
Dla człowieka kwestia zbawienia jest pytaniem  
o ostateczne powodzenie jego życia. Praca francuskiego 

jezuity Bernarda Sesboüégo stanowi jedną z najbogatszych 
prezentacji myśli chrześcijańskiej, zmagającej się 
z tym pytaniem. Ten znakomity profesor i autor 

fundamentalnych ujęć teologicznych łączy w książce 
niezwykle bogate odwołania do źródeł doktryny 

chrześcijańskiej z inspirującym sposobem interpretacji 
współczesnych modeli soteriologicznych.  

Czym jest zbawienie? Czy jest dziełem życia, czy śmierci? 
Czy to pomysł mściwego Boga, który żąda śmierci Syna, 
by zaspokoić własną sprawiedliwość? – to tylko niektóre 
z pytań, jakie Bernard Sesboüé podejmuje w ożywczym 

kontekście dwóch tysięcy lat myśli soteriologicznej. 
Niniejszy, pierwszy z dwóch tomów jego syntezy  
na temat Jezusa Chrystusa, jedynego Pośrednika, 

podejmuje kwestię tożsamości Jezusa, który jest taki sam 
jak my, a jednocześnie inny niż my.
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Wprowadzenie

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też 
pośrednik między Bogiem a ludźmi, 
człowiek, Chrystus Jezus, który wydał 
siebie samego na okup za wszystkich 

(1 Tm 2,5–6)
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Słowo wstępne

SŁOWO WSTĘPNE

1. Niniejsza książka jest drugą pozycją ukazującą się w serii „Je-
zus i Jezus Chrystus” autorstwa o. Bernarda Sesboüégo SJ, profesora 
paryskiego Centre-Sèvres. Złożona z dwóch tomów poświęconych 
tajemnicy odkupienia, jawi się jako kontynuacja poprzedniej pozy-
cji Autora, poświęconej tajemnicy wcielenia. Ponieważ odkupienie 
jest dziełem wcie lonego Słowa, staje się zrozumiałe, że niniejsze 
studium w wielu miejscach zasadnie nawiązuje do poprzedniego – 
tak jak poprzednie, poświęcone wcieleniu, mającemu w swej istocie 
charakter odkupieńczy, pozwalało spodziewać się tej oto książki 
i wręcz domagało się kontynuacji, którą dzisiaj możemy wziąć do 
rąk…

2. Traktując o zbawieniu, rozważania te dotyczą pewnej prze-
słanki wiary chrześcijańskiej, którą charakteryzują te oto dwie para-
doksalne cechy. Po pierwsze, tkwi ona w samym sercu objawienia, 
a przecież nigdy nie była przedmiotem żadnej wyraźnej defi nicji 
Magisterium. Po drugie, całkowicie wykracza poza ludzki umysł, 
a przecież wywołała całą lawinę przeróżnych ujęć; żadna inna praw-
da dogmatyczna nie była wyrażana na tak wiele różnych sposobów.
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Już ta sytuacja wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie okazuje się jed-
nak podwójnie konieczne, gdy zauważymy, że na przestrzeni wie-
ków, aż po czasy współczesne, pojawiło się wiele wypaczeń i znie-
kształceń, co wywołało lawinę krytyk i sporów.

Jak zobaczymy, Autor jest wyśmienitym znawcą całości zagad-
nienia. Zanim zaproponuje w części trzeciej (czyli w drugim tomie) 
swoją własną syntezę soteriologiczną na ugruntowanych na nowo 
podstawach Nowego Testamentu, poświęca część pierwszą zdefi -
niowaniu problematyki ogólnej. W tym celu sięga wstecz, od współ-
czesnej kontrowersji do pierwotnego odniesienia wszelkiej chrze-
ścijańskiej soteriologii: do pośrednictwa Chrystusa – a raczej do 
Chrystusa Pośrednika. Określa dzięki temu obszar, który jest przed-
miotem badań i którego dotyczy znaczna część pierwszego tomu: 
dwadzieścia wieków historii chrześcijaństwa opisanych w części 
drugiej, zatytułowanej Teologiczny zarys historii doktryn.

3. W ten sposób zostaje nam zaproponowana wnikliwa analiza 
każdej z głównych kategorii, za pomocą których myśl chrześcijań-
ska próbowała wyrazić tajemnicę odkup ien ia, to ostatnie okre-
ślenie (szczególnie uprzywilejowane jako oczywiste) było bowiem 
kiedyś tylko jednym z wielu, do których odwoływała się historia 
wiary i teologii. Zachowano dziewięć kategorii, do których doszła 
dziesiąta, przedstawiona in fi ne jako synteza: kategoria po jedna-
n ia.  Autor je ustawia – pięć po jednej stronie, cztery po drugiej 
– zgodnie z dwiema dynamikami nadającymi strukturę całemu wy-
kładowi, przewijającymi się w procesie rozwoju doktryny: pierwsza 
została nazwana zstępującą, druga zaś, będąca jej przeciwieństwem, 
została przedstawiona jako wstępująca.

Widzimy, że zgodnie z wyraźnie rozróżnialnymi dynamikami, 
za każdym razem chodzi o tę samą fundamentalną rzeczywistość: 
o zbawcze pośrednictwo Jezusa Chrystusa, o którym powiedziano 
zaraz na początku, że w soteriologii chrześcijańskiej stanowi ono 
pierwszy punkt odniesienia. Każdy etap badań został przeprowa-
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dzony w taki sposób, aby objąć cały okres dziejów, w którym posłu-
giwano się daną kategorią. Wystarczy jednak przyjrzeć się spisowi 
treści, aby dostrzec diametralną różnicę w omawianiu poszczegól-
nych kategorii, w zależności od tego, do której części zostały one 
zaliczone. W dziale pierwszym (Pośrednictwo zstępujące) widać 
zawsze podobne następstwo: Pismo Święte, Tradycja, czasy współ-
czesne. W dziale drugim (Pośrednictwo wstępujące) odwrotnie: 
punktem wyjścia jest sytuacja współczesna, która odsyła do świa-
dectwa Pisma Świętego (wtedy, gdy ono istnieje), następnie pojawia 
się odniesienie do świadectwa Tradycji, które kończy się oceną bar-
dziej refl eksyjną. Jak zobaczymy, ta prosta zasada, wpisana w plan 
poszczególnych rozdziałów, kryje w sobie wiele sugestii i jest brze-
mienna w skutki.

4. Jednakże książka musi ograniczyć się do jednego tylko ba-
dania, choćby było ono możliwie najbardziej dogłębne, a więc naj-
cenniejsze. W rzeczywistości analiza idzie tutaj w parze z diagnozą. 
Nie gubiąc nas w labiryntach i nigdy nie ulegając nieeleganckiej 
i ostatecznie jałowej polemice, której wielu odstręczających przy-
kładów w tej dziedzinie dostarcza nam historia, autor z powodze-
niem nie tylko identyfi kuje wypaczenia, lecz jednocześnie naświetla 
ich przyczyny i skutki. Jak zauważymy, w tym kontekście pod jego 
piórem często pojawiają się trzy określenia: wypaczenie, zwarcie, 
skostnienie (lub zastój). A to pokazuje, jak dalece refl eksja teolo-
giczna przyjmuje w końcu formę rozeznan ia  i  o sądu.

Rzecz warta podkreślenia w czasach, kiedy – z pewnością jak 
w każdych innych, ale na pewno powszechniej niż w innych – wie-
rzący potrzebują światła, dzięki któremu nie pomylą się ani w kwe-
stii wierności, ani w kwestii otwartości.

