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Abstrakt: "Tajomstvo človeka naozaj zrejmé len v tajomstve vteleného Slova". Ľudská 

osoba je vytvorený Bohom a vyzval k spáse, ktorá je účasť na Božom živote. Pozemské 

spôsob, ako byť ovplyvnená hriechom ľudskej osoby si vyžaduje aj vykúpenie. Preto iba 

Ježiš Kristus, Boh-človek, jediný Spasiteľ človeka je odpoveď hádanka ľudskej existencie. 

Ježiš Kristus zjavuje ako cesta, pravda a život. Syn Boži je cesta k večnosti v Trojici, je 

pravda, ktorá ukazuje zmysel existencie a je život, pretože skrze neho všetko drží pohromade. 

 

Kľúčové slová: tajomstvo človeka, teologickej antropológie, Kristus ako Cesta, Pravda, 

Život 

 

Abstract: "The mystery of man truly becomes clear only in the mystery of the Word 

Incarnate". The human person is created by God and called to salvation, which is a 

participation in God's life. Earthly way of being affected by the sin of the human person also 

requires redemption. Therefore, only Jesus Christ, the God-man, the only Redeemer of man is 

the answer the riddle of human existence. The Son of God is the Way to eternity in the 

Trinity, is the Truth about the meaning of existence and is the Life, because through him all 

things exist. 
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Kościół katolicki uczy, że „misterium człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie 

w misterium Słowa Wcielonego”
1
. Wcielenie Syna Bożego pozwala twierdzić zgodnie 

z antropologią biblijną, że osoba ludzka jest stworzona przez Boga i powołana do zbawienia, 

czyli uczestnictwa w życiu Boga. Ziemski sposób istnienia osoby ludzkiej dotkniętej 

grzechem wymaga również odkupienia. Dlatego dopiero Jezus Chrystus, Bóg-człowiek, 

jedyny Odkupiciel człowieka jest rozwiązaniem zagadki istnienia osób ludzkich. Jezus 

                                                 

1
 SOBÓR WATYKAŃSKI II: Gaudium et spes nr 22. 
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Chrystus objawia siebie jako Drogę, Prawdę i Życie (por. J 14, 6). Wcielony Syn Boży jest 

Drogą do wieczności w Trójcy, jest Prawdą pokazującą sens istnienia i jest Życiem, bo przez 

Niego wszystko ma istnienie. 

Tajemnica nadprzyrodzonej relacji ludzi z Trójjedynym Bogiem, realizowana w 

Kościele, jest podstawą rozumienia człowieka. Antropologia teologiczna próbuje 

odpowiedzieć na pytanie, jak człowieka widzi sam Bóg – Stwórca i Zbawca
2
. Bóg pragnie 

obdarować byty osobowe tym, kim sam jest. Dlatego tylko byty osobowe obdarzone są 

zdolnością rozumności, wolności i miłości.  

 

Chrystus – Życie 

Niezbędny warunek rozumienia życia człowieka stanowi prawda o s t w o r z e n i u  go na 

obraz i podobieństwo Boże
3
. Stworzony na obraz Boga-Miłości człowiek jest powołany do 

bycia podobnym Bogu w miłości. Nowy Testament mówi wprost o stworzeniu człowieka na 

obraz Chrystusa, Syna Bożego (Rz 8,29; 2 Kor 3,18; Kol 3,10). Wszystkie stworzenia istnieją 

dzięki Słowu Ojca, którym jest Syn. Doskonałym obrazem Boga jest Wcielone Słowo, Jezus 

Chrystus. W Chrystusie jako „obrazie Boga” (2 Kor 4,4), „obrazie Boga niewidzialnego” 

(Kol 1,15), który jest „odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty” (Hbr 1,3), stał się 

widzialny Obraz, według którego zostaje stworzony każdy człowiek. Wcielone Słowo Boże – 

Chrystus jest substancjalnym obrazem Boga
4
.  

Jan Paweł II mówi zatem o boskim pochodzeniu człowieka (genealogia divina)
5
. 

Niezbywalny ślad Boga w człowieku powoduje naturalne jego dążenie ku Bogu (capax Dei). 

Obraz Boży dany człowiekowi jest jednocześnie zadany człowiekowi do realizacji. 

W związku z tym wraz z duchowym zadaniem człowiek otrzymuje również życie psychiczne 

i cielesne. Przez swoje istnienie człowiek ma wyrażać chwałę Boga, która w Bogu wiecznie 

trwa. Doczesne życie człowieka polega na urzeczywistnianiu w czasie i przestrzeni wiecznej 

chwały Bożej.  

Biblijne terminy „obraz” i „podobieństwo” można rozumieć odpowiednio, jako 

podobieństwo ontyczne oraz jako wezwanie do podobieństwa moralnego. „Obraz” Syna 

Bożego jest w człowieku niezniszczalny, natomiast podobieństwo jest niszczone przez 

                                                 

2
 Cf. NAGÓRNY, J.: Teologiczne podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa. Na kanwie nauczania Jana Pawła 

II. In: Człowiek – Miłość – Rodzina. „Humanae vitae” po 30 latach. Lublin: RWKUL, 1999 s. 223. 
3
 Cf. WRÓBEL, J.: Jana Pawła II Księga życia. Podstawowe aspekty chrześcijańskiego orędzia o ludzkim życiu. 

In: Roczniki Teologiczne, 2006, vol. 53, nr 3, s. 13. 
4
 Cf. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: nr 479. 

5
 Cf. JAN PAWEŁ II: Evangelium vitae nr 35. 
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grzech. Każdy człowiek jest stworzony przez Słowo Ojca i powołany do bycia podobnym 

Jemu. Dlatego też duch człowieka nie znajduje spełnienia, dopóki nie zostanie ukształtowany 

Duchem Bożym na podobieństwo Syna Bożego. 

Perspektywa całego Objawienia pozwala zrozumieć naturę bytu ludzkiego. Biblia nie 

pokazuje metafizycznej wizji osoby ludzkiej, natomiast przedstawia ją jako relacyjną. 

Ukazuje człowieka w działaniu, zawsze jako niepodzielną jedność. Stary Testament 

posługuje się głównie trzema określeniami człowieka: basar – ciało, nefesh – dusza, ruah – 

duch. Każde z tych określeń odnosi się do innego działania człowieka, ale nie wprowadza 

trychotomii
6
. Nowy Testament przejmuje te określenia za Septuagintą: soma (sarx), psyche 

i pneuma.  

Dla potrzeb refleksji teologicznomoralnej można przyjąć, że osoba ludzka jest jednością 

duchowo-psychiczno-cielesną (pneuma-psyche-soma). Nie są to części osoby, ale przejawy 

jej istnienia w podobieństwie do Wcielonego Syna Bożego. Człowiek odzwierciedla w swojej 

naturze doskonałość Syna Bożego poprzez zdolności do rozumności, wolności i miłości. 

W tej godności uczestniczy natomiast cała ludzka osoba w wymiarze duchowym, 

psychicznym i cielesnym. 

Człowiek jest jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego
7
. 

Bóg chciał człowieka dla samego człowieka, a wszystkie inne byty ze względu na człowieka. 

Wyposażając swój żywy obraz, mężczyznę i kobietę, w dary rozumności, wolności i miłości, 

Bóg stwarza możliwość pojawienia się na świecie relacji podobnych do istniejących 

w Trójcy. Bóg, który istnieje jako Komunia Osób, chce przez męskość i kobiecość osób 

ludzkich uczynić widzialną swoją wewnętrzną tajemnicę Miłości i Życia. Jednocześnie 

osobowa męskość i kobiecość ludzi jest znakiem nieustannego darowania się Boga całej 

ludzkości. Podobieństwo do Syna Bożego wyróżniające człowieka spośród innych stworzeń 

ukierunkowuje go na komunię interpersonalną. Jednym ze sposobów uwidocznienia Bożej 

Komunii Miłości i Życia oraz Bożego oblubieńczego daru wobec ludzi jest małżeństwo 

mężczyzny i kobiety
8
.  

Bycie obrazem Bożym realizuje się poprzez ludzką cielesność i zróżnicowanie płciowe. 

