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W homilii wygłoszonej na kolońskich
błoniach Marienfeld podczas uroczystej
Mszy Świętej (21 sierpnia 2005 r.), Ojciec Święty Benedykt XVI zwrócił uwagę,
że przez swe odkupienie Jezus Chrystus
dokonał głębokiej odnowy człowieka
i świata. Dlatego w teologii dzieło odkupienia określa się jako nowe stworzenia,
a w konsekwencji „stworzenie i odkupienie idą razem”1. Tę samą myśl znajdujemy
w encyklice Caritas in veritate (z 29 czerwca 2009 r.), w której Papież wskazuje na
źródło tego powiązania. Jest nim „krystaliczna miłość Ojca do Syna, w Duchu
Świętym. To miłość, która z Syna spływa
na nas. To miłość stwórcza, dzięki której
istniejemy; to miłość odkupieńcza, dzięki
której jesteśmy nowym stworzeniem”2.
Niniejsza refleksja będzie próbą syntetycznego spojrzenia na Bożą miłość,
której tajemnica znajduje się w samym
centrum wzajemnie powiązanych: aktu

stwórczego i aktu odkupienia. Kilka „definicji” odkupienia jako nowego stworzenia (w drugiej części studium) nawiązuje
do teologicznego sensu tego powiązania,
na które wskazuje Magisterium Kościoła,
zarówno przez słowa Benedykta XVI, jak
i w nauczaniu zawartym w Katechizmie
Kościoła Katolickiego. Pierwsze stworzenie (akt stwórczy) odnajduje swój sens
i szczyt w nowym stworzeniu w Chrystusie, którego blask przekracza pierwsze
stworzenie3. Gdy bowiem Odwieczne Słowo weszło w czas i przyjęło ludzką naturę
naznaczoną grzechem w Osobie Wcielonego Słowa ludzka rzeczywistość i każde
wydarzenie doczesne znalazło nową perspektywę. Dla człowieka Bóg stał się człowiekiem, potwierdzając historiozbawcze
znacznie „mostu” między cudownym aktem stwórczym i jeszcze cudowniejszym
dziełem odkupienia. Tak więc stworzenie
i odkupienie idą razem.

1

Benedykt XVI, Dar miłości, [w:] Benedykt XVI, Boża rewolucja, Częstochowa 2006, s. 95.

2

Benedykt XVI, encyklika Caritas in veritate (29. 06. 2009 r.), nr 5.

3

KKK, 349.
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1. Bóg jako Stwórca i Zbawiciel
Jezus, Wcielone Słowo, jest najpełniejszym uobecnieniem więzi pomiędzy aktem
stwórczym i odkupieńczym. Będąc objawieniem Bożej miłości, sam stał się osobowym
darem dla całego stworzenia. W konsekwencji nie tylko można, ale trzeba widzieć ścisły związek pomiędzy tworzeniem
i odkupieniem przez pryzmat tajemnicy
Wcielenia Syna Bożego4. Daje temu wyraz
św. Jan, otwierający swoją Ewangelię Prologiem: „Na początku było Słowo, a Słowo
było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było
na początku u Boga. Wszystko przez Nie się
stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,1-5)5.
Aby we właściwym świetle „zdefiniować” odkupienie przez powiązanie tego
dzieła z aktem stwórczym, należy – przynajmniej ogólnie – przypomnieć najpierw
4

generalną zasadę powszechnie uznaną
w teologii katolickiej, że początek stworzenia był początkiem przymierzem Boga
z człowiekiem.
a. Początek przymierza Boga z człowiekiem: akt stwórczy
Jaki jest związek pomiędzy aktem stwórczym a całą historią zbawienia? W nauczaniu Kościoła znajdujemy przejawy żywego
zainteresowania tą kwestią6. Odpowiedź
brzmi: Bóg nie tylko stwarza, ale wyznacza drogę całemu stworzeniu. Stwierdzenie to odnosi się szczególnie do człowieka
jako istoty rozumnej i wolnej, gdyż – jak
zaznacza Jan Paweł II – „między Bogiem
a człowiekiem istnieje jedyna w swoim rodzaju więź wzajemności”7.
Już Autor Księgi Rodzaju wskazuje na tę
wyjątkową więź. Ukazuje człowieka jako
istotę stworzoną przez Boga oraz ukierunkowaną ku Niemu8. Akt stwórczy należy

„Nie można wyobrazić sobie większej miłości nad tę, jaką Bóg okazał w tajemnicy Wcielenia i Od-

kupienia. Łącząc się osobowo z naturą ludzką w Chrystusie, Bóg udzielił się całemu wszechświatu, zarówno stworzeniom duchowym, jak i światu materialnemu we wszystkich jego odmianach”. R. Kostecki,
Tajemnica życia nadprzyrodzonego. Zagadnienie łaski uświęcającej, Warszawa 1975, s. 104.
5

„W kilku zdaniach uchwycił kosmiczne wymiary Bożego stworzenia i odkupienia nie tylko ludzkości,

ale całego świata. To właśnie Słowo (Logos) wyprowadziło wszechświat z jego istnienia w umyśle Bożym do istnienia rzeczywistego (…)”. J. Grześkowiak, Teologiczne przesłanki odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, [w:] „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 6 (1980) s. 21.
6

