
Abp Grzegorz Ryś – „Mistrzowie drugiego planu” – o postaciach biblijnych 

w rozmowach Małgorzaty Bilskiej, wyd. Św. Wojciecha, Poznań 2022 

 

 

 

Jeden z powieszonych złoczyńców urągał Mu: „Czyż nie jesteś Mesjaszem? 

Wybaw samego siebie i nas”. A drugi karcąc go, rzekł: „Czy ty nie boisz się Boga, 

kiedy cierpisz tę samą karę? My cierpimy sprawiedliwie, dostajemy to, na cośmy 

zasłużyli, lecz On nic złego nie uczynił”. I mówił: „Jezusie, pamiętaj o mnie, kiedy 

przyjdziesz do swego królestwa. I rzekł mu:  

„Zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju”. (Łk 23,39-43) 

 

 

Robotnik ostatniej minuty: Dobry Łotr 

 

Małgorzata Bilska (MB): Dobry Łotr, znany też jako św. Dyzma, jest postacią 

zdumiewającą, bo niczego nie dokonał poza wypowiedzeniem kilku zdań. Jeśli 

wymagania, jakie stawia Kościół, czasem się wydają wysokimi, krętymi schodami do 

nieba, on wjechał tam windą. O łotrze, który jest Dobry, pisze Łukasz. Mateusz i Marek 

obu skazanych z Jezusem, którzy wisieli na krzyżach po Jego prawej i lewej stronie, 

pokazują jako szyderców. Jan w ogóle pominął wątek szyderstw. Mówiliśmy już o tym, 

że zapisy ewangelistów czasem się różnią, ale tu trzeba mieć pewność. To nie podważa 

wiarygodności opowieści Łukasza? 

Abp Grzegorz Ryś: Nie podważa. Wokół Dobrego Łotra narosła zresztą ogromna 

tradycja, której nie wolno tu lekceważyć. Nie oznacza to oczywiście, że każdy wątek w 

niej zawarty trzeba uznać za autentyczny. Przypomnę tu jednak z uporem zdanie 

Grzegorza Wielkiego, że słowo rośnie razem z ludem.  

Poza profesjonalnymi biblistami interpretuje je także Lud Boży. Pobożność Kościoła 

poszła więc w kierunku historyczności tej postaci, podkreślając jej znaczenie. W Izraelu, 

niedaleko Jerozolimy, do dziś pokazuje się miejsce narodzin Dyzmy, Latrun. Jest to 

ważne centrum pobożności, ale też życia monastycznego. Osoba Dobrego Łotra ma 

swoje miejsce w bardzo wielu świątyniach – w sztuce ołtarzowej, w malarstwie 

ściennym. 



Jest on pierwszym, który wchodzi do nieba w przedstawieniach sądu ostatecznego, 

oparty o krzyż, na którym konał.  

 MB: Patronuje rozmaitym wspólnotom – od parafii i diecezji po grupy modlitewne. 

Abp Grzegorz Ryś: Był punktem odniesienia przez stulecia. Natomiast to, że jest 

o nim mowa tylko u Łukasza, a nie ma u pozostałych ewangelistów, jest normalne. Tak 

bywa. Podkreślam – ewangelie nie są książkami historycznymi. Jeśli ktoś chce do nich 

przyłożyć wyłącznie miarę tzw. Krytyki historycznej, w wielu miejscach będzie miał – 

mówiąc językiem młodzieży – zagwozdkę. Ewangelia odbija się od faktu historycznego, 

ale jej głównym pytaniem jest orędzie zbawcze, a nie  - detale historyczne.  

Co to wydarzenie mówi o Bogu? Co mówi o Bogu w odniesienia do człowieka?                       

I odwrotnie? Łukasz ma swoją perspektywę teologiczną, która każe mu selekcjonować 

wydarzenia pod danym kątem, a potem je interpretować. Mimo to historycy potrafią 

dotrzeć do faktu, do wydarzenia inicjacyjnego. Nie spierają się o detale. Dlatego czasem 

wydarzenie jest w jednej Ewangelii, w innych go nie ma. To nie jest argument przeciwko 

autentyczności postaci. Pokazuje tylko, jakim rodzajem literackim jest Ewangelia. 

