Verbum vitae
1 (2002), 155-162

BO¯A SPRAWIEDLIWOÆ
OBJAWIAJ¥CA SIÊ
W DZIELE ZBAWIENIA CZ£OWIEKA
PRZEZ KRZY¯
Ks. Waldemar Rakocy CM
Temat Bo¿ej sprawiedliwoci siêga swymi korzeniami
ST1; przybiera tam dwa wymiary: 1) Bóg jest Tym, który
sprawiedliwie nagradza i karze ludzkie czyny (wymiar
prawno-etyczny); 2) Bóg ujmuje siê za swym ludem 
z którym zwi¹za³ siê przymierzem  i wybawia go z r¹k
nieprzyjació³ (wymiar zbawczy). Oba wymiary znajduj¹
kontynuacjê w NT. Zgodnie z tytu³em artyku³u interesuje
nas drugi z nich. Temat zostanie przedstawiony na podstawie Listu do Rzymian.

CIE

1. POJÊCIE SPRAWIEDLIWOCI BO¯EJ W NOWYM TESTAMEN(RZ)

Aposto³ Pawe³ rozpatruje w Rz dwa aspekty Bo¿ej sprawiedliwoci2. Po pierwsze, jest to przymiot Boga, sprawiedliwoæ przynale¿y do Jego natury, czyli Bóg w swym
postêpowaniu pokazuje siê jako sprawiedliwy (3,5.25). Po
drugie, Bóg jest równie¿ ród³em sprawiedliwoci, tzn. nie
1
Zob. P. Bovati, Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario,
orientamenti, AnBib 110, Roma. 1986.
2
C.E.B. Cranfield, The Epistle to the Romans, ICC, vol. 2, Edinburgh 1985.
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tylko sam jest sprawiedliwy, ale równie¿ udziela cz³owiekowi swej sprawiedliwoci, czyli czyni go sprawiedliwym
(3,21.22).
2. ZBAWIENIE CZ£OWIEKA (PRZYWRÓCENIE STANU
SPRAWIEDLIWOCI) KONKRETNYM DZIA£ANIEM SPRAWIEDLIWEGO
BOGA (WG RZ)
W Rz wystêpuj¹ trzy teksty, w których temat Bo¿ej sprawiedliwoci Pawe³ wi¹¿e ze mierci¹ Chrystusa: 3,21-26;
4,25; 5,9. Odwo³amy siê równie¿ do innych tekstów Listu,
które nawietlaj¹ prezentowany temat.
2.1. Dwa aspekty Bo¿ego dzia³ania
Pierwszym jest wola/decyzja usprawiedliwienia (zbawienia) cz³owieka w momencie, kiedy ten znajduje siê
w sytuacji nieprzyjani z Bogiem (5,6-8). Bóg podj¹³ decyzjê o zbawieniu cz³owieka, kiedy ten zas³ugiwa³ na Jego
gniew i potêpienie, przy braku uprzedniej zas³ugi. Drugim
jest sposób, w jaki Bóg usprawiedliwi³ grzesznego cz³owieka, tj. przez mieræ w³asnego Syna (3,25). Bo¿a sprawiedliwoæ ujawnia siê zatem w tym: 1) ¿e Bóg zechcia³
zbawiæ cz³owieka (kiedy ten okazywa³ wzglêdem Niego
nieprzyjañ); 2) w sposobie, jaki dopuci³, aby to uczyniæ
(mieræ Syna).
2.2. mieræ Syna Bo¿ego podstawowym elementem
Bo¿ego dzia³ania
