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Jan Paweł II

ENCYKLIKA

REDEMPTOR  HOMINIS

w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się

do czcigodnych braci w biskupstwie,

do kapłanów,

do rodzin zakonnych,

do drogich synów i córek Kościoła

oraz do wszystkich ludzi dobrej woli
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Czcigodni Bracia i Drodzy Synowie,
Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!

I

DZIEDZICTWO

U KRESU DRUGIEGO TYSIĄCLECIA

1. ODKUPICIEL CZŁOWIEKA Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszechświata
i historii. Do Niego zwraca się moja myśl i moje serce w tej doniosłej godzinie
dziejów, w której znajduje się Kościół i cała wielka rodzina współczesnej ludzko-
ści. Oto bowiem czas, w którym Bóg w swoich tajemniczych zamiarach powierzył
mi po moim umiłowanym poprzedniku Janie Pawle I posługę powszechną zwią-
zaną ze Stolicą św. Piotra w Rzymie, ogromnie się już przybliżył do roku dwuty-
sięcznego. Trudno jeszcze w tej chwili powiedzieć, co będzie oznaczał ów rok na
zegarze dziejów ludzkości, jaką okaże się datą dla poszczególnych ludów i naro-
dów, krajów i kontynentów, choć zapewne niejedno staramy się już teraz przewi-
dywać. Dla Kościoła, dla ludu Bożego, który — chociaż nierównomiernie — roz-
przestrzenił się już jednak na całą ziemię aż po jej krańce, będzie to rok wielkiego
Jubileuszu. Zbliżamy się do daty, która przyjmując wszelkie poprawki wymagane
przez ścisłość chronologiczną — przypomni nam i odnowi w sposób szczególny
świadomość tej kluczowej prawdy wiary, której dał wyraz św. Jan na początku
swej Ewangelii: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14), a na
innym miejscu: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Jesteśmy więc poniekąd w okresie nowego Adwentu, w okresie oczekiwania.
„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proro-
ków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1,1 n.), przez
Syna-Słowo, który stał się człowiekiem i narodził się z Dziewicy. W tym zbawczym
wydarzeniu dzieje człowieka w Bożym planie miłości osiągnęły swój zenit. Bóg wszedł
w te dzieje, stał się — jako człowiek — ich podmiotem, jednym z miliardów, a rów-
nocześnie Jedynym! Ukształtował przez swe Wcielenie ten wymiar ludzkiego byto-
wania, jaki zamierzył nadać człowiekowi od początku. Ukształtował w sposób de-
finitywny, ostateczny — w sposób Sobie tylko właściwy, stosowny dla swej od-
wiecznej Miłości i Miłosierdzia, z całą Boską wolnością — a równocześnie z tą
szczodrobliwością, która pozwala nam wobec grzechu pierworodnego i wobec ca-
łej historii grzechów ludzkości, wobec manowców ludzkiego umysłu, woli i serca,
powtarzać z podziwem te słowa: „O szczęśliwa wino, któraś zasłużyła mieć takiego
i tak potężnego Odkupiciela!” (hymn Exsultet z Wigilii Wielkanocnej).
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PIERWSZE SŁOWA NOWEGO PONTYFIKATU

2. Do tego więc Chrystusa-Odkupiciela zwróciły się moje myśli i serce w dniu
16 października, gdy po kanonicznie dokonanym wyborze postawiono mi pyta-
nie: „Czy przyjmujesz?” Odpowiedziałem wówczas: „W posłuszeństwie wiary
wobec Chrystusa, mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła — świa-
dom wielkich trudności — przyjmuję”. I dzisiaj tę moją odpowiedź jawnie po-
wtarzam, aby była wiadoma wszystkim bez wyjątku i aby tłumaczyła, że posługa,
która wraz z przyjęciem wyboru na Biskupa Rzymu i Następcę Apostoła Piotra
stała się na tej Stolicy moim szczególnym obowiązkiem, jest związana z tą wła-
śnie pierwszą i podstawową prawdą Wcielenia.

Przyjąłem również te same imiona, jakie wybrał mój umiłowany poprzednik
Jan Paweł I. Już bowiem w dniu 26 sierpnia, kiedy wobec Świętego Kolegium
ujawnił, że chce się nazywać Jan Paweł — a ta dwoistość imienia była bez prece-
densu w historii — dostrzegłem w tym jakby wymowny znak łaski na drodze
nowego pontyfikatu. A ponieważ pontyfikat ten trwał tylko 33 dni, wypada mi go
nie tylko kontynuować, ale niejako podjąć w samym punkcie wyjścia, o którym
świadczy naprzód wybór tych dwu właśnie imion. Przyjmując je w ślad za moim
umiłowanym poprzednikiem, pragnę przez to — mniemam, że podobnie jak On —
dać wyraz umiłowania dla tego szczególnego dziedzictwa, jakie pozostawili papie-
że Jan XXIII i Paweł VI, oraz gotowości jego kontynuowania z Bożą pomocą.

Poprzez te dwa imiona i dwa pontyfikaty nawiązuję łączność z całą tradycją
tej świętej Stolicy, z wszystkimi poprzednikami w wymiarze tego dwudziestego
stulecia i w wymiarze stuleci poprzednich, łącząc się coraz dalszymi jakby etapa-
mi z całą tą ciągłością posłannictwa i służby, która wyznacza szczególne miejsce
Stolicy Piotrowej w Kościele. Jan XXIII i Paweł VI stanowią etap, do którego
bezpośrednio pragnę nawiązywać — próg, od którego wspólnie poniekąd z Ja-
nem Pawłem I zamierzam iść ku przyszłości, kierując się tym bezgranicznym
zaufaniem oraz posłuszeństwem wobec Ducha, którego Chrystus Pan obiecał
i zesłał swojemu Kościołowi. Mówił wszakże do Apostołów w przeddzień swojej
męki: „Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel
nie przyjdzie do Was, a gdy odejdę, poślę Go do was” (J 16,7). „Gdy jednak
przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od
Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście
ze Mną od początku” (J 15,26 n.). „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, dopro-
wadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko,
cokolwiek słyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe” (J 16,13).