Według opisu biblijnego stworzenie kobiety, istoty o podobnym ciele i obdarzonej tym 

samym duchem Bożym zaspokaja poczucie osamotnienia mężczyzny i prowadzi do dialogu 

                                                 

6
 Cf. VON RAD, G.: Teologia Starego Testamentu. Warszawa: „Pax”, 1986 s. 128. 

7
 Cf. SOBÓR WATYKAŃSKI II: Gaudium et spes nr 24. 

8
 Cf. WEST, CH.: Dobra nowina o seksie i małżeństwie. Szczere odpowiedzi na pytania dotyczące nauki 

Kościoła. Warszawa: MIC, 2007 s. 20-21. 
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międzyosobowego. Kobieta i mężczyzna od początku powołani są do wspólnego życia, 

wzajemnej pomocy, uzupełniania się oraz do przekazywania swoim dzieciom obrazu Bożego 

poprzez rodzenie. Współpraca ze Stwórcą w dziele stworzenia (pro-creatio) jawi się jako 

szczególny dar dla ludzkości oraz zadanie do zrealizowania. 

Cała ludzkość wezwana jest do tworzenia wspólnoty osób na wzór Trójcy, do 

przeobrażania świata i działania na miarę wpisanego obrazu. Prawda o stworzeniu człowieka 

według obrazu Syna wskazuje, że w samej naturze człowieka istnieje obraz Boży od 

początku. Człowiek jest obrazem Syna Bożego w swojej konstrukcji osobowej, a także przez 

kształtowanie swojego człowieczeństwa i twórczą władzę nad otaczającym go światem
9
.  

Obraz i podobieństwo Chrystusa w człowieku (Rz 8,29; 1 Kor 11,7; 15,49; 2 Kor 3,18; 

4,4) stanowi o jego niepowtarzalnym powołaniu. Obraz jest czymś, co się dziedziczy w akcie 

rodzenia, a podobieństwo jest czymś, co się osiąga przez przyjęcie Bożego daru i wysiłek 

moralny. Człowiek jest przeznaczony do realizacji obrazu Syna Bożego, aby się stać do 

Niego podobnym
10

.  

Pokusa stania się „jak Bóg” na innej drodze niż proponuje Stwórca i Zbawca, 

doprowadziła ludzi do grzechu odejścia od Boga. Istotą tego grzechu była chęć upodobnienia 

do Boga inaczej niż na drodze urzeczywistniania obrazu Syna wpisanego w ludzką naturę. 

Człowiek nie przestaje być jednak obrazem Boga nawet po odejściu od Bożego planu, choć 

obraz ten uległ deformacji
11

. Natura ludzka została wprawdzie zraniona w swoich 

uzdolnieniach do rozumności, wolności i miłości, ale nie utraciła możliwości realizacji 

usynowienia. Człowiek po grzechu pozostaje obrazem Syna, ale jest pozbawiony chwały 

Bożej, pozbawiony podobieństwa
12

.  

Skutkiem pierwszego grzechu było naruszenie relacji człowieka z Bogiem, z samym 

sobą, i z innymi ludźmi, jak również z całym stworzeniem będącym środowiskiem dla 

realizacji Bożego planu stwórczo-zbawczego. Przyjęcie zafałszowanego obrazu Boga 

przedstawionego w szatańskiej pokusie spowodowało zaciemnienie obrazu Syna w 

człowieku. Dopiero Wcielenie Syna Bożego umożliwia ludziom ujrzenie obrazu Boga 

w swoim własnym człowieczeństwie poprzez człowieczeństwo Jezusa
13

. 

Można stwierdzić, że ludzie zostali stworzeni na obraz Syna ze względu na przyszłe Jego 

Wcielenie, które jest początkiem wyniesienia ludzkiej natury do udziału w naturze Bożej. 

