
15

Jak Bóg 
odpowiada 
na grzech 
obecny dziś 
w świecie?
On zaś, gdy przyjdzie, 

przekona świat odnośnie grzechu, 

odnośnie sprawiedliwości 

i odnośnie sądu. (J 16,8)

Zło obecne w świecie

Czy trzeba dziś kogokolwiek prze-
konywać, że zło i grzech są wciąż 
obecne na ziemi? Lektura reportaży 
Hanny Krall, trylogii Sołżenicyna czy 
obejrzenie filmów braci Sekielskich 
zdaje się nie pozostawiać w tym 
względzie żadnych złudzeń. Grzech 
rani i zatruwa zarówno społeczności 
zlaicyzowane, jak i religijne, chrześ-
cijańskie i niechrześcijańskie. Rów-
nież sam Kościół, pomimo świętości 
Chrystusa, swojej Głowy, w swoich 
słabych członkach nie jest wolny 
od złowrogiej tajemnicy nieprawości 
(2 Tes 2,7).

Konfrontacja z ludzkim grzechem 
wywołuje często jedną z dwóch skraj-
nych reakcji. Pierwsza z nich to chęć 
szybkiego wymierzenia po ludzku 
rozumianej sprawiedliwości. Spro-
wadza się to zasadniczo do podjęcia 
wysiłków, by przykładnie ukarać 
sprawcę i w ten sposób cieszyć się po-
czuciem, że oto usunęliśmy zło spośród 

siebie (por. np. Pwt 19,13; 21,9; 22,21-
24). Druga polega na wyborze jakiejś 
formy zaprzeczania zaistniałemu złu. 
Może to być na przykład założenie 
maski obojętności, lekceważenie 
faktów, stronniczość lub unikanie 
konfrontacji. A wszystko to po to, 

aby zachować „święty spokój” i wy-
godny status quo. Jak natomiast Bóg 
odpowiada na zło obecne w świecie? 

Misja Syna i Ducha

Ojciec posłał na świat swojego Syna, 
nie aby świat potępił, ale by go zbawił 
(J 3,17). Omijając oba rozwiązania 
skrajne (zniszczenie złoczyńców, 
aby wyplenić zło, oraz zignorowanie 
zła i bólu, jakie ono powoduje), Jezus 
wybrał trzecią drogą: wchłonął w sie-
bie ból poranionego świata w akcie 
ofiary. Przejął ból człowieka na sie-
bie, aby obdarować przebaczeniem 
i uleczyć rany miłością miłosierną. 
W ten sposób ani nie zanegował 
destrukcyjnej rzeczywistości grze-
chu, ani też nie odrzucił żadnego 
grzesznika. Znakiem potwierdza-
jącym taką właśnie postawę Jezusa 
był Jego krzyż i zmartwychwstanie. 

Pascha Jezusa była jednak wyda-
rzeniem jednorazowym w historii. 
Jak dalej Bóg postępuje wobec świa-
ta, który wciąż wikła się w grzech? 
Ewangelia według św. Jana przypomi-
na nam, że zanim Jezus powrócił do 
Ojca przez swoją mękę i zmartwych-
wstanie, objawił i obiecał swoim ucz-
niom jeszcze kogoś, innego Parakleta 
(J 14,26). Ten drugi „Pocieszyciel” 
czy „Adwokat” (pierwszym jest sam 
Jezus według 1 J 2,1) to Duch Święty, 
którego Ojciec miał posłać uczniom. 
To właśnie o tym Paraklecie Jezus 
w czwartej Ewangelii zapowiedział, 
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że przekona świat odnośnie grzechu, 

odnośnie sprawiedliwości i odnośnie 

sądu (J 16,8). Co to znaczy?
Precyzyjne wyjaśnienie tej za-

powiedzi Jezusa (tj. J 16,8-11) przy-
sparzało sporo trudności komenta-
torom Biblii. Augustyn unikał tego 
fragmentu jako bardzo trudnego. 
Tomasz z Akwinu zacytował kilka 
opinii, ale nie ujawnił własnej. Mal-
donatus, jezuicki teolog i egzegeta 
z XVI wieku, uważał go za najbardziej 
niejasny w Ewangelii. Współcześni 
egzegeci (jak np. R. Schnackenburg, 
R.E. Brown, F. Moloney) nie stronią 
już tak bardzo od podzielenia się 
swoją intuicją na ten temat. Jednak 
szczególnie istotny głos w tym wzglę-
dzie zostawił nam św. Jan Paweł II 
w swojej, opublikowanej w 1986 roku, 
encyklice o Duchu Świętym w ży-
ciu Kościoła i świata Dominum et 

vivificantem.

Przekonać o błędzie, 
udowodnić go czy 
ukarać za niego?

Rozumienie wypowiedzi Jezusa 
w J 16,8 komplikuje grecki czasow-
nik elenchein. Może on przyjmo-
wać różne znaczenia w zależności 
od kontekstu, co umożliwia różne 

interpretacje. Samo elenchein może 
oznaczać: „ujawniać”, „wyciągać do 
światła”, „wykazywać błąd”, „przeko-
nywać”, ale także „obwiniać”, „ukarać” 
czy „zawstydzać”. W Septuagincie 
(greckim przekładzie ST) dominuje 
raczej znaczenie: „upominać, robić 
wymówkę, skarcić”. Obecne są jednak 
tam także miejsca, gdzie słowo to 
niesie sens: „ujawniać, wykazywać, 
udowadniać”. Chodzi jednak raczej 
nie tyle o dowodzenie w sensie sądo-
wym, co raczej moralno-pedagogicz-
nym: aby przez ujawnienie grzechu 
i winy doprowadzić do nawrócenia 
(R. Schnackenburg). 

W samej Ewangelii według św. 
Jana czasownik ten występował 
wcześniej dwukrotnie. W J 3,20 użyto 
go, aby opisać osobę, która nie chodzi 
w świetle, aby uniknąć ujawnienia 
swoich czynów: Każdy bowiem, kto 

źle czyni, nienawidzi światła i nie zbli-

ża się do światła, aby jego uczynki nie 

zostały ujawnione (elenchtche). Z kolei 
w J 8,46 Jezus pyta: Kto z was udowodni 

Mi grzech? (tj. wykaże mi grzech = … 
elenchei me peri hamartijas). 

Najbardziej „karzący” sens w No-
wym Testamencie przyjmuje ten cza-
sownik chyba w Liście Judy (Jud 15), 
który cytuje apokryficzną Pierwszą 
Księgę Henocha (1 Hen 1,9): … aby 

dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać 

(elenksai) wszystkich bezbożników za 

wszystkie bezbożne czyny. Czy jednak 
Bóg objawiony przez Jezusa Chrystusa 
jest zainteresowany karaniem?

Jan Paweł II tytułując jedną z za-
sadniczych części swojej encykli-
ki „Duch, który przekonywa świat 
o grzechu” opowiada się za tłuma-
czeniem zgodnym z polską Biblią 
Tysiąclecia (w wydaniach encykli-
ki w innych językach europejskich 
również użyto czasowników znaczą-
cych „przekonywać”). Polski Papież 
dystansuje się tym samym od tych 
interpretacji J 16,8, które przedsta-
wiają Boga jako karzącego. Paraklet 
ma przekonać odnośnie grzechu, a nie 
oskarżać czy tym bardziej potępiać za 
grzech. Biblia ma swojego oskarżycie-
la i to już właściwie od pierwszych jej 
stron. To hebrajski satan (dosłownie: 
„oskarżyciel”, „przeciwnik”) czy gre-
cki diabolos („ten, który przerzuca”, 
tj. rzuca [oskarżeniami], „oszczerca”). 
Duch Święty natomiast nie oskarża. 

Ciekawe, że istnieje interesująca 
paralela do J 16,8 w żydowskim apo-
kryfie z II w. przed Chr. znanym jako 
Testament Judy. Napisano tam: Duch 

Prawdy oskarży wszystkich (T. Jud 20,5). 
W zachowanej wersji greckiej użyto 
tam jednak innego czasownika niż 
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w J 16,8 – kategoreo (jednoznacznie: 
„oskarżać”), zaś sam Testament Judy 
to apokryf nigdy niewłączony do 
kanonu ani Biblii Hebrajskiej, ani 
naszego Starego Testamentu. Bóg 
Biblii nie oskarża, ale przekonuje, 
wykazuje błąd i to po to – jak pod-
kreśli Jan Paweł II – by doprowadzić 
do nawrócenia i zbawić.

Kogo ma przekonać 
Duch Święty?

Można się spotkać nieraz z inter-
pretacją, że zadaniem Parakleta jest 
udowodnić światu jego własny błąd, 
tzn. świat miałby być bezpośrednim 
adresatem przekonywania przez Du-
cha. Jednak słowo elenchein nieko-
niecznie musi zakładać przemianę, 
prowadzić do nawrócenia strony 
wskazanej w dopełnieniu (Sigmund 
Mowinckel). Raczej chodzi tu o bez-
względne światło prawdy, aby wyka-
zać winę: tym, co jest pewne, to to, 
że strona wskazana w dopełnieniu 
(czyli świat) popełniła błąd. Ponadto 
myśl, że świat miałby być adresatem 
przekonywania Parakleta zaprzecza 
twierdzeniu Jezusa, że świat nie 
może przyjąć Ducha. Jezus podkre-
ślił wcześniej, że działanie Parakleta 
będzie skierowane do uczniów, a nie 
do świata, bo ten, nie może go przyjąć, 

bo Go nie widzi, ani nie zna (J 14,17). To 
uczniom Duch wykaże ponad wszelką 
wątpliwość, że świat, który odrzuca 
Ewangelię i prześladuje uczniów, myli 
się i błądzi w tym, co dotyczy grzechu, 
sprawiedliwości i sądu. W jaki sposób 
to uczyni? Poprzez wprowadzenie 
ich w bezpośrednie doświadczenie 
Zmartwychwstałego, które prze-
mieni ich serca i życie oraz całkowi-
cie przekona do prawdy Ewangelii. 
Dopiero w dalszej kolejności, dzięki 
temu łagodnemu, ale potężnemu po-
cieszeniu, uczniowie będą w stanie 
odważnie być obecnymi w świecie, 
nawet gdy świat będzie ich odrzucał 
i pogardzał. W ten sposób ich nie-
narzucająca się, nigdy niepotępiająca 
niewierzących, życzliwa obecność 
stanie się świadectwem miłości Boga, 
jaką Ten ma w Chrystusie do świata. 
Dopiero w taki sposób owo „przeko-
nywanie” uczniów przez Parakleta 
otworzy perspektywę przemiany 
nawet niewierzących. 

O jaki „grzech” 
chodzi w J 16,8? 

Jan Paweł II, podejmując wyjaśnienie, 
które Jezus sam dał w J 16,9 (...o grze-

chu – bo nie wierzą we Mnie), dopre-
cyzowuje, że chodzi tu o niewiarę, 

z jaką spotkał się Jezus w trakcie swojej 

ziemskiej działalności, gdy przyszedł do 

„swoich” (DeV, 27). Grzech oznacza 
zatem odrzucenie Jego posłannictwa, 
które ostatecznie doprowadziło do 
Jego śmierci na krzyżu. Przy czym, 
zaznacza Papież, to węższe, historycz-
ne rozumienie grzechu jako odrzu-
cenia Jezusa dwa tysiące lat temu ze 
względu na powszechność odkupienia 
dokonanego na Krzyżu rozszerza się 
na każdy grzech, gdziekolwiek i kiedy-

kolwiek popełniony w dziejach człowieka 
(DeV, 32). Dzięki wewnętrznemu 
działaniu Ducha Świętego uczniowie, 
którzy się na Niego otwierają, zostaną 
więc przekonani o wewnętrznym 
złu każdego grzesznego czynu. To 
światło Ducha Świętego jest tu ko-
niecznie potrzebne, gdyż bez pomocy 
łaski Bożej człowiek nie jest w stanie 
poznać tak naprawdę grzechu, ani 

własnego, ani czyjegoś. Powiązanie 
przez ludzki umysł jakiegokolwiek 
grzechu z tajemnicą krzyża Chrystusa 
już jest skutkiem doświadczenia Bo-
żego miłosierdzia. Nawrócenie domaga 

się przekonania o grzechu – pisze Jan 
Paweł II (DeV, 31). Gdyby więc nie 
przyszedł Paraklet i nie przekonał 
mnie osobiście o moim własnym grze-
chu, nie miałbym szansy go zobaczyć, 
uznać, wyznać, porzucić i wreszcie 
powierzyć się Bogu. 

Papież idzie jednak jeszcze dalej 
w swojej analizie. Dla niego przeko-
nywanie o grzechu oznacza również 
objawianie cierpienia, nie tylko 

ludzkiego, ale i Bożego. Jan Paweł 
II próbuje ostrożnie wniknąć w ta-
jemnicę Trójjedynego Boga i, od-
wołując się do antropomorficznych 
obrazów Boga obecnych w Biblii, 
pyta się o obecność bólu, niepoję-
tego i niewyrażalnego, w samych 
głębokościach Bożych, w samym niejako 

sercu nieogarnionej Trójcy (DeV, 39). 
Duch, wykazując grzech, objawia 
zarazem niezgłębione współczu-
cie, współodczuwanie Ojca, który 
chce jakby dzielić ból człowieka 
brnącego w grzech. Z kolei to Boże 
współodczuwanie (miłosierdzie), 
gdy ogarnia człowieka dającego 
przekonać się Duchowi Świętemu 
o swoim grzechu, uzdalnia i jego do 
miłosierdzia, do współodczuwania 
wobec innych. Miłosierdzie bowiem 
to dzielony ból i współczucie wobec 
nędzy bliźniego. 

Myślenie Papieża o tajemnicy mi-
łosierdzia łączy się tu z powszechną 
mądrością, której ślady możemy za-
uważyć również w innych tradycjach 
religijnych i duchowych. Martin 
Buber w Opowieściach chasydów przy-
tacza wspomnienie o rabbim Mosze 
Lejbie z Sasowa. Mówiono o nim, 
że gdy widział, że ktoś cierpi na 
duszy lub ciele, to współczuł mu tak 
żarliwie, że owo cierpienie stawało 
się jego własnym. Kiedy pewnego 
razu ktoś dziwił się, że potrafi aż 
tak współczuć, rabbi Mosze Lejb 
odparł: Jak to – współczuć? Przecież to 

moje własne cierpienie, jak więc móg-

łbym go nie odczuwać? Do takiego 
współodczuwania może nas uzdolnić 
tylko Duch-Paraklet, który z grzechu 
i cierpienia wyprowadza zbawczą 
miłość (por. DeV, 40). Gdy bowiem 
przekonuje nas On o grzechu, to nie 
tylko daje poznać zło, ale i od razu 
nakierowuje na dobro. 

Na czym 
polega błędne rozumienie 
„sprawiedliwości”?

Dalej Duch wykaże, że świat myli 
się również co do sprawiedliwości 
(J 16,10: …odnośnie sprawiedliwości 

zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie uj-

rzycie). Gdy Jezus umrze na krzyżu, 
dla wielu będzie to wyglądać jak 
śmierć sprawiedliwie ukaranego 
przestępcy, ale Jezus tak naprawdę 

On zaś, gdy przyjdzie, 

przekona świat odnośnie 

grzechu, odnośnie 

sprawiedliwości 

i odnośnie sądu. (J 16,8)
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idzie do Ojca. Świat radykalnie się 
myli w swojej próbie zrozumienia 
Jezusa jedynie na sposób „światowy”. 
Ci, którzy w Niego nie wierzą, wciąż 
nie potrafią zaakceptować, że Jezus 
nie jest z tego świata, ale że pochodzi 
od Ojca i do Niego powraca. A do 
tego wciąż roszczą sobie prawo do 
swej własnej sprawiedliwości jako 
dzieci Abrahama (por. J 8,39-59), 
jako uczniowie Mojżesza (J 6,30n; 
9,28n) czy jako przestrzegający Tory 
lub innych przepisów (J 5,16-18.39n; 
7,31-24; 9,16). Uważają oni, że sami są 
sprawiedliwi, bo wymierzają spra-
wiedliwą karę (por. J 16,2: każdy, kto 

was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć 

Bogu). Jednak Duch przekona ucz-
niów, że śmierć Jezusa tak naprawdę 

jest objawieniem chwały Ojca i chwały 
Syna. Bo oto Ojciec wskrzeszając Go 
z martwych, uznał Go tym samym 
za niewinnego. Powrót do Ojca jest 

boskim imprimatur wystawionym spra-

wiedliwości ukazanej w życiu i śmierci 

Jego Syna (Edwyn Hoskyns).

Gdzie świat się 
myli odnośnie „sądu”?

Na koniec Paraklet ujawni także fał-
szywe rozumienie sądu przez świat 
(J 16,11: …wreszcie odnośnie sądu – bo 

władca tego świata został osądzony). 
W ludzkim, powierzchownym ro-
zumieniu przez Sanhedryn i Piłata 
osądzony został Jezus. Duch jednak 
wykaże mylność takiego odczytania 

wydarzeń. Przekona uczniów, że po-
mimo wydawałoby się jednoznacznej 
interpretacji krzyża jako klęski i po-
hańbienia, w rzeczywistości Pascha 
Jezusa jest Jego uwielbieniem i wy-
wyższeniem (3,16; 8,28; 12,32-33). 
Ponadto jest zgromadzeniem przez 
Niego rozproszonych dzieci Bożych 
(11,50.52) i momentem Jego powrotu 
do Ojca (13,1). Paraklet udowodni 
zwycięstwo Jezusa Zmartwychwsta-
łego i chwalebnie o tym zwycięstwie 

zaświadczy. Jednak w tym samym 
czasie sąd miał miejsce. Kto zatem 
został tak naprawdę osądzony? Sza-
tan. Zwycięstwo Syna Bożego będzie 
zarazem potępieniem i znakiem klę-
ski władcy tego świata, który został 
definitywnie osądzony oraz klęski 
tych wszystkich ze świata, którzy 
wybierają odrzucić Jezusa jako jedno-
rodzonego Syna posłanego przez Ojca. 
Pozorne zwycięstwo zła w śmierci 
Jezusa będzie ujawnione, gdy śmierć 
Jezusa i Jego wywyższenie odwrócą 
sąd historii. 

* * *

Swoją encykliką Dominum et vivifican-

tem Jan Paweł II zakończył swoisty 
tryptyk papieskiego nauczania na 
temat Trzech Osób Boskich (kilka lat 
wcześniej poświęcił swoją pierwszą 
encyklikę Redemptor hominis Synowi 
Bożemu oraz drugą Dives in miseri-

cordia Bogu Ojcu). We wszystkich 
tych pismach polski Papież okazuje 
się być prawdziwym egzegetą – tym, 
który wyjaśnia nie tylko autentyczny 
sens biblijny, ale przede wszystkich 
świadczy o życiu Trójcy Świętej, 
którym sam żył, a z którego wszy-
scy pochodzimy i do uczestnictwa 
w którym wszyscy jesteśmy zapro-
szeni. Zaś Duch Święty, ta najbardziej 
pokorna z Osób Boskich, który nic 
nie mówi od siebie ani o sobie, ale 
zawsze objawia Ojca i Syna, niech 
nas o tym dogłębnie przekonuje i to 
Boże Życie w nas budzi. 
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