W ZAWIERZENIU DUCHOWI PRAWDY I MIŁOŚCI

3. W głębokim zawierzeniu Duchowi Prawdy podejmuję bogate dziedzictwo
współczesnych nam pontyfikatów. Jest to zaś dziedzictwo głęboko osadzone w tej
świadomości Kościoła, której w mierze przedtem nieznanej przysłużył się Sobór
Watykański II, zwołany i zapoczątkowany przez Jana XXIII, z kolei zaś szczęśli-
wie doprowadzony do końca i wytrwale realizowany przez Pawła VI, na którego
działalność mogłem patrzeć z bliska, podziwiając Jego głęboką mądrość i odwa-
gę, a równocześnie wytrwałość i cierpliwość w niełatwym posoborowym okresie

ENCYKLIKI JANA PAWŁA II
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pontyfikatu. Jako sternik Piotrowej łodzi Kościoła zachował On opatrznościowy
spokój i równowagę nawet w momentach krytycznych, które tą łodzią zdawały
się wstrząsać od wewnątrz, utrzymując niezachwianą ufność dla jej spoistości.
To bowiem, co poprzez Sobór naszych czasów „Duch powiedział Kościołowi”, co
w tym Kościele mówi „wszystkim Kościołom” (Ap 2,7), nie może — pomimo
doraźnych niepokojów — służyć czemu innemu, jak tylko jeszcze dojrzalszej
spoistości całego ludu Bożego, świadomego swej zbawczej misji.

Tę to właśnie współczesną świadomość Kościoła uczynił Paweł VI pierw-
szym tematem swej podstawowej encykliki zaczynającej się od słów Ecclesiam
suam, do której niech mi będzie wolno przede wszystkim się odwołać i przede
wszystkim nawiązać w tym pierwszym, niejako inauguracyjnym dokumencie
obecnego pontyfikatu. Stale pogłębiająca się świadomość oświecanego i prowa-
dzonego przez Ducha Świętego Kościoła, zarówno jego Boskiej tajemnicy, jak
też ludzkiego posłannictwa, a nawet wszystkich ludzkich słabości, jest i musi
pozostać pierwszym źródłem miłości tego Kościoła — tak jak miłość ze swej
strony przyczynia się do ugruntowania i pogłębienia świadomości. Świadectwo
takiej niesłychanie wyostrzonej świadomości Kościoła pozostawił nam Paweł VI.
Poprzez wszystko, co składa się na Jego pontyfikat, niejednokrotnie naznaczony
cierpieniem, uczył nas tej nieustraszonej niczym miłości Kościoła, który — jak
głosi Sobór — jest „niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrz-
nego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”1.

W NAWIĄZANIU DO PIERWSZEJ ENCYKLIKI PAWŁA VI

4. I dlatego świadomość Kościoła musi łączyć się z jego wszechstronną otwar-
tością, aby wszyscy mogli w nim znajdować owe „niezgłębione bogactwo Chry-
stusa” (Ef 3,8), o którym mówi Apostoł Narodów. Taka otwartość, organicznie
połączona ze świadomością własnej istoty, z pewnością własnej prawdy — tej,
o której powiedział Chrystus: „nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca”
(J 14,24) — stanowi o apostolskim, czyli posłanniczym dynamizmie Kościoła.
Właśnie w imię tego dynamizmu, Kościół, wyznając i głosząc bez żadnego
uszczerbku prawdę otrzymaną od Chrystusa, pozostaje równocześnie „w dialo-
gu”, który Paweł VI w swojej encyklice Ecclesiam suam nazwał „dialogiem zbawie-
nia”, rozróżniając precyzyjnie poszczególne kręgi, w ramach których winien być
prowadzony2. Gdy dzisiaj nawiązuję do tej programowej encykliki Pawłowego
pontyfikatu, nie przestaję równocześnie dziękować Bogu za to, że ten wielki mój
poprzednik, a zarazem prawdziwy ojciec, potrafił — mimo różnych słabości we-
wnętrznych, których w okresie posoborowym doznawał Kościół — ukazać „ad
extra”, „na zewnątrz” jego prawdziwe oblicze. W ten sposób też cała rodzina ludz-
ka, w różnych zakresach swej wielorako zróżnicowanej egzystencji, stała się — jak
mniemam — bardziej świadoma tego, jak zasadniczo potrzebny jest jej Kościół
Chrystusowy, jego posłannictwo i jego służba. Może nawet czasem ta świado-

1 Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 1: AAS 57 (1965), 5.
2 Paweł VI, Enc. Ecclesiam suam: AAS 56 (1964), 650 nn.

Redemptor hominis
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mość okazywała się silniejsza niż różne kierunki krytyki, jakiej Kościół, jego
instytucje i struktury, ludzie Kościoła i ich działalność bywały poddawane „ad
intra”, „od wewnątrz”. Ten wzrost krytycyzmu miał z pewnością różne przyczy-
ny. Jesteśmy pewni, że nie zawsze był on oderwany od autentycznej miłości
Kościoła. Z pewnością przejawiała się w nim także dążność do przezwyciężenia
tzw. tryumfalizmu, o którym nieraz była mowa w czasie Soboru. Jeśli jednak jest
rzeczą słuszną, ażeby Kościół na wzór swego Mistrza, który był „pokorny ser-
cem” (Mt 11,29), również kierował się pokorą, żeby był krytyczny w stosunku do
wszystkiego, co stanowi o jego ludzkim charakterze i ludzkiej działalności, żeby
nieustannie wiele od siebie wymagał — to równocześnie owa postawa krytyczna
musi posiadać słuszne granice. W przeciwnym razie przestaje być twórcza, nie
wyraża się w niej prawda, miłość i wdzięczność za łaskę, której właśnie w Ko-
ściele i przez Kościół stajemy się uczestnikami. Nie wyraża się w nim także
postawa służby, ale chęć rządzenia opinią drugich przy pomocy własnej opinii,
zbyt pochopnie nieraz rozpowszechnianej.