MB: Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, w zasadzie wszyscy z Niego szydzili. Szydzący 

przechodnie mijali trzy krzyże na Golgocie; szyderstwa rzucali rzymscy żołnierze, 

Żydzi, kapłani i inni. Nad Jego głową tkwiła tabliczka z napisem „Król żydowski”. 

Wyśmiewał Go drugi łotr: „Jesteś Mesjaszem? Pokaż, co potrafisz, ocal siebie i nas!”. 

Prowokuje Go, mówiąc: „Zejdź z krzyża”. Tylko Dyzma mówi: „On nic złego nie 

zrobił”. 

Abp Grzegorz Ryś: Poszerzyłbym tę perspektywę o wypowiedź Augustyna, który 

zestawia Dobrego Łotra z uczniami idącymi potem do Emaus.  W niedzielę Jego 

zmartwychwstania!  Augustyn Mówi: „Tam, gdzie Łotr odnalazł nadzieję, oni 

nadzieję stracili”. Uczniowie widzący Jezusa wiszącego na krzyżu, zwątpili. Bali się. 

Łotr wiedział, że Jezus cierpi niewinnie. I widząc to, w jaki sposób On cierpi, odkrył 

nadzieję. 

Samo widzenie kogoś, kto umiera na krzyżu, nawet niewinnie, na pewno nadziei 

nikomu nie przywraca. Jezus umierał, kochając. Modlił się za prześladowców, był 

wierny Bogu i zwracał się ku Niemu. Nie odwracał się od Ojca w buncie wobec 

cierpienia. Dlatego zły łotr stał się dobry – w ostatnim momencie. On faktycznie był 

„pod prąd”. Inni patrzyli na to, co się dzieje, ale widzieli to, co chcieli. Z ust wyrwała 

im się tylko drwina. Dla nich to była chwila triumfu. Myśleli, że wreszcie „odnieśli 

sukces”. 

 



 MB: To miał być dzień klęski Jezusa. 

Abp Grzegorz Ryś: Dobry Łotr mówi: „Jezu, wspomnij na mnie, kiedy 

przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23,43). Zobaczył w Nim jednak królewską 

godność. Ujrzał króla, który zwycięża i wchodzi do swojego królestwa, choć wszyscy 

patrzą na to jak na przegraną. Dyzma rzeczywiście miał wyjątkowo dobry wzrok. 

MB: Uświadomiłam sobie właśnie dwie rzeczy. Po pierwsze, skoro on się wyłamał, 

to nawet w ostatniej chwili mógł to zrobić dowolny faryzeusz, tymczasem decyzja o 

zabiciu Jezusa była niemal jednomyślna. Potem faryzeusze wpłynęli na tłum, który w 

głosowaniu wybrał wolność dla Barabasza. Kiedy naród wybrany nie wybiera Boga, nie 

rozpoznaje, to jest taki dramat, że kosmos trzęsie się w posadach. Tłum pełen nienawiści 

dokonał czegoś w rodzaju linczu; oficjalny proces miał zachować pozory 

praworządności. Druga rzecz: Jezus mógł z krzyża obrażać, mieszać z błotem, 

przeklinać tych bezlitosnych ludzi. Jego odpowiedź to miłość. My też – na wiele 

sposobów – zabijamy Boga. Miłości nie zabijemy. 

Abp Grzegorz Ryś: Mówimy na skróty, że Jezus nas odkupił przez krzyż, ale 

prawda jest inna. On odkupił nas przez miłość na krzyżu. Na podobnym krzyżu umarły 

tysiące ludzi, choćby Spartakus i jego zwolennicy; Krassus ich pojmał i ukarał. Czy też 

Szymon Bar–Kochba i ci, którzy za nim poszli w drugiej wojnie żydowskiej.  

Jezus umiera, bo składa siebie w ofierze z nieskończonej miłości do człowieka. Ona 

jest dedykowana nam wszystkim. Zbawia miłość, a nie samo cierpienie. 

MB: Dodajmy, że skazani na śmierć przez ukrzyżowanie nie mieli nawet normalnego 

pogrzebu, zwłoki wrzucano do cysterny. Do zbiorowej mogiły. 

