła mają pełną rację, mówiąc o przebóstwieniu człowieka, 
który wcielony w Chrystusa Syna Bożego przez naturę, przez Jego łaskę staje się 
uczestnikiem natury Boskiej, »synem w Synu«”. Korzystam z wydania W trosce 
o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, red. J. Króli-
kowski, Z. Zimowski, Tarnów 2010, s. 407-424.
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sób zgodny z planem Boga, staje się Bogiem. Mówiąc językiem 
paradoksów: człowiek nie jest Bogiem, lecz człowiekiem, jednak 
człowiekiem jest, gdy staje się Bogiem. Sięgam tu do sformułowa-
nej przez Ojców Kościoła wizji zbawienia jako przebóstwienia, 
do  której odwoływał się również chętnie kardynał Ratzinger44. 
Z  ciekawością przypatruję się chrześcijańskiemu Wschodowi, 
który uznaje, że człowiek nie jest istotą autonomiczną, a jego na-
tura jest sobą o  tyle, o  ile istnieje w  Bogu, dlatego to łaska na-
daje człowiekowi zgodny z  jego naturą rozwój45. Gdyby udało 
się wprowadzić współczesnego człowieka na tę drogę, kolejnym 
krokiem byłoby uznanie z jego strony grzeszności, gdyż wkrótce 
okazałoby się, jak trudno dostosować ludzką wolę do Bożej, bez 
czego nie jest możliwe zjednoczenie z Nim, i co pociąga za sobą 
konieczność odkupienia na drodze właśnie posłuszeństwa Chry-
stusa będącego niejako – i czymś więcej – odwróceniem rajskiego 
upadku wynikającego z nieposłuszeństwa46.

Czy w ogóle człowieka współczesnego może pociągnąć zbawie-
nie rozumiane jako coś mniejszego niż „bycie jak bóg”47? „Czło-

44  O przebóstwieniu pisałem m.in. S. Zatwardnicki, Być jak Bóg, stać się Bogiem, 
„Biblioteka Kaznodziejska” 6(2012), s. 20-27; tenże, Ateizm urojony, s. 183-193 
(rozdział: „Nie prześpij przebóstwienia!”).
45  Por. J. Meyendorff, Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, przeł. J. Proko-
piuk, Kraków 2007, s. 128.
46  Mówił o tym papież-senior – por. np.: Benedykt XVI, Audiencja generalna 
w Wielką Środę: „Tajemnica Wielkiego Tygodnia umacnia wiarę” (20.04.2011), 
„L’Osservatore Romano”  6(2011), s.  31: „Dramat naszego odkupienia polega 
na tym, że Jezus ciągnie ku górze naszą wolę, nasz sprzeciw wobec woli Bożej, 
a także nasz sprzeciw wobec śmierci oraz grzechu, i łączy go z wolą Ojca: »nie 
moja wola, lecz Twoja«. W tej przemianie »nie« w »tak«, w tym włączeniu woli 
stworzenia w wolę Ojca przemienia On ludzkość i nas zbawia”. Por. również: 
JzN, s. 248-250.
47  Por. J. Ratzinger, Patrzeć na przebitego. Szkice o chrystologii duchowej, przeł. 
J. Merecki, Kraków 2008, s. 30-31: „Aby człowiek stał się wolny, musi być »jak 
Bóg«. Pragnienie bycia »jak Bóg« stanowi wewnętrzną motywację wszelkich 
ludzkich programów wyzwolenia. Ponieważ pragnienie wolności zakorzenio-
ne jest w istocie człowieka, dlatego od samego początku stara się on »być jak 
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wieka niszczy nie wielkość jego tęsknoty, lecz jej wynaturzenie”48. 
Kardynał Ratzinger pisał, że „człowiek pragnie stać się Bogiem 
– i powinien tego pragnąć”49, a problem polega na tym, jak pod-
powiada Katechizm w odwołaniu do św. Maksyma Wyznawcy, że 
człowiek „zwiedziony przez diabła, chciał »być jak Bóg«, ale »bez 
Boga i  ponad Bogiem, a  nie według Boga«” (KKK  398). Oczy-
wiście Bóstwo nigdy nie może utożsamić się istotowo z człowie-
czeństwem, jednak z chrystologicznego punktu widzenia (Chal-
cedon!) jest możliwe, by człowiek stał się „jak Bóg”, tyle że z łaski, 
a nie z natury – przez zjednoczenie z Bogiem, którego modelem 
jest unia hipostatyczna. W ten sposób, mówiąc językiem biblij-
nym, syn marnotrawny wróciłby do Ojca i stał się Jego domow-
nikiem, otrzymując nie tylko dziedzictwo, ale przede wszystkim 
samego Boga. Treść przebóstwienia w nawiązaniu do św. Maksy-
ma Wyznawcy oraz innych Ojców Kościoła opisać można za kar-
dynałem Christophem Schönbornem następująco:

„Człowiek przebóstwiony przez łaskę otrzymuje dla siebie 
wszystko, co posiada Bóg – poza tożsamością istoty”. Wszystko! 
– można by się dopatrywać tutaj retorycznej przesady. Jednak 
cała zachodnia i wschodnia Tradycja to właśnie ma na myśli, kie-
dy mówi o łasce przebóstwienia: kto zostanie zaszczycony łaską 
przebóstwiającą, ten otrzymuje nie „jakąś część” lub „coś” z Boga, 
ale otrzymuje Go rzeczywiście całego. Tak Ojcowie rozumieją 
uczestnictwo w życiu Bożym, jako celu naszego istnienia50.

Bóg«. Rzeczywiście – wszystko inne jest mniej ważne od człowieka. Świadczą 
o tym nasze czasy z ich pełnym pasji dążeniem do anarchicznej, totalnej wol-
ności w obliczu dla wszelkich niedostatków, nawet największych wolności oby-
watelskich i  wszelkiego libertynizmu. Dlatego antropologia wyzwolenia, jeśli 
ma osiągnąć swój cel, nie może uniknąć pytania: jak to możliwe – być jak Bóg, 
stać się Bogiem?”.
48  Ch. Schönborn, Przebóstwienie, życie i  śmierć, przeł. W. Szymona, Po-
znań 2001, s. 54.
49  J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o  Bogu Trójjedynym, przeł. 
J. Zychowicz, Kraków 1995, s. 73.
50  Ch. Schönborn, Przebóstwienie, życie i śmierć, s. 43.
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Nie słyszałem o  tym ani w  czasie kazań, ani kursów ewan-
gelizacyjnych; z  wyjątkiem jednego, który sam prowadziłem. 
Być może chrześcijanie boją się takiego Boga, który proponuje 
człowiekowi uczestnictwo w  swoim życiu (por. KKK  1997), jak 
to ujął ks. Bartnik – „wosobienie” w Trójcę51? Bronią więc Boga 
przed Nim samym – co trudno jednak uznać za apologię.

Summary

How to Speak about Salvation Today? 
Apology of Salvation in the Experience of a Lay Evangelizer

The article is based on pope Francis’s encyclical „Evangelii gaudium”, 
as well as the author’s own experience arising from the Alpha courses 
he’s been organizing. The text shows the relation between evangelization 
and apology and points out the priority of the former. One should lead 
to the experience of salvation in order to be able to talk about the apol-
ogy of salvation. Required features needed to preach the Good News 
have been specified. Nowadays it’s not the most difficult task to preach 
the apology of salvation, but to substantiate the necessity of salvation. 
The author concluded with a thesis saying that in our times one should 
talk about divinization.

Keywords 

Good News, proclamation, preaching, evangelization, New Evangelisa-
tion, apology, substantiation, fundamental theology, divinization, God, 
Christ, salvation, the Alpha course, pope Francis

51  Por. Cz.S. Bartnik, Dogmatyka katolicka. Tom I, Traktaty I-VI, Lublin 2012, 
s. 389.410.753. Por. również: J. Ratzinger, Wzniosła Córa Syjonu. Rozważania 
mariologiczne, przeł. J. Królikowski, Poznań 2002, s. 138: „Człowiek Jezus, któ-
ry równocześnie jest Bogiem, jest dla nas nieskończoną gwarancją, że istota-
-człowiek i Istota-Bóg mogą istnieć i żyć wiecznie jeden w drugim”. Ks. Robert 
J.  Woźniak mówi w  tym kontekście o  swego rodzaju „perychorezie eschato-
logicznej” – por. Por. R.J. Woźniak, Przyszłość, teologia, społeczeństwo, Kra-
ków 2007, s. 11-12. 113.
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Jowita Rusiecka1

Zbawienie w ujęciu papieża Franciszka 

 Papież Franciszek w dwóch głównych dokumentach, encykli-
ce Lumen fidei: o wierze (2013) i adhortacji apostolskiej Evange-
lii gaudium: o  głoszeniu Ewangelii w  dzisiejszym świecie (2013), 
porusza, wśród bardzo szerokiej tematyki, także kwestię zbawie-
nia. Chociaż nie układa nauki o zbawieniu w  jednolity wykład, 
to jednak jest ona niewątpliwie wyraźnie obecna i bardzo bogata. 
Terminy zbawienie, zbawić, zbawczy nie występują zbyt często; 
w Lumen fidei zostały one użyte w wersji łacińskiej 19 razy (rze-
czownik salus wraz z pochodnymi), a w polskim tłumaczeniu 18 
razy; natomiast w Evangelii gaudium pojawiają się w oficjalnym 
włoskim tekście 43 razy (rzeczownik salvezza wraz z pochodny-
mi), a po polsku 39 razy2. Liczby te pokazują, że z jednej strony 
zbawienie nie stanowi centralnego tematu dwóch najwyższej ran-
gi wypowiedzi papieskich, ale z drugiej – wyraźnie ono prześwi-
tuje przez zasadnicze zainteresowania Ojca Świętego Franciszka, 
to znaczy kwestię szerzenia światła wiary i  radosnego głoszenia 
Ewangelii. 

1  Jowita Rusiecka – w roku 2014 ukończyła studia z teologii ogólnej na Wydzia-
le Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
aktualnie jest tam doktorantką teologii fundamentalnej oraz studiuje filologię 
klasyczną na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.
2  Lumen fidei: 14, 15, 16, 19 (5 razy), 20, 22, 24, 31, 44, 46, 50 (tylko po łacinie), 54 
(2 razy), 59. Evangelii gaudium: 1, 4 (po włosku 3 razy, po polsku 2), 5, 6 (tylko 
po włosku), 16, 30, 36, 39, 44, 110, 112 (2 razy), 113, 114, 116, 119, 120, 121, 12
8, 133, 137, 151, 164, 165, 178 (po polsku 2 razy, po włosku 1 raz), 179, 181, 187 
(tylko po włosku), 193 (po włosku 2 razy, po polsku 1 raz), 197, 198, 206 (tylko 
po włosku), 233, 264 (2 razy), 285, 287.
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Postaram się zatem ukazać zawartą w tych dwóch dokumen-
tach papieskich koncepcję zbawienia, która najbardziej klaruje 
się dzięki analizie fragmentów literalnie odnoszących się właśnie 
do  tego zagadnienia. Użycie terminologii zbawczej nie jest bo-
wiem przypadkowe, lecz łączy się treściowo z całym kontekstem 
danej wypowiedzi. Używając słowa zbawienie (i  jego pochod-
nych), papież Franciszek krąży wokół trzech głównych wątków 
tematycznych, które przedstawię w kolejnych częściach tego ar-
tykułu. Pierwszym jest Boża miłość stanowiąca moc sprawczą 
zbawienia, drugim wiara, która pozwala je nam poznawczo i on-
tycznie uchwycić, a trzecim Kościół, oznaczający przestrzeń do-
konującego się zjednoczenia ludzi z Bogiem. 