Należy się wdzięczność Pawłowi VI za to, że szanując każdą cząstkę prawdy
zawartej w jakiejkolwiek ludzkiej opinii, zachował równocześnie tę opatrznościową
równowagę sternika Łodzi3. Kościół, który — poprzez Jana Pawła I — po Nim
niejako został mi powierzony, jest Kościołem zapewne nie wolnym od wewnętrz-
nych trudności i napięć, ale równocześnie bardziej wewnętrznie zabezpieczonym
wobec przerostów autokrytycyzmu — można powiedzieć — „bardziej krytycznym
wobec różnych nieopatrznych krytyk”, bardziej też odpornym wobec różnych „no-
winek”, bardziej dojrzałym w duchu „rozeznania”, bardziej uzdolnionym do tego,
aby z odwiecznego Skarbu wydobywać „rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52), bardziej
skupionym na swej własnej Tajemnicy — i przez to wszystko bardziej gotowym
służyć posłannictwu zbawienia wszystkich. Bóg bowiem „pragnie, by wszyscy lu-
dzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4).

KOLEGIALNOŚĆ I APOSTOLSTWO

5. Jest to Kościół — wbrew pozorom — o wiele bardziej zjednoczony wspól-
notą służby i świadomością apostolatu. Owo zjednoczenie wyrasta z przypo-
mnianej przez Sobór Watykański II zasady kolegialności, którą sam Chrystus
Pan zaszczepił w apostolskim Gronie Dwunastu z Piotrem na czele i którą ciągle
odnawia w stale na całym okręgu ziemi rosnącym Kolegium Biskupów, skupio-
nych wokół Następcy św. Piotra i poddanych Jego kierownictwu. Tę to zasadę

3 Tu wypada wymienić ważniejsze dokumenty pontyfikatu Pawła VI. O niektórych z nich on sam
mówił w homilii wygłoszonej w czasie Mszy św. w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła w 1978 r.:
Enc. Ecclesiam suam: AAS 56 (1964), 609-659; List apost. Investigabiles divitias Christi: AAS 57 (1965), 298-
301; Enc. Mysterium fidei: AAS 57 (1965), 753-774; Enc. Sacerdotalis caelibatus: AAS 59 (1967), 657-697;
Sollemnis professio fidei: AAS 60 (1968), 433-445; Enc. Humanae vitae: AAS 60 (1968), 481-503; Adhort.
apost. Quinque iam anni: AAS 63 (1971), 97-106; Adhort. apost. Evangelica testificatio: AAS 63 (1971),
497-535; Adhort. apost. Paterna cum benevolentia: AAS 67 (1975), 5-23; Adhort. apost. Gaudete in Domino:
AAS 67 (1975), 289-322; Adhort. apost. Evangelii nuntiandi: AAS 68 (1976), 5-76.

ENCYKLIKI JANA PAWŁA II



11

kolegialności Episkopatu Sobór nie tylko przypomniał, ale niesłychanie ożywił,
zapowiadając między innymi ustanowienie stałej instytucji, którą Paweł VI defi-
nitywnie określił, powołując do życia Synod Biskupów. Działalność tego Synodu
nadała jakby nowy wymiar całemu pasterzowaniu Pawła VI, a z kolei odezwała
się żywym echem od pierwszych dni pontyfikatu Jana Pawła I, jak też jego nie-
godnego Następcy.

Ów wymiar okazał się szczególnie na czasie w trudnym okresie posoboro-
wym, kiedy to wspólne i jednomyślne stanowisko Kolegium Biskupiego, ujawnia-
jącego zwłaszcza poprzez Synod swoje zespolenie wokół Następcy św. Piotra, do-
pomagało w rozproszeniu wątpliwości, a równocześnie wskazywało w wymiarze
uniwersalnym właściwe drogi odnowy Kościoła. Z Synodu też wyrósł między in-
nymi ów zasadniczy impuls ewangelizacyjny, którego wyrazem stała się adhortacja
apostolska Evangelii nuntiandi4, z taką radością przyjęta jako program odnowy o cha-
rakterze apostolskim i duszpasterskim zarazem. W tym samym kierunku poszły
również prace ostatniej sesji zwyczajnej Synodu Biskupów — niespełna rok przed
śmiercią papieża Pawła VI — poświęconej katechezie, której owoce czekają jeszcze
na syntetyczne ujęcie i wypowiedzenie ze strony Stolicy Apostolskiej.

Kiedy mowa o odczuwalnym postępie różnych form, w których wyraża się
kolegialność Episkopatu, trudno bodaj nie wspomnieć o konsolidowaniu się
w całym Kościele Konferencji Krajowych Biskupów, a także innych struktur ko-
legialnych o charakterze międzynarodowym czy kontynentalnym. Wchodząc zaś
na ślady wielowiekowej tradycji Kościoła, należy uwydatnić działalność różnych
synodów — o charakterze lokalnym. Taka bowiem była myśl Soboru, którą Pa-
weł VI konsekwentnie wcielał w życie, ażeby takie od wieków wypróbowane struk-
tury Kościoła, a zarazem formy kolegialnej współpracy biskupów, jak np. metro-
polia, nie mówiąc już o każdej z osobna diecezji, pulsowały pełną świadomością
swej tożsamości i zarazem swej oryginalności w uniwersalnej jedności Kościoła.
Ten sam duch współpracy i współodpowiedzialności udzielał się również kapła-
nom, jak o tym świadczy powstawanie po Soborze tak wielu Rad Kapłańskich.
Przenosił się on również na świeckich, nie tylko potwierdzając dawne formy
organizacji apostolskich laikatu, ale także rodząc nowe, często o nowym profilu
i niesłychanej dynamice. Poza tym, świeccy świadomi swej odpowiedzialności za
Kościół, chętnie podejmowali współpracę z duszpasterzami czy przedstawiciela-
mi zakonów w obrębie synodów diecezjalnych czy też rad duszpasterskich w po-
szczególnych parafiach i diecezjach.

Trzeba to wszystko sobie uświadomić na początku nowego pontyfikatu, dzię-
kując Bogu, wyrażając żywą zachętę wszystkim Braciom i Siostrom, wdzięczną
w końcu pamięcią otaczając dzieło Soboru Watykańskiego II oraz wielkich po-
przedników, którzy dali początek tej nowej fali życia Kościoła. Jest ona potęż-
niejsza od symptomów zwątpienia, załamania, kryzysu.

