
     

 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 

WSZECHŚWIATA  20 XI 2022 
 
 

Łk 23,35–43   (Biblia Tysiąclecia) 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych 

wybawiał niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». Szydzili 

z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś 

Królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był także nad Nim napis w języku greckim, 

łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski». Jeden ze złoczyńców, których tam 

powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz 

drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz?                 

My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic 

złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 

królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną                  

w raju».  
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"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Pablo T. Gadenz. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      

 

Ukrzyżowanie Jezusa (Łk 23, 33-43) 

 

ST: Ps 22,8–9.19; 69,22; Iz 53,12 

NT: Łk 22,37; Dz 7,60 || Mt 27,33–44.48; Mk 15,22–32.36; J 19,17–24 

KKK: modlitwa Jezusa na krzyżu, 597, 2605, 2635; Jezus jako król, 440; dobry łotr, 

1021, 2616 

Lekcjonarz: Łk 23,35–43: uroczystość Chrystusa Króla (rok C); Łk 23,33.39–43: 

msze za zmarłych 
 

[23,33]  Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego 

i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. . 

 

Gdy znaleźli się za miastem, przyszli na miejsce kaźni i tam Jezus został 

przymocowany do krzyża. Co ciekawe, grecki termin przetłumaczony jako „tam” 

pojawia się w Biblii tylko jeszcze jeden raz, w opowiadaniu o ofierze z Izaaka:  

„Dotarli do miejsca, które wskazał mu Bóg. Tam Abraham wzniósł ołtarz, ułożył 

drwa, a potem związał Izaaka, swojego syna, i położył go na drwach na ołtarzu” 

(Rdz 22,9 LXXpl – podkr.  P.T.G.)1.  

Zgodnie z tradycją żydowską ofiarowanie Izaaka odbyło się w tym samym miejscu 

(na górze Moria) i w tym samym czasie (Święto Przaśników), co ukrzyżowanie Jezusa2.  

Łukasz już przygotował czytelnika na tego rodzaju nawiązania, pisząc wcześniej 

o Jezusie jako „umiłowanym synu” jak Izaak (Łk 3,22; 20,13; zob. Rdz 22,2.12.16 

LXX) i porównując ich matki, Maryję i Sarę (Łk 1,37; Rdz 18,14 LXX).  

Przez takie nawiązanie Łukasz chce pokazać, że śmierć Jezusa jest ofiarą. Sam Jezus 

wyjaśnia to w jeszcze inny sposób podczas ostatniej wieczerzy, mówiąc, że Jego ciało 

zostanie wydane, a krew wylana „za was” (Łk 22,19–20).  

 
1 Wydaje się, że mamy do czynienia z kolejną sytuacją, gdy Łukasz cytuje słowo w słowo konkretny ciąg wyrazów 
z Septuaginty (zob. Łk 7,15; 13,17; 24,31), by podkreślić, jak Jezus jest wypełnieniem tekstu lub figury ze Starego 
Testamentu. 
2 Górę Moria (Rdz 22,2) utożsamiano z miejscem, na którym później stanęła świątynia (2 Krn 3,1), Święto 
Przaśników zaś łączono z ofiarą Izaaka (Księga Jubileuszów 17,15-18,3). 



To oznacza, że błogosławieństwo obiecane Abrahamowi w opowiadaniu o ofierze 

Izaaka przychodzi przez Jezusa, tak jak informuje nas o tym Łukasz przez usta Piotra 

cytującego ten sam ustęp (Dz 3,25–26; zob. Rdz 22,18).  

To wszystko oznacza, że śmierć Jezusa ma charakter zbawczy. 

Jezus zostaje ukrzyżowany w dawnym kamieniołomie znajdującym się na 

wzniesieniu zwanym Czaszką, prawdopodobnie ze względu na ukształtowanie tego 

miejsca. Inne ewangelie podają także aramejską nazwę wzniesienia: Golgota3.  