Aposto³ Pawe³ stwierdza w Rz 3,25, ¿e Bóg uczyni³
swego Syna ... narzêdziem [ofiar¹] przeb³agania.... moc¹
Jego krwi.
a) Dlaczego mieræ Syna? Pawe³ podaje dwie racje.
Pierwsza: aby dowieæ swej sprawiedliwoci (3,25b).
W przesz³oci poddawa³ j¹ w w¹tpliwoæ brak adekwatnej
odpowiedzi na grzech cz³owieka (w. 25b), tzn. ¿e grzech
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nie zosta³ ani odpowiednio ukarany ani te¿ nie by³ odpuszczony w sposób, w jaki mia³o siê to dokonaæ w przysz³oci. Aposto³ uzasadnia to cierpliwoci¹ Boga (w. 26a). Taki
stan rzeczy kry³ w sobie niebezpieczeñstwo podwa¿enia
Bo¿ej sprawiedliwoci, tzn. nie: ¿e Bóg nie by³by postrzegany jako sprawiedliwy, ale: ¿e Bóg nie by³by po prostu
sprawiedliwy, gdyby nie odpowiedzia³ adekwatnie do ludzkiego czynu. W mierci Syna Pawe³ widzi adekwatn¹ odpowied ze strony Boga na ludzki grzech.
Druga racja: aby okazaæ siê sprawiedliwym nawet
w samym akcie usprawiedliwienia/zbawienia cz³owieka (w.
26b), tzn. aby sposób usprawiedliwienia cz³owieka nie poddawa³ w w¹tpliwoæ Bo¿ej sprawiedliwoci3. Nieodpowiedni sposób usprawiedliwienia/zbawienia cz³owieka
kry³by w sobie niebezpieczeñstwo: gdyby Bóg przebaczy³
lekk¹ rêk¹, da³by do zrozumienia, ¿e prawo moralne nie
ma wielkiego znaczenia. Najpierw kaza³ je zachowywaæ
uzale¿niaj¹c od tego ¿ycie lub mieræ cz³owieka, jego b³ogos³awieñstwo lub przekleñstwo (Pwt); kiedy jednak ten
nie radzi sobie z przykazaniami, Bóg przechodzi obok tego
pob³a¿liwie. Gdyby w ten sposób Bóg odpowiedzia³ na ludzki grzech, oszuka³by cz³owieka; prawo moralne okaza³oby
siê tylko regu³ami gry, które mo¿na zmieniaæ w trakcie 
w zale¿noci od tego, czy cz³owiek radzi sobie z nimi czy
nie. Bóg nie by³by Bogiem mi³uj¹cym cz³owieka (nie potraktowa³by go powa¿nie) i tym samym nie by³by Bogiem
sprawiedliwym. Bóg nie post¹pi³ w powy¿szy sposób ze
wzglêdu na naturê grzechu i stosunek do cz³owieka  tym
samym dowodz¹c swej sprawiedliwoci.
mieræ Syna Bo¿ego staje siê w zbawiaj¹cym cz³owieka dzia³aniu Boga dowodem najwy¿szej mi³oci wzglêdem
niego. Pawe³ rozpatruje ogrom Bo¿ej wspania³omylnoci
(5,6-8): Bóg okaza³ nam najwiêksz¹ mi³oæ, kiedy najmniej
na ni¹ zas³ugiwalimy, tzn. kiedy bylimy Jego nieprzyjació³mi. Odwo³uj¹c siê do analogii z relacji miêdzyludzkich sytu-

