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do żyznej krainy, symbolu życia pełnego (Pwt 1,39). Wszystko to jest na-
stępnie proponowane przez Pismo święte jako „figura” (kolektywna) całej 
ścieżki ludzkiej egzystencji (Iz 48,21).

Modlitwa człowieka śmiertelnego

31. W tradycji biblijnej, a zwłaszcza w Psałterzu, kruchość istoty ludz-
kiej zostaje zebrana w modlitwach, stających się pragnieniem, które zwraca 
się ku wiecznemu i dobremu Bogu, przynaglonemu do troski przez ludzką 
słabość. W kilku psalmach świadomość ludzkiej przemijalności jest często 
wyrażana poprzez poetyckie obrazy, zgodne z tradycjami mądrościowymi: 
człowiek to tylko tchnienie (Ps 39,6-7,12; 62,10; 144,4), powiew wiatru 
(Ps 78,39), usychająca trawa polna i szybko więdnący kwiat (Ps 37,2; 90,5-
6; 102,12; 103,15-16), nierealny sen (Ps 90,5), lekki szmer (Ps 90,9), cień, 
który zanika (Ps 102,12; 109,23; 144,4), proch (Ps 103,14), który powraca 
do prochu (Ps 104,29).

Psalm 90 to szczególnie znaczący przykład tej antropologicznej wizji. 
W pierwszych wersetach, po ogłoszeniu potężnej i opatrznościowej wiecz-
ności Boga (ww. 1-2), psalmista konfrontuje ją z przemijalnością człowieka 
i jego konstytutywną kruchością:

„W proch każesz powracać śmiertelnym (’enôš), 
i mówisz: «Synowie ludzcy (benê ’ādām), wracajcie! (…)
Porywasz ich jak fala: stają się jak sen poranny, 
jak trawa, co rośnie:
rankiem kwitnie i jest zielona, 
wieczorem więdnie i usycha (…).
Bo wszystkie dni nasze płyną pod Twoim gniewem; 
kończymy nasze lata jak westchnienie.
Czas naszych dni – to lat siedemdziesiąt 
lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; 
a większość z nich – to trud i marność, 
bo szybko mijają, my zaś odlatujemy” (ww. 3.5-6.9-10.).

Życie ludzkie jest naznaczone ograniczeniami, człowiek jest prochem 
i do prochu powraca, będąc posłusznym przykazaniu Bożemu. „Synowie 
ludzcy, wracajcie!” – to w rzeczywistości jedyne słowa, które Bóg wypowia-
da w tym psalmie, niemal echo Rdz 3,19. Jednak pamięć o śmiertelności 
stanowi dla osoby modlącej się powód mądrościowej refleksji: „naucz nas 
liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca” (w. 12; por. Ps 39,5; 
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Hi 38,21; Syr 17,2; 18,9-10). Rozpoznanie siebie jako stworzenia przemi-
jającego, odmiennego od Boga, naznaczonego skończonością, jest w istocie 
prawdziwą mądrością. Z drugiej strony, krótko żyjący człowiek polega na 
mocy Pana:

„nasyć nas od rana swoją łaską, 
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
daj radość według [miary] dni, w których nas przygniotłeś, 
i lat, w których zaznaliśmy niedoli. (…) 
A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami! 
I wspieraj pracę rąk naszych, 
dzieło rąk naszych wspieraj!” (ww. 14-15.17).

32. Człowiek, który się modli, wie, że jest słaby i śmiertelny; i w tej sytuacji 
zanosi swój lament i błaganie przesiąknięte łzami (Ps 42,4; 56,9; 102,10). 
niepewną sytuację przeżywają w szczególności osoby doświadczające wa-
runków ubóstwa gospodarczego (Ps 74,19; 86,1), samotne i bez pomocy 
(Ps 22,12; 25,19; 38,12), pozbawione sił przez starość (Ps 71,9.18) lub oto-
czone licznymi i okrutnymi wrogami (Ps 3,2-3; 22,17; 69,5). Kiedy groźba 
śmierci staje się realna, nieuchronna, dramatyczna (Ps 22,15-16), prośba 
do Boga zamienia się w dramatyczne „wołanie” (Ps 13,2-3; 22,2-3), które 
jednak nie przestaje nigdy być wołaniem pełnym ufności (Ps 22,23-25),  
otwartym na pewność, że ostatecznie zwycięży moc życia życzliwego Boga 
(Ps 27,13; 49,16; 73,23-24; 116,9). Zostało to ukazane w sposób mode-
lowy w Ps 16:

„dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, 
a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu 
i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
Ukażesz mi ścieżkę życia, 
pełnię radości u Ciebie, 
rozkosze na wieki po Twojej prawicy” (ww. 9-11).

Ziemski człowiek, przerażony śmiercią, jest stworzony do nieśmiertel-
ności (Mdr 2,23). Bóg, który go stworzył, to Bóg wierny, towarzyszący 
swojemu stworzeniu w kolejnych pokoleniach (Ps 27,13; 116,9; 142,6), 
objawiający się mu jako schronienie, pomoc i zbawiciel (Ps 18,3; 30,11; 
55,17; 63,8; i in.). W rzeczywistości niegodziwcy są niczym plewy rozpro-
szone przez wiatr (Ps 1,4), aby zniknąć jak dym (Ps 37,20). Sprawiedliwi 
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natomiast otrzymują wieczną witalność (Ps 1,3; 92,13-15). W modlitwie 
człowiek otwiera się na obietnicę wieczności, ponieważ wyznając wiarę, 
śmiertelnik poddaje się Panu życia (Ps 30,4; 49,16).

Bóg daje poznać drogę życia

33. Tradycja prorocka przekazuje Boże objawienie tym, którzy zastana-
wiają się nad sensem krótkiego życia naznaczonego śmiercią. Jednocześnie 
głos Pana przedstawia się jako pocieszająca obietnica dla wszystkich błaga-
jących o niebiańską pomoc. W rzeczywistości istnieją dwa główne przeko-
nania literatury prorockiej, dotyczące przyczyny ludzkiej niepewności.

Przeciw głupiej ludzkiej wyniosłości

Pierwsza obserwacja proroków jest rozwijana, na sposób sapiencjalny, 
jako ostrzeżenie skierowane do potężnych, i przyjmuje formę zaproszenia do 
rozważenia przygodności każdego człowieka jako niezbędnej prawdy, która 
daje dostęp do „bojaźni Bożej”, zasady mądrości, a  zatem życia (Prz 1,7; 
9,10; 15,33; Hi 28,28; Syr 1,14). nieuznawanie „stworzonej” natury isto-
ty ludzkiej ujawnia się historycznie jako aroganckie przekonanie, a nawet 
pogarda dla dzieła Boga. dlatego Izajasz, sprzeciwiając się pseudomądro-
ści mędrców Jerozolimy i krytykując ich głupie twierdzenie o bezkarności, 
przypomina obraz gliny i garncarza:

„Biada tym, którzy się kryją przed Panem, 
aby zataić swe zamysły, 
których czyny spowite są mrokiem i którzy mówią: 
«Kto nas zobaczy i kto nas pozna?»
Co za przewrotność! 
Czyż można garncarza stawiać na równi z gliną? 
Czyż może mówić dzieło o swym twórcy: 
«nie uczynił mnie», 
i garnek rzec o tym, co go ulepił:
«nie ma rozumu?»” (Iz 29,15-16; por. Iz 45,9; Ps 94,8-11).

34. Wspaniały dar inteligencji, bogactwa oraz władza dają złudzenie, 
że człowiek jest równy Bogu. Aby obnażyć to oszustwo ludzkiej wiedzy 
o sobie, Pan przewiduje pozbawiony chwały kres arogancji (Iz 47,7-11; 
So 2,15). Jest to w niezwykły sposób ogłoszone przez Ezechiela w wy-
roczni przeciwko królowi Tyru:



34

„Tak mówi Pan Bóg: 
Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe, 
powiedziałeś: Ja jestem Bogiem, 
ja zasiadam na Boskiej stolicy, w sercu mórz – 
a przecież ty jesteś tylko człowiekiem a nie Bogiem, 
(…) oto dlatego sprowadzam na ciebie cudzoziemców – 
najsroższych spośród narodów. 
(…) Czy będziesz jeszcze mówił: Ja jestem Bogiem – 
w obliczu swoich oprawców. 
Przecież będziesz tylko człowiekiem, 
a nie Bogiem w ręku tego, który cię będzie zabijał” 
(Ez 28,2.7-9; por. Iz 14,10-15; 51,12; Ez 31,1-14; dz 12,21-23).

Mądre i zbawcze działanie Pana przejawi się więc w historii jako syste-
matyczne upokarzanie dumnych (Iz 2,17.22) i podnoszenie pokornych (Iz 
29,19; por. 1 Sm 2,3-10; Ps 138,6; Hi 22,29; Syr 11,12-13; Łk 1,51-53). 
nie chodzi przy tym o prostą, historyczną aplikację zasady odwetu, ale ra-
czej wskazuje się, jaka jest prawda o człowieku w odniesieniu do objawiają-
cej się chwały Bożej (1 Sm 2,3-8; Iz 26,5-6; Łk 1,52-53). W rzeczywistości 
Bóg wybiera to, co małe, słabe i niezdolne właśnie po to, aby w nim mo-
gła objawić się jakość miłosierdzia Wszechmogącego Pana życia (Iz 41,14; 
52,13-15; por. Mt 11,25-27).

Obietnica życia

35. drugi wkład proroków jest zatem skierowany, jako słowo pociesze-
nia (Iz 40,1), właśnie do tych, którzy doświadczają niepewności istnienia, 
jak to się stało z ludem Izraela, gdy został wygnany do obcego kraju. obraz 
trawy na polu, emblemat ulotnego życia, jest następnie ukazywany w rela-
cji do manifestacji przytłaczającej siły życiowej:

„Wszelkie ciało jest jak trawa, 
a cały wdzięk jego – jak polnego kwiatu.
Trawa usycha, więdnie kwiat, 
lecz słowo Boga naszego trwa na wieki” (Iz 40,6.8).

Chwała Boża ukazuje się (Iz 40,5) tam, gdzie słabość przyjmuje z wiarą 
moc Pana, która objawia się jako słowo regenerujące. ono, posłane przez 
najwyższego, nie powraca do niego, dopóki nie osiągnie celu, dla jakiego 
je posłał (Iz 55,10-11). Pustynia rozkwitnie (Iz 35,1), a niewidomi, głusi 
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i chromi odzyskają pełną witalność (Iz 35,5-6). nawet gdy cierpiący myślą, 
że wszelka nadzieja zgasła (Ez 37,11), głos proroczy rozbrzmiewa, ogłasza-
jąc nadejście ducha zdolnego do ożywienia wyschłych kości (Ez 37,1-10).  
Bóg bowiem obiecuje: „oto otwieram wasze groby i wydobywam was z gro-
bów, ludu mój (…). Udzielę wam mego ducha, byście ożyli” (Ez 37,12.14). 
oddech Pana Boga, który na początku sprawił, że proch stał się żywą istotą 
(Rdz 2,7), działa historycznie, dając życie wyczerpanemu ludowi. Także 
Izajasz czyni się interpretatorem cudownego odrodzenia, pisząc:

„ożyją Twoi umarli, 
zmartwychwstaną ich trupy, 
obudzą się i krzykną z radości 
spoczywający w prochu, 
bo rosa Twoja jest rosą światłości, 
a ziemia wyda cienie zmarłych” (Iz 26,19).

Przyszłe pokolenia będą się karmić tym pocieszającym orędziem; powtó-
rzy je daniel, ogłaszając zmartwychwstanie sprawiedliwych (dn 12,2-3); 
a matka Machabeuszy zaświadczy o tym w momencie, w którym jej dzieci 
będą poddawane torturom (2 Mch 7,20-23). objawienie nowego Testa-
mentu wpisze się w ten sposób myślenia proroków (dz 3,24-26; 23,6-8). 
Postać Eliasza, porwana przez Pana na rydwanie ognia (2 Krl 2,11), stanie 
się zapowiedzią chwalebnego przeznaczenia zbawionych (1 Tes 4,17).

Jezusa z Nazaretu z pomocą ludzkiej słabości

36. Tradycja nowego Testamentu przejmuje, jak już wspomniano, dzie-
dzictwo religijne starożytnych Pism i nadaje im charakter nowego i decy-
dującego objawienia, gdy potwierdza, że w Chrystusie wszystkie obietnice 
życia przepowiedziane przez proroków zostały wypełnione (Mt 8,16-17; 
Łk 24,27.44; dz 3,18). Rzeczywiście, to on swoim słowem ożywia każ-
de ciało (J 1,4; Jk 1,18; 1 P 1,23-25), to on wylewa ducha, przez co 
śmiertelnicy powstają do nowego i niezniszczalnego życia (Rz 8,11). Tylko 
Bóg może czynić cuda takiego rodzaju (J 3,2; 9,33). Z tego powodu Jezus 
z nazaretu, człowiek pośród ludzi, został rozpoznany jako „Syn Boży” (Mt 
14,33; Mk 1,1; Łk 1,35; J 11,27; i in.).