Pierwsi chrześcijanie zaczęli otaczać je czcią, podobnie jak znajdujący się nieopodal 

pusty grób i dlatego w 135 roku, za panowania cesarza Hadriana, Rzymianie 

wybudowali tam pogańską świątynię, by wymazać chrześcijańską pamięć o tych 

miejscach1624. Skutek był dokładnie odwrotny, gdyż dzięki pogańskiej świątyni udało 

się zachować wiedzę o ich dokładnej lokalizacji. Później pod patronatem cesarza 

Konstantyna wzniesiono tam w 335 roku bazylikę Grobu Świętego. 

 Jezus został ukrzyżowany między złoczyńcami (Łk 22,37, cytat z Iz 53,12), gdyż 

Rzymianie często krzyżowali pospolitych przestępców, zbójców grasujących na 

drogach, wichrzycieli i zbuntowanych niewolników.  

Niektórych skazańców przywiązywano do krzyża linami, innym, tak jak Jezusowi, 

przybijano ręce i nogi (Łk 24,39–40; zob. J 20,25)5. Konanie było bardzo powolne 

i skazaniec umierał w wyniku uduszenia się, utraty krwi i ciężkich ran. 

[23, 34] Jezus zaś mówił: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. A oni 

rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. 

Jezus w odpowiedzi modli się „za tych, którzy [Go] krzywdzą” (Łk 6,28 PWJ): 

Ojcze, przebacz im (czasownik afiēmi).  

Tylko Łukasz odnotowuje te słowa6, jedne z siedmiu ostatnich słów 

wypowiedzianych przez Jezusa na krzyżu, zebranych razem z czterech ewangelii.  

 
3 Mt 27,33; Mk 15,22; J 19,17. Ewangeliści przetransliterowali aramejski wyraz gulgolta. Przyjęło się również w 

języku polskim łacińskie słowo określające czaszkę: calvaria – przyp. red. Nauk. 
4 Hieronim, List 58,3 
5 Józef Flawiusz, Wojna żydowska, II, 308,V,451. W 1968 roku w grobowcu w Giv’at ha – Mivtar w pobliżu 
Jerozolimy odkryto kość piętową mężczyzny z I w. n.e., w której znajdował się gwóźdź, fizyczny dowód 
ukrzyżowania. 
6 Ponieważ tych słów Jezusa brak w niektórych najstarszych rękopisach Ewangelii, w tłumaczeniu NABRE ujęto je 
w nawias. [Te słowa znajdziemy we wszystkich najważniejszych współczesnych i dawnych tłumaczeniach 
polskich, czasami z komentarzem dotyczącym ich niepewnego statusu – przyp. tłum.]  
Wielu współczesnych komentatorów wskazuje na podobieństwo tych słów do prośby z Modlitwy Pańskiej                      
(Łk 11,2.4) oraz na bardzo podobną wypowiadaną w zbliżonych okolicznościach modlitwę Szczepana (Dz 7,60) i 
opowiada się za autentycznością tych słów. 



„Wolność” (4,18, pokrewny rzeczownik afesis), którą proklamował w Nazarecie, 

jest tu proponowana Jego wrogom, przygotowując grunt dla głoszenia przez uczniów 

„odpuszczenia” (24,47, ten sam rzeczownik) grzechów wszystkim narodom.  

Jezus także podsuwa swoim oprawcom wymówkę – nie wiedzą, co czynią – co 

potem znajdzie swe odbicie w słowach Piotra stwierdzającego, „że działali[i] 

w nieświadomości”, nie znając prawdziwej tożsamości Jezusa (Dz 3,17; zob. 13,27).  

Przypuszczalnie, „gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały”                      

(1 Kor 2,8). 

Po ukrzyżowaniu Jezusa rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.                

Te słowa wskazują pośrednio na to, że zgodnie z rzymskim zwyczajem, krzyżowani 

skazańcy byli nadzy lub prawie nadzy.  

Jest to także nawiązanie do Psalmu 22: „Moje szaty dzielą między siebie i losy 

rzucają o moją suknię” (Ps 22,19). Psalm ten (którego echo znajdujemy także w Łk 

23,35) przedstawia szczegółowo niesprawiedliwe cierpienia człowieka prawego 

i pojawia się w perykopach o ukrzyżowaniu w każdej z czterech ewangelii.  

A zatem to, „co jest napisane” o Jezusie, spełnia się (22,37) łącznie z tym, co 

o cierpieniach „Mesjasza” mówią psalmy (23,35; zob. 24,26.44.46). 

