
Dziesięć przykazań Bożych1 zawiera prawdę głęboko zapisaną w ludzkim 
sercu. To dar Stwórcy dla człowieka, aby ten nie musiał uczyć się na własnych 
błędach. Naród wybrany po opuszczeniu Egiptu otrzymał go od swego Boga 
w kontekście przymierza zawartego między Bogiem a Mojżeszem reprezentującym 
wyzwolony Izrael. Wolność jest przestrzenią działania, ludzkich wyborów2. Tylko 
wolni mogą budować zdrowe społeczeństwo, w którym wszyscy i każdy będzie 
się mógł rozwijać, doskonalić oraz pomnażać wspólne dobro. 

Czwarta pielgrzymka do Ojczyzny bł. Jana Pawła II wpisała się w czas odzyska
nia przez Polaków wolności, jak wówczas mówiono: wyzwolenia się spod totali
tarnych wpływów zewnętrznych. To była pielgrzymka przełomowa, nawet jeśli 
z biegiem czasu rok 1989 okazał się jedynie symboliczną i raczej umowną datą 
rzeczywistego wyzwolenia. W swoich homiliach Papież Polak wyrażał ogromne 
zatroskanie o kształt wolności społecznej i jednostkowej swoich rodaków. Swoje 
przepowiadanie oparł na Dekalogu i niczym „polski Mojżesz” dzielił się ze swo
im narodem zbawienną treścią dziesięciu przykazań. Ostrzegał, napominał, wy
prowadzał budujące i pocieszające wnioski. Uczącej się wolności Ojczyźnie chciał 
przypomnieć, jaka jest cena bycia wolnym i czym jest odpowiedzialność człowie
ka wolnego.

Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel, aby na kanwie wybranych papieskich 
homilii z pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny z 1991 r. ukazać soteriologiczny 
aspekt wolności człowieka. Z analizy treści wskazanych homilii Ojca Świętego 
można wywnioskować cztery kwestie wiążące się z tym tematem: przywrócenie 

1 Zob. Wj 20, 117; Pwt 5, 521. Wszystkie przywoływane poniżej cytaty pochodzą z Biblii Tysiąclecia, 
wyd. IV.

2 Karol Wojtyła pisał, że „tak jak właściwością natury ludzkiej jest rozumność, tak też właściwością 
natury rozumnej jest wolność. Jedno i drugie stanowi symptom osobowości” (Natura ludzka jako 
podstawa formacji etycznej, „Znak” 1959 nr 6(60), s. 695).
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Ojcostwa Boga, prawo a człowiek w Chrystusie, uczestnictwo w wolności Chry
stusa oraz wyzwolenie i usprawiedliwienie w Chrystusie. Zanim jednak zostaną 
one omówione, należy bardziej uwypuklić związek wolności człowieka z dziełem 
Odkupienia w Chrystusie.

1. WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA A ODKUPIENIE

Dar wolności człowieka posiada swoje odniesienie nie tylko do dzieła Stwo
rzenia3. Podobnie jak „tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w ta
jemnicy Słowa Wcielonego” (KDK, 22), tak również dar ludzkiej wolności do
piero w świetle dzieła Odkupienia pozwala się ująć pełniej, tzn. w aspekcie 
konsekwencji, winy i odpowiedzialności z niej dla człowieka wynikających. Papież 
już w 1987 przypominał Polakom, że „wolność jest właściwością człowieka, Bóg 
go stworzył wolnym”4. Podkreślał, że Stwórca stworzył człowieka wolnym „bez 
względu na konsekwencje”, a choć „człowiek źle użył wolności”, to jednak Bóg 
„absolutnie nie wycofa się z tego” obdarowania5. Stwórca wiele „zapłacił sam za 
swój dar”, o czym nieustannie przypomina Eucharystia6. Pomimo tego, jak podkreś
la Papież, Bóg daru wolności udzielonego człowiekowi „nie cofnął i nie cofnie”7. 
Wolność jest bowiem koniecznym wymiarem ludzkiej egzystencji, choć potrze
bującym Odkupienia.

Człowiek jest wolny. Ma realną możliwość wyboru zła, może zatem wyrządzać 
krzywdę i popaść w stan winy. Dlatego antropologia teologiczna musi ujmować 
rzeczywistość człowieka wszechstronnie. Jest on bowiem zawsze „w objęciach” 
mądrego Stwórcy i miłosiernego Odkupiciela. Odpowiedzią na całe zło, którego 
człowiek może stać się ofiarą lub które sam może uczynić, jest misterium paschal
ne Bożego Syna. „Zmartwychwstanie Chrystusa świadczy o tym, że tylko miara 
dobra, jaką Bóg wprowadza w dzieje człowieka poprzez tajemnicę odkupienia, 
jest tej wielkości, że w całej pełni odpowiada ona prawdzie bytu ludzkiego”8. 
Dlatego trzeba przyjąć, że to właśnie „tajemnica paschalna staje się zatem osta
tecznym wymiarem bytowania człowieka w świecie stworzonym przez Boga”9. 

3 Na temat odniesienia wolności do dzieła Stworzenia w nauczaniu Jana Pawła II podczas IV. Pielgrzym
ki do Ojczyzny. Zob. S. Kunka, Wolność stworzona. Mały szkic antropologiczny nakreślony na pod-
stawie opartych na Dekalogu homiliach Papieża Polaka do rodaków z 1991 roku, „Teologia w Polsce” 
2012 nr 2, s. 5370.

4 Jan Paweł II, Eucharystia jest „Sakramentem siły przebicia”. Spotkanie z młodzieżą przed siedzibą 
arcybiskupów krakowskich [10.06.1987], „L’Osservatore Romano” (edycja polska) [dalej cyt. jako: 
L’OR] 1987 nr 5(90), s. 24.

5 Tamże.
6 Tamże.
7 Tamże. 
8 Tenże, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 32.
9 Tamże.
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Jan Paweł II stwierdził nawet, że zmartwychwstając, „Chrystus poniekąd ‘uspra
wiedliwił’ dzieło stworzenia, a szczególnie stworzenia człowieka, w tym sensie, 
że objawił ‘właściwą miarę’ dobra, jaką Bóg zamierzył na początku ludzkiej hi
storii”10. Musi zawsze człowieka zdumiewać, że miara ta jest nadobfita, że w niej 
Stwórca wypowiada swoją miłość do stworzenia, bo teraz „pierwotny zamysł 
realizuje się jeszcze pełniej (por. Rdz 3, 1415)”11.

Wolność jest wielkim darem dla człowieka, który dzięki niej jest „panem” 
swoich decyzji i wyborów, a tym samym „twórcą” swojej historii. Może o sobie 
samostanowić. Jednak przez złe wybory i nawarstwiający się grzech zatraca 
swoje naturalne piękno, dobroć i prawdę swego bytu. Chrystus przywraca czło
wiekowi możliwość życia w prawdzie, odkrywa jego „pierwotne” dobro i powięk
sza swoimi zasługami piękno człowieka (por. J 8, 32, 36). W Odkupicielu „obja
wiła 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)”12. Jednocześnie Chrystus, „Syn Przedwieczny 
– jest Słowem współistotnym Ojcu”13, które wypowiada na nowo „fiat” Stwórcy 
wobec człowieka i całego stworzenia14. Zatem jako Odkupiciel dopełnia „nowego 
stworzenia”. Czyni to, „przywracając wartość”15 stworzeniom, odnosząc je na 
nowo do ich Stwórcy16. 