W Ewangeliach mamy różne sposoby opowiadania o kruchości, tymcza-
sowości i niestabilności człowieka. Są one nieustannie przedstawiane przez 
ewangelistów w celu wywyższenia, na zasadzie kontrastu, boskiej mocy (dy-
namis, exousia) Pana Jezusa (Mt 9,8; Łk 5,17; 24,19; J 17,2) i żeby wskazać 
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utrudzonym i strapionym (Mt 11,28) źródło niezawodnej nadziei. Ludzką 
przemijalność ilustruje przede wszystkim choroba, zapowiedź śmierci, kiedy 
przyjmuje postać gorączki (Mk 1,30), opuchlizny (Łk 14,1-4), „osłabienia” 
(astheneia), znaku zagrożenia zdrowia (Mk 6,56; Łk 9,2; J 4,46), utraty krwi 
(Mk 5,25-29) lub strasznej plagi trądu (Mk 1,40; Łk 17,11-19). Są też sytu-
acje niepełnosprawności, takie jak bycie ślepym (Mk 8,22-25; 10,46-52) czy 
głuchoniemym (Mk 7,31-37), doświadczanie paraliżu rąk (Mk 3,1-5) bądź 
stóp (Mk 2,1-12), w których przejawia się niemożność – czasem długotrwałą 
(J 5,5), a w niektórych przypadkach wrodzoną (J 9,1) – wykonania czynów 
właściwych człowiekowi. Jakość życia jest tak radykalnie obniżona, że skazu-
je takich ludzi na mizerną egzystencję. W innych relacjach ewangelicznych 
ukazywane są sytuacje poważnego zagrożenia, na przykład gdy tłumy znajdują 
się na pustyni, głodne i pozbawione zapasów (Mk 6,36-44; 8,1-9) lub gdy 
łodzią uczniów wstrząsa burza (Mk 4,35-41). nawet wrogość przeciwników 
wobec naśladowców Jezusa stanowi śmiertelne zagrożenie (Mt 10,17-25; 
J 16,2). Ludzie mogą także żyć w niewoli, ponieważ poddani są działaniu 
zgubnych sił (Mt 17,15), utożsamianych ze złym duchem, który opanowuje 
człowieka (Mt 9,32-34; Mk 5,1-13; 9,14-27; Łk 8,2; 13,10-17).

37. Chrystus „nawiedza” (Łk 7,16) te różnorodne słabości, uzdrawiając 
chorych, regenerując braki niepełnosprawnych, ratując przed śmiertelnym 
niebezpieczeństwem, uwalniając opętanych, a  nawet wskrzeszając umar-
łych (Mk 5,35-43 ; Łk 7,11-17; J 11,38-44). Inni mężowie Boży w historii 
Izraela też otrzymali podobne moce od Pana: Mojżeszowi został dany dar 
leczenia trędowatych (Lb 12,9-15), Eliasz i Elizeusz dokonali kilku cudow-
nych czynów (1 Krl 17,10-16; 2 Krl 19-22; 4,1-7.38-44; i in.) i wskrzeszali 
umarłych (1 Krl 17,17-24; 2 Krl 4,18-37). Również o Izajaszu mówi się, 
że uzdrowił króla Ezechiasza dziwnym okładem z fig (2 Krl 20,7). Trady-
cja ewangeliczna potwierdza jednak przede wszystkim fakt, że uzdrowie-
nie i  regeneracja nie ograniczały się do jakiejś sporadycznej interwencji, 
ale stanowiły istotę misji Jezusa (Mk 2,17; Łk 4,16-21; dz 2,22; 10,38) 
i codzienne wykonywanie Jego posługi (Mk 1,32-34; 6,54-56; Mt 9,35). 
Różne choroby i słabości są leczone przez Zbawiciela, a osoby bezbronne, 
Żydzi czy poganie (Mk 7,24-30; Mt 8,5-13) stają się podmiotami otrzy-
mującym na nowo życie, jeśli ich prośba wypływa z  autentycznej wiary 
(por. Mt 13,58). Co więcej, boska moc Chrystusa została przekazana Jego 
uczniom, posłanym na świat z tymi samymi mocami uzdrawiania, uwal-
niania i odradzania, tak że historia na zawsze została naznaczona zbawczym 
działaniem Boga (Mt 10,1,8; dz 2,43; 3,1-10; 9,36-41; i in.).

Wszystko to jest godne podziwu (Mk 2,12) i dlatego ewangeliści uznają 
to za wypełnienie „mesjańskie”, za nadejście Królestwa Bożego (Mt 11,2-5; 
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11,20). Człowiek, przerażony perspektywą śmierci i zniechęcony swoimi 
słabościami, z miłością jest wspomagany w aspekcie „cielesnym”, ale przede 
wszystkim odradza się wewnętrznie. Wiara w Chrystusa rzeczywiście uwal-
nia od strachu (Mk 5,36; 6,50; Mt 10,26.28.31; J 14,1.27; Hbr 2,15) 
i sprawia, że   ludzie są pełni nadziei, zdolni wychwalać Boga w szczery spo-
sób i nieustannie (Mt 9,8; Mk 2, 12; Łk 5,25-26; i in.). Pod warunkiem, 
że rozumie się znaczenie działania Jezusa (i Jego apostołów) i przypisze się 
wartość „znaku” (sēmeion) zbawczym czynom dokonanym w historii.

38. Jest to kategoria stosowana przez ewangelistów (także w sensie kry-
tycznym: por. Mt 12,38-39) i rozwijana zwłaszcza przez św. Jana (J 2,11.23; 
4,54; 6,2.14; i  in.). Uzdrawiając ślepego od urodzenia, Jezus uczynił coś 
niespotykanego (J 9,32). niemniej Jego działanie miało przede wszystkim 
pokazać, że on jest światłością świata, przez co tylko wiara w  niego na-
prawdę daje dostęp do życia (J 1,9; 8,12; 9,5; 12,36). Łazarz opuścił grób, 
ale wrócił do niego. Podobny jest los każdego śmiertelnika. Poprzez nad-
zwyczajne wydarzenie wskrzeszenia zmarłego Chrystus objawił, że jest on 
„zmartwychwstaniem i życiem” (J 11,25). W podobny sposób uzdrowienie 
sparaliżowanego stanowi znak przebaczenia grzechów (Mt 9,1-8), rozmno-
żenie chlebów na pustyni to prorocza postać daru Chrystusa w  Jego ciele 
(J 6,51) i tak dalej. Jest to „życie wieczne”, które daje Chrystus (Mk 10,30; 
Mt 25,46; J 3,15-16.36; 10,28; i in.), nie tylko lekarstwo pomagające chwi-
lowo na choroby lub przedłużenie tragicznego epilogu istnienia. Tak dłu-
go, jak toczy się historia, zdarzają się konkretne i przemawiające znaki mocy 
Boga, który wspiera przemijalność człowieka, co jednak wcale nie wyczerpuje 
Jego zbawczego dzieła. Ewangeliści prowadzą nas wtedy ku dokonania przej-
ścia w wierze od znaku do rzeczywistości, akceptując eschatologiczny sens 
tego, co potwierdza konkretny akt łaski. Z drugiej strony to jest to, co się 
zrealizowało jako pierwotny i fundamentalny znak w osobie samego Jezusa, 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego do nieśmiertelnego życia. Każdy czło-
wiek, każdej rasy i każdej epoki, zostanie wezwany do uznania w wydarzeniu 
swego zmartwychwstania cudu życia danego na zawsze śmiertelnemu ciału.

39. Ewangeliści mówią nam, że Jezus z nazaretu był często nazywany 
„Synem Człowieczym” (Mt 11,19; 12,8; 16,13; Mk 2,10.28; i  in.). Ty-
tuł ten, nie bez znaczenia apokaliptycznego (Mt 10,23; 13,41; 16,27-28; 
i in.), zawiera w sobie jednak ideę, że Mesjasz, według własnej deklaracji, 
należy do rodzaju ludzkiego i dlatego dzieli z braćmi ten sam stan słabości 
i  śmiertelności (Mt 8,20; 12,40; por. Rz 8,3; Flp 2,7; Hbr 2,17; 4,15). 
W rzeczywistości on również od urodzenia doświadczał ubóstwa pielgrzy-
mów (Łk 2,7) i groźby śmierci ze strony despoty (którym był król Herod: 
Mt 2,13), cierpiał wygnanie (Mt 2,14-15), był poddany w posłuszeństwie 
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rodzicom (Łk 2,51), głodował na pustyni (Mt 4,2), doznawał trudów 
wędrownego stylu życia i  palącego pragnienia (J 4,6; 19,28), odczuwał 
zmęczenie swoją posługą prorocką (Mt 17,17; Mk 3,20; 6,31-32), pła-
kał nad śmiercią swego przyjaciela Łazarza (J 11,35) i nadciągającym na 
Jerozolimę nieszczęściem (Łk 19,41). Stał się obiektem wrogości i szyder-
stwa, grożono Mu (Łk 4,28-29), prześladowano Go (Mk 3,6), w końcu 
torturowano i skazano na okrutną i zniesławiającą agonię. Żył więc życiem 
ludzi, z dramatycznymi aspektami cierpienia i upokorzenia (Flp 2,7-8), aż 
do śmierci i pogrzebu. W głębi serca odczuwał udrękę w obliczu perspek-
tywy przedwczesnego i bolesnego końca (Mt 26,377-38; Mk 14,33-34; 
Łk 22,44) i jak wszyscy cierpiący, „za swych dni doczesnych zanosił on 
gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci” 
(Hbr 5,7); w rzeczywistości „chociaż był Synem, nauczył się posłuszeń-
stwa przez to, co wycierpiał” (Hbr 5,8).

Ale ten los, pozornie bezsensowny, ponieważ niesprawiedliwy – nawet 
jeśli Chrystus dobrowolnie pragnie go w akcie miłości do ojca i  swoich 
braci (Mk 8,31-33; Łk 9,51; J 12,27) – jest drogą, która prowadzi do 
chwały (Łk 24,26; Flp 2,9). Jezus bowiem „dzięki swej uległości” Bogu 
„został wysłuchany” (Hbr 5,7), zmartwychwstał trzeciego dnia – jak prze-
powiedział (Mk 8,31) – i stał się „Pierworodnym spośród umarłych” (Kol 
1,18; por. Rz 8,29; 1 Kor 15,23; Ap 1,5). W nim, Zmartwychwstałym, 
śmierć straciła wszelką moc, w nim piekło zostało ostatecznie pokonane 
(1 Kor 15,26; Ap 20,14; 21,4).

Wierzący w Chrystusa realnie uczestniczą w tajemnicy Jego życia (Rz 
6,9-10; 2 Tm 1,10; Hbr 2,14-15). oni również mają możliwość urzeczy-
wistnienia w  swym życiu paschalnego wydarzenia przejścia od smutnej 
przemijalności tego świata do wiecznej radości życia wiecznego (J 14,3.19; 
Ap 7,13-17). To ta pocieszająca prawda, którą Paweł i  inni apostołowie 
rozwijają w swoich listach.

Pawłowa pochwała słabości i nadzieja zmartwychwstania

40. Misterium ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa stano-
wi kerygmatyczne centrum głoszenia apostolskiego (dz 2,23-24; 3,13-15; 
4,10; i in.). nawet Paweł w swoich listach koncentruje całą swoją „ewan-
gelię” w tym stwierdzeniu (1 Kor 15,1-4; 2 Tm 2,8); a na paradoksalnej 
antynomii „Ukrzyżowany-Zmartwychwstały” buduje swoją teologię po-
wszechnego zbawienia. dwa elementy, które definiują wydarzenie chrysto-
logiczne, są nierozłączne, więc apostoł może potwierdzić, że tym, co zna, 
wręcz jego jedynym podmiotem „poznania” i źródłem wiedzy jest „Jezus 
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Chrystus ukrzyżowany” (1 Kor 2,2), nie ignorując w ten sposób uwielbie-
nia cierpiącego Sługi. oto podsumowanie aspiracji Pawła: „poznanie Go: 
zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach 
– w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego 
powstania z martwych” (Flp 3,10-11).

Chwalić się słabościami

41. W świetle tajemnicy ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystu-
sa Paweł paradoksalnie traktuje jako powód do dumy (1 Kor 1,31; 2 Kor 
11,30; 12,5) ludzką przemijalność, która dla mądrych stanowi nierozwią-
zany problem, a dla ludzi „tego świata” przedmiot odrazy (1 Kor 1,18-25). 
„Słabość” (astheneia), w swoim aspekcie kruchości, upokorzenia, poświę-
cenia, cierpienia i porażki, zamiast być przeżywana jako sprzeczna z Bo-
giem i człowiekiem, jest przez wiarę postrzegana jako miejsce, gdzie jasno 
objawia się ożywiająca siła Pana (1 Kor 4,9-13). Apostoł, sługa Chrystusa 
i Jego naśladowca (1 Kor 11,1), nie tylko akceptuje, ale swobodnie wybie-
ra drogę swego Mistrza (1 Kor 2,3; 2 Kor 10,10). Ufa słowu Pana, który 
mu mówi: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się dosko-
nali (teleitai)” (2 Kor 12,9). Z tego powodu Paweł wyznaje: „najchętniej 
więc będę się chlubił z  moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc 
Chrystusa. dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, 
w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. 
Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny” (2 Kor 12,9-10). 
nie są tu proponowane ideały stoickiego heroizmu ani radykalna pogarda 
dla wartości życia. To, co ukazuje się jako doświadczenie wiary, wzorowo 
przeżywane przez apostoła w jego służbie dla Chrystusa, to raczej triumf 
boskiej mocy, która urzeczywistnia się w  nędzy śmiertelnego ciała, po-
równanego do „glinianego naczynia” (2 Kor 4,7). Z  tego powodu życie 
ludzkie przedstawia się w paradoksalnych barwach: „znosimy cierpienia, 
lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpa-
czamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają 
nas na ziemię, lecz nie giniemy. nosimy nieustannie w ciele naszym kona-
nie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele” (2 Kor 4,8-10).

42. niektóre teksty Pawłowe ukazują pewną relatywizację rzeczywistości 
ziemskiej, motywowaną w niektórych przypadkach przekonaniem o zbliża-
jącym się powrocie (parousia) Pana (1 Kor 7,29-31); w innych przypadkach 
można zauważyć krytykę „ciała” (sarx) jako nosiciela grzesznej żądzy (Rz 8,6-8;  
1 Kor 3,3; Gal 5,16-17.19-21; 6,8). nie oznacza to spadku codzienne-
go zaangażowania chrześcijan dlatego, że „przemija postać tego świata” 
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(1 Kor  7,31), lecz jest to jeszcze pilniejszym wezwaniem do aktywności 
zbawczej, podejmowanej w duchu miłości (1 Kor 13,8-13; 1 Ts 5,8). Pod-
sumowując, nauczanie apostolskie podkreśla, że żadnej przemijającej rze-
czywistości nie powinno się przypisywać absolutnej wartości. Pociecha nie 
pochodzi z tego, co przemija, lecz z odważnej proklamacji zmartwychwsta-
nia: Chrystus „bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje 
dzięki mocy Bożej. I my także niemocni jesteśmy w nim, ale żyć będziemy 
z nim przez moc Bożą względem was” (2 Kor 13,4). Stąd stwierdzenie Paw-
łowe: „Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi 
z chwałą, który ma się w nas objawić” (Rz 8,18; por. 2 Kor 4,17).