Miłość jako źródło zbawienia

Papież Franciszek bardzo często używa terminu zbawienie 
w kontekście miłości Boga do człowieka. Przeświadczenie o Bożej 
miłości, która zbawia człowieka, jest podstawą życia chrześcijań-
skiego. Od samego początku, czyli od stworzenia świata i grzechu 
pierwszych rodziców, Bóg stara się za wszelką cenę uwolnić swoje 
ukochane stworzenie od zła. Punktem kulminacyjnym tej dyna-
miki Boga jest wydarzenie Chrystusa: „W centrum wiary biblijnej 
jest miłość Boga, Jego konkretna troska o każdą osobę, Jego plan 
zbawienia, który obejmuje całą ludzkość i całe stworzenie, a który 
osiąga szczyt we Wcieleniu, Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa 
Chrystusa”3. Zbawcza miłość, która wypływa z Trójcy Świętej, nie 
skończyła się wraz ze Zmartwychwstaniem Jezusa, ale trwa i dzia-
ła ciągle w świecie, aby każdy człowiek mógł zbawienie osiągnąć: 
„Dynamika miłości między Ojcem i Synem w Duchu przeniknęła 
nasze dzieje; Chrystus przyciąga nas do siebie, aby nas zbawić”4. 

Uznanie prymatu Bożej miłości stanowi rdzeń Ewangelii. Ta 
miłość musi być postawiona w  centrum, gdyż jest ona kwinte-
3  Franciszek, Encyklika Lumen fidei: o wierze, Kraków 2013, nr 54 (skrót LF).
4  LF 59.
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sencją Dobrej Nowiny: „Wszystkie objawione prawdy – podkre-
śla papież Franciszek – pochodzą z tego samego boskiego źródła 
i należy wierzyć w nie z tą samą wiarą, ale niektóre z nich są waż-
niejsze, ponieważ wyrażają bardziej bezpośrednio istotę Ewan-
gelii. W tym fundamentalnym rdzeniu jaśnieje piękno zbawczej 
miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie umarłym i zmar-
twychwstałym”5. Wiara chrześcijańska opiera się bowiem na mi-
łości Wcielonego Syna Bożego, który pokazał ją zwłaszcza wtedy, 
gdy umarł za nas na krzyżu: „To właśnie przez kontemplowanie 
śmierci Jezusa umacnia się wiara, otrzymując olśniewające świa-
tło, gdy jawi się ona jako wiara w Jego niewzruszoną miłość ku 
nam, zdolną wejść w śmierć, aby nas zbawić”6. Nie jest to w żad-
nym stopniu zasługa człowieka, ale wynik Bożej miłości: „Ofiaro-
wane nam przez Boga zbawienie jest dziełem Jego miłosierdzia. 
Nie istnieje ludzkie działanie, jakkolwiek dobre mogłoby być, 
dzięki któremu zasługujemy na tak wielki dar”7.

 Nie wystarczy jednak tylko biernie przyjąć miłość, którą nas 
Bóg darzy. Wynikają z  niej wielkie zobowiązania. Wymaga ona 
bowiem odwzajemnienia i  przyjęcia zbawienia, jako jej owo-
cu, a  ponadto niesienia jej innym: „Ewangelia przede wszyst-
kim zaprasza – kontynuuje Ojciec Święty Franciszek –  byśmy 
odpowiedzieli Bogu, który nas kocha i nas zbawia, rozpoznając 
Go w innych i wychodząc poza samych siebie, by szukać dobra 
wszystkich”8. Kiedy człowiek doświadczy zbawczej miłości Boga, 
budzi się w  nim pragnienie, by ją szerzyć, czyli ewangelizować 
innych: „Pierwszą motywacją do ewangelizacji jest miłość Jezusa, 
jaką przyjęliśmy, doświadczenie bycia zbawionym przez Niego, 
skłaniające nas, by Go jeszcze bardziej kochać”9. Jest to zupeł-

5  Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium: o głoszeniu Ewangelii 
w dzisiejszym świecie, Kraków 2013, nr 36 (skrót EG).
6  LF 16.
7  EG 112.
8  EG 39.
9  EG 264.
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nie naturalne w tym sensie, że miłość niosąca zbawienie dotyka 
istoty człowieka i angażuje go całkowicie: „Jeśli ktoś rzeczywiście 
doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje wiele 
czasu, by zacząć Go głosić (…)”10. 

Do dzielenia się Dobrą Nowiną o zbawieniu zobowiązani są 
wszyscy, którzy doświadczyli dotknięcia miłości Chrystusowej. 
Człowiek musi się zaangażować w  jej głoszenie w  każdym mo-
mencie i w każdej dziedzinie życia: „W każdym wypadku wszyscy 
jesteśmy wezwani do ofiarowania innym wyraźnego świadectwa 
o  zbawczej miłości Pana, który niezależnie od  naszych niedo-
skonałości ofiaruje nam swoją bliskość, swoje Słowo, swoją moc, 
i  nadaje sens naszemu życiu”11. Papież Franciszek kreśli obraz 
ewangelizatora, widząc w  nim i  kaznodzieję, i  katechistę, acz-
kolwiek nie ograniczając się tylko do tych dwóch funkcji. W na-
uczaniu o Bogu najważniejsze jest osobiste świadectwo i spotka-
nie ze zbawiającym Jezusem: „Nieodzowne jest, aby kaznodzieja 
miał pewność, że Bóg go kocha, że Jezus Chrystus go zbawił, że 
do Jego miłości należy zawsze ostatnie słowo”12. Pierwszą praw-
dą, jaką trzeba przekazać, jest właśnie Boża miłość, która uwalnia 
człowieka od zła i wspiera w  trudnościach: „Na usta katechisty 
– kontynuuje papież Franciszek – powraca zawsze i  rozbrzmie-
wa pierwsze orędzie: «Jezus Chrystus cię kocha, dał swoje życie, 
aby cię zbawić, a  teraz jest żywy u  twego boku codziennie, aby 
cię oświecić, umocnić i  wyzwolić»”13. Głoszenie orędzia chrze-
ścijańskiego musi bowiem stosować się do  hierarchii prawd, 
którą wskazuje Ewangelia, a  jednocześnie uwzględniać potrze-
by adresata: „Centralny charakter kerygmy wymaga niektórych 
charakterystycznych cech przepowiadania, koniecznych dzisiaj 
w  każdym miejscu: żeby wyrażało ono zbawczą miłość Boga 
uprzednią w  stosunku do  moralnych i  religijnych zobowiązań; 

10  EG 120.
11  EG 121.
12  EG 151.
13  EG 164.
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żeby nie narzucało prawdy i  odwoływało się do  wolności; żeby 
miało pewne cechy radości, bodźca, żywotności i  harmonijnej 
pełni nie sprowadzającej przepowiadania do kilku doktryn, cza-
sem bardziej filozoficznych niż ewangelicznych”14. Ważne jest, 
aby docierać do człowieka po uprzednim poznaniu, aby przesła-
nie Ewangelii, głoszące osobową Miłość, stało się naturalnym ele-
mentem ludzkich relacji, a nie sztucznie wprowadzoną doktryną: 
„W tym przepowiadaniu – wyjaśnia papież Franciszek – zawsze 
pełnym szacunku i uprzejmym, pierwszy moment polega na dia-
logu osobistym, w którym druga osoba się wypowiada i dzieli się 
swoimi radościami, nadziejami, zatroskaniem o  swoich najbliż-
szych i tyloma innymi sprawami leżącymi jej na sercu. Dopiero 
po takiej rozmowie możliwe jest przedstawienie słowa, zarówno 
w formie lektury jakiegoś fragmentu Pisma lub opowiadania, ale 
zawsze przypominając fundamentalne przesłanie: o osobistej mi-
łości Boga, który stał się człowiekiem, wydał samego siebie za nas 
i  jako żyjący ofiaruje swoje zbawienie i  swoją przyjaźń”15. Boża 
miłość jest zapisania niejako w  naturze człowieka, aczkolwiek 
niektórzy nie są tego świadomi, co daje chrześcijanom możliwość 
budzenia jej w życiu napotkanych ludzi: „Do wszystkich powinna 
dotrzeć pociecha oraz impuls zbawczej miłości Boga, działającej 
tajemniczo w każdym człowieku, niezależnie od jego ułomności 
i upadków”16. 

Wiara jako droga do zbawienia

Kwestia zbawienia w nauczaniu papieża Franciszka poruszana 
jest często także wtedy, gdy wypowiada się on o wierze. Definiu-
jąc wiarę, Ojciec Święty zwraca uwagę, że to właśnie ona kieru-
je wzrok człowieka na Boga działającego w świecie od początku: 
„Wiara jest bezinteresownym darem Boga, który wymaga poko-

14  EG 165.
15  EG 128.
16  EG 44.
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ry i  odwagi, by zaufać i  zawierzyć się, i  w  ten sposób dostrzec 
świetlaną drogę spotkania między Bogiem i ludźmi, historię zba-
wienia”17. Wiara pozwala zauważyć nie tylko, że zbawienie jest 
darem, lecz także, że stanowi ona oferowany wszystkim ludziom 
stan zjednoczenia w  Chrystusie: „W rozwoju historii zbawienia 
człowiek odkrywa, że Bóg pragnie, by wszyscy jako bracia uczest-
niczyli w jedynym błogosławieństwie, które znajduje swoją pełnię 
w Jezusie, tak aby wszyscy stali się jedno”18. 

Wiara, jak podkreśla papież Franciszek, zbawia człowieka 
i  zbawiała go zawsze, nawet przed  Wcieleniem. Przypominając 
naukę św. Augustyna (zm.  430), Ojciec Święty Franciszek za-
uważa: „[Augustyn] twierdzi, że Patriarchowie zbawili się w wie-
rze, nie w wierze w Chrystusa, który już przyszedł, ale w wierze 
w nadchodzącego Chrystusa, w wierze skierowanej ku przyszłe-
mu wydarzeniu Jezusa”19. Odczytując bowiem prawidłowo wolę 
Bożą i  spełniając ją, w  pewnym sensie antycypowali już tajem-
nicę Zbawiciela: „Wszystkie wątki Starego Testamentu zbiegają 
się w Chrystusie, On staje się ostatecznym «tak» dla wszystkich 
obietnic, fundamentem naszego ostatecznego «Amen», powie-
dzianego Bogu (por. 2 Kor 1,20)”20. 