3

Dz. cyt., t. 1, s. 201,213-214.
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acja wygl¹da nastêpuj¹co: kto wyrz¹dza. nam najwiêksz¹
krzywdê po tym, jak okazalimy mu najwiêksz¹ mi³oæ (wypiera siê i odwraca siê od nas ca³kowicie); kiedy nawet nie
prosi nas o przebaczenie, my  kiedy znajduje siê w potrzebie  sk³adamy za niego samych siebie w ofierze. Takie postêpowanie wród ludzi, o ile jest mo¿liwe, by³oby uznane
za heroiczne w najwy¿szym stopniu. Bóg post¹pi³ w sposób
najdoskonalszy z mo¿liwych, godny samego siebie i na miarê samego siebie.
W odpowiedzi na krzy¿ Mesjasza Bóg móg³ za¿¹daæ
od cz³owieka odpowiednio wysokiej ceny za udzia³ w nawi¹zanej na powrót przez Syna relacji przyjani. Bóg jednak uczyni³ j¹ darem. Jak stwierdza Pawe³, nikt nie musi
wstêpowaæ do nieba, aby stamt¹d sprowadziæ Chrystusa
czy zstêpowaæ do otch³ani, aby stamt¹d wyprowadziæ Chrystusa (Rz 10,6-7). Bóg nie wymaga od cz³owieka rzeczy
ponad jego si³y, wystarczy, ¿e ...ustami swoimi wyznasz,
¿e Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, ¿e Bóg
Go wskrzesi³ z martwych, a osi¹gniesz zbawienie (w. 9).
Nabyte za nieosi¹galn¹ dla cz³owieka cenê zbawienie zostaje mu dane darmo, wymaga siê jedynie od niego uwierzenia i wyznania, ¿e Jezus jest Panem.
b) Czy mieræ Syna nie podwa¿a mi³oci Ojca? Sytuacja, w której Bóg powiêca swego Syna mo¿e jednoczenie budziæ w¹tpliwoci, czy przypadkiem nie podwa¿a to
mi³oci Ojca, który dopuci³, aby w tak okrutny sposób potraktowano Jego Syna. £atwo jest bowiem z³o¿yæ ofiarê z
kogo; jaki jest udzia³ Boga w tej ofierze? Tê trudnoæ pozwala rozwi¹zaæ tekst Rz 8,32: On, który nawet w³asnego
Syna nie oszczêdzi³, ale Go za nas wszystkich wyda³....
Aposto³ rozumie wydanie Syna na mieræ jako heroiczny
czyn Ojca, który posun¹³ siê a¿ tak daleko, ¿e nawet nie
oszczêdzi³... W takim razie mieræ Syna jest równie¿ ofiar¹ Ojca. Mówi¹c po ludzku, cierpienie Syna nie by³o Mu
obojêtne, mo¿na nawet mówiæ o wspó³cierpieniu Ojca.
Dlatego Pawe³ nie postrzega usprawiedliwienia/zbawienia
cz³owieka przez cierpienie Syna jako dzia³ania Boga, który czyni to cudzym kosztem. Bóg usprawiedliwi³ nas
w³asnym kosztem, inaczej nie by³by prawdziwie mi³uj¹158

cym Bogiem. Jak zauwa¿a Cranfield4, ca³y gniew, na jaki
cz³owiek zas³u¿y³, Bóg skierowa³ przeciwko samemu sobie (wierzymy w jednego Boga), co urzeczywistni³o siê w
osobie Jego Syna.
Interpretacjê wspó³cierpienia Ojca ze Synem mo¿e potwierdzaæ tekst Dz 20,28, który mówi o Kociele, który
Bóg naby³ w³asn¹ krwi¹ (dia tou haimatos tou idiou).
Tekst jest s³usznie rozumiany w sensie krwi Syna, ale czy
nie zak³ada wspó³cierpienia Ojca? Taki sens by³by jednoznaczny, gdyby tekst brzmia³: dia tou idiou haimatos. Obecna lekcja mo¿e byæ rozumiana dwojako: 1) termin idios
z rodzajnikiem mo¿e byæ tytu³em Syna podobnie jak np.
agapetos; 2) mo¿e zak³adaæ wspó³ciepienie Ojca z Synem.
£ukasz móg³ unikn¹æ dwuznacznoci: w pierwszym przypadku dodaj¹c hyiou po tou idiou; w drugim  umieszczaj¹c idiou przed haimatos. Niejednoznaczna lekcja mo¿e byæ
wiadomym zamys³em £ukasza, który postrzega w swym
dziele Boga jako za³o¿yciela Kocio³a5; podkrela w ten
sposób udzia³ Ojca w odkupieniu cz³owieka i powstaniu
Kocio³a.
2.3. Koniecznoæ krzy¿a w dziele zbawienia?
Problem mo¿na by zamkn¹æ bardzo krótko: je¿eli Bóg
dopuci³ taki sposób usprawiedliwienia (zbawienia) cz³owieka, sposób godny samego siebie  tym samym najlepszy z mo¿liwych  odpowiedzi¹ cz³owieka powinna byæ
wdziêcznoæ, gdy¿ w przeciwnym razie mo¿emy us³yszeæ
s³owa podobne do tych w Rz 9,20: Cz³owiecze! Kim¿e ty
jeste, by móg³ siê spieraæ z Bogiem?.
Trzeba jednak przyznaæ, ¿e krzy¿ nie by³ zamys³em Boga
od pocz¹tku, gdy¿ w przeciwnym razie znaczy³oby to, ¿e
zamierzy³ odrzucenie swego Syna. Jego zamiarem by³o przyjêcie Mesjasza i Jego nauki przez wszystkich. Bóg tylko
Dz. cyt., t. 2, s. 828.
Por. G. Lohfink, Die Sammlung Israels. Eine Untersuchung zur
lukanischen Ekklesiologie, SANT 39, München 1975, s. 91-92.
4
5
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w swej wszechwiedzy przewidzia³, ¿e Jego Syn zostanie
odrzucony, co zosta³o nastêpnie przepowiedziane przez proroków. Zapowiedzi proroków nie zdeterminowa³y w ¿aden
sposób ¯ydów (i innych) do odrzucenia Mesjasza, lecz przewidzia³y to, co nieuchronnie i z ich wolnej woli mia³o siê
dokonaæ6. W momencie, w którym Bóg wie, ¿e Jego Mesjasz zostanie odrzucony i ukrzy¿owany, Jego cierpienie
i mieræ krzy¿ow¹ uczyni³ On (poprzez akceptacjê woli
cz³owieka) czêci¹, a nawet punktem kulminacyjnym zwyciêstwa nad z³em. Krzy¿, który mia³ staæ siê znakiem przegranej Boga, Bóg uczyni³ swym najwiêkszym zwyciêstwem.
Dlatego, chocia¿ krzy¿ nie by³ zamys³em Stwórcy, w momencie nieuchronnego odrzucenia Syna sta³ siê integraln¹,
konieczn¹7 czêci¹ Jego zbawczego planu.
Analiza tekstów w Rz pozwala wyprowadziæ wnioski,
które znajduj¹ potwierdzenie w innych pismach NT. Krzy¿
stanowi punkt kulminacyjny Bo¿ego objawienia siê w Chrystusie8  bez krzy¿a nie poznalibymy ogromu Bo¿ej mi³oci wzglêdem nas, st¹d krzy¿ mo¿emy nazwaæ probierzem
tej¿e mi³oci. Sytuacja przedstawia siê podobnie jak w stosunkach miêdzyludzkich, gdzie wielkoæ mi³oci jednej osoby
do drugiej poznajemy nie po tym, co nam mówi czy obiecuje, lecz po tym, co jest w stanie dla nas uczyniæ. W krzy¿u
Bóg objawi³ siê nam w pe³ni jako Mi³oæ, co wyranie potwierdza tradycja Janowa. Dopuszczaj¹c krzy¿ (cierpienie)
jako sposób usprawiedliwienia/zbawienia cz³owieka, Bóg
wybra³ sposób, który najlepiej ods³ania cz³owiekowi Jego
naturê.

6
Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e zapowiedzi proroków by³y ostrze¿eniem przed tak¹ mo¿liwoci¹.
7
Nie tylko: ¿e nieuchronn¹, lecz konieczn¹, poniewa¿ dopuszczaj¹c krzy¿ uczyni³ go swoim sposobem usprawiedliwienia cz³owieka.
Inaczej nale¿a³oby mówiæ o pewnej niespójnoci czy rozdwiêku w
dzia³aniu Boga, Jego zwyciêstwo nad z³em by³oby równie¿ pomniejszone. Bóg uczyni³ krzy¿ do tego stopnia swoim, ¿e najwiêksze zwyciêstwo
odniós³ poprzez to, co mia³o byæ Jego najwiêksz¹ przegran¹.
8
Cranfield, Romans, vol. 2, s. 829-830.
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Ze wzglêdu na naturê ludzkiego grzechu (nieprzyjañ
z Bogiem) krzy¿ zosta³ wybrany/dopuszczony przez Stwórcê jako najlepszy sposób pokazania swej sprawiedliwoci.
Krzy¿ jest odpowiedzi¹ na grzech i gniew Boga, na jaki
zas³u¿y³ cz³owiek; t¹ odpowiedzi¹ jest mi³oæ. W krzy¿u
poznalimy Bo¿¹ sprawiedliwoæ jako zbawcz¹ mi³oæ: Bóg
nie objawi³ siê nam przede wszystkim jako sêdzia lecz jako
mi³uj¹cy Ojciec. Bez krzy¿a (cierpienia Syna) nie poznalibymy w równym stopniu Jego mi³oci. Krzy¿, który nie by³
zamys³em Boga i mia³ byæ Jego przegran¹, On uczyni³ narzêdziem zbawienia cz³owieka i objawienia swej mi³oci do
niego. Bóg jest Tym, który ze z³a wyprowadza dobro.
2.4. Skutki usprawiedliwienia (zbawienia) cz³owieka przez krzy¿
Pierwszym i podstawowym skutkiem jest odnowienie
zerwanej uprzednio przyjani z Bogiem. Cz³owiek przez
swój grzech znalaz³ siê w stanie nie³aski i nieprzyjani
z Bogiem. Nieprzyjañ cz³owieka z Bogiem, polegaj¹ca na
odrzuceniu Jego nauki i odwróceniu siê od Niego, wymaga³a ofiary Pojednania odpowiedniej do wielkoci wykroczenia. Takiej ofiary cz³owiek nie by³ w stanie z³o¿yæ;
podejmuje j¹ w jego zastêpstwie Syn Bo¿y. Odnowienie
przyjani z Bogiem jest darem nie wys³u¿onym w ¿aden
sposób przez cz³owieka.
Z faktu, ¿e ludzki grzech zosta³ wymazany przez mieræ
Syna poznajemy naturê grzechu. Prawo moralne  to nie
regu³y gry ustanowione przez Boga, które mo¿na zmieniaæ,
ale zasady wyp³ywaj¹ce z istoty Jego natury. Jego zachowywanie lub nie daje nam przystêp do Boga albo od Niego
oddala. W krzy¿u poznalimy ogrom ludzkiego grzechu
i jego konsekwencji (gniewu), na jaki zas³u¿ylimy.
Odpowied Boga w krzy¿u na stan nieprzyjani cz³owieka z Nim ods³ania rodzaj relacji Pierwszego do drugiego. Krzy¿ stanowi gwarancjê sta³ej i heroicznej mi³oci Boga
do cz³owieka. Je¿eli w sytuacji najwiêkszej wrogoci i najwiêkszego oddalenia cz³owieka od Boga Ten postanowi³
usprawiedliwiæ go w³asnym i najwy¿szym kosztem, to mo161

¿emy powiedzieæ za Paw³em: ...jak¿e mia³by wraz z Nim
(tj. Synem) i wszystkiego nam nie darowaæ? (Rz 8,32).
Usprawiedliwienie przez krzy¿ dowodzi, ¿e cz³owiek
nie mo¿e go w ¿aden sposób wys³u¿yæ  jest niezas³u¿onym darem. Z tej racji nikt z ludzi nie mo¿e rociæ sobie
prawa do bliskoci z Bogiem (¯ydzi/poganie). Wszyscy
zgrzeszyli, wszyscy zostali pozbawieni ³aski Bo¿ej, nikt nie
by³ w stanie przywróciæ zerwanej relacji z Bogiem, wszystkim odnowienie przyjani z Bogiem zosta³o darowane.
SUMMARY
The article concerns the justice of God being revealed
in the act of redeeming the man by cross (on the basis of
the Romans). The author first distinguishes two aspects of
the justice of God: the will/decision to redeem the man and
the way of carrying it out i.e. the death of the Son. Then the
author puts forward Pau¾s two arguments for the redemption by the cross as well as questions the thesis that the
Sons death puts in doubt the Fathers love. He defies the
thesis of those who claim the cross was not necessary in
the act of redemption. The author proves the cross had become the tool of revealing the vastness of Gods love towards the man and his justice: God chooses the action most
perfect of all in reference to His creature.
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