Nadzieja na zmartwychwstanie ciał

43. Zmartwychwstanie Jezusa, przedmiot doświadczenia dla licznych 
świadków (1 Kor 15,5-8), staje się dla Pawła fundamentem wiary w „zmar-
twychwstanie umarłych” (1 Kor 15,13-14). Rzeczywiście, Chrystus jest no-
wym Adamem: „Stał się pierwszy człowiek, Adam, istotą żyjącą, a ostatni 
Adam duchem dającym życie” (1 Kor 15,45); jeśli wszyscy umrą z powodu 
tego pierwszego, „w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1 Kor 15,21-22; 
por. 2 Tm 1,10; 2,11). 

Sposób, w jaki dokonuje się ten cud, pozostaje tajemnicą. Paweł posłu-
guje się więc obrazem ziarna, pojawiającym się również w Ewangelii Jana, 
aby opisać zbawcze wydarzenie Chrystusa (J 12,24). Metafora służy apo-
stołowi do przedstawienia godnej podziwu przemiany ludzkiego ciała, które 
„zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne 
– powstaje chwalebne; sieje się słabe – powstaje mocne; zasiewa się ciało 
zmysłowe (sōma psychicon) – powstaje ciało duchowe (sōma pneumatikon)» 
(1 Kor 15,42-44). 

Paweł mówi o „ciele”, chcąc wskazać, że w wydarzeniu eschatologicznym 
przetrwa tożsamość każdego człowieka, bez żadnego stopienia się ani 
wchłonięcia w  jakąś magmę; z drugiej strony, używając oksymoronu, de-
finiuje „ciało duchowe” jako osobę przekształconą przez ducha Bożego, 
upodobnioną do Chrystusa, nowego Adama, który stał się „człowiekiem 
niebiańskim” (1 Kor 15,49) z powodu zmartwychwstania ciała.

44. Zmartwychwstanie nie eliminuje zatem ciała, wręcz je wywyższa, 
czyniąc je nieśmiertelnym i chwalebnym. Los ten nie dotyczy jedynie po-
jedynczego człowieka. Posługując się obrazem rodzącej kobiety (zastosowa-
nym przez Jezusa w J 16,21), Paweł przywołuje proces życiowy obejmujący 
całe stworzenie, poddane przemijaniu i zepsuciu, cierpiące z powodu poro-
du, lecz oczekujące cielesnego „odkupienia”, które będzie stanowić chwa-
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lebne wypełnienie zbawienia, dokonanego przez Boga i Jego ducha życia 
(Rz 8,18-23.28-30). Bóg mówi: „oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,5), 
a zatem to, co zostaje ogłoszone, jest nie tylko „nowym człowiekiem” (Ef 
2,15; 4,24), ale także „nowym stworzeniem” (2 Kor 5,17; Gal 6,15), „no-
wymi niebiosami i nową ziemią” (2 P 3,13; Ap 21,1), w których „śmier-
ci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, 
bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 21,4). Jest to misterium (wydarzenie) 
wiary i nadziei, oczekiwane z wytrwałością przez wierzących, którzy „mają 
pierwsze dary ducha” (Rz 8,24-25), zasadę życia wiecznego.

2. „Boskie” tChnienie w Człowieku

45. Motyw człowieka jako „stworzenia” będącego dziełem Boga, jest 
często wspominany w  Piśmie świętym, żeby podkreślić jego kolosalną 
różnicę w stosunku do Stwórcy, a zatem wzbudzić w sercu pokorę jako 
drogę do prawdy. Ten sam motyw może mieć w pewnym sensie przeciw-
ny aspekt, gdy przywołuje troskę Pana w akcie stworzenia (Iz 64,7) i dary 
duchowe, które kwalifikują istotę ludzką (Syr 17,3-11).

Warto zauważyć, jak wspomniano na początku tego rozdziału, że opis 
stworzenia w  Rdz 2 wykorzystuje obraz „tchnienia” Boga, które przeni-
kając proch formowany przez Stwórcę, czyni go „żywą” istotą, odmienną 
od wszystkich innych stworzeń (Rdz 2,7). W tym fragmencie wykorzysta-
no jeden z licznych sposobów ekspresji, jakie w Piśmie świętym próbują 
dać wyobrażenie o szczególnym, istotnie wyjątkowym statusie człowieka. 
W Biblii znajdujemy bowiem bogatą różnorodność wyrażeń, metafor i po-
jęć, mających na celu rozjaśnienie tajemnicy istoty ulepionej z ziemi, a ob-
darzonej, w pewnym sensie, „boskim” potencjałem. Z daru płynie także 
„powołanie” człowieka, rozumiane jako osobiste i wspólnotowe zadanie, 
które należy wykonać w historii, zgodnie z planem Stwórcy. Wszystko to 
„objawia” Bóg, tak aby człowiek został oświecony prawdą o swojej godnej 
podziwu naturze. Zobaczmy teraz, jak zarysowany tu motyw jest przybli-
żany w różnych tradycjach literackich Pisma świętego.

Człowiek na obraz żyjącego Boga (Rdz 1,26-27)

46. Pierwsza relacja o stworzeniu (w Rdz 1) przekazuje innym językiem 
to, co jest powiedziane w Rdz 2,7 poprzez obraz „tchnienia” Boga; fak-
tycznie uznaje ona szczególną naturę i niezwykłą godność osoby ludzkiej, 
stwierdzając, że ’ādām został „stworzony na obraz według podobieństwa” 
Boga (Rdz 1,26).
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3. miłość Braterska

236. Bez względu na to, czy mówimy o rodzinie w sensie więzów krwi, 
czy też o wspólnocie lub narodzie, „braterstwo” stanowi konstytutywny wy-
miar autentycznego życia w społeczeństwie. nie jest jednakże spontanicz-
nym dostrzeganie brata w drugim, podobnie jak nie jest łatwym uznanie, 
że wolność każdego musi uwzględniać tożsamość i prawa innych. Jednakże 
tylko braterstwo umożliwia dostęp do wolności i równości respektujących 
osobę ludzką. Jeśli te ostatnie mogą być ustanawiane i regulowane prawa-
mi, nie dotyczy to braterstwa, które dla osiągnięcia pełni swej wartości wy-
maga osobistego wyboru, będącego owocem wewnętrznego przekonania 
(co więcej, darem Boga). To właśnie możemy stwierdzić, czytając Pismo 
święte, gdzie pomimo propagowanych ideałów opowiadania o harmonii 
między braćmi są rzadkie. Rozpocznijmy od trzech historii opowiedzia-
nych w Księdze Rodzaju.

(1) Kain i Abel (Rdz 4,1-16)

237. od pierwszej historii synów Adama i Ewy widzimy rysujący się 
konflikt między braćmi. nie wynika on jednak z wrodzonej predyspozycji 
do zła ze strony jednego z dwóch podmiotów (jak natomiast interpretuje 
to 1 J 3,12).

Różnica między braćmi. Podczas gdy narodziny Kaina, pierworodnego, 
są wychwalane przez matkę jako wydarzenie o  niemal boskich cechach 
(„otrzymałam mężczyznę od Pana”: Rdz 4,1), o drugim synu narrator mówi 
po prostu: „a potem urodziła jeszcze Abla, jego brata” (Rdz 4,2). Samo imię 
młodszego syna sugeruje w języku hebrajskim ideę oddechu, czegoś ulotne-
go, tak jakby osoba ta była po prostu kolejnym, drugim, bratem pierwsze-
go. Chronologiczną sukcesję między braćmi należy zawsze uważać za bardzo 
znaczącą. Wychodząc od niej, określa się priorytet, wyższość i przywileje, 
które kontrastują z zakładaną równością dzieci tych samych rodziców. In-
nymi słowy, bracia nigdy nie są równi. do tej pierwszej (chronologicznej) 
asymetrii dołącza zamieszkanie i zawód, ponieważ Kain w sposób naturalny 
staje się właścicielem żyznych ziem, podczas gdy Abel będzie musiał przy-
jąć stan pasterski, prowadząc uciążliwe koczownicze życie. odpowiadające 
im praktyki religijne korespondują ze statusem rolników i pasterzy. Także 
w  tym przypadku z  tekstu Księgi Rodzaju nie wynika, aby ofiara Kaina 
była gorsza niż ofiara Abla (jak stwierdza to Hbr 11,4): oba ryty zostaną 
w pełni uznane w kulcie żydowskim. Jednak „Pan wejrzał na Abla i na jego 
ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć” (Rdz 4,4-5). obja-
wienie biblijne regularnie będzie powracać do tego intrygującego motywu 
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literackiego, stwierdzając, że Bóg działa w zaskakujący sposób, wyświadcza-
jąc dobro komu zechce, nie biorąc pod uwagę rzekomych praw lub zasług 
różnych bohaterów historii. W wielu przypadkach można zauważyć upodo-
banie Pana do najmłodszych (Pwt 7,7), pokornych i pokrzywdzonych (Łk 
1,51-53), ponieważ ci podporządkowani pozwalają Bogu wyrazić lepiej swą 
hojną współczującą miłość. Jednakowoż wybranie, skutkujące zdecydowaną 
różnicą między osobami, stanowi tajemnicę Bożej wolności (Ps 78,67-68; 
87,2; Ml 1,2-3), którą człowiek winien przyjąć z czcią i zaufaniem.
Zazdrość. Tekst Księgi Rodzaju nie mówi nam, jak dwaj bracia rozpoznali 
„upodobanie” albo jego brak u  Pana. Możliwe że ze względu na różnice 
w powodzeniu, być może z uwagi na jakieś inne wydarzenia, które wywoła-
ły u Kaina rozczarowanie i smutek (Rdz 4,5). Ci, którzy czują się mniej fa-
woryzowani, spontanicznie domagają się tej samej sprawiedliwości, jedynej 
zdatnej do tego, aby zadowolić wszystkich. Jeśli chodzi o uczucie zazdrości, 
wewnętrznie uzasadnione, uaktywnia się ono, aby przywrócić równość pod-
miotów. Zazdrość o dobro udzielone drugiemu stanowi zagrożenie prze-
ciwko braterstwu. oddając głos samemu Bogu, tekst biblijny uwypukla jej 
niebezpieczeństwo porównane do zwierzęcia czającego się u drzwi, które, 
choć groźne, można jednak „oswoić” (Rdz 4,7). Głos Boga jest głosem su-
mienia, wzywającym do rozeznania, odpowiedzialności i  prawdy. Jest to 
słowo skierowane do ludzkiego serca, aby pokonując pokusę, potrafiło ono 
„postępować dobrze”. 
Przemoc. Przemoc wypływa z serca (Mk 7,21-22). Kain przemawia do swo-
jego brata, o  ile wiemy z biblijnego, eliptycznego tekstu, umawiając spo-
tkanie się z nim na polu i tam, bez świadków, brat zabija brata (Rdz 4,8). 
Zbrodnia bratobójstwa obejmuje nie tylko przemoc, ale także przybiera 
maskę oszustwa, podstępu i kłamstwa. Pozostając przy narracji Księgi Ro-
dzaju, wydaje się, że tego przestępstwa nie wykryli ani rodzice, ani inni 
(wspomniani przez Kaina w Rdz 4,14, jako potencjalni sprawcy odwetu). 
Bóg jednak daje odczuć swą obecność, zadając pytanie: „Gdzie jest brat 
twój, Abel?” (Rdz 4,9a), dla uświadomienia mordercy nieobecności tego, 
który został mu powierzony jako dobro, którego miał strzec. Kain odrzu-
ca wszelką odpowiedzialność, udzielając dobrze znanej odpowiedzi: „nie 
wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?” (Rdz 4,9b). Próba zaprzeczenia 
faktom okazuje się być absurdalną wobec Tego, który jest w stanie usłyszeć 
niemy krzyk krwi wznoszącej się z ziemi do Stwórcy (Rdz 4,10). Kolejnym 
pytaniem: „Cóżeś uczynił?” (Rdz 4,10) Pan chce wzbudzić w winnym świa-
domość powagi jego przestępstwa, wskazując natychmiast konsekwencje 
popełnionego zła. Przekleństwo ziemi, uczynionej bezproduktywną, zmusi 
mordercę do prowadzenia życia „tułacza i zbiega” (Rdz 4,11-12), zagrożo-
nego zemstą ze strony każdego, kto go spotka (Rdz 4,14). Z Kaina rodzi 
się Lamek, z przemocy rodzi się przemoc, w przerażającym crescendo gróźb 
i porachunków, które paradoksalnie chciałyby bronić życia (Rdz 4,23-25).
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go (Rz 12,2; Flp 1,10; por. Ef 5,10.17; Kol 1,9-10), ukierunkowanego na 
posłuszeństwo sprawiedliwości, a nie grzechowi (por. Rz 6,15-27; 8,5-13).