                                                 

9
 Cf. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: nr 2427. 

10
 Cf. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: nr 381. 

11
 Cf. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: nr 844. 

12
 Cf. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: nr 705. 

13
 Cf. ROSIK, S.: „Nowy człowiek” w Chrystusie. In: Roczniki Teologiczne, 1993, vol. 40, nr 3, s. 42. 
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Człowiek jest stworzeniem noszącym w sobie obraz Syna Bożego i jest powołany do bycia 

dzieckiem Boga w wiecznym życiu Trójcy. W odwiecznej Bożej myśli, woli i miłości Syn 

Boży ma stać się człowiekiem, aby ludzkość stała się usynowiona w Synu. Odwiecznie 

zaplanowane przyjście na świat Syna Bożego wymagało jednak odkupienia z grzechu 

odejścia ludzi od Boga. Przyszedłszy na świat, Jezus zaprasza ludzi, by „wraz z Nim mieli 

udział w Jego Duchu synowskim i braterskim, stali się synami w Synu, braćmi w 

Pierworodnym Bracie”
14

.  

 

Chrystus – Prawda, Dobro, Piękno 

Syn Boży w tajemnicy o d k u p i e n i a  podjął ludzkie życie w sytuacji świata 

zdeformowanego przez grzech. Jezus Chrystus jest pierwszym człowiekiem, który w sposób 

pełny rozpoznał Ojcowską miłość do siebie, do wszystkich ludzi i całego stworzenia oraz 

w adekwatny sposób na tę miłość odpowiedział. Chrystus stał się człowiekiem i przeszedł 

przez życie wypełniony Duchem Świętym, czyli tą samą nieskończoną Boską Miłością, jaką 

jest On, jako Syn Boży zjednoczony z Ojcem. Cała ziemska droga Jezusa, od poczęcia aż po 

zmartwychwstanie, dokonała się w Duchu Świętym. Dzieło odkupienia dokonało się 

wewnątrz przedwiecznej Miłości, którą Bóg umiłował całe stworzenie
15

.  

Posłannictwo odkupieńcze Chrystusa miało na celu odnowienie obrazu Syna Bożego 

w człowieku. Było to możliwe dzięki temu, że w Chrystusie na nowo zajaśniał obraz Boży. 

Na ziemi urzeczywistnił się doskonały obraz Boży, odblask Jego chwały i odbicie Jego istoty 

(por. Kol 1,15; Hbr 1,3). „W Chrystusie, Odkupicielu i Zbawicielu, obraz Boży, 

zniekształcony w człowieku przez grzech pierwszy, został odnowiony w swoim pierwotnym 

pięknie i uszlachetniony łaską Bożą”
16

. Przez dzieło odkupienia Jezus umożliwia ludziom 

rozumne uznanie, wolne wybranie i miłosne zrealizowanie dziecięctwa Bożego.  

Dopiero w Jezusie Chrystusie wyjaśnia się tajemnica człowieka i jego powołanie
17

. 

Chrystus, doskonały Człowiek, ma moc przywrócić człowiekowi utracone podobieństwo do 

Boga. Przez spotkanie z żyjącym Chrystusem i przez uczestnictwo w życiu Chrystusa 

człowiek doznaje przemiany, która w pełni objawia Boże podobieństwo. Chrystus chce 

                                                 

14
 FRANCISZEK: Orędzie na Wielki Post 2014 (26.12.2013). In: L’Osservatore Romano, 2014, vol. 35, nr 2, 

s. 9. 
15

 Cf. SALIJ, J.: Duch Ojca i Syna dany Kościołowi. In: Duch Święty w posłudze Kościoła wobec świata. 

Materiały z Duszpasterskich Wykładów Akademickich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 27-28 sierpnia 

1998. Lublin: KUL, 1999, s. 55-57. 
16

 KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: nr 1701. 
17

 Cf. JAN PAWEŁ II: Redemptor hominis nr 8. 
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wyrazić tajemnicę Bożej miłości w życiu każdego człowieka. Dzięki Chrystusowi i w Nim 

jest możliwe nowe życie
18

.  

Poprzez dzieło odkupienia Chrystus umożliwia każdemu człowiekowi przywrócenie 

obrazu Syna zniszczonego przez grzech pierworodny. Człowiek może rozwijać w sobie 

wrodzony obraz w stronę upodobnienia do Chrystusa. Dokonuje się ono poprzez wzrastanie 

w wierze, nadziei i miłości we wspólnocie Kościoła. Wiara, nadzieja i miłość w radykalny 

sposób rozwijają ludzkie zdolności rozumu, woli i serca. W ten sposób możliwa jest jedność 

ludzi z Chrystusem i między sobą, która wyraża się w dobrze rozumianym naśladowaniu 

Jezusa
19

. Człowiek realizuje obraz Boży i staje się świętym na Jego wzór, gdy poznaje, 

wybiera i kocha jak Ten, od którego otrzymał rozum, wolę, serce i całe swoje osobowe życie. 