Dla przykładu fragment encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio”, w której czytamy m.in.: „Między Bogiem

a człowiekiem - choć każdy przebywa w swoim własnym świecie - istnieje jedyna w swoim rodzaju więź
wzajemności. W Bogu znajduje się początek wszystkich rzeczy, w Nim mieszka pełnia tajemnicy i to stanowi
Jego chwałę; człowiek ma zadanie badać rozumem prawdę i na tym polega jego godność. (…) Pragnienie poznania jest tak wielkie i rozbudza takie energie, że ludzkie serce, choć natrafia na nieprzekraczalną granicę,
tęskni za nieskończonym bogactwem ukrytym poza nią, przeczuwa bowiem, że w nim zawarta jest wyczerpująca odpowiedź na każde dotąd nie rozstrzygnięte pytanie”. Jan Paweł II, encyklika Fides et ratio, nr 17.
7

Tamże.

8

„A wreszcie rzekł Bóg: ‘Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami

morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzątkiem naziemnym!’
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po
czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: ‘Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili
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ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim zwierzątkiem naziemnym’. (…) A Bóg widział, że wszystko, co uczynił było bardzo dobre” (Rdz 1,26-31).
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rozumieć jako początek przymierza Boga
z człowiekiem. Od początku Bóg odnosi
się do swego stworzenia z miłością. To ona
jest sposobem komunikowania się Stwórcy
ze swoim stworzeniem, nie tylko w chwili
powołania jej do istnienia, ale także przez
całą historię jego bytowania w doczesności - w drodze do ostatecznego celu.
Owo pierworodne (pierwsze) przymierze
zawarte z człowiekiem w akcie stwórczym
jest nieodwołalne. Nawet gdy człowiek
w swym życiu doczesnym odchodzi od Bożej
miłości, Bóg nie staje się jego wrogiem, nie
przestaje okazywać miłości swojemu dziełu,
które z miłości powołał do istnienia9.
O poprawności takiego rozumienia
aktu stwórczego jako pierwszego przymierza Boga ze stworzeniem z człowiekiem, świadczy wiara Narodu Wybranego
w Boga - Stwórcę i jednocześnie Zbawiciela. Dla przykładu, Boża Mądrość jest w objawieniu starotestamentalnym niemal
synonimem lub co najmniej nieodzowną
cechą Boga, Stwórcy i Zbawiciela10. Boża
Mądrość od początku (akt stwórczy) realizuje plan pełen życzliwości (rozwój historii zbawienia) wobec całego wszechświata
w jego najdrobniejszych szczegółach. Ten
właśnie plan, na sposób jedyny i niepowtarzalny potwierdziło Wcielenie Syna Bożego,
osobowe objawienie Bożej Mądrości.
Nowy Testament jest potwierdzeniem
9

tego planu wyznaczonego „na początku”
(por. Mk 10,7), a zmierzającego do odkupienia, które dokonało się w mocy Jezusowej
miłości „do końca” (J 13,1)11. W ten sposób
dzieło odkupienia dokonane przez Wcielonego Syna Bożego nie tylko zakłada wcześniejsze (pierwsze) przymierze Boga z człowiekiem (akt stworzenia), ale także doprowadza
je do zbawczej pełni (nowe stworzenie)12.
b. Cud Wcielenia Syna Bożego
Fakt Wcielenia Syna Bożego ma kluczowe
znaczenie hermeneutyczne dla interpretacji związku stworzenia i odkupienia. Bez
uznania prawdy o Wcieleniu, nie można
uznać więzi aktu stwórczego z dziełem odkupienia Wbrew pojawiającym się w ciągu wieków błędnym tendencjom, prawdy
o Wcieleniu nie wolno „ograniczać ani do
mitu, ani do ‘punktowego aktu’. Jest ono
bowiem rzeczywistością wyrażającą się
w całej historii człowieczeństwa Jezusa.
(…) Jezus to radykalne i ostateczne, czyli
eschatologiczne zaangażowanie Boga”13.
Jezus objawił się jako Słowo Życia, Obraz Boga niewidzialnego, Pierworodny
wobec wszelkiego stworzenia. Przyjął
ludzką naturę jako swoją. Wieczność weszła w czas, przez co człowiek ponownie
został otworzony na transcendentne spełnienie w Bogu. Ostatecznym przeznaczeniem człowieka jest bowiem Bóg, a Jego

Por. W. Misztal, Jubileusz i nadzieja nowego stworzenia, „Polonia Sacra” I (2000) s. 165.

10

„Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu

Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą: Wyszłam z ust Najwyższego i niby mgła okryłam
ziemię. Zamieszkałam na wysokościach, a tron mój na słupie z obłoku” (Syr 24,1-3).
11

Powiązanie „początku” i „końca” dokonało się wtedy, gdy „Druga Osoba Trójcy Przenajświętszej

przyjęła ludzką naturę i dokonała jego odkupienia oraz całego materialnego wszechświata”. F. F. Carvajal,
Rozmowy z Bogiem. Medytacje na każdy dzień (t. 4: Okres zwykły, tygodnie XIII-XXIII), Ząbki 1998, s. 227.
12