2. PRZYWRÓCENIE OJCOSTWA BOGA

Kto podejmuje temat Bożego Ojcostwa, dotyka samego „serca” Ewangelii17. 
Misja Jezusa Chrystusa to objawienie Bożej miłości światu i otworzenie człowie
kowi drzwi do życia wiecznego18. Chrystus „przyszedł objawić ludzkości Ojcostwo 

10 Tamże.
11 Tamże.
12 Tenże, Encyklika „Redemptor hominis”, nr 8.
13 Tenże, „Co się stało z przykazaniem «nie cudzołóż» w naszym polskim życiu?”. Homilia wygłoszona 

podczas Mszy św. przy kościele Bożego Miłosierdzia w Łomży, L’OR 1991 nr 5(132), s. 39, p. 3.
14 Por. tenże, Stworzenie: Bóg powołuje z nicości do istnienia świat i człowieka, w: Katechezy Ojca 

Świętego Jana Pawła II. Bóg Ojciec, Kraków – Ząbki 1999, Katecheza nr 46, p. 2.
15 Por. tenże, „Jaka wolność? Jaka Europa?” Homilia wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej na 

lotnisku włocławskiego Aeroklubu, L’OR 1991 nr 6(133), s. 7, p. 5.
16 Por. „W Jezusie Chrystusie świat widzialny, stworzony przez Boga dla człowieka (por. Rdz 1, 26 nn.) 

– świat, który wraz z grzechem został poddany marności – odzyskuje na nowo swą pierwotną więź 
z samym Boskim źródłem Mądrości i Miłości” (Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, 8).

17 Na temat Bożego Ojcostwa w nauczaniu Jana Pawła II zob.: S. Kunka, Przeżywanie ojcostwa w na-
uczaniu bł. Jana Pawła II, „Verbum vitae” 2011 nr 20, s. 253284. Opracowanie to stanowi także 
komentarz do przedpontyfikalnego nauczania Karola Wojtyły na ten temat.

18 Zob.: J 1, 913; 3, 16; 1 J 4, 9. 
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Boga”19. Tylko On mógł podjąć się tego zadania, bo tylko „On sam jeden [je] zna, 
jako współistotny Ojcu Syn”20. Jego misja polegała na wprowadzeniu ludzkości 
„w sam przedwieczny i Boski wymiar wszelkiego w świecie stworzonym ojcostwa 
i rodzicielstwa” oraz tego wszystkiego, co wiąże się z życiem rodzinnym21. Ów 
„przedwieczny i Boski wymiar” ojcostwa leży u „początku” (Rdz 1, 1 i nn.) eg
zystencji każdego stworzenia, a człowieka szczególnie. Człowiek jednak nie mógł 
zostać nim objęty „automatycznie”. Domaga się tego jego godność osoby. Stwo
rzony przez Boga, sam miał uznać Go swoim Ojcem, potwierdzić dobrowolnie tę 
wyjątkową relację. Jak podaje Księga Rodzaju miało to dokonać się przez próbę 
wolności człowieka, a jednocześnie poprzez uznanie siebie „dzieckiem” Ojca 
Stworzyciela przez akt zaufania, posłuszeństwa i wierności (2, 1617). Ta „pier
wotna” ufność została zachwiana (Rdz 3, 5) i człowiek „wyparł się” swego Bos
kiego Ojca, który go stworzył. W tym znaczeniu misja Chrystusa związana 
z objawieniem ludzkości Bożego Ojcostwa, jest poniekąd „przywróceniem” tej 
„pierwotnej” relacji Adama i jego Ojca (Łk 3, 38). Nie będzie jednak błędem 
dopatrywanie się głębszego poziomu tego Chrystusowego objawienia. 

Syn Boży przyszedł zatem przywrócić „ogromnej ludzkiej rodzinie, Ojcostwo 
Boga”22. Papież zauważa, iż misja ta wiązała się także z przywróceniem „ludzi 
Bogu jako Ojcu”23. Jest oczywistym, że nie mogło się to dokonać przez „samo 
nauczanie”, ale przez konkretną postawę, czyny Jezusa z Nazaretu24. Jak w Ogro
dzie Eden Adam przez nieposłuszeństwo „wyparł się” Boga jako swego Ojca, tak 
Chrystus, „ostatni Adam” (1 Kor 15, 45), swoją misję objawieniaprzywrócenia 

19 Jan Paweł II, „Czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie?”. Homilia wy
głoszona podczas Mszy św. na lotnisku w Masłowie (Kielce), L’OR 1991 nr 5(132), s. 31, p. 4. Św. Ire
neusz stwierdza, że „Syn, spełniając wolę Ojca, wypełnia wszystko od początku aż do końca. Bez Jego 
pomocy nikt nie może poznać Boga. Poznaniem więc Ojca jest Syn. Syna zaś poznajemy dzięki obja
wieniu się Ojca przez Syna. Dlatego i Pan powiedział: ‘Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i Ojca nikt nie 
zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić’ [Mt 11, 27]. Wyrażenie ‘zechce objawić’ odnosi się 
nie tylko do przyszłości, jakoby tylko wtedy Słowo zaczęło objawiać Ojca, kiedy narodziło się z Ma
ryi, ale dotyczy wszystkich czasów. Syn, będąc obecnym w swym dziele stwórczym, objawia wszyst
kim Ojca. Objawia tym, którym Ojciec chce się objawić, kiedy chce i jak chce. Tak więc wszędzie 
i we wszystkim jeden jest Bóg Ojciec, jedno Słowo, Syn, i jeden Duch, jedno zbawienie dla wszystkich, 
którzy w Niego wierzą” (Św. Ireneusz, Przeciw herezjom, księga 4, 6, 7; cyt. za: Liturgia godzin. 
Codzienna modlitwa ludu Bożego, t. III, , s. 49).

20 Jan Paweł II, „Czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie?”, dz. cyt., s. 31, 
p. 4.

21 Tamże.
22 Tamże.
23 Tamże.
24 „Jezus nie przychodzi przede wszystkim po to, by mówić, jak należy postępować, przychodzi przede 

wszystkim przebaczać, gdyż człowiek potrzebuje od Boga przebaczenia [...]. Głoszenie Ewangelii 
w Kościele, tak głośno, aby można było do niego trafić, zawsze opierało wezwanie do nawrócenia na 
przebaczeniu grzechów, jakie przyniósł zmartwychwstały Bóg [...], ale doświadczenie przebaczenia 
odsyła do dni sprzed Wielkanocy” (J. Guillet, Jésus avant Pâques, w: „Les Quatre Fleuves” nr 4, s. 3536; 
cyt. za: H. de Lubac, O naturze i łasce, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1986, s. 194).
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ludzkości Bożego Ojcostwa „spełnił do końca dopiero przez krzyż: ‘stając się 
posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej’ (por. Flp 2, 8)”25. Odpowiedzią Ojca 
było wywyższenie Chrystusa (Flp 2, 9), a z Nim wszystkich ludzi (por. J 12, 32).

Kreśląc analogię pomiędzy Adamem i Chrystusem, Jan Paweł II nawiązuje do 
teologii św. Pawła, który stwierdza, że „jak przez nieposłuszeństwo jednego czło
wieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy 
staną się sprawiedliwymi” (Rz 5, 19). Św. Paweł stara się ukazać „tajemnicę 
grzechu pierworodnego, tego odrzucenia Ojcostwa Boga, które zaciążyło na całych 
dziejach człowieka od początku”26. Wspomniana powyżej relacja z Księgi Rodza
ju potwierdza, że „owo Pawłowe pierworodne ‘nieposłuszeństwo’ jest właśnie 
odrzuceniem Ojcostwa Boga”27. Na jego tle wyraźniej widnieje odkupieńczy 
„czyn” Chrystusa, który „istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, 
aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, 
stawszy się podobnym do ludzi” (Flp 2, 67). Dlatego w imieniu ludzkości mógł 
uniżyć „samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżo
wej” (Flp 2, 8). Tym samym posłuszeństwo Chrystusa „sięga do samego korzenia 
grzechu i zła w dziejach ludzkości”28.

Jezus Chrystus, narodzony z Maryi (Mt 1, 16), a zawsze też Syn współistotny 
Ojcu, przez swoje posłuszeństwo posłania, życia i śmierci „przywraca ludzkości 
Boże Ojcostwo” i „przywraca też ludzkość Ojcostwu Boga”29. Jak Ewa wpisała 
się w nieposłuszeństwo Adama (Rdz 3, 12), tak Dziewica Maryja wpisuje się 
w misję Chrystusa (Łk 1, 38). Nowa Ewa (por. Rdz 3, 15), jest „pierwszą wśród 
pełniących wolę Ojca – właśnie jako Matka Syna Bożego”30. Jej „fiat” w sposób 
uprzedzający wpisuje się w misję Chrystusa, Syna Bożego. Dlatego Papież w Kiel
cach zachęcał, aby poprzez „macierzyńską obecność” Maryi odnowiła się „pośród 
nas świadomość Boskiego Ojcostwa”31. Potem zaś Ojciec Święty wyrażał życze
nia, aby odrodziło się „pokolenie braci i sióstr Syna Bożego – Syna Maryi”32. 
W Radomiu natomiast Papież przypomniał, że Maryja uczestniczy nadal w „misji” 
uczniów swego Syna, bo „stoi w tylu sanktuariach całej ziemi”, jak niegdyś „u stóp 
krzyża stała”33.

Misja Jezusa polegająca na synowskim objawieniu swoim braciom (por. Hbr 
2, 11 i nn.) Bożego Ojcostwa ma także inne znaczenie. W Jezusie Chrystusie 

25 Jan Paweł II, „Czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie?”, dz. cyt. , s. 31, 
p. 4.

26 Tamże, s. 31, p. 5.
27 Tamże.
28 Tamże.
29 Tamże.
30 Tamże, s. 33, p. 8.
31 Tenże, „Czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie?”, dz. cyt., s. 33, p. 8.
32 Tamże.
33 Tenże, „«Nie zabijaj»: przeciwko uzurpacji Bożej władzy nad życiem i śmiercią”. Homilia wygłoszo-

na podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym w Radomiu, L’OR 1991 nr 5(132), s. 36, p. 8. 
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„dopełniło się nowe stworzenie”34. Aby to bardziej wyjaśnić, Jan Paweł II stwier
dza, że „’Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem’ (tak mówi 
Księga Rodzaju o dziele stworzenia, por. Rdz 1, 3) – ‘zabłysnął w naszych sercach, 
(...) na obliczu Chrystusa’ (2 Kor 4, 6)”35. Należy przez to rozumieć, że „Bóg je
dyny, prawdziwy i nieobjęty dał nam poznać siebie, swoją niezgłębioną tajemni
cę, w Jezusie Chrystusie”36. Syn współistotny Ojcu jest „obrazem Boga niewi
dzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia” (Kol 1, 15), jak to 
stwierdza św. Paweł. Przy innej zaś okazji Apostoł Narodów pisze, że „jeśli nawet 
Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla nie
wiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewan
gelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga” (2 Kor 4, 34). Chrystus, któ
rego Kościół w Symbolu NicejskoKonstantynopolitańskim wyznaje jako „Boga 
z Boga, Światłość ze Światłości”, jest Tym, który „zabłysnął w naszych sercach, 
by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej” na Jego obliczu (2 Kor 4, 6). Nie 
może więc dziwić pytanie Papieża postawione podczas homilii w Koszalinie: 
„Któż (...) bardziej niż Chrystus – ukrzyżowany i zmartwychwstały – potwierdza 
moc (...) pierwszego słowa Dekalogu: ‘Nie będziesz miał bogów cudzych przede 
Mną’”37? Któż bardziej niż Boży Syn potwierdził, iż Bóg Dekalogu jest Ojcem 
Stwórcą i Odkupicielem człowieka?

3. PRAWO A CZŁOWIEK W CHRYSTUSIE

Bóg Dekalogu jest Bogiem człowieka, nie Bogiem kodeksów i prawa. Człowiek 
jest nadrzędny wobec prawa, ale jego kłamstwo i zło nie mogą przemóc, przewa
żyć zasad wyrażonych w prawie. „Boże prawo moralne jest dane człowiekowi 
i dane równocześnie dla człowieka: dla jego dobra”38. Każde z przykazań Deka
logu służy człowiekowi, chroni go przed złem zewnętrznym, a także przed nim 
samym. „Chrystus ogarnia to wszystko jednym przykazaniem miłości, które jest 
dwoiste: ‘będziesz miłował Pana Boga swego ponad wszystko – będziesz miłował 
człowieka – bliźniego twego jak siebie samego’ (por. Mt 22, 37)”39.

O roli służebnej prawa moralnego wobec człowieka mówi sam Chrystus. Ma 
to miejsce, gdy przemawia „do zdumionych, a nawet zgorszonych stróżów litery 
Prawa: ‘To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu’ 

34 Tenże, „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”. Homilia podczas Mszy św. odprawionej przy 
kościele Świętego Ducha [w Koszalinie], L’OR 1991 nr 5(132), s. 8, p. 4.

35 Tamże.
36 Tamże.
37 Tamże, s. 8, p. 5.
38 Tamże, s. 8, p. 3.
39 Tamże.
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(Mk 2, 27)”40. Jednocześnie Chrystus pragnie podkreślić prawdę o swoim miejscu 
wobec prawnych przepisów. On nie przyszedł znieść Prawa albo Proroków, „ale 
wypełnić” (Mt 5, 17). Naucza nawet, że „dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani 
jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni” (Mt 
5, 18). Jednak, to „Syn Człowieczy jest panem szabatu” (Mk 2, 28), to On jest 
„Panem i Gwarantem tego Przymierza Boga z człowiekiem, które jest stare, nowe 
i wieczne”41. To tylko dzięki Niemu możliwe jest świętowanie dnia Pańskiego42, 
to On bowiem pojednał człowieka z Bogiem, przywrócił człowieka Bogu, a czło
wiekowi Ojca.

Sam Chrystus jest „tą Bożą sprawiedliwością, która usprawiedliwia człowieka 
przed Bogiem, która w oczach Boga czyni człowieka ostatecznie ‘sprawiedliwy
m’”43. Dlatego Chrystus jest jedynym pewnym fundamentem, na którym człowiek 
może budować „dom swego życia ziemskiego”44. Tym fundamentem jest Odku
pienie, które „jest w Chrystusie”, jest nim krzyż, w którym „przez swoją śmierć 
odkupieńczą Chrystus zgładził grzechy całego świata własną Krwią: śmierć grze
chu zniszczył swoją własną śmiercią”45, niesprawiedliwość ludzi swoją własną 
sprawiedliwością.

4. UCZESTNICTWO W WOLNOŚCI CHRYSTUSA

Jezus Chrystus jest wolny. Jego działanie jest na wskroś przeniknięte wolnością. 
Nawet najtrudniejsze wydarzenia z Jego ziemskiego życia ukazują tą szczególną 
jakość Jego „Człowieczeństwa”. Wielkim, wciąż żywym i wciąż „nierozszyfrowa
nym” w pełni symbolem takiej sytuacji pozostaje modlitwa w Getsemani46. Tam 
Jezus przyjął świadomie, w akcie oddania Ojcu, swój ziemski los (Mt 26, 42). 
Chrystus nawet swoje życie oddaje w całkowitej wolności: „Nikt Mi go nie za
biera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. 
Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca” (J 10, 18). Źródłem wolności jest więc 
dla Jezusa Jego jedność z Ojcem w Duchu, zgoda na bycie Synem47. 