4 Paweł VI, Adhort. apost. Evangelii nuntiandi: AAS 68 (1976), 5-76.

Redemptor hominis
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DROGA DO ZJEDNOCZENIA CHRZEŚCIJAN

6. A cóż powiedzieć o wszystkich poczynaniach, które wynikły z nowej orien-
tacji ekumenicznej? Niezapomniany papież Jan XXIII z całą ewangeliczną jasno-
ścią postawił sprawę zjednoczenia chrześcijan jako prostą konsekwencję woli
samego naszego Mistrza Jezusa Chrystusa, wyrażonej tylokrotnie, a zwłaszcza
w tych słowach modlitwy wypowiedzianej w Wieczerniku w przeddzień śmierci:
„Proszę (...) aby wszyscy stanowili jedno (...) jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w To-
bie” (J 17,21, por. 17,11.22 n., 10,16; Łk 9,49 n. 54). Sobór Watykański II nadał
temu zwarty kształt dekretu o ekumenizmie. Papież Paweł VI, posługując się
działalnością Sekretariatu Jedności Chrześcijan, wziął na siebie trud pierwszych
kroków na drodze realizacji tej jedności. Czy zaszliśmy daleko na tej drodze? Nie
wchodząc tutaj w szczegóły możemy śmiało powiedzieć, że osiągnęliśmy na tej
drodze prawdziwy i widoczny postęp, że pracowaliśmy wytrwale i konsekwentnie,
że czynili to wspólnie z nami przedstawiciele innych Kościołów — i Wspólnot
chrześcijańskich, za co jesteśmy im szczerze zobowiązani. Pewne jest także i to,
że nie widzimy na tym etapie dziejów chrześcijaństwa i dziejów świata innej moż-
liwości wypełnienia powszechnego posłannictwa Kościoła w dziedzinie ekume-
nicznej, jak tylko tę, aby rzetelnie, wytrwale, pokornie i odważnie zarazem szukać
dróg zbliżenia i jedności, tak jak tego przykład osobisty dał nam papież Paweł VI.
Musimy jej więc szukać bez względu na to, jakie trudności na tych drogach mogą
się pojawiać i spiętrzać. Inaczej nie dochowalibyśmy wierności słowu Chrystusa,
nie wypełnilibyśmy Jego testamentu. Czy wolno nam na to się ważyć?

Są czasem ludzie, którzy widząc trudności, a także ujemnie oceniając skutki
zapoczątkowanych starań ekumenicznych, chcieliby wycofać się z tej drogi. Nie-
którzy nawet wyrażają pogląd, że szkodzi ona sprawie Ewangelii, że przynosi
z sobą dalsze rozbicie Kościoła, że wywołuje zamieszanie pojęć w sprawach wia-
ry i moralności, że prowadzi do swoistego indyferentyzmu.

Może i dobrze, że rzecznicy takich poglądów ujawniają nam swoje obawy,
chociaż i tutaj należy zachować słuszne granice. Rzecz jasna, iż ten nowy etap
życia Kościoła domaga się od nas szczególnie świadomej, pogłębionej i odpowie-
dzialnej wiary. Prawdziwa działalność ekumeniczna oznacza otwartość, zbliże-
nie, gotowość dialogu, wspólne szukanie prawdy w jej pełnym znaczeniu ewan-
gelicznym i chrześcijańskim, ale żadną miarą nie oznacza i nie może oznaczać
zacierania granic tej prawdy wyznawanej i nauczanej przez Kościół. Wobec tych
przeto, którzy z jakichkolwiek względów chcieliby odwieść Kościół od szukania
uniwersalnej jedności chrześcijan, trzeba raz jeszcze powtórzyć: czy możemy
tego nie czynić? Czy wolno nam nie zaufać — przy całej słabości ludzkiej, przy
wszystkich obciążeniach wielowiekowej przeszłości — łasce naszego Pana, któ-
ra się objawiła w ostatnim czasie poprzez tę mowę Ducha Świętego, którą usły-
szeliśmy na Soborze? Przecież wówczas zaprzeczylibyśmy tej prawdzie o sobie
samych, którą tak wspaniale wyraził Apostoł: „za łaską Boga jestem tym, czym
jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna” (1 Kor 15,10).

W inny sposób i w innej mierze należy odnieść to samo do działalności
mającej na celu zbliżenie z przedstawicielami innych religii, pozachrześcijań-
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skich, wyrażającej się w dialogu, w spotkaniach, we wspólnej modlitwie, w od-
krywaniu tych skarbów ludzkiej osobowości, których — jak dobrze wiemy — nie
brak również wyznawcom tych religii. A czy niejednokrotnie zdecydowane przeko-
nania w wierze wyznawców religii pozachrześcijańskich — będące również
owocem Ducha Prawdy przekraczającego w swym działaniu widzialny obręb
Mistycznego Ciała Chrystusa — nie mogłoby wprawić w zakłopotanie chrze-
ścijan, tak nieraz zbyt skłonnych do powątpiewania w prawdy objawione przez
Boga i głoszone przez Kościół, zbyt pochopnych w rozluźnianiu zasad moral-
ności i torowaniu dróg etycznego „permisywizmu”? Szlachetna jest gotowość
rozumienia każdego człowieka, analizowania każdego systemu, przyznawania
racji wszystkiemu co słuszne — nie może ona jednak oznaczać gubienia pew-
ności własnej wiary5 ani też podkopywania zasad moralności, których brak bar-
dzo szybko daje się odczuć w życiu całych społeczeństw, również po swych opłaka-
nych skutkach.

5 Por. Sobór Wat. I, Konst. dogm. o wierze katol. Dei Filius, Can. III; De fide, 6: Conciliorum Oecume-
nicorum Decreta, Wyd. Istituto per le Scienze Religiose, Bologna 1973, 811.

Redemptor hominis
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II

TAJEMNICA ODKUPIENIA

W KRĘGU TAJEMNICY CHRYSTUSA

7. Jeśli drogi, na które Sobór wprowadził Kościół naszego stulecia, które
wskazał w swej pierwszej encyklice nieodżałowany papież Paweł VI, nie prze-
stają na długi czas być tymi drogami, po których wszystkim nam kroczyć wypa-
da — to równocześnie na tym nowym etapie, słusznie możemy stawiać sobie
pytanie: jak? W jaki sposób dalej należy z nimi postępować? Co czynić, aby ten
nowy Adwent Kościoła, związany ze zbliżającym się kresem drugiego tysiąclecia,
przybliżył nas do Tego, o którym Pismo Święte mówi: „Wielkie będzie Jego pano-
wanie”, Pater futuri saeculi? (Iz 9,6). Jest to podstawowe pytanie, które musi sobie
stawiać nowy papież, kiedy w duchu posłuszeństwa wiary przyjmuje Chrystuso-
we 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 odpowiedź, zasadnicza i podstawowa. Jeden zwrot ducha, jeden kie-
runek umysłu, woli i serca: ad Christum Redemptorem hominis, ad Christum Redempto-
rem mundi. Ku Niemu kierujemy nasze spojrzenie, powtarzając wyznanie św. Pio-
tra: „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 wszyst-
ko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy” (1 Kor 8,6; por. Kol 1,17), który
równocześnie jest „drogą i prawdą” (J 14,6) i „zmartwychwstaniem i życiem”
(J 11,25); do Tego, którego widząc, widzimy także i Ojca (por. J 14,9), do Tego,
którego odejście przez Krzyż, a potem Wniebowstąpienie 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 zna-
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kiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju
ludzkiego” 6, 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 chrześcijanie. 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 przesta-
je przeżywać Jego śmierci na Krzyżu i Jego Zmartwychwstania. Są one treścią
codziennego życia Kościoła. Z ustanowienia bowiem samego Chrystusa — swo-
jego Pana — Kościół stale sprawuje Eucharystię, znajdując w niej „źródło życia
i świętości” (por. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa), znak skuteczny
łaski i pojednania z Bogiem, zapowiedź życia wiecznego. Kościół żyje Jego tajem-
nicą, czerpie z niej bez wytchnienia i stale szuka dróg, ażeby tę tajemnicę swoje-
go Mistrza i Pana przybliżać ludzkości: ludom, narodom, coraz nowym pokole-
niom, każdemu człowiekowi — jakby wciąż powtarzał za Apostołem: „postano-
wiłem (...) nie znać niczego więcej, jak tylko Chrystusa, i to ukrzyżowanego”
(1 Kor 2,2). Kościół trwa w kręgu Tajemnicy Odkupienia, która stała się naj-
głębszą zasadą jego życia i jego posłannictwa.

ODKUPIENIE ODNOWIONYM STWORZENIEM

8. Redemptor mundi! W Nim objawiła się niejako na nowo ta podstawowa
prawda o stworzeniu, 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, stwo-
rzony przez Boga dla człowieka (por. Rdz 1,26 nn.) — świat, który wraz z grze-
chem został poddany marności7 — odzyskuje na nowo swą pierwotną więź z sa-
mym 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 wstrząsa-
jącą wymową słowa Apostoła Narodów o stworzeniu, które „aż dotąd jęczy i wzdy-
cha w bólach rodzenia” (Rz 8,22) i „oczekuje objawienia się synów Bożych...”
(Rz 8,19), o stworzeniu, które „poddane jest marności”? Czyż olbrzymi, niezna-
ny przedtem postęp, jaki dokonał się w ciągu tego zwłaszcza stulecia w dziedzi-
nie opanowania świata przez człowieka, nie ujawnia zarazem w stopniu przed-
tem 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

6 Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 1: AAS 57 (1965), 5.
7 Por. Rz 8,20.19 nn.; Sobór Wat. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et

spes, 2, 13: AAS 58 (1966), 1026, 1034 n.
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zbrojne, jak perspektywa samozniszczenia przy pomocy broni atomowej, wodo-
rowej, neutronowej i innych, jak brak poszanowania dla życia nienarodzonych.
Czyż świat nowej epoki, świat lotów kosmicznych, nieosiągalnych przedtem
zdobyczy nauki i techniki, nie jest równocześnie tym światem, który „jęczy i wzdy-
cha” (Rz 8,22), gdyż wciąż „z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bo-
żych”? (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 spo-
sób jedyny i niepowtarzalny tajemnicy człowieka, który wszedł w Jego „serce”.
Słusznie przeto Sobór Watykański II uczy: „Tajemnica człowieka wyjaśnia się na-
prawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego. Albowiem Adam, pierwszy czło-
wiek, był figurą przyszłego, mianowicie Chrystusa Pana. Chrystus, nowy Adam,
już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego Miłości objawia w pełni człowieka
samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie”. I dalej: „Ten, który
jest «obrazem Boga niewidzialnego» (Kol 1,15), jest człowiekiem doskonałym, któ-
ry przywrócił synom Adama podobieństwo Boże, zniekształcone od czasu pierw-
szego grzechu. Skoro w nim przybrana natura nie uległa zniszczeniu, 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, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszyst-
kim do nas podobny oprócz grzechu”8. Redemptor hominis!

BOSKI WYMIAR TAJEMNICY ODKUPIENIA

9. Rozważając na nowo te wspaniałe zdania nauki soborowej, nie zapomina-
my ani na chwilę, że „Jezus Chrystus — Syn Boga żywego, stał się naszym pojed-
naniem 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 wyrazi-
ło się w stworzeniu świata, w obdarowaniu człowieka całym bogactwem tego stwo-
rzenia, w uczynieniu go „niewiele mniejszym od istot niebieskich” (Ps 8,6), bo
stworzonym na obraz Boży i Bogu podobnego (por. Rdz 1,26) — a z kolei przecież
Ojcostwu i miłości niejako odepchniętej przez człowieka wraz ze złamaniem pierw-
szego Przymierza (por. Rdz 3,6 nn.) i łamaniem tych dalszych, które Bóg wielo-
krotnie zawierał z ludźmi (por. IV Modlitwa Eucharystyczna). Odkupienie świa-
ta — owa wstrząsająca tajemnica miłości, w której niejako na nowo „powtarza
się” tajemnica stworzenia9 — jest w swoim najgłębszym rdzeniu „usprawiedliwie-
niem” człowieka w jednym ludzkim Sercu: w Sercu Jednorodzonego Syna, ażeby

8 Sobór Wat. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 22: AAS 58
(1966), 1042 n.

9 Por. Sobór Wat. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 37: AAS 58
(1966), 1054 n.; Konst. dogm. o Kościele, Lumen gentium, 48: AAS 57 (1965), 53 n.
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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 —
„odchodzi” z tego świata, jest równocześnie nowym otwarciem odwiecznego Oj-
costwa Boga, który w Nim na nowo przybliża się do ludzkości, do każdego czło-
wieka, obdarzając go tym trzykroć świętym „Duchem Prawdy” (J 16,13).

