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Życie w świetle słowa 

   "Mądrość Krzyża" 

 

Tak więc gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy 

Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla 

pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, 

Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, 

przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi                    

(1 Kor 1,22-25). 

 

 

Jest w dzisiejszych czytaniach zdanie mówiące, że tylko ci, którzy są powołani, 

zarówno spośród Żydów, jak i spośród Greków, rozpoznają w Chrystusie 

Ukrzyżowanym mądrość i moc. Tylko ci, którzy są powołani. 

To wbrew pozorom nie dotyczy tylko tych, którzy oczekują na święcenia.  

To dotyczy nas wszystkich, bo każdy z nas może przeżywać życie albo w 

kategoriach powołania, albo układając je wedle własnego zamysłu, własnych 

upodobań i wyłącznie własnych marzeń czy pragnień. 

W ten sposób można podchodzić do każdego stanu życia, można tak podchodzić do 

kapłaństwa, można tak podchodzić do małżeństwa. 

Bardzo wielu ludzi chce zakładać rodzinę, chce być mężem, żoną, ojcem, matką, ale 

pytanie,  

 czy oni chcą tego wyłącznie sami z siebie, bo tak się im podoba, czy próbują 

rozeznać,  

 że właśnie takie jest powołanie, z jakim się zwraca do nich Bóg w Jezusie 

Chrystusie? 



Jako ludzie wierzący przeżywamy swoje życie w kategoriach powołania - Bóg nas 

wzywa. Skoro Bóg nas powołuje, to najpierw nas obdarza, a potem nam wskazuje 

zadania. 

Tak jak w liturgii święceń. Najpierw jest nałożenie rąk: przekazanie Ducha 

Świętego, mocy, miłości, łaski Boga. Najpierw jest uposażenie, a potem jest zadanie. 

Powołanie to odczytanie daru Boga i odczytanie wezwania - zadania, do którego 

mnie posyła. 

Wszyscy rozeznają. Paweł nam dzisiaj podpowiada bardzo ważne kryterium w 

rozeznawaniu powołania.  

Tym kryterium w rozeznaniu powołania jest przyjęcie Jezusa Chrystusa 

Ukrzyżowanego, który jest mocą i mądrością.  

Dokąd nie poznałem Ukrzyżowanego, który jest mądrością i mocą, dotąd naprawdę 

nie zrozumiałem, do czego mnie wzywa, i nie potrafię wypełniać tego powołania, 

które mi zleca. 

Diakon, w przyszłości ksiądz, nie jest mądry, jeśli nie znajduje w sobie miłości 

Jezusa Ukrzyżowanego, jeśli nie znajduje w sobie miłości ukrzyżowanej.  

Jeśli nie znajduje w sobie takiej miłości do ludzi, która byłaby gotowa dać się 

ukrzyżować, to jest głupi. 

Nie rozumie ludzi, nie rozumie grzesznika. Nie rozumie też świętego. Nie rozumie 

Ewangelii, którą przepowiada, nie rozumie też, dlaczego ma w danej chwili wstać             

i pójść do chorego; nie rozumie dlaczego ma w danej chwili siedzieć w konfesjonale                

i się z niego nie ruszać; nie rozumie dlaczego ma być niewyczerpany w głoszeniu 

słowa. 

Niczego nie rozumie. Jest głupi. Siebie nie rozumie. Jest mądry wtedy,                      

kiedy kocha. 

Jan Paweł II zamknął to w takim mądrym stwierdzeniu, że istnieje obiektywizm 

właściwy miłości. Jeśli próbujesz kogoś zrozumieć, a go kochasz, to zapewne ci się 

uda. Uda ci się go słuchać. Uda ci się go słuchać z jakąś empatią i uda ci się z tego 

słuchania podpowiedzieć jakieś właściwe środki postępowania. Jeśli go słuchasz z 

miłością. 

Jeśli nie, jeśli nie poznajesz go z miłością - to Paweł mówi, nie ja - jesteś głupi.  

Jesteś głupim księdzem, głupim biskupem. Możesz być też bardzo głupim ojcem i 

matką. 



I podobnie jesteś bezsilny, jeśli chcesz do czegoś człowieka nakłonić, jeśli chcesz 

go w jakąś stronę poprowadzić. Jeśli chciałbyś mu pomóc, żeby się zmienił, a go nie 

kochasz - jesteś bezsilny. 

Jesteś bezsilny to znaczy, że wszystko, co robisz, robisz inaczej, niż chciał tego 

Jezus. 

Bo mądrość i moc Boga jest objawiona w Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym. 

I dlatego mądre i mocne jest to, w czym my do Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego 

przystajemy. 

A kiedy nasze pomysły na życie i na funkcjonowanie w stosunku do innych 

rozmijają się z tym obrazem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego, to co najwyżej nam 

się wydaje, że jesteśmy skuteczni - może przez chwilę, bo ktoś nas posłucha dla 

świętego spokoju. 

 

 Kryterium rozeznawania powołania to niezwykle ważne kryterium:             

czy rozumiesz coś z Chrystusa Ukrzyżowanego? 

Wtedy próbujesz przeżywać swoje życie, będąc wezwanym przez Niego: 

wezwanym do diakonatu, wezwanym do kapłaństwa, wezwanym do małżeństwa. 

To jest kryterium właściwego rozumienia życia jako powołania. 

Jezus Chrystus mówił: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce 

grzeszników i ukrzyżowany (Łk 24,7). 

Tak musi być. 

Syn Człowieczy musi wejść w krzyż. Musi. Nie dlatego, że ktoś z zewnątrz Go 

zmusza, tylko dlatego, że On tak rozeznał skuteczność działania w świecie. 

Rzeczywistą skuteczność, rzeczywistą mądrość i rzeczywistą moc które biorą się z 

tego, że kochasz. 

 

Świat nie zawsze to rozumie, ale są takie momenty, że rozumie.  

Cały świat patrzył na Irak i na papieża Franciszka, który tam pojechał, żeby zanieść 

miłość, mądrość, pokój Boży. Rozpisywano się: jaka trudna pielgrzymka, jaka 

niebezpieczna. 



Wszyscy patrzą z niesłychaną nadzieją na to, co stanie się [po tej pielgrzymce. Co 

ten papież ma, czym on dysponuje poza krzyżem na piersiach, poza Ewangelią, która 

jest streszczona w Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym? 

Co on ma, by zanieść pokój w tamten świat? - skutecznie. 

Tylu innych ludzi na tyle innych sposobów próbowało: jest wojna, jest zniszczenie, 

są dramaty ... 

Nie było skuteczne? Przemoc nie była skuteczna, siła nie była skuteczna, a ma być 

skuteczne słowo ukrzyżowanego Boga? 

Tak. Ma być skuteczna miłość ukrzyżowanego Boga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Cztery ogniwa 

 

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida! On według Ewangelii mojej 

powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo 

Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, 

aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą                  

(2 Tm 2,8-10). 

Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a 

to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż 

zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych                                

(2 Tm 2,1-2). 

 

 

W Wielkim Poście staramy się pielęgnować tradycję kościołów stacyjnych. 

Wędrujemy po różnych łódzkich kościołach, będąc w jedności z rzymskim 

Kościołem, który również wędruje, przeżywając najstarsze miejsca związane z naszą 

wiarą. 

 

 

 

Jednym z takich miejsc w Rzymie jest kościół 

maryjny Santa Maria Via Lata - dosłownie: 

kościół Matki Bożej przy drodze bocznej. 

Tek kościół dzisiaj jest kościołem 

siedemnastowiecznym, jednak samo miejsce 

kultu jest dawniejsze, bo związane z drugim 

więzieniem świętego Pawła. 

Rzym do dzisiaj zachował tradycję o jego 

podwójnym uwięzieniu; obydwa miejsca tego 

więzienia zachowały się i tradycja wskazuje je 

wyraźnie. 

 



(...)  (W nim) Paweł przygotowywał się na śmierć. 

Można tam zejść do tego więzienia - miejsce dosyć ponure, wchodząc, czujemy, że 

jest trochę skisłe; mimo, że chrześcijanie o nie zadbali, czuć wilgoć. 

Dla uczczenia go przez wieki wykonywano tam freski, jednak wszystkie zostały 

ściągnięte, zabrane i przeniesione do muzeum, ponieważ w tej wilgoci z całą 

pewnością by się nie utrzymały. 

To miejsce niesłychanie przejmujące, miejsce wielkiej samotności Pawła, poczucia, 

że został opuszczony przez ludzi; stamtąd Paweł został wyprowadzony na ścięcie i tam 

powstał jego Drugi List do Tymoteusza - ostatnie pismo, jakie napisał w życiu. 

W tym liście prosi tego swojego ukochanego ucznia, żeby przybył do niego szybko 

i żeby zabrał ze sobą Marka, bo Marek jest mu przydatny do posługiwania; pisze, że 

teraz jest przy nim tylko jeden człowiek - Łukasz. 

 

Egzegeci mówią, że taki obraz Pawła jest analogiczny do Jezusa w Ogrodzie 

Oliwnym. Jezus chciał tam mieć przy sobie trzech najbliższych uczniów: Piotra, 

Jakuba i Jana. 

I Paweł, wiedząc, że to jest moment odchodzenia, chciał mieć przy sobie tych 

trzech najbliższych: Tymoteusza, Łukasza i Marka. 

Czas, który tam przeżywał, był właśnie godziną Ogrojca, godziną zmierzenia się ze 

śmiercią. 

 

Dwa zdania z tego Listu do Tymoteusza chciałbym wam dać pod rozwagę w sposób 

szczególny, bo one ukazują to, co się działo w Pawle, kiedy pisał ten swój ostatni 

tekst. 

Jedno z tych zdań zostało tam uwiecznione, wchodząc do tego więzienia widzimy 

kolumnę przy ścianie, a na niej łaciński napis - Paweł pisał po grecku, ale napis 

wykonano po łacinie: Słowo Boże nie uległo skrępowaniu. 

Słowo Boże nie uległo skrępowaniu - to zdanie z Drugiego Listu do Tymoteusza, 

które oddaje nadzieję Pawła w tym więzieniu. 

Chciał powiedzieć Tymoteuszowi: "Ja jestem związany, ja jestem w kajdanach i 

pewnie mnie stąd poprowadzą na śmierć. Ale słowo Boga nie jest związane, słowo 

Boże nie da się związać, słowo Boże ma swoją siłę". 

Słowo będzie twórcze dalej, niezależnie od tego, że apostoł - tej miary apostoł! - 

musi odejść, zginie. Słowo Boga trwa. Jest mocne. 

 



To jest takie piękne: Paweł przy całej swojej wielkości ma poczucie, że posługuje 

rzeczywistości, która jest od niego większa, która go przerasta. 

To jest wielkie szczęście: być na służbie takiej Bożej rzeczywistości, która trwa. 

Nawet jeśli ludzie odchodzą. Przychodzą - odchodzą, ale Boże działanie trwa. Boża 

mądrość trwa. Boża miłość działa. 

Jest niesłychanym zaszczytem być na służbie tej Bożej aktywności, która jest nie do 

skrępowania; nawet jeśli się skrępuje apostoła, Boga nikt nie zwiąże, słowa Bożego 

nikt nie zwiąże. 

To miejsce, właśnie takie dość obskurne, dość cuchnące, jest miejscem niesłychanej 

nadziei, która nie bierze się z człowieka. Ona bierze się z Boga. 

Ale też - i to drugi ważny motyw z tego listu - ta nadzieja domaga się z naszej 

strony odpowiedzialności. 

 

Zdaniem niewątpliwie kluczowym w Drugim Liście do Tymoteusza jest polecenie: 

"To, co otrzymałeś ode mnie, przekazuj innym - takim, którzy będą zdolni 

nauczać kolejnych". 

Paweł, wiedząc, że odchodzi, szuka kogoś, komu może ostatecznie przekazać swoje 

posługiwanie, swoją misję; troszczy się o to, kto to słowo Boże poniesie dalej, i mówi: 

"To, co otrzymałeś ode mnie, przekazuj następnym, takim, którzy będą zdolni nauczać 

kolejnych". 

W tym zdaniu widać cztery kolejne ogniwa przekazu wiary: 

Paweł przekazuje Tymoteuszowi, że ma z rozwagą znaleźć tych, którym powierzy 

wszystko, co otrzymał, a ci mają być dobierani wedle tego, czy potrafią                            

z odpowiedzialnością przekazywać wiarę następnym. 

Cztery pokolenia to sto lat. Niektórzy pytają, co będzie z Kościołem ... 

 A macie już kogoś, komu przekazaliście tak wiarę - tę, którą otrzymaliście? 

 

Ta nadzieja, że słowo Boże jest nieskrępowane, domaga się tych, którzy temu słowu 

zechcą posłużyć - w kolejnym pokoleniu, w kolejnym, w kolejnym ... 

Wiara jest przekazywana od osoby do osoby, z ust do ust. Nie wystarczy zapisać 

wiarę w książce. 

Paweł napisał wiele listów, ale umierając, nie pytał, czy wszystkie zostaną wydane, 

tylko pytał o człowieka, który jest w stanie Ewangelię przekazywać dalej. 

Owszem, powinien czytać jego teksty, wiedzieć, że są napisane pod natchnieniem 

Ducha Świętego, ale wiara nie jest przekazywana książką. 



Wiara jest przekazywana osobą: osoba osobie, osoba osobie, osoba 

osobie .... 

Młodzi ludzie przygotowują się do bierzmowania. Częścią tego przygotowania do 

bierzmowania jest pytanie: Będziecie mieli ochotę przekazywać to następnemu 

pokoleniu? 

Bo przygotowując was do bierzmowania, Kościół ma nadzieję, że potraficie zadbać 

nie o swoją wiarę, ale o wiarę następnego pokolenia. 