2. posłuszeństwo i przekroCzenie prawa

295. Przykazanie jest wpisane w opis stworzenia. od niego rozpoczyna 
się historia, interpretowana przez Pismo w kluczu posłuszeństwa lub wy-
kroczenia przeciw woli Bożej. Przechodzimy zatem od pierwszych dwóch 
rozdziałów Księgi Rodzaju do trzeciego, który służy jako tekst oznaczający 
przejście. Zaiste, z jednej strony tekst szkicuje coś pierwotnego, ponieważ 
istoty ludzkie znajdują się w ogrodzie Eden (w stanie, który kiedyś okre-
ślano mianem „rajski”), a zastosowany sposób narracji należy do gatunku 
literackiego, który nie może być określony jako „historyczny” (rozumiany 
jako kronika wydarzenia, które rzeczywiście miało miejsce): wprowadzenie 
do opowiadania węża, który mówi; wzmianka dotycząca drzew o szczegól-
nych właściwościach; informacja o Bogu, który się przechadza i sporządza 
odzienie ze skór, cherubini, którzy ognistymi mieczami zamykają dostęp do 
ogrodu – wszystko to zaprasza do rozumienia narracji jako prezentacji sym-
bolicznej, mającej charakter programowy. Z drugiej strony jednak, w trze-
cim rozdziale Księgi Rodzaju ludzie stają się protagonistami, ponieważ to 
ich czyny i słowa w dużej mierze wyznaczają bieg narracji. Zatem czytając 
tę narrację, mamy do czynienia z historią „ludzką”, z historią „prawdziwą”, 
ponieważ rzeczywiście pozwala zrozumieć, czym jest człowiek. Prawdziwy 
sens tego opowiadania będzie potwierdzony przez całą narrację biblijną, 
w której – w powtarzający się sposób, choć z licznymi wariantami – poka-
zuje się, jak grzech stanowi trwały element dziejów człowieka.

W Rdz 3 mamy dwie sekwencje narracyjne: (i) pierwszą tworzą ww. 1-7, 
w  których opowiada się o  grzechu popełnionym przez prarodziców; (ii) 
drugą tworzą ww. 8-24, gdzie dominuje temat interwencji Boga, w następ-
stwie przekroczenia Prawa. To następstwo determinuje treść dwóch części, 
składających się na ten rozdział. 

Rdz 3,1-7
1A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które 
Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg 
powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» 
2Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść 
możemy, 3tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg 
powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście 
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nie pomarli». 4Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! 
5Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam 
oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».
6Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedze-
nia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się 
do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała 
swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. 7A wtedy otworzyły się im 
obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili 
sobie przepaski”.

296. Na treść opowiadania składają się dwa momenty narracyjne: najpierw 
mamy dialog między wężem a kobietą (ww. 1-5), w którym przywołuje się to, 
co Bóg nakazał; po nim następują działania kobiety i mężczyzny (ww. 6-7).

Tekst zaczyna się od niespodzianki, ponieważ autor wprowadza specyficzne 
zwierzę, nie wspominane wcześniej, „węża” (nāh.āš), pełniącego decydującą 
rolę w  opowiadaniu (ww. 1.2.4.13.14). Narrator mówi, że „był bardziej 
przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył” (w. 1). Ta 
wskazówka początkowa sugeruje, aby całe wydarzenie interpretować w duchu 
konfrontacji o  charakterze sapiencjalnym: pomiędzy „przebiegłością”, która 
wyraża godną uznania zdolność, niemniej zabarwioną podstępem, a „inteli-
gencją” albo „mądrością” będącą zdolnością do refleksji, rozróżniania i wyboru 
dobra, a która nie jest tu wyraźnie wspomniana. A to dlatego, że jakkolwiek lu-
dzie zostali nią obdarowani (Prz 2,2-3; 3,13; 4,1.5.7; Syr 14,20-21; 17,4-5),  
to jednak jest ona niestety nieobecna w  ich działaniu, co ma dramatyczne 
konsekwencje.

Narrator posługując się znaczącą grą słów, w  rzeczywistości pozwala 
zauważyć, że z jednej strony występuje „postać” «przebiegła» (‘ārûm) (w. 1), 
zaś naprzeciw niej dwie istoty „nagie” (‘ărûmmîm) (Rdz 2,25). Jeżeli nagość 
wolna od wstydu mogła być interpretowana jako niewinność, a  nawet jako 
znak intymnej miłości między mężczyzną i kobietą, to tutaj jest ona znakiem 
bezbronności, ale nie fizycznej, lecz intelektualnej i moralnej, słabości, która po 
grzechu stanie się oczywista dla oczu samych ludzi (w. 7).

Przebiegłość węża – jak zobaczymy – wyraża się w tym, że podkreśla jeden 
aspekt prawdy, i to precyzyjnie ten atrakcyjny; ale takie działanie można po-
równać do smacznej przynęty okrywającej haczyk. Wąż został stworzony przez 
Boga (w. 1), aby był tak jak inne zwierzęta „pomocą dla ludzi” (Rdz 2,1). 
Tutaj natomiast jawi się w roli „wroga”. Ten fakt pozwala zauważyć, że same 
dary Boga mogą stać się okazją do zła, gdy w korzystaniu z nich nie jest zacho-
wywane posłuszeństwo Bogu. Istota ludzka zostaje w ten sposób wystawiona na 
próbę, a objawi swą mądrość wtedy, gdy będzie potrafiła rozpoznać i odrzucić 
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podstęp. W innych tekstach Biblii sytuacja ta określana jest mianem kuszenia 
(po hebrajsku wyraża to rdzeń nāsāh, a po grecku rzeczownik peirasmos).

297. Opowiadanie prezentuje dialog węża z niewiastą. Pierwszym aspek-
tem wartym rozważenia jest opozycja między zwierzęciem a istotą ludzką. 
Ktoś mógłby w niej widzieć konflikt instynktu i rozumności. To prawda, że 
jednostka doświadcza wewnętrznej walki między poruszeniami „cielesnymi” 
a  jej wymiarem duchowym (tak to przedstawia również św. Paweł w  Rz 
7,7-25). Jednak w Rdz 3 wąż mówi w taki sposób, jakby chciał obudzić in-
teligencję kobiety w celu realizacji pragnienia „poznania”, nie zaś satysfakcji 
zmysłowej.

Diabeł

Interpretacja tradycyjna naszego opowiadania widzi w wężu reprezentanta 
złego ducha (Ap 12,9), który otrzymuje różne imiona, takie jak Szatan 
(przeciwnik), diabeł (wywrotowiec, wprowadzający nieład), Belial (zły, 
złośliwy, niegodziwiec), Belzebub (władca much). Pomimo tego, że Paweł 
nazywa go „bogiem tego świata” (2 Kor 4,4), Pismo święte nigdzie nie 
stwierdza, że ta „figura” jest jakimś rodzajem złego bóstwa, antagonistą 
dobrego Boga, ponieważ wszystko, co istnieje poza Bogiem, nie może być 
niczym innym jak tylko Jego stworzeniem. Ponieważ chodzi o dużą siłę, 
zdolną przyjmować różne i wielorakie formy (Mk 5,9), tradycja chrześci-
jańska utożsamiała ją z „upadłymi aniołami”, czyli istotami duchowymi, 
które zbuntowały się względem Boga i dlatego zostały wykluczone z króle-
stwa niebieskiego, zostawione na ziemi, aby mogły mieć pewną władzę nad 
światem (stąd określenie Szatana mianem „Władca tego świata”: J 12,31; 
14,30; 16,11). o zbuntowanych aniołach mówią teksty 2 P 2,4 i Jud 6, 
w których jednak wspomina się o wrzuceniu ich w otchałnie i zamknięciu 
jako więźniów do czasu sądu, a  więc nie mogą krążyć po świecie, aby 
zwodzić i panować nad ludźmi (Mt 12,43; Łk 11,24-26). W Księdze To-
biasza demon Asmodeusz ma władzę zabijania kolejnych mężów Sary (Tb 
3,8; 6,14-16; 7,3). W nowym Testamencie demony mogą nawet opętać 
człowieka, doprowadzając go do spełniania aktów nieludzkich (Mk 5,2-5) 
albo samobójczych (Mt 7,15). diabeł działa jako „kusiciel”, prowadzący 
do złego (Mt 4,3; 1 Tes 3,5; 1 P 5,8). na przestrzeni dziejów mowa węża 
będzie często podejmowana przez ludzkie głosy, jak te fałszywych pro-
roków i fałszywych nauczycieli, którzy w swoje słowa wplatają kłamstwo 
(Pwt 13,2.4; Iz 9,14-14; Mt 7,15; 24,11; 2 P 2,19; 1 J 4,1). To dlatego 
także Piotr zostanie nazwany przez Jezusa „Szatanem” – przeciwstawiał się 
bowiem wypowiedziom zawierającym wolę Boga (Mk 8,33). W Księdze 
Apokalipsy eschatologiczny triumf Boga obejmuje unicestwienie Szatana 
i jego „aniołów” (Ap 12,9; 20,2-3.10).
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298. Drugim aspektem, który zasługuje na refleksję, jest wybór dokonany 
przez narratora, aby rozmówczynią diabła uczynić kobietę (a nie mężczyznę 
albo obydwie istoty ludzkie). Tekst nie wyjaśnia tego szczegółu. Rozwinęły się 
więc różne linie interpretacji, między innymi ta, która widzi w kobiecie postać 
bardziej bezbronną, znacznie łatwiejszą do oszukania. Jest prawdą, że kusiciel 
szuka słabej strony, aby skuteczniej uderzyć, niemniej przypisywanie kobiecie 
mniejszej inteligencji bądź czujności stanowi niedopuszczalny przesąd, odrzu-
cony przez samo Pismo. Musimy bowiem pamiętać, że Mądrość jest zazwyczaj 
przedstawiana jako postać żeńska (por. Prz 2,20-21; 8,1-4; Mdr 8,3). I  to 
nie z  powodu rodzajnika żeńskiego, ale dlatego, że kobieta jest w  stanie 
wyrazić różnorodną aktywność typową dla Mądrości jako ta, która wszystkim 
daje życie, ciepło i  radość (Prz 31,10-31). Wiele biblijnych kobiet okazało 
się mądrzejszymi i  odważniejszymi niż mężczyźni. Jeżeli się przyjmie tę 
perspektywę, to konfrontacja w Rdz 3 nie dokonuje się między istotą przebiegłą 
i naiwną, lecz przeciwnie – między dwoma formami mądrości, a „kuszenie” 
skierowuje się przeciwko wielkiemu przymiotowi istoty ludzkiej, która w swoim 
pragnieniu „poznania” ryzykuje popełnienie grzechu pychy, pretendując do 
bycia bogiem, zamiast rozpoznać się jako dziecko, które wszystko otrzymuje od 
Stwórcy i Ojca.

Komplementarną linią interpretacyjną pozwalającą zrozumieć wybór 
postaci żeńskiej jest ta, która widzi w kobiecie par exellence tę istotę, która 
daje życie (stając się matką). Ta konotacja znaczeniowa jest wyraźnie przy-
wołana w wyroku w Rdz 3,16, ale także w obietnicy mówiącej o tym, że jej 
„potomstwo” (dosłownie „jej nasienie”) zwycięży węża. Postać kobiety, która 
zostanie nazwaną Ewą, czyli „matką wszystkich żyjących” (Rdz 3,20), jest 
widziana jako manifestacja takiej mocy, która przypomina moc Boga – cho-
dzi o moc dawania życia. Pragnienie, aby „być jak Bóg”, na którym opiera 
się kuszenie, jest zakorzenione w darze, którego kobieta jest uprzywilejowa-
nym odbiorcą.

299. Kuszenie dokonuje się za pomocą słów, które oszukują i  uwodzą. 
Pierwsze stwierdzenie węża (w. 1) jawi się niczym prowokacja. Zasadza się 
na przesadzie, ale dotyka newralgicznego punktu, tego związanego z  ogra-
niczeniem nałożonym przez Boga, bez żadnych usprawiedliwień. Zdanie – 
interpretowane generalnie jako pytające, chociaż po hebrajsku wydaje się być 
zdaniem twierdzącym – może być objaśniane na dwa sposoby. (i) Pierwszy, 
bardziej rozpowszechniony: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie 
owoców wszystkich drzew tego ogrodu?”; wąż otwarcie kłamie, insynuując, że 
ludziom zostały zakazane wszystkie owoce, a w takim przypadku kuszenie ma 
na celu ukazać Boga jako kogoś, kto nie chce żywić ludzi (aby mogli żyć). (ii) 
Drugi sposób interpretacji polega na takim tłumaczeniu pytania, aby nadać 
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mu bardziej subtelną formę: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie powin-
niście jeść owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?”. W takim przekładzie 
wąż nie kłamie, ale uwidocznia fakt, że człowiekowi zostało postawione jakieś 
ograniczenie, bo zanegowany mu został dostęp do wszystkich drzew ogrodu, po-
nieważ coś zostało skonfiskowane przez Boga. Kuszenie zatem ukierunkowuje 
się na sam zakaz jako taki, a pośrednio przygotowuje pojawienie się pytania: 
„dlaczego” taki interdykt?

Odpowiedź kobiety (w. 2) brzmi niczym konieczne i pełne respektu wyjaś- 
nienie, ponieważ rozróżnia między drzewami ogrodu, z których ludzie mogą 
spożywać owoce, a  tym, które jest zakazane. Jednak nie zdając sobie z  tego 
sprawy, potwierdza, że coś zostało zakazane, dodając do nakazu Bożego pew-
ne uściślenia, świadczące o  tym, że ma niedokładną wiedzę, co właściwie 
zostało zakazane. Kobieta nie mówi, że drzewem zakazanym jest „drzewo po-
znania dobra i zła”. Wymienia „drzewo, które jest w środku ogrodu”, niemal 
myląc je z „drzewem życia” (Rdz 2,9) – jedynym, którego lokalizację narrator 
precyzyjnie podał. I dopowiada, że właśnie to drzewo („centralnie” usytuowa-
ne) Bóg zakazał „dotykać” pod karą śmierci. Takie uściślenie nie jest zgodne 
ze słowem Boga. Jest ewidentnie przesadne, jakkolwiek symptomatyczne dla 
emocji kogoś, kto się znajduje w obliczu jakiegoś tabu, którego uzasadnienie 
ignoruje.

A oto odpowiedź węża (ww. 4-5), stanowiąca punkt zwrotny dialogu. Prze-
chodzi on od „pytania” do kategorycznego twierdzenia, przypisując sobie zna-
jomość rzeczywistości, o której w istocie nie było mowy, ale która okazuje się 
przekonująca z uwagi na kategoryczny ton wypowiedzi. Kusiciel radykalnie 
odwraca skutek zakazanego działania, bowiem według niego nie pociąga ono 
za sobą śmierci (jak było to określone przez Boga w Rdz 2,17), lecz wprowadza 
na zadziwiający poziom życia, właściwy dla „bycia jak Bóg”. Spożycie owego 
owocu, który „daje poznanie dobra i zła”, otwiera oczy tak, aby widzieć… że 
jest się Bogiem. Siła uwodzicielska słów węża zasadza się na dwóch elementach: 
pierwszym jest podejrzenie (dotyczące Boga), drugim atrakcyjna perspektywa 
(promocji ludzkiej). Między tymi dwoma elementami plasuje się krąg o za-
bójczym oddziaływaniu: brak zaufania do Boga sprawia, że słowa kusiciela 
stają się przekonujące; z drugiej strony oferta namacalnych dóbr, nawet jeżeli 
jedynie wyobrażeniowa, podważa wiarę w słowa Boga.

300. Skuteczność diabelskiego uwodzenia widzi się po rezultacie, który 
osiąga w sumieniu człowieka (w. 6a). Przenikliwość biblijnej narracji pozwa-
la nam lepiej zrozumieć, na czym polega pułapka kuszenia. Istotnie, kłamliwe 
słowa węża wywołują dokładnie te same efekty, które w tradycji sapiencjalnej 
i w modlitwie Izraela są przypisywane przykazaniu Bożemu: oczy zostają, by 
tak rzec, oświecone, tak jakby pierwej były zaślepione domniemaną naiwno-
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ścią, i kobieta może widzieć to, co jest „dobre”, „smaczne” i na wyciągnięcie 
ręki. Ale to, co wydaje się być dobrym w  oczach osoby ludzkiej, oszukanej, 
stoi w radykalnej sprzeczności z tym, co jest dobre w oczach Boga. W miejsce 
pragnienia Boga i  prawdziwego dobra (Prz 11,23; 13,12) wybucha żądza 
przedmiotów nadających się do konsumpcji (Lb 11,4; Ps 78,29-30; 106,14). 
Zamiast we wszystkich drzewach ogrodu widzieć dar Boga, a w drzewie zaka-
zanym znak rzeczywistości zbawczej, kobieta sądzi, że we wszystkim jest tylko 
kłamstwo Stworzyciela, poprzez które ukrywa On swą zazdrość w odniesie-
niu do ludzi. W tym odwróceniu do góry nogami wartości można poznać, jak 
działa „diaboliczna” sugestia. Grzech dokonał się już w sercu (por. Mt 5,28), 
zanim stał się widzialny na zewnątrz.

Działanie, w którym dokonuje się przekroczenie prawa, polega na czyn-
ności „zjedzenia” owocu z  zakazanego drzewa (w. 6b). Na doniosłość tego 
aktu wskazują liczne przywoływania czasownika „jeść” w Rdz 3, i to nie tyl-
ko w  pierwszej części opowiadania (ww. 1.2.3.5.6), ale także w  drugiej – 
zarówno w trakcie przesłuchania (ww. 11.12.13.17), jak i w wymierzaniu 
kar (ww. 14.17.18.19.22). Z jednej strony spożycie zakazanego owocu należy 
rozumieć w sensie metaforycznym (por. Prz 30,20), jako symetryczne przeci-
wieństwo karmienia się tym, co oferuje Bóg dla podtrzymania życia (por. Pwt 
8,3); z drugiej strony również codzienne doświadczenie spożywania pożywie-
nia zdobytego w trudzie (Rdz 3,17-19) należy odczytywać jako wezwanie do 
szukania prawdziwego pokarmu dającego radość, ale nie w produktach ziemi, 
lecz w duchowych darach Boga.

Grzech rozciąga swój szkodliwy wpływ także na relację istniejącą między 
mężczyzną i kobietą, zmieniając ją. Stwórca chciał, aby kobieta była „pomocą” 
dla mężczyzny; teraz, „mężczyzna, który był z nią” (w. 6b) zostaje uczyniony 
wspólnikiem w przekroczeniu prawa, właśnie poprzez „dar” w postaci zakaza-
nego owocu. Pierwsze pojawienie się czasownika (nātan), mającego jako pod-
miot osobę ludzką, wyraża w ten sposób wyrócenie pojęcia daru, ponieważ to, 
co zstaje ofiarowane jest zaczynem śmierci.

Opowiadanie kończy się doświadczeniem konsekwencji nieposłuszeństwa 
(w. 7). Obydwoje przestępcy mają nowy ogląd rzeczywistości: swoimi ocza-
mi jasno widzą, że obietnica węża, iż staną się jak Bóg, nie była prawdzi-
wa, ponieważ widzą że „są nadzy”. Nagość ewidentnie wskazuje tu na ich 
kruchość; być może manifestuje też ich wstyd z powodu winy albo przynajm-
niej katastrofalnego skutku ich postępowania. Ale niestety, zamiast uznać swój 
błąd, ludzie mizernie przykrywają „liśćmi drzewa figowego” to, co wskazuje 
na ich przekroczenie prawa, motywowane ignorancją i głupotą. Jest to całkiem 
nieskuteczna obrona przed wiszącą nad nimi groźbą śmierci, komiczny sposób 
ukrycia przed Bogiem własnego nieposłuszeństwa.
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Przekroczenie Prawa i posłuszeństwo w dziejach ludzi

301. opowiadanie w  Rdz 3 prezentuje czytelnikowi obraz stworze-
nia ludzkiego odznaczającego się dogłębną głupotą, z której wynika akt 
nieposłuszeństwa względem przykazania Bożego. Pismo święte nie chce 
w ten sposób negować odpowiedzialności istoty ludzkiej, uznając grzech 
za fatalną konsekwencję niedoskonałej natury człowieka. Gdyby chciało 
tę odpowiedzialność negować, to opowiadanie nie mówiłoby ani o przy-
kazaniu, ani o karze, które w  rzeczywistości suponują realną możliwość 
dobrego wyboru. doprawdy, motyw drogi prowadzącej do dobra i drogi 
wiodącej do zła powtarza się regularnie w  tradycji biblijnej. Zostało to 
wyraźnie sformułowane w zakończeniu Tory, gdzie Bóg oznajmia:

„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś 
nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i  chodzić Jego drogami, zacho-
wywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg 
twój, będzie ci błogosławił w  kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe 
serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cu-
dzym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, 
niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. 
Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami 
życie i śmierć” (Pwt 30,15-19).

środowisko mądrościowe i tradycja prorocka – jak zobaczymy – odzie-
dziczyły tę zasadę, czyniąc z niej kardynalną tezę swojego nauczania (Iz 
1,16-20; Jr 21,8; Ez 18,26-28; Am 5,14; Mi 6,8; Ml 2,22-24; Ps 1,6; Prz 
8,32-36; Syr 7,1-3; 15,11-20). objawiając, że prarodzice już na samym 
początku padli ofiarą uwodzącego oszustwa, autor natchniony napomina 
i  uczy: zachęca do uważnego i  mądrego podchodzenia do kłamliwych 
atrakcji, które prowadzą do śmierci (Prz 2,8-19; 5,1-14; 9,13-18), a po-
średnio zaznacza konieczność pojawienia się „zbawiciela”, dla upadają-
cych podczas kuszenia.

Rozprzestrzenianie się zła

302. To, co w  emblematyczny sposób zostało zarysowane w  opo-
wiadaniu o „początku” rodzaju ludzkiego, zostało z kolei potwierdzone 
w następującej po nim narracji biblijnej. Powtarza się niczym jakiś histo-
ryczny constans taki schemat, że po stwierdzeniu udzielenia przez Boga 
pewnego daru, następuje informacja denuncjująca grzeszne działanie 
człowieka, najczęściej w formie zwykłego opisu bez dokładnego wskazy-
wania przyczyny, która je sprowokowała. Jakkolwiek można się domy-
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śleć, że u jej podstaw, generalnie rzecz ujmując, leży postawa ignorancji, 
skłonna pozwalać podstępnie się oszukiwać. Kusiciel, który w opowia-
daniu Rdz 3 miał głos węża, w dalszych tekstach przyjmie formę róż-
nych pseudomądrości ludów ościennych (Wj 23,32-33; Joz 23,12-13; 
1 Krl 11,1-8; Jr 10,2-5; Prz 7,4-5; Kol 2,8), fałszywych proroctw (Pwt 
13,2-6; Iz 9,14-15; Jr 14,13-16; 23,9-32; Ez 13,2-23; 14,9; Mi 3,5-8; 
Za 13,2-6; Mt 24,11; 2 Tm 3,13), zwodniczych żądz i zdeprawowanych 
namiętności serca (Jr 17,9; Ps 36,2-5; Prz 26,23-28; Mdr 4,12; 5,2; 
6,2-4; 18,30-31; Syr 5,2; 9,9; Ef 4,22; 1 Jk 1,13-15). Jeżeli można po-
wiedzieć, że zazdrość doprowadziła Kaina do zabicia Abla (Rdz 4,8), tak 
jak popchnęła braci do sprzedania Józefa jako niewolnika (Rdz 37,28), 
i  jeżeli można myśleć, że Lamek będzie stosował nieproporcjonalnie 
wielką zemstę (Rdz 4,23-24), powołując się w niewłaściwy sposób na 
prawo ochrony własnego życia, to jednak te i  im podobne obserwacje 
nie pomagają zgłębić enigmy zła. Inaczej mówiąc, nie wyjaśniają, dla-
czego osoby ludzkie nie opierają się pokusie i pozwalają się „opanować” 
przez grzech czyhający u drzwi (Rdz 4,7). Sam Stwórca jest – według 
autora biblijnego – tym faktem zdziwiony:

„Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że uspo-
sobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił 
się” (Rdz 6,5-6).

Również po potopie, gdy ludzkość otrzymuje, można rzec, nowy począ-
tek w osobie „sprawiedliwego” noego (Rdz 6,9), rytm historii wyznaczają 
liczne manifestacje zła, popełnianego przez jednostki lub całe ludy: Cham 
depcze cześć ojca (Rdz 9,22-25), zaś ludy tworzą pyszną koalicję, aby bu-
dować „wieżę, której wierzchołek dotykałby nieba” (Rdz 11,4). W  ten 
sposób historia początków ludzkości wydaje się pokazywać, że „syn Adama” 
wyraża swą wolność właśnie w aktach łamiących prawo, a będących oznaką 
niewdzięczności i  głupoty, pychy i przemocy, zamiast dawać świadectwo 
swojego podobieństwa do Boga. Historia ta zatem rozwija się jako dzieje 
rozprzestrzeniania się zła. Pismo przedstawia jego dramatyczny przebieg za 
pomocą bardzo licznych i różnorodnych terminów, które we współczesnych 
przekładach oddajemy jako: grzech, wina, rebelia, złe usposobienie, 
bezbożność, nieczystość, ohyda, głupota, kłamstwo, przewrotność i inne. 
Ze swej strony kodeksy prawnicze Tory wyliczają explicite te różne formy 
przekraczania prawa, które opowiadania biblijne – podobnie i  wspólne 
wszystkim doświadczenie życiowe – ukazują jako właśnie konkretne, a nie 
jedynie teoretyczne.
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Obecność sprawiedliwego

303. Biblijna tradycja „początków” nie uważa jednak grzeszności 
człowieka za wrodzone dziedzictwo, przekazane przez „ojców”. W tej samej 
bowiem tradycji dotyczącj dziejów „początków” pojawiają się nieoczekiwa-
nie figury wzorcowe: „Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie 
znikł, bo zabrał go Bóg” (Rdz 5,24); „noego Pan darzył życzliwością. (…) 
noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych 
sobie ludzi; w przyjaźni z Bogiem żył noe” (Rdz 6,8-9). Również Abraham 
został uznany przez Pana za sprawiedliwego (Rdz 15,6) i posłusznego, tak 
że mógł stać się ojcem ludu obdarzonego błogosławieństwem (Rdz 22,15-
18). Zatem za pomocą zestawienia obok siebie dwóch przeciwstawanych 
sobie faktów – z jednej strony rozprzestrzenianie się zaraźliwego zła, a z dru-
giej obecność nieskazitelnych postaci – Pismo święte daje świadectwo 
o rzeczywistej wolności ludzkiej. dwie drogi, otwarte przed stworzeniem, 
a nie jedynie perspektywa teoretyczna, są rzeczwiście uczęszczane przez do-
brych i złych.

Motyw „dwóch dróg” jest za pomocą różnych obrazów mocno obecny 
także w nowym Testamencie. Jezus mówił o wąskiej i  szerokiej bramie 
(Mt 7,13-14), o człowieku mądrym, który swój dom zbudował na ska-
le, i o głupim, który wznosi go na piasku (Mt 7,24-27), o dobrym ziar-
nie i o kąkolu (Mt 13,24-30), o rybach dobrych i złych (Mt 13,47-50), 
o synu posłusznym i o nieposłusznym (Mt 21,28-31), o pannach mądrych 
i głupich (Mt 25,1-13), o owcach oddzielonych od kozłów (Mt 25,31-46),  
o faryzeuszu i celniku (Łk 18,10-14). 