Na tej drodze przechodzi drogę od obrazu do podobieństwa, którego ostatecznym celem jest 

przebóstwienie, czyli wieczność w Trójcy.  

Uczniowie Jezusa, członkowie Jego Mistycznego Ciała, mogą i powinni stać się „synami 

Bożymi” (Mt 5,9), „synami Ojca” (Mt 5,45) na wzór Jedynego Syna. Dokonuje się to przez 

wejście w życie Chrystusa i trwanie w Nim. Jezus jest nie tylko moralnym wzorem. Jest 

przede wszystkim źródłem nowego życia, inicjatorem nowego człowieczeństwa
20

. Ten obraz 

ma się potwierdzać, rozwijać i urzeczywistniać, aby człowiek dorastał do miary wielkości 

Chrystusa (Ef 4,13). W życiu i posłannictwie Chrystusa obraz Boży w człowieku osiągnął 

swoją pełnię, a człowiek wchodzący w misterium Chrystusa tę pełnię przyjmuje.  

Misteria życia Chrystusa są uobecniane w czasie konsekracji eucharystycznej. Ofiara 

Chrystusa składana Ojcu mocą Ducha Świętego uobecnia się każdego dnia w wielu 

miejscach świata. Z Ofiary Chrystusa wypływa Jego wieloaspektowa obecność pośród swego 

ludu. Wszystkie sakramenty czerpią swą moc z Eucharystii i obejmują całe jestestwo 

człowieka
21

. Ludzkość ma dostęp do Boga poprzez Chrystusa Odkupiciela w Jego Kościele. 

Współczesny człowiek spotyka żyjącego Chrystusa w głoszonym Słowie Bożym, 

w Sakramentach świętych, w Postaciach eucharystycznych. Jezus Chrystus jest 

Emmanuelem, B o g i e m - z - n a m i , „aż do skończenia świata” (Mt 28,20). W Kościele 

dokonuje się uchrystusowienie ludzkości. Chrystus przez Słowo Boże rozjaśnia ludzki 

                                                 

18
 Cf. NAGÓRNY J.: Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza. Lublin: KUL, 2009, s. 174-

175. 
19

 Cf. ZADYKOWICZ, T.: Sequela Christi et imitatio hominis. Paradygmat naśladowania we współczesnej 

refleksji teologicznomoralnej. Źródła i perspektywy. Lublin: KUL, 2011, s. 213. 
20

 Cf. RATZINGER J.: Jezus z Nazaretu. Cz. 2: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania. Kielce: 

„Jedność”, 2011, s. 74. 
21

 Cf. DERDZIUK, A.: Sakramenty wcielone w codzienność. In: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2010, 

vol. 43, nr 2, s. 335. 
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rozum, aby zdolny był pojmować rzeczywistość według Bożej myśli. Chrystus przez 

Sakramenty wzmacnia ludzką wolę, aby zdolna była wypełniać wolę Boga. Chrystus przez 

obecność w Postaciach eucharystycznych rozszerza ludzkie serce, aby zdolne było kochać 

Bożą miłością. 

 

Chrystus – Droga  

Celem dzieła odkupieńczego Chrystusa jest z b a w i e n i e  ludzi, czyli ich udział 

w Boskiej naturze (por. 2 P 1,4), co wyraża idea przebóstwienia. Bóg stał się człowiekiem, 

aby człowiek mógł stać się Bogiem, czyli mieć udział w Bożym życiu. „W swej 

bezgranicznej miłości On stał się tym, czym my jesteśmy, abyśmy mogli stać się tym, czym 

On jest. Ta prawda otwiera przed nami szerokie horyzonty, w których należy umieścić 

konkretny wyraz naszego chrześcijańskiego życia w świetle wiary w Chrystusa, Syna 

Bożego, Słowa Ojca”
22

. Na drodze do osiągnięcia zbawienia, czyli uczestnictwa 

w odwiecznym życiu Trójcy potrzebny jest dar nowego życia, nowego stworzenia 

w Chrystusie. Jezus jest poprzednikiem i przewodnikiem na drodze ku Bogu dla tych, którzy 

do Niego należą („aż Chrystus się w nich ukształtuje” – Ga 4,19).  