Abp Grzegorz Ryś: To był Jezusa wybór. Od początku była w Nim zgoda na 

wcielenie bez przywilejów: narodziny w stajni, emigrację do Egiptu, potem życie w 

Nazarecie, którego nikt by nie wybrał. To się nie działo samo. Życie Jezusa było 

wyborem Syna Bożego. Kiedu On mówi o swoim krzyżu, używa słowa „potrzeba”. 

„Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego” (J 3,14). 

MB: Potrzeba zaprowadziła Go do domu Zacheusza. Znowu wewnętrzny 

imperatyw? 

Abp Grzegorz Ryś: Tak. Używa tego samego zwrotu zarówno idąc do celnika, jak 

i na Golgotę. Na mękę i krzyż. Wybrał bycie nie tyle nawet sługą, co niewolnikiem. To 

się wypełniło: zapłacono za niego srebrnikami jak za niewolnika: umarł też jak 

niewolnik.  



Jezus jest tak też przedstawiony w Łukaszowym zapisie o zaproszonych na ucztę: 

„Rozgniewany gospodarz nakazał słudze: <Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki 

miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!>. Sługa 

oznajmił: <Panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce>. Na to pan rzekł 

do sługi: <Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był 

zapełniony>”. (Łk 14,20-23). Jest w tym pewne napięcie – jak niewolnik może kogoś 

zmusić? Przymus polega na jakiejś niezwykłej perswazji. 

MB: Jedynym argumentem Jezusa jest Jego miłość. I jedyną bronią. 

Abp Grzegorz Ryś: Argumentem jest On sam. To, co robi z miłości dla nas. 

MB: Jezus jest więc niewolnikiem w swojej przypowieści? 

Abp Grzegorz Ryś: To jest moja własna interpretacja. Przypowieść znajduje się u 

Mateusza (Mt 22,2-4) i u Łukasza. Pierwszy pisze, że wysłańcy są zbiorowi. U Łukasza 

wysłany jest tylko jeden niewolnik. Właśnie Jezus. 

MB: Ksiądz Arcybiskup kiedyś stwierdził: „Łukasz napisał Ewangelię Miłosierdzia”. 

Odpowiedź Jezusa na prośbę Dyzmy jest miłosierna: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś 

ze Mną będziesz w raju” (Łk 32,43). Co scena z Dobrym Łotrem mówi nam o Jezusie? 

Abp Grzegorz Ryś: Jezusowi wystarczy jedna decyzja człowieka, żeby go ocalił. 

Jest taka perykopa, która dzisiaj znajduje się w zapisie janowym, ale – jak twierdzą 

egzegeci – najpierw była w Ewangelii Łukasza. Opis spotkania Jezusa z kobietą 

schwytaną na cudzołóstwie (J 8,1-11), Zaznaczam to dlatego, że w liturgii Kościoła 

zestawia się ten fragment z historią z Księgi Daniela o niewinnej Zuzannie, która została 

oskarżona przez starców o cudzołóstwo. Ocaliła ją interwencja Boga, który przemówił 

przez Daniela. Tekst kończy się zdaniem: „W tym dniu ocalono winną krew”. 

Bo Jezus ocala krew winną! Gdyby było inaczej, Jego imieniem byłaby 

sprawiedliwość. A jest – Miłosierdzie. Jezus przyszedł na świat po to, żeby ocalać 

winnych. Dobry Łotr wisiał na krzyżu świadomy swych win. Co do siebie i kolegi miał 

pewność, że spotkała ich zasłużona kara. Sprawiedliwa. 

Obietnica Jezusa „Dziś będziesz ze mną w raju” jest Słowem Miłosierdzia.  

Dziś. Natychmiast. W tej chwili. Będziesz ze Mną w raju. Miłosierdzie przekracza 

normę sprawiedliwości. 

MB: Jest darem. 



Abp Grzegorz Ryś: Tak. Bóg nie potrafi patrzeć spokojnie na zło, które się dzieje. 

