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Paweł omawia dalej (w rozdziale 4,1-21) problem podziałów panujących wśród 

korynckich chrześcijan. Oto potworzyli oni stronnictwa skupione wokół konkretnych 

przełożonych. Lecz rywalizacja nie powinna mieć miejsca ani pomiędzy osobami 

posługującymi w Kościele, ani pośród tych, które opowiadają się za niektórymi z nich. 

Paweł przedstawia tu pewne kryteria autentycznej posługi oraz podaje za przykład 

własne pełne utrapień posługiwanie. 
 

 

 

 

Szafarze sądzeni przez Pana (1 Kor 4,1-5) 

 

 

NT: Mk 7,1; Łk 12,2-3.42-44; Rz 2,16; 2 Kor 5,10-11) 

KKK: Chrystus jako sędzia i wybawiciel, 678, 680-682 

Lekcjonarz: św. Piusa V; czytania wspólne o pasterzach 

 

[4,1] Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy 

tajemnic Bożych.  
 

Paweł ponownie podnosi tu fakt, że osoby posługujące w Kościele pełnią funkcję 

służebną. Są one sługami Chrystusa i skupionej wokół Niego wspólnoty. 

Jednak fakt, że służą wspólnocie, nie oznacza, iż podlegają jej rozkazom – są bowiem 

szafarzami (czy też zarządcami)1, czyli kimś uprawnionym przez właściciela (w tym 

przypadku Chrystusa) do zarządzania jego własnością. 

Jest to wielka odpowiedzialność, gdyż w ich rękach zostały złożone tajemnice 

Boże. 

Słuchacze Pawłowego listu musieli być dobrze zaznajomieni z pojęciem i koncepcją 

tajemnic, ponieważ w greckim społeczeństwie tamtych czasów funkcjonowały rozmaite 

odmiany religii głoszących, że dają wiernym dostęp do tego, co nieznane. 

Chodzi nie tylko o religie misteryjne z ich sekretnymi rytuałami – porównywalne do 

dzisiejszych kultów New Age – lecz także o wróżbiarzy i wieszczów, podobnie jak dziś 

mamy wróżki i chiromantów. 

Paweł jednak mówi tutaj o tych tajemnicach, które odnoszą się do Boga, przede 

wszystkim o Jego planie zbawienia świata przez Chrystusa. 

 
1 Tak tłumaczone jest to słowo np. w Biblii Paulistów – przyp. tłum. 



Żadna z tych tajemnic nie jest czymś ukrytym ani ezoterycznym. Zostały już one 

publicznie objawione wszystkim. 

[4,2]   A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny.  

Paweł odnosi się tutaj do rozmaitych sposobów, w jaki Koryntianie oceniają 

poszczególnych głosicieli słowa Bożego. Oczywiście, szafarze ci powinni być wierni. 

➢ Kto jednak ma dokonywać takiej oceny w przypadku sług Chrystusowych? 

Bynajmniej nie skłóceni ze sobą nawzajem Koryntianie. 

 

[4,3-4] Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będąc osądzony przez was, 

czy przez jakikolwiek trybunał ludzki Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. 

Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie 

usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią.  

Nie chcąc wypowiadać się w imieniu pozostałych głosicieli (np. Piotra lub Apollosa, 

zob.1.12), a zarazem sugerując, że prawdopodobnie mieliby oni podobne odczucia, 

Paweł najpierw zwraca się do tych, którzy osądzają jego samego. 

Ich opinia, stwierdza on, jest czymś, na czym mu najmniej zależy. Paweł nie 

przejmuje się tym, co ludzie o nim myślą. 

Jeśli, jak od ponad trzech rozdziałów listu, zajmuje się kwestią porównań 

dokonywanych między poszczególnymi nauczycielami, czyni tak w imię jedności 

wspólnoty, a nie dlatego, że sam przywiązuje do tych opinii jakąkolwiek wagę. 

Nawet sam siebie nie sądzę. Apostoł używa tu słowa „sądzić” w dwojakim 

znaczeniu: jako sądu nad własnym sumieniem oraz jako sądu odnoszącego się do 

relatywnej wartości innych posługujących wspólnocie osób oraz jego samego. 

Jeśli chodzi o sumienie, to nie wyrzuca mu ono niczego. 

Ale choć jego sumienie jest czyste, Paweł nie uważa siebie za usprawiedliwionego, 

każdy może bowiem popełniać takie błędy, których nie dostrzega (Ps 19,13). 

Pozostawia więc ten osąd Panu. Zatem zarówno w kwestii samego siebie, jak i 

porównywania się z innymi, Paweł nie chce samodzielnie wydawać osądu. 

  

[4,5]   Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni 

to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma 

od Boga pochwałę.  

Słuchacze powinni pójść za jego przykładem i nie oceniać relatywnej wartości 

poszczególnych osób posługujących w Kościele. Nie należy tego czynić 

przedwcześnie, zanim nie przyjdzie Pan. 



„Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by 

się nie stało wiadome” (Łk 12,2). 

Nawet największe dzieła duszpasterskie nie przyniosą pożytku, jeśli nie będą 

dokonywane z miłością – jednak ocena tego należy do Pana, który rozjaśni to, co w 

ciemnościach ukryte, i ujawni zamysły serc. 

Zwróćmy uwagę, że mówiąc o tym, iż wówczas każdy otrzyma od Boga pochwałę, 

Paweł nie przewiduje, by którykolwiek z tych konkretnych głosicieli (Piotr, Apollos czy 

on sam) został potępiony – odnosi się tylko do stopnia pochwały, którą każdy z nich 

otrzyma, zgodnie z wartością wypełnianej przez siebie posługi, o czym była już mowa 

we fragmencie 3,10-14. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (1 Kor 4,1-5) 

  

Rodzina mojego brata musiała kiedyś znosić proboszcza, który zniechęcił do siebie 

tak wielu parafian, że ich liczba spadła, a ponieważ w mieście nie było innego kościoła 

katolickiego, część z nich przyłączyła się do miejscowych wspólnot protestanckich. 

Jednak mój brat z żoną wytrwali wraz z innymi wiernymi, którzy otrzymali łaskę 

niezatrzymywania się tylko na złośliwych dziwactwach kogoś publicznie i z ambony 

wprawiającego niektórych ludzi w zakłopotanie, a innym każącego, by sobie poszli z 

kościoła. W końcu nadszedł dzień, gdy księdza tego zastąpił proboszcz, którego 

pokochali wszyscy. Niepoddanie się było nadzwyczajną łaską. 

Płynie stąd również lekcja dla ludu Bożego, który nie zawsze jest obdarzony 

idealnymi duszpasterzami, lecz mimo to może zachować wiarę i utrzymać wspólnotę 

parafialną w całości. 

Ale jeszcze częściej się zdarza, że jakiś plotkarz lubi porównywać ze sobą podobnie 

uzdolnionych duszpasterzy i według tego podejmować z nimi współpracę. Paweł 

ostrzega przed takim ocenianiem chrześcijańskich przełożonych: „Kim jesteś ty, co się 

odważasz sądzić cudzego sługę?”(Rz 14,4).  

Zarazem jednak w pewnym sensie wszyscy członkowie wspólnoty są sługami: każdy 

z nich ponosi odpowiedzialność za świętość Kościoła i jego misję (1 P 4,10). 

W przypadku poważnych nadużyć każdy ma obowiązek zwrócenia na nie uwagi 

władz mogących coś z nimi zrobić. W diecezji zwykle taką władzą jest biskup. 

 