W pełnieniu woli Bożej przychodzi nam z pomocą choćby sta-
rotestamentalny Dekalog. Kiedy zostaje przyjęty z wiarą, jako sło-
wo Boga chcącego zbawienia wszystkich, przestaje być zbiorem 
zakazów, a staje się początkiem dialogu miłości21: „Wiara jawi się 
jako droga, jako szlak, który trzeba przemierzyć, a który zaczyna 
się od spotkania z Bogiem żywym. Dlatego w świetle wiary, cał-
kowitego zawierzenia Bogu, który zbawia, Dekalog zyskuje swoją 
najgłębszą prawdę, która zawarta jest w  słowach wprowadzają-
cych dziesięcioro przykazań: «Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię 

17  LF 14.
18  LF 54.
19  LF 15.
20  LF 15.
21  Por. LF 46.
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wyprowadził z  ziemi egipskiej» (Wj 20,2)”22. Samo przestrzega-
nie Prawa nie doprowadzi jednak człowieka do zbawienia. Papież 
Franciszek przypomina dyskusję św. Pawła z faryzeuszami doty-
czącą zbawienia przez wiarę; Apostoł Narodów bowiem „odrzu-
ca postawę człowieka pragnącego usprawiedliwić samego siebie 
przed  Bogiem poprzez własne uczynki”23. Człowiek nie może 
postawiać siebie w centrum i  własnymi siłami dążyć do zbawie-
nia, zapominając o tym, że źródłem wszelkiego dobra jest Bóg24. 
Tylko uznanie nadrzędnej roli Boga w naszym życiu sprowadzi 
nas na  właściwą drogę prowadzącą do  zbawienia: „Początkiem 
zbawienia jest otwarcie się na  coś, co poprzedza, na  pierwotny 
dar potwierdzający życie i zachowujący przy życiu. Jedynie otwie-
rając się na ten początek i uznając go, możemy być przemienieni, 
pozwalając, by dokonywało się w nas zbawienie, a życie stawało 
się płodne, pełne dobrych owoców. Zbawienie przez wiarę polega 
na uznaniu prymatu Bożego daru, jak to ujmuje św. Paweł: «Łaską 
bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, 
lecz jest darem Boga» (Ef 2,8)”25. 

Takie podejście zmienia całkowicie nastawienie człowieka, 
odrywając go od  siebie samego i  zwracając ku istocie wiary – 
ku Chrystusowi: „W centrum tej nowej logiki wiary – stwierdza 
z naciskiem papież Franciszek – jest Chrystus. Wiara w Chrystu-
sa zbawia nas, ponieważ to w Nim życie otwiera się radykalnie 
na uprzedzającą nas Miłość i przemienia nas od wewnątrz, działa 
w nas i z nami”26. On, jako jedyny Zbawiciel świata, szuka każ-
dego człowieka, chcąc go uczynić wiecznie szczęśliwym. Tylko 
Bóg może bowiem oświecić ciemną drogę ziemskiej egzystencji, 
tak aby był na  niej widoczny cel, jakim jest właśnie zbawienie: 
„Chrześcijańskie wyznanie wiary w Jezusa, jedynego Zbawiciela, 

22  LF 46.
23  LF 19.
24  Por. LF 19.
25  LF 19.
26  LF 20.
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stwierdza, że całe światło Boże skupia się w Nim, w Jego «jaśnieją-
cym życiu», w którym odsłania się początek i koniec dziejów. Nie 
ma żadnego ludzkiego doświadczenia, żadnej drogi człowieka 
do Boga, której to światło nie mogłoby przyjąć, oświecić i oczy-
ścić. Im bardziej chrześcijanin zagłębia się w krąg otwarty przez 
Chrystusowe światło, tym bardziej staje się zdolny zrozumieć i to-
warzyszyć każdemu człowiekowi w drodze do Boga”27.

Wiara prowadzi do  zbawienia tylko wtedy, kiedy opiera się 
na  prawdzie, bez niej bowiem pozostałaby czysto ludzkim uczu-
ciem, zmiennym i złudnym: „Wiara bez prawdy – wyjaśnia dalej 
papież Franciszek – nie zbawia, nie daje pewności naszym krokom. 
Pozostaje piękną baśnią, projekcją naszych pragnień szczęścia, 
czymś, co nas zadowala jedynie w takiej mierze, w jakiej chcemy 
ulegać iluzji. Albo sprowadza się do pięknego uczucia, które daje 
pociechę i  zagrzewa, ale uzależnione jest od zmienności naszego 
ducha, zmienności czasów, niezdolne podtrzymywać na stałej dro-
dze w  życiu”28. Natomiast kiedy wiara jest oparta na  Chrystusie, 
jako jedynej Prawdzie, rozwija człowieka i uczy go troski o zbawie-
nie innych: „Św. Paweł twierdzi: «Bo sercem przyjęta wiara prowa-
dzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia» 
(Rz 10,10). Wiara nie jest sprawą prywatną, indywidualistycznym 
pojęciem, subiektywną opinią, lecz rodzi się ze słuchania, a jej prze-
znaczeniem jest wypowiedzieć się, stać się głoszeniem”29.

Kościół jako przestrzeń zbawienia

Papież Franciszek przypomina w duchu Soboru Watykańskie-
go II, że „Kościół jest posłany przez Jezusa Chrystusa jako sakra-
ment zbawienia ofiarowanego przez Boga”30. Kościół ma szczegól-
ną rolę do odegrania w prowadzeniu ludzi do Boga, jako jedyna 

27  LF 35.
28  LF 24.
29  LF 22.
30  EG 112.
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wspólnota, która dysponuje pełnią środków zbawienia. W  jego 
działalności wyraża się doświadczenie miłości Bożej i wiara po-
szczególnych jego członków: „Być Kościołem – definiuje papież 
Franciszek – znaczy być Ludem Bożym, zgodnie z wielkim pla-
nem miłości Ojca. Oznacza to być zaczynem Bożym pośród ludz-
kości. Czyli głosić i nieść zbawienie Boże w ten nasz świat, który 
często jest zagubiony, potrzebuje odpowiedzi dodającej odwagi, 
dającej nadzieję, dodającej siły w drodze”31. Kościół stanowi znak 
Bożej troski o człowieka i jako Mistyczne Ciało Chrystusa poka-
zuje, jak wielką wagę ma życie we wspólnocie oraz troska o dobro 
każdego jej członka: „Zbawienie (…) – podkreśla Ojciec Święty 
Franciszek –  realizowane przez Boga i  głoszone radośnie przez 
Kościół, jest dla wszystkich, a Bóg dał początek drodze, by złączyć 
się z każdym z ludzi wszystkich epok. Zdecydował się zebrać ich 
jako jeden lud, a  nie pojedyncze jednostki. Nikt nie zbawia się 
sam, to znaczy ani jako pojedyncza osoba, ani o własnych siłach. 
Bóg nas pociąga, biorąc pod uwagę złożoną sieć relacji między-
ludzkich, z jaką łączy się życie w ludzkiej wspólnocie”32. 

Szczególną rolę w dziele zbawienia, jak zaznacza papież Franci-
szek, odgrywają ubodzy; zresztą od początku ubóstwo było jedną 
z  podstawowych wartości głoszonych w  Ewangelii: „Cała droga 
naszego odkupienia naznaczona jest ubogimi. Zbawienie to do-
tarło do nas dzięki wypowiedzianemu «tak» pokornej dziewczyny 
z małego kraju, zagubionego na peryferiach wielkiego imperium. 
Zbawiciel narodził się w stajni, między zwierzętami, jak zdarza-
ło się to w przypadku ludzi najbardziej ubogich; został ofiarowa-
ny w  świątyni z  dwoma małymi gołębiami, stanowiącymi ofiarę 
tych, którzy nie mogli sobie pozwolić, by zapłacić za baranka (por. 
Łk 2,24; Kpł 5,7)”33. Dlatego również dzisiaj nie należy bagateli-
zować zbawczego posłannictwa ubogich, którzy swoim trudnym 
życiem naśladują Chrystusa: „Nowa ewangelizacja jest zapro-
31  EG 114.
32  EG 113.
33  EG 197.
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szeniem do  uznania zbawczej mocy ich [ubogich] egzystencji 
i do postawienia jej w centrum drogi Kościoła”34. Aby wprowadzać 
w życie ewangeliczne orędzie, tak bardzo podkreślające potrzebę 
kochania każdego człowieka, szczególnie cierpiącego i ubogiego, 
trzeba przyjąć Słowo Boże nie tylko rozumem, lecz także sercem: 
„Ten nierozdzielny związek między przyjęciem zbawczego orę-
dzia i  czynną miłością braterską wyrażają niektóre teksty Pisma 
Świętego i dobrze jest je rozważyć i uważnie przemedytować, by 
wyciągnąć z  nich wszystkie konsekwencje. Chodzi o  przesłanie, 
do którego się często przyzwyczajamy, powtarzamy je niemal me-
chanicznie, nie upewniając się jednak, czy ma ono realny wpływ 
na nasze życie oraz na życie naszych wspólnot”35. Musi ono mieć 
wpływ nie tylko na życie jednostki, lecz także społeczeństwa. Wy-
maga tego wprowadzana w życie przez Kościół i oparta na Piśmie 
Świętym koncepcja zbawienia, która zakłada jego powszechność: 
„Chodzi o  kryterium uniwersalności, właściwe dla dynamiki 
Ewangelii, ponieważ Ojciec pragnie, aby wszyscy ludzie się zbawi-
li, a Jego plan zbawienia polega na nowym zjednoczeniu tego, co 
w niebiosach, i tego, co na ziemi (por. Ef 1,10)”36. 

Głoszenie zbawienia wywiera wielki wpływ na kształt świata. 
Ewangelia, kiedy zostanie szczerze przyjęta i realizowana, potra-
fi zmienić ludzką codzienność i kierować ludzi na drogę zgodną 
z  Bożym planem: „W  ciągu tych dwóch tysięcy lat chrześcijań-
stwa – zauważa papież Franciszek – niezliczone ludy otrzymały 
łaskę wiary, doprowadziły do  jej rozkwitu w  życiu codziennym 
i przekazały ją zgodnie ze swoimi własnymi wzorcami kulturo-
wymi. Gdy jakaś wspólnota przyjmuje orędzie zbawienia, Duch 
Święty zapładnia jej kulturę przemieniającą mocą Ewangelii”37. 
Właśnie ożywcze i  uświęcające działanie Ducha Świętego ma 
za cel doprowadzenie ludzi do zbawienia: „W każdym ochrzczo-

34  EG 198.
35  EG 179.
36  EG 181.
37  EG 116.
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nym, od pierwszego do ostatniego, działa uświęcająca moc Du-
cha, skłaniająca do ewangelizowania. Lud Boży jest święty dzięki 
temu namaszczeniu, czyniącym go nieomylnym «in credendo». 
Oznacza to, że gdy wierzy, nie błądzi, nawet jeśli nie znajduje słów 
do wyrażenia swojej wiary. Duch kieruje nim w prawdzie i pro-
wadzi go do zbawienia”38. Prowadzi, ale nie pojedynczo, lecz we 
wspólnocie, urzeczywistniając w  ten sposób proces ewangeliza-
cji: „Ewangelizacja jest powiązana z działaniem Ducha. Sama ta-
jemnica Trójcy Świętej przypomina nam, że zostaliśmy stworzeni 
na obraz Bożej komunii, dlatego nie możemy się zrealizować ani 
zbawić o własnych siłach”39.