Chwila stworzenia to początek historii zbawienia. Wielbimy Boga nie tylko jako „Stwórcę i Pana;

wielbimy Jego świętą opatrzność, ale czcimy Go również jako Odkupiciela. Stworzenie dokonane zostało
przez jedno Boże ‘Niech się stanie’, odkupienie zaś – przez życie i śmierć Zbawiciela. W stworzeniu Bóg
nas podarował, w odkupieniu dał Syna swego”. J. Bochenek, Zarys ascetyki, Warszawa 1972, s. 371.
13

J. Szymik, W światłach Wcielenia. Chrystologia kultury, Katowice-Ząbki 2004, s. 61.
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Wcielony Syn jest jedyną drogą, która prowadzi do Ojca w Duchu Świętym. Wcielony Syn Boży jest Tym, który ze swej natury
objawia Ojca. Mówił, że kto Jego zobaczył,
zobaczył też i Ojca (por. J 14,9). Więź Ojca
z Synem to więź istoty, miłości i życia.
Przez Wcielenie w tę więź włączona została ludzka natura. Wcielenie Syna Bożego
można nazwać „cudem wszystkich cudów,
cudem radykalnym i nieprzemijającym nowego porządku stworzenia”14.
Syn Boży poprzez wcielenie zjednoczył
się w pewien sposób z każdy człowiekiem
potwierdzając, że bliskość Boga nie niszczy
człowieka, lecz umożliwia mu pełny rozwój.
Cud Wcielenia to „spotkanie Boga z człowiekiem, wieczności z historią, nieba z ziemią”15. Kiedy wypełniły się nadzieje mesjańskie, dokonało się „zamieszkanie” Boga pośród ludzi16. Bóg zapragnął ocalić człowieka
przez Człowieka. Nadzwyczajne wydarzenie
poczęcia i narodzenia Syna Bożego było realizacją zbawczego planu Stwórcy, dlatego
tajemnica Wcielenia wykracza poza historyczny wymiar samego faktu; znajduje się
w centrum całej historii zbawienia. Spełnił
się odwieczny zamysł wybrania człowieka
przez Boga. W Chrystusie bowiem człowiek
został wybrany przed założeniem świata,
14

aby był święty i nieskalany (por. Ef 1,4). Św.
Paweł stwierdza więc: „Jeżeli ktoś pozostaje
w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To,
co dawne, minęło, a oto wszystko stało się
nowe” (2 Kor 5,17).
Chwila stworzenia, będąca przymierzem
człowieka z Bogiem, od początku zmierzała do swej pełni w wieczności. Inaczej mówiąc, już „na początku” człowiek otrzymał
od Boga powołanie do udziału w dialogu
miłości z Nim, w całym życiu doczesnym,
aby kiedyś osiągnąć pełnię komunii miłości w niebie. Cud Wcielenia Syna Bożego
wskazuje więc, że jak „stare” stworzenie
było dziełem miłości i objawieniem miłości
Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak i „nowe”
stworzenie ukazuje się również jako dzieło jedynego Boga, Dobra Najwyższego17.
2. Odkupienie jako nowe stworzenie
Wśród teologów panuje powszechne
przekonanie, że całe stworzenie – w tym
szczególnie człowiek - zostało odnowione
przez odkupienie, a tym samym znajduje
się na drodze do uczestnictwa w przemianie czasów eschatycznych, by w pełni stać
się nowym stworzeniem w komunii miłości z Bogiem i zbawionymi18. Oto kilka
propozycji „definicji” teologicznych, będą-

G. Iwiński, Krzyż w dziele stworzenia i odkupienia według Jana Pawła II, [w:] „Studia Gnesnensis” XV

(2001) s. 134.
15

J. Szymik, W światłach Wcielenia… dz. cyt., s. 94.

16

Przyniesione do Świątyni Jerozolimskiej Dziecko – Jezus, miało się stać „zbawieniem wszystkich;

światłem na oświecenie pogan. Symeon, wyznający, że może już teraz umrzeć, bo jego oczy ujrzały Jezusa, uważany jest za symbol dokonującego się przejścia od obietnic i nadziei Starego Testamentu do ich
wypełnienia w Jezusowym Nowym Przymierzu”. R. Kempiak Józef - mąż Maryi, Kraków 2004, s. 84.
17

Por. B. Stubenrauch, Podręcznik teologii dogmatycznej. Traktat VIII: Pneumatologia – traktat o Duchu Świę-

tym, Kraków 1999, s. 173.
18

W Chrystusie „przyszło na świat ‘nowe’, ‘nowe stworzenie’ (Ga 6, 15), ‘nowy człowiek’ (Ef 4, 24), ‘od-

nowiony umysł’ (Rz 12, 2), ‘wszystko stało się nowe’ (2 Kor 5, 17); powstała zbawcza przestrzeń, w której znalazła się cała - bez najmniejszego wyjątku - rzeczywistość stworzona. Nie chodzi tu o przestrzeń
o charakterze fizykalnym (choć tego wymiaru nie powinno się również bagatelizować), lecz nade wszyst-
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ko o przestrzeń personalną”. E. Piotrowski, Teodramat. Dramatyczna soteriologia Hansa Ursa von Balthazara,
Kraków 1999, s. 333. Por. M. Rusecki, Dzieło Jezusa Chrystusa, [w:] Dziura R. (red.), Jezus Chrystus, Lublin
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cych próbą syntetycznego ujęcia wzajemnych powiązań aktu stwórczego i dzieła
odkupienia. Są to określenia odnoszące się
do Jezusowego odkupienia, a biorące za
punkt wyjścia stwórcze dzieło Boga.
1. „Odkupienie jest jedynym w swoim
rodzaju objawieniem prawdy o Bogu
jako Jedynym Stworzycielu”. Żaden byt
stworzony nie ma władzy stwarzania
jako przyczyna główna ani przyczyna
narzędziowa. Owszem, Bóg współdziała fizycznie i bezpośrednio z wszelkimi czynnościami bytów stworzonych.
Odkupienie potwierdziło prawdę, że
jedynym Stworzycielem jest Bóg. Tylko
Bóg jest Tym, który stwarza i podtrzymuje w istnieniu to, co jest stworzone.
Dzieło odkupienia niczego nie zmienia
w takim spojrzeniu na Boga jako Jedynego Stworzyciela, akcentuje jedynie rolę
Jezusa Chrystusa. Wskazuje na prymat
Chrystusa nad wszystkim, co stworzone: „Jako Syn Boży, w jedności z Bogiem
Ojcem, jest On Stwórcą, wzorem i celem
wszystkich rzeczy”19. To, czego dokonał
Jezus przez odkupienie, może być więc
określone jako nowe stworzenie. Dzieło
Jezusa nie zasłania Boga Stworzyciela,
lecz tym wyraźniej Go objawia. Jezus objawia się jako Droga do komunii miłości
stworzenia ze Stwórcą. Jezusowe dzieło
okupienia oznacza dla rodzaju ludzkiego
perspektywę udziału w życiu i naturze

Boga, narodzenie do nowego życia, dar
nowego stworzenia20.
2. „Odkupienie jest światłem dla wyjaśnienia
ostatecznego sensu dzieła stworzenia”.
Refleksja nad tajemnicą odkupienia jest
światłem w poszukiwaniu odpowiedzi na
pytanie o sens powołania do istnienia całego wszechświata, jego ostateczne ukierunkowanie. Analiza prawdy o odkupieniu
potwierdza, że to Słowo, które było „na początku”, w pełni czasów „stało się Ciałem”
(por. J 1,1). Słowo przedwiecznie zrodzone
i przedwiecznie umiłowane przez Ojca,
jako Bóg z Boga i Światłość ze Światłości,
jest początkiem i pierwowzorem wszystkich rzeczy stworzonych „w czasie”.
W Chrystusie Odkupicielu ukazuje się więc
i wyjaśnia dzieło stworzenia jako ukierunkowane od początku ku zbawczej w Nim
pełni. Inaczej mówiąc, nie można wyjaśnić
ostatecznego sensu stworzenia świata bez
spojrzenia na jego początek z perspektywy Jezusowego odkupienia. I odwrotnie,
wypowiedzi Pisma świętego o odkupieniu
jako nowym stworzeniu można i powinno się wyjaśniać przez pryzmat opisów
pierwszego stworzenia21.
3. „Odkupienie jest potwierdzeniem prawdy
o Bożej miłości wobec całego stworzenia”.
Zarówno akt stwórczy, jak i dzieło odkupienia, to dary ze strony Boga. Stworzenie i odkupienie łączy ta sama Boża
miłość, nie podlegająca żadnej koniecz-

2004, s. 163; L. F. Ladaria, Stworzenie nieba i ziemi, w: B. Sesboüé (red.), Historia dogmatów. Tom II – Człowiek
i jego zbawienie. Antropologia chrześcijańska: stworzenie, grzech pierworodny, usprawiedliwienie i łaska, rzeczy
ostateczne. Etyka chrześcijańska: od „autorytetów” do Magisterium, Kraków 2001, s. 79; Niemiecka Konferencja Biskupów, Katolicki Katechizm dorosłych: Wyznanie wiary Kościoła, Poznań 1987, s. 200; A. Szostek, Wokół
godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, Lublin 1995, s. 324; C. A. Martinez, Jezus Chrystus – odwieczne
źródło nowości. Ujęcie biblijno-teologiczne, [w:] „Communio” 1 (2002) s. 125.
19

W. Łydka, Stworzenie, w: Zuberbier A. (red.), Słownik teologiczny (2), Katowice 1989, s. 266-269.

20

Por. G. L. Müller, Podręcznik teologii dogmatycznej. Traktat V: Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie,

Kraków 1998, s. 435.
21

Por. J. Kozyra, Nowe stworzenie - kaine ktisis, [w:] „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 11 (1978) s. 38.
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ności. Odkupienie stanowi więc potwierdzenie prawdy o Bożej miłości do całego
stworzenia. Pomimo sprzeciwu stworzenia, Stwórca nigdy nie porzucił tego, co
uczynił. Dzieło Jego miłości, zapoczątkowane wraz z powołaniem wszechświata do istnienia, nie zostało przekreślone czy zaprzepaszczone nawet przez
grzech ludzi. Odkupienie to zatem potwierdzenie Bożej miłości, która w ten
sposób – przez Chrystusa, z Chrystusem
i w Chrystusie - odnowiła całe stworzenie. To zaś odnowienie można nazwać
nowym stworzeniem. Taki sposób definiowania odkupienia „sytuuje wszystko
w zasadniczej perspektywie odniesienia
do Ojca i Syna i Ducha Świętego”22.
4. „Odkupienie jest dopełnieniem darów
udzielonych w akcie stworzenia”.
Etapy historii zbawienia: stworzenie
i odkupienie, stanowią jeden rozwijający
się na przestrzeni dziejów akt, jedną tajemnicę działania tego samego Boga. Historia zbawienia ma w sobie jakby dwa
aspekty: negatywny (wyzwolenie od zła)
i pozytywny (obdarzenie łaską)23. Gdy
Bóg Trójjedyny wyzwala stworzenie od
zła, jednocześnie obdarowuje je łaską.
Stało się to przez Jezusa Chrystusa, który
dokonał odkupienia całego stworzenia.
W ten sposób nastąpiło „dopełnienie

