
Moje Credo (2)

Pokuta od uczynków martwych

W�ród podstawowych nauk o Chrystusie, autor Listu do He-
brajczyków wyró¿nia dwa fundamenty moralne, jakimi s¹ pokuta
od uczynków martwych i wiara w Boga oraz cztery nauki. Prze-
czytajmy pocz¹tek 6 rozdzia³u:

�Dlatego pomin¹wszy podstawowe nauki o Chrystusie prze-
nie�my siê do tego, co doskona³e, nie zak³adaj¹c ponownie funda-
mentu, jaki stanowi¹: pokuta od uczynków martwych i wiara w
Boga, nauka o chrztach i nak³adaniu r¹k, o powstaniu z martwych
i s¹dzie wiecznym.�

Pierwszym stopniem na drodze do Boga jest
pokuta od uczynków martwych

W Ma³ym S³owniku Jêzyka Polskiego pod has³em �pokuta�
czytamy �kara za jakie� wykroczenie, w ko�ciele katolickim: kara
ko�cielna maj¹ca stanowiæ moralne zado�æuczynienie za grzech�.
Koniec cytatu. Definicja ta, nie odzwierciedlaj¹ca zapewne ofi-
cjalnego stanowiska ko�cio³a w sprawie pokuty, dobrze wyra¿a
utarty sposób rozumienia tego pojêcia. Gdyby�my bez zastano-
wienia podali skojarzenia ze s³owem �pokuta�, to znalaz³y by siê
w�ród nich zapewne: dwadzie�cia zdrowasiek, popió³ na g³owie,
le¿enie krzy¿em albo pielgrzymka na kolanach do Czêstochowy.
Wrodzone poczucie sprawiedliwo�ci ka¿e nam my�leæ, ¿e grzech
wymaga zado�æuczynienia. Jeste�my s³usznie przekonani, ¿e bez
zado�æuczynienia nie ma odpuszczenia. W tym przekonaniu pro-
ponujemy Panu Bogu transakcjê. Chcemy aby zapomnia³ nasz
grzech w zamian za uczynek, którego warto�æ mia³aby polegaæ
tylko na tym, ¿e przychodzi on z trudno�ci¹ i sprawia nam przy-
kro�æ. W strachu przed strasznym wyrokiem s¹du ostatecznego
usi³ujemy przekupiæ okrutnego Boga, proponuj¹c mu szklane ko-
raliki w zamian za z³oto mi³osierdzia.

Prawdziwe znaczenie s³owa �pokuta� w t³umaczeniu z jêzyka
greckiego dobrze okre�la  s³ownik pod redakcj¹ Zofii Abramowi-
czówny, gdzie pod has³em �metanoia� (gr. pokuta) czytamy: �zmia-
na usposobienia, ¿al, skrucha�, a pod has³em �metanoeo� (gr. po-
kutowaæ) � �zastanawiaæ siê po fakcie, tj. zbyt pó�no, zmieniaæ
zdanie, ¿a³owaæ, odczuwaæ skruchê�. Koniec cytatu. Jak¿e dalek¹
drogê musia³y przemierzyæ pogl¹dy chrze�cijan, aby pojêciu, �me-
tanoia�, oznaczaj¹cemu zmianê usposobienia, ¿al, skruchê, nadaæ
sens kary, albo zado�æuczynienia.

Tak wiêc pokuta, jest to intelektualny i emocjonalny zwrot, któ-
remu towarzyszy ¿al z powodu pope³nienia grzechu i rado�æ wy-
nikaj¹ca z odnalezienia drogi do prawdy i Boga. Taki zwrot by³by
jednak abstrakcyjny i teoretyczny, gdybym nie potrafi³ wskazaæ
kierunku, od którego siê odwracam. Tak wiêc kluczem do pe³nego
zrozumienia istoty Boskiej metanoi jest zagadnienie martwych
uczynków, od których to w³a�nie mam pokutowaæ.

Okre�lenie �martwe uczynki� pojawia siê tylko dwa razy w
Biblii. Drugie z tych miejsc znajduje siê równie¿ w Li�cie do He-
brajczyków, gdzie w rozdziale 9 wersecie 14 czytamy:

�...krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego z³o¿y³ Bogu
samego siebie jako nieskalan¹ ofiarê, oczy�ci wasze sumienia z
martwych uczynków, aby�cie s³u¿yæ mogli Bogu ¿ywemu.�

W zapisie tym uderza po pierwsze jednoznaczna i zdecydowa-
na wypowied�, ¿e nieskalana ofiara Jezusa jest zupe³nie wystar-
czaj¹cym zado�æuczynieniem. I po drugie, ofiara Jezusa nie oczysz-
cza naszego ¿ycia z grzechu, ale sumienie z martwych uczynków.
Jakie wiêc uczynki powinienem uznaæ za martwe? Od jakich uczyn-
ków mam pokutowaæ, aby skorzystaæ z ofiary krwi Jezusowej?