Pojawienie się człowieka sprawiedliwego, źródła sprawiedliwości i dóbr 
dla swoich dzieci, jawi się jako coś nieprzewidywalnego i tajemniczego, ale 
dla czytelnika jest motywem nadziei, oprócz tego, że stanowi wzorzec do 
naśladowania. Bo to właśnie w działaniu podmiotu połusznego i dobrego 
objawia się dyskretna, lecz potężnie skuteczna interwencja Pana dziejów, 
który działa tak, aby dla jego synów była możliwa droga zbawienia. Zaiste, 
to dzięki sprawiedliwemu noemu zostaje ocalony rodzaj ludzki, a dzięki 
Abrahamowi wszystkie ludy będą otrzymywały błogosławieństwo. Bóg, 
jak to pokazuje zakończenie historii Józefa w  Księdze Rodzaju, potrafi 
sprawić, że długie dzieje grzechu mają zdumiewający finał w postaci ura-
towania życia winowajców (Rdz 45,4-8; por. Mdr 9,17-18). dlatego kie-
dy Biblia używa takich zwrotów, jak „pokolenie zwichnięte i nieprawe” 
(Pwt 32,5) czy „plemię zbójeckie” (Iz 1,4), tak jakby przywoływała kod 
genetyczny, nawet jeżeli oskarża lud o  przewrotne zachowanie od łona 
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matki (Iz 48,8; Ps 51,7) i  potwierdza prawdę przysłowia „Jaka matka, 
taka córka” (Ez 16,44), to zamiarem autorów biblijnych jest sprowokować 
w  człowieku decyzję o  opowiedzeniu się za sprawiedliwością (Ps 78,8). 
Mówiąc jeszcze bardziej radykalnie, chodzi im o otwarcie serca na wiarę 
w  cudowną interwencję Boga, który – jak powie św. Paweł – „poddał 
wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie” (Rz 
11,32), aby „tam, gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej 
rozlała się łaska” (Rz 5,20). W tej perspektywie Mesjasz reprezentuje tego 
Sprawiedliwego, który da początek ludzkości nowej, odrodzonej i zdolnej 
do wiernej miłości.

W dziejach Izraela

304. dynamika grzechu i sprawiedliwości połączonych ze sobą zostaje 
potwierdzona w konkretnych sytuacjach historii Izraela. dzięki wyzwo-
leniu z Egiptu lud ten przeżywa swego rodzaju narodziny jako naród (Wj 
14–15). Ale to cudowne wydarzenie, w którym rolę pośrednika odegrał 
Mojżesz (Pwt 34,10-12), zamiast wykreować zgodną i  trwałą postawę 
otwartości na wolę Boga ma jako swoje następstwo nieprzerwaną serię 
rebelii względem Pana (por. Ps 78 i 106). Mojżesz mówił swojemu ludo-
wi: „Pamiętaj i nie zapomnij, jak na pustyni pobudzałeś do gniewu Pana, 
Boga swego. od dnia, kiedy wyszedłeś z ziemi egipskiej, aż do przyjścia 
na to miejsce byliście oporni względem Pana” (Pwt 9,7; por. także 9,24). 
Spośród niezliczonych aktów szemrania i niesubordynacji, które zdarzyły 
się na przestrzeni czterdziestu lat na pustyni, należy przypomnieć szcze-
gólnie grzech idolatrii, popełniony u stóp Synaju (Wj 32,1-6), nazajutrz 
po otrzymaniu wolności i zawarciu przymierza z Bogiem na podstawie zo-
bowiązania się ludu do posłuszeństwa słowom Prawa (Wj 19,8; 24,3.7). 
Mająca miejsce na początku dziejów ludu adoracja złotego cielca staje 
się prototypem grzechu Izraela. Takie łamanie Prawa, przybierając różne 
formy, będzie ujawniać się nieustannie na przestrzeni dziejów i w istotny 
sposób przyczyni się do końcowej katastrofy (1 Krl 17,14-23; 24,3-4;  
Jr 1,15-16).

Z drugiej strony znakiem ludzkiej wolności, która polega na posłuszeń-
stwie względem Pana, jest nieprzerwana seria „sług” Pana. W szczególny 
sposób – proroków. Ich słowo bowiem, będące owocem słuchania Pana, 
wkracza w dzieje, aby zbawiać, wzywając bez przerwy do nawrócenia, które 
może się dokonać w każdym momencie historii (Ez 18). ostatecznie po-
zwoli to Bogu przebaczyć i odnowić swoje przymierze.
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Wkład tradycji mądrościowych

305. W pismach sapiencjalnych znajdujemy generalną uwagę dotyczą-
cą ludzkiego postępowania, odnoszącą je do sprawiedliwości, regulowanej 
przez przykazania Boże. Mędrcy nie przytaczają explicite nakazów Tory 
i  nie zalecają wypełniania przepisów rytualnych właściwych dla Izraela, 
ponieważ ich spojrzenie chce być uniwersalne. dlatego używają kategorii 
generalnych, łącznie ze stwierdzeniami ważnymi w każdym czasie i w od-
niesieniu do każdego człowieka.

Kuszenie i/albo próba

Pierwszy wykład tej literatury polega na tematycznym ujęciu doświad-
czenia człowieka w obliczu dwóch różnych perspektyw, dwóch typów ro-
zumowania, dwóch przeciwstawnych postaw życiowych. W  pierwszym 
rzędzie mędrcy zapraszają do refleksji nad stanem sumienia, które jest po 
to, aby wartościować (rozróżniając między prawdą a iluzją) i aby dokony-
wać takiego wyboru, który będzie sprzyjał życiu.

Są księgi, które obszernie ilustrują ów motyw, prezentując go poprzez 
pryzmat doświadczenia kuszenia (zatem w zgodzie z Rdz 3). Kuszenie to 
jawi się w formie długiego i wielowątkowego wywodu, mniej lub bardziej 
przeciwstawnego do tego, co mówi Tora, a przy pomocy którego kusiciel 
rysuje w pociągający sposób przyszłość pełną przyjemności, bogactw i suk-
cesu natury socjalnej. Przykład takiego wywodu widzimy poczynając od 
pierwszej stronicy Księgi Przysłów w ofercie złoczyńców (Prz 1,10-14), któ-
rzy zapraszają do swego rodzaju wyprawy łupieżczej nacechowanej przemo-
cą; następnie zostaje to podjęte w słodkich jak miód słowach obcej kobiety, 
cudzołożnej i podstępnej, która obiecuje sekretne przyjemności (Prz 5,3-6; 
7,4-27); w końcu zaś w zaproszeniu ze strony Kobiety Głupoty (Prz 9,13-18),  
tak bardzo podobnym do tego, jakie składa „Mądrość” (Prz 9,4-6), aby tym 
łatwiej usidlić niedoświadczonego. Granicę między mądrością a arogancją, 
między światowym sukcesem a błogosławieństwem Bożym, między prawdą 
a kłamstwem niełatwo zauważyć. Zadaniem mędrca jest właśnie pomagać 
w  jasnym rozróżnianiu między nimi, aby uczeń dokonał wyboru, który 
będzie służył rozwojowi życia.

306. Syracydes nie ucieka się do takiego modelu literackiego, nawet jeżeli 
jego przysłowia sugerują implicite relację przeciwieństwa między mądrością 
przez niego przekazywaną, a  tą propagowaną przez „grzeszników” (Syr 
1,24; 3,27; 5,9; 13,17; 15,19 i  in.). Mędrzec przestrzega swojego ucznia 
przed pozornym sukcesem bezbożnych (Syr 9,11). Zachęca go od początku 
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do mierzenia się z „próbą” (peirasmos), która pojawia się na drodze służby 
Panu (Syr 2,1; 4,17). obejmuje ona „bolesne wydarzenia”, które mają na 
celu udoskonalić sprawiedliwego jak złoto w tyglu (Syr 2,4-5).

Księga Mądrości dokonuje swego rodzaju syntezy zarysowanych wyżej 
perspektyw. Przejmuje więc model literacki znany z Księgi Przysłów z cha-
rakterystycznym przeciwstawieniem mowy mędrca (w tym przypadku Salo-
mona) przewrotnemu myśleniu złoczyńców (Mdr 2,1-20), którzy „ściągają 
śmierć na siebie czynem i słowem” (Mdr 1,16). Zamiast ukierunkowywać 
pragnienie w stronę nieśmiertelności obiecanej przez Boga (Mdr 2,22-23), 
wolą ciągnąć ludzi w stronę efemerycznego upojenia swawolnymi uciecha-
mi (Mdr 2,5-9). Równocześnie, podejmując sugestie Syracha, autor Księgi 
Mądrości podkreśla, że bezbożni – nie cierpiąc sprawiedliwego, który „za-
rzuca im przekraczanie Prawa” (Mdr 2,12) – działają przeciwko niemu, 
dotykając go „obelgą i katuszą” i wystawiając na „próbę” jego zaufanie do 
Boga jako ojca (Mdr 2,16). Ale w  rzeczywistości, to Bóg „doświadcza” 
w ten sposób swoich wybranych, aby „wypróbować ich jak złoto w tyglu” 
(Mdr 3,5-6) i znaleźć godnymi wiecznej nagrody (3,7-9; 5,15-16). Echa 
tych tekstów znaleźć można w  Ewangeliach, a  zwłaszcza w  opisie Męki 
Pańskiej (por. Mt 27,43).

Nieprawi

307. Biblijne tradycje sapiencjalne raczej w sposób jednolity przedkła-
dają czytelnikowi drogę dobra jako przeciwieństwo drogi zła, wzywając do 
dokonania sprawiedliwego wyboru, który współbrzmi z wyborem mądro-
ści i życia (Syr 17,6-7). doprawdy, notuje Syrach:

„Przed ludźmi życie i śmierć, 
co ci się spodoba, to będzie ci dane” (15,17).

Mędrcy konstatują, że są złoczyńcy i grzesznicy (Prz 1,31), ludzie sto-
sujący przemoc (Prz 4,17; 10,11; 28,15), pyszni (Syr 10,12-13), kłamcy, 
szydercy (Prz 3,34; 19,29; Syr 15,8) i głupcy (Prz 1,22; Koh 7,5). W nich 
wszystkich dochodzą do głosu także te siły, które doprowadzają do wykrzy-
wienia inteligencji i  zepsucia serca. nieco upraszczając, możemy powie-
dzieć, że częstą motywacją grzesznego działania jest siła przyciągająca, jaką 
ma przyjemność, natychmiastowe zaspokojenie potrzeb (Prz 1,13-14; 7,18; 
Syr 6,2-4; 18,30-33; 23,5-6). Łatwo to zauważyć i potwierdzić. Inna mo-
tywacja, widoczna przede wszystkim w Księdze Syracha, wyjaśnia ukierun-
kowanie na zło poprzez brak bojaźni Bożej, która jest „początkiem (zasadą) 
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mądrości” (Syr 1,14; por. także Syr 1,20; 15,1; 19,20), a w konsekwencji, 
inspiratorem prawego postępowania (Syr 2,15-17). Motyw „bojaźni” nie 
jest dzisiaj łatwo przyjmowany, ponieważ jawi się jako sprzeczny z godno-
ścią człowieka oraz sprzeczny z drogą miłości, której uczy Ewangelia. Jed-
nak „bojaźń Boża” może pełnić rolę czynnika wprowadzającego na wyższy 
poziom duchowości, a przynajmniej w wielu przypadkach – wprowadzając 
pamięć o „sądzie” Bożym nad postępowaniem każdej osoby (Syr 1,8.40; 
4,19; 5,6; 12,6; 16,11-14; 17,23; por. także Koh 5,5-6; 12,13-14) – może 
stanowić hamulec dla zachowań niemoralnych, a w konsekwencji stymu-
latować do dokonywania odpowiedzialnych wyborów. Poza tym, zakres 
znaczeniowy słowa „bojaźń” w  tekstach starotestamentalnych służy rów-
nież do wyrażania idei „respektu” wobec osoby mającej autorytet, a zatem 
także słusznego szacunku w odniesieniu do Stwórcy i Pana, co prowadzi 
do posłuszeństwa względem Jego przykazań. „Bojaźń Boża” nie jest w swej 
istocie wyrazem strachu, ale raczej źródłem radości serca (Syr 1,12.16.18; 
23,27), motywem ufności pokładanej w Bogu z racji doświadczanej Jego 
opieki i z powodu daru życia, które niezawodnie są udzielane sprawiedli-
wemu (Syr 1,13.17; 34,14-20). Tam, gdzie takiej postawy wewnętrznej nie 
ma, i tam, gdzie Boga się ignoruje albo wręcz obraża, mnożą się przejawy 
niesprawiedliwości. Prawda ta jest dostatecznie oczywista także w społecz-
nościach współczesnych.

Nie ma nikogo, kto byłby sprawiedliwy przed Bogiem

308. W  literaturze sapiencjalnej znajdujemy wreszcie motyw dosyć 
wyraźnie zarysowany, choć może nieco zaskakujący, a mianowicie wyrażony 
w  słowach mówiących, że „nikt nie jest sprawiedliwy przed Bogiem”. 
Taką uogólniającą tezę stawia mędrzec, biorąc pod uwagę niedoskonałość 
człowieka, jego wielki brak doświadczenia czy jego kruchość moralną. 
Chodzi mu w  nim o  podkreślenie także ważnej prawdy religijnej. 
W Księdze Przysłów czytamy: „prawy siedmiokroć upadnie” (Prz 24,16), 
a Syrach napomina: „pamiętaj, że wszyscy jesteśmy godni kary” (Syr 8,5). 
Jest to stwierdzane po to, aby promować postępowanie w duchu pokory, 
skruchy i współczucia.

Temat ten – z różnymi aspektami – podejmuje Księga Hioba. da się 
je wyczytać w  następujących cytatach, włożonych w  usta „przyjaciół” 
Hioba:

„Czyż u Boga człowiek jest niewinny, 
czy u Stwórcy śmiertelnik jest czysty?
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Wszak on sługom swoim nie ufa: 
i w aniołach braki dostrzega.
A cóż mieszkańcy glinianych lepianek, 
osadzonych na mule? 
Łatwiej ich zgnieść niż mola” (Hi 4,17-19).
„Czym jest człowiek, by za czystego uchodził, 
lub syn niewiasty – za sprawiedliwego?
Gdy on nie ufa swym świętym, 
niebiosa nie dość dlań czyste?
Tym bardziej ten wstrętny, zepsuty człowiek, 
co pije nieprawość jak wodę” (Hi 15,14-16).
„Czy sprawiedliwy jest człowiek wobec Boga, 
a zrodzony z niewiasty czy jest czysty?
Jeśli niejasny jest księżyc, 
i gwiazdy przed nim nieczyste,
tym bardziej człowiek, ten czerw, 
i syn człowieczy, robaczek” (Hi 25,4-6).

Przytoczyliśmy wiele tekstów, aby pokazać, że motyw ludzkiej grzeszno-
ści może z pewnością być czynnikiem skłaniającym do pokornej postawy 
względem Boga (por. Ps 143,2), a zarazem ważnym komponentem drogi 
pokuty (Syr 17,24-27). Jednakże nie może on służyć do tego, aby tłumaczyć 
każde nieszczęście, jakie spada na ludzi. nie może ono być traktowane – 
jak to czynią przyjaciele Hioba – jako kara Boża nakładana na grzeszników 
(Hi 32,2-3). W każdym bądź razie zawsze należy unikać braku szacunku 
w stosunku do człowieka, stworzenia Bożego, ponieważ taka dyskredytacja 
nie prowadzi do wielbienia Boga – Stworzyciela.

surowe spojrzenie proroków

309. Bóg złożył Izraelowi obietnicę, że w celu przekazywania swego sło-
wa w różnych okolicznościach historycznych wzbudzi proroka podobne-
go do Mojżesza (Pwt 18,15). Ten sam mówca (Bóg) i pośrednik cieszący 
się autorytetem (prorok) nie mogą nie przekazywać identycznych treści. 
niewierność tego rodzaju Mojżesz zapowiedział przed swoją śmiercią 
(Pwt 31,16-18.27-29). Została ona potwierdzona przez jego następców 
z uwzględnieniem szczegółów dotyczących konkretnych wydarzeń i poje-
dynczych postaci.

Prorocy „widzą” rebelię Izraela, ale także innych narodów, ponieważ 
Bóg objawia tym swoim sługom zło zakryte warstwą działań kultowych 
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(Iz 1,10-15; Jr 7,8-11), którym towarzyszą haniebne akty, lecz prawnie 
dozwolone (Iz 5,20-23; 10,1-2; Am 2,6), w postaci niemoralnych zwy-
czajów przyjmowanych bezkrytycznie (Jr 5,7-8; Am 2,7; 6,1-6), w formie 
ideologii dopuszczających przemoc, a  przedstawianych propagandowo 
jako podporządkowanie planowi Bożemu (Iz 10,5-11; 14,12-17; 47,6-8;  
Ha 1,7-10). natchnieni Bożym pragnieniem sprawiedliwości prorocy 
mówią i głośno wołają. Ich wołanie zazwyczaj jest głosem sprzeciwu wo-
bec deklaracji wypowiadanych przez rządzących, kapłanów, fałszywych 
proroków i  tradycyjnych mędrców, którzy często uspokajają sumienia 
iluzorycznymi obietnicami. nic dziwnego, że słowo prorockie z  reguły 
spotyka się ze sprzeciwem. Również dlatego, że najczęściej w dramatycz-
ny sposób zapowiada przyszłość pełną niepowodzeń jako następstwo 
wielkiego zła, które wciąga całą społeczność. Paradoksalnie jednak takie 
przepowiednie mają pozytywny cel, a jest nim doprowadzenie wszystkich 
do nawrócenia. Powrót na prawą drogę jest możliwy, ponieważ Bóg jawi 
się jako gotowy do przebaczenia i odnowy swego przymierza, obsypując 
jeszcze większymi darami niż te udzielone w przeszłości.

Księgi prorockie pochodzą z precyzyjnie określonego okresu historycz-
nego i  są związane z  postaciami konkretnej epoki, niemniej pozwalają 
dostrzec takie aspekty grzechu, które występują w różnych okresach i są 
czynami różnorodnych postaci. To z tego powodu wyrocznie proroków są 
zachowywane i na nowo odczytywane, aby wydobyć płynące z nich po-
uczenia i dyrektywy. nawet jeżeli są skierowane do specyficznych adresa-
tów, nawet jeżeli różnią się pod względem stylu literackiego, nawet jeżeli 
poruszają bardzo partykularne kwestie, to jednak zbiory tych wyroczni 
są jednorodne i  zgodne w  tym, że prezentują wizję historii, gdzie nie-
posłuszeństwo wobec Prawa Bożego okazuje się dominować nad wszyst-
kim innym. Byłoby zbyt dużym uproszczeniem twierdzić, że prorok jest 
powołany wyłącznie po to, aby denucjować wykroczenia i  zapowiadać 
karne konsekwencje. A to dlatego, że w rzeczywistości Bóg mówi także 
i nade wszystko po to, aby ofiarować nowe przymierza (jak to z dawidem 
i jego potomstwem), aby dodawać odwagi w realizacji dobrych zamiarów 
(jak budowa świątyni) lub umacniać postawę wiary (w sytuacji zagrożeń 
jego ludu) i aby otwierać niesłychane horyzonty nadziei dla każdego, kto 
doświadcza opuszczenia i przegranej. Mimo to nie może być podawany 
w wątpliwość ten nurt widoczny na stronach ksiąg prorockich, w którym 
chodzi o potępienie powszechnej niewierności względem Boga. ona wi-
dziana jest jako klucz do zrozumienia i poprawnej interpretacji historii. 
Możemy zatem wymienić niektóre tematy wspólne dla wszystkich ksiąg 
prorockich.
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Powszechna niewierność

310. Prorocy nieraz przypisują swojej społeczności odpowiedzialność za 
przekroczenie wszystkich najważniejszych przykazań dekalogu (Jr 7,8-9; 
oz 4,1-3) albo za całą serię przestępstw dokonanych w  różnych środo-
wiskach (Iz 5,8-24; Am 2,6-8), denuncjują w  sposób ogólny i  całościo-
wy porzucenie Boga (Iz 1,4; oz 4,10) poprzez praktykowanie idolatrii 
(Jr 1,16; 2,11-13), nieposłuszeństwo słowu Bożemu obwieszczanemu 
przez proroków (Jr 11,7-8; 13,10; Ez 20,8; Za 1,4; 7,11-12), zapomnie-
nie otrzymanych dobrodziejstw (Jr 2,32; 18,15; Ez 23,35; oz 2,15), cze-
go konsekwencją jest złamanie przymierza (Jr 11,10; 31,32; Ez 16,59). 
W niektórych przypadkach prorok widzi w  jakiejś specyficznej praktyce 
ewidentny znak obrazy Boga, jak na przykład w sprzedawaniu niewinnych 
(Am 2,6), w naruszaniu szabatu (Jr 17,27), stosowaniu fałszywych wag (Mi 
6,10-11) czy przyprowadzaniu na ofiarę do świątyni chorych zwierząt (Ml 
1,6-8). oprócz wypowiadania nagan z powodu pojedynczych wykroczeń 
prorocy opłakują sumienia tak zatwardziałe, że nawet słowo Boga jawi się 
wobec nich jakby nieskuteczne (Iz 48,4; Jr 4,22; 13,23; 17,1; Ez 2,4; 3,7; 
Za 7,12). dzieje sie tak, gdyż przeważa wsłuchiwanie się w uspokajające 
głosy fałszywych proroków (Iz 28,15; Jr 6,14; 23,17; 29,8-9; Ez 13,8-10; 
Am 9,10), podczas gdy głosiciele niosący surowe orędzie prawdy są wyszy-
dzani albo zmuszani do milczenia (Jr 26,7-9; oz 9,8; Am 2,11; 7,12-13).

Wszyscy są współwinni

311. Często prorocy stwierdzają, że wszyscy ludzie są zepsuci: szcze-
gólnie jednak Izarel (Iz 1,21-23; 24,4-5; Jr 6,28; 9,1; oz 9,1.9-10; Am 
9,8; Mi 1,5; So 3,1-2; Za 7,11-12). on też jest bardziej odpowiedzialny, 
dlatego że był pierwszym adresatem zbawczych działań Boga (Am 2,9-11;  
3,1-2). Ale następnie także wszystkie narody bez wyjątku (co wynika 
z wypowiedzi prorockich zapisanych w  Iz 13–21; Jr 46–51; Ez 25–32; 
Am 1,3–2,3; i in.). W społeczności izraelskiej nikt nie postępuje w spo-
sób prawy – od najmniejszego do najstarszego (Jr 5,1-5; 6,13; Ez 22,30; 
Mi 7,2). Co więcej, nawet osoby pełniące ważne funkcje instytucjonalne 
ustanowione po to, aby promować wierność przymierzu – król, kapłani, 
sędziowie, prorocy – są przyczyną systematycznego wypaczania wartości 
chcianych przez Boga (Iz 5,20-23; Jr 2,8; 5,31; Ez 22,25-28; Mi 3,1-5; 
So 3,3-4).

Prorocy posłani przez Boga, aby nawracać lud, mówią o porażce swojej 
misji (Iz 6,9-10; Jr 6,27-30; Ez 2,1-7). Z ich słów wyłania się dramatyczna 
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wizja historii, nieraz przedstawiona w formie przypowieści o niepowodze-
niu z powodu niereformowalnej głupoty lub przewrotności (Iz 1,2-4; 5,1-7;  
Ez 16; os 11,1-4 i in.).

Jednakże w momencie, gdy wszystko wydaje się prowadzić po prostu 
do końcowej katastrofy, prorocy zwiastują cudowną i niewyobrażalną in-
terwencję zbawczą, którą Bóg podejmie z powodu swej wiecznej miłości 
i swojej wszechmocy Stwórcy. Bóg nie opuszcza, Bóg nie zrywa swego przy-
mierza. Historia nie kończy się karą, ale nadejściem czasu łaski. Ten ostatni 
aspekt zostanie rozwinięty w ostatniej części rozdziału.

Przyjęcie Bożego przesłania w modlitwie

312. Psałterz można porównać do świętego skarbca, który niezwykle 
starannie zbiera wszystko to, czego Bóg dokonał dla Izraela za pośrednic-
twem Tory, mędrców i proroków. Zawiera on słowo Boże i przekształca 
je w  słowa, które można włożyć w  usta wierzącego, aby je zasymilował 
poprzez medytację zawartego w nich objawienie. należy uwypuklić dwie 
płaszczyny, na których uwidacznia się ten proces interioryzacji orędzia Bo-
żego podczas modlitwy, ze szczególnym odniesieniem do różnych form 
grzechu w dziejach człowieka.

Pierwsza płaszczyna to ta, na której pojawia się sapiencjalny motyw 
„dwóch dróg”, z drogą grzeszników jako przeciwną do drogi sprawiedli-
wych. Pamięć o tych dwóch drogach służy pogłębieniu związku wierzącego 
z niosącym błogosławieństwo źródłem, którym jest Prawo Boże (jak widzie-
liśmy to w Ps 1). Ale to nade wszystko obecność „złoczyńcy” – tak mocno 
poświadczona w pismach mądrościowych – jest nieustannie przywoływana 
w  Księdze Psalmów. najpierw dlatego, że powodzenie stosujących prze-
moc stanowi pokusę dla wierzącego (Ps 37,1-14; 49,6-13; 73,2-13; 125,3), 
która może być pokonana tylko poprzez pełne zaufania oczekiwanie na 
sąd Boży. A po wtóre dlatego, że przemoc ze strony bezbożnych jest cięż-
ką próbą dla ubogiego i w związku z tym staje się oczywiste, że modlitwa 
winna mieć charakter błagania o ocalenie dobra (Ps 2,8; 5,10-11; 10,1-18; 
35,4-10; 120,2 i  in.). To właśnie poprzez przyzywanie Bożej interwencji 
wierzący wypełnia sprawiedliwość.

druga płaszczyzna widoczna w psalmach jest związana z  owocnym 
słuchaniem słowa prorockiego, które odsłaniając grzech – również ten 
przysłonięty pobożnymi praktykami – wzywa wszystkich do szczerego 
nawrócenia (por. Ps 50,7-23). Liczne psalmy są świadectwem otwartego 
serca, które wyznaje winę, prosi Boga o przebaczenie i zbawienie. Kto 
zaś się modli, wypełnia posłusznie polecenie prorockie (por. Jr 3,21-25;  
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oz 14,2-4). Tradycja chrześcijańska wyodrębniła siedem „psalmów po-
kutnych (Ps 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143), zalecanych jako takie, które 
mogą być kierowane do Boga w akcie skruchy indywidualnej. do nich 
można dodać jeszcze Ps 103. obok tych psalmów do modlitwy „indywi-
dualnej”, mamy także takie, które przeznaczone są do modlitwy wspól-
notowej, gdzie orant – będąc głosem całego ludu (jak w  Ezd 9,6-15;  
ne 9,5-36; dn 9,4-19) – nie tylko wyznaje winy ojców i  te aktualne-
go pokolenia (Ps 78 i 106), ale rozpoznaje w dziejach powtarzające się 
manifestacje Bożego miłosierdzia, wypływającego z niewypowiedzianej 
wierności przymierzu. W ten sposób wargi grzeszników mogą już wy-
chwalać w słowach uwielbienia dobroć Pana (Ps 106,1-2.47-48; por. Iz 
63,7-9).

Jezus – sprawiedliwy, który zbawia

313. Ewangelie rozpoczynają się jednakowo od prezentacji prorockiej 
figury Jana Chrzciciela, który w szatach Eliasza (Mt 3,4; por. 2 Krl 1,8) 
wzywa na pustyni do „nawrócenia” (Mt 3,2.8.11), aby uniknąć sądu Bo-
żego (Mt 3,7.10). Apel, skierowany do wszystkich (Łk 3,10-14), nie został 
jednak przyjęty przez tych, którzy myśleli, że nie mają potrzeby nawraca-
nia się, ponieważ są potomstwem Abrahama (Mt 3,9; Łk 3,8). Podczas 
gdy celnicy i nierządnice – czyli grzesznicy publicznie znani – uwierzyli 
w nauczanie Jana (Mt 21,32; Łk 7,29), to przywódcy kapłanów i  starsi 
w Jerozolimie, razem z uczonymi w Piśmie i faryzeuszami, nie posłuchali 
głosu proroka (Mt 21,23.31; Łk 7,30), uważając się za „sprawiedliwych” 
(Mt 23,28; Łk 16,15; 18,9).

