
1 

1. JEZUS CHRYSTUS 

Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis” 

 

W kręgu tajemnicy Chrystusa 

Jest (…) podstawowe pytanie, które musi sobie stawiać nowy Papież, kiedy w duchu posłu-

szeństwa wiary przyjmuje Chrystusowe wezwanie tyle razy wyrażone pod adresem Piotra: 

„paś baranki moje” (J 21, 15), co znaczy: bądź pasterzem mojej owczarni, a kiedy indziej 

znowu: „Ty ze swej strony utwierdzaj swoich braci” (Łk 22, 32). 

I tutaj właśnie, Drodzy Bracia, a zarazem umiłowani Synowie i Córki, jedna narzuca się od-

powiedź, zasadnicza i podstawowa. Jeden zwrot ducha, jeden kierunek umysłu, woli i serca: 

ad Christum Redemptorem hominis, ad Christum Redemptorem mundi. Ku Niemu kierujemy 

nasze spojrzenie, powtarzając wyznanie św. Piotra: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz 

słowa życia wiecznego”, bo tylko w Nim, Synu Bożym, jest nasze zbawienie (J 6, 68; por. Dz 

4, 8 nn.).  

Poprzez całą tak bardzo wraz z Soborem rozbudowaną świadomość Kościoła, poprzez 

wszystkie warstwy tej świadomości, poprzez wszystkie kierunki działalności, w której Ko-

ściół wyraża siebie, odnajduje i potwierdza siebie — stale musimy dążyć do Tego, który jest 

Głową (por. Ef 1, 10. 22; 4, 25; Kol 1, 18), do Tego, „przez którego wszystko się stało i dzięki 

któremu także my jesteśmy” (1 Kor 8, 6; por. Kol, 17), który równocześnie jest „drogą i 

prawdą” (J 14, 6) i „zmartwychwstaniem i życiem” (J 11, 25); do Tego, którego widząc, wi-

dzimy także i Ojca (por. J 14, 9), do Tego, którego odejście przez Krzyż, a potem Wniebo-

wstąpienie było pożyteczne dla nas (por. J 16, 7), ażeby Pocieszyciel przyszedł do nas i stale 

przychodził: Duch Prawdy (por. J 16, 7. 13). W Nim są „wszystkie skarby mądrości i wiedzy” 

(Kol 2, 3), Kościół jest Jego Ciałem (por. Rz 12, 5; 1 Kor 6, 15; 10, 17; 12, 12. 27; Ef 1, 23; 2, 

16; 4, 4; Kol 1, 24; 3, 15), „jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzę-

dziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”, którego 

źródłem jest On! On Sam! Redemptor! 

Kościół nie przestaje słuchać Jego słów, odczytuje je wciąż na nowo, każdy szczegół Jego 

życia odtwarza z największym pietyzmem. Ale przecież tych słów słuchają nie tylko chrześci-

janie. To życie przemawia równocześnie do tylu ludzi, którzy nie potrafią na razie powiedzieć 

wraz z Piotrem: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16, 16). „Chrystus, Syn Boga 

żywego”, przemawia do ludzi równocześnie jako Człowiek. Przemawia Jego życie, Jego 

człowieczeństwo, Jego wierność prawdzie, Jego miłość wszystkich ogarniająca. Przemawia z 

kolei Jego śmierć na Krzyżu, zdumiewająca głębia cierpienia i oddania. Kościół nie przestaje 

przeżywać Jego śmierci na Krzyżu i Jego Zmartwychwstania. Są one treścią codziennego 

życia Kościoła.  

Z ustanowienia bowiem samego Chrystusa — swojego Pana — Kościół stale sprawuje Eu-

charystię, znajdując w niej „źródło życia i świętości” (por. Litania do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa), znak skuteczny łaski i pojednania z Bogiem, zapowiedź życia wiecznego. Ko-

ściół żyje Jego tajemnicą, czerpie z niej bez wytchnienia i stale szuka dróg, ażeby tę tajemnicę 

swojego Mistrza i Pana przybliżać ludzkości: ludom, narodom, coraz nowym pokoleniom, 

każdemu człowiekowi — jakby wciąż powtarzał za Apostołem: „postanowiłem (...) nie znać 

niczego więcej, jak tylko Chrystusa, i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2, 2). Kościół trwa w kręgu 

Tajemnicy Odkupienia, która stała się najgłębszą zasadą jego życia i jego posłannictwa. 