stworzenia (...), które dzięki temu dojdzie
do ostatecznego zjednoczenia z Bogiem”24. Kategoria „dopełnienia” nie oznacza jednak, że dziełu stworzenia czegoś
brakowało, lecz że po odejściu od Boga
(przez grzech), stworzenie samo pozbawiło się tej pełni, jaką miało od początku
od Boga. Dar Jezusowego odkupienia,
pokonując zło grzechu (aspekt negatywny) i obdarowując łaską (aspekt pozytywny), nie tylko przywrócił pierwotny stan
stworzenia wobec Stwórcy, lecz w tajemniczy sposób dopełnił tego obdarowania,
zgodnie ze słowami św. Pawła: „Gdzie
wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej
rozlała się łaska” (Rz 5,20).
5. „Odkupienie jest kontynuacją dialogu
Boga ze stworzeniem”.
Bóg nie tylko stworzył świat, ale nawiązał z nim dialog miłości, szczególnie
z rodzajem ludzkim, udzielając każdemu
człowiekowi dostępu do komunii miłości
ze Sobą. Grzech pierworodny był z winy
człowieka utratą tego dostępu. Jezusowe odkupienie przywróciło możliwość
kontynuacji stwórczego dialogu Boga
z ludźmi. Akt „stwarzania” i „odkupienia” łączy nie tylko „relacja następstwa,
lecz także równoczesności. Trwa więc
odkupione stwarzanie”25. Nie jest zatem
błędem, przeciwnie, ważnym postulatem

22

W. Misztal, Jubileusz i nadzieja… dz. cyt., s. 164.

23

Wielu filozofów i teologów zadaje pytanie o możliwość pogodzenia idei ewolucji z koncepcją odku-

pienia jako nowego stworzenia. Między innymi Piotr Teilhard de Chardin podkreśla, że „świat jako całość
jest pełen napięcia między tym, czym jest w danej chwili, a tym, do czego zmierza - do większej jedności. Cały dynamizm świata ukierunkowany i nastawiony na ostateczne zjednoczenie z Bogiem, realizując
powoli to ostateczne zadanie w wielkim trudzie, pozostawia za sobą koniecznie dezorganizację, zło i to
na każdym poziomie swego rozwoju i osiągniętej już aktualnie jedności. Ciągłe jednoczenie, walka z wielością i przewyciężanie jej poprzez wzmacnianie procesu unifikacji, to według Teilharda, zbawienie”. J.
Kulisz, Rozumienie odkupienia w ewolucyjnej wizji świata Piotra Teilharda de Chardin, w: Bartnik Cz. S. (red.),
Teologiczne rozumienie zbawienia, Lublin 1979, s. 107.
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Tamże, s. 129.
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J. Cuda, Od odkupienia do stworzenia?, [w:] „Śląskie Studia Teologiczno-Historyczne” 30 (1997) s. 92.
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teologicznym godnym coraz szerszego
upowszechniania, aby w odkupieńczym
dziele Jezusa coraz bardziej dostrzegać
kontynuację stwórczego dzieła Boga na
płaszczyźnie dialogu miłości pomiędzy
stworzeniem a Jego Stwórcą26.
6. „Odkupienie jest nowym przymierzem
Boga ze stworzeniem”.
Odkupienie, będące kontynuacją dzieła
stworzenia, stanowi jednocześnie rzeczywistą nowość historiozbawczą, określaną w teologii m.in. właśnie za pomocą pojęcia „nowe przymierze”. Chodzi
o udoskonalenie starego przemierza:
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał” (J 3,16). Słowa te
wyrażają prawdę o nieskończonej miłości Boga do całego stworzenia, świadczą
o hojności Boga Stwórcy, który zawarł
z całym stworzeniem nowe przymierze
miłości przez Wcielenie Syna Bożego.
Przymierze to jaśnieje „odkupieńczą”
nowością. W tym znaczeniu spojrzenie
na odkupienie jako na nowe stworzenie
łączy się nierozerwalnie z ideą udoskonalenia przemierza zawiązanego już
w akcie stworzenia27. Jezus, wywyższony na krzyżu, jest Nowym Przymierzem,
gdyż przyciągnął wszystkich do siebie

