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Warszawsk i e  S t ud i a  Teo l og i czne 

XXV I I I / 2 /20 15 ,  1 1 8 - 1 47

Ks. Maciej Tarnowski

Z A G A D N I E N I E  M I S T E R I U M 
P A S C H A L N E G O 
W  WYBRANY C H  P I SMA C H  J O S E P H A  R AT Z I N G E R A

 Dziś w trakcie liturgii używa się Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitań-
skiego, jego wielki autorytet wynika z faktu, że jest on owocem dwóch pierwszych 
soborów powszechnych i stanowi rozwinięcie Credo Apostolskiego, które, jak po-
ucza Katechizm Kościoła Katolickiego, jest „wiernym streszczeniem wiary Aposto-
łów, jest to starożytny symbol chrzcielny Kościoła rzymskiego”.  Kościół, wyznając 
swoją, wiarę głosi: „Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został 
umęczony i pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia jak oznajmia Pismo”. 
W tych słowach odnajduje się syntetyczne wyrażenie Misterium Paschalnego Jezu-
sa Chrystusa. Jest to artykuł wyznania wiary Kościoła wszystkich wieków. Święty 
Paweł pisze w Liście do Koryntian: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne 
jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1Kor 15,14). 

To wszystko ukazuje fundamentalne znaczenie tego artykułu wiary chrze-
ścijańskiej. Uwidacznia też fakt, że Pascha Chrystusa, będąc wydarzeniem histo-
rycznym, jako takie stanowi coś niepowtarzalnego i całkowicie jednorazowego, 
jednak jest ona również misterium Boga. Wynika z tego niezbicie, że jako takie nie 
może pozostać tylko i wyłącznie zwyczajnym wydarzeniem z przeszłości, lecz jest 
faktem zbawczym, trwającym nieustannie i nieprzerwanie uobecniającym się w Ko-
ściele, a w sposób szczególny i wyjątkowy w kulcie sprawowanym przez Kościół. 

Rozważając tak ważne zagadnienie, trudno nie odnieść się do teologii Jo-
sepha Ratzingera, wieloletniego prefekta Kongregacji Nauki Wiary (1981-2005), 
późniejszego papieża Benedykta XVI. Joseph Ratzinger jest teologiem ukazującym 
chrystologię sensu, pokazującym świat i historię ludzkości w perspektywie Chry-

1 KKK 194,195.
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stusa. To niezwykle ważne, gdyż rozwój badań biblijnych oparty na historyczności 

zrodził pokusę sprowadzenia, zredukowania, chrystologii do historii, a z drugiej 

strony pojawiały się działania próbujące wyciągnąć chrystologię z historii, całko-

wicie odseparować się od jakiejkolwiek historyczności. Ten dylemat, przed jakimi 

stanęła chrystologia, Joseph Ratzinger streszcza w zwrocie: „Jezus czy Chrystus”. 

Joseph Ratzinger wskazuje nieustanie, że nie można zredukować Chrystusa tylko 

do rangi jakiegoś fenomenu historycznego. Dopiero wiara i odczytywanie Ewange-

lii zgodnie z tradycją Kościoła dają prawdziwą gwarancję zrozumienia i spotkania 

tego, który prawdziwie jest Chrystusem. Chodzi tu o hermeneutykę wiary, w którą 

wpisać się ma chrystologia doświadczenia i pragnienia Boga. Daje ona możliwość 

rzeczywistego spotkania się z Chrystusem, który nie może być tylko „Chrystusem 

wiary”, nie będąc jednocześnie „Jezusem historycznym”. 

Boga.

Jedność tajemnicy wcielenia i tajemnicy  
paschalnej Jezusa Chrystusa

Przyjście Pana na świat w uniżeniu stanowiło początek Jego pokornej drogi 

zakończonej męką krzyżową i zmartwychwstaniem. Unaocznia się tu z całą mocą 

fakt, że nie sposób mówić o misterium paschalnym Chrystusa, wyłączając poza 

nawias rozważań Tajemnicę wcielenia. Prawdą jest, że wielu teologów usuwa ta-

jemnice życia Jezusa na margines wiary i teologii, pójście tą drogą rozważań jest 

niejako wejściem na ścieżkę metodologiczną, wytyczoną przez pobożność średnio-

wiecza i początek czasów nowożytnych, kiedy to z upodobaniem zastanawiano się 

nad człowieczeństwem Syna Bożego przez rozpatrywanie poszczególnych tajemnic 

Jego życia. Jest to ścieżka teologiczna, którą podążał również Joseph Ratzinger, roz-

myślając nad człowieczeństwem Jezusa Chrystusa przeżywanym w konkretnych 

fazach historycznych, jakimi były Jego dzieciństwo, życie ukryte, czas publicznej 

2 Por. C. Schütz, Tajemnice życia Jezusa jako pryzmat wiary, „Communio” 133(2003), s. 13, 17-18, 23.
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działalności.3 Pozwoli to uchwycić dwa istotne elementy, które zawierają się w ter-
minie „wcielenie”, czyli przyjęcie przez odwieczny Logos Ojca natury ludzkiej i jed-
nocześnie całokształt życia Chrystusa.4 W ten sposób ukaże się obraz człowieka – 
Jezusa Chrystusa, który, będąc człowiekiem, jest jednocześnie Bogiem i przez swoje 
człowieczeństwo ukazuje Boga. 

 W Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskim Kościół wyznaje: „On to dla 
nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przy-
jął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”. Stał się człowiekiem, stał się dziec-
kiem, kimś zależnym od innych. Jezus- -dziecko pochodzi od Boga, lecz nie tylko, 
także od ludzi. Jego ludzkie ciało zostało ukształtowane w łonie kobiety. Od niej 
otrzymał ciało, krew, wychowanie, życie. Także sposób widzenia świata, myślenia, 
psychikę. Przyjmując człowieczeństwo, Jezus, Syn Boży, wkroczył w historię ludz-
kości, przyjmując cały bagaż jej cierpień, doświadczeń przodków.  Przez wcielenie 
Jezus stał się człowiekiem, ukazanie się Syna Bożego w ludzkiej postaci oznaczało 
początek Jego pokornej drogi rozpoczynającej się uniżeniem poczęcia się w łonie 
matki i okresem dzieciństwa.  

 Odo Casel trafnie zauważa, że ukazanie się Pana na tym świecie, będące 
odpowiedzią Boga na pragnienie ludzkości, zapowiadane przez proroków, doko-
nało się w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Oto Bóg przyszedł, lecz nie 
pełen blasku i majestatu, demonstrując wszystkim swą potęgę i wielkość. Przyszedł 
w uniżeniu, ubóstwie i pogardzie, przyjmując ciało grzechu, by ostatecznie wydać 
się w o!erze za grzechy.  Tu staje się widoczna korelacja dwóch biegunów, teologii 
wcielenia i teologii krzyża, i ich jedność. Unaocznia się tu bowiem fakt, że Jezus 
Chrystus – jako byt, nie jest bytem spoczywającym w sobie samym, lecz aktem bytu 
– wyjściem z siebie, exodusem, paschą.  Innymi słowy, męka i śmierć to nie dwa 
odrębne akty zbawcze, lecz dynamiczne przejście biorące swój początek w tajemni-
cy wcielenia. Dlatego też należy patrzeć na tajemnicę wcielenia, jako pierwszy etap 
w realizacji misterium zbawienia.  Dlatego też wiara chrześcijańska dostrzega w Je-
zusie z Nazaretu wzór człowieka. Jezus jest tym, który przekracza granice człowie-

3 Por. J. Ratzinger, , Kraków 1995, s. 69 -71. 

4 Por. E. ,  

5  Por. J. Ratzinger, , dz. cyt., s. 71.

6  Por. tenże, Droga Paschalna, Kraków 2001, s. 75.

7  Por. O. Casel, , Kraków 2007, s. 32, 34.

8  Por. J. Ratzinger, , Kraków 1994, s. 223.

9  Por. E. , art. cyt., s. 64.
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czeństwa, przez to że jest On całkowicie dla, dla drugiego. Joseph Ratzinger napisze: 
„Ściany Jego egzystencji zostały zburzone, jest całkowicie przejściem, Paschą”.  To 
wszystko wskazuje i prowadzi do tajemnicy krzyża, gdzie „ściany Jego egzystencji” 
zostały zdruzgotane, Jego bok przebity, otwarty, tym samym dający nowy począ-
tek, a jednocześnie ukazując to, co oznacza być Człowiekiem, czyli: wpatrując się 
w krzyż, pozwolić zburzyć okalający mur.  

Wcielenie Syna Bożego rozpoczyna się w momencie zwiastowania, kie-
dy – jak świadczy Ewangelia według św. Łukasza – posłał Bóg anioła Gabriela do 
miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi zwanemu 
Józef, z rodu Dawida, a Dziewicy było na imię Maryja. (1,26n.). Przypatrując się tej 
scenie, uderzający jest fakt, że anioł nie pozdrawia Maryi pozdrowieniem zwykle 
używanym w świecie hebrajskim: shalom lecz zwraca się do Niej w formie grec-
kiej: chaire. Słowo to można przełożyć na „Bądź pozdrowiona”, jak z resztą zostało 
to uczynione w maryjnej modlitwie Kościoła, na którą składają się właśnie słowa 
zwiastowania. Jednak istotne jest podanie właściwego, literalnego znaczenia tego 
słowa, a mianowicie: „Raduj się!” Joseph Ratzinger zaznacza, że od tych właśnie 
słów zaczyna się Nowy Testament, słowa pozdrowienia anielskiego stają się jakby 
akordem rozbrzmiewającym w całej historii Kościoła, w jego posłannictwie, którym 
jest głoszenie Evangelium – Dobrej Nowiny, Radosnej Nowiny. Słowa te, płynące 
z ust anioła, powrócą jeszcze raz w noc narodzin Pana Jezusa, kiedy wieść o na-
rodzinach Zbawcy ogłaszana jest pasterzom: „Zwiastuję wam radość wielką” (Łk 
2,10) i potem znowu, gdy uczniowie spotykają Zmartwychwstałego: „Uradowali się 
uczniowie ujrzawszy Pana” (J 20,20). Radość, o której tu mowa, stanowi dar Ducha 
Świętego, podarunek odkupiciela.

 Chaire, jako słowo zaczerpnięte z języka greckiego, jest jakby otwarciem 
drogi do narodów świata, początkiem prawdziwie uniwersalnego orędzia chrze-
ścijaństwa. W tym kontekście, gdy z bliskiej perspektywy patrzy się na misterium 
życia Jezusa, trzeba powrócić do rozważań nad samym pojęciem „misterium”, ro-
zumianym jako Boży plan zbawienia ludzkości, dokonujący się przez osobę Jezusa 
Chrystusa, Jego wcielenie, nauczanie, śmierć i zmartwychwstanie. Unaocznia się 
wtedy fakt, że misterium to jest całkowicie uniwersalne, obejmujące wszystkich 
i należące do wszystkich, a nie tylko do elitarnej grupy wtajemniczonych. Louis 

10 Por. J. Ratzinger, dz. cyt., s. 233.

11  s. 234-235.