W tym objawieniu Ojca, w tym wylaniu Ducha Świętego, które wyciskają
jakby niezniszczalną 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 czło-
wieka 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 swo-
jemu 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 „marności stworzenia” (Rz 8,20), potężniejsza od śmierci — stale
gotowa dźwigać, przebaczać, stale gotowa wychodzić na spotkanie marnotrawne-
go dziecka (por. Łk 15,11 nn.), stale szukająca „objawienia się synów Bożych”
(Rz 8,19), którzy są wezwani do chwały (Rz 8,18). To objawienie miłości nazywa
się również miłosierdziem10. To objawienie miłości i miłosierdzia 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 Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób
swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chry-
stus-Odkupiciel, jak to już zostało powiedziane, „objawia w pełni człowieka sa-
memu człowiekowi”. To jest ów — jeśli tak wolno się wyrazić — ludzki wymiar
Tajemnicy Odkupienia. Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość,
godność i wartość swego człowieczeństwa. Człowiek zostaje w Tajemnicy Odku-
pienia 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 koń-
ca — nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchow-
nych, 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 sa-
mym, musi sobie „przyswoić”, zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i Od-

10  Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, q. 46, a. 1, ad 3.
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kupienia, aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny proces,
wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdumie-
niem nad sobą samym. Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek,
skoro zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela (por. hymn Exsultet z Wi-
gilii Wielkanocnej), skoro Bóg „Syna swego Jednorodzonego dał”, ażeby on, czło-
wiek „nie zginął, ale miał życie wieczne” (por. J 3,16).

Właśnie owo głębokie zdumienie wobec wartości. i godności człowieka na-
zywa się Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną. Nazywa się też chrześcijaństwem. Sta-
nowi o posłannictwie Kościoła w świecie — również, a może nawet szczegól-
nie — „w świecie współczesnym”. Owo zdumienie, a zarazem przeświadczenie,
pewność, która w swym głębokim korzeniu jest pewnością wiary, ale która w spo-
sób ukryty ożywia każdą postać prawdziwego humanizmu — pozostają najściślej
związane z Chrystusem. Ono wyznacza zarazem Jego miejsce. Jego — jeśli tak
można się wyrazić — szczególne prawo obywatelstwa w dziejach człowieka i ludz-
kości. Kościół, który nie przestaje kontemplować całej tajemnicy Chrystusa, wie
z całą pewnością wiary, że Odkupienie, które przyszło przez Krzyż, nadało czło-
wiekowi ostateczną godność i sens istnienia w świecie, sens w znacznej mierze
zagubiony przez grzech. I dlatego też to Odkupienie wypełniło się w tajemnicy
paschalnej, prowadzącej przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania.

Jest to podstawowe zadanie Kościoła we wszystkich epokach, a w szczegól-
ności w epoce naszej, aby skierowywał wzrok człowieka, aby skierowywał świa-
domość i doświadczenie całej ludzkości w stronę tajemnicy Chrystusa, aby po-
magał 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 wszechstronnej świadomości Kościoła, o jakiej pisał papież Paweł VI
w swej pierwszej encyklice. Świadomość ta — czy raczej samoświadomość Ko-
ścioła — kształtuje się równocześnie „w dialogu”, który zanim stanie się roz-
mową, musi naprzód być skierowaniem własnej uwagi w stronę „drugiego”, tego
właśnie z kim mamy rozmawiać. Sobór Watykański II dokonał podstawowej pra-
cy dla ukształtowania samoświadomości Kościoła właśnie przez to, że tak trafnie
i kompetentnie pozwolił nam spojrzeć na ten wielki obszar ludzkości, który
pokryty jest „mapą” różnych religii. Ukazał również, jak na tę mapę religii nakła-
da się — nieznaną przedtem, a znamienną dla współczesności warstwą — zjawi-
sko ateizmu w różnych postaciach, przede wszystkim ateizmu programowego,
który jest cechą pewnych systemów politycznych.

Jeśli mowa o religii, to chodzi tu naprzód o religię jako zjawisko powszech-
ne, 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 poszano-
wania dla wielkich wartości duchowych, owszem — dla pierwszeństwa tego, co
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duchowe, a co w życiu ludzkim wyraża się poprzez religię, a z kolei przez moral-
ność, promieniując na całą kulturę. Słusznie Ojcowie Kościoła widzieli w róż-
nych religiach jakby refleksy jednej prawdy semina Verbi11, które świadczą o tym,
że na różnych wprawdzie drogach, ale przecież jakby w jednym kierunku postę-
puje to najgłębsze dążenie ducha ludzkiego, które wyraża się w szukaniu 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 Ży-
dom. Odniósł się z szacunkiem do wyznawców islamu, których wiara chętnie
nawiązuje do Abrahama12.

Poprzez otwarcie, jakiego dokonał Sobór Watykański II, Kościół i wszyscy
chrześcijanie mogli osiągnąć jeszcze pełniejszą świadomość tajemnicy Chrystu-
sa Jest to „tajemnica (...) ukryta od wieków” (Kol 1,26) w Bogu po to, aby obja-
wić się w czasie, aby objawić się w Człowieku Jezusie Chrystusie — i aby wciąż
się objawiać, nieustannie, w każdym czasie. W Chrystusie i przez Chrystusa
najpełniej objawił się ludzkości Bóg, najbardziej się do niej przybliżył — i rów-
nocześnie w Chrystusie i przez Chrystusa człowiek zdobył pełną świadomość
swojej godności, swojego wyniesienia, transcendentnej wartości samego czło-
wieczeństwa, sensu swojego bytowania.