„Uczniowie Chrystusa powinni upodobnić się do Niego”
23

. Nie chodzi tu o powtarzanie 

postaw Chrystusa, ale o uczestnictwo w Jego życiu i posłannictwie. Poprzez jedność 

z Chrystusem człowiek wchodzi w życie Trójcy, co jest celem jego istnienia. Chodzi tutaj 

o uchrystusowienie ludzkiego bytu, osobowe odniesienie do Zbawiciela i przynależność do 

Jego zbawczej wspólnoty
24

.  

Bóg Ojciec kształtuje swoje dzieci według obrazu Syna mocą Ducha Świętego. Dzięki 

Duchowi Świętemu staje się możliwa jedność międzyludzka i komunia z Chrystusem w Jego 

mistycznym Ciele – w Kościele. Ludzie mogą trwać w Nim, a On w nich (por. J 15,4n; 6,56). 

Duch Święty dany Kościołowi dokonuje w człowieku przedziwnej przemiany, według której 

człowiek może powiedzieć, że „teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). 

Przez działanie Ducha Świętego ludzie stają się jednym Ciałem Chrystusa. Duch Ojca i Syna, 

                                                 

22
 JAN PAWEŁ II: Jezus Chrystus – przedwieczne Słowo Boga Ojca (2.09.1987). In: Katechezy Ojca Świętego 

Jana Pawła II. Jezus Chrystus. Kraków-Ząbki: „M”, Apostolicum, 1999, s. 144. 
23

 KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: nr 562. 
24

 Cf. ROSIK, S.: „Nowy człowiek” w Chrystusie. In: Roczniki Teologiczne, 1993, vol. 40, nr 3, s. 45. 



 

 

  
62 

sprawca Kościoła, przychodzi do ludzkości jako Duch usynowienia. Czyniąc ludzi jedno z 

Jednorodzonym uczy ich rozpoznawać ojcowską miłość Boga oraz odpowiadać na nią
25

.  

Odnowione człowieczeństwo, nowe życie w Chrystusie realizuje się mocą Ducha 

Świętego w tych, którzy przyjmują łaskę odkupienia w Kościele Chrystusa. Na początku tej 

drogi stoi wiara, czyli przyjęcie Bożego widzenia życia
26

. „Wyznawcy Chrystusa […] 

w chrzcie wiary zostali prawdziwymi dziećmi Bożymi i uczestnikami natury Bożej, a przez 

to rzeczywiście stali się święci. Dlatego powinni zachowywać w życiu i w pełni 

urzeczywistniać świętość, którą otrzymali z daru Bożego”
27

. Chrzest jest wejściem 

w zbawcze misteria Chrystusa i rozpoczyna życie w Nim. Poprzez kolejne sakramenty 

chrześcijanin zyskuje kolejne rysy upodobnienia do Chrystusa nawiązując z Nim coraz 

ściślejsza więź. W ten sposób „nowy człowiek” osiąga świętość. Nowi ludzie tworzą 

w Chrystusie nową ludzkość zmierzającą do pełnego zjednoczenia z Trójcą w wieczności. 

Dziecięctwo Boże realizuje się stopniowo przez zaangażowanie rozumu, woli i serca 

człowieka w przyjmowaniu Daru Chrystusa w Kościele. Przez otwartość ducha ludzkiego na 

Ducha Świętego przemiany doznaje cały człowiek, wraz ze strukturą psycho-fizyczną. Celem 

upodobnienia do Chrystusa jest zjednoczenie z Nim i udział w wiecznym życiu Trójcy, do 

której ludzkość ma dostęp w Chrystusie – Synu Bożym. To Duch Święty dany Kościołowi 

upodabnia ludzi do Chrystusa
28

. Sama odpowiedź człowieka na Bożą propozycję synostwa 

jest dziełem Ducha. Ten, który żył i działał w Jezusie, żyje i działa w chrześcijaninie, który 

jest naśladowcą Chrystusa. Duch Święty inspiruje, wewnętrznie pobudza, porusza do pójścia 

za Chrystusem i naśladowania Go
29

.  