Ono Go dotyka aż do trzewi. Greckie słowo splagchna oznacza wnętrzności albo 

kobiece łono. Kiedy Bóg jest poruszony widokiem zła, cierpienia człowieka, chciałby 

go na nowo narodzić. Dać mu nową szansę i nowe życie. Jezus właśnie to od razu 

ofiarował Łotrowi. 

MB: Dobry Łotr jest egzemplifikacją przypowieści Jezusa o „robotnikach ostatniej 

godziny” (Mt 10,1-16). Parafrazując: „Tak mistrzowie drugiego planu trafią na 

pierwszy, a pierwszego przejdą na drugi”. Łotr stał się pierwszoplanowy w raju. Ludzi 

oburzają jednak nierówne pensje. 

Abp Grzegorz Ryś: Ale my rozmawiamy o zbawieniu, nie o pracy! I tu nie ma co 

absolutyzować własnego wysiłku. Zbawienie nie jest owocem tego, że się bardzo 

wysilaliśmy. To nie my płacimy za to, że wchodzimy do nieba. Płaci Jezus.               

Nas wciąż dziwnie gorszy dobroć Boga. To to jest to samo zgorszenie, które pojawia 

się w reakcji na kobietę schwytaną na cudzołóstwie. 

Jezus odpuścił jej grzech, który pierwotnie był nieodpuszczalny. A nie nałożył jej 

żadnej pokuty! Powiedział tylko: „Idź i więcej nie grzesz”. Ludziom się często wydaje, 

że to jest niewychowawcze. Nieprzyzwoite wręcz. 

MB: Gorszy się też starszy syn w przypowieści o synu marnotrawnym. 

Abp Grzegorz Ryś: Ojciec jest miłosierny wobec obu synów. Jeden widzi swój 

grzech, drugi – nie. Pamiętajmy, że Bóg jest dla nas i Ojcem, i Matką. Mądrze 

namalował to Rembrandt w obrazie Powrót syna marnotrawnego, na którym ojciec ma 

dwie różne dłonie: męską i kobiecą. Bóg każdego grzesznika chce urodzić na nowo. 

Ocalić. 

MB: Miłość Boga Ojca jest też macierzyńska1. Stworzył nas jako parę, na obraz 

siebie w Trójcy. Jest Ojcem, ale nie ma płci. Kocha nas mocniej niż wszyscy rodzice 

świata. 

Abp Grzegorz Ryś: Bóg przekracza wszelkie ludzkie poznanie. Wiemy o Nim na 

pewno tyle, że nigdy swoich dzieci nie skreśla. 

 
1 O dwojakiej naturze miłości Boga pisał Jan Paweł II: „O ile poprzednie (hesed, przyp. red.)uwydatnia cechy 

wierności samemu sobie i „odpowiedzialność za własną miłość” ( a więc cechy jak gdyby męskie), o tyle rahamim 
już  w swym źródłosłowie wskazuje na miłość matczyną (rehem – łono matczyne). Z tej najgłębszej, pierwotnej 
bliskości, łączności i więzi, jaka łączy matkę z dzieckiem, wynika szczególny do tegoż dziecka stosunek, szczególna 
miłość. Można o niej powiedzieć, że jest całkowicie darmo dana, niezasłużona, że w tej postaci stanowi ona jakąś 
wewnętrzną konieczność: przymus serca. Jest to jakby „kobieca” odmiana owej męskiej wierności samemu sobie, 
o jakiej mówi hesed. Na tym podłożu psychologicznym rahamim rodzi całą skalę uczuć, a wśród nich dobroć i 
tkliwość, cierpliwość i wyrozumiałość, czyli gotowość przebaczania”, w: Dives in Misericordia, 30 XI 1980 



MB: Jego najważniejszym atrybutem jest Miłosierdzie. 

Abp Grzegorz Ryś: Przypowieść o robotnikach uczy nas, że nie powinniśmy 

rywalizować o Miłość Boga. Pan mówi: umówiłem się z tobą na denara, niech ci nie 

przeszkadza, że jestem dobry. Robotnik ostatniej godziny myśli, że dostaje zapłatę w 

nagrodę za swoją pracę. Tymczasem on dostaje dlatego, że Pan chce mu dać. 

MB: Dobry Łotr najął się do pracy. I zmarł. 

Abp Grzegorz Ryś: Zdążył w ostatniej chwili, także – życia Jezusa.  

Jest „robotnikiem ostatniej minuty”. 

MB: Do nieba najpierw wejdą celnicy, nierządnice (zob. Mt 21,31) i – jak widać – 

przestępcy. To trzecia kategoria bliska sercu Jezusa. Przemawia za tym nawet fakt, że 

chrześcijański ruch monastyczny rozpoczęli przestępcy. To głównie oni w III i IV w. po 

Chrystusie szli na pustynię za św. Antonim Wielkim, chroniąc się tam przed ówczesnym 

wymiarem sprawiedliwości. Świetnie o tym pisze Hans Conrad Zander w książce Święci 

przestępcy, czyli przedziwne historie Ojców Pustyni. Gdyby nie oni. Nie byłoby 

eremów, klasztorów ani zgromadzeń zakonnych. 

Abp Grzegorz Ryś: Myślę, że różnica między Jezusem a nami jest taka: kiedy my 

widzimy człowieka, który dopuszcza się zła, stawiamy pytanie: „Jak go ukarać?”. A 

Jezus pyta: „Jak go ocalić?”. 

Bogu zawsze chodzi o pojedynczego człowieka. Nasze tendencje wychowawcze 

oparte o kary wynikają stąd, że zaraz się zastanawiamy, co ludzie powiedzą, jaki będzie 

odbiór społeczny. Jezusa to nie interesuje. Widzi tego człowieka w danym momencie i 

zastanawia się, co mu jest potrzebne. Chce go odzyskać jak w opowieści o stadzie owiec, 

które pasterz zostawia, kiedy gubi się jedna. Tak naprawdę my Go wcale nie 

naśladujemy. Prawie nikt nie idzie za jedną owcą, skoro ma 99 innych, które go cieszą. 

Nie będzie ryzykował utraty pozostałych owieczek dla tej jednej.  

Jezus robi dokładnie odwrotnie!. 

MB: Nie ma już kary śmierci przez ukrzyżowanie. Czy to znaczy, że nie ma Dobrych 

Łotrów? 

Abp Grzegorz Ryś: Jest wielu. Na przykład Jacques Fesch, Francuz, który napadł 

na kantor i zastrzelił człowieka. Skazano go na karę śmierci przez zgilotynowanie; 

stracono w 1957 roku. W więzieniu się nawrócił. Opisał to w książce „Za pięć godzin 

zobaczę Jezusa. Dziennik więzienny”. Toczy się jego proces beatyfikacyjny, będzie – 

ufam – błogosławiony. 



Jego książka jest niezwykła. To zapis drogi duchowej, którą pokonał w więzieniu, 

czekając na wykonanie wyroku. Czytając ją, miałem wrażenie, jakbym czytał teksty 

Małej Teresy od Dzieciątka Jezus lub Teresy Wielkiej z Avili2. To jest tak intymne, 

piękne doświadczenie Boga, że o autorstwo podejrzewalibyśmy mistyka wielkiej klasy. 

A Fesch przed więzieniem w zasadzie nic o Bogu nie wiedział. Poszedł na śmierć jako 

człowiek całkowicie przemieniony. W takim samym poczuciu jak Dyzma, że ma 

otwarte niebo. Z absolutną pewnością: tak jest, Jezus wprowadza mnie do raju. 

MB: To musi być ważne dla więźniów. 

Abp Grzegorz Ryś: Miałem okazję osobiści doświadczyć, co ta książka robi z 

więźniami. W moich „krakowskich” czasach uczestniczyłem w drodze krzyżowej, którą 

napisali więźniowie jednego z zakładów karnych. Była w całości oparta na tekstach z 

książki Fescha. Potem oglądałem też sztukę teatralną na podstawie tej książki. Trwała 

45 minut. Mam w oczach obraz: osadzeni grają w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 

Krakowie, na widowni siedzi służba więzienna – od psychologów, którzy prowadzą 

resocjalizację, po dowódców więzień. Kiedy sztuka się skończyła, było dziesięć sekund 

ciszy, a potem wszyscy zrobili owację na stojąco. Doświadczenie religijne Fescha może 

pomagać ludziom, którzy znaleźli się w analogicznej sytuacji. Nie musi. Ale może.3 

MB: Ksiądz Arcybiskup był autorem rozważań do drogi krzyżowej, która miała 

miejsce w czasie Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Motywem były uczynki 

miłosierdzia względem duszy oraz względem ciała. Tematem stacji VI „Weronika 

ociera twarz Jezusowi” było: Więźniów nawiedzać. Może lepiej byłoby dla łotrów: 

przestępców nawiedzać? 

Abp Grzegorz Ryś: Zgoda. Często na się wydaje, że chodzi o więźniów, którzy są 

niesprawiedliwie osadzeni. Tylko, że wtedy nie mówimy o miłosierdziu. Mówimy o 

sprawiedliwości. A to są uczynki miłosierdzia. 

MB: Jeśli chodzi o Dobrego Łotra, to nie wiemy, czy był kryminalistą, pospolitym 

przestępcą czy żydowskim „partyzantem”. Andre Daigneault w książce Dobry Łotr – 

powołując się na Josepha Blinzera, „jednego z najlepszych znawców męki Jezusa” obu 

łotrów uznał za buntowników politycznych z grupy Barabasza. Ma na to wskazywać 

greckie słowo lesti, jakim go określono. W Ewangelii Jana Barabasz to lestes, co 

prawdopodobnie należy rozumieć jako podżegacz polityczny. Czy Dobry Łotr mógł być 

zelotą? 

 
2 Święte karmelitanki, mistyczki, dwie z czterech kobiet będących doktorami Kościoła 
3 Warto posłuchać:   https://m.facebook.com/Lasbielanski/videos/kazanie-na-chrystusa-kr%C3%B3la-jacques-
fesch-211121/3013147515606649/  (MK) 



Abp Grzegorz Ryś: Pewnie można tak przyjąć. Tekst wprost o tym nie mówi. 

Niezbędne są skomplikowane analizy filologiczne, żeby postawić taką tezę. To może 

zrobić tylko zawodowy biblista, a nie amator taki jak ja. W tłumaczeniu Hieronima 

mamy słowo latro, czyli łotr. Takie interpretacje są jednak możliwe. W dziełach kultury 

i popkultury, w literaturze, w filmach pokazuje się Barabasza jako zelotę, a nie 

zwykłego przestępcę. Wspomniane w Biblii rozruchy w mieście mogły być 

motywowane patriotycznie4. Zeloci to było ugrupowanie, które chciało dla Żydów 

niepodległości. Doprowadzili oni do dwóch antyrzymskich powstań – w 66 i 132 r. 

rzymianie traktowali ich jak terrorystów. Byli specjalistami, gdy chodzi o zamachy na 

Rzymian w miejskim tłumie, a ich znakiem rozpoznawczym był krótki mieczyk, który 

łatwo było schować w fałdach szaty. Obaj łotrzy mogli być sądzeni z Barabaszem, 

którego uwolniono jednak w ramach łaski w efekcie głosowania – lud mógł wybrać 

wolność dla Jezusa, ale ocalił Barabasza. 

MB: Gdyby Łotr był zelotą, jego nawrócenie oznaczałoby też wybór drogi miłości 

zamiast walki zbrojnej. 

Abp Grzegorz Ryś: Dobry Łotr odkrył na krzyżu naturę zbawienia, jakie przynosi 

Jezus. Tego zbawienia nie da się zawęzić do kategorii politycznych. Było napięcie 

między judaizmem a rodzącym się w jego łonie chrześcijaństwem – także dlatego, że 

chrześcijanie nie chcieli zredukować nadziei mesjańskiej do nadziei wyłącznie 

politycznej. W związku z tym w powstaniach, które wymieniłem, chrześcijanie i 

judeochrześcijanie nie brali udziału. Co nie znaczy, że nadzieja na państwową 

niepodległość była im obca czy błędna. Po prostu Jezus, Mesjasz, nie przynosi takiego 

wyzwolenia. On dociera do korzeni zła, którym jest grzech. Wyzwala z niewoli grzechu. 

