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„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.” (Rz 12,21 przekład ekumeniczny) 

 

Od początku dziejów człowiek próbuje zdefiniować zło i określić jego pochodzenie. Zło 

nie jest anonimowym bytem samym w sobie, które działa w świecie bez naszego udziału. Chęć 

samorealizacji wskutek wolnej woli determinuje nasze postępowanie. Dokonujemy niekiedy 

błędnych wyborów, podobnych do tych opisanych w Księdze Rodzaju (por. Rdz 3-4). Wielu 

i dziś kieruje się zasadą „oko za oko, ząb za ząb”, lecz za wszystkie uczynki człowiek ponosi 

odpowiedzialność. Jedni walczą ze złem, inni się nim upajają. 

W obrazie i podobieństwie Boga, które znajdują się w duszy człowieka, zawarty jest sens 

życia, jego najwyższy cel. Zgodnie z tym obrazem i podobieństwem powinniśmy dążyć do 

Praobrazu, coraz bardziej upodabniać się do Boga i w zjednoczeniu z Nim odnajdować swoje 

szczęście. „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty!” (Kpł 11,44; 19,2; 20,7). 

Moc pokusy i grzesznego zaślepienia polegała na tym, że szatan obiecał Prarodzicom to 

podobieństwo Boże, które oni już posiadali: „… tak jak Bóg będziecie…” (Rdz 3,5). Tak samo 

i teraz diabeł gubi ludzi przez to, że skłania ich do poszukiwania sensu istnienia i budowania 

życia poza Bogiem, przez przekraczanie Jego przykazań. Diabeł kusi ludzi, rzucając ich na pastwę 

grzechu i zguby, natomiast Pan Jezus ratuje grzeszników (Mt 9,13). 

Jeśli głębiej będziemy szukać motywów złego postępowania w sobie, to w ostatecznym 

rachunku sumienia dojdziemy do zaniedbań wobec wymogów miłości. Dobro bowiem wynika 

z miłości. Istotą chrześcijaństwa jest miłość do Boga, wzrastająca w Kościele aż po miłość 

nieprzyjaciół: „…jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny – nakarm go, jeśli jest spragniony – daj mu 

pić.” (Rz 12,20). Zła nie zwyciężymy złem: na tej drodze bowiem, zamiast pokonać zło, sami 

zostaniemy przez nie pokonani. 

„Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Wobec wszystkich ludzi troszczcie się o to, co jest 

dobre. Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi.” (Rz 

12,17-18). W obliczu niezliczonych cierpień, niesprawiedliwości i bratobójczych konfliktów, 

które mają miejsce w różnych częściach świata, jedynie dążenie do pokoju przez pokonywanie zła 

dobrem daje wytchnienie i powrót do Prawdy: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.” (J 14,6). 

Ludzkość i każdy człowiek z osobna jedynie w Bogu jest w stanie przezwyciężać zło 

i osiągać dobro. Chrystus bowiem przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odkupił nas i nabył „za 

wielką cenę” (por. 1 Kor 6,20). W Nim jest nasze zbawienie i z Jego pomocą możemy pokonywać 

zło dobrem. 
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