 

Odkupienie odnowionym stworzeniem 

8. Redemptor mundi! W Nim objawiła się niejako na nowo ta podstawowa prawda o stworze-

niu, którą Księga Rodzaju wyznaje, powtarzając po tylekroć: „widział Bóg, że było dobre (...) 

że było bardzo dobre” (por. Rdz 1). Dobro ma swoje źródło w Mądrości i Miłości. W Jezusie 

Chrystusie świat widzialny, stworzony przez Boga dla człowieka (por. Rdz 1, 26 nn.) — 
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świat, który wraz z grzechem został poddany marności — odzyskuje na nowo swą pierwotną 

więź z samym Boskim źródłem Mądrości i Miłości, Tak bowiem „Bóg umiłował świat, że 

Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3, 16). I tak jak w człowieku-Adamie ta więź została 

zerwana, tak w Człowieku-Chrystusie zostaje ona nawiązana na nowo (por. Rz 5, 12 nn.).  

Czyż do nas, ludzi XX wieku nie przemawiają swą wstrząsającą wymową słowa Apostoła 

Narodów o stworzeniu, które „aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia” (Rz 8, 22) i 

„oczekuje objawienia się synów Bożych...” (Rz 8, 19), o stworzeniu, które „poddane jest mar-

ności”? Czyż olbrzymi, nie znany przedtem postęp, jaki dokonał się w ciągu tego zwłaszcza 

stulecia w dziedzinie opanowania świata przez człowieka, nie ujawnia zarazem w stopniu 

przedtem nieznanym owego wielorakiego „poddania marności”?  

Wystarczy wspomnieć choćby o takich zjawiskach jak zagrożenie ludzkiego środowiska w 

miejscach gwałtownej industrializacji, jak wciąż wybuchające i odnawiające się konflikty 

zbrojne, jak perspektywa samozniszczenia przy pomocy broni atomowej, wodorowej, neutro-

nowej i innych, jak brak poszanowania dla życia nie narodzonych. Czyż świat nowej epoki, 

świat lotów kosmicznych, nieosiągalnych przedtem zdobyczy nauki i techniki, nie jest równo-

cześnie tym światem, który „jęczy i wzdycha” (Rz 8, 22), gdyż wciąż „z upragnieniem ocze-

kuje objawienia się synów Bożych”? (Rz 8, 19). 

Sobór Watykański II w swej wnikliwej analizie „świata współczesnego” stale docierał do tego 

najważniejszego w widzialnym stworzeniu punktu, którym jest człowiek, zstępując — tak jak 

Chrystus — w głąb ludzkich sumień, dotykając wewnętrznej tajemnicy człowieka, tej którą w 

języku biblijnym i pozabiblijnym również wyraża „serce”. Chrystus-Odkupiciel świata jest 

Tym, który dotknął w sposób jedyny i niepowtarzalny tajemnicy człowieka, który wszedł w 

Jego „serce”.  

Słusznie przeto Sobór Watykański II uczy: „Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę do-

piero w tajemnicy Słowa Wcielonego. Albowiem Adam, pierwszy człowiek, był figurą przy-

szłego, mianowicie Chrystusa Pana. Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajem-

nicy Ojca i Jego Miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu naj-

wyższe jego powołanie”, I dalej: „Ten, który jest «obrazem Boga niewidzialnego» (Kol 1, 

15), jest człowiekiem doskonałym, który przywrócił synom Adama podobieństwo Boże, 

zniekształcone od czasu pierwszego grzechu. Skoro w nim przybrana natura nie uległa znisz-

czeniu, tym samym została ona wyniesiona również w nas do wysokiej godności. Albowiem 

On, Syn Boży, przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi 

rękami pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał, uro-

dzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny 

oprócz grzechu”. Redemptor hominis! 

