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ale Emmanuelem – Bogiem z nami, który z człowiekiem dzieli jego los. Bóg 
jest miłością, miłością miłosierną, której najwymowniejszym wyrazem jest 
śmierć na krzyżu – „aby życie mieli i mieli je w obfi tości” (por. J 10, 10). Bóg 
pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Tajemnicą Odkupienia został ogarnięty 
każdy konkretny, historyczny człowiek – cały człowiek, jego dusza i jego cia-
ło. Zbawienie ma charakter powszechny i pełny.

Jezus Chrystus jest drogą Kościoła, jest drogą każdego człowieka. Jednoczy 
się z każdym dla doczesnego i wiecznego dobra, aby ludzkie życie uczynić 
„bardziej ludzkim”. „To zjednoczenie Chrystusa z człowiekiem samo w sobie 
jest tajemnicą, w której rodzi się «nowy człowiek» powołany do uczestnictwa 
w Bożym Życiu [...]. Zjednoczenie Chrystusa z człowiekiem jest mocą i źródłem 
mocy wedle tego, co tak zwięźle wypowiedział […] św. Jan: Słowo «Wszystkim 
tym [...], którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali synami Bożymi» (J 1, 12). 
Jest to moc wewnętrznie przemieniająca człowieka, zasada nowego życia, które 
nie niszczeje i nie przemija, ale trwa ku żywotowi wiecznemu”12.

„Mistyka – jak mówi Jan Paweł II – rodzi się z Objawienia Boga Żywego. Ten 
Bóg otwiera się na zjednoczenie z człowiekiem i ten Bóg otwiera też w człowie-
ku zdolność jednoczenia się z Nim, przede wszystkim poprzez cnoty teologiczne, 
poprzez wiarę i nadzieję, a nade wszystko poprzez miłość. […] Prawda o Bogu 
Stwórcy i o Chrystusie Odkupicielu świata jest też potężną siłą inspirującą, stałą 
afi rmacją stworzenia, stałą potrzebą jego przetwarzania i udoskonalania”13. Czło-
wiek w życiu doczesnym winien odpowiedzieć na Boże wezwanie do wspólnego 
z Chrystusem budowania Kościoła i kultury (we wszelkich jej przejawach) oraz 
z wielkim zaangażowaniem podjąć wysiłek współpracy z Chrystusem i z Du-
chem Świętym we wszystkim, co prowadzi do jego przemiany i przebóstwienia. 
„Człowiek «współtworzy» z Bogiem świat, człowiek «współtworzy» z Bogiem 
swoje własne zbawienie. Przebóstwienie człowieka pochodzi od Boga. Ale rów-
nież i tutaj człowiek musi z Bogiem współdziałać”14.

Chrześcijaństwo jest więc nie tylko soteriologią prawdy, odkrytej w Obja-
wieniu, jest równocześnie soteriologią Bożej miłości. Soteriologia Bożej mi-
łości ściśle łączy się z „ethosem miłości”, z moralnym przesłaniem Dekalogu, 
w którym najważniejsze jest przykazanie miłości Boga i człowieka, z ewange-
licznymi błogosławieństwami wskazującymi właściwe dla chrześcijanina po-
stawy. Tak więc „chrześcijaństwo nie jest tylko religią poznania, kontemplacji, 
ale jest religią Bożego działania oraz ludzkiego działania”15. Chrześcijaństwo 
jest Bożym działaniem: działaniem słowa i sakramentów. „Ojciec mój działa 

 

13  T e n ż e, Przekroczyć próg nadziei, s. 79.
14  Tamże, s. 146.
15  Tamże, s. 106.
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aż do tej chwili i Ja działam” (J 5, 17) – mówi Chrystus. Boże działanie doma-
ga się współdziałania ze strony chrześcijanina. „Celem wszelkiej w Kościele 
posługi – apostolskiej, duszpasterskiej, kapłańskiej, biskupiej – jest zachować 
tę dynamiczną spójnię Tajemnicy Odkupienia z  każdym  człowiekiem”. Cho-
dzi tu o najściślejszą więź chrześcijanina z Chrystusem i Jego Matką – więź 
która wprowadza w Boski i ludzki zarazem wymiar Tajemnicy Odkupienia. 

Więź człowieka z Bogiem – z Chrystusem – buduje się poprzez życie 
duchowe, a przede wszystkim poprzez modlitwę, będącą „najprostszym spo-
sobem uobecniania w świecie  Boga i  Jego zbawczej Miłości”. Modlitwa 
wyraźnie ukazuje wymiar transcendentny człowieka, wielką godność osoby 
ludzkiej, pochodzącą od Boga. Przez zjednoczenie z Chrystusem człowiek 
staje się Jego współpracownikiem, ma więc udział w Jego zbawczym dziele. 
Wraz z Nim i Duchem Świętym buduje Kościół, wspólnoty braterskie, kulturę 
i cywilizację miłości; przede wszystkim jednak tworzy siebie według modelu 
Chrystusowego, czyli się uświęca. Bóg bowiem „z tymi, którzy Go miłują 
współdziała we wszystkim dla ich dobra, […] by się stali na wzór obrazu Jego 
Syna” (Rz 8, 28.29), inspiruje do działania dla dobra innych. „Chrystus uczy 
nas, że najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość, która urzeczy-
wistnia się w oddaniu i służbie. Do takiej to właśnie «wolności wyswobodził 
nas Chrystus» (Ga 5, 1; por. Ga 5, 13)”. 

W chrześcijańskiej soteriologii miłości „moc zbawcza” dostępna człowie-
kowi dzięki zjednoczeniu z Bogiem jest źródłem, podstawą i zasadą dynamicz-
nego działania. Moc ta przejawia się w różny sposób, przede wszystkim „rodzi 
świętych”, czyli prawdziwych chrześcijan, którzy swój życiowy dynamizm 
czerpią z najgłębszego, mistycznego zjednoczenia z Chrystusem i Duchem 
Świętym, a dzięki temu są zdolni „dzieło zadane [...] przez Boga wciąż do-
skonalić”19. Takie życie chrześcijanina Jan Paweł II określa jako „twórcze 
istnienie w świecie”. 

Interpretując mistykę chrześcijańską jako najpełniejsze dostępne w tym 
życiu zjednoczenie z Bogiem – źródło optymizmu i dynamizmu, Jan Paweł II 
dokonuje porównania z formami mistyki występującymi w innych religiach, 
szczególnie z mistyką buddyjską (ascetyczne praktyki buddyjskie stają się 
obecnie popularne także w naszej kulturze). Papież wskazuje na wyraźną 
odmienność mistyki buddyzmu od mistyki chrześcijańskiej. Wprawdzie bud-
dyzm, podobnie jak chrześcijaństwo, jest „religią zbawienia”, soteriologia 
buddyzmu ma jednak zupełnie inny charakter niż soteriologia chrześcijańska. 

16  T e n ż e, Redemptor hominis, nr 22.
17  T e n ż e, Przekroczyć próg nadziei, s. 39.
18  T e n ż e, Redemptor hominis, nr 21.
19  T e n ż e, Przekroczyć próg nadziei, s. 37.
20  Tamże.
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