Najpro�ciej by³oby uznaæ, ¿e martwe uczynki, to po prostu z³e
postêpowanie, ¿ycie bez Boga i w sprzeczno�ci z Jego prawem.
Z³e uczynki, prowadz¹ce w prostej linii do �mierci grzesznika,
zas³ugiwa³yby zapewne na miano martwych. Jest jednak pewna
w¹tpliwo�æ. Dlaczego akurat sumienie mia³oby wymagaæ oczysz-
czenia od takich uczynków. Przecie¿ z³odziejom, k³amcom, mor-
dercom nie trzeba wcale t³umaczyæ, ¿e ich postêpowanie jest na-
ganne. Wystarczy im tylko udowodniæ winê. Inna sprawa, ¿e uzna-
nie winy nie musi wcale prowadziæ do skruchy i chêci poprawy,
niemniej jednak sumienie tych ludzi, je�li s¹ tylko przy zdrowych
zmys³ach, bez wiêkszych  trudno�ci odró¿nia z³o od dobra.

Zupe³nie inaczej przedstawia siê sprawa, gdy Bóg usi³uje skie-
rowaæ na drogê prawdy ludzi, którzy b³¹dz¹c, s¹ jednocze�nie ca-
³ym sercem przekonani o s³uszno�ci swego postêpowania. A nie-
stety jest to w³a�nie przypadek wiêkszo�ci z nas. W kwestiach re-
ligijnych i moralnych najczê�ciej bez g³êbszego zastanowienia
kultywujemy utarte zwyczaje i tradycje, które przecie¿ z samej
racji uznawania ich przez wiêkszo�æ otaczaj¹cych nas ludzi wcale
nie musz¹ byæ dobre i s³uszne i czêsto te¿ takimi nie s¹. W takiej
sytuacji sumienie wcale nas nie oskar¿a, choæ w ocenie sprawie-
dliwo�ci Bo¿ej postêpujemy nagannie.

Istotne jest i to, ¿e list, który formu³uje pojêcie martwych uczyn-
ków adresowany jest do ¯ydów. Hebrajczycy, zreszt¹ nie tylko
oni i nie tylko w czasach ziemskiej misji Jezusa, zmagali siê z
zasadniczym problemem uznania nieskuteczno�ci usi³owañ samo-
dzielnego usprawiedliwienia swych grzechów. Przekonanie o
oczyszczaj¹cej warto�ci postów, obmyæ, ofiar i dziesiêcin prze-
ciwstawi³o faryzejsk¹ mentalno�æ czystego kubka skuteczno�ci
chrze�cijañskiego usprawiedliwienia z wiary. Faryzeusz mia³ dla
grzesznika gotow¹ receptê na pozbycie siê grzechu. By³a ona przej-
rzysta i ³atwa do zrozumienia, aczkolwiek najczê�ciej niezmiernie
k³opotliwa w realizacji. W ocenie Chrystusa takie oczyszczenie
prowadzi³o do pielêgnowania sekciarskiego poczucia wy¿szo�ci
religijnej. By³o to jedynie uprawianie martwych uczynków, które
oddalaj¹ od ¿ywego Boga.

Tutaj te¿ prawdopodobnie kryje siê tajemnica szokuj¹cego na
pozór stwierdzenia Jezusa, który g³osi³, ¿e nie przyszed³ do spra-
wiedliwych. Nie przyszed³ do tych, którym siê wydaje, ¿e maj¹
w³asny patent na sprawiedliwo�æ, albo na odkupienie swych grze-
chów. Jezus przyszed³ do grzeszników. Do tych, którzy maj¹c
�wiadomo�æ grzechu i bezsilno�ci wobec jego skutków pragn¹
oczyszczenia. Jezus nie utwierdza nikogo w grzechu, ale wzywa
do pokuty, do zmiany usposobienia, do nawrócenia. �Nie przysze-
d³em, wzywaæ sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty.� (Ewan-
gelia £ukasza 5:32).

Je�li wiêc wydaje mi siê, ¿e mam co�, co mogê zaproponowaæ
Bogu w zamian za odpuszczenie mych grzechów, to s¹ to w³a�nie
martwe uczynki. Tak jak martwa jest wiara bez uczynków, tak
uczynki mog¹ byæ martwe je�li nie s¹ inspirowane wiar¹ i mi³o-
�ci¹. Nawet �gdybym rozda³ na ja³mu¿nê ca³¹ majêtno�æ moj¹, a
cia³o wystawi³ na spalenie, lecz mi³o�ci bym nie mia³, nic mi to
nie pomo¿e�. �wiadomo�æ grzechu i pokuta od dobrych uczyn-
ków, którym nie towarzyszy wiara i mi³o�æ by³y pierwszym i naj-
wy¿szym stopniem, który musia³em pokonaæ, aby siêgn¹æ po do-
skona³o�æ podstawowych nauk o Chrystusie.
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