40 Tamże.
41 Tamże, s. 8, p. 4.
42 Por.: Wj 20, 811; Pwt 5, 1215.
43 Jan Paweł II, „Chrześcijanie w pełnym tego słowa znaczeniu”. Msza św. i beatyfikacja bpa Sebastiana 

Józefa Pelczara [w Rzeszowie], L’OR 1991 nr 5(132), s. 14, p. 4.
44 Tamże.
45 Tamże.
46 Zob. K. Wojtyła, „Znak, któremu sprzeciwiać się będą”. Rekolekcje w Watykanie. RzymWatykan. 

Stolica Apostolska 512. III. 1976, PoznańWarszawa 1976, s. 112116.
47 Por.: Mt 17, 5; Łk 3, 22 oraz Ps 116, 1519. Zob. V. Croce, Gesù il Figlio e il mistero della corce. 

Cristologia e Soteriologia, Leumann 2010, s. 149151: Quale libertà in Gesù di fronte al Padre? „Il 
vangelo testimonia che, dal principio alla fine, egli ha mai messo in dubbio che solo la volontà di Dio 
è bene supremo, quand’anche chiedesse di lasciarsi inchiodare e di restare sulla croce a farsi deridere 
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Ewangelia podaje wiele dowodów owej Synowskiej wolności. Chrystus karmi 
się pełnieniem woli Ojca: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie 
posłał, i wykonać Jego dzieło” (J 4, 34)48. Wolą zaś Ojca jest, aby Chrystus, Jego 
Jednorodzony Syn, sam stał się pokarmem dla swoich braci. Chrystus wyznaje: 
„Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem” 
(J 6, 55). To oczywiste, że misja Jezusa jest tożsama z „nakarmieniem” człowieka, 
z przywróceniem go Bogu, z wprowadzeniem go przez wiarę do życia wiecznego. 
Ten, który przyszedł pełnić wolę Ojca, ma uwolnić człowieka spod niewoli „nie
posłuszeństwa”. „Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi 
dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem 
jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie 
wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 3940). Reakcja słuchaczy 
i sceptycznych obserwatorów Chrystusa pozwala uchwycić związek Jego misji 
z „pokarmem”, którym ma się stać dla tych, którzy w Niego uwierzą. „Żydzi 
szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: ‘Jam jest chleb, który z nieba 
zstąpił’” (J 6, 41).

Św. Paweł dostrzega wyzwalające działanie Chrystusa: „Ku wolności wyswo
bodził nas Chrystus” (Ga 5, 1). Człowiek umożliwia to wyzwolenie, gdy wierząc 
uczestniczy w dziele Chrystusa, gdy przez chrzest wchodzi „na drogę” Mistrza 
z Nazaretu. „Poczynając od sakramentu chrztu, uczestniczymy w odkupieńczej 
śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa”49. Dlatego Ojciec Święty mógł powiedzieć, 
że „my wszyscy, ochrzczeni w imię Trójcy Przenajświętszej w mocy Chrystuso
wego Odkupienia przez krzyż, ‘jesteśmy wydawani na śmierć’, tak jak Chrystus 
przyjął śmierć na krzyżu – ‘aby życie Jego stało się widoczne w naszym śmier
telnym ciele’ (2 Kor 4, 11)”50. To papieskie stwierdzenie wyrasta z Pawłowej 
„teologii uczestnictwa” ochrzczonych w życiu, śmierci i chwale Odkupiciela. 
Apostoł wyznaje, że „przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem 
z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus 
powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6, 4). Bowiem „dla zniszczenia 

dai suoi avversari. Secondo il vangeli di Luca, la vicenda storica di Gesù è compresa tra la risposta 
alla madre: ‘Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?’ (2, 49), e la citazione de 
salmo 31: ‘Padre, nelle tue mani affido il mio spirito’ (23, 46). L’obbedienza umana di Gesù, motiva
ta dall’amore e quindi liberissima, è la rivelazione e attuazione storica, per noi e per la nostra salvezza, 
dell’obbedienza eterna del Figlio al Padre, liberissimamente attuata nello Spirito” (Tamże, s. 151). 

48 „Z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał” (J 6, 38); „Moja 
nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka 
ta jest od Boga, czy też Ja mówię od siebie samego. Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej 
chwały. Kto zaś szuka chwały Tego, który go posłał, ten godzien jest wiary i nie ma w nim nieprawo
ści” (J 7, 1618). Zob. V. Croce, Gesù il Figlio, dz. cyt., s. 355357: La vita. „Mio cibo è fare la volontà 
del Padre”. „La vita di Gesù di Nazaret si caratterizza in modo totale ed esclusivo come obbedienza 
al Padre, dall’inizio alla fine della sua attività umanamente consapevole” (Tamże, s. 355).

49 Jan Paweł II, „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”, dz. cyt., s. 8, p. 4.
50 Tamże.
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grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, 
byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu” (Rz 6, 6). Dla św. Pawła jest oczy
wistym, że „jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem”, to „z Nim również żyć bę
dziemy” (Rz 6, 8)51.

W śmierci Odkupiciela znajduje najgłębsze i najmocniejsze potwierdzenie treść 
Jego nauczania52. Jedno z ośmiu błogosławieństw wypowiedzianych przez Chry
stusa stwierdzało, iż „błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości” (Mt 
5, 6). Jan Paweł II zauważa, że Odkupiciel poniósł je „z sobą na krzyż”, na którym 
„On także został skazany na śmierć”, a przecież „była to śmierć najświętszego 
wśród synów człowieczych”53. Tym samym śmierć Syna Bożego jest radykalnym 
potwierdzeniem mocy przykazania „nie zabijaj” (por.: Wj 20, 13; Pwt 5, 17)54. 
Z drugiej strony, właśnie przez to, że na krzyżu umarł „Sprawiedliwy” (por. Łk 
23, 47), „w znaku krzyża szukamy dróg odkupienia i odpuszczenia wszystkich 
grzechów”55 popełnionych przez „niesprawiedliwych”.

Do śmierci Odkupiciela na krzyżu doprowadził niesprawiedliwy wyrok. Jedy
ny „Sprawiedliwy” został fałszywie oskarżony i niesprawiedliwie skazany na 
śmierć. Wszystko zostało starannie przygotowane i zamierzone, bowiem „arcy
kapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, 
aby Go zgładzić” (Mt 26, 59). To stwierdzenie Ewangelisty przywodzi na myśl 
treść ósmego przykazania: „nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu 
twemu”56. Określa ono konkretną sytuację, w której może znaleźć się człowiek. 
Chrystus przed swoją śmiercią znalazł się właśnie w takiej sytuacji. Postawiony 
przed sądem zwraca się do sługi arcykapłana Annasza, gdy ten Jezusa spoliczko
wał: „Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dla
czego Mnie bijesz?” (J 18, 23). Odnosząc się to tych słów Chrystusa, Ojciec 
Święty przestrzegał swoich rodaków: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw 
temu bliźniemu twemu, którym jest Jezus z Nazaretu”57. Chrystus bowiem wciąż 
jest skazywany w swoich wiernych na śmierć, wciąż w nich poddawany jest prze
śladowaniu (zob. Dz 9, 4). Dzieje Kościoła w różnych krajach, gdzie chrześcijań

51 Przywołane tu fragmenty nie są jedynymi, z których można wyczytać elementy „teologię uczestnictwa” 
św. Pawła. Zob.: Kol 2, 1214; 3, 4; 1 Tes 5, 910, a także Rz 8, 1921.

52 Podobna zasada określa moc świadectwa męczenników. Por. K. Wojtyła, Stanisław, w: tenże, Poezje 
i dramaty, Kraków 1998, s. 120: „Słowo nie nawróciło, nawróci krew”. Wypada jednak dodać, że 
szczytem potwierdzenia prawdziwości i „skuteczności” Ewangelii jest zmartwychwstanie Chrystusa 
Pana, wskrzeszenie Go przez Ojca (por. Dz 2, 24).

53 Jan Paweł II, „«Nie zabijaj»: przeciwko uzurpacji Bożej władzy nad życiem i śmiercią”, dz. cyt., s. 36, 
p. 8.

54 Por. tamże.
55 Tamże. 
56 Por. Wj 20, 16; Pwt 5, 20.
57 Jan Paweł II, „Wielka praca nad mową”. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na stadionie ‘Stomi-

lu’ w Olsztynie, L’OR 1991 nr 5(132), s. 58, p. 5.
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stwo jest zwalczane, a także historia naszej Ojczyzny, jasno dowodzi, że „proces 
Jezusa wciąż trwa”58. 

Choć w procesie Jezusa świadczono fałszywie i niesprawiedliwie przeciw 
Nie mu59, a On przyjął rolę „Oskarżonego”60, to jednak Ojciec ustanowił Go „Sę
dzią” ludzi na końcu czasów61. Chrystus jest też „Świadkiem”. Tak nazywa Go 
Apokalipsa: „To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworze
nia Bożego” (Ap 3, 14). Jest On zdolny, aby zaświadczyć o człowieku wobec 
Ojca62 i wobec samego człowieka. Ewangelista Jan stwierdza, że Jezus „nie zwie
rzał się” tym, którzy uwierzyli w Jego imię, „bo wszystkich znał i nie potrzebował 
niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się 
kryje” (J 2, 2425). On przyszedł tego człowieka „Ojcu przywrócić”63. On, który 
zaświadczył o sobie, że jest „drogą, prawdą i życiem” (por. J 14, 6), powiedział 
też do swoich uczniów, że „poznają prawdę, a prawda ich wyzwoli” (por. J 8, 32). 
Zdaniem Papieża te słowa Chrystusa stanowią swoiste „dopowiedzenie ósmego 
przykazania”64. Nie znaczy to, że prawda, w którą człowiek wierzy i której pragnie 
służyć, ocali jego ziemskie życie. Ona ocali coś znacznie ważniejszego65.

Owocem uczestnictwa w wolności Chrystusa jest udział w Jego miłości i skła
daniu siebie w ofierze braciom i siostrom w Panu. Odkupiciel podpowiada zasady 
tego uczestnictwa. Chrystus zwraca uwagę uczniów na swoją więź z Ojcem: „Jak 
Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” 
(J 15, 9). Jest to więc relacja owocująca konkretną postawą: „Jeśli będziecie za
chowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zacho
wałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości” (J 15, 10). Wreszcie za

58 Bł. ks. Jerzy Popiełuszko w homilii podczas Mszy św. za Ojczyznę w dniu 26 września 1982 r. powie
dział: „Nasze cierpienia, nasze krzyże możemy ciągle łączyć z Chrystusem, bo proces nad Chrystusem 
trwa. Trwa proces nad Chrystusem w Jego braciach. Bo aktorzy dramatu i procesu Chrystusa żyją 
nadal. Zmieniły się tylko ich nazwiska i twarze, zmieniły się daty i miejsca ich urodzin. Zmieniają się 
metody, ale sam proces nad Chrystusem trwa” [cyt. za: http://xj.popieluszko.pl (21.01.2013)]. Podob
nie o modlitwie Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym można powiedzieć, że „wciąż trwa” (K. Wojtyła, 
„Znak, któremu sprzeciwiać się będą”, dz. cyt., s. 116).

59 Więcej na temat procesu Jezusa zob. E. Dąbrowski, Proces Chrystusa w świetle historycznokrytycznym, 
PoznańWarszawaLublin 1965.

60 Zob. J 19, 1011, gdzie przytoczono rozmowę Jezusa z Piłatem.
61 Zob. Mt 25, 3132; J 5, 22 oraz 3, 19; 5, 45; 16, 8. Prawdę tę zawiera Symbol Apostolski („Stamtąd 

przyjdzie sądzić żywych i umarłych”) oraz Symbol NicejskoKonstantynopolitański („I powtórnie 
przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych”). Więcej na temat sądu Jezusa nad światem zob.: KKK 
678682; S. Kunka, W obronie miłości. O sądzie Chrystusa nad światem, w: W komunii z Bogiem. 
Konferencje dla pielgrzymów i nie tylko, na kanwie Składu Apostolskiego, red. A. Szopiński, Pelplin 
2011, s. 95110.

62 Zob. Mt 10, 32: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed 
moim Ojcem, który jest w niebie”. Por. Mt 25, 12.

63 Por. Jan Paweł II, Czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie?, dz. cyt., 
s. 31, p. 4.

64 Tenże, Wielka praca nad mową, dz. cyt., s. 59, p. 5.
65 Zob.: Ps 119, 2225; Łk 22, 42; Hbr 5, 7.
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sadę miłości czyni Chrystus szczególnym, „nowym przykazaniem” (por. J 13, 34). 
Nazywa je „Jego przykazaniem”: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12). Potem dodaje, że to najwyższy 
stopień miłości, oddać życie swoje za tych, których się miłuje (zob. J 15, 13).

Bez wątpienia owo „nowe przykazanie” jest co do treści tożsame z przykaza
niem miłości bliźniego, o którym Jezus przypominał już wcześniej: „Będziesz 
miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22, 39), a które zostało podane 
w Starym Testamencie (Kpł 19, 18)66. Fakt ten podkreśla także św. Jan (zob. 2 J 
1, 56). „Nowość” tego przykazania jest związana z dziełem Odkupienia dokona
nym w Chrystusie. On bowiem jest tym, którego z miłości do człowieka Bóg dał 
światu, „aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 
16). Gdy człowiek odkupiony przez Chrystusa stara się okazać miłość, to dzieje 
się to mocą miłości Boga do świata. Ma to znaczenia na wszystkich etapach życia 
człowieka wierzącego. Szczególnie jednak jest to zasada życia osób zjednoczonych 
sakramentalnym związkiem małżeńskim. Papież pyta: „Czy pamiętają o tym, że 
w momencie ich ślubu przed ołtarzem sam Chrystus zobowiązał się być z nimi 
zawsze, być ich światłem i mocą? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, aby 
ta Boska obecność Chrystusa napełniała ich życie małżeńskie i rodzinne?”67. Py
tania te wyrastają z prawdy, że sakramentalne małżeństwo opiera się na Chrystu
sie, a małżonkowie kochają się „Jego miłością”68. Bowiem On jest obecny „po
między mężczyzną a kobietą w tym wielkim sakramencie, przez który stają się 
oni mężem i żoną, a z kolei rodzicami swych dzieci: ojcem i matką”69, jak przy
pomniał Ojciec Święty. 

5. WYZWOLENIE I USPRAWIEDLIWIENIE W CHRYSTUSIE

Chrześcijaństwo jest „religią Osoby”, dokładniej „religią wspólnoty Osób”. 
Słuchający Słowa Bożego, wypełniający kodeks moralny, żyjący nauką Ewange

66 Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est stwierdza, że „ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował (por. 
1 J 4, 10), miłość nie jest już przykazaniem, ale odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przy
chodzi” (nr 1).

67 Jan Paweł II, Co się stało z przykazaniem «nie cudzołóż» w naszym polskim życiu?, dz. cyt., s. 40, 
p. 5.

68 Małżeństwo mężczyzny i kobiety nie jest ich własną sprawą, ale ma wymiar religijny, sakramentalny. 
Zawierają je przed Bogiem, gdyż każda „osoba jako taka jest nieprzekazywalna (alteri incommunica-
bilis), jest panią siebie samej, należy do siebie, a prócz tego tylko do Stwórcy, na tej zasadzie, że jest 
stworzeniem” (K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, red. T. Styczeń i inni, Lublin 2001, s. 224). Gdy 
pragnie uczynić z siebie „oblubieńczy dar” dla drugiej osoby, przyjmując tę drugą osobę jako dar dla 
siebie, to czyni to wobec Tego, do którego od zawsze należy na mocy stworzenia. Miłość oblubieńca 
jest także związana z przynależeniem odkupionych do Chrystusa (zob. 1 P 1, 1819; por. Ap 14, 
45).

69 Jan Paweł II, Co się stało z przykazaniem «nie cudzołóż» w naszym polskim życiu?, dz. cyt., s. 40, p. 6.
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lii i sakramentami winni opierać się na przekonaniu, że fundamentem ich życia, 
decyzji i celem drogi wiary jest Chrystus, „Syn Boga żywego” (Mt 16, 16). Bowiem 
„’skała’ – to nie tylko słowo Boże, nie tylko Dekalog czy Kazanie na górze, przy
kazania czy błogosławieństwa”, ale „’skała’ – to nade wszystko Chrystus sam”70. 
Na tej skale wznosi się gmach prawdy o świecie, Kościele i człowieku przez Boga 
odkupionym.

Darem Boga jest Odkupienie człowieka. Następuje ono nie na mocy przymie
rza synajskiego, lecz przez krew Chrystusa, na mocy „Nowego Przymierza”71. 
Chrystus jest bowiem dla wierzących „mądrością od Boga i sprawiedliwością, 
i uświęceniem, i odkupieniem” (1 Kor 1, 30). Dlatego św. Paweł jest zmuszony 
upomnieć Galatów: „Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie 
przyda” (Ga 5, 2). Chrystus, Syn Boży, został niejako zaślubiony ludzkości. Zda
niem Jana Pawła II „zaślubiny Bożej Mądrości, która jest Słowem przedwiecznym, 
znajdują swój ewangeliczny wyraz w Kanie Galilejskiej”72. Poprzez tajemnicę 
wcielenia Słowa dokonują się zaślubiny „Bóstwa z człowieczeństwem”73 oraz 
niejako zaślubiny tego, co Boskie, z tym, co ludzkie. U początku swej publicznej 
działalności „jako człowiek, Syn Boży – Jezus z Nazaretu zostaje zaproszony na 
gody weselne wraz ze swą Matką i uczniami”74. Owe gody stają się symbolicznym 
ogłoszeniem, że wybiła już „godzina Syna Bożego” i że wszystkie sprawy czło
wieka stają się od teraz jeszcze bardziej sprawami Boga, zatroskanego o swój lud, 
zaślubiony Mu w Chrystusie (por. J 2, 4).

Choć owoce Odkupienia są obiektywnie nieutracalne, to jednak wciąż toczy 
się walka o wiarę, nadzieję i miłość człowieka odkupionego. Papież podkreśla 
wciąż aktualną potrzebę odnowienia świadomości „prawa Bożego i Odkupienia 
w Chrystusie”75. Odkupienie jest darem Boga, ale „świadomość Odkupienia”76 
wzbudzana przez Kościół i poszczególne jego dzieci, to droga przyjęcia tego 
wielkiego, niezasłużonego daru.

Na budzenie w wierzących „świadomości Odkupienia” ma wpływ wymóg 
związany z trzecim przykazaniem Bożym. Ojciec uczynił swego Jednorodzonego 
Syna „Pośrednikiem naszego zbawienia”, zatem „niedziela, dzień Jego zmartwych
wstania, jest dla nas, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, dniem szczególnie świę

70 Tenże, Chrześcijanie w pełnym tego słowa znaczeniu dz. cyt., s. 14, p. 4.
71 Por. Łk 22, 20; 1 Kor 11, 25.
72 Jan Paweł II, „By nikt nie czuł się obcy we własnej ojczyźnie”. Homilia podczas Mszy św. W Lubaczo-

wie. «Pamiętaj, abyś dzień święty święcił», L’OR 1991 nr 5(132), s. 23, p. 3. Por.: Syr 24, 321; Iz 62, 
15; Mt 9, 15; Ap 21, 9 i nn. 

73 Jan Paweł II, „By nikt nie czuł się obcy we własnej ojczyźnie”. Homilia podczas Mszy św. W Lubaczo-
wie. «Pamiętaj, abyś dzień święty święcił», L’OR 1991 nr 5(132), s. 23, p. 3.

74 Tamże.
75 Tenże, Chrześcijanie w pełnym tego słowa znaczeniu, dz. cyt., s. 15, p. 6.
76 Zob. K. Wojtyła, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, wyd. III, Kraków 2003, s. 4445. 
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tym”77. Jest to dzień poświęcony wspólnemu uczestnictwu wierzących w zgroma
dzeniu liturgicznym, „ażeby zaczerpnąć ze świętości Chrystusa i ażeby cały nasz 
tydzień uczynić świętym”78. Właśnie uczestnictwo we Mszy św. budzi szczególną 
świadomość niepojętej miłości, „jaka została nam okazana przez krzyż Chrystu
sa”79. Ta miłość jest w sposób realny obecna w Ofierze eucharystycznej, a jej 
uczestnicy mogą zawsze na nowo rozpoznać tę miłość Odkupiciela, w imię której 
„On oddał za nas życie swoje” (1 J 3, 16).

Chrystus wciąż pomaga nowym pokoleniom swoich uczniów „odnaleźć pełne 
znaczenie i wartość prawdy (...), która wyzwala”80. Wolność, do której prowadzi 
Chrystus jest wolnością osiągniętą „przez prawdę”, a „nigdy poza prawdą”81. 
Ojciec Święty stwierdził, że „od tej prawdy, jaką czyni człowiek, (...) prowadzi 
droga do Prawdy, którą jest Chrystus”, a jednocześnie prowadzi droga „do wol
ności, do której Chrystus nas wyswobodził”82 (por. Ga 5, 1). ChrystusPrawda nosi 
w swoim „ludzkim sercu, na końcu przebitym włócznią” „całą pełnię bóstwa i całą 
niezmierzoną głębię tajemnicy powołania człowieka w Bogu” oraz „całą tajem
nicę ceny, wartości, jaką ma człowiek, całą tajemnicę Odkupienia”83. Jest On przez 
to całą „Prawdą o człowieku” (por. J 19, 5).

Mając „świadomość Odkupienia”, człowiek winien uznać, że „usprawiedliwie
nie pochodzi od Boga” i że „kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia 
każdego, kto wierzy” (Rz 10, 34). Zatem Chrystus posiada „prawo obywatelstwa 
w świecie, (...) w Europie, dlatego, że dał swoje życie za nas wszystkich”, ma On 
„prawo obywatelstwa wśród nas i wśród wszystkich narodów tego kontynentu 
i całego świata, przez swój krzyż”84. Pomimo tego „prawa” Chrystusa w mental
ności współczesnego człowieka istnieje również droga „wolności od Chrystusa”85. 
Jest to sui generis alternatywa dla „wolności, do której Chrystus nas wyzwolił”86, 
o której już pisał św. Paweł (Ga 5, 1). Papież trafnie przewidział, że „to są te dwie 
drogi, którymi idzie i pójdzie na pewno Europa”87. Lata dzielące obecny rok od 

77 Jan Paweł II, „By nikt nie czuł się obcy we własnej ojczyźnie”. Homilia podczas Mszy św. W Lubaczo-
wie. «Pamiętaj, abyś dzień święty święcił», L’OR 1991 nr 5(132), s. 24, p. 6. Papież słusznie ostrzegał: 
„Dzisiaj, kiedy część katolików zaczyna zaniedbywać coniedzielną Mszę św., trzeba nam sobie przy
pomnieć szczególnie o tajemnicy tej Bożej miłości, jaką zostaliśmy obdarzeni w Chrystusie i która się 
uobecnia na Jego ołtarzu. Nie łudźmy się: odchodząc od źródeł miłości i świętości, odchodzi się od 
samego Chrystusa” (Tamże).

78 Tamże.
79 Tamże.
80 Tenże, Wielka praca nad mową, dz. cyt., s. 59, p. 5.
81 Tamże.
82 Tamże, s. 5960, p. 6.
83 Tenże, Jaka wolność? Jaka Europa?, dz. cyt., s. 7, p. 5. 
84 Tamże.
85 Por. tenże, Wielka praca nad mową, dz. cyt., s. 60, p. 6.
86 Por. ta mże.
87 Tamże. Dalej Jan Paweł II przypomniał, że „Europa ma szczególne związki z Chrystusem, tu się za

częła ewangelizacja, ale tu także zrodziły się i stale się rodzą różne postaci odchodzenia od Chrystusa, 
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roku 1991 potwierdziły te słowa. Jednak w „wolności od Chrystusa” nikt nie 
znajdzie dla siebie usprawiedliwienia, bo to właśnie On jest jedynym Sprawiedli-
wym, którego czyn „sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające 
życie” (Rz 5, 18). Chrystus jest tym Jednym, przez którego posłuszeństwo „wszy
scy staną się sprawiedliwymi” (Rz 5, 19).

ZAKOŃCZENIE

Chrześcijanie i wyznawcy Judaizmu wspólnie wierzą, że Boże przykazania 
przekazane Mojżeszowi „twarzą w twarz” są prawem „życia i wiedzy” (Syr 45, 5). 
Wspólnie też uznajemy, że „przykazania Dekalogu uczą nas podstawowych zasad 
sprawiedliwości”88. Chrześcijanie jednak wierzą ponadto że, „to Mądrość Boża 
objawiona w Chrystusie, Synu Maryi, ukazuje głębszy jeszcze wymiar moralno
ści”89. Możemy go określić jako „wymiar miłości, w szczególności wymiar miło
ści miłosiernej”90.

Analizując homilie bł. Jana Pawła II wygłoszone do rodaków w 1991 roku 
w aspekcie ludzkiej wolności, niniejsze opracowanie stawiało sobie za cel ukaza
nie implikacji soteriologicznych tej ważnej kwestii antropologicznej. Jest to 
sprawa aktualna nie tylko dla czasów wielkich „przełomów”, jakie umownie 
dokonały się w naszej Ojczyźnie w roku 1989, ale dla każdego czasu. Człowiek 
przecież stale dojrzewa do wolności i zawsze musi wybierać na nowo Chrystusa 
jako Tego, który go wyzwala (por. Ga 5, 1). Przeprowadzone analizy doprowadzi
ły do następujących wniosków:

1. Stwórca stworzył człowieka jako wolnego, zatem jego wolność jest koniecz
nym wymiarem ludzkiej egzystencji. Człowiek nie jest jednak nieomylny i czyni 
wiele zła. Z tego powodu wolność człowieka potrzebuje „Odkupienia”. Odpowie
dzią Boga Stwórcy na całe zło uczynione w dziejach przez człowieka, a także zło, 
którego człowiek stał się ofiarą, jest paschalne misterium Syna Bożego. Zmar
twychwstały ukazał miarą miłości Stwórcy do swego stworzenia, miarę dopełnio
ną dziełem Odkupienia. To owa miara wyznacza poziom dobra przeznaczony dla 
Bożego stworzenia, w tym człowieka szczególnie (zob. 1 P 1, 2021). Odkupiciel 
zmartwychwstając, niejako „usprawiedliwił” akt stwórczy Boga, co także ma 
szczególne znaczenie wobec ludzi. Chrystus nie tylko usprawiedliwił stworzenie 

programy odchodzenia od Chrystusa. I przed nami również otwiera się ta dwoistość, ten rozstaj. Wol
ność, do której Chrystus nas wyzwala, wolność przez prawdę. Prawda was wyzwala. Albo też wolność 
od Chrystusa” (Tamże).

88 Tenże, „«Nie kradnij» znaczy także nie nadużywaj twojej władzy nad własnością”. Homilia wygłoszo-
na podczas Mszy św. odprawionej na lotnisku białostockiego Aeroklubu. Beatyfikacja matki Bolesławy 
Lament, L’OR 1991 nr 5(132), s. 48, p. 6.

89 Tamże.
90 Tamże.
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Boże, ale nadto przywrócił człowiekowi zdolność do życia prawdą i podniósł 
godność ludzkiej natury. Tym samym potwierdził zgodę Boga na bycie Stwórcą 
człowieka i świata oraz odnowił ten fundamentalny związek, który stworzeniu 
nadaje sens nadprzyrodzony.

2. Zbawcza misja Chrystusa, Syna Bożego, wiązała się z objawieniem na nowo, 
poniekąd z przywróceniem, relacji Boga Ojca ze swoim stworzeniem. Relacja ta 
bowiem została zerwana, czy mówiąc inaczej boleśnie naruszona. Mimo to Adam 
(„człowiek”) ma tyko jednego Stwórcę i nikt nie może zając Jego miejsca. Syn 
Boży posłany przez Ojca, w Duchu Jego miłości przyszedł przywrócić „człowie
kowi Ojcostwo Boga”, a z drugiej strony „człowieka Bogu jako Ojcu”. Synowska 
postawa posłuszeństwa „ostatniego Adama” (por. 1 Kor 15, 45) stała się narzędziem 
owej misji. Całe życie Jezusa z Nazaretu, Jego nauczanie, męka i krzyżowa śmierć 
to Jego „czyn” posłuszeństwa, poprzez który zostało naprawione nieposłuszeństwo 
pierwszego Adama. Grzech Adama, którego skutki na mocy jednej natury stają 
się udziałem wszystkich ludzi, wyraził się w jego „pierwotnym nieposłuszeństwie”. 
Pozwala to na stwierdzenie, że tajemnica grzechu pierworodnego jest tajemnicą 
odrzucenia Ojcostwa Boga. Matka Chrystusa, wpisuje się w Jego misję, dzięki 
czemu staje się „Nową Ewą”. Jest Ona zawsze Bogu posłuszna, ufa Jego Słowu 
i przyjmuje Je. Chrystus spełniając swą misję, dokonał „nowego stworzenia”. 
Ojciec dał się na nowo rozpoznać swemu stworzeniu przez Jednorodzonego Syna, 
który jest „Bogiem z Boga, Światłością ze Światłości”, jest Tym, który „zabłysnął 
w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej” na Jego ob
liczu (2 Kor 4, 6). 

3. Nauczanie Chrystusa zawsze potwierdza wyższość człowieka nad prawem. 
Chrystus przyszedł ocalić człowieka, a nie prawo (por. Mk 2, 27). Prawo ma słu
żyć sprawie człowieka, jego dobru i rozwojowi, jednak człowiek nie może go 
ignorować. W przykazaniu miłości zawierają się wszystkie wymogi stawiane przez 
Dekalog. Chrystus w sobie spełnił wszelkie przepisy prawa, a sam dał się poznać 
uczniom jako „pan szabatu” (por. Mk 2, 28). Właśnie On jest „Panem i Gwarantem 
tego Przymierza Boga z człowiekiem, które jest stare, nowe i wieczne”. Wreszcie 
to Jego należy uznać jako „Bożą sprawiedliwość”. W niej człowiek staje się przed 
Bogiem „sprawiedliwym”, a jego niesprawiedliwość zostaje przez Chrystusa 
zniszczona (por. 1 J 3, 8). 

4. Działanie Jezusa Chrystusa odznacza się wyjątkową wolnością. Znamiennym 
wydarzeniem tej wolności, i to w bardzo trudnym położeniu, jest modlitwa w Get
semani. Jezus świadomie powierzył swój los Ojcu, tak jak za pewien czas na 
krzy żu powierzy Mu swego ducha (Mt 26, 42; Łk 23, 46). Nawet własne życie 
Chry stus oddał w całkowitej wolności i wewnętrznej zgodzie na swój ziemski los 
(J 10, 18). Bez wątpienia wolność Chrystusa ma swe źródło w Jego jedności 
z Ojcem w Duchu. Jezus Chrystus żyje i działa mocą świadomości oraz wewnętrz
nej zgody na bycie Synem (J 4, 34). Wszystko, co czyni, czyni „wobec Ojca” i dla 
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Niego (por. J 5, 30; 14, 28). Misja Bożego Syna polega poniekąd na „nakarmieniu” 
człowieka (zob. J 6, 55), na przywróceniu człowieka Bogu, na wprowadzeniu 
człowieka odkupionego przez wiarę do wiecznego życia. Sakrament chrztu św. 
wprowadza człowieka „na drogę” Chrystusa. Ochrzczeni uczestniczą w śmierci 
Odkupiciela i Jego chwalebnym zmartwychwstaniu. Właśnie „na tej drodze” 
dokonuje się wyzwalanie człowieka z jego grzechów i zła. Św. Paweł widzi tę 
„drogę” jako uczestnictwo wszystkich synów Adama w wolności Chrystusa (por. 
Rz 6, 48). Śmierć Odkupiciela jest bezspornym potwierdzeniem autentyczności 
Jego nauki, wszystkiego co Ojciec przekazał ludzkości przez Niego (por. Hbr 1, 
13). Chrystus oddał przecież swoje życie za to, czego nauczał. Z drugiej strony 
Jego śmierć w sposób radykalny potwierdza moc piątego przykazania, które Bóg 
przekazał ludziom już wcześniej. Teraz jednak człowiek ma możliwość uczest
nictwa w krzyżu Odkupiciela, który jest jedynym środkiem przezwyciężenia 
wszelkich skutków ludzkiej niesprawiedliwości. Proces Chrystusa i niesprawie
dliwy wyrok pozwalają dostrzec ścisły związek krzyża i ósmego przykazania 
Bożego, które przypomina o roli prawdy w życiu społecznym. Jak pokazuje hi
storia Kościoła, także w naszej Ojczyźnie, „proces Jezusa wciąż trwa”. Oskarżo
ny niesprawiedliwie jedyny „Sprawiedliwy” został przez Ojca ustanowiony Sędzią 
„w sprawie człowieka”. Chrystus jest także najważniejszym „Świadkiem” w tej 
sprawie (Ap 3, 14). Uczestnictwo w wolności Syna Bożego owocuje udziałem 
w Jego ofierze miłości. Źródłem tej miłości jest Ojciec (J 15, 9). Odkupieńczy 
„czyn” Chrystusa, wpisujący się „w dialog miłości” Ojca i Syna, jest podstawą 
„nowego przykazania” (por. J 13, 34).

5. Chrystus jest „skałą”, na której wznosi się gmach prawdy o świecie stwo
rzonym przez Boga i o człowieku odkupionym. Jest On bowiem „mądrością od 
Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem” (1 Kor 1, 30). Choć 
Odkupiciel wypełnił już swoją misję, to walka o wiarę, nadzieję i miłość człowie
ka odkupionego wciąż się toczy. Stąd potrzeba nieustannego pogłębiania świado
mości „prawa Bożego i Odkupienia w Chrystusie”. W budzeniu „świadomości 
Odkupienia” znaczącą rolę odgrywa trzecie przykazanie. „Dzień Pański” jest 
czasem czerpania siły od Odkupiciela, uświęcania się Jego obecnością, a przez to 
uświęcania swej pracy i obowiązków podejmowanych w całym tygodniu. Uczest
nictwo we Mszy św. budzi świadomość niepojętej miłości, którą przez swoją 
„drogę paschalną” ukazał ludzkości Chrystus. „Odkupiciel człowieka” prowadzi 
do wolności „przez prawdę”, a nigdy „poza prawdą”. To Syn Boży sam jest tą 
prawdą, której człowiek zawsze będzie szukał. Jest to „Prawda o człowieku” (por. 
J 19, 5) odkupionym, bo umiłowanym przez Ojca. „Świadomość Odkupienia” 
karze pamiętać, że człowiek nie może sam się usprawiedliwić, ale potrzebuje 
Bożego usprawiedliwienia. Chrystus jest jedynym „Sprawiedliwym”, ale „posia
da prawo obywatelstwa w świecie”, bo oddał swoje życie za niesprawiedliwych. 
Jednak pomimo tego Chrystusowego „prawa” w przekonaniu człowieka współ
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czesnego jawi się kusząca alternatywa wobec „wolności, do której Chrystus nas 
wyzwolił”, a jest nią „wolność od Chrystusa”. Właśnie dlatego tak istotną i naglą
cą okazuje się potrzeba budzenia „świadomości Odkupienia” uznająca, że Syn 
Boży, Jezus Chrystus, jest jedynym „Sprawiedliwym”, przez którego posłuszeń
stwo „wszyscy staną się sprawiedliwymi” (Rz 5, 19). Tylko taka „świadomość” 
może pokonać lęk „niesprawiedliwych” i wprowadzić ich na „drogę ku wolności” 
(J 14, 6; Ga 5,1).

***

„Świadomość Odkupienia” potrzebna jest zawsze i każdemu, lecz sytuacja 
współczesnej Europy zdaje się „głośno” potwierdzać słowa Papieża Polaka z 1991 
roku, że „Europa potrzebuje odkupienia!”91, a „świat potrzebuje Europy odkupio
nej”92. Innego sposobu nie ma, jeśli człowiek pragnie cieszyć się „darem wolności”. 
Pokazały to i nadal pokazują wielorakie próby odkupienia człowieka przez czło
wieka albo wytwory jego intelektu, jak również usprawiedliwianie człowieka jego 
własną niesprawiedliwością lub rzekomo jeszcze większą niesprawiedliwością 
„innych”. Przed kolejnymi skazanymi na niepowodzenie tego typu próbami chro
ni człowieka wierzącego Boski Odkupiciel, „Jedyny wolny Człowiek”, który nie 
chce tej wolności zarezerwować jedynie dla siebie. 

Summary 
The Freedom Redeemed. The Decalogue  
in the Papal Homilies Preached in 1991

Blessed John Paul II in his homilies preached in 1991 to his compatriots in the 
new sociopolitical circumstances emphasised that man is still “maturing to free
dom”. The human being is created with the free will but his or her freedom needs 
redemption. The Risen One revealed the immensity of love which the Creator has 
for his creatures. It is perfected in the act of redemption. The Incarnate Son of God 
came to restore the fatherhood of God for people as well as the sonship of people 
in relation to God as the Father. The teaching and the deeds of Christ confirm the 
superiority of the human over the law. The life of Jesus Christ is characterised by 
a unique freedom. Jesus knowingly entrusted his earthly lot to the Father. The 

91 Tenże, „Jaka wolność? Jaka Europa?”..., s. 7, p. 5.
92 Tamże, s. 8, p. 5.
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freedom of Christ has its source in His unity with the Father in the Spirit. Christ 
is the rock on which the edifice of truth about the world created by God and about 
the redeemed man stands. “He is the source of your life in Christ Jesus, whom 
God made our wisdom and our righteousness and sanctification and redemption” 
(1 Cor 1: 30). The awareness of the redemption is based on the conviction that 
man cannot justify himself or herself but he or she needs God’s justification. Christ 
is the only Righteous and this is through his obedience that “many will be made 
righteous” (Rom 5: 19).

freedom, redemption, the human being, law, justice