Trzeba przeto, ażebyśmy wszyscy — wyznawcy Chrystusa — spotkali się
i zjednoczyli wokół Niego Samego. Zjednoczenie to w różnych zakresach życia,
tradycji, ustroju, dyscypliny poszczególnych Kościołów czy Wspólnot kościel-
nych, nie może dokonać się bez gruntownej pracy zmierzającej do wzajemnego
poznania i usunięcia przeszkód na drodze pełniejszej jedności. Jednakże w tym
jednym możemy i winniśmy już teraz osiągnąć i ujawnić światu naszą jedność:
w głoszeniu tajemnicy Chrystusa, w ujawnianiu Boskiego, a równocześnie ludz-
kiego 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 praw-
dy człowieczeństwa, która — skoro w powszechnej świadomości świata współ-
czesnego zasługuje na tak zasadnicze uwydatnienie — jeszcze bardziej się uwy-
datnia dla nas w świetle tej Rzeczywistości, jaką jest On: Jezus Chrystus.

Jezus Chrystus jest stałym początkiem i nieustającym ośrodkiem Misji, jaką
Sam Bóg skierował do człowieka. W tej Misji musimy wszyscy uczestniczyć,
musimy skupić w niej wszystkie nasze siły, jest ona bowiem jakby bardziej jesz-
cze potrzebna ludzkości naszej epoki niż kiedykolwiek. A jeśli Misja ta zdaje się
napotykać we współczesnej epoce na opory większe niż kiedykolwiek, to okolicz-
ność ta również świadczy o tym, że jest ona w tej epoce bardziej potrzebna
i bardziej — pomimo oporów — oczekiwana niż kiedykolwiek. Dotykamy tutaj

11 Por. św. Justyn, I Apologia, 46, 1-4; II Apologia, 7 (8) 1-4, 10, 1-3, 13, 3-4: Florilegium Patristicum II,
Bonn 1911, 81, 125, 129, 133; św. Klemens Aleksandryjski, Stromata I, 19, 91-94: Sources Chrétiennes, 30,
117 n., 119 n.; Sobór Wat. II, Dekret. o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes, 11: AAS 58 (1966), 960;
Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 17: AAS 57 (1965), 21.

12 Por. Dekl. o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, Nostra aetate, 3-4: AAS 58 (1966),
741-743.
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pośrednio owej tajemnicy Bożej Ekonomii, która zbawienie i łaskę połączyła z Krzy-
żem. 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 synowie światłości” (Łk 16,8). Przyjmujemy chętnie tę
naganę, aby jak owi „gwałtownicy Boży”, na których patrzyliśmy tyle razy w dzie-
jach 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, naro-
dom, 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.

MISJA KOŚCIOŁA A WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA

12. W tej jedności Misji, o której stanowi przede wszystkim Sam Chrystus,
Kościół i wszyscy chrześcijanie muszą odnaleźć to, co już ich łączy wcześniej,
zanim dojrzeje pełne ich zjednoczenie. Jest to jedność apostolska i misyjna —
misyjna i apostolska. W tej jedności zbliżamy się do całego wspaniałego dzie-
dzictwa ducha ludzkiego, które wypowiedziało się we wszystkich religiach, jak
o tym mówi deklaracja Soboru Watykańskiego II13. Zbliżamy się równocześnie do
wszystkich kultur, światopoglądów, do wszystkich ludzi dobrej woli. Zbliżamy
się z tą czcią i poszanowaniem, jakie od czasów apostolskich stanowiły o posta-
wie misyjnej i misjonarskiej. Wystarczy przypomnieć św. Pawła, choćby jego
przemówienie na ateńskim Areopagu (Dz 17,22 nn.). Postawa misyjna i misjo-
narska zaczyna się zawsze w poczuciu głębokiego szacunku dla tego, co „w czło-
wieku się kryje” (J 2,25), dla tego, co już on sam w głębi swojego ducha wypra-
cował w zakresie spraw najgłębszych i najważniejszych — szacunku dla tego, co
już w nim zdziałał ten Duch, który „tchnie: tam, gdzie chce” (por. J 3,8). Misja
nie jest nigdy burzeniem, ale nawiązywaniem i nowym budowaniem, choć prak-
tyka nie zawsze odpowiadała temu wzniosłemu ideałowi. Nawrócenie zaś, które
z niej ma wziąć początek — wiemy dobrze — jest dziełem Łaski, w którym czło-
wiek ma siebie samego w pełni odnaleźć.

I dlatego Kościół naszej epoki przywiązuje wielką wagę do tego wszystkie-
go, co Sobór Watykański II wypowiedział w deklaracji o wolności religijnej, za-
równo w pierwszej, jak i drugiej części tego dokumentu14. Odczuwamy głęboko
zobowiązujący charakter Prawdy, która została nam objawiona przez Boga. Od-
czuwamy szczególnie wielką za tę prawdę odpowiedzialność. Kościół z ustano-
wienia Chrystusa jest jej stróżem i nauczycielem, obdarzonym szczególną po-
mocą Ducha Świętego, aby tej Bożej prawdy wiernie mógł strzec, aby mógł jej
bezbłędnie nauczać (por. J 14,26). Spełniając to posłannictwo, patrzymy na sa-
mego Jezusa Chrystusa, na Tego, który jest Pierwszym Ewangelizatorem15, pa-

13 Por. Sobór Wat. II, Dekl. o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, Nostra aetate, 1 nn.:
AAS 58 (1966), 740 nn.