Kościół, działając w określonym miejscu i czasie, ma docierać 
z orędziem zbawienia do wszystkich ludzi. Pomaga w tym orga-
nizacja Kościoła i podział terytorialny. Papież Franciszek w spo-
sób szczególny podkreśla wręcz uniwersalny charakter Kościoła 
partykularnego, który „jest Kościołem wcielonym w  określoną 
przestrzeń, dysponującym wszystkimi środkami zbawienia prze-
kazanymi przez Chrystusa, lecz z  lokalnym obliczem”40. Dlate-
go ma nieść Ewangelię zgodnie z  potrzebami danej wspólnoty 
i w sposób dla niej zrozumiały. Niezbędną funkcję pełnią w tym 
zadaniu teologowie, których Franciszek wzywa do rozwijania ich 
powołania jako ugruntowanego w misji Kościoła i mającego się 
wypełniać w głoszeniu zbawienia: „Zaangażowany w ewangeliza-
cję Kościół docenia i zachęca teologów z ich charyzmatem i wy-
siłkiem podejmowania badań teologicznych, promujących dialog 
ze światem kultury i nauki. (…) Konieczne jest jednak, aby leżał 
im na sercu ewangelizacyjny cel Kościoła oraz by nie zadowalali 
się teologią uprawianą przy stole”41. 

Ojciec Święty Franciszek podkreśla również wielkie znaczenie 
liturgii Kościoła w dziele zbawczym świata. Eucharystia, która jest 

38  EG 119.
39  EG 178.
40  EG 30.
41  EG 133.
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centrum życia prawdziwie chrześcijańskiego, kieruje ludzi ku naj-
ważniejszym zbawczym wydarzeniom, czyniąc ich uczestnikami 
dzieła zbawienia: „W Eucharystii krzyżują się dwie osie, na któ-
rych wspiera się wiara. Z jednej strony — oś historii: Eucharystia 
jest aktem pamięci, aktualizacją tajemnicy, w  której przeszłość, 
jako wydarzenie śmierci i  zmartwychwstania, ukazuje swą zdol-
ność otwarcia na  przyszłość, antycypowania ostatecznej pełni. 
Liturgia przypomina nam o  tym przez swoje hodie — «dzisiaj» 
tajemnic zbawienia. Z drugiej strony, jest tu również oś biegnąca 
od świata widzialnego ku niewidzialnemu. W Eucharystii uczymy 
się dostrzegać głębię rzeczywistości. Chleb i wino przemieniają się 
w  ciało i  krew Chrystusa, który uobecnia się w  swej paschalnej 
drodze do Ojca: ten dynamizm wprowadza nas z ciałem i duszą 
w dążenie całego stworzenia ku swej pełni w Bogu”42. W liturgii na-
wiązuje się niezwykła więź między Bogiem a człowiekiem. W żad-
nej innej sytuacji nie jesteśmy tak blisko zbawiającego Boga, jak 
właśnie uczestnicząc w zgromadzeniu liturgicznym. Papież Fran-
ciszek przypomina o tym, przywołując słowa świętego Jana Paw-
ła II: „Liturgiczne głoszenie słowa Bożego, zwłaszcza w kontekście 
zgromadzenia eucharystycznego, jest nie tyle okazją do medyta-
cji i katechezy, co raczej dialogiem między Bogiem a Jego ludem: 
dialog ten ogłasza wspaniałe prawdy o zbawieniu i wciąż na nowo 
przypomina o zobowiązaniach, jakie wynikają z Przymierza”43. 

Zakończenie

Koncepcja zbawienia obecna w  pismach papieża Franciszka 
zawiera się w trzech głównych tematach: miłości Bożej jako źródle 
zbawienia, wierze jako drodze do jego poznania i misji Kościoła, 
czyli wspólnoty mającej ludzi do  niego doprowadzić. Boża mi-
łość jest sercem Ewangelii. Wypełniła się w życiu, męce, śmierci 
i zmartwychwstaniu Chrystusa, otwierając nam drogę do zbawie-
42  LF 44.
43  EG 137.
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nia, czyli zjednoczenia z  Bogiem. Jest ona zupełnie niezasłużo-
nym przez człowieka darem Bożym. Kiedy człowiek ją przyjmuje, 
czuje potrzebę, aby się nią dzielić. Dzięki temu orędzie zbawienia 
ma szansę docierać coraz dalej. 

Przez wiarę człowiek rozpoznaje Boże działanie i  poznaje 
zbawczy plan Boga. Widać to już w Starym Testamencie, kiedy 
patriarchowie wypełniali wolę Bożą, chociaż jeszcze nie mieli 
możliwości wierzyć w Jezusa jako Zbawiciela. Zarówno dawniej, 
jak i  obecnie, w  życiu wiarą pomagają przepisy moralne. Samo 
ich wypełnienie nie wystarczy jednak, aby uzyskać zbawienie. 
Najważniejsze jest zaufanie Bogu i  uznanie zbawienia za  Jego 
dar, a nie zasługę uczynków człowieka. Tylko otwarcie się z wiarą 
na ten dar, a więc na relację z Chrystusem, sprawia, że człowiek 
wypełnia przesłanie Ewangelii. 

Wyznanie wiary dokonuje się w tworzącej się wspólnocie, jaką 
jest Kościół. Stanowi on nie tylko miejsce głoszenia Ewangelii, ale 
także szczególny znak zbawczej troski Boga o człowieka. Ponieważ 
droga zbawienia od  początku naznaczona była wielką rolą ubo-
gich, także dzisiaj należy pamiętać o niezwykłej wartości ich świa-
dectwa w głoszeniu zbawienia. Ewangelia bowiem skierowana jest 
do wszystkich i ten jej uniwersalizm sprawia, że chrześcijanie mają 
obowiązek przekazywać ją innym. Nad  ich wiarą i  działaniem 
czuwa Duch Święty, który jako Ożywiciel usprawnia wspólnotę 
do prawowiernego głoszenia i urzeczywistniania zbawienia. Od-
bywa się to szczególnie dobitnie w przestrzeni Kościoła partyku-
larnego, który powołany jest do ewangelizowania na konkretnym 
obszarze i w konkretnym czasie. Musi zatem dbać o to, by orędzie 
było głoszone w  sposób zrozumiały dla adresatów. Mają w  tym 
pomagać Kościołowi teologowie, którzy są zobowiązani do służby 
swoim powołaniem dziełu zbawienia. Natomiast liturgia Kościoła 
pozwala człowiekowi spotkać się bezpośrednio z Bogiem i zanu-
rzyć się w tajemnicy zbawienia. Dzięki uczestnictwu w Eucharystii 
człowiek otwiera się na osobistą więź z Chrystusem i dzięki temu 
już tu, na ziemi, uczestniczy w wiecznej szczęśliwości. 
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Zbawienie jest bowiem ostatecznie pełnym zjednoczeniem 
człowieka z  Bogiem w  miłości: „Uznajemy w  wierze, która jest 
darem Boga, cnotą nadprzyrodzoną przez Niego zesłaną, że zo-
stała nam ofiarowana wielka Miłość, że zostało do nas skierowane 
dobre Słowo i że kiedy przyjmujemy to Słowo, którym jest Jezus 
Chrystus, wcielone Słowo, Duch Święty przemienia nas, oświe-
ca drogę przyszłości i  sprawia, że rosną w nas skrzydła nadziei, 
byśmy przemierzali tę drogę z radością. Wiara, nadzieja i miłość 
w  godnym podziwu połączeniu kierują życie chrześcijańskie 
do pełnej komunii z Bogiem”44.

Summary

Salvation as Seen by Pope Francis

The Pope Francis doesn’t present a  comprehensive lesson about 
salvation in his two the most important documents, namely encycli-
cal Lumen fidei and apostolic exhortation Evangelii gaudium. Yet his 
teaching reveals many components of this doctrine, especially when he 
uses clearly the word ‘salvation’ (and some other words derived from it). 
According to the Holy Father Francis, there are three fields connected 
with the theme of salvation: God`s love as the sourse of salvation, faith 
as the road to the gift of salvation and the Catholic Church which means 
a space where salvation is realized. 
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Pope Francis, salvation, God’s love, faith, Catholic Church
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Ks. Przemysław Artemiuk1 

Teolog fundamentalny o zbawieniu…
Perspektywa metodologiczno-pedagogiczna,  

propozycja wykładu i ćwiczeń 

I. Wykład2

Plan:  1. Uwagi terminologiczne;  2. Dlaczego soteriologia w  obrębie 
teologii fundamentalnej;  3. Współczesne przejawy, formy zanegowania 
soteriologii katolickiej;  4. Zbawienie w  Chrystusie – apologia i  uzasad-
nienie

1. Uwagi terminologiczne3

Soteriologia jako nauka o zbawieniu (od gr. soteria – zbawie-
nie) stara się przede wszystkim wyjaśnić, co to znaczy, że Bóg 
zbawia i dlaczego to właśnie Jezus ma być „miejscem” zbawczego 
działania Boga. Współczesna teologia pojmuje na ogół dzieło od-
kupienia jako część dzieła zbawienia, niemniej teologowie często 
stosują zamiennie terminy „zbawienie” i „odkupienie” (np. kard. 
Ch. Schönborn). „Odkupienie – stwierdza M. Paluch – jest poję-

1  Ks. dr Przemysław Artemiuk – ur.  1974, wykłada teologię fundamentalną 
w WSD w Łomży oraz apologię na UKSW w Warszawie; ostatnio opublikował 
książkę „Kościół Franciszka” (red. 2014). 
2  W całym artykule, który jest propozycją wykładu i ćwiczeń, w tekście cytując, 
przywołuję w nawiasach nazwiska autorów, z kolei w przypisach wskazuję wiodą-
ce publikacje, do których się bezpośrednio odwołuję, całość zaś literatury z której 
korzystałem przygotowując artykuł, przedstawiam w końcowej bibliografii.
3  W tym punkcie wykorzystuję fragment mojej książki, poświęconej chrystolo-
gii kard. Schönborna, który dotyczy modeli zbawienia, zob. P. Artemiuk, Chry-
stologia „zstępująca” kard. Ch. Schönborna, Tarnów 2011, s. 217-251. 
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ciem węższym, odnosi się tylko do jednego z modeli rozumienia 
zbawienia”. Teologia do dzisiaj nie wypracowało jednej czy jedy-
nej koncepcji soteriologicznej, a zróżnicowania w tej kwestii do-
strzegalne są również w samej typologii tak zwanych modeli so-
teriologicznych. „Żaden okres nie wydał w pełni jednolitej teorii 
odkupienia” (G. O’Collins). 

Na przykład W. Hryniewicz wyróżnia dwa modele: zstępujący 
i wstępujący. Pierwszy „podkreśla inicjatywę samego Boga”, dru-
gi zaś – „rolę człowieczeństwa Chrystusa, solidarnie zespolonego 
z wszystkimi ludźmi i działającego w ich imieniu”. Z kolei G. Au-
lén opowiada się za trójdzielną typologią, gdzie kryterium stano-
wi postać Chrystusa: patrystyka opisuje Go jako Christus Victor, 
średniowiecze – Christus victima, nowożytność zaś – Christus 
exemplar.  L. Ullrich wskazuje model inkarnacyjny, staurocen-
tryczny bądź paschalny i praktyczno-emancypacyjny. A australij-
ski jezuita G. O’Collins proponuje trzy ujęcia Odkupienia: jako 
uwolnienie od zła, jako oczyszczenie z winy i jako przemieniająca 
moc miłości. Według Ch. Schönborna, św. Anzelm, św. Tomasz 
z Akwinu i Marcin Luter wpłynęli w sposób najbardziej decydu-
jący na rozumienie zbawienia. 

M. Paluch podejmuje próbę systematyzacji, wprowadzając 
podział na modele wyjaśniające zbawienie związane ze śmiercią 
Chrystusa (ofiara, odkupienie, zadośćuczynienie, zastępstwo) 
oraz modele wyjaśniające zbawienie związane z  całym życiem 
(i  zmartwychwstaniem) Chrystusa (objawienie, przebóstwienie, 
rekapitulacja). Współcześnie teologia, próbując opisać zbawczą 
działalność Boga, dokonuje albo reinterpretacji dawniejszych mo-
tywów, albo posługuje się całkiem nowymi kategoriami. Na przy-
kład G. O’Collins proponuje spojrzeć na  tajemnicę Odkupienia 
od  strony przemieniającej miłości. Dwudziestowieczna teologia 
dramatyczna, będąca całkowitą nowością oraz stanowiąca nieja-
ko pomost między szkolną teologią spekulatywną a ugruntowa-
ną racjonalnie teologią narracyjną, wprowadziła do  soteriologii 
kategorie zaczerpnięte z teatru. W ten sposób zbawienie zostało 
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przedstawione w  formie dramatycznej, bowiem „tylko podczas 
trwania akcji dramatu – zauważa H. U. von Balthasar – można 
zapytać, czy we wszystkich aktach i  stanach ludzkiego człowie-
czeństwa pojawia się coś istotnego i (względnie) niezmiennego”. 
Zdaniem szwajcarskiego teologa takie postrzeganie zbawienia 
jest uzasadnione, bowiem od czasu wydarzenia Chrystusa, Jego 
wcielenia, śmierci i  Zmartwychwstania, z  człowiekiem stało się 
coś, co wycisnęło na nim niezatarte piętno. Jednak sam zamysł 
zbawienia, które dokonało się w Chrystusie, zrodził się w  łonie 
Trójcy Świętej, w  której Balthasar dostrzega najgłębsze źródło 
dramatu zbawienia. 

2. Dlaczego soteriologia 
 w obrębie teologii fundamentalnej?4

Niezależnie jednak od typologii i podziałów badaniem pojęć 
opisujących zbawienie, ich dziejami i interpretacją w obrębie ofi-
cjalnego nauczania Kościoła zajmuje się teologia dogmatyczna. 
Co w takim razie ma do powiedzenia w tej kwestii teologia fun-
damentalna? 

Po pierwsze. Nasza dyscyplina wprost zobowiązana do  „uza-
sadnienia nadziei, która w nas jest” (1P 3,15) „podejmuje zada-
nie uzasadnienia treści chrześcijańskiego przesłania zbawczego 
i  ukazania jego aktualności”. Bez tego typu refleksji w  obrębie 
teologii fundamentalnej treść zbawczego orędzie staje się niezro-
zumiała, wizerunek Jezusa Pośrednika znika z horyzontu chrze-
ścijaństwa, a  współczesnemu człowiekowi zaczynają wystarczać 
iluzoryczne propozycje tego świata (H. Seweryniak). Chodzi za-
tem o możliwie najbardziej podstawową, właśnie fundamental-
ną opowieść o zbawieniu, nazwałbym ją narracją kerygmatycz-
ną, zawiera bowiem teologiczne pogłębienie kerygmatu, który 
w swojej najgłębszej treści ma wymiar soteriologiczny. 
4  Zob. H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, t. I, Warszawa 2010, s. 396-404; 
H. Wagner, Dogmatyka, przeł. J. Zychowicz 2007, s. 208. 
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Po drugie. Wykład poświęcony zbawieniu ma szansę stać się 
swoistą rekapitulacją istotnych wątków teologii fundamentalnej. 
Jeśli przyjmiemy szeroką perspektywę narracji, to nie tylko opo-
wiemy o  krzyżu Jezusa jako tajemnicy odkupienie, ale wykład 
rozpoczniemy od stworzenia, następnie ukażemy dramat grzechu 
i ludzką kondycję po nim, w której jest zarówno skłonność do złe-
go, jak i tęsknota za wyzwoleniem, spełnieniem, poszukiwaniem 
najgłębszego sensu przez człowieka, który jest capax Dei. W dal-
szej kolejności przejdziemy do centrum zbawczego orędzia, któ-
rym jest życie, męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. 

Po trzecie. Z pewnością już zauważyliśmy, że moja propozy-
cja wykładu o zbawieniu nie ogranicza się jedynie do tajemnicy 
Krzyża, ale chcę pokazać, zgodnie z  przekonaniem Ojców Ko-
ścioła, że Chrystus wysłużył ludziom odkupienie nie tylko swoją 
śmiercią na krzyżu, ale także całym wcielonym życiem. „Dopiero 
mniej więcej od 1950 roku oraz w kręgu czy w następstwie Sobo-
ru Watykańskiego II teologia odwraca się od zawężonej koncepcji 
soteriologii, w  niemałej mierze pod  wpływem impulsów biblij-
nych. Po pierwsze, poszerzona zostaje podstawowa perspektywa 
(Odkupienie przez Chrystusa oznacza nie tylko odkupienie przez 
Krzyż, lecz przez całe życie i wewnętrzną postawę Jezusa), po dru-
gie Odkupienie nie odnosi się już tylko do aspektu zadośćuczy-
nienia, lecz do całkowitego oddania się Jezusa (Bogu i ludziom), 
które obejmuje nie tylko aspekt «odszkodowania»”(H. Wagner). 
Dlatego też wykład ten należałoby umieścić po zmartwychwsta-
niu, bowiem „wszystko w  życiu Jezusa, od  pieluszek przy  Jego 
narodzeniu aż po ocet podany podczas męki i płótna pozostałe 
w  grobie po  Jego zmartwychwstaniu, jest znakiem Jego miste-
rium. (…). Człowieczeństwo Jezusa ukazuje się w ten sposób jako 
sakrament, to znaczy znak i narzędzie Jego Bóstwa i zbawienia, 
które przynosi” (KKK nr 515). 

Po  czwarte. W  fundamentalnoteologicznej narracji o  zba-
wieniu, musi pojawić się również wątek apologijny, od niego tak 
naprawdę trzeba zacząć, wskazując wobec jakich przekonań, po-
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glądów należy dzisiaj bronić prawdy o  zbawieniu. To założenie 
będzie się zmieniać w zależności od aktualnego kontekstu. 

3. Współczesne przejawy, formy 
 zanegowania soteriologii katolickiej5 

W  punkcie tym wymieniając współczesne niekościelne in-
terpretacje zbawienia, charakteryzuję je, a po omówieniu każdej 
z nich, dokonują od razu krótkiej apologii. 

Wobec postaw konsumizmu i autosoteryzmu. Dzisiejszy czło-
wiek chce spełnienia, lecz o  własnych siłach, nie chce tego ni-
komu zawdzięczać. Odkrywa i rozumie siebie tylko w afirmacji 
auto-nomii, będącej jedyną definicją godności i  sensu jego ist-
nienia. Chce konsumować religię i zbawienie, ale tylko w takiej 
formie, jaka mu odpowiada. Selektywnie traktuje rzeczywistość 
wiary, wybierając te elementy, które w jego rozumieniu „działają” 
i „sprawdzają się”, są użyteczne i służą jemu, w ten sposób kon-
struuje subiektywną religię prywatną (D. Martin). Wobec tego 
rodzaju postaw należy zwrócić uwagę na niewystarczalność ludz-
kich wysiłków oraz zawodność „własnej religii”, która z objawie-
niem ma niewiele wspólnego. Nie mniej istotny w tym punkcie 
jest zaakcentowanie faktu skończoności naszego życia, które do-
maga się pytania o sens i przemijanie. 

Wobec tradycji Dalekiego Wschodu. Najogólniej można po-
wiedzieć, że pojmują one zbawienie jako egzystencjalną postawę 
implikująca pewien stan świadomości. Pomimo różnic w  reli-
giach dalekowschodnich, możemy odnaleźć pewne cechy wspól-
ne dotyczące zbawienia. Należą do nich: indywidualne rozumie-
nie wyzwolenie; stan świadomości do  którego dąży wyznawca, 

5  Zob. H. Seweryniak, Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Płock 2005, 
s. 320-327; Papieska Rada Kultury, Papieska Rada do spraw dialogu międzyreli-
gijnego, Jezus Chrystus dawcą wody życia. Chrześcijańska refleksja na temat New 
Age, Kraków 2003, s. 21-71; Zbawienie bez Zbawiciela? Idea samozbawienia i jej 
kulturowe konsekwencje, red. R.T. Ptaszek, Lublin 2014. 
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polegający na zniesieniu różnicy między jednostką a uniwersum; 
zbawienie jako efekt własnego wysiłku. Wobec tradycji Dalekiego 
Wschodu chrześcijańska apologia zbawienia będzie akcentować 
rolę wspólnoty – Kościoła, pogłębienie własnej indywidualności, 
a nie jej zatracanie się oraz doświadczenie zbawienia jako daru, 
które pochodzi z wewnątrz. 

Wobec gnozy. W  początkach chrześcijaństwa negowała ona 
w ogóle konieczność odkupienia z zewnątrz: to moje wewnętrz-
ne „Ja” mnie oświeca i informuje, że jestem już odkupiony, „Od-
kupiciel” może być jedynie zwiastunem tej wiadomości. Proces 
gnostycki polega na  powrocie człowieka z  okowów tego świata 
do  królestwa światła, dokonującym się przez tajemną wiedzę. 
Dzisiaj z  kolei gnoza znajduje dla siebie miejsce w  szeroko po-
jętej duchowości New Age. „Ludzie, zauważa watykański doku-
ment «Jezus Chrystus Dawca Wody Życia – Chrześcijańska re-
fleksja na temat New Age» z 2003 roku, mogą być wprowadzeni 
w misterium kosmo su, Boga i «ja» za pomocą duchowej drogi ku 
przemia nie. Ostatecznym jej celem jest gnosis, najwyższa forma 
wiedzy, odpowiednik zbawienia. Wiąże się ona z poszukiwaniem 
najstarszej i  najwznioślejszej tradycji w  fi lozofii (mylnie zwanej 
philosophia perennis) i religii (pier wotnej teologii), tajemnej (ezo-
terycznej) doktryny, będą cej kluczem do wszystkich «egzoterycz-
nych» tradycji, które są dostępne dla każdego. Nauki ezoteryczne 
prze kazywane są uczniowi przez mistrza w  stopniowym proce-
sie inicjacji”. Wobec gnozy, odradzającej się w  ruchu New Age, 
w apologii zbawienia należy zaakcentować zewnętrzność. To nie 
moje „ja” w wyniku oświecenia pod wpływem tajemnej wiedzy 
daje mi wolność, ale Osoba Zbawiciela, który za mnie umarł i dla 
mnie zmartwychwstał. 

Wobec determinizmu. Z  kolei determinizm, ten starożytny 
i nowożytny, a także fatalizm, odrzucają odkupienie jako niemoż-
liwe z  tego względu, że według ich teorii wszystko jest już ści-
śle określone, zasadniczo zdeterminowane. Ze względu na moją 
własną skończoność wymagane jest ode mnie zdecydowane po-
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stanowienie, abym nie pragnął więcej, niż to jest dla mnie moż-
liwe. Apologijna odpowiedzią na  tę koncepcję winna odwołać 
się do kategorii człowieka otwartego na Boga (homo capax Dei), 
który tęskniąc za miłością, prawdą, sensem, przekracza samego 
siebie i otwiera się na Boga, wypełniającego wszelkie pragnienia. 

Wobec koncepcji postmodernistycznych. Myśliciele postmo-
dernistyczni wyraźnie dokonują adaptacji wybranych motywów 
chrześcijańskich, które doskonale wpisują się w  ich koncepcje, 
niewiele jednak mają wspólnego z rzeczywistą obecnością i zna-
czeniem w obrębie samego chrześcijaństwa. Na przykład termin 
„kenoza”, kluczowy dla G. Vattimo, pochodzący z hymnu chrysto-
logicznego, który znajdujemy w Liście do Filipian (zob. Flp 2,5-
11), jest, zdaniem włoskiego filozofa, znakiem, że celem pozba-
wionego przemocy, nieabsolutnego Boga jest samoosłabienie. 
W  rzeczywistości jednak biblijny tekst, który mówi o  uniżeniu 
i  wywyższeniu Chrystusa, nie ma nic wspólnego z  taką inter-
pretacją. Spoglądając bowiem całościowo na chrystologię nowo-
testamentalną, do  której przynależy ten wczesnochrześcijański 
hymn, odkrywamy w nim wiarę pierwotnego Kościoła w Jezusa 
jako Boga i człowieka, który stając się człowiekiem, przyjął postać 
sługi, a dokonując zbawienia, w duchu posłuszeństwa, przeszedł 
męką. Jednak Bóg wskrzesił Go i posadził po swojej prawicy. Za-
tem nie mamy tutaj do czynienia z nihilistyczną koncepcją, ale 
z głęboką i dojrzałą chrystologią, będącą wyraźnym świadectwem 
wiary w boskość Jezusa. Chrześcijańskie pojęcia, które wykorzy-
stują postmodernistyczni myśliciele, nie należą jedynie do świa-
ta symboli i  nie możemy ich dowolnie intepretować. Pozostają 
w ścisłym związku z całym przesłaniem Objawienia i dlatego na-
leży je interpretować w szerokim kontekście biblijnym, stosując 
zasady biblijnej hermeneutyki. 

Wobec propozycji neomarksistowskiej. Teologia, jak przekonu-
ją myśliciele lewicowi, jest zbyt ważna, by pozostawiać ją teolo-
gom. W związku z  tym proponują nową, niezwykle brawurową 
prezentację chrześcijaństwa. Dotyczy ona także kwestii zbawie-
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nia. S. Žižek, zadeklarowany ateista, widząc w  chrześcijaństwie 
strukturę symboliczną, chce wydobyć ideę odkupienia z  finan-
sowej, transakcyjnej logiki. Istotą ofiary Chrystusa jest jego zda-
niem nie spłata długu, ale otwarcie przestrzeni dla naszych zmian. 
Sama ofiara Chrystusa, jak wyjaśnia słoweński filozof, „jest w ra-
dyklanym sensie bezsensowna: nie stanowi aktu wymiany, lecz 
powierzchowny, nadmierny, nieuzasadniony gest, który ma do-
wodzić Jego miłości do nas, do grzesznej ludzkości. (…). Chry-
stus nie zbawia ludzkości, płacąc za nasze grzechy, lecz pokazując 
nam, że można się wyrwać z błędnego koła grzechu i zapłaty. Za-
miast płacić za nasze grzechy, Chrystus dosłownie je wymazuje, 
dzięki miłości uznaje je wstecznie za «niebyłe»”. S. Žižek, a za nim 
środowiska lewicowe (np. Krytyka Polityczna) uważają, że trze-
ba ocalić rdzeń chrześcijaństwa, który jest wiarą w  możliwość 
lepszego, bardziej sprawiedliwego urządzenia ziemi. Zabieg, ja-
kie podejmuje słoweński filozof, polega na  tym, że wchodzi on 
do centrum chrześcijańskiego Credo, zawłaszcza, pozbawia uza-
sadnienia i dokonuje własnej interpretacji. Wobec tej propozycji 
apologia zbawienia winna odwołać się do biblijnej hermeneutyki, 
odrzucającej interpretacyjną dowolność. W dalszej kolejności zaś 
ma ukazać odkupienie jako wydarzenie realne, a nie symbolicz-
ne, którego owocem jest osobiste doświadczenie zbawienia, a nie 
spójne z przekonaniami marksistów otwarcie nowych przestrzeni 
dla budowy lepszego świata. 

4. Zbawienie w Chrystusie – apologia i uzasadnienie6

Zgodnie z uwagami wstępnymi w narracji o zbawieniu przyj-
mę następującą sekwencję kroków. Rozpocznę od stworzenia, na-

6  Zob. G. O.Collins, Jezus nasz Odkupiciel. Chrześcijańskie ujęcie zbawienia, 
przeł. J. Pociej, Kraków 2009, s. 17-103; A. Gesché, Przeznaczenie, przeł. A. Ku-
ryś, Poznań 2006, s. 27-73; J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków, s. 7-22; tenże, 
Spór o  istnienie człowieka, Kraków, s. 9-78; 149-252; A. Bobko, Poszukiwanie 
prawdy o człowieku, „Znak” 550(2001), s. 56-70. 
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stępnie ukażę dramat grzechu i ludzką kondycję po nim. W dal-
szej kolejności przejdę do odkupienia, które dokonało się przez 
życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. 

Stworzenie

„Stworzenie, jak uczy Katechizm Kościoła Katolickiego, 
jest podstawą wszystkich zbawczych zamysłów Bożych, począt-
kiem historii zbawienia, osiągającej punkt kulminacyjny w Chry-
stusie.  I  odwrotnie, misterium Chrystusa jest decydującym 
światłem oświecającym tajemnicę stworzenia; ono objawia cel, 
dla którego na początku Bóg stworzył niebo i ziemię (Rdz 1,1). 
Od  początku Bóg miał na  względzie chwałę nowego stworze-
nia w  Chrystusie” (nr  280). Zatem stworzenie staje się podsta-
wą odkupienia. Wraz z  refleksją nowotestamentalną Syn Boży, 
utożsamiony z Mądrością lub Słowem, zostaje przyjęty za czyn-
ny podmiot i cel stworzenia. Paweł nazywa go Pośrednikiem nie 
tylko w Bożym dziele kosmicznego odkupienia i pojednania, ale 
również w dziele stworzenia i podtrzymywania wszystkich rze-
czy (zob. Kol  1,15-20). Należy zauważyć, że Nowy Testament 
radyklanie zmodyfikował tu Stary Testament, wprowadzając od-
mienny sposób myślenia o Bożym dziele stworzenia. Tak właśnie 
w Credo nicejsko-konstantynopolitańskim z roku 381 dzieło stwo-
rzenia zostało przypisane Synowi („przez którego wszystko się 
stało”) wraz z Jego funkcją odkupienia (co uczynił „dla nas, i dla 
naszego zbawienia”). 

Doskonałym przykładem, w pełni ilustrującym związek mię-
dzy stworzeniem a odkupieniem, jest dzieło Caravaggia, zatytuło-
wane Powołanie Mateusza. Na obrazie tym pojawia się wyciągnię-
ta ręka Chrystusa, niczym u Michała Anioła. Blask bijący z twarzy 
apostoła, przekonuje, że rozpoznał on i przyjął Boże światło, które 
przyszło na  świat. Za  Chrystusową ręką widzimy otwarte okno 
z  podziałem w  formie krzyża. Caravaggio wyraźnie przekazuje 
tę głęboką intuicję teologiczną. W jednej osobie Chrystusa łączy 
się stworzenie, wcielenie i odkupienie. Prawda ta jeszcze mocniej 
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wybrzmiewa wraz z Wcieleniem Jezusa. Ojcowie i pisarze wcze-
snochrześcijańscy opisują to w następujący sposób: 

Św. Maksym Wyznawca: „Jest to wielkie i ukryte misterium; jest 
to błogosławiony cel, ku któremu wszystkie rzeczy zostały stwo-
rzone. Jest to boży zamysł powzięty przed początkiem rzeczy stwo-
rzonych”. 

Św. Atanazy: „Słowo Boże przyszło osobiście, aby – jak samo 
było Obrazem Ojca – mogło na nowo stworzyć ludzkość według 
tego obrazu”.

Tertulian: „W całej formie, która została ukształtowana w gli-
nie, Chrystus był w swych Bożych myślach jako mająca zaistnieć 
istota ludzka”. 

Św. Ireneusz: „W żaden inny sposób nie moglibyśmy poznać 
rzeczy Bożych, gdyby nasz Mistrz, istniejący jako Słowo, nie stał 
się człowiekiem. Żadne bowiem inne jestestwo nie miało mocy 
objawienia nam rzeczy Ojca oprócz Jego własnego Syna”.

Zanim jednak podejmiemy opowiadanie o  odkupieńczej 
śmierci Chrystusa, potrzebna jest refleksja nad upadkiem w grze-
chu i ludzką nędzą, która woła o Odkupiciela.

Zbawieni, ale od czego? – dramat grzechu

Od  czego zostałem zbawiony? Dlaczego mówi się, że mamy 
zostać zbawieni? Skąd bierze się to przekonanie? Z czego wnio-
skuje się, że potrzebujemy zbawienia? „Od samego zarania dzie-
jów i   świadomości utrzymuje się dręcząca i  uporczywa idea, 
że człowiek jest grzeszny i  musi zostać zbawiony” (A. Gesché). 
Uczestnicząc w dramacie istnienia, jak powie J. Tischner, zaczyna 
odkrywać tragizm swojej sytuacji. „Ludzie są grzeszni, cierpiący 
i  śmiertelni. Ich głębokie pragnienia często pozostają niezaspo-
kojone. Jesteśmy nie tym, czym chcielibyśmy być, i nie tam, gdzie 
chcielibyśmy być. Wszelkie rodzaje niezadowolenia ogarniają 
świat. Nawet – lub szczególnie – ci, którzy posiadają majątek po-
zwalający oddać się w życiu ciągłemu zaspakajaniu życzeń i uni-
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kaniu cierpienia za wszelką cenę, cierpią wskutek błędnej decyzji 
percepcji ludzkiej egzystencji; są oni skazani na głębokie rozcza-
rowanie. Czy chrześcijańska tradycja może podsumować jednym 
słowem kłopotliwe położenie człowieka? Widzi ona zasadniczy 
problem nie w  niezaspokojonych pragnieniach, fałszywej świa-
domości ani czymkolwiek innym, ale w grzechu” (G. O’Collins). 

„Człowiek, jak zauważa Katechizm Kościoła Katolickiego, pozwo-
lił, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy, i nadużywając 
swojej wolności, okazał  nieposłuszeństwo  przykazaniu Bożemu. 
Na tym polegał pierwszy grzech człowieka. W następstwie tego 
faktu każdy grzech będzie nieposłuszeństwem wobec Boga i bra-
kiem zaufania do Jego dobroci” (nr 397). Popełniając go, pierwszy 
człowiek  „przedłożył  siebie nad  Boga, a  przez to wzgardził Bo-
giem; wybrał siebie samego przeciw Bogu, przeciw wymaganiom 
swego stanu jako stworzenia, a zarazem przeciw swemu dobru. 
Stworzony w stanie świętości, człowiek był przeznaczony do peł-
nego przebóstwienia przez Boga w chwale. Zwiedziony przez dia-
bła, chciał być jak Bóg, ale bez Boga i ponad Bogiem, a nie według 
Boga” (nr 398). 

Co zatem przyniósł ten dramatyczny wybór? Radykalne ze-
rwanie jedności z Bogiem. Po tym grzechu prawdziwa „inwazja” 
zła zalewa świat. Grzeszność opisana w  pierwszych rozdziałach 
Księgi Rodzaju, wyłania się u początków ludzkości i pozostawia 
trwałe dziedzictwo zła w wyborach dokonywanych przeciw Bogu, 
samemu sobie, innym ludziom i stworzonej naturze. Chrześcija-
nie dziedziczą tę spuściznę określaną mianem „grzechu pierwo-
rodnego”. Św. Augustyn grzeszny stan człowieka określa „miło-
ścią siebie posuniętą aż do pogardy Boga”, a Marcin Luter mówi 
o „człowieku zakrzywionym w sobie”. Św. Jan doda, że tam gdzie 
nie ma miłości, rodzi się nienawiść, ciemność i fałsz. 

Jaka jest zatem ludzka kondycja po grzechu? Z pewnością ser-
ce człowieka przenika głód. Jest on złakniony życia pełnego i ni-
gdy nie kończącego się. Szuka sensu, który wszystko rozświetli. 
Pragnie doskonałej miłości, całkowicie i  trwale zaspakajającej. 
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Trafnie to ujął W. Blake, mówiąc, że ludzkie serce to „bezdenny 
wąwóz”. Jest w nim obecna nieustanna tęsknota za Bogiem, któ-
ry jest pełnym Życiem, Znaczeniem i Miłością. „Stworzyłeś nas 
bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce na-
sze, dopóki w Tobie nie spocznie” (św. Augustyn). „Zbawić, ocalić 
to zaprowadzić kogoś do samego końca jego samego, umożliwić 
mu spełnienie, znalezienie swojego przeznaczenia” (A. Gesché). 
Człowiek, którego zdefiniowano jako „istotę niedokończoną” pra-
gnie czegoś więcej i czegoś lepszego. Poprzez dążenie i oczekiwa-
nie staje się on istotą zwróconą ku – którą powołanie chrześcijań-
skie spotyka w jej dążeniu. 

Jednakże na  drodze do  samorealizacji człowiek doświadcza 
przeciwności i  przeszkód. Grzech nie pozwala odpowiedzieć 
na Boże wołanie, człowiek nieustannie o niego się potyka i  jest 
bezsilny. Można oczywiście zignorować i  odrzucić go w  swoim 
życiu i w związku z tym nie odczuwać żadnej potrzeby zbawienia. 
Albo przeciwnie, czuć się złym, odrzuconym i  niegodnym od-
kupienia. Ale trzeba być także świadomym, że „największe cier-
pienie bierze się stąd, że odwracamy się od zbawienia. konflikty 
moralne są tylko tego symptomami. Zakwestionowana zostaje 
całość świata, skoro jego fundamentem jest nasze zbawienie (E. 
Juenger). Zatem wobec grzeszności należy stanąć z pokorą i po-
wiedzieć: „zwykły człowiek nie możne pokruszyć naszych łań-
cuchów, oczyścić naszego skażenia ani uporządkować naszych 
relacji z  Bogiem i  innymi. Pośrednik stworzenia musi przyjść 
osobiście, by umożliwić i  zapewnić, aby Boży projekt dla ludz-
kości i świata osiągnął swój cel. Taka zatem jest ludzka kondycja: 
grzeszna, ciepiąca, śmiertelna i  niezdolna do  samoodkupienia. 
Potrzebujemy Kogoś większego od nas, by uleczył nasze wyobco-
wanie i poprowadził nad do nowego życia”(G. O’Collins). 

J. Tischner dopowie, że człowiek jest istotą zbyt słabą, aby 
w opacie o własne siły doprowadzić do tryumfu dobra nad złem. 
„W swojej bezsilności zdaje się osaczony przez nieprzyjazne siły, 
nie ma dość mocy, aby wykreować pożądany kształt rzeczywisto-
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ści. Brakuje mu także trzeźwości spojrzenia i wiedzy dla właści-
wego rozpoznania każdej sytuacji. (…). Dopóki jest zdany tylko 
na  siebie, nie uniknie tragedii i  potępienia”. Dlatego, aby wyjść 
z  tego zamkniętego kręgu, trzeba spojrzeć na  osobę człowieka 
jako istotę, która bierze udział w dramacie religijnym, to znaczy 
uczestniczy w porządku miłości, który otwiera przed nią perspek-
tywę zbawienia. 

Zbawieni, ale przez kogo?

Prawdzie tej winny towarzyszyć dwa podstawowe przekona-
nia. Pierwsze, że „sytuacja upadłej ludzkości była tak rozpaczli-
wa, iż jedyny skuteczny zbawiciel musiał być Boski; tylko osobista 
obecność Syna Bożego mogła przynieść zbawienie” (G. O’Col-
lins). Drugie z przekonań, to pogląd, że „Chrystus wysłużył lu-
dziom odkupienie nie tylko swoją śmiercią na krzyżu, ale także 
całym wcielonym życiem” (G. O’Collins). Tę intuicję dostrzec już 
możemy u Ojców Kościoła. Nie pomniejszali oni kulminacyjne-
go punktu odkupienia, jakim było ukrzyżowanie i  zmartwych-
wstanie, ale raczej umieszczali te wydarzenia w  całym kontek-
ście Chrystusowego działania zbawczego. „Ludzkie narodzenie, 
wzrastanie od niemowlęctwa do dorosłości, jedzenie i picie, zmę-
czenie, płacz, żal, łzy, fałszywe oskarżenie, proces, krzyż, śmierć 
i złożenie do grobu” (św. Grzegorz z Nyssy). Współczesna chry-
stologia również rozwija tę myśl. Proponuję przyjrzenie się dwóm 
wybranym koncepcjom, G. O’Collinsa i H.U. von Balthasara, spo-
śród których druga wydaje się ze względu na syntetyczne ujęcie 
dla potrzeb wykładu korzystniejsza. 

Propozycja G. O’Collinsa to spojrzenie na  całe życie Jezusa 
w następującym kluczu: Poczęcie i narodzenie; Od niemowlęctwa 
do dorosłości; Publiczna działalność; W obliczu śmierci; Zstąpie-
nie do otchłani; Zmartwychwstanie, Duch, czasy ostateczne i pa-
ruzja7. 

7  Szczegóły zob. G. O’Collins, Jezus nasz Odkupiciel, s. 73-103. 



Wiarygodność chrześcijańskiego orędzia zbawienia202

Z kolei propozycja H.U. von Balthasara to uchwycenie w No-
wym Testamencie rzeczywistości zbawczej, która jawi się jako 
wielowarstwowa. Można ją ująć w ramach pięciu tez8. 

Po  pierwsze, Odkupienie zrealizowało się przez oddanie ży-
cia przez Syna „za nas wszystkich”. Słowem charakteryzującym 
tę rzeczywistość jest termin wydanie się (Rz  8,32). Zgodnie ze 
słowami Listu do Hebrajczyków, sam Chrystus jest Ofiarą i Ar-
cykapłanem (por. Hbr 9,11-28). To wydanie się nie zawiera w so-
bie nic pasywnego, Jezus oddaje się dobrowolnie, w  zgodzie 
z wolą Ojca. Krew Jego, która usprawiedliwia (Rz 5,9) i oczyszcza 
(1J 1,7; Ap 7,14), jest pieczęcią przymierza Boga z  ludźmi (por. 
Mt 26,28; 1Kor 11,25). 

Po drugie, w swojej misji Chrystus posuwa się tak daleko, że 
możemy nawet powiedzieć o  zamianie miejsc. Zgodnie z  frag-
mentem Drugiego Listu do Koryntian, Ten, „który nie znał grze-
chu”, sam stał się dla nas „grzechem” (2 Kor 5,21). List do Gala-
tów używa mocniejszego stwierdzenia – stał się „przekleństwem” 
(Ga 3,13). Bogaty staje się ubogim, aby ubogacić nas swoim ubó-
stwem (por. 2 Kor 8,9). Chrystus, stając się Sługą Jahwe (Iz 53,4), 
Barankiem Bożym (J  1,29;  1J  3,5), bierze na  siebie nasze winy, 
dźwiga nasze grzechy. 

Po  trzecie, celem zamiany miejsc jest wyzwolenie człowieka. 
Samo wyzwolenie posiada kilka znaczeń. Najpierw, jest ono ro-
zumiane negatywnie jako „wykupienie” z grzechu (Rz 7; J 8,34; 
Rz 8,2), ale także innego zła (J 8,44; 1J 3,8; Kol 1,13) i mocy „nad-
chodzącego gniewu” (1Tes 1,10). Następnie, wyzwolenie jest ro-
zumiane jako zapłacenie wysokiej ceny, jako okup. Zadośćczy-
niący, zgodnie z Prawem Starego Testamentu, musi tego dokonać 
w swojej krwi (Hbr 9,12.15). 

Po  czwarte, poza wymiarem negatywnym, jak usunięcia zła, 
wyzwolenie w nowotestamentalnym rozumieniu jest jednocześnie 

8  Zob. H. U. von Balthasar, Theodramatik III. Die Handlung, Einsiedeln 1980, 
s. 221-224. 
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wprowadzeniem w Boskie życie trynitarne. Polega ono na uznaniu 
nas przez Boga za Jego dzieci, na synostwie Bożym w Chrystu-
sie (Ga 4,6-7; Rz 5,15-17; Ef 1,5). Wolność, którą otrzymujemy, 
nie jest jedynie wolnością wyboru, ale jest wolnością w  Duchu 
Świętym. Nowy Testament zna tylko taką wolność (Ga 5,1. 13-26; 
J 8, 31-36). Właśnie ona jest rzeczywista i autentyczna, wypływa-
jąca z relacji synostwa. 

Ostatni, piąty moment, który znajdujemy w  Nowym Testa-
mencie, akcentuje miłość Boga, wyprzedzającą motyw sprawie-
dliwości. Bóg z miłości posłał swojego Syna (Rz 8,32-39; J 3,16), 
a więc źródłem Bożego działania jest Jego łaskawa miłość.

Staje się ona najgłębszym kluczem interpretacyjnym zbaw-
czego dzieła Chrystusa, a zawarta w akcie stworzenia osiąga swój 
punkt kulminacyjny w odkupieniu, do którego doprowadza ten 
sam Sprawca. A zatem wiarygodna staje się miłość, która w keno-
zie Syna objawia wewnętrzną tajemnicę samego Boga, który jest 
miłością. 

Zbawieni, ale w jaki sposób? Odkupienie przez miłość 9 

Rozwińmy ten ostatni wątek. Na  drodze poszukiwania uza-
sadnienia zbawienia/odkupienia to właśnie miłość i jej przemie-
niająca moc, jak powie P. Abelard, pozwala zdefiniować, opisać 
zbawcze działanie Boga. Największą zaletą tego spojrzenia jest to, 
że ukazuje ono zbawienie nie tyle jako „proces” czy „formułę”, ile 
jako osobę, a raczej trzy Osoby Boskie działające z nieograniczo-
ną miłością. Odkupieńczą miłość Boga charakteryzuje, samorzut-
ne oddanie się. Dwoma elementami tej miłości jest: inicjatywa 
i samooddanie. 

9  W tym punkcie wykorzystuję głównie propozycje G. O’Collins, zob. Tenże, 
Chrystologia. Jezus Chrystus w ujęciu biblijnym, historycznym i systematycznym, 
przeł. K. Franek, K. Chrzanowska, Kraków 2008, s. 273-280, oraz tenże, Jezus 
nasz Odkupiciel, s. 162-177; a także H.U. von Balthasar, Wiarygodna jest tylko 
miłość, przeł. E. Piotrowski, Kraków 1997, s. 43-112. 
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1. „Podejmując aktywną inicjatywę, Bóg objawił łaskawą, 
darmową naturę Bożej miłości. Ta miłość nie czekała 
na wezwanie, ale samorzutnie ruszyła na pomoc tym, któ-
rzy wskutek grzechu i szerszego zła znaleźli się w wielkiej 
potrzebie. Bóg, a więc strona obrażona, zainicjował i prze-
prowadził dzieło pojednania z  sobą grzesznej ludzkości. 
Bóg nie ukochał nas dlatego, że już byliśmy mili; Boże mi-
łość działała, by nas uczynić pięknymi i miłymi, gdy byli-
śmy jeszcze grzeszni i odstręczający” (G. O’Collins). 

2. Zbawczą inicjatywę Boga charakteryzowało również 
samooddanie. „Trzy Osoby Boskie dały z  siebie z  całą 
pewnością to, co najlepsze, przede wszystkim przez znak 
i obecność Syna Bożego pośród nas. Ludzkie życia Chry-
stusa było znakiem i rzeczywistością daru z siebie samego 
Boga” (G. O’Collins). (J  3,16 – „złote słowa, które same 
czynią osobę chrześcijaninem” – Marcin Luter). Dobro-
wolne oddanie obejmowało nową obecność, która skutko-
wała komunią życia i miłości. 

3. „Mowa i obecność Jezusa okazują się bardzo istotne w kon-
tekście odkupienia przez miłość” (G. O’Collins). Ewange-
lie synoptyczne zwracają szczególną uwagę bardziej na ję-
zyk Jezusa, niż na opisywanie i badanie Jego świadomości. 
Mowa Chrystusa czyni odkupieńcze rzeczy, uobecniając 
z mocą zbawcze rzeczywistości, o których mówił. Jego sło-
wa okazywały się czynami przemieniającymi tych, którzy 
pozwalali na  to, by się wydarzyły. Wystarczy przywołać 
słowa Jezusa jako Lekarza, Nauczyciela, historie o  ojcu 
i relacjach rodzinnych. Jego język i obecność sprawiały, że 
odkupieńczy proces wydarzał się i nadal się wydarza. 

4. „Każdy opis odkupieńczej miłości przeniesionej przez Je-
zusa musi uwzględniać koszt Jego samopoświęcającej się 
miłości. Bóg nie jest niebiańskim sadystą, który znajduje 
przyjemność w zadawaniu bólu, ani twardy sędzią, który 
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żąda cierpienia i  okrutnej śmierci swego Syna jako ceny 
za odkupienie. A jednak Jego Syna doświadcza ogromnego 
cierpienia, przemocy i nienawiści. Można powiedzieć, że 
Chrystus, jak i Jego Ojciec chcieli ukrzyżowania pośrednio 
– dopuszczając je” (G. O’Collins). Dlatego „zwykła logika 
nie może nawet zbliżyć się do wyjaśnienia i usprawiedli-
wienia tego, co się stało z Chrystusem w Jego męce i śmier-
ci. Miłość, nade wszystko Boże miłość, ma swą logikę, która 
podtrzymuje wszystko, co stworzyła, i tęskni do pojedna-
nia z wyobcowanymi grzesznikami – bez względu na kosz-
ty. We wszystkim, co dzieje się, Bóg pozostaje suwerennie 
wolny. Bóg nie może jednak nie kochać, a miłość zawsze 
wystawia na  ryzyko tych, którzy miłują” (G. O’Collins). 
Cierpienie i  śmierć Chrystusa określane jako pasja, łączą 
gorącą miłość i  śmiertelne cierpienie, jakie sprawiła ona 
kochającemu. Pasja według św. Marka, charakteryzująca 
się największym natężeniem dramatyzmu, odsłania stałość 
oddania, które uczyniło Go bezbronnym do samego końca. 

5. Najgłębszym paradoksem Kalwarii, zauważa australijski 
teolog, jest to, „że Boża moc przyniosła nowe życie przez 
krańcową słabość i  całkowite upokorzenie na  krzyżu” 
(„chociaż został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak 
żyje dzięki mocy Bożej” – 2Kor 13,4). Samoofiarująca się 
miłość nie kończy się śmiercią, lecz mocą nowego życia, 
które rozbłyska w  zmartwychwstaniu. Odkupieńcza mi-
łość Boga doprowadzi do skutku to, za czym tęskni miłość 
ludzka: wieczną wierność i  stałe zjednoczenie. „Miłosna 
aprobata Boga, udramatyzowana w całym wydarzeniu Je-
zusa przynosi z  sobą coś, czego ludzka miłość nigdy nie 
mogłaby osiągnąć: pełnię życia wiecznego. Boża miłość, 
rozwinięta w stworzeniu i jeszcze bardziej w odkupieniu, 
jest silniejsza niż śmierć. Nie tylko uwalnia ona od śmierci, 
ale ofiarowuje nowe, przemienione i ostateczne życie, któ-
re ma nadejść” (G. O’Collins). 
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6. Z kolei H.U. von Balthasar doda, że „miłość Boga do dziec-
ka-świata budzi w  jego sercu tak wielką miłość, że ona 
sama może być dzieckiem, które urodzone przez swoją 
matkę zostaje przez nią obudzone do bosko-ludzkiej mi-
łości. Bóg-Słowo budzi człowieka odpowiedź, będąc jed-
nocześnie sam odpowiadającą miłością, która przekazuje 
inicjatywę światu. To zamknięty krąg, wymyślony i  zre-
alizowany przez Boga, który nieustannie pozostaje ponad 
światem i właśnie dlatego przebywa w sercu świata”. 

II. Ćwiczenia – konspekt 

Proponuję, aby ćwiczenia potraktować jako spotkanie z  tek-
stami wielkich teologów. Fragmenty, które wybrałem nie pojawi-
ły się w proponowanym wykładzie, bowiem ćwiczenia traktuję, 
jako uzupełnienie i dopowiedzenie treści wykładu, stanowią one 
równocześnie jednostkę autonomiczną. Metoda, którą sam reali-
zuję od kilku lat, jest pozornie prosta. Wymaga jednak zarówno 
od  prowadzącego, jak i  uczestników należytego przygotowania. 
Teksty ćwiczeń zaproponowane przez mnie są wymagające. Na-
leży się z  nimi stosunkowo wcześniej zapoznać i  samodzielnie 
przeanalizować. 

Spośród zaproponowanych fragmentów można wybrać jeden 
i wspólnie go przeanalizować, po uprzedniej samodzielnej lektu-
rze. Wtedy prowadzący staje się moderatorem analizy i dyskusji. 

Wydaje się, że ciekawszą propozycję będzie podział na grupy 
i równoległa analiza tekstów, które przydzielamy poszczególnym 
grupom. Każda otrzymuje jeden wraz z  pytaniami i  nad  nim 
wspólnie pracuje wcześniej, a  wnioski przedstawia na  ćwicze-
niach. W ten sposób studenci nie tylko szczegółowo zapoznają się 
z własnym tekstem, ale także poznają inne fragmenty i poszerzają 
perspektywę, dotyczącą wybranego tematu. Moderatorem może 
być prowadzący zajęcia, który uzupełnia prezentowane wnioski 
i dyskusję własnymi uwagami, albo któryś ze studentów. 
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Ćwiczenia mogą przyjąć jeszcze inną formę. O ile czas na to 
pozwala, można pokusić się o czytanie tekstu i jego analizę w cza-
sie ćwiczeń, bez uprzedniego zapoznania z nim uczestników. Tak 
kiedyś odbywały się seminaria naukowe (np. u M. Heideggera). 
Studenci w kolejności czytają poszczególne fragmenty, a prowa-
dzący je wyjaśnia i komentuje. 

Wybór sposobu ćwiczeń należy do prowadzącego. 

Propozycje tekstów

1. Analiza pojęć odkupienie, zbawienie, pojednanie, przebła-
ganie; G. O’Collins, Jezus nasz Odkupiciel. Chrześcijańskie ujęcie 
zbawienia, przekład J. Pociej, Kraków 2009, s. 1-16. (pogłębienie 
terminologii)

2. Dramat zbawienia w rozumieniu R. Schwagera; R. Schwa-
ger, Zbawienie w Jezusie Chrystusie, „Znak” 521(1998), s. 64-72. 
(dramaturgia zbawienia)

3. Józefa Tischnera interpretacja zadośćuczynienia; J. Tisch-
ner, Ksiądz na manowcach, Kraków 2007, s. 75-78. (zadośćuczy-
nienie i miłość) 

4. Zło i  tajemnica odkupienia; Jan Paweł  II, Pamięć i  tożsa-
mość. Rozmowy na  przełomie tysiącleci, Kraków  2005, s.  11-37. 
(tajemnica zła i miłosierdzia)

Summary

Fundamental Theologian about Salvation... 
The Methodological and Pedagogical Perspective, 
Suggestions for a Lecture and a Seminar

The article is a suggestion for a  lecture followed by a practice ses-
sion, in which the author wants to show how to talk about salvation 
in the perspective of fundamental theology. The lecture includes both 
methodological issues as well as important substantive content, such as 
the presentation and description of contemporary manifestations and 
forms of denial of Catholic soteriology or kerygmatic narrative of sal-
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vation through Jesus Christ. Moreover, in the seminar part the author 
gives some suggestions for the methods to teach students, and then pre-
sents the texts for analysis.

Keywords 
apology, salvation, lectures, seminar, fundamental theology
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