(por. J 12,32), stał się Głową wszystkiego, tego, co na niebie i co na ziemi (por.
Ef l,10); poprzez Jego Krew, Bóg pojednał
wszystko ze Sobą (por. Kol l,20).
7. „Odkupienie jest usprawiedliwieniem
stworzenia”.
Termin „usprawiedliwienie” jest w teologii bądź synonimem odkupienia, bądź
też jego skutkiem lub owocem. Oba te
znaczenia znajdujemy w Listach św.
Pawła28. Idąc za jego nauczaniem, teologia katolicka podkreśla, że usprawiedliwienie to poniekąd pierwsza konsekwencja wiary w akt odkupienia,
to „oczyszczanie duszy, dojrzewanie
wewnętrzne, doświadczenie ‘mocy
mieszkającego w nas Ducha Bożego’
(Rz 8,11)”29. Pojęcie usprawiedliwienia
wskazuje, że Słowo, o którym pisze św.
Jan, nie tylko było „u Boga”, ale „jest
Bogiem”. Ono przyszło na świat jako do
„swojej własności”, albowiem „świat
stał się przez Nie” (por. J 1,10-11). Usprawiedliwienie stworzenia przez Wcielone
Słowo było konieczne, aby świat mógł
stać się ponownie (nowe stworzenie)
własnością Słowa, „by Bóg był wszystkim we wszystkim” (1 Kor 15,28)30.

26

Por. tamże, 83.

27

Por. J. Bolewski, Początek w Bogu. Jedność dziewiczego i niepokalanego poczęcia, Kraków 1998, s. 348.

28

Dla przykładu: Jezus Chrystus „stał się dla nas i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem” (l

Kor l,30); „Wszyscy bowiem zgrzeszyli, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie (…) Bóg odpuścił grzechy po to, by ujawnić w obecnym czasie
Jego sprawiedliwość, i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy
w Jezusa (…) Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa” (Rz 3,21-28). W ciągu wieków pojawiała się niejednoznaczna interpretacja tych i tym
podobnych myśli św. Pawła. Przejawem dyskusji na ten temat pozostaje radykalizm wielu nurtów protestanckich, które redukują „zbawienie Chrystusowe w doczesności (...) tylko do samego przyobiecania
nam zbawienia w niebie, w które tu na ziemi pozostaje nam jedynie wierzyć”. Cz. S. Bartnik, Odkupienie,
usprawiedliwienie i zbawienie, [w:] Bartnik Cz. S. (red.), Teologiczne rozumienie zbawienia, Lublin 1979, s. 38.
29

Tamże, s. 41-42.

30

Por. Cz. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka (t. 1), Lublin 1999, s. 796.
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8. „Odkupienie to powrót stworzenia do
Boga”.
Idea odkupienia jako powrotu stworzenia do Boga nawiązuje do przypowieści o synu marnotrawnym. Grzech jest
odejściem, nawrócenie – powrotem. Jak
powrót syna marnotrawnego do domu
Ojca, tak i powrót człowieka i całej ludzkości do Boga jest darem Jego miłosierdzia i jednocześnie owocem dobrowolnej
decyzji człowieka. Chodzi o pozytywną
odpowiedź człowieka na dar Jezusowej
łaski oczyszczającej i uświęcającej. Cały
ten proces powrotu może być więc rozumiany w kategoriach nowego stworzenia, gdyż jest w nim obecny „ruch
od Syna Człowieczego, przez Ducha ku
Ojcu wszechbytu. Oczywiście, w całości
ruch ten jest działaniem Bożym, ale także procesem zaczętym w historii, a koronującym się w niebie (…)”31. Ten właśnie powrót całego stworzenia do Boga
dokonał się przez Jezusa Chrystusa Odkupiciela, zgodnie ze słowami św. Pawła: „I wszystko poddał pod Jego stopy,
a Jego samego ustawił nade wszystko
Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami” (Ef 1,22-23).
9. „Odkupienie jest przywróceniem człowiekowi utraconej przez grzech godności dziecka Bożego”.
Dzieło odkupienia to dar przywrócenia
człowiekowi godności otrzymanej w akcie stworzenia – godności dziecka Bożego. Odkupić to „równocześnie oddać
Bogu człowieka i Boga człowiekowi. Odkupić to znaczy: równocześnie przywrócić człowieka samemu sobie - w samym
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sobie nie jest on bowiem kim innym,
jak tylko obrazem i podobieństwem
Boga”32. Kościół uroczyście świętuje
Dzień Bożego Narodzenia, aby wyrazić
swoją wiarę w coś, co przekracza możliwości poznawcze rozumu: Bóg stał
się człowiekiem, aby nam przywrócić
możliwość stania się na nowo dziećmi
Bożymi. Jeśli taka jest głębia więzi tego
co Boże z tym, co ludzkie w misterium
Wcielenia i Odkupienia, odpowiedź ze
strony Kościoła – i całej ludzkości – nie
powinna być inna, jak tylko podjęcie
koniecznego wysiłku, aby przyjąć ten
dar przywróconej człowiekowi godności dziecka Bożego. Jest to dar nowego
stworzenia: na nowo człowiek został
przyjęty jako dziecko Boże. Odkupienie
to nowe stworzenie człowieka na obraz
i podobieństwo Boże, aby jako dziecko Boże z doczesności mógł przejść do
wieczności, do domu Ojca33.
10. „Odkupienie jest pojednaniem stworzenia ze Stwórcą”.
Pomiędzy Stwórcą a stworzeniem istnieje powiązanie na płaszczyźnie bytowej
– Stwórca jest źródłem istnienia dla całego stworzenia. Niewłaściwa interpretacja tego związku Stwórcy i stworzenia
prowadziła w historii do poważnych
błędów, np. w ramach systemów panteistycznych. Dla panteizmu związek
Stwórcy ze stworzeniem jest tak znaczący, że „wszystko jest Bogiem”. Co więcej,
początek wszystkiego, również bogów,
wywodzi się z kosmicznego pomieszania elementów: ziemi, wody, powietrza
i ognia („cztery żywioły”). W ten sposób
panteizm wskazuje na „przebóstwienie”

31

Cz. S. Bartnik, Odkupienie, usprawiedliwienie… dz. cyt., s. 41.