14 Por. Sobór Wat. II, Dekl. o wolności religijnej Dignitatis humanae, 1-15: AAS 58 (1966), 929-946.
15 Paweł VI, Adhort. apost. Evangelii nuntiandi, 6: AAS 68 (1976), 9.
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trzymy również na Jego Apostołów, Męczenników i Wyznawców. Deklaracja o wol-
ności religijnej w sposób przekonywujący ukazuje, jak Chrystus Pan, a z kolei
Apostołowie, w przepowiadaniu prawdy, która nie jest ludzka, ale Boża — „Moja
nauka nie jest moja, lecz Tego, który Mnie posłał” (J 7,16) Ojca — postępując
z całą mocą ducha, równocześnie zachowują głębokie poszanowanie dla człowie-
ka, dla jego rozumu i woli, dla jego sumienia i wolności16. W ten sposób sama
osobowa godność człowieka staje się treścią tego przepowiadania, nawet bez
słów, ale przez sposób odnoszenia się do niej. Ten sposób dzisiaj zdaje się odpo-
wiadać na szczególną potrzebę naszych czasów. Skoro zaś nie wszystko to, w czym
różne systemy, a także poszczególni ludzie, widzą wolność i propagują wolność,
okazuje się prawdziwą wolnością człowieka, tym bardziej Kościół w imię swej
Bożej misji staje się stróżem tej wolności, która warunkuje prawdziwą godność
osoby ludzkiej.

Jezus Chrystus wychodzi na spotkanie człowieka każdej epoki, również i na-
szej epoki, z tymi samymi słowami: „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”
(J 8,32); uczyni was wolnymi. W słowach tych zawiera się podstawowe wymaga-
nie i przestroga zarazem. Jest to wymaganie rzetelnego stosunku do prawdy jako
warunek prawdziwej wolności. Jest to równocześnie przestroga przed jakąkolwiek
pozorną wolnością, przed wolnością rozumianą powierzchownie, jednostronnie,
bez wniknięcia w całą prawdę o człowieku i o świecie Chrystus przeto również
i dziś, po dwóch tysiącach lat, staje wśród nas jako Ten, który przynosi człowieko-
wi wolność opartą na prawdzie, który człowieka wyzwala od tego, co tę wolność
ogranicza, pomniejsza, łamie u samego niejako korzenia, w duszy człowieka, w je-
go sercu, w jego sumieniu. Jakże wspaniałym potwierdzeniem tego byli i stale są
ci wszyscy ludzie, którzy dzięki Chrystusowi i w Chrystusie osiągnęli prawdziwą
wolność i ukazali ją, choćby nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia.

A Jezus Chrystus sam — wówczas, kiedy już jako więzień stanął przed trybu-
nałem Piłata, kiedy był przez niego pytany, o co oskarżali Go przedstawiciele San-
hedrynu — czyż nie odpowiedział: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na
świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37)? Tymi słowami, które wypowiedział
wobec sędziego w decydującym momencie, jakby raz jeszcze powtórzył wygłoszo-
ne ongiś zdanie: „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Czyż przez tyle stuleci
i pokoleń, poczynając od czasów apostolskich, Jezus Chrystus nie stawał wielo-
krotnie obok ludzi sądzonych z powodu prawdy, czyż nie szedł na śmierć z ludźmi
skazywanymi z powodu prawdy? Czyż wciąż nie przestaje On być wyrazem i rzecz-
nikiem człowieka żyjącego „w duchu i prawdzie” (por. J 4,23)? Tak jak nie przesta-
je nim być wobec Ojca, tak też i wobec dziejów człowieka. Kościół zaś — pomimo
wszystkich ludzkich słabości, które są również udziałem jego ludzkich dziejów —
nie przestaje podążać za Tym, który powiedział: „nadchodzi jednak godzina, ow-
szem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu
i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest Duchem; potrzeba więc,
by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie” (J 4,23 n.).

16 Por. AAS 58 (1966), 936 nn.
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III

CZŁOWIEK  ODKUPIONY

I  JEGO  SYTUACJA  W  ŚWIECIE
WSPÓŁCZESNYM

CHRYSTUS ZJEDNOCZYŁ SIĘ Z KAŻDYM CZŁOWIEKIEM

13. Kiedy poprzez doświadczenia rosnącej jakby w przyśpieszonym tempie
rodziny ludzkiej wpatrujemy się w tajemnicę Jezusa Chrystusa, coraz jaśniej
rozumiemy, że u podstaw tych wszystkich dróg, jakimi zgodnie z wielką mądro-
ścią papieża Pawła VI17 winien kroczyć Kościół naszych czasów, znajduje się
jedna jedyna droga; droga wypróbowana poprzez stulecia, która jest zarazem
drogą przyszłości. Tę przede wszystkim drogę wskazał nam Chrystus Pan, gdy —
jak głosi Sobór — „On, Syn Boży, przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś
z każdym człowiekiem”18. Kościół widzi więc swoje podstawowe zadanie w tym,
aby to zjednoczenie nieustannie mogło się urzeczywistniać i odnawiać. Kościół
temu jednemu pragnie służyć, ażeby każdy człowiek mógł odnaleźć Chrystusa,
aby Chrystus mógł z każdym iść przez życie mocą tej prawdy o człowieku i o świe-
cie, która zawiera się w Tajemnicy Wcielenia i Odkupienia, mocą tej miłości,
jaka z niej promieniuje. Na tle narastających w dziejach procesów, które w na-
szej epoce w szczególny sposób zdają się owocować, w obrębie różnych syste-
mów, światopoglądów, ustrojów, Jezus Chrystus staje się jak gdyby na nowo
obecny — wbrew wszystkim pozorom Jego nieobecności, wbrew wszystkim ogra-
niczeniom instytucjonalnej obecności i działalności Kościoła — Jezus Chrystus
staje się obecny mocą tej prawdy i miłości, która w Nim wyraziła się w jedynej
i niepowtarzalnej pełni, chociaż Jego życie na ziemi było krótkie, a działalność
publiczna jeszcze o wiele krótsza.

Jezus Chrystus jest tą zasadniczą drogą Kościoła. On sam jest naszą drogą
„do domu Ojca” (por. J 14,1 nn.). Jest też drogą do każdego człowieka. Na tej
drodze, która prowadzi od Chrystusa do człowieka, na tej drodze, na której Chry-

17 Por. Paweł VI, Enc. Ecclesiam suam: AAS 56 (1964), 609-659.
18 Sobór Wat. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966),

1042.




