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III. Zło, Grzech i Miłosierdzie 

 

1. Doświadczenie zła 

 

 a) Dlaczego zło? 

Dlaczego Bóg dopuścił nieszczęście, zło, chorobę, wojnę ludobójstwo? Gdzie był i jest 

Bóg, pośród całego zła, bólu, cierpienia, niesprawiedliwości, choroby czy śmierci? Dlaczego 

tyle katastrof, trzęsienia ziemi, tsunami, powodzie itd.?  

Należałoby jednak odwrócić pytanie i zapytać: wobec zła moralnego, gdzie jest i gdzie 

podział się człowiek? Czy cała wina za obecne zło stoi po stronie Boga? 

Istnieje zatem tajemnicza współzależność pomiędzy naszym grzechem i osobistym 

złem, złem moralnym, a złem naturalnym (nieszczęścia, katastrofy, choroby, śmierć itd.) 

 

b) Gdzie jest i gdzie był człowiek? 

Co zrobił człowiek, co zrobiłem ja, aby nie dokonało się zło które sprawiło krzywdę 

innym, niewinnym? Czy wyraziłem niezgodę i mój sprzeciw wobec dziejącej się bolesnej i 

pełnej cierpienia niesprawiedliwości? A może dla własnej wygody, konformizmu, 

poprawności politycznej, postanowiłem zamilknąć i nie narażać się? 

 

c) Mysterium iniquitatis – niewyjaśniona tajemnica zła 

Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, 

poświęciłem cię (Jr 1, 5). Nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w 

głębi ziemi (Ps 139,15). 

„W łonie matki narodziłem się już jako grzesznik”. Człowiek przychodząc na ten świat 

już wchodzi w rzeczywistość zepsutą, naznaczoną grzechem i oddaleniem od Boga. Fakt 

przyjścia człowieka na świat w warunkach grzechu, nie usprawiedliwia jego osobistego zła 

którego się dopuścił. Niedopuszczalne jest tłumaczenie siebie samego: „Oto takim jestem, 

takim zostałem stworzony, takie spotkały mnie życiowe doświadczenia i nieodwracalnie mnie 

zmieniły”. 

Takie okoliczności nie determinują nikogo z nas aby nieustannie grzeszył i czynił zło. 

Bóg dał nam wolność i Swoją łaskę dzięki którym możemy oprzeć się złu; temu złu które nas 

niszczy i unicestwia. Fakt przyjścia na świat w warunkach grzechu, nie usprawiedliwia ani nie 

tłumaczy mojego osobistego i moralnego zła. Nie jest czymś uczciwym określać siebie przed 

Bogiem, sobą i ludźmi: „Oto takim już jestem”, „Nie jestem w stanie już nic zmienić”, „Tak 

wiele próbowałem i nie przyniosło to żadnego skutku”, itd. 

 

 

2. Konieczność świadomości grzechu 

W pierwszym momencie chodzi o uznanie, przez nas samych, w prawdzie i w pokorze, 

naszych słabości, ograniczeń, braku samowystarczalności, świadomości popełnionego 

grzechu, wyrządzonych krzywd. 

Z jednej strony bezcenny jest szczery żal, a z drugiej autentyczne pragnienie poprawy i 

gotowość na współpracę z Bogiem i z Jego łaską. 

 Bardzo ważna jest nasza szczerość i uczciwość wobec Boga i nas samych. Jeśli nie 

mieliśmy wstydu aby popełnić zło, to dlaczego teraz wstydzimy się przyznać do grzechu? 
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 Tylko od momentu gdy my sami przyznamy się do popełnionego zła, otwieramy Bogu 

drzwi naszego życia, naszego serca i naszego sumienia. W przeciwnym razie tkwimy i 

pozostajemy dalej w bunkrze naszego egoizmu, naszego zakłamania w którym coraz bardziej 

zaczynamy się dusić. 

 Niezbędne z naszej strony jest zatem to aby dać pierwszeństwo prawdzie i wprawdzie 

spojrzeć na siebie i poznać samych siebie. 

 Rzecz jasna, uświadomienie sobie grzechu nie jest czymś deprymującym, co stawia nas 

w roli przestępców i wzbudza w nas poczucie niższości, beznadziejności, bycia gorszym… 

NIE!!! Odwrotnie, uświadomienie sobie prawdy o sobie, jest aktem odwagi, męstwa, pokory 

i umiłowania prawdy. Wszakże Ewangelia mówi nam: „Prawda was wyzwoli!”. 