32

Jan Paweł II, Orędzie Ojca Świętego Noc betlejemska początkiem Odkupienia (1982), [w:] Jan Paweł II,

Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I-II, Kraków 1998, nr 4.
33

Por. tamże, nr 9.
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całej natury. Wiara chrześcijańska nie
uznaje tego rodzaju rozwiązania, lecz
głosi prawdę o Jezusie Chrystusie, który
stał się źródłem odkupienia, czyli przywrócenia właściwej relacji stworzeń do
Stwórcy. Jezus nie pojednał stworzenia ze
Stwórcą w „duchu panteistycznym”. Odkupienie jako nowe stworzenie nie było
„ponownym utożsamieniem” stworzenia i Stwórcy, stało się natomiast ponownym pojednaniem stworzenia ze Stwórcą
na płaszczyźnie ponadnaturalnej. W tym
znaczeniu odkupienie stało się uwieńczeniem obietnic Bożych zapoczątkowanych
w ustanowionej w akcie stwórczym zależności stworzenia od Stwórcy34.
11. „Odkupienie jest rekapitulacją całego
stworzenia w Chrystusie”.
Odkupienie nie było unicestwieniem
„starego” stworzenia po to, by powołać do istnienia „zupełnie nowe”. Gdy
mówimy o czymś nowym (nowe stworzenie), myślimy o rekapitulacji wszystkiego w Chrystusie chwalebnym. Ofiara
Chrystusa to „objawienie i wypełnienie
pierwotnej miłości Stwórcy do stworzenia, która to miłość istnieje odwiecznie
w relacji Ojca do Syna w Duchu Świętym.
34

Jak podkreślają Ojcowie Kościoła (np. św.
Ireneusz z Lyonu), zbawienie w Jezusie
Chrystusie, rozumiane jako nowe stworzenie, nie jest powtórzeniem pierwszego stworzenia, ale jego wypełnieniem,
jego rekapitulacją, której zamysł jest
obecny już w pierwszym stworzeniu”35.
12. „Odkupienie wskazuje na życie wieczne
jako cel dzieła stworzenia”.
Doczesność nigdy nie była ostatecznym
celem stworzenia. Od samego początku
to, co zostało przez Boga stworzone, zostało ukierunkowane na pełnię w „przyszłym świecie”. Św. Paweł określa Jezusa Chrystusa „Pierworodnym wobec
każdego stworzenia, bo w Nim zostało
wszystko stworzone (Kol 1,15-16). Przyjęcie natury ludzkiej przez Wcielone
Słowo objawiło i potwierdziło ponadczasowy zamysł Boży co do człowieka
i wszechświata. Zamysł ten został potwierdzony „przez” Misterium Paschalne i „w” Misterium Paschalnym: „Syn
Boży umiera na Krzyżu (…) za prawdę
o miłości Boga, ostatecznie za prawdę
potwierdzającą odwieczny zamysł Boży
względem stworzenia i człowieka”36.
Już po (pierwszym) stworzeniu Bóg nie

„Historia zbawienia miała swój początek - arche; swój punkt centralny i swój telos - punkt dojścia. Mię-

dzy początkiem czasów a ich ‘końcem’ można rozróżnić pewne okresy. Historia zbawienia (…) poczyna się
‘od pierwszego Adama’. (…) Stworzenie jest ‘pierwszym rozdziałem historii zbawienia’. (…) Tradycja chrześcijańska ustawia stworzenie na początku linii obietnic: stworzenie, wybranie, Prawo, prorocy, nowe stworzenie
w Chrystusie. Nazywanie zbawienia nowym stworzeniem jest również bardzo wymowne. (…) W Chrystusie
Jezusie mamy pełnię objawienia i zbawienia. Dzięki Niemu w samym sercu historii ludzkiej obecne są moce
zbawcze (…)”. J. Kudasiewicz, Teologia zbawienia w nauczaniu Jana Pawła II, „Verbum Vitae” 1 (2002) s. 280.
35

Z. Kubacki, Miłość jest pierwsza, [w:] „Przegląd Powszechny” 5 (2000) s. 227.

36

G. Iwiński, Krzyż w dziele stworzenia… dz. cyt., s. 136. Między innymi H. U. von Balthazar poświęca temu za-

gadnieniu wiele miejsca w swych soteriologicznych poszukiwaniach. Podkreśla, że Jezus „z miłości do zagubionych ludzi, pogrążonych w całkowitej samotności, zsolidaryzował się z nimi. (…) Solidarność oznacza tu ‘być
samotnym z innymi’. Łączność z Synem Bożym, która powstała dzięki tej solidarności jest, zdaniem Balthasara,
głębsza aniżeli podział spowodowany śmiercią”. E. Stachowić, Solidarność Jezusa z ludźmi. Misterium odkupienia
w ujęciu H.U. von Balthasara, „Ateneum Kapłańskie” 2-3 (2002) s. 264. E. Stachowić, który analizuje poglądy H.
U. von Balthazara w perspektywie tej właśnie bliskości Jezusa wobec wszystkich ludzi, zauważa, że w jego