 

Boski wymiar tajemnicy Odkupienia 

9. Rozważając na nowo te wspaniałe zdania nauki soborowej, nie zapominamy ani na chwilę, 

że „Jezus Chrystus — Syn Boga żywego, stał się naszym pojednaniem u Ojca” (por. Rz 5, 11; 

Kol 1, 20). Że to On właśnie i On jeden uczynił zadość tej odwiecznej miłości, właśnie temu 

Ojcostwu, które od początku wyraziło się w stworzeniu świata, w obdarowaniu człowieka 

całym bogactwem tego stworzenia, w uczynieniu go „niewiele mniejszym od istot niebie-

skich” (Ps 8, 6), bo stworzonym na obraz Boży i Bogu podobnego (por. Rdz 1, 26) — a z ko-

lei przecież Ojcostwu i miłości niejako odepchniętej przez człowieka wraz ze złamaniem 

pierwszego Przymierza (por. Rdz 3, 6 nn.) i łamaniem tych dalszych, które Bóg wielokrotnie 

zawierał z ludźmi (por. IV Modlitwa Eucharystyczna). Odkupienie świata — owa wstrząsają-

ca tajemnica miłości, w której niejako na nowo „powtarza się” tajemnica stworzenia9 — jest 

w swoim najgłębszym rdzeniu „usprawiedliwieniem” człowieka w jednym ludzkim Sercu: w 

Sercu Jednorodzonego Syna, ażeby mogło ono stawać się sprawiedliwością serc tylu ludzi, w 

tym Przedwiecznym Jednorodzonym Synu przybranych odwiecznie za synów (por. Rz 8, 29 

n.; Ef 1, 8) i wezwanych do Łaski, wezwanych do Miłości. Krzyż na Kalwarii, poprzez który 

Jezus Chrystus-Człowiek, Syn Maryi Dziewicy, przybrany Syn Józefa z Nazaretu — „odcho-

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html#p9
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dzi” z tego świata, jest równocześnie nowym otwarciem odwiecznego Ojcostwa Boga, który 

w Nim na nowo przybliża się do ludzkości, do każdego człowieka, obdarzając go tym trzy-

kroć świętym „Duchem Prawdy” (J 16, 13). 

W tym objawieniu Ojca, w tym wylaniu Ducha Świętego, które wyciskają jakby nieznisz-

czalną pieczęć na Tajemnicy Odkupienia, tłumaczy się sens krzyża i śmierci Chrystusa. Bóg 

stworzenia objawia się jako Bóg odkupienia, jako Bóg, który jest wierny Sobie Samemu (por. 

1 Tes 5, 24), wierny swej miłości do człowieka i do świata, wyrażonej w dniu stworzenia. A 

miłość Jego nie cofa się przed niczym, czego w Nim Samym domaga się sprawiedliwość I 

dlatego Synowi swojemu nie przepuścił, ale Go „dla nas grzechem uczynił” (2 Kor 5, 21; por. 

Ga 3, 13). Jeśli „uczynił grzechem” absolutnie Bezgrzesznego, to dlatego, aby objawić mi-

łość, która zawsze jest większa od całego stworzenia, która jest Nim Samym, gdyż „Bóg jest 

miłością” (1 J 4, 8. 16). A nade wszystko jest Ona większa od grzechu, od słabości, od „mar-

ności stworzenia” (Rz 8, 20), potężniejsza od śmierci — stale gotowa dźwigać, przebaczać, 

stale gotowa wychodzić na spotkanie marnotrawnego dziecka (por. Łk 15, 11 nn.), stale szu-

kająca „objawienia się synów Bożych” (Rz 8, 19), którzy są wezwani do chwały (Rz 8, 18). 

To objawienie miłości nazywa się również miłosierdziem. To objawienie miłości i miłosier-

dzia ma w dziejach człowieka jedną postać i jedno imię. Nazywa się: Jezus Chrystus. 

 

Ludzki wymiar tajemnicy odkupienia 

10. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, 

jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miło-

ścią, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego 

uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus-Odkupiciel, jak to już zostało powiedziane, „objawia 

w pełni człowieka samemu człowiekowi”. To jest ów — jeśli tak wolno się wyrazić — ludzki 

wymiar Tajemnicy Odkupienia. Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, god-

ność i wartość swego człowieczeństwa. Człowiek zostaje w Tajemnicy Odkupienia na nowo 

potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo. Stworzony na nowo! „Nie ma już Żyda ani 

poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, 

wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3, 28). Człowiek, który 

chce zrozumieć siebie do końca — nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem 

powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty — musi ze swo-

im niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, 

przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym, musi sobie „przy-

swoić”, zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć. Jeśli 

dokona się w człowieku ów dogłębny proces, wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem 

Boga, ale także głębokim zdumieniem nad sobą samym. Jakąż wartość musi mieć w oczach 

Stwórcy człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela (por. hymn Exsultet 

z Wigilii Wielkanocnej), skoro Bóg „Syna swego Jednorodzonego dał”, ażeby on, człowiek 

„nie zginął, ale miał życie wieczne” (por. J 3, 16). 