 

2. Odpowiedź Boga wobec zła i grzechu 

 

a) Wobec zła Bóg odpowiada Krzyżem 

 

Bóg nie daje nam odpowiedzi teoretycznych, które mogłyby zaspokoić naszą ciekawość 

na pytanie o zło, o jego początki o grzech. Jedyną odpowiedzią Boga nie jest teoretyczne i 

podręcznikowe tłumaczenie i wyjaśnienie, tak aby zaspokoić nasze zainteresowania i nasza 

ciekawość. 

Jedyną odpowiedzią Boga jest Jego Krzyż. Zło, grzech i śmierć są zupełnie bezradne 

wobec najwyższego aktu miłości dokonanego na Krzyżu przez Chrystusa. W tym wydarzeniu 

zawarta jest cała odpowiedź Boga na nasze pytanie o zło. Bardziej niż bezpośrednia walka ze 

złem i grzechem, ważne jest przyjęcie postawy miłości wobec tych, którzy znajdują 

upodobanie w wyrządzaniu krzywdy, w zadawaniu bólu, cierpienia i śmierci. 

Poprzez Krzyż Chrystus wziął na Siebie niezmierny i niewyobrażalny ciężar naszego 

grzechu. Bóg wziął na siebie naszą niewierność, za to że odrzuciliśmy Jego Nieskończoną 

miłość. To pokazuje iż nasz Bóg nie jest Bogiem obojętnym, dalekim, patrzącym z góry na 

nas i nas oceniającym; nie jest zwykłym obserwatorem. Jest Bogiem współczującym, 

zaangażowanym, empatycznym, pełnym wrażliwości i pasji. 

Bóg nie teoretyzuje, lecz działa pobudzony niepohamowaną miłością; działa dla 

naszego dobra bez żadnego kalkulowania: „czy to się opłaca czy nie”, „czy warto czy nie…”.  

 

b) Ostatnie słowo należy do Dobra 

 Wobec doświadczenia zła, grzechu i śmierci, Bóg daje nam obietnicę, że w ostatecznym 

rozrachunku zwycięstwo definitywne nie należy do zła, ale do Dobra Najwyższego jakim jest 

Bóg. 

 

3. Gotowość na przyjęcie miłosierdzia 

 

a) Kiedy doświadczamy Bożego miłosierdzia? 

Doświadczamy Bożego miłosierdzia wówczas, gdy go potrzebujemy, gdy uznajemy że 

nie możemy liczyć już na siebie samych, na własne siły, zdolności, na nasze dobre 

postanowienia poprawy. Dzieje się to od momentu gdy uznamy naszą biedę i grzech, zdając 

się jednocześnie całkowicie i w pełnej ufności na przebaczenie i miłosierdzie ze strony Boga, 
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Który wszystko może, nawet uwolnić nas od niewoli grzechu i przywrócić nam status 

wolności dziecka Bożego. 

Aby cieszyć się Bożym miłosierdziem konieczne są dwa warunki wskazane przez św. 

Augustyna: „czyń tak jakby wszystko zależało od ciebie i ufaj tak, jakby wszystko zależało od 

Boga!”. 

 

4. Czym jest miłosierdzie Boże 

Miłosierdzie w języku hebrajskim miało ścisły związek z macierzyńskim aspektem 

ojcostwa Boga Ojca. Dosłownie miłosierdzie w języku hebrajskim brzmi „rechem” (plurale) i 

oznacza najgłębsze pokłady macierzyńskiego łona. Miłosierdzie wskazuje więc na 

bezgraniczną troskę Boga o człowieka, którego nosi wgłębi Samego siebie, pod Swoim 

sercem. 

Ten element miłości macierzyńskiej Boga Ojca w stosunku do każdego z nas jest 

wyrażony w słowach zawartych w Księdze Izajasza: „Czy może kobieta zapomnieć o swym 

dziecku? A nawet jeśli byłaby kobieta, która zapomniałaby o swoim dziecku, Ja o tobie nigdy 

nie zapomnę i nigdy Cię nie zostawię”. 

 Miłosierdzie oznacza zatem że jesteśmy i żyjemy pod sercem Boga i nikt nie może nas 

stamtąd wydobyć – jedynie my sami. 

  

 Dziękujmy Bogu za Jego niezmierzoną miłość, czułość, delikatność. Nikomu tak bardzo 

nie zależy na nas jak tylko Bogu Ojcu, Bogu Jezusa Chrystusa. Jego miłosierdzie objawiło się 

w pełni na Krzyżu i zwyciężyło skandal zła, stając się jedyną, najbardziej wymowną 

odpowiedzią na tajemnicę zła, grzechu, cierpienia i śmierci. 

 

 

 

 

 