MB: Biblia jest aktualna. W Polsce niepokojąca jest tendencja do splatania religii z 

polityką. Co pomaga politykom, a rujnuje wiarygodność Kościoła jako świadka miłości 

Boga. Polityka to po prostu walka o władzę. Kościół ma głosić Dobrą Nowinę, a nie 

rządzić państwami. Jego język musi być językiem miłości. A nie walki z wrogiem. 

Abp Grzegorz Ryś: Chrześcijaństwo chce oddziaływać na wszystkie dziedziny 

ludzkiego życia. To jednak nie oznacza czynienia z Jezusa Mesjasza politycznego. Tu 

mamy wyraźną odmowę ze strony Jezusa. Kiedyś próbowano go po dburzyć przeciwko 

Cezarowi; dostał pytanie: mamy płacić podatki czy nie? Jezus dał jasno do zrozumienia 

– nie wciągniecie mnie w politykę! Oddajcie Bogu, co boskie, Cezarowi to, co cesarskie. 

Nie będę waszym przywódcą politycznym. To obowiązuje każdego ucznia, który bierze 

od Niego mandat do posługi apostolskiej. Ten fakt jest poza wszelką debatą. 

 
4 Barabasz był uwięziony za bunt i zabójstwo (Mk 15,7; Łk 23,19). Ewangelia Jana (J 18,40) określa go mianem 
„zbrodniarza”, natomiast Ewangelia Mateusza (Mt 27,16) podkreśla, że był „znacznym więźniem”. Pozwala to 
przypuszczać, że mógł być jednym z przywódców powstania antyrzymskiego. 



Dzieje Polski tak się układały, że Kościół pełnił nie tylko funkcje duchowe, ale i 

zastępcze, nawet niemal polityczne. To było jednak w sytuacjach kryzysowych, 

nienormalnych. Kościół nie może zapomnieć o swojej głównej, najważniejszej misji – 

jest nią orędzie zbawienia. Zadaniem Kościoła nie jest ustanawianie wolnych państw, a 

człowieka wolnego od grzechu. 

MB: Od walki politycznej jest już krok do zmiany religii w ideologię. Jak się przed 

tym bronić? 

Abp Grzegorz Ryś: Religio znaczy „więź”. Ona dotyczy osób. Dopóki religia jest 

więzią, relacją między nami a Bogiem, pomiędzy ludźmi w ich różnorodności – jest 

dobrze. W chwili, kiedy skupia się na czymś innym, nawet ważnym: na prawie, 

wartościach, symbolach, instytucjach lub rzeczach, nawet najświętszych, to ją 

degeneruje. To jest odwracanie celów i środków. Tak religia staje się ideologią. Wtedy 

zaczynamy się bić. W imię ideologii można pobić drugiego. Jeśli priorytetem są dla 

mnie relacje z osobą, nic takiego się nie stanie. 

MB: Traktowanie Boga przedmiotowo wynika z chęci użycia Go do swoich celów. 

Robią to katolicy o poglądach prawicowych, robią też katolicy lewicowi. Jedni walczą 

o dobro narodu, drudzy o równość. A każdego, kto ich krytykuje za plemienność, 

zgodnie wykluczają szyderstwami jako symetrystę. 

Abp Grzegorz Ryś: Kwestia narodu może być przestrzenią spotkania. Tak samo 

jak równość, jakkolwiek jest ona rozumiana. Lewica mówi językiem św. Pawła: nie ma 

już niewolnika i wolnego, Żyda i Greka, Scyty i barbarzyńcy. Możemy się spotkać przy 

tych wartościach, ponieważ są wspólne. W chrześcijaństwie wartość musi być jednak 

zawsze punktem wyjścia do Boga. Punktem, w którym jesteśmy równi. Odkrywamy tę 

samą godność, którą jest w nas obraz Syna Bożego. Religia jest spotkaniem z Bogiem. 

Z Jezusem. A nie walką o równość wszystkich ludzi. 

MB: Kiedy Bóg jest na pierwszym planie … 

Abp Grzegorz Ryś: Wszystko jest na swoim miejscu. On jest reżyserem wszystkich 

planów. 