Właśnie owo głębokie zdumienie wobec wartości. i godności człowieka nazywa się Ewange-

lią, czyli Dobrą Nowiną. Nazywa się też chrześcijaństwem. Stanowi o posłannictwie Kościoła 

w świecie — również, a może nawet szczególnie — „w świecie współczesnym”. Owo zdu-

mienie, a zarazem przeświadczenie, pewność, która w swym głębokim korzeniu jest pewno-

ścią wiary, ale która w sposób ukryty ożywia każdą postać prawdziwego humanizmu — po-

zostają najściślej związane z Chrystusem. Ono wyznacza zarazem Jego miejsce. Jego — jeśli 

tak można się wyrazić — szczególne prawo obywatelstwa w dziejach człowieka i ludzkości. 

Kościół, który nie przestaje kontemplować całej tajemnicy Chrystusa, wie z całą pewnością 

wiary, że Odkupienie, które przyszło przez Krzyż, nadało człowiekowi ostateczną godność i 

sens istnienia w świecie, sens w znacznej mierze zagubiony przez grzech. I dlatego też to Od-

kupienie wypełniło się w tajemnicy paschalnej, prowadzącej przez krzyż i śmierć do zmar-

twychwstania. 
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Jest to podstawowe zadanie Kościoła we wszystkich epokach, a w szczególności w epoce 

naszej, aby skierowywał wzrok człowieka, aby skierowywał świadomość i doświadczenie 

całej ludzkości w stronę tajemnicy Chrystusa, aby pomagał wszystkim ludziom obcować z 

głębią Odkupienia, która jest w Jezusie Chrystusie. Przez to samo dotykamy równocześnie 

największej głębi człowieka: ludzkich serc, ludzkich sumień, ludzkich spraw. 

 

Tajemnica Chrystusa u podstaw Misji Kościoła i Chrześcijaństwa 

11. Sobór Watykański II dokonał olbrzymiej pracy dla ukształtowania owej pełnej i wszech-

stronnej świadomości Kościoła, o jakiej pisał Papież Paweł VI w swej pierwszej Encyklice. 

Świadomość ta — czy raczej samoświadomość Kościoła — kształtuje się równocześnie „w 

dialogu”, który zanim stanie się rozmową, musi naprzód być skierowaniem własnej uwagi w 

stronę „drugiego”, tego właśnie z kim mamy rozmawiać.  

Sobór Watykański II dokonał podstawowej pracy dla ukształtowania samoświadomości Ko-

ścioła właśnie przez to, że tak trafnie i kompetentnie pozwolił nam spojrzeć na ten wielki ob-

szar ludzkości, który pokryty jest „mapą” różnych religii. Ukazał również, jak na tę mapę 

religii nakłada się — nieznaną przedtem, a znamienną dla współczesności warstwą — zjawi-

sko ateizmu w różnych postaciach, przede wszystkim ateizmu programowego, który jest ce-

chą pewnych systemów politycznych. 

Jeśli mowa o religii, to chodzi tu naprzód o religię jako zjawisko powszechne, towarzyszące 

dziejom człowieka od początku — chodzi z kolei o różne religie pozachrześcijańskie oraz o 

samo chrześcijaństwo. Dokument, jaki Sobór poświęcił religiom pozachrześcijańskim, jest 

przede wszystkim pełen głębokiego poszanowania dla wielkich wartości duchowych, owszem 

— dla pierwszeństwa tego, co duchowe, a co w życiu ludzkim wyraża się poprzez religię, a i 

kolei przez moralność, promieniując na całą kulturę.  

Słusznie Ojcowie Kościoła widzieli w różnych religiach jakby refleksy jednej prawdy „semi-

na Verbi”, które świadczą o tym, że na różnych wprawdzie drogach, ale przecież jakby w 

jednym kierunku postępuje to najgłębsze dążenie ducha ludzkiego, które wyraża się w szuka-

niu Boga — a zarazem w szukaniu poprzez dążenie do Boga — pełnego wymiaru człowie-

czeństwa, pełnego sensu życia ludzkiego.  