Dzięki obecności Ducha Świętego człowiek może pójść za swoim najgłębszym 

powołaniem i podjąć wysiłek upodobnienia się do swego pierwotnego obrazu. Dokonuje się 

to w głębi duszy człowieka. W nadprzyrodzonej wspólnocie Kościoła Duch Święty uzdalnia 

i wzywa każdego człowieka do naśladowania Chrystusa. Wynika to z faktu, że każdy jest 

stworzony na obraz Syna i przeznaczony do urzeczywistnienia tego obrazu. Człowiek 

                                                 

25
 Cf. SALIJ, J.: Duch Ojca i Syna dany Kościołowi. In: Duch Święty w posłudze Kościoła wobec świata. 

Materiały z Duszpasterskich Wykładów Akademickich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 27-28 sierpnia 

1998. Lublin: KUL, 1999, s. 57-58. 
26

 Cf. FRANCISZEK: Lumen fidei, nr 20-21. 
27

 SOBÓR WATYKAŃSKI II: Lumen gentium, nr 40. 
28

 Cf. JAN PAWEŁ II:  Pastores dabo vobis, nr 15. 
29

 Cf. JAN PAWEŁ II:  Christifideles laici, nr 16. 



 

 

  
63 

wchodzi na drogę naśladowania Chrystusa i życia w Chrystusie właśnie dzięki Duchowi 

Świętemu
30

. 

Żyjący Chrystus daje ludziom Osobowy Dar, którym jest Duch Ojca i Syna. To On 

dokonuje przekształcenia osoby na podobieństwo Syna Bożego. „Za sprawą Ducha 

Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu” (2 Kor 3,18). Ontyczna 

nowość życia chrześcijanina sprawiana przez Ducha Świętego kieruje nowością działania 

moralnego począwszy od inspiracji aż do ostatecznego wypełnienia. Nowość życia, która jest 

Bożym darem, powinna ogarnąć również działanie człowieka. Powinna stanowić etos życia. 

Człowiek nosi w sobie obraz Syna Bożego i życie moralne polega na realizacji podobieństwa 

do Syna Bożego. Ukryty w człowieku obraz Boży ma wymiar etyczny, ponieważ stanowi 

źródło i cel działania moralnego
31

.  

Przemiana egzystencjalna i moralna człowieka w Chrystusie ma sięgać pierwotnego 

wzoru, według którego został stworzony – wzoru Syna Bożego. Przemieniony przez łaskę 

w nowe stworzenie, chrześcijanin stopniowo uczy się w Kościele coraz lepiej myśleć, 

wybierać i kochać jak Jezus. Duch Święty kształtuje w duszy chrześcijanina podobieństwo do 

Chrystusa. Podobieństwo ducha wpływa na sferę psychiki i cielesności. Życie ludzkie 

otrzymuje nadprzyrodzony wymiar, który spełnia najgłębsze pragnienia osoby. Za sprawą 

Ducha Świętego cały człowiek zyskuje podobieństwo do Chrystusa i realizuje odwieczny 

zamysł Ojca. 

Zjednoczenie rozumu, woli i serca z Bogiem w Chrystusie jest już w życiu doczesnym 

zapowiedzią i początkiem życia wiecznego. Ochrzczony człowiek już jest „nowym 

stworzeniem w Chrystusie”, a jednocześnie musi się nim stawać poprzez wysiłek moralny. 

Polega on na ciągłym poddawaniu się kształtującej mocy Ducha, który odnawia w człowieku 

obraz Syna. Ta chrystoformizacja życia zapoczątkowana przez chrzest ma swój cel 

w zbawieniu wiecznym. Człowiek i cała ludzkość upodobniona do Chrystusa znajdzie swoje 

miejsce w życiu Trójcy, jako „synowie w Synu”
32

.  

Teologia katolicka mówi o „osobie uchrystusowionej” mocą Ducha Świętego. Właśnie 

przebóstwienie jest pełną realizacją wpisanego w naturę ludzką Bożego obrazu Syna. 

Jednocześnie ten ontyczny fundament jest wezwaniem do życia na miarę otrzymanego daru, 

                                                 

30
 Cf. ZADYKOWICZ, T.: Sequela Christi et imitatio hominis. Paradygmat naśladowania we współczesnej 

refleksji teologicznomoralnej. Źródła i perspektywy. Lublin: KUL, 2011, s. 223-225. 
31

 Cf. WITCZYK, H.: „Obraz Boży” w człowieku – źródło i cel działania moralnego. In: Antropologia 

teologicznomoralna. Koncepcje – kontrowersje – inspiracje. Warszawa: UKSW, 2008, s. 19. 
32

 Cf. TREMBLAY, R. – ZAMBONI, S.: Synowie w Synu. Teologia moralna fundamentalna. Warszawa: MIC 

2009. 
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czyli na miarę miłości
33

. Dar nowego życia w Chrystusie nie odbiera człowiekowi 

rozumności, wolności czy zdolności miłości, ale pozwala te duchowe wymiary osoby 

właściwie kształtować. Proces zbawczej przemiany w Chrystusie rozwija się indywidualnie 

w każdym ochrzczonym, ale ma również wymiar wspólnotowy („aż dojdziemy wszyscy 

razem [...] do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa” Ef 4,13).  

Chrześcijanin nie jest biernym przedmiotem działania Ducha, który przecież nie niszczy 

ludzkiej osobowości. Bóg Ojciec przetwarza ludzki świat mocą swego Ducha na wzór Syna. 

Kształtuje człowieka od duchowej strony, powodując, że cała osoba i czyny człowieka są 

przebóstwione. Oznacza to, że współbrzmią z Bożym sposobem myślenia, z Bożą wolą, 

z Bożym miłowaniem. W ten sposób chrześcijanin dostępuje zjednoczenia z Bogiem, jako 

zadatku rzeczywistości wiecznej
34

.  

Udział człowieka w usynowieniu, którego dokonuje Duch Ojca i Syna jest powołaniem 

skierowanym do wszystkich ludzi. Ci, którzy poddają się kształtowaniu przez Ducha tworzą 

wspólnotę naśladowców Jezusa Chrystusa, czyli Jego Kościół. Duch Święty ożywia różne 

osobowości, wszystkich razem i każdego z osobna, i to On jest podstawą jedności 

wspólnoty
35

. Działanie Ducha nie oznacza zatarcia indywidualności i jedyności osób. Duch 

Święty stoi na straży niepowtarzalności osób tak dalece, że każdy może upodobnić się do 

Chrystusa niejako na swój sposób.  

 „Iść za Chrystusem nie znaczy naśladować Jezusa jako człowieka. Taka próba 

nieuchronnie skończyłaby się niepowodzeniem, byłaby anachronizmem. Naśladowanie 

Chrystusa ma cel znacznie wznioślejszy: upodobnić się do Niego, czyli osiągnąć jedność 

z Bogiem”
36

. Dlatego moralność chrześcijańska nie jest zwykłym porównywaniem się do 

Jezusa. Bardziej chodzi o przyjęcie daru zbawienia udzielonego w Chrystusie. Trwa on 

nieustannie mocą Ducha Świętego przez celebrację Eucharystii. Ona jest źródłem i szczytem 

życia chrześcijańskiego, w tym życia moralnego. To z Eucharystii celebrowanej przez 

Kościół wypływa codzienna możliwość spotykania Jezusa w Słowie, w Sakramentach oraz w 

Sanctissimum. Chrześcijanin kształtowany przez Ducha Chrystusa na poziomie rozumu, woli 

i serca zyskuje Boże spojrzenie na życie, ma silną wolę pójść za rozpoznaną prawdą 

w wyborze dobra, i afirmuje piękno Bożej propozycji. 

                                                 

33
 Cf. NAGÓRNY, J.: Duch Święty zasadą nowego życia. Nauka encykliki „Dominum et Vivificantem” 

w świetle idei Nowego Przymierza. In: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 1987, vol. 34, nr 3 s. 43-46. 
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