12 Por. tenże, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, Kraków 2012, s. 41-42. 
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Bouyer nie zawaha się go nazwać „prawdziwie katolickim misterium”, powszech-
nym.  

 Lecz nie tylko te konotacje zawiera w sobie słowo chaire. Jest to słowo bę-
dące jednocześnie terminem biblijnym, pojawia się bowiem w czterech miejscach 
Starego Testamentu (So 3,14, Jl 2,21, Za 9,9, Lm 4, 21), za każdym razem stanowiąc 
wyraz radości mesjańskiej. Zaproszenie do radości w obliczu trudności, ucisków, 
niebezpieczeństw, kruchości wydaje się absurdalne, wręcz niemożliwe. Jednakże 
następne słowa pozdrowienia anielskiego dają odpowiedź, że jest to możliwe, bo 
Pan jest z Tobą. W słowie tym powtarza się i niejako aktualizuje proroctwo zawarte 
w Księdze proroka Sofoniasza: „Wyśpiewuj Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk 
Izraelu! (…) Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie” (3, 14-17) Istotne wydaje się przyto-
czenie dosłownego przekładu, który brzmi: „Pan jest w Twoim łonie”. Stanowi to 
zarazem odniesienie do określenia zamieszkiwania Boga w Arce Przymierza, jako 
Jego przebywanie w łonie Izraela (Wj 33,3; 34,9).  W ten sposób Maryja została 
ukazana jako Córa Syjonu, Arka Przymierza, miejsce zamieszkania Pana, świątynia 
Jego obecności shekinah pośród ludu. Maryja jest jakby nowym namiotem Boga, 
w którym chce On zamieszkać pośród ludu.

 Postać Maryi często przedstawia się w kontekście wielkich matek staro-
testamentalnych, ale też wplata się ją w teologię Córy Syjonu, w której to prorocy 
przedstawiali tajemnicę wybraństwa Izraela, jego szczególną bliskość z Bogiem. 
Teraz tu unaocznia się, że proroctwo odnoszące się do Córy Syjonu teraz dotyczy 
Maryi. To Ona jest Córą Syjonu, a Jezus, który ma się narodzić, paralelnie, jest przy-
równany do Adonai. Jego przebywanie w łonie Izraela teraz stało się ciałem, toteż 
Maryja jawi się jako Nowa Arka Przymierza, jako Syjon, miejsce, w którym może 
zamieszkać Bóg.

 Słowo chaire, którym anioł pozdrawia Najświętszą Pannę Maryję, ma ten 
sam rdzeń co słowo charis – „łaska”. Dalej anioł nazywa Maryję łaski pełną. Wi-
doczna staje się tutaj łaska będąca radością i radość wypływająca z łaski. Należy 
zastanowić się tu nad tym trudnym zagadnieniem, jakim jest pojęcia „łaska”. Było 
ono przez lata tak bardzo uprzedmiotowywane, sprowadzane do czegoś, co nosimy 
w sercu. Tymczasem łaska nie jest bliżej nieokreśloną jakością wewnątrz człowieka, 
lecz jest relacją między człowiekiem a Bogiem. „Łaski pełna” oznacza więc pełna 
Ducha Świętego, pełna Boga. Można tak powiedzieć, idąc za Piotrem Abelardem, 

13 Por. L. Bouyer, Misterium Paschalne, Kraków 1973, s. 8.

14 Por. J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu Dzieciństwo, dz. cyt., s. 41-42; tenże, Wzniosła Córa Syjonu, Poznań 2002, s. 99.

15 dz. cyt., s. 43, 45.

16 Por. tenże, Córa Syjonu, Warszawa 1997, s. 11; tenże, Wzniosła Córa Syjonu, dz. cyt., s. 100.
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który sformułował tezę, że łaska i miłość są tym samym, a przecież to Duch Święty 
jest miłością, Bóg jest miłością, Deus caritas est. W tym kontekście Maryja jawi się 
jako ta, która jest całkowicie do dyspozycji Boga, niosąc w sobie również gotowość 
do cierpienia, cechę właściwą miłości.  

 Maryja ma stać się matką dziecka, które anioł nazywa: „Syn Najwyższego”, 
„Syn Boga”. Dziecięctwo jest dla Jezusa czymś ważnym. Świadczą o tym Jego sło-
wa: „Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci nie wejdziecie do królestwa 
niebieskiego” (Mt 18,3). To zdanie wypowiedziane przez Pana unaocznia fakt, że 
dzieciństwo nie stanowiło dla Niego jakiegoś nieuniknionego i pozbawionego więk-
szego znaczenia stadium ludzkiego życia. To właśnie w tym okresie ludzkiego życia 
ukazuje się najczystsza forma człowieczeństwa. Nie chodzi tu bynajmniej o jakąś 
romantyczną wizję lub idealizację dzieciństwa, lecz o coś znacznie głębszego.  

 

 Być dzieckiem oznacza nie tylko mówić: „Ojcze”, ale również „Matko”. Bez 
ludzkiego dziecięctwa Jezusa pozostanie tylko synostwo Logosu, odwiecznego Sło-
wa Ojca, które ma być objawione właśnie przez Dziecię Jezus. To właśnie od swej 
ziemskiej matki Jezus uczy się mówić „tak” Bogu. To Ona, natchniona przez Boga, 
była przed Nim i pierwsza wypowiedziała owo „tak”: „Oto ja, służebnica Pańska 
niech mi się stanie według słowa Twego” (Łk 1,38 ).  To od swej ziemskiej matki 
Dziecię Jezus otrzymało ciało, które przebóstwił i którego nigdy nie zwrócił.

 Toteż wyraźny staje się fakt, że mówiąc o tajemnicy wcielenia i dzieciństwa 
Jezusa, nie sposób nie mówić o Dziewicy Maryi, kobiecie paschalnej. Jej „paschal-
ność” wypływa z Jej nierozerwalnej relacji z Synem. Liturgia Kościoła nazywa 

17 Por. tamże, s. 102; tenże, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, dz. cyt., s. 44. 

18 dz. cyt., s. 76.

19 , dz. cyt, s. 73-74.

20  s. 72.

21 dz. cyt., s. 77.

22 , dz. cyt., s. 75.

23 Droga Paschalna dz. cyt., s. 80.
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Maryję „Jutrzenką”. W ten symboliczny sposób ukazuje bardzo obrazowo nieroze-

rwalność Maryi z Jezusem. Jutrzenka istnieje bowiem dzięki Słońcu. Tym mianem 

określany jest właśnie Chrystus: „Słońce wschodzące z wysoka” (Łk 1,78); „Słońce 

sprawiedliwości” (Mt 3,20). W tym też kluczu Maryja jawi się jako kobieta paschal-

na, a tajemnica tej „paschalności” Dziewicy z Nazaretu kryje się właśnie w ścisłym 

zjednoczeniu z Chrystusem. Jest Ona całkowicie Chrystusowa, do tego stopnia, że 

Jej życie, wyprzedzając życie Zbawiciela, zapowiada tajemnice Jego misji. Uniżenie, 

jakiego doświadcza, antycypuje drogę kenozy Syna Bożego.  

 Trzeba jednak pójść krok dale, gdyż męka Jej Syna stanie się również Jej 

męką. Zostanie Ona zanurzona w pełni w misterium śmierci i zmartwychwstania, 

w paschę Pana przez wiarę.  Zapowiedział to już starzec Symeon, kiedy minęły dni 

oczyszczenia Maryi i przyszli z Dzieciątkiem Jezus do świątyni: „Oto Ten przezna-

czony jest na upadek i na powstanie wielu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. 

A Twoją duszę miecz przeniknie...” (Łk 2,34-35). Przypatrując się tej scenie, na myśl 

przychodzi proroctwo proroka Natana, jakie ten wypowiedział do Dawida: „Miecz 

nie oddali się od twego domu na wieki” (2Sm 12,10). Miecz ten wymierzony jest 

w serce Maryi, przeszyje Jej serce. W Jezusie, prawdziwym Dawidzie, i w Dziewicy 

Maryi przekleństwo zostanie zatrzymane.

 Miecz w Biblii jest symbolem sądu Bożego.  W dwudziestym pierwszym 

rozdziale Księgi Ezechiela znajduje się poemat o mieczu. Miecz ten jest gotowy za-

bijać, o"arami ma być lud i książęta izraelscy.  „Miecz, miecz! Wyostrzono go i wy-

czyszczono. Na krwawy bój wyostrzono, by lśnił jak błyskawica, wyczyszczono... 

Dałem go, by wyczyścić, by chwycić w dłoń; miecz wyostrzono i wyczyszczono, aby 

go podać w rękę tego, co zabija. Krzycz i lamentuj, synu człowieczy, gdyż zawisł on 

nad moim ludem, nad wszystkimi książętami izraelskimi, wydanymi pod miecz we-

spół z moim ludem, a więc uderz się w biodro; albowiem próba [nadeszła] ,»a cóż, 

chociaż nawet nie ma berła, które gardzi?« – wyrocznia Pana Boga. A ty, synu czło-

wieczy, prorokuj i bij dłonią o dłoń! Miecz podwoi i potroi [o"ary], miecz mnożący 

zabitych, wielki miecz, który wokół was krąży. Aby serce omdlało, by się mnożyły 

o"ary, u wszystkich bram umieściłem miecz, sporządzony jak piorun, naostrzony, 

24  Por. B. Mokrzycki, Nowa Pascha Teologia Modlitwy Eucharystycznej na tle historii zbawienia, Warszawa 1987,  

s. 14-15.

25  Por. J. Królikowski, Maryja w misterium paschalnym Chrystusa

26 Por. J. Ratzinger, Wzniosła Córa Syjonu, dz. cyt., s. 108. 

27 Por. K. Bardski, , Warszawa 2011, s. 392.

28 Por. W. Chrostowski (red. nauk. wyd. pol.), 

, Warszawa 2000, s. 952.
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aby mordował. Uderzaj w prawo i lewo, dokądkolwiek ostrze twoje jest skierowane. 

Także i Ja będę bił dłonią o dłoń, a gniew mój uśmierzę. Ja, Pan, powiedziałem” (Ez 

21, 13-22). Po przerażającym poemacie o mieczu prorok dalej krytykuje króla Sede-

cjasza, wieszcząc mu jego upadek i zniszczenie Jerozolimy. Prorok Ezechiel mówił, 

że państwo nie odrodzi się, dopóki nie przyjdzie władca, który będzie panował 

w sprawiedliwości, czyli Mesjasz.  To słowo proroka znajduje swoje dopełnienie 

w Jezusie, prawdziwym potomku Dawida, i w Dziewicy Maryi – przekleństwo zo-
staje zatrzymane.

Biblijna teologia krzyża – jedność soteriologii i chrystologii

Cała ta kwestia łączy się z soteriologią, czyli nauką mówiącą o tym, czym 

jest odkupienie, jak działanie zbawcze Chrystusa dociera do człowieka. Unaocznia 

się tu w sposób dobitny fakt, że nie jest możliwe oddzielenie chrystologii i soteriolo-

gii. Nie można bowiem poznawać oddzielnie osoby, a oddzielnie jej działania. Oba 

te traktaty są nierozerwalne, a oddzielone od siebie stają się niezrozumiałe.

 Joseph Ratzinger zwraca tu uwagę na fakt, że powszechne myślenie wielu 

chrześcijan w tej kwestii jest przeniknięte teorią zadośćuczynienia Anzelma z Can-

terbury. Założenie Anzelma opiera się na mechanizmie naruszonego i przywróco-

nego prawa, co sprowadza kwestię odkupienia do kategorii jurydycznych. Teoria 

ta głosiła, że przez odwrócenie się człowieka od Boga, przez grzech, naruszony 

został porządek, a tym samym został znieważony Bóg. Obraza uczyniona Bogu jest 

czymś nieskończonym. Podkreśla się tu pogląd głoszący, że powaga, ciężar obrazy 

jest zależny od wielkości osoby znieważonej, można wysnuć z tego prosty wniosek, 

że ponieważ Bóg jest nieskończony, zniewaga, obraza Jemu uczyniona, również 

ma wymiar nieskończony. To nie koniec kalkulacji, gdyż nieskończona zniewaga 

domaga się nieskończonego zadośćuczynienia.  Człowiek nie jest wstanie pokonać 

przepaści, jaka powstała na skutek jego grzechu. Nie może przywrócić utraco-

nej jedności żadnym zadośćuczynieniem, jest bowiem stworzeniem skończonym, 

a więc wszystko, cokolwiek uczyni, nie będzie wystarczające.  W tym momencie 

krytycznym wkracza Bóg, posyłając swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Bóg sam do-

konuje oczyszczenia, nie dokonuje się to jednak, jak powie Joseph Ratzinger, „na 

drodze amnestii”. By przywrócić wszystko do stanu pierwotnego, sam Bóg staje 

29 Por. J. Synowiec, , Kraków 1994, s. 242-243.

30 Por. J. Ratzinger,  dz. cyt., s. 223.

31 C. dz. cyt., s. 330.

32 Por. J. Ratzinger, dz. cyt C. dz. cyt., s. 296, 319.
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się człowiekiem i jako człowiek dokonuje uregulowania rachunków, dopełnienia 

pokuty. W ten sposób Anzelm doszedł do wniosku, że znalazł odpowiedź na zagad-

nienie: Cur Deus homo? System opracowany przez Anzelma jest bardzo ciekawy, 

Ratzinger dostrzega w nim próbę ujęcia wypowiedzi biblijnych w pewien system. 

Po za tym Anzelmowi można przypisać to, że dzięki swemu systemowi próbował 

ochronić chrystologię ontologiczną od oderwania się od soteriologii. Jest to jednak, 

jak zaznaczone zostało wcześniej, system pełen kalkulacji, dający bardzo jurydycz-

ną wizję sytuacji, a przez to zniekształcający perspektywę i tym samym fałszujący 

nieco obraz Boga. Bóg w tym systemie jawi się jako ktoś nieprzejednany, surowy, 

budzący grozę, domagający się satysfakcji. W tym kontekście również obraz krzy-

ża jest zafałszowany. Jawi się on bowiem jako element mechanizmu, który można 

porównać do dźwigni dwustronnej albo wagi trzymanej przez Temidę. Tymczasem 

Biblia daje nam diametralnie inne świadectwo o krzyżu. Jawi się on jako wyraz 

miłości.  

 Teologia krzyża, jaką niesie w sobie Pismo Święte, jest prawdziwym prze-
wrotem kopernikańskim w stosunku do tego, co przedstawia wyobrażenie o zadość-
uczynieniu podane przez Anzelma. Tu, bardzo klarownie, teologia krzyża jawi się 
jako drugi biegun chrystologii, gdyż w sposób transparentny ukazuje, że ten, kto 
czyni, jest tym, co czyni. Mówiąc wprost: Bóg jest miłością, krzyż jest manifestacją 
miłości Boga, czyli bycia całkowicie „dla”. Christoph Schönborn powiedział, że 
Chrystus, przyjmując krzyż, pokonał „nie” wypowiadane Bogu i tym samym stał 
się „Bożym tak dla nas i jednocześnie ludzkim tak dla Boga”.  Powiedzieć to jest 
niewystarczające, krzyż bowiem jest nie tylko objawieniem Boga, wyjawieniem, kim 
On jest, ale jest także ujawnieniem prawdy o tym, kim jest człowiek.  Doskonale 
prawdę o człowieku, objawioną przez wydarzenie krzyża, wyraził Joseph Ratzinger, 
mówiąc: „Taki jesteś człowieku, że nie możesz znieść sprawiedliwego; że ten kto 
kocha, uważany jest za głupca, bije się go i odpycha. Taki jesteś bo sam będąc nie-
sprawiedliwym potrzebujesz niesprawiedliwości innych, by czuć się usprawiedli-
wionym i dlatego nie chcesz wiedzieć nic o sprawiedliwym, który niejako odbiera 
ci możliwość usprawiedliwienia się”.

 Cały ten przewrót kopernikański nowotestamentalnej teologii krzyża i jed-
nocześnie centrum tej teologii polega na tym, że inicjatywa pochodzi od Boga. To 

33 Por. J. Ratzinger, dz. cyt G.. Strzelczyk,  

dz. cyt., s. 370-371.

34  
Por. C. dz. cyt., s. 331.

35 Por. J. Ratzinger,  cz. II, Kielce 2011, s. 276, 286.

36   s. 287.
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nie człowiek idzie do Boga, ale sam Bóg przychodzi do człowieka. Jest więc tu ruch 
zstępujący. Święty Paweł wyraża to słowami: „W Chrystusie Bóg pojednał świat ze 
sobą” (2Kor 5,19). Doskonale unaocznia się tu fakt, że to nie Bóg wymaga jakiejś 
nieskończonej odpłaty, lecz Bóg sam siebie czyni miejscem pojednania, Jego miłość 
nie waha się przyjąć na siebie poniżenie, by ratować człowieka. Można by się tu 
pokusić o stwierdzenie, że miłość Boga do człowieka jest miłością wręcz szaleńczą, 
nie cofa się przed niczym. To wszystko stanowi kluczowy punkt całego życia chrze-
ścijańskiego – być chrześcijaninem, oznacza bycie kimś, kto pozwala się obdarować 
przez Boga.  

 To stanowi także prawdziwą istotę chrześcijańskiego kultu. To nie ludzie 

dają coś Bogu, lecz pozwalając się przez Niego obdarować, człowiek może prawdzi-

wie wyznać, że On jest Bogiem. W drugiej części swego dzieła, Jezus z Nazaretu, 

Joseph Ratzinger napisze, że prawdziwy kult chrześcijański oddawany Bogu polega 

na otwieraniu się na Niego, na życiu w posłuszeństwie Jego słowu. Nasze zabiegi 

są niewystarczające, nie są w stanie, a mówiąc bardziej precyzyjnie nie potra"ą 

oddać prawdziwej, należnej czci Bogu. Dlatego Chrystus włącza nas w swoje, jak 

określi to Ratzinger, „ucieleśnione posłuszeństwo”, stanowiące nową o"arę, która 

w sposób całkowity niweczy wszelkie nieposłuszeństwo. Dzieje się to przez sakra-

menty, chrzest i eucharystia włączają ludzi w posłuszeństwo Chrystusa, w Jego 

„tak” wypowiedziane Ojcu. Krzyż jest więc włączeniem człowieka w to misterium 

i otwarciem drzwi ku nowej godności. Ratzinger określi to bardzo trafnie mówiąc: 

„Jego miłość czyni nas darem dla Boga i ludzi”. Wynika z tego jasno, że pozwolenie, 

by to Bóg w nas działał, jest istotą prawdziwej o"ary, prawdziwego kultu składane-

go Bogu.

 Takie spojrzenie, taki sposób widzenia wydarzenia, jakim jest krzyż Chry-

stusa, nie był oczywisty dla apostołów. Nie ulega wątpliwości, że na początku wy-

dawał się on totalną klęską, porażką Jezusa, ale także osobistym niepowodzeniem 

apostołów. Byli oni przecież przekonani, że odnaleźli króla, mesjasza. Znamienne 

są tutaj słowa Andrzeja, brata Szymona Piotra: „Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy: 

Chrystusa” (J 1,41). Tymczasem w jednej chwili, zamiast asystą, najbliższym oto-

czeniem mesjasza, stali się towarzyszami skazańca. Wydarzenie centralne chrze-

ścijaństwa, jakim było zmartwychwstanie Chrystusa, Jego chwalebne zwycięstwo 

nad śmiercią, przywróciło im pewność, że „Prawdziwie, ten człowiek był Synem 

Bożym” (Mk 15,39). Trzeba było jednak odpowiedzieć na pytanie: Po co krzyż? Wy-

chodząc z tekstów Starego Testamentu i liturgii Izraela, dostrzeżono, że to wszystko 