Osobną uwagę poświęcił Sobór religii Izraela, wspominając ogromne dziedzictwo duchowe 

wspólne chrześcijanom i Żydom. Odniósł się z szacunkiem do wyznawców Islamu, których 

wiara chętnie nawiązuje do Abrahama. 

Poprzez otwarcie, jakiego dokonał Sobór Watykański II, Kościół i wszyscy chrześcijanie mo-

gli osiągnąć jeszcze pełniejszą świadomość tajemnicy Chrystusa Jest to „tajemnica (...) ukryta 

od wieków” (Kol 1, 26) w Bogu po to, aby objawić się w czasie, aby objawić się w Człowie-

ku Jezusie Chrystusie — i aby wciąż się objawiać, nieustannie, w każdym czasie. W Chrystu-

sie i przez Chrystusa najpełniej objawił się ludzkości Bóg, najbardziej się do niej przybliżył 

— i równocześnie w Chrystusie i przez Chrystusa człowiek zdobył pełną świadomość swojej 

godności, swojego wyniesienia, transcendentnej wartości samego człowieczeństwa, sensu 

swojego bytowania. 

Trzeba przeto, ażebyśmy wszyscy — wyznawcy Chrystusa — spotkali się i zjednoczyli wo-

kół Niego Samego. Zjednoczenie to w różnych zakresach życia, tradycji, ustroju, dyscypliny 

poszczególnych Kościołów czy Wspólnot kościelnych, nie może dokonać się bez gruntownej 

pracy zmierzającej do wzajemnego poznania i usunięcia przeszkód na drodze pełniejszej jed-

ności. Jednakże w tym jednym możemy i winniśmy już teraz osiągnąć i ujawnić światu naszą 

jedność: w głoszeniu tajemnicy Chrystusa, w ujawnianiu Boskiego, a równocześnie ludzkiego 

wymiaru Odkupienia, w zmaganiu się wytrwałym i niestrudzonym o tę godność, jaką każdy 

człowiek osiągnął i stale osiąga w Chrystusie, która jest godnością Łaski Bożego przybrania, 

a równocześnie godnością wewnętrznej prawdy człowieczeństwa, która — skoro w po-

wszechnej świadomości świata współczesnego zasługuje na tak zasadnicze uwydatnienie — 
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jeszcze bardziej się uwydatnia dla nas w świetle tej Rzeczywistości, jaką jest On: Jezus Chry-

stus. 

Jezus Chrystus jest stałym początkiem i nieustającym ośrodkiem Misji, jaką Sam Bóg skie-

rował do człowieka. W tej Misji musimy wszyscy uczestniczyć, musimy skupić w niej 

wszystkie nasze siły, jest ona bowiem jakby bardziej jeszcze potrzebna ludzkości naszej epoki 

niż kiedykolwiek. A jeśli Misja ta zdaje się napotykać we współczesnej epoce na opory więk-

sze niż kiedykolwiek, to okoliczność ta również świadczy o tym, że jest ona w tej epoce bar-

dziej potrzebna i bardziej — pomimo oporów — oczekiwana niż kiedykolwiek. Dotykamy 

tutaj pośrednio owej tajemnicy Bożej Ekonomii, która zbawienie i łaskę połączyła z Krzyżem. 

Nie na darmo Chrystus mówił, że „Królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni 

zdobywają je” (Mt 11, 12). Mówił też, że „synowie tego świata roztropniejsi są (...) niż syno-

wie światłości” (Łk 16, 8). Przyjmujemy chętnie tę naganę, aby jak owi „gwałtownicy Boży”, 

na których patrzyliśmy tyle razy w dziejach Kościoła i patrzymy także dzisiaj, zjednoczyć się 

w poczuciu wielkiej misji: okazywać światu Chrystusa, pomagać każdemu człowiekowi, aby 

odnalazł siebie w Nim, pomagać współczesnemu pokoleniu naszych braci i sióstr, ludom, 

narodom, ustrojom, ludzkości, krajom, które znajdują się dopiero na drodze rozwoju i krajom 

„przerostu”, wszystkim — poznawać „niezgłębione bogactwo Chrystusa” (Ef 3, 8), bo ono 

jest dla każdego człowieka. Ono jest dobrem każdego człowieka. 

 