Konieczność nawrócenia

Ta sama misja została podjęta przez Jezusa, kiedy Jan Chrzciciel został 
uwięziony (Mk 1,14-15), a według Ewangelii Mateuszowej podjął tę mi-
sję, powtarzając dosłownie orędzie poprzednika: „nawracajcie się, albo-
wiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4,17; por. Mt 3,2). Wzywanie 
grzeszników do nawrócenia to zasadnicza treść zadania, przyjętego przez 
Chrystusa (Mk 2,17; Mt 19,13; Łk 5,32). Stąd też Jego ostrzeżenia pod 
adresem tych, którzy odrzucają Jego orędzie, są surowe (Mt 11,20-24; 
23,13-36; Łk 13,2-5), jednocześnie zaś pełne współczucia słowa kieruje 
do grzeszników pokornych i czyniących pokutę (Mk 2,15-17; Łk 15,2; 
19,1-10; 23,39-43). Paradoks ewangeliczny polega na stwierdzeniu, że 
oto „ostatni” będą pierwszymi, którzy wejdą do Królestwa Bożego (Mt 
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21,31; Łk 18,14), natomiast zostaną z niego wyłączeni ci, którzy uzna-
wali się sami za „pierwszych” i mających do niego prawo (Mt 8,11-12; 
Łk 13,28-29).

Uczniowie Jezusa zostali posłani na świat, aby wypełniać polecenie ich 
Pana poprzez wzywanie ludzi do skruchy, by mogli zostać zbawieni (Mk 
6,12; Łk 24,47; por. dz 2,38; 3,19; 17,30; 26,20). W  ten sposób pro-
ces nawracania się od grzechu do sprawiedliwości stanowi trwały wymiar 
ludzkich dziejów. obejmuje on wszystkich, przynajmniej w formie stałego 
wezwania do doskonałości.

Pokonanie pokusy

314. Rzeczywiście, Ewangelie mówią nie tylko o  „grzesznikach”, 
niektórych zatwardziałych, a  innych skruszonych. opowiadają także 
o  „sprawiedliwych”, jak Maryja, służebnica Pana, uważnie słuchająca 
Jego słowa (Łk 1,38.45), Zachariasz i Elżbieta (Łk 1,6), Symeon (Łk 2,5), 
Jan Chrzciciel (Mk 6,20), Józef z Arymatei (Łk 23,50) i wielu innych. 
Ponadto – jak stwierdziliśmy wyżej – Jezus z nazaretu jest sprawiedliwym 
par excellence.

Ale również sprawiedliwi są doświadczani. Ich wierność względem Boga 
jest poddawana próbie i zarazem wysławiana wtedy, kiedy wymaga się od 
nich dokonania wyboru między posłuszeństwem a buntem, między pełną 
zaufania miłością do Boga a zgodą na oczekiwanie konkretnych korzyści 
światowych. Znajduje to wyraz dokładnie w życiu Jezusa – w opowiadaniu 
o potrójnym kuszeniu (Mt 4,1-11; Łk 4,1-13; i krócej w Mk 1,12-13). nie 
chodzi tu jedynie o początkowy epizod w życiu Pana, lecz raczej o paradyg-
mat Jego historycznej aktywności (Hbr 12,2), który zostanie potwierdzony 
w dalszych częściach Ewangelii.

Możemy zatem dostrzec wyłaniający się związek „typologiczny” między 
tym, co wydarzyło się na początku ludzkiej historii z Adamem i Ewą oszu-
kanych przez węża, a nowym Adamem (Rz 5,14; 1 Kor 15,45), zwycięskim 
w  odniesieniu do diabła. Analogia między tymi dwoma opowiadaniami 
może być widziana poprzez motyw pokarmu, przedmiotu nieposłuszeń-
stwa prarodziców, którzy spożyli owoc z zakazanego drzewa, podczas gdy 
Jezus, głodny z  powodu długiego postu, odmawia spożywania „chleba”, 
aby przylgnąć wyłącznie do słowa Bożego (Mt 4,4). Bardziej doniosły jest 
jednak fakt, że w Rdz 3 nieposłuszeństwo polega w  istocie na tym, aby 
być „jak Bóg” (Rdz 3,5), a kuszenie Jezusa zasadza się na rozumieniu Jego 
statusu „Syna Bożego” (Mt 4,3.6; Łk 4,3.9), który jednak jest przeżywany 
przez Chrystusa jako poddanie się woli ojca.
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Ewangelie Mateusza i  Łukasza opisują potrójne kuszenie, sytuując je 
na pustyni (Mt 4,1; Łk 4,1; por. także Mk 1,12). W  tle jawi się zatem 
jeszcze jedna antyteza „typologiczna”, a mianowicie między ludem Izraela, 
synem pierworodnym Boga (Wj 4,22), buntownika przez czterdzieści lat 
(Pwt 9,7), a Synem Bożym, który przez czterdzieści dni postu na pustyni 
(które symbolizują Jego egzystencję) jawi się jako otwarty na słowo Boże 
i sprawiedliwy. Izrael szemrał, aby otrzymać pokarm inny niż manna (Wj 
16,2-3; Lb 11,4-6), wystawiał Pana na próbę z powodu braku wiary (Wj 
17,2.7; Lb 14,22) i oddał pokłon cielcowi ze złota (Wj 32,1-6). Pan Jezus 
zwycięża pokusy Szatana stwierdzając, że karmi się słowem Boga (Mt 4,4; 
Łk 4,4), całkowicie ufając Bogu (Mt 4,7; Łk 4,18) i odrzucając wszelką 
formę idolatrii, aby oddawać pokłon jedynie Bogu (Mt 4,10; Łk 4,8).

Łukasz konkluduje swoje opowiadanie bez odniesienia do interwencji 
„aniołów”, którzy zstępują, aby służyć Jezusowi (Mt 4,11; Mk 1,12), co jest 
znakiem Jego zwycięstwa. notuje natomiast: „Gdy diabeł dopełnił całego 
kuszenia, odstąpił od niego do czasu (kairos)” (Łk 4,13). W ten sposób 
ewangelista czyni aluzję do „próby”, gdy kusiciel pojawi się na nowo (por. 
Łk 22,3.31; J 13,27), a Chrystus dokona definitywnego wyboru postępo-
wania w duchu posłuszeństwa ojcu.

Zwycięstwo nad Szatanem

315. Jezus nie tylko jest wzorem do naśladowania, ponieważ nie ogra-
nicza się do przeciwstawiania się diabelskiemu kuszeniu, ale interweniuje 
w  dzieje, aby zwalczać i  pokonać tę złowrogą siłę, która oszukuje ludzi 
i wręcz podporządkowuje ich sobie jako niewolników (Mt 12,28-30; Łk 
13,16; Hbr 2,14-15). Ewangelie przytaczają liczne epizody egzorcyzmo-
wania (Mk 1,23-27; 3,11; 5,1-20; 7,25-30; 9,14-29), w których potęż-
ny autorytet (exousia) Chrystusa wyzwala osobę, która równocześnie jest 
uzdrawiana (Mt 4,24; 9,32-33; 12,22; por. dz 10,38) i uzdalniana do ak-
tywności mającej na celu dobro (Mk 5,15-20). W tym objawia się fakt, 
że Jezus jest Chrystusem Zbawicielem. Również starożytni „sprawiedli-
wi” przychodzili ze zbawienną pomocą powierzonym sobie ludziom, jak 
noe, który wziął ze sobą do arki swoją rodzinę, albo Mojżesz, który swoim 
wstawiennictwem odwrócił gniew Boży od Izraela, lub jak różni sędzio-
wie i przywódcy, którzy wyzwalali lud od bycia poddanym obcym potę-
gom. Ale tylko Jezus jest prawdziwym Zbawicielem, ponieważ wyrzucając 
z ludzkich serc tę potężną obecność, która wiedzie do zła, dał człowiekowi 
wolność wyboru dobra – poprzez przylgnięcie do woli Boga. W  związ-
ku z tym nawrócenie, o które zabiegali wszyscy prorocy, nie dokonuje się  
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jedynie dzięki dobrej woli jednostki, lecz w takim samym stopniu dzięki 
Chrystusowemu dziełu odkupienia.

Analogiczna moc wyrzucania demonów została udzielona Jego uczniom 
(Mt 10,1; Mk 3,15; Łk 9,1), którzy ją aplikują „w imię Jezusa Chrystusa” 
(Mk 16,17; Łk 10,17). Możemy w tym widzieć jeden z przejawów perma-
nentnego posłannictwa wspólnoty chrześcijańskiej. na przestrzeni dziejów, 
istotnie, będzie stale podejmowana walka z  Szatanem (Rz 16,20) aż do 
czasu, gdy Bóg sam na zawsze zniszczy przeciwnika rodzaju ludzkiego.

usprawiedliwienie dokonane przez Chrystusa

316. Apostoł Paweł potwierdza rolę Zbawiciela, którą Ewangelie roz-
poznają w Chrystusie, i wyjaśnia jej znaczenie w odniesieniu do „grzechu”, 
czyli rzeczywistości, która przeciwstawia się „sprawiedliwości”, w  swoim 
złożonym wykładzie doktrynalnym, jaki tutaj możemy jedynie zarysować, 
sumarycznie przytaczając najważniejsze stwierdzenia. Zamiarem Pawła jest 
sprawić, aby poznano Ewangelię, będącą „mocą Bożą ku zbawieniu dla 
każdego wierzącego” (Rz 1,16). Innymi słowy, pragnie pokazać, jak spra-
wiedliwość Boga, która objawiła się w Chrystusie, czyni grzeszników spra-
wiedliwymi (Rz 3,21-26).

Wszyscy są grzesznikami

Jedno z najważniejszych stwierdzeń Listu do Rzymian mówi: „wszyscy 
zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rz 3,23; por. także Rz 3,9). Zo-
staje ono w  jakiś sposób zobrazowane najpierw przez refleksję nad ludz-
ką rzeczywistością, zasadzającą się na „prorockiej” wizji historii, w której 
objawia się „bezbożność i  nieprawość ludzi” (Rz 1,18), bałwochwalców, 
zdeprawowanych i stosujących przemoc (Rz 1,19-32); również ci, którzy są 
kształtowani przez Prawo Boga i są przekonani, że „są przewodnikami śle-
pych i światłością dla tych, którzy są w ciemności” (Rz 2,17-19), obrażają 
Boga przekraczając przykazania Prawa (Rz 2,23). Paweł podejmuje zatem 
globalnie to, o czym mówili prorocy Izraela i nieco ogólniej starożytna tra-
dycja zawarta w Piśmie. W istocie – jako potwierdzenie skrypturystyczne 
– przytacza całą serię cytatów z Księgi Psalmów i z Księgi Izajsza, wprowa-
dzając ją parafrazą Ps 14,3 i Ps 53,4: „nie ma sprawiedliwego, nawet ani 
jednego” (Rz 3,10-18), a czyni to po to, „aby każde usta zamilkły” i aby 
„cały świat musiał się uznać winnym wobec Boga” (Rz 3,19).

Paweł pogłębia swoje przedłożenie za pomocą własnego sposobu od-
czytania Rdz 3, a  zatem poprzez odniesienie do początku dziejów czło-
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wieka. Zauważa, że grzech wszedł na świat „z powodu jednego człowieka” 
(Rz 5,12; por. 1 Kor 15,21), co jest jasnym odniesieniem do Adama (Rz 
5,14; por. 1 Kor 15,22). Ten jednak z powodu zastosowania rzeczownika 
anthropos, winien być rozumiany jako „istota ludzka”, czyli mężczyzna i ko-
bieta. Z pierwszym „człowiekiem” łączy się „nieposłuszeństwo” (parakoē) 
(Rz 5,19), „przestępstwo” (parabasis) (Rz 5,14), „upadek” (paraptōma) 
(Rz 5,15.18.20), który pociągnął za sobą wyrok potępiający (katakrima) 
(Rz 5,16-17) i  śmierć (thanatos) (Rz 5,12.14.17.21), która przeszła na 
wszystkich (Rz 5,15).

Chrystus usprawiedliwia

317. Cała ta długa i skomplikowana argumentacja ma w zamierzeniu 
Pawła wyraźniej pokazać „łaskę” (charis), która została obficie wylana na 
wszystkich ludzi przez Jezusa Chrystusa (Rz 5,2.15.17.20). Adam to „figu-
ra (typos) tego, który miał przyjść” (Rz 5,14), a Chrystusa jest anty-typem 
Adama, ponieważ dzięki swemu „posłuszeństwu” (hypakoē) (Rz 5,19) 
przynosi „usprawiedliwienie” (dikaiōma) (Rz 5,16.18) oraz życie (zōē) 
(Rz 5,17-18): 

„Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się 
grzesznikami (hamartoloi), tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy (oi 
polloi) staną się sprawiedliwymi (dikaioi)” (Rz 5,19), „i w ten sposób, jak 
grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królo-
wanie poprzez sprawiedliwość, wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa 
Chrystusa, Pana naszego” (Rz 5,21).

Paweł wzywa adresatów swojego listu do posłuszeństwa. Jednakże nie 
poprzez dokładne powtarzanie wezwań starego przymierza (jak je czytamy 
np. w Księdze Powtórzonego Prawa). Apostoł w  istocie mówi w  sposób 
bardziej precyzyjny o  „posłuszeństwie wiary” (hypakoē pisteōs) (Rz 1,15; 
16,26; por. Mk 3,15; Rz 15,18), będącym podporządkowaniem się darowi 
łaski, która przemienia człowieka, czyniąc go zdolnym do zachowywania 
przykazań Pana (Rz 8,3-4), tak że nie ma on z tej racji powodu do jakie-
gokolwiek chlubienia się (por. Rz 3,27; 4,2).

Powyższymi stwierdzeniami, zawartymi w nowym Testamencie, które 
podkreślają zbawczą interwencję Boga w ludzką historię, otwieramy nasze 
rozumowanie na treści zawarte w ostatniej części rozdziału, gdzie ta właśnie 
tematyka zostanie szeroko rozwinięta.