117

ARTICLES
pozostawił swego dzieła samemu sobie,
lecz wyznaczył mu cel. Nie tylko dał swemu stworzeniu istnienie, ale w każdej
chwili podtrzymuje to istnienie, pozwala swemu stworzeniu działać i prowadzi
je do ostatecznego celu, którym – jak
jeszcze raz wskazało Odkupienie dokonane przez Jezusa - nie jest doczesność.
Refleksja końcowa
W centrum dziejów wszechświata znajduje się osoba Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Dokonane przez Niego odkupienie obejmuje całą
ludzką historię i związany z nią świat materialny. Podjęta przez nas refleksja była
próbą zdefiniowania Odkupienia za pomocą idei nowego stworzenia. Kiedyś, na
początku, powołał Bóg do bytu to, co nie
istniało (por. Rz 4,17), w swoim zaś Wcielonym Synu powołał ludzi umarłych przez
grzech do nowego życia.
Nowotestamentalna idea nowego stworzenia wskazuje zatem, że odkupienie nie
tylko jest źródłem sensu wszechświata,
ale także historiozbawczym tego sensu
dopełnieniem. Nie zdołał unieważnić tego
sensu i wartości ogrom zła, jaki pojawił
się w historii ludzkiej. Jeśli zatem dzieło
odkupienia słusznie zasługuje na miano
„nowego stworzenia”, to nie w opozycji
do aktu stworzenia świata, lecz jako historiozbawcze jego odnowienie i realizację.
Chcieliśmy w naszej refleksji zaakcentować, że w planach Bożych dzieło stworze-

nia „stanowi integralną jedność z dziełem
odkupienia. Pierwsze czyny Boga wpisywały się w jeden łańcuch historii zbawienia,
którą tworzyły wielkie dzieła Boże, dokonywane od samego ‘początku’. Dzieło odkupienia, odczytywane jako nowe stworzenie,
podkreśla prawdę o creatio continua, o nieprzerwanej stwórczej działalności Boga,
która nie zna zachodu, tworząc zawsze
rzeczy nowe i coraz większe”37. Nowotestamentalne określenie odkupienia jako
nowego stworzenia zostało więc ponownie
przypomniane przez nauczanie Kościoła,
wyrażone przez Benedykta XVI w homilii
na kolońskich błoniach Marienfeld: „Stworzenie i odkupienie idą razem”38.
Summary
Creation and redemption come together
In the homily delivered at the Marienfeld land near Cologne during the solemn
Mass (21 August 2005) the Pope Benedict
XVI emphasised that due to His redemption Jesus Christ had carried out a thorough renewal of the man and the world.
Therefore, in theology the act of redemption is described as new creations, and
consequently ‘creation and redemption
come together’. This idea is found in the
encyclical entitled Caritas in veritate (dated
June 2009) in which the Pope points out
the source of this connection. This source
is ‘crystal love of the Father to the Son,
in the Holy Spirit’. This is the love which
flows from the Son to us. This is the love

Pismach idea solidarności łączy się także z prawdą o „zstąpieniu Jezusa do Otchłani”. Według H. U. von Balthazara, Syn Boży po śmierci „zstąpił do zmarłych jako zmarły człowiek, a nie jako żywy Zwycięzca z flagą wielkanocną (…). W tę ostateczność śmierci zstąpił umarły Syn, już nie jako działający, lecz pozbawiony przez Krzyż
wszelkiej mocy i własnej inicjatywy (…) Pomimo to ‘nowy Zmarły’ jest zupełnie inny od wszystkich pozostałych.
On zmarł z czystej bosko-ludzkiej miłości. (…) Zbawczy czyn Krzyża ma znaczenie nie tylko dla żyjących, ale
zamyka w sobie wszystkich zmarłych przed nim i po nim. Wydarzenia Wielkiej Soboty - zdaniem Bazylejskiego
teologa - świadczą o uniwersalnym wymiarze dokonanego przez Jezusa odkupienia”. Tamże, s. 264.
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Z. J. Kijas, Początki świata i człowieka, Kraków 2004, s. 14.

38

Benedykt XVI, Dar miłości, [w:] Benedykt XVI, Boża rewolucja, Częstochowa 2006, s. 95.
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of creation due to which we exist; this is
the redemptive love due to which we are
a new creation’ (no. 5).
This reflection will constitute an attempt to look synthetically at God’s love
whose mystery remains in the very centre
of mutual links between the act of creation
and the act of redemption. Several ‘definitions’ of redemption as the new creation
(in the second part of the study) refer to
the theological sense of this connection
which Magisterium of the Church indicates both through the words of Benedict
XVI as well as in the teaching included in
Catechism of the Catholic Church. The first

creation (act of creation) finds its meaning and its summit in the new creation in
Christ, the splendour of which surpasses
that of the first creation (Catechism of the
Catholic Church, 349). When Eternal Divine
Word entered us and took a human nature
marked with a sin, in the Person of Incarnate Word human reality and each earthly
event found a new perspective. For a man
God has become a man confirming the
redemptive-historical meaning a bridge
between a miraculous act of creation and
even more miraculous act of redemption.
Therefore, creation and redemption come
together.
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