5. Ten, kto umiejętnie potrafi  dokonać koniecznego rozeznania, 
by poddać uzasadnionej ocenie zarówno przeszłość, jak teraźniej-
szość, jest też w stanie podać kontrpropozycje, które w takiej sytu-
acji okazują się niezbędne i oczekiwane, i wytyczyć lub otworzyć 
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drogi wiodące do lepszego zrozumienia lub pójść na nowo już wy-
tyczonymi. A zatem, zgodnie z logiką pierwszego tomu, tom drugi 
– ukaże się on niebawem, a przejściem do niego jest już podsumo-
wanie niniejszego tomu – ofi aruje czytelnikom oryginalną propo-
zycję soteriologiczną. Autor powróci tam do Pisma Świętego, by 
odczytać z niego na nowo i dzisiaj wciąż w nim obecną nowinę 
o Jezusie Chrystusie Zbawicielu świata i Odkupicielu ludzi: „Me-
diator Dei et hominum”.

† Joseph Doré
Arcybiskup Strasburga
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WPROWADZENIE

ZBAWICIEL I�ZBAWIENIE

I. JEZUS, TO ZNACZY JAHWE ZBAWIA

„Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez 
które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12). Jest to imię Jezus, 

które znaczy „Jahwe zbawia”. A zatem od tego imienia powinna 
wychodzić wszelka analiza zbawienia, do niego powinna powracać. 
Naszym zbawieniem jest sam Jezus. Tak jak niegdyś Orygenes nie wa-
hał się mówić, że Jezus jest ewangelią1, że „jest samym królestwem”2, 
tak samo dzisiaj ktoś taki jak Karl Rahner mówi nam o „wydarzeniu 
zbawczym, którym jest sam Jezus”3. To światło winno oświecać 
wszelką naszą refl eksję i chronić nas przed wpadnięciem w pułapkę 
nazbyt łatwej racjonalizacji przyczyny i skutków zbawienia w obrę-
bie jakiegoś systemu, w którym osoba Jezusa byłaby tylko jednym 

1 ORYGENES, Komentarz do Ewangelii według św. Jana, I, V, 28–29, przeł. 
S. Kalinkowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, s. 32–33.

2 ORYGENES, Komentarz do Ewangelii według Mateusza, 14, 7 (komentarz do 
Mt 18, 23), przeł. K. Augustyniak, Wydawnictwo WAM, Kraków 1998, s. 205.

3 K. RAHNER, Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijań-
stwa, przeł. T. Mieszkowski, IW Pax, Warszawa 1987, s. 240.
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z elementów. „Zbawiciel jest zbawieniem, dodaje Rahner, a nie tylko 
nauką i obietnicą”4.

Z pewnością nadal koniecznie trzeba – w ślad za Pismem Świę-
tym i Tradycją Kościoła – analizować rozmaite metafory i katego-
rie, w których rzeczywistość zbawienia jest wyrażana w objawieniu 
i w wierze. Jednakże te kategorie, choć splatają się ze sobą i wza-
jemnie się uzupełniają, same w sobie zawsze pozostaną uboższe niż 
osoba Jezusa, w odniesieniu do której nabierają sensu. Być może 
popełniono błąd, wyrażając je w formie rzeczownika, mówiąc o od-
kupieniu, usprawiedliwieniu, przebóstwieniu, ofi erze, przebłaga-
niu, wręcz o zadośćuczynieniu, ryzykując ich urzeczowienie i za-
pomnienie o tym, że są one tylko określeniami osoby i działania 
Jezusa. Święty Paweł był tego w pełni świadom, nie wahając się 
stwierdzić, że Jezus w swej osobie stał się dla nas „sprawiedliwo-
ścią, i uświęceniem, i odkupieniem” (1 Kor 1,30).

Tożsamość Zbawiciela

W poprzedniej książce w tej serii, Jésus-Christ dans la tradi-
tion de l’Eglise, wyszedłem od analogicznych refl eksji, rozwijając 
formułę „Jezus jest Chrystusem”. Pojęcie „Chrystus”, czyli Me-
sjasz, wyraża bowiem przede wszystkim to, czym jest i co czyni 
dla nas Jezus. Potem zaczęło jednak wyrażać również „dla Boga” 
Jezusa, a więc pełną Jego tożsamość. Perspektywa soteriologicz-
na jest w ten sposób w punkcie wyjścia wszelkiej refl eksji chry-
stologicznej, czego dowodzi rozwój dogmatu, wychodzącego od 
wciąż na nowo formułowanego pytania: Kim ostatecznie musi być 
Jezus z Nazaretu, że naprawdę może nas zbawić? Wraz z Edwar-
dem Schillebeeckxem można więc stwierdzić, że „zbawienie po-

4 Tamże, s. 244.
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chodzące od Boga w Jezusie Chrystusie” jest w wierze chrześci-
jańskiej stwierdzeniem „pierwszego stopnia”, zaś jawna klarowność 
tożsamości Jezusa jest stwierdzeniem „drugiego stopnia”5. Jezus nie 
może bowiem nas zbawić, jeśli nie jest – w jedności jednej osoby 
– prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, którego trady-
cja chrześcijańska wyznawała w sposób coraz bardziej precyzyjny 
i wręcz spekulatywny. Przejmując na swój rachunek owo pierwotne 
powiązanie soteriologii z chrystologią, Karl Rahner sądzi, że chry-
stologia powinna wychodzić od tego, „jaka jest nasza rzeczywista 
więź z Jezusem Chrystusem”6 i że związek ten, dany przez wiarę, 
jest naszym związkiem z „absolutnym Zbawicielem”, gdyż zbawie-
nie, jakie nam On przynosi, „pociąga za sobą absolutne samoudzie-
lenie się Boga samego w sobie”7.

Soteriologia i chrystologia są zatem nierozdzielnie ze sobą zwią-
zane, a omówienie każdej z nich w osobnym opracowaniu bynaj-
mniej nie oznacza zamiaru wprowadzenia między nie podziału, któ-
ry niewątpliwie okazałby się zabójczy. Takie dwoiste potraktowanie 
zagadnienia jest uzasadnione wyłącznie ograniczeniami dyskursyw-
ności ludzkiego języka – nie sposób powiedzieć wszystkiego na raz. 
W pierwszym tomie, przez przegląd Tradycji i odwoływanie się do 
Pisma Świętego, zamierzeniem autora jest rozwinięcie wszystkiego, 
co dotyczy tożsamości Jezusa, który jest taki sam jak my, a jedno-
cześnie inny niż my oraz Inny w odniesieniu do nas. Autor czyni 
to, stale zakładając i w pewnej mierze już wyrażając rzeczywistość 
zbawienia. Stanowi ono drugą stronę tej samej rzeczywistości. Au-
tor poddaje analizie różne aspekty zbawczego działania Chrystusa 
względem nas, na podstawie języka wypracowanego w Nowym Te-
stamencie i rozwiniętego w Tradycji kościelnej. Za punkt wyjścia 

5 E. SCHILLEBEECKX, Jesus. Die Geschichte von einem Lebenden, Herder, Freiburg 
1974, s. 482–486.

6 K. RAHNER, Podstawowy wykład wiary, s. 169.
7 Tamże, s. 170.
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obiera ludzko-boską tożsamość Jezusa, która ustanawia Go jedy-
nym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Przedtem przechodzi-
liśmy od zbawienia do tożsamości, tutaj przejdziemy od tożsamości 
do zbawienia. Dwa powiązane ze sobą i uzupełniające się sposoby 
postępowania; każde z nich ma pierwszeństwo względem drugiego. 
Po prostu problematyka i sposób omawiania zagadnienia są różne, 
z powodów, które wynikają zarówno z treści, jak z historii doktryn.

II. POTRZEBA ZBAWIENIA

Dobra nowina o�zbawieniu – serce 
chrześcijańskiego misterium

Konkretna tożsamość między osobą Jezusa a dobrą nowiną o zba-
wieniu człowieka odsłania przed nami to, co jest w samym sercu wia-
ry chrześcijańskiej. Gdyż „na poziomie objawienia narzuca się za-
sadniczy fakt […]: wiara w zbawienie przyniesione przez Jahwe lub 
przez Jezusa Chrystusa […] wyjaśnia ukształtowanie się jednostki li-
terackiej, jaką jest Pismo Święte, a także powstanie tego, co jawi się 
jako lud Boży. W objawieniu odkupienie już nie odgrywa roli wy-
łącznie tematu (jak »stworzenie«…), ale pełni funkcję strukturalną: 
wiara, skuteczność sakramentów krążą wokół odkupienia lub są jego 
wyrazem. Ten czynnik o charakterze soteriologicznym jest promie-
niującym centrum przesłania Pisma Świętego: Paweł głosi Jezusa 
ukrzyżowanego i nic więcej! Pozostaje to jednak w centrum naucza-
nia Kościoła, i również jego życia”8. Karl Barth, podobnie jak wielu 
innych, przeprowadza tę samą diagnozę, mówiąc o doktrynie pojed-

8 E. HAULOTTE, La rédemption, wykład (odbity na powielaczu), Lyon-Fourvière 
1967, s. 5.
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nania: „Jest to centrum tego, co stanowi przedmiot, źródło i treść gło-
szenia, a więc dogmatyki. […] Na tej podstawie trzeba i z pewnością 
można zobaczyć to, co zewnętrzne. Można to jednak dostrzec dopiero 
na tej podstawie. Wszelki błąd i wszelka luka w poznaniu centrum, 
o którym mowa, natychmiast wypaczyłyby poznanie całej reszty”9. 
Znacznie później to samo rozróżnienie przeprowadza Walter Kasper: 
„Jedność stworzenia i odkupienia – to podstawowa hermeneutyczna 
zasada, na której opiera się interpretacja Pisma”10.

Bardzo licznych ilustracji tych sądów dostarcza analiza różno-
rodnych poświadczeń biblijnych odkupienia i zbawienia. Na razie 
poprzestańmy na zwięzłym ich przypomnieniu. W Nowym Testa-
mencie doświadczenie zbawienia wiąże się bezpośrednio z wyzna-
waniem Jezusa jako Chrystusa (Mesjasza), Pana i Syna Bożego, 
a więc Zbawiciela. Całe wydarzenie Jezusa dokonało się „dla nas”, 
„za wielu” (Mk 10,45; 14,24), zgodnie z bardziej szczegółowym 
określeniem „za nasze grzechy” (1 Kor 15,3), a w języku bardziej 
osobistym – „za mnie” (Ga 2,20). Ewangelia Janowa podkreśla 
miłość Jezusa do swoich „do końca” (J 13,1), gdyż „Nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich” (J 15,13)11. Miłość, jaką Jezus ma „dla nas”, stanowi zasad-
niczy motyw Jego przyjścia, rdzeń Jego misji. Niedawna egzegeza 
wymyśliła pojęcie proegzystencji12, mające wyrażać samo jestestwo 
Jezusa. Również Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański wyraża 
tę centralną oś chrześcijańskiego misterium, wprowadzając sekwen-
cję, która dotyczy wcielenia, życia, śmierci i zmartwychwstania Je-
zusa, a zaczyna się od słów „dla nas […] i dla naszego zbawienia”.

 9 K. BARTH, Dogmatique, IV, I, 1, 57, Labor et Fides, Genève 1966, t. 17, s. 1.
10 W. KASPER, Jezus Chrystus, przeł. B. Białecki, Pax, Warszawa 1983, s. 204.
11 Cytaty biblijne, jeśli nie zaznaczono inaczej, za 5 wydaniem Biblii Tysiąclecia, 

(Pallottinum, Poznań 2000).
12 H. SCHÜRMANN, Comment Jésus a-t-il vécu sa mort?: exégèse et théologie, 

Cerf, Paris1977, s. 145–184.
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