[23, 35-39] Lud zaś stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: „Innych 

wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym 

Wybrańcem”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu 

ocet, mówiąc: „Jeśli ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także 

nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest Król żydowski”. 

Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: „Czyż ty nie jesteś 

Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. . 

Istotnie, w tym samym psalmie znajdujemy słowa: „Szydzą ze mnie wszyscy, którzy 

na mnie patrzą” (Ps 22,8).  

Podczas gdy lud patrzył, z Jezusa szydziły trzy kategorie ludzi: członkowie 

Sanhedrynu (archontes), żołnierze, a nawet jeden ze złoczyńców, których [tam] 

powieszono i który Mu także urągał. 

Szyderstwa przełożonych ludu oraz powieszonego złoczyńcy dotyczą tytułu 

Mesjasza (Łk 23,35.39).  

Skoro Jezus jest rzeczywiście Mesjaszem, niechże teraz siebie wybawi – tutaj 

również mamy echo Psalmu 22 mówiącego o Bogu zbawcy: „Niechże go wyzwoli”                          

(Ps 22,9).  

Nacisk, jaki kładzie Łukasz na czasownik „zbawić” pojawiający się w tej perykopie 

aż cztery razy, wyjaśnia paradoksalnie znaczenie ukrzyżowania Jezusa: nie zbawiając 

siebie, innych wybawił.  



Gdyż Jezus jest rzeczywiście „Zbawicielem” (2,11), który przyszedł, by przynieść 

„zbawienie” (19,9) i „zbawić to, co zginęło” (19,10).  

To Jego misja jako Mesjasza (2,11; 9,20) – Mesjasza, który cierpi (24,26.44).  

Przełożeni ludu nazywają Go także pogardliwie Wybrańcem (zob. 9,35), a ten tytuł 

wskazuje na inny ustęp biblijny rzucający światło na ukrzyżowanie: „Oto mój Sługa, 

którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie” (Iz 42,1 –                 

podkr. P.T.G.).  

Jezus jest Sługą Pańskim przepowiedzianym przez Izajasza (Iz 52,13), który podczas 

ukrzyżowania „zaliczony został do złoczyńców” (Łk 22,37, cytat z Iz 53,12).  

Również Mojżesz nazwany został „wybrańcem” Boga (Ps 106,23). Jezus podczas 

przemienienia rozmawiał z Mojżeszem o tym, że Jego Wyjście (eksodos) dokona się 

w Jerozolimie (Łk 9,31), a wtedy głos z nieba powiedział o Nim:  

„To jest Syn mój, Wybrany” (9,35). Teraz właśnie dokonuje się Wyjście 

Wybrańca Boga. 

 Szyderstwa rzymskich żołnierzy koncentrują się na jeszcze innym tytule i żołnierze 

drwią z Jezusa, pytając, czy jest Królem żydowskim, gdyż takie właśnie znaczenie 

tytułu „Mesjasz” przedstawiono wcześniej Piłatowi (23,2–3).  

Na Jego krzyżu umieszczono także napis Król żydowski. Zgodnie z rzymską 

praktyką napis ten niesiono najprawdopodobniej przed Jezusem, gdy szedł na 

ukrzyżowanie tak, by każdy wiedział, za co został skazany, a potem przymocowano go 

w tym samym celu do krzyża.  

Żołnierze, wciąż się z Niego naigrawając, podają Mu do picia ocet (oxos). W ten 

sposób nieświadomie wypełniają kolejne proroctwo związane z męką Jezusa:  

„Gdy byłem spragniony, poili mnie octem” (Ps 69,22; w LXX oxos). 

 

[23, 40-41] Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż 

tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną 

karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. . 

Drugi złoczyńca, karcąc swojego towarzysza niedoli, który także szydził z Jezusa 

(zob. Łk 17,3), przypomina mu w obliczu czekającej ich za chwilę śmierci, że powinien 

bać się Boga (zob. 12,5), ponieważ bojaźń Boża jest koniecznym warunkiem 

uzyskania Jego miłosierdzia (1,50).  