37  
Por. dz. cyt., s. 277.

38 Por. J. Ratzinger, dz. cyt. s. 278.
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znajduje swoje wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa. Świadectwem tego jest 
List do Hebrajczyków, który najkonsekwentniej, według Josepha Ratzingera, to 
tłumaczy, łącząc o�arę krzyża z żydowskim świętem pojednania.  Autor Listu do 
Hebrajczyków pisze: „Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała 
grzechy” (10,4). Dlatego wcześniej nie waha się określić o�ary Starego Testamentu 
jedynie cieniem o�ary złożonej przez Jezusa Chrystusa: „Prawo bowiem, posiadając 
tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same o�ary, corocznie 
ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy się zbliżają” (10,1). W wer-
secie piątym przywołane zostają słowa Psalmu 40: „Nie chciałeś o�ary krwawej ani 
obiaty, lecz otwarłeś mi uszy; całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś. Wtedy po-
wiedziałem: »Oto przychodzę; w zwoju księgi o mnie napisano: Jest moją radością, 
mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu«” (40,7-9). 
List do Hebrajczyków wprowadza tu poważną zmianę psalmista mówi „otwarłeś 
mi uszy”, autor listu w tym punkcie pisze: „O�ary ani daru nie chciałeś, aleś Mi 
utworzył ciało” (10,5). List do Hebrajczyków przedstawia powyższe słowa psalmu 
jako dialog rozgrywający się między Bogiem Ojcem a Synem, w którym dokonuje 
się wcielenie i pojawia się nowy kult. Jednocześnie unaocznia się tu, że już psalmy 
mówiły o tym, że posłuszeństwo Bożemu słowu, pełnienie Jego świętej woli, jest 
autentycznym kultem Bożym.  Bóg nie potrzebuje o�ar, wszystko jest przecież 
Jego własnością. Słowa Psalmu 50 zabrzmią w tym miejscu bardzo dobitnie i będą 
wyrazem podobnej myśli do tej, którą przedstawia List do Hebrajczyków: „Nie chcę 
przyjmować cielca z twego domu ni kozłów ze stad twoich, bo do Mnie należy 
cała zwierzyna po lasach, tysiąc zwierząt na moich górach. Znam całe ptactwo 
powietrzne, i do Mnie należy to, co się porusza na polu. Gdybym był głodny, nie 
musiałbym tobie mówić, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Czy będę jadł mięso 
cielców albo pił krew kozłów? Złóż Bogu o�arę dziękczynną i wypełnij swe śluby 
złożone Najwyższemu” (Ps 50,9-14). Wniosek jest oczywisty, żadne ludzkie zabiegi 
mające na celu przebłaganie Boga, tudzież zjednanie Go sobie, żadne o�ary nie są 
wystarczające. Mało tego, Bóg wcale nie potrzebuje kozłów, cielców itd. Bóg pragnie 
„tak” człowieka, pełnego zawierzenia, które prawdziwie jest kultem, oddaniem czci, 
uwielbieniem Boga.

 Istotne wydaje się wspomnieć tu o idei zastępstwa obecnej w kulcie spra-
wowanym przed o�arą Chrystusa. Jezus nadał tej idei całkowicie nowe znaczenie. 
Jezus nie pełnił żadnej służby kultycznej przy świątyni, prawo widziało w Nim 

39 Por. , s. 279.

40  cz. II, dz. cyt., s. 248.

41 dz. cyt., s. 279-280.
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świeckiego człowieka, Jego śmierć, którą możemy nazwać wydarzeniem politycz-
nym, świeckim, bo został stracony przestępca, stała się jedyną liturgią, a Ten, który 
został złożony jako żertwa, jedynym prawdziwym kapłanem. Joseph Ratzinger na-
zwie ją „liturgią kosmiczną” w czasie, której Jezus o�arował siebie samego. Autor 
Listu do Hebrajczyków pisze: „Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przy-
szłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczynio-
ny przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł 
raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem 
krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, 
sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha 
wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną o�arę, oczyści wasze sumie-
nia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu” (9,11-15). W tym 
kontekście godzina o�ary Chrystusa staje się prawdziwym i ostatecznym Jom Kip-
pur, dniem pojednania całego uniwersum.  

 Myśląc o krzyżu z jednej strony staje przed oczami całe tło historyczne, 
przychodzi na myśl całe okrucieństwo narzędzia mąk, stosowanego jako kara dla 
niewolników i buntowników, wydanych na pastwę katów. Z drugiej jednak strony 
jaśnieje on jako znak miłości Boga ku człowiekowi, tego wymiaru nie mogą przysło-
nić ponure historyczne informację, których jednak nie można puścić w niepamięć. 
Krzyż jest drzewem hańby, ale jednoczenie tronem chwały, jest narzędziem tortur, 
owocem ludzkiego okrucieństwa, ale jednocześnie centrum Bożego planu zbawie-
nia świata, owocem Bożej decyzji, punktem kulminacyjnym w ziemskim życiu 
Jezusa Chrystusa. Dzieło dokonane przez Chrystusa na krzyżu można streścić sło-
wami: On zamiast mnie, On zajął miejsce wszystkich ludzi.  Święty Paweł wyraża 
tę prawdę w Liście do Galatów, pisząc: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie 
Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem 
wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (2,20). 
Prawdę tą przypomina także Katechizm Kościoła Katolickiego mówiąc: „»Swoją 
najświętszą męką na drzewie krzyża wysłużył nam usprawiedliwienie«, naucza 
Sobór Trydencki, podkreślając jedyny charakter o"ary Chrystusa jako »sprawcy 
zbawienia wiecznego« (Hbr 5, 9). Kościół czci Krzyż, śpiewając: »O crux, ave, spes 
unica – O Krzyżu, bądź pozdrowiony, jedyna nasza nadziejo«”.

  To wszystko unaocznia w sposób bardzo klarowny, że teologia krzyża jest 
de facto teologią zmartwychwstania, fakt zwycięstwa nad śmiercią jest bowiem od-

42  C. dz. cyt., s. 319.

43  Por. s. 328-332.

44 KKK 617.

K s .  M a c i e j  T a r n o w s k i

130

002_MASTER.indd   130 27.07.2015   12:01



powiedzią Boga na wydarzenie krzyża. Bez zmartwychwstania zarówno Ostatnia 
Wieczerza jak i śmierć Pana Jezusa byłyby czymś niezrozumiałym, by nie powie-
dzieć bezsensownym. Ostatnia Wieczerza, śmierć i wydarzenie zmartwychwstania 
Chrystusa są jednym i tym samym misterium, misterium paschalnym.

Zmartwychwstanie fundamentem wiary – tradycja 
narracyjna i konfesyjna

 Nie ulega wątpliwości, że zmartwychwstanie nie jest takim samym wyda-

rzeniem historycznym jak narodziny czy śmierć Chrystusa. Jest czymś zupełnie no-

wym. Jest wydarzeniem historycznym, które przerasta, albo lepiej, przekracza ramy 

historii, wykracza poza historię. Ukazują to epifanie, przez które zmartwychwstały 

Chrystus potwierdza swój tryumf nad mocami śmierci. Wydarzenia to nie były 

tylko kon�rmacją tego co się stało „trzeciego dnia”, lecz unaoczniały, że zmartwych-

wstanie Jezusa nie było zwykłym wskrzeszeniem, lecz wejściem w nowy rodzaj 

egzystencji. 

 Wydarzenie zmartwychwstania jest wydarzeniem fundamentalnym dla 

wiary chrześcijańskiej. Bez faktu zwycięstwa Jezusa nad śmiercią, chrześcijaństwo 

byłoby tylko jedną z wielu wizji świata. Osoba Jezusa mogłaby zostać wtedy włą-

czona w poczet bojowników o wolność, sprawiedliwość i dobro, lub stać się jedną 

z wielu osobistości religijnych niesłusznie skazanych i straconych przez bezduszne 

systemy i układy, stając się dla współczesnego człowieka jedynie przedmiotem 

jakichś smutnych, patetycznych re"eksji o mechanizmach władzy. Istotnie, bez 

zmartwychwstania wiara chrześcijan byłaby martwa.47 Doskonale wyraża tę myśl 

św. Paweł: „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, 

próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świad-

kami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że 

z martwych wskrzesił Chrystusa” (1Kor 15, 14-15). Słowa Apostoła Pogan pomagają 

dostrzec w sposób nie pozostawiający najmniejszych wątpliwości zasadnicze zna-

czenie zmartwychwstania dla całości wyznania wiary chrześcijańskiej.48

 Nowy Testament zawiera w sobie dwa sposoby mówienia o zmartwych-

wstaniu. Te sposoby  przekazywania Joseph Ratzinger nazywa „typem konfesyj-

45 Por. Ratzinger, dz. cyt., s. 120.

46 G.. Strzelczyk, A. Panaro, Wiara i Mysterium. 

, Lublin 2014 s. 334 - 338.

47 Por. J. Ratzinger,  cz. II, dz. cyt., s. 257-258.

48  s. 258.
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nym”, tudzież „tradycją wyznań wiary” i „typem narratywnym” lub „tradycją narra-

cyjną”.  

 Tradycję wyznań wiary charakteryzuje ujmowanie rzeczywistości w krót-

kich formułach zawierających samo sedno. Typ konfesyjny jest aklamacją i wy-

znaniem wiary. Początkiem tradycji konfesyjnej jest tradycja narracyjna, na jej 

podstawie formowano te krótkie i proste zdania pełniące również funkcję znaku, 

po którym chrześcijanie mogli się rozpoznawać.  

Potwierdzenie tej myśli znajdziemy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, 

mówi on, że wyznania powstawały od samego początku istnienia Kościoła, przez 

nie wyrażał on i przekazywał swoją wiarę w krótkich i normatywnych dla wszyst-

kich formułach.

 Wyznanie, które św. Paweł umieszcza w Pierwszym Liście do Koryntian, 

jest jednym z najstarszych. Powstało w latach trzydziestych I w. w Palestynie. Ce-

lem tych form jest zachowanie kośćca wiary chrześcijańskiej.  

 Paweł w swoim Credo włącza się w łańcuch przekazu tradycji, akcentując 

całkowitą wierność otrzymanemu przekazowi. To podkreśla istnienie wspólnej 

tradycji całego Kościoła istniejącej od samego początku. Paweł pisze: „Przekazałem 

wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za 

nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie 

z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej 

niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś 

pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już 

po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi” (1Kor15,3-8) 

Według opinii większości egzegetów, pierwotne wyznanie wiary kończy się na 

wersecie piątym, to co następuje później, stanowi dodatek mówiący o objawieniu 

się zmartwychwstałego Pana także Pawłowi. Joseph Ratzinger akcentuje ten fakt 

połączenia przez Pawła pierwotnego wyznania wiary z wydarzeniem ukazania 

się mu Chrystusa. Unaocznia to bowiem przekonanie Pawła, że jego spotkanie ze 

Zmartwychwstałym należy jeszcze do procesu powstawania wyznania wiary.

 Początek tego wyznania stanowi wyrażenie „Chrystus umarł” dopełnione 

dwoma zwrotami wyjaśniającymi „zgodnie z Pismem” i „za nasze grzechy”. To 

pierwsze objaśnienie włącza śmierć Chrystusa w całą historię zbawienia, w cały 

49  cz. II, dz. cyt.,  s. 264.

50 cz. II, dz. cyt., s. 264.

51 J. Ratzinger,  cz. II, dz. cyt., s. 277.

52 dz. cyt., s. 124.

53 cz. II, dz. cyt., s. 267.
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Boski plan zbawienia, czyli „misterium Boga”. Trzeba tu przypomnieć, że tym, który 

po raz pierwszym użył terminu „misterium”, można pokusić się tu o stwierdzenie 

„ochrzcił” ten zwrot, niejako włączając go do terminologii chrześcijańskiej, był wła-

śnie św. Paweł. Mysterion w jego ujęciu miał wyrażać zbawczą tajemnicę chrześci-

jaństwa, rozumianą jako odwieczny, istniejący od wieków w Bogu plan zbawienia 

ludzkości.  

 Autor, w celu podkreślenia tego, chciałby jeszcze raz przywołać osobę Igna-

cego Antiocheńskiego i Melitona z Sardes, dla których mysterion będzie nie tylko 

wskazywało na osobę Chrystusa, lecz także ukierunkowywało wzrok na wydarze-

nia z życia Jezusa z Nazaretu, w których ukazane zostały czyny zbawcze, przez 

które objawia się Boży plan zbawienia świata. Oprócz tego należy wrócić tu do 

tego, że misteria dla Ojców Apostolskich są to wydarzenia ze Starego Testamentu, 

jawiące się jako antycypacja chrześcijaństwa, są to #gury, typy i proroctwa związa-

ne z wydarzeniem zbawczym. W tych historiach ukazuje się działanie łaski, która 

to ostatecznie objawiła się w osobie Jezusa Chrystusa.  

 To wszystko bardzo dobrze unaocznia, że całe misterium paschalne Jezusa, 

nie jest dziełem przypadku, lecz należy do całego planu Bożego. Omawiając to, Jo-

seph Ratzinger nawiązuje do fragmentu Ewangelii według św. Łukasza mówiącym 

o uczniach z Emaus. Jezus zwraca się do nich następującymi słowami: „Na to On 

rzekł do nich: »O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszyst-

ko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej 

chwały?« I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, 

co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” (Łk 24,25-27). Te słowa Jezusa 

z niezwykłą klarownością ukazują, że Jego misterium śmierci i zmartwychwstania 

w istocie jest samym centrum, punktem kulminacyjnym całej historii zbawienia.

 Drugie wyjaśnienie, jakim posługuje się św. Paweł w swoim wyznaniu wia-

ry jest: „za nasze grzechy”. Pokazuje to, jak należy rozumieć tę ścisłą więź, jaką jest 

połączone wydarzenie misterium paschalnego Jezusa z całością historii zbawienia. 

Joseph Ratzinger powie: „Ponieważ śmierć Chrystusa łączy się ze Słowem Bożym, 

łączy się też z nami, jest śmiercią »dla«”.  Trzeba tu zastanowić się nad pismami 

prorockimi, szczególnie nad Czwartą Pieśnią Sługi Pańskiego: „Spodobało się Panu 

zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na o#arę za grzechy, ujrzy 

potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach 

54 Por. S. Moysa, Misterium... dz.cyt., s. 20.

55 , s. 22.

56 Por. cz. II, dz. cyt., s. 269.

57 , s. 269.
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swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, 

ich nieprawości On sam dźwigać będzie” (Iz 53,10-11). Można więc skonstatować, 

że wyrażenie „umarł za nasze grzechy” wskazuje na ekspiacyjny wymiar śmierci 

Chrystusa, będącej pojednaniem. Jest to śmierć będąca jednocześnie aktem miłości, 

która nie lęka się wydać samą siebie.  Katechizm Kościoła Katolickiego potwierdza 

to wszystko mówiąc: „Ten Boży zamysł zbawienia przez wydanie na śmierć »Sługi«, 
Sprawiedliwego (Iz 53, 11), został wcześniej zapowiedziany w Piśmie świętym 
jako tajemnica powszechnego odkupienia, to znaczy wykupu, który wyzwala ludzi 
z niewoli grzechu. Św. Paweł przekazuje w wyznaniu wiary, o którym mówi, że je 
»przejął« (1Kor 15, 3) – iż »Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy«. 
Odkupieńcza śmierć Jezusa wypełnia w szczególności proroctwo o cierpiącym Słu-
dze. Sam Jezus przedstawił sens swego życia i śmierci w świetle cierpiącego Sługi. 
Po swoim Zmartwychwstaniu Jezus w taki właśnie sposób wyłożył Pisma uczniom 
z Emaus, a następnie samym Apostołom”.  

 Następnie Paweł wyznaje: „został pogrzebany”. Słowa te nie pozostawiają 
żadnych wątpliwości, stanowiąc wyraz pełnego doświadczenia śmierci, jakie stało 
się udziałem Chrystusa. Paweł nie mówi nic o pustym grobie, w istocie pusty grób 
jeszcze o niczym nie świadczy, w tym sensie, że nie może być dowodem zmar-
twychwstania. Jednakże należy przyjąć, że był on pusty, w przeciwnym razie gło-
szenie Ewangelii o zmartwychwstaniu Pana, byłoby niemożliwe, wiedząc, że Jego 
ciało spoczywa w grobie.

 W tym miejscu interesujące by było skierowanie swego spojrzenia na Credo 
Nicejsko--Konstantynopolitańskie i Apostolskie wyznanie wiary. Nie będzie to ze 
szkodą dla śledzenia wyznania Pawła, gdyż każde wyznanie wiary w Chrystusa ce-
chuje swoista jedność wewnętrzna.  Dziś w Kościele używa się Symbolu Nicejsko-
-Konstantynopolitańskiego, które – jak już było powiedziane – jest owocem dwóch 
pierwszych soborów powszechnych, jest wspólne wszystkim wielkim Kościołom 
Wschodu i Zachodu i stanowi rozwinięcie Credo Apostolskiego.

 W Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskim Kościół wyznaje: „On to dla 
nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przy-
jął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod 
Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany”. Przyjmując człowieczeństwo, 
Jezus, Syn Boży, wkroczył w historię ludzkości, przyjmując cały bagaż jej cierpień, 

58 dz. cyt., s. 125.

59 KKK 601.

60 Por. J. Ratzinger, cz. II, dz. cyt., dz. cyt., s. 570.

61 Por. C. dz. cyt., s. 66.
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doświadczeń przodków, a także nieuchronną konieczność śmierci, wpisaną niejako 

w ludzki los.  

 Być człowiekiem znaczy podążać w kierunku śmierci, umieranie z per-

spektywy biologicznej jest naturalnym procesem, lecz z drugiej strony śmierć jest 

zaprzeczeniem pragnienia wieczności, które jest obecne w człowieku, który rodzi 

się i umiera, a jednocześnie aspiruje do wieczności. Każdy z ludzi doświadcza 

w sobie tego dysonansu. W przypadku Syna Bożego, który, stając się człowiekiem, 

zmierzał ku śmierci, rozdźwięk ten staje w się czymś potwornym, ale jednocześnie 

nieuniknionym, z powodu Jego specy�cznej relacji z Ojcem, absolutnie wyjątkowej, 

a więc niepojętej i niezrozumianej.

 Znakiem rozpoznawczym tej zażyłej relacji jest przebywanie z Ojcem w nie-

ustanym dialogu, czyli modlitwa. Jest ona kluczem otwierającym drzwi do wglądu 

w samą głębię osoby Jezusa Chrystusa, w Jego działanie, cierpienie. Joseph Ratzin-

ger nie zawaha się powiedzieć, że cała chrystologia jest interpretacją modlitwy 

Jezusa.  Umierając na krzyżu Jezus również się modlił, transformując swoją śmierć 

w akt modlitwy, miłości. Męka nie przerywa dialogu, umierający na krzyżu Jezus 

woła: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił” (Ps 22). Paradoksalnie, w tej mo-

dlitwie już obecne staje się zmartwychwstanie. Ukazuje ona bowiem człowieczeń-

stwo Jezusa, jest ono, jak określi to Joseph Ratzinger, zanurzone w sposób całkowity 

w „trynitarnej wymianie miłości”. To zanurzenie rodzi konieczność odzyskania 

przez Jezusa integralności, jedności ciała i duszy. Wydarzenie zmartwychwstania 

Chrystusa stało się potwierdzeniem całego Jego życia i nauczania, wszystkich Jego 

dzieł. Jednocześnie unaoczniło fakt, że wcielenie odwiecznego Logosu Ojca nie 

było tylko pewnym etapem przejściowym. Jedność Boga i człowieka w Chrystusie 

przeszła zwycięsko przez doświadczenie śmierci.  

 Z wydarzeniem śmierci Jezusa Chrystusa łączy się również artykuł Credo 

Apostolskiego mówiący o zstąpieniu do piekieł. Wielka sobota jest dniem śmierci 

Boga, a może lepiej, dniem Boga nieżyjącego, nieobecnego, spoczywającego w gro-

bie. Joseph Ratzinger w książce Wprowadzenie w chrześcijaństwo przywołuje słowa 

Nietzschego, jako wyrażenie treści wielkiej soboty: „Bóg umarł i myśmy go zabili”.66 

To przejmujące doświadczenie śmierci Boga, Jego nieobecności, jest świadectwem, 

62 Por. J. Ratzinger, , dz. cyt., s. 71.

63 dz. cyt., s. 121.

64 Por. Tj 18-19.

65 Por. J. Ratzinger, dz. cyt., G.. Strzelczyk, A. Panaro, Wiara 

dz. cyt., s. 337.

66 Por. J. Ratzinger, dz. cyt., s. 289.
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że do treści objawienia należy nie tylko to co Bóg mówi, ale także Jego milczenie, 

które Kościół celebruje w Wielką Sobotę.  

 Istotne jest, by pamiętać, że wyraz „piekieł”, który występuje w Credo jest 
próbą przetłumaczenia hebrajskiego szeol, czy greckiego hades. Trzeba tu zazna-
czyć, że słowo szeol oznacza stan pośmiertny, istnienie na sposób cienia.  Stary 

Testament na określenie piekła, jak również na określenie śmierci, używa tylko jed-

nego słowa – szeol. Te dwie rzeczy są dla Starego Testamentu identyczne. Nasuwa 

się tu wniosek, że zdanie to pierwotnie miało oznaczać, że Jezus umarł, przekroczył 

próg śmierci, przeszedł przez wrota, które przemierza się w samotności, wszedł 

w śmierć, w samotność.  Tu pojawia się ta sama myśl, która była zawarta w wy-

znaniu św. Pawła, a która jest wyrazem rzeczywistego stanu śmierci Chrystusa 

i jednocześnie pełnego udziału w przeznaczeniu człowieka do śmierci, choć, jak 

zaznacza Joseph Ratzinger, śmierć ta jest innego rodzaju, gdyż jej przyczyną nie jest 

zarozumiałość człowieka lecz pokora Boga, który pochyla się nad człowiekiem, by 

go podźwignąć.  Katechizm Kościoła Katolickiego pięknie wyraża tę całą tajemnicę: 

„»Z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci« (Hbr 2, 9). W swoim zbawczym za-

myśle Bóg postanowił, aby Jego Syn nie tylko »umarł... za nasze grzechy« (1 Kor 15, 

3), lecz także by »zaznał śmierci«, czyli poznał stan śmierci, stan rozdzielenia Jego 

duszy i Jego ciała między chwilą, w której oddał ducha na krzyżu, i chwilą, w której 

zmartwychwstał. Ten stan Chrystusa zmarłego jest misterium grobu i zstąpienia do 

otchłani. Jest to misterium Wielkiej Soboty, gdy Chrystus złożony do grobu ukazuje 

wielki odpoczynek szabatowy Boga po wypełnieniu zbawienia ludzi, które napeł-

nia pokojem cały świat”.  Joseph Ratzinger, mówiąc o człowieczeństwie Jezusa, 

określi je jako zanurzone w sposób całkowity w „trynitarnej wymianie miłości”. To 

zanurzenie rodzi konieczność odzyskania przez Jezusa integralności, jedności ciała 

i duszy. Wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa stało się potwierdzeniem całe-

go Jego życia i nauczania, wszystkich Jego dzieł. Jednocześnie unaoczniło fakt, że 

wcielenie odwiecznego Logosu Ojca nie było tylko pewnym etapem przejściowym. 

Jedność Boga i człowieka w Chrystusie przeszła zwycięsko przez doświadczenie 

śmierci.

67 , s. 291.

68 , s. 292.

69  s. 295.

70  s. 299.

71 KKK 624.

72 Por. J. Ratzinger, G. Strzelczyk, dz. cyt., s. 433.
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 Następny artykuł zawarty w Pawłowym wyznaniu wiary brzmi: „zmar-

twychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem”. Joseph Ratzinger podkreśla, z całą 

mocą, że nie można sformułowania „trzeciego dnia” uważać za jakąś datę teolo-

giczną, lecz jako datę wydarzenia będącego dla uczniów punktem zwrotnym. Jest 

to data odkrycia, że grób jest pusty, ale przede wszystkim jest to data pierwszego 

spotkania, ze zmartwychwstałym Jezusem.  

 Pusty grób, jak już zostało to wcześniej wspomniane, nie jest dowodem na 
zmartwychwstanie, ale nie ulega żadnej wątpliwości fakt, że bez pustego grobu 
absurdalne byłoby proklamowanie zmartwychwstania. Potwierdzenie tej myśli daje 
Katechizm Kościoła Katolickiego, który mówi: „Pierwszym elementem w ramach 
wydarzeń paschalnych jest pusty grób. Nie jest to sam w sobie bezpośredni dowód. 
Nieobecność ciała Chrystusa w grobie można by wytłumaczyć inaczej. Mimo to 
pusty grób stanowił dla wszystkich istotny znak. Jego odkrycie przez uczniów było 
pierwszym krokiem w kierunku rozpoznania samego faktu zmartwychwstania 
Chrystusa”.  Pusty grób nie stanowi jednak centrum tej prawdy wiary, dlatego 
w Credo św. Pawła Apostoła nie znajdzie się wzmianki o pustym grobie. Wskazuje 
to na sprawę dla Pawła istotniejszą, którą można streścić słowami: w tym grobie 
był złożony Pan, który doświadczył śmierci.  Trzeba tu przywołać słowa obietnicy 
zawartej w Księdze Psalmów, która głosi: „Bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu 
i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu” (Ps.16,10). Psalm ten głosi zbawczą 
opiekę Boga, która wyrywa psalmistę z mocy śmierci. Cytuje go w swoim kerygma-
cie św. Piotr, mówiąc: „Nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Święte-
mu Twemu ulec skażeniu” (Dz 2,27). Nadzieja, którą głosi ten psalm, nie znalazła 
swojego wypełnienia w Dawidzie, który, jak domniemywał Piotr, był pierwszym 
modlącym się tymi słowami: „Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że pa-
triarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po 
dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, 
iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmar-
twychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie 
rozkładowi” (Dz 2,29-31). Słowa nadziei tego psalmu znalazły swoje wypełnienie 
w osobie Jezusa Chrystusa, drugim Dawidzie. To „nie ulegnie rozkładowi”, można 
rozumieć jako zde%niowanie zmartwychwstania. W rozkładzie ciała upatrywano 
bowiem, de%nitywne zwycięstwo śmierci. To, że ciało Chrystusa nie „uległo rozkła-
dowi” należy do najgłębszej istoty zmartwychwstania, gdyż unaocznia, że w Nim 

73 Por. J. Ratzinger, cz. II, dz. cyt.,, s. 275.

74 KKK 640.

75 Por. J. Ratzinger,  dz. cyt., s. 127.
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życie przemogło śmierć. Ważny okazuje się tu zwrot „trzeciego dnia”, gdyż według 

judaizmu na trzeci dzień ciało zaczynało się rozkładać.  

 Trzeba tu podkreślić, że zmartwychwstanie Syna Bożego nie jest zwyczaj-

nym powrotem do poprzedniego życia, jak miało to miejsce wiele razy na kartach 

Ewangelii, nie jest to też, jak twierdzi Bultmann, cud reanimowanego nieboszczyka, 

lecz stanowi coś zupełnie nowego. Potwierdzenie tego przynoszą ewangeliczne 

opisy jak i samo Credo św. Pawła, gdzie wyznaje: „Ukazał się Kefasowi, a potem 

Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie”.  Uka-

zywanie się wyraża św. Paweł za pomocą słowa ophthe, co de facto należałoby 

przetłumaczyć jako „dał się widzieć”. To pokazuje, że nie jest On już częścią świata 

empirii, a więc zreanimowanymi pobudzonymi do życia zwłokami, jak widziałby 

Go Bultmann, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że jest tym samym Chrystusem, 

który trzy dni wcześniej został umęczony.  

 W Credo Pawła istotną rolę odgrywają świadkowie: „Ukazał się Kefasowi, 

a potem Dwunastu”. Joseph Ratzinger zwraca tu uwagę na wielkie znaczenie ekle-

zjologiczne tego fragmentu, wskazującego na fundamenty wiary Kościoła. Widać 

tu szczególną rolę św. Piotra, który, według słów Mistrza, miał być tym, który ma 

pobudzać, umacniać pozostałych: „Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, 

żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wia-

ra. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci” (Łk 22,31-32). To właśnie jemu, jako 

pierwszemu, Pan po swym zmartwychwstaniu daje się zobaczyć, kon!rmując jego 

zadanie.  Katechizm Kościoła Katolickiego również akcentuje nieprzecenioną rolę 

pierwszych świadków, mówiąc: „Następnie Jezus ukazuje się właśnie tym ostat-

nim, najpierw Piotrowi, a potem Dwunastu. Piotr, powołany do umacniania wiary 

swoich braci, widzi więc Zmartwychwstałego pierwszy (…) Jako świadkowie Zmar-

twychwstałego będą oni fundamentami Jego Kościoła. Wiara pierwszej wspólnoty 

wierzących opiera się na świadectwie konkretnych ludzi. (...) Tymi »świadkami 

Zmartwychwstania Chrystusa« są przede wszystkim Piotr i Dwunastu, ale nie tylko 

oni: Paweł mówi bardzo jasno, że Jezus ukazał się pięciuset osobom równocześnie, 

a ponadto Jakubowi i wszystkim Apostołom”.  

Chrystofanie, czyli ukazywanie się Zmartwychwstałego pierwszym świad-

kom, są w wyznaniu przedstawionym przez św. Pawła wyraźnie oddzielone od 

76 Por.  cz. II, dz. cyt., s. 272-273. 

77  cz. II, dz. cyt., s. 275.

78 dz. cyt., s. 128.

79 Por.  cz. II, dz. cyt., s. 276-277.

80 
KKK 641, 642.
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samego wyznania zmartwychwstania. Jest tak, ponieważ same w sobie nie są 

zmartwychwstaniem, lecz jego oznaką.81 Katechizm Kościoła Katolickiego wyrazi 

tę prawdę, odnosząc się do starożytnego Orędzia Paschalnego, które wyśpiewuje 
pochwałę nocy zmartwychwstania jako jedynego światka tego wydarzenia: „»O, za-
iste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwych-
wstania Chrystusa« – śpiewa Kościół w wielkanocnym Exsultet. Rzeczywiście, nikt 
nie był naocznym świadkiem samego wydarzenia Zmartwychwstania i nie opisuje 
go żaden Ewangelista. Nikt nie mógł powiedzieć, jak dokonało się ono z �zycznego 
punktu widzenia. Tym bardziej była nieuchwytna dla zmysłów jego najbardziej we-
wnętrzna istota, przejście ze śmierci do życia. Zmartwychwstanie jako wydarzenie 
historyczne, które można stwierdzić na podstawie znaku pustego grobu i rzeczy-
wistości spotkań Apostołów z Chrystusem Zmartwychwstałym, pozostaje jednak, 
przez to, że przekracza historię, w sercu tajemnicy wiary. Dlatego Chrystus Zmar-
twychwstały nie ukazuje się światu, ale swoim uczniom, »tym, którzy z Nim razem 
poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem« (Dz 13, 
31)”.82 Na podstawie tego wszystkiego unaocznia się, z całą klarownością fakt, że 
wydarzenie zmartwychwstania w swej istocie dokonuje się między Ojcem a Synem. 
Christoph Schönborn mówi o zmartwychwstaniu jako objawieniu się Boga Trójje-
dynego. Pismo przypisuje to dzieło raz działaniu Syna, innym razem działaniu 
Ojca, a kiedy indziej jeszcze działaniu Ducha Świętego. Wskazać tu należy zasadę 
apropriacji, która podkreśla fakt działania zawsze całej Trójcy, choć działanie to jest 
rozpoznawane i przypisywane jakby tylko jednej z Osób. Kościół przypisuje dzieła 
mocy Ojcu, dzieła mądrości Synowi i dzieła miłości Duchowi Świętemu. Ukazuje 
się tu w sposób bardzo wyraźny prawda mówiąca o tym, że Trójca Przenajświętsza 
dzieła działa niepodzielnie.83 Katechizm Kościoła Katolickiego określa zmartwych-
wstanie jako dzieło Trójcy, mówiąc: „Zmartwychwstanie Chrystusa jako transcen-
dentne wkroczenie Boga w stworzenie i w historię jest przedmiotem wiary. Działają 
w nim równocześnie trzy Osoby Boskie i ukazują swoją własną oryginalność. Zmar-
twychwstanie dokonało się mocą Ojca, który »wskrzesił« Chrystusa, swego Syna, 
i przez to w doskonały sposób wprowadził Jego człowieczeństwo – wraz z Jego 
ciałem – do Trójcy. Jezus zostaje ostatecznie objawiony jako »ustanowiony według 
Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym« (Rz 1, 

81 Por. J. Ratzinger, dz. cyt., s. 128.

82 KKK 647.

83 Por. C. J. Warzeszak, , Warszawa 2006. 
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3-4). Św. Paweł podkreśla ukazanie się mocy Bożej przez dzieło Ducha, który ożywił 
martwe człowieczeństwo Jezusa i powołał go do chwalebnego stanu Pana”.84  

 

Tradycja narracyjna

 Żaden ewangelista nie opisuje samego wydarzenia zmartwychwstania, nie 
da się go zobrazować, gdyż wymyka się ono ludzkiemu doświadczeniu, do człowie-
ka docierają natomiast jego przejawy, są nimi niewątpliwie chrystofanie.  Opisy 
spotkań ze zmartwychwstałym Panem są świadectwem istnienia tradycji innej niż 
tradycja wyznań, będąca syntezą wiary wyrażoną przez formuły. Tradycja ta jest 
opisem, narracją, daje świadectwo o spotkaniu z Panem, przekazuje Jego słowa. 
Z całą pewnością jest ona tym, co nadaje wierze kształt, jest czymś pierwotnym 
w stosunku do tradycji konfesyjnej, to z niej rodzą się wyznania wiary.  Tu trzeba 
wspomnieć o wymiarze eklezjo twórczym, jaki niosą ze sobą chrystofanie, włączają 
one bowiem uczniów w dzieło Chrystusa. Ta inkorporacja nie jest jednak żadnym 
przywilejem, lecz de facto stanowi włączenie w misję, stanowi posłannictwo, bycie 
posłanym. Towarzyszy temu niezachwiana pewność, że Chrystus zmartwychwsta-
ły towarzyszy im jako świadkom, a mało tego utożsamia się z nimi, będąc obecnym 
w kerygmie, w przepowiadaniu.  Doskonały wyraz daje temu św. Jan w prologu 
swojego Pierwszego Listu: „To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy 
usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego 
dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy 
i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione – oznaj-
miamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. 
A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem 
Chrystusem” (1J 1,1-3).

 Gdy dokonujemy porównania obu tradycji, unaoczniają się jeszcze bardziej 
subtelne różnice. Tradycja narracyjna jako prezentacja przebiegu wydarzeń daje 
pierwszeństwo kobietom. To one pierwsze widzą, spotykają Zmartwychwstałego. 
W tradycji konfesyjnej wątek ten jest jak gdyby pominięty, a całość opiera się na 
stwierdzeniu „ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu”. Podkreśla się tu świa-
dectwo mężczyzn. Jest to związane z prawodawstwem Izraela, które nie widziało 
w kobietach wiarygodnych świadków. Tradycja wyznań, w zwięzłych formułach 

84 KKK 648.

85 Por. J. Ratzinger, cz. II, dz. cyt., s. 278.

86 s. 279.

87 Por. C. dz. cyt., s. 352-354.
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syntetyzująca wiarę, musiała stawić czoło temu wyzwaniu. Opis jest wolny od ram 

o�cjalności, stara się przekazać całą wielorakość doświadczenia zmartwychwsta-

nia.  Tu kobiety jawią się, jak to pięknie opisze Katechizm Kościoła Katolickiego, 

jako te, które są „pierwszymi zwiastunami Zmartwychwstania Chrystusa dla sa-

mych Apostołów”.  Przebija tu myśl eklezjologiczna, ukazująca Kościół oparty na 

Piotrze i kolegium Dwunastu, a jednocześnie doniosłą rolę, jaką odgrywają w nim 

właśnie kobiety. Joseph Ratzinger ujmie to bardzo pięknie, pisząc: „W konkretnej 

postaci życia kościelnego kobiety są wciąż tymi, które otwierają drzwi Panu, które 

towarzyszą Mu aż pod krzyż i dlatego mogą Go spotkać także jako zmartwychwsta-

łego”.  

 Druga różnica, unaoczniająca się przy badaniu obu tradycji, jest związana 

z samą treścią. W tradycji konfesyjnej wydarzenia są wyznawane, tradycja narra-

cyjna daje z kolei ich opis. Relacje te różnią się między sobą, ze szczególną klarow-

nością odmienność w opisach widać między świadectwami zawartymi w Ewange-

liach, a opisem o ukazaniu się zmartwychwstałego Pana św. Pawłowi, zawartym 

w Dziejach Apostolskich.

 Dzieje Apostolskie podają trzy opisy nawrócenia św. Pawła. Różnią się 

one, choć istnieje cecha wspólna tych relacji, są nimi dwa elementy: światło i głos. 

Pierwsza relacja mówi: „Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze 

zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo” (Dz 9,7), drugi opis 

przedstawia sytuację na odwrót: „Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, 

który do mnie mówił, nie słyszeli” (22,9), trzeci opis mówi z kolei: „Kiedyśmy wszy-

scy upadli na ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie po hebrajsku: »Szawle, 

Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi«„ 

(26,14). Wszyscy upadli na ziemię jednakże odbiorcą, do którego zwracał się Pan, 

był Szaweł. Słowa Pana, w których utożsamia się ze swoim Kościołem, są potwier-

dzeniem tego, co było już powiedziane wcześniej, że Chrystus zmartwychwstały 

towarzyszy uczniom, jest obecny w Kościele. Wszystkim trzem opisom z Dziejów 

Apostolskich, relacjonującym nawrócenie Apostoła Poga, towarzyszą światło i sło-

wo. To wszystko unaocznia bardzo istotny fakt, który można ująć w następujący 

sposób: Kościół włączony zostaje w misję Chrystusa, jest wezwany do uobecniania 

wydarzenia Chrystusa dokonanego w historii. Jako uczestnik misji Chrystusa, par-

tycypuje w nieustannej Passze, doświadcza nieustannego procesu przechodzenia 

88 Por. J. Ratzinger, cz. II, dz. cyt., s. 279.

89  KKK 641.

90 . Ratzinger, cz. II, dz. cyt., s. 280.
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z bycia dla siebie do bycia dla drugiego. Kościół realizuje się w tym udzielaniu się 
i misyjnym przekraczaniu siebie, które, jak pokazuje opis nawrócenia Pawła, było 
doświadczeniem Kościoła od samego początku, a ukazuje się właśnie w tej relacji, 
kiedy Pan, utożsamiający się ze swoim Kościołem, włącza św. Pawła w swoją misję, 
będącą jednocześnie misją Kościoła.

 Opisy ewangeliczne chrystofanii ukazują Jezusa Chrystusa jako człowieka, 
podobnego innym ludziom. Jest wędrowcem towarzyszącym uczniom w drodze do 
Emaus, prosi, aby podano Mu coś do jedzenia, pozwala dotykać swoich ran, dowo-
dząc niejako realności swojego ciała. Uderzający jest jednak fakt, że mimo iż jest 
takim samym człowiekiem, jakim był przed śmiercią, jednocześnie nie jest taki sam. 
Uczniowie często Go nie rozpoznają. Trzeba tu rzucić spojrzenie na omawiane już 
wcześniej wyznanie wiary św. Pawła i fragment tego wyznania mówiący o ukazy-
waniu się Zmartwychwstałego. Paweł używa w tym kontekście słowa ophthe, co 
znaczy „dał się widzieć”. To pokazuje, jakm już było powiedziane, że nie jest On 
częścią świata empirii. Z pomocą przyjdzie tu fragment Ewangelii według św. Jana, 
który doskonale zobrazuje to, co do tej pory zostało powiedziane: „A gdy ranek 
zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. 
A Jezus rzekł do nich: »Dzieci, czy macie co na posiłek?« Odpowiedzieli Mu: »Nie«. 
On rzekł do nich: »Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie«. Zarzucili 
więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra 
ów uczeń, którego Jezus miłował: »To jest Pan!« Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest 
Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się 
w morze” (21,4-7) Pan został rozpoznany przez umiłowanego ucznia. Potem św. Jan 
relacjonuje dalej to spotkanie: „Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: 
»Kto Ty jesteś?« bo wiedzieli, że to jest Pan” (21,12). Joseph Ratzinger mówi, tu że 
uczniowie poznali zmartwychwstałego Pana nie dlatego, że Mu się przyjrzeli, ale 
dlatego, że widzieli niejako od wewnątrz, co w swojej istocie pozostaje pewną ta-
jemnicą. Jest rozpoznawany tam, gdzie otwiera oczy i gdzie spotyka się z przyzwo-
leniem na to. Tak jak za Jego ziemskiego życia, został rozpoznany jako Mesjasz, Syn 
Boga Żywego, tak też po swym zmartwychwstaniu jest rozpoznawany wiarą.

 To wszystko pokazuje, że zmartwychwstały Chrystus żyje w nowych ra-
mach egzystencji. Nie jest On „ożywionym nieboszczykiem”, jak chciał Bultmann, 
postulujący odmitologizowanie obrazu ewangelicznego Jezusa. Jest tym samym 
Jezusem, którego znali apostołowie przed męką, a jednocześnie żyje w absolutnie 

92 C.  J. Ratzinger, Opera... dz. cyt.

93  Por. J. Ratzinger, dz. cyt.  

dz. cyt., s. 577.
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nowy sposób.  Jego życie jest życiem na zawsze, jest uwolnione od konieczności 

śmierci. Katechizm Kościoła Katolickiego wyraża tę prawdę, mówiąc: „Zmartwych-
wstanie Chrystusa nie było powrotem do życia ziemskiego, jak to miało miejsce 
w przypadku wskrzeszeń, których dokonał Jezus przed Paschą: córki Jaira, mło-
dzieńca z Naim, Łazarza. Te fakty były wydarzeniami cudownymi, ale osoby cu-
downie wskrzeszone mocą Jezusa powróciły do »zwyczajnego« życia ziemskiego. 
W pewnej chwili znów umrą. Zmartwychwstanie Chrystusa jest istotowo różne. 
W swoim zmartwychwstałym ciele Jezus przechodzi ze stanu śmierci do innego 
życia poza czasem i przestrzenią. Ciało Jezusa zostaje w Zmartwychwstaniu napeł-
nione mocą Ducha Świętego; uczestniczy On w Boskim życiu w stanie chwały, tak 
że św. Paweł może powiedzieć o Chrystusie, że jest »człowiekiem niebieskim«„.  
Jezus nie jest kimś, kto przychodzi ze świata zmarłych. Przychodzi ze świata życia, 
przychodzi od Boga.

Wspólnymi elementami chrystofanii zawartych w Dziejach Apostolskich 
było światło i słowo. W Ewangeliach jest mowa o trzech elementach charaktery-
stycznych dla spotkań ze zmartwychwstałym Panem, są nimi: ukazywanie się, 
mówienie i wspólny posiłek. Ten ostatni element Łukasz określa greckim słowem 
(συναλιζοµενος) synalizomenos. Zwrot ten oznacza „jedząc z nimi sól”. Brzmi to 
wszystko tajemniczo, Łukasz jednak celowo używa tego zwrotu, odnosząc się tym 
samym do tekstów Starego Testamentu, gdzie wspólne spożywanie soli oznaczało 
zawieranie trwałych przymierzy. Świadczą o tym teksty Księgi Liczb i Drugiej Księ-
gi Kronik: „Wszystko, co odłożone jest z darów świętych, jakie Izraelici przynoszą 
Panu, daję na zawsze tobie, synom twoim i córkom. To jest należność wiekuista, 
przymierze soli wobec Pana dla ciebie i potomstwa twego wraz z tobą” (Lb 18,19); 
„Czyż nie wiecie, że Pan, Bóg Izraela, dał panowanie nad Izraelem, i to na wieki, 
Dawidowi, jemu i jego potomkom nierozerwalnym przymierzem [dosłownie: przy-
mierzem soli]?” (2Krn 13,5). Spożywanie soli było więc znakiem przypieczętowania 
przymierza. Sól ma właściwości konserwujące, zapobiega gniciu i rozkładowi, co 
unaocznia, że ma to być przymierze wieczne. 

 Dziś można doświadczyć tego przymierza wiecznego, tej tajemnicy obec-
ności Zmartwychwstałego, zasiadającego do stołu. Konstytucja O Świętej Liturgii  
II Soboru Watykańskiego mówi: „Dla urzeczywistnienia tak wielkiego dzieła Chry-
stus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicz-
nych. Jest obecny w o*erze Mszy świętej, czy to w osobie odprawiającego, gdyż 

94 Por. G.. Strzelczyk, XVI,  

, Kraków 2006, s. 45. 

95 KKK 646.
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»Ten sam, który kiedyś o�arował się na krzyżu, obecnie o�aruje się przez posługę 
kapłanów«, czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Obecny jest 
mocą swoją w sakramentach tak, że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest 
obecny w swoim słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo święte, wów-
czas On sam mówi. Jest obecny wreszcie, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy, 
gdyż On sam obiecał: »Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam i ja 
jestem pośród nich« (Mt 18,20)”.  Unaocznia to, że także dziś można się spotkać ze 
Zmartwychwstałym, choć spotkanie to dokonuje się na innej płaszczyźnie – słowa 
i sakramentu. Liturgia Kościoła sprawia, że Chrystus staje się kimś dotykalnym, 
obecnym w kościele na wiele sposobów.  Konstytucja Dogmatyczna o Kościele po-
twierdza to słowami: „Powstawszy z martwych Ducha swego ożywiciela zesłał na 
uczniów i przez Niego ustanowił Ciało swoje, którym jest Kościół, jako powszechny 
sakrament zbawienia, siedząc po prawicy Ojca działa ustawicznie w świecie, aby 
prowadzić ludzi do Kościoła i przezeń mocniej ich z sobą złączyć, a karmiąc ich 
Ciałem i Krwią własną uczynić ich uczestnikami swego chwalebnego życia”.  Tak 
więc widać tu wyraźnie, że w liturgii Kościoła Zmartwychwstały nadal zasiada do 
stołu, przyprawiając ludzi solą udziału we własnej męce i włączając w swoje zmar-
twychwstanie.  

 Przyglądając się misterium paschalnemu, pojawiają się dwa zasadnicze 
aspekty, pierwszym będzie śmierć w celu usprawiedliwienia, drugim zmartwych-
wstanie, dające przystęp do nowego życia. To nowe życie jest zwycięstwem nad 
potęgą śmierci będącej skutkiem nieposłuszeństwa Bogu, grzechu. To uczestnictwo 
w nowym życiu czyni z ludzi braci Chrystusa, nie z racji natury, lecz z powodu 
przywróconej łaski. Ponadto wszystko sam fakt zmartwychwstania Chrystusa 
stanowi początek zmartwychwstania wszystkich.  Nie jest więc tak, jak twierdził 
Bultmann, że zmartwychwstanie nie ma żadnego związku z człowiekiem. Przez 
komunię z Chrystusem, czyli z tym, który jest samym życiem, człowiek zostaje 
całkowicie włączony w życie wieczne. „Życie to otrzymujemy dzięki miłości Tego, 
który jest życiem, poprzez życie z Nim i miłowanie z Nim”, jak powiedział papież 

96 SC 7, KKK 1088.

97 Por. J. Ratzinger, dz. cyt., s. 303.

98 LG. 48, KKK 1373.

99 Por. J. Ratzinger, cz. II, dz. cyt., s. 289.

100 Por. dz. cyt., s. 593-594.
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Benedykt XVI w trakcie homilii wygłoszonej podczas Wigilii Paschalnej w Bazylice 
św. Piotra, 15 kwietnia 2006 r., pierwszego roku swojego ponty�katu.  

***

Od zarania dziejów Bóg objawia się jako Ten, który zbawia. Wydarzenie 

Jezusa Chrystusa nie jest i nie może być rozpatrywane jako przypadkowe i odizolo-

wane od całości historii zbawienia. Tu ujawnia się pojęcie „misterium”, rozumiane 

jako Boży plan zbawienia ludzkości, dokonujący się przez osobę Jezusa Chrystusa, 

Jego wcielenie, nauczanie, śmierć i zmartwychwstanie. Misterium to jest całkowicie 

uniwersalne, obejmujące wszystkich i należące do wszystkich. Louis Bouyer nie 

zawaha się go nazwać „prawdziwie katolickim misterium”.  

 Jest to misterium, które nigdy się nie kończy. W liturgii Kościoła, a w sposób 

szczególny w sakramentach, aktualizuje się obecność Chrystusa w „dziś” Kościo-

ła.  Jest to misterium obecności Boga, który objawia się najpierw Izraelowi jako 

Ten, Który Jest, by dopełnić tej teofanii w osobie Jezusa Chrystusa, gdzie staje się 

rzeczywiście Bogiem obecnym pośród swego ludu, Bogiem prawdziwie bliskim. 

W ten sposób krzyż nie tylko jest jakimś znakiem, pamiątką czy symbolem, lecz 

krzyż Chrystusa jawi się jako Spes unica – jak określi go Katechizm Kościoła Ka-

tolickiego, gdyż ludzkość włączona zostaje w o�arę złożoną przez Chrystusa na 

krzyżu. Na drzewie krzyża Chrystusa wszystkie ludzkie bunty i nieposłuszeństwa 

Bogu zostają przemienione w „tak” wypowiedziane przez Chrystusa woli Ojca.  

 Pojawia się tu bardzo poważny wniosek: osobę, orędzie, zbawcze dzieło 

Jezusa Chrystusa należy poddać hermeneutyce wiary, która zakłada spotkanie 

z żywą osobą. Tu na pierwszy plan wysuwa się fakt zmartwychwstania Jezusa. To 

kwestia absolutnie fundamentalna decydująca o tym, czy Jezus tylko był, czy jest 

tym, który jest. Stanowi podstawę wiary chrześcijańskiej. Prawdziwość zmartwych-

wstania decyduje o istnieniu lub nieistnieniu chrześcijaństwa. Bez zmartwychwsta-

nia wiara chrześcijańska pozostaje martwa. Autor podjął tu próbę wykazania, jak 

tajemnica wcielenia Jezusa Chrystusa jest ukierunkowana na złożenie o�ary z sie-

bie samego na drzewie krzyża, a to z kolei na wydarzenie zmartwychwstania.  

101 

, dz. cyt., s. 49. 

102 Por. L. Bouyer, Misterium Paschalne, dz. cyt. s. 8.

103 Por. B. Testa, 

104 Por. J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, cz. II, dz. cyt., s. 251-253.

105 Por. A. Panaro, dz. cyt., s. 334, 337-338.
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T H E  Q U E S T I O N  
O F  T H E  P A S C H A L 
M Y S T E R Y  
O F  J E S U S  C H R I S T 
ON  T H E  BA S I S  O F  S E L E C T E D  WR I T I N G S  O F  J O S E P H  R AT Z I N G E R

S U M M A R Y
 The paschal mystery of Jesus Christ can be understood only in the context 

of the whole history of salvation in which his person represents a climax. Since 
the dawn of history, God reveals Himself as the One Who saves. In this article, 
the author tried to show the paschal mystery of Jesus Christ, in the context of the 
continuity of the history of salvation initiated and conducted by the One God. The 
mystery of Jesus Christ can not be regarded as accidental and isolated from the 
whole history of salvation. Here is revealed the misterium concept, understood as 
God’s plan of salvation of humanity, making himself through the person of Jesus 
Christ, His incarnation, teaching, death and resurrection. This mystery is complete-
ly universal, covering everyone and belongs to everyone. Louis Bouyer not hesitate 
to call it, a truly Catholic mystery – common.

 It is a mystery that never ends. In the liturgy of the Church, especially in 
the sacraments, updated presence of Christ in the Church today. It is the mystery of 
the presence of God, who reveals himself to Israel as the �rst, who is, to complete 

the Theophany in the person of Jesus Christ, which God becomes truly present 

among his people, God truly loved ones. In this way the cross is not only a sign, 

a memorial, or a symbol, but the cross of Christ appears as Spes unica – as it will 

determine the Catechism of the Catholic Church, because humanity is switched on 

in the sacri�ce of Christ on the Cross. The Tree of the Cross of Christ all human re-

bellion and disobedience to God are transformed into so spoken by Christ Father’s 

will.

 The author comes here to a serious conclusion: the person the message, the 

redemptive work of Jesus Christ should be hermeneutics of faith, which involves 
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meeting with a live person. Here at the forefront of the fact of the Resurrection of 
Jesus. This is the absolutely fundamental question that dictates whether Jesus was 
alone, whether it is the one that is. It is the basis of Christian faith and is a matter, in 
addition to which the author did not pass indi�erently. The truth of the resurrection 

decide on the existence or non-existence of Christianity. Without the Resurrection 

of Christian faith remains something dead. The author of that work has attempted 

to show how the mystery of the Incarnation of Jesus Christ is centered around the 

sacri�ce of Himself on the tree of the cross, and this, in turn, on the event of the 

Resurrection. Then he demonstrated how the paschal mystery is not only a histori-

cal event but it is an event that is to play in the lives of Christians of every age.

 The author tried, going all the time thinking led Joseph Ratzinger, show 

a sense of history in the perspective of not only the events of Jesus Christ, but the 

person of Jesus Christ, thus making the attempt to move beyond the historical-crit-

ical methods, and entry into hermeneutics of faith. Showing the sense of history 

in the perspective of Christ, it was also going in accord with theological renewal 

brought by the Second Vatican Council.
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