Wyznaje, że wraz z nim sprawiedliwie odbiera karę za swoje uczynki, zdając 

sobie równocześnie sprawę, iż Jezus nic złego nie uczynił. Powtarza zatem trzykrotne 

twierdzenie Piłata, że Jezus jest niewinny (23,4.14.22). 



[23, 42-43] I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 

królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze 

Mną w raju”.   

 

Potem zwraca się do Jezusa, prosząc Go: Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 

swego królestwa. Złoczyńca nawraca się w samą porę, a jego prośba przypomina 

modlitwy kierowane do Pana Boga zapisane w Biblii, na przykład: „O mnie pamiętaj 

w Twojej łaskawości ze względu na dobroć Twą, Panie” (Ps 25,7; zob. Łk 1,54).  

Złoczyńca kieruje swoją prośbę do Jezusa, którego Łukasz często przedstawia jako 

Pana. Jego modlitwa wyraża nadzieję, że zostanie wybawiony nie od cierpienia krzyża 

(zob. Łk 23,39), lecz ze swoich grzechów, dzięki czemu wejdzie po śmierci do 

królestwa Jezusa. 

 Jezusowa formuła Amen, czyli Zaprawdę (zob. 4,24), wypowiedziana po raz 

ostatni, otwiera zdanie uroczyście wyrażające spełnienie prośby złoczyńcy.  

Jezus obiecuje mu, że wkrótce będzie w raju przedstawianym w literaturze 

judaistycznej tamtego okresu jako kraina błogosławionego stanu, do której trafiają po 

śmierci sprawiedliwi7.  

Teraz jednak źródłem błogosławieństwa jest bycie z Jezusem: będziesz ze Mną.  

Pierwotnie ogród Eden był rajem znajdującym się na ziemi (Rdz 2,8.15 LXX), 

w którym Bóg umieścił Adama. Adam został wygnany z raju z powodu swego upadku 

(Rdz 3,23–24 LXX) i od tamtej pory pozostawał on zamknięty dla grzeszników.  

Teraz Jezus jako nowy Adam (zob. komentarz do Łk 3,38 i 4,2) otwiera go na powrót 

i jest to wspanialszy raj życia wiecznego.  

Co więcej, wypełnienie tej obietnicy dokonuje się w perspektywie Łukaszowej nie 

w jakiejś odległej przyszłości, lecz dzisiaj (zob. 2,11; 4,21; 19,9).  

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (23,42) 

    

 Jezu, wspomnij na mnie. Te właśnie słowa przywodzi na myśl wers z hymnu 

eucharystycznego Adore te devote przypisywanego św. Tomaszowi z Akwinu, „proszę 

o to, o co prosił skruszony łotr” (peto quod petivit latro paenitens):  

„Jezu, wspomnij na mnie”. 

➢ Cóż za piękna, zwięzła modlitwa!  

 
7 Zob. np. 4 Księga Ezdrasza 7,123; 8,52 



Codziennie i wielokrotnie w ciągu dnia możemy prosić Jezusa o wiele potrzebnych 

nam rzeczy, podsumowując wszystkie nasze prośby zanoszone w modlitwie prośbą o to, 

by wspomniał na nas według swego miłosierdzia, nie pamiętając nam naszych grzechów 

(Ps 25,7). Jak dobry łotr, także i my módlmy się w godzinie śmierci:  

„Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23,42) 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

➢ Św. Jan Chryzostom [Złotousty] 

 

Dobroczynne działanie krzyża 
 

Chcesz poznać dobroczynne działanie krzyża? Dziś nam otworzył raj przez przeszło 

pięć tysięcy lat zamknięty. W tym bowiem dniu, w tej godzinie wprowadził tam Bóg 

łotra, spełniając swe miłosierne uczynki: jeden, że otworzył raj, drugi zaś, że wprowadził 

tam łotra.  

Dziś oddał nam dawną ojczyznę, dziś zaprowadził nas do rodzinnego miasta i użyczył 

łaskawie domu wspólnej naturze ludzi, mówiąc: „Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 

43n). 

Co mówisz? Jesteś ukrzyżowany i gwoździami przybity, a obiecujesz raj?  

Tak – rzecze – abyś na krzyżu poznał moją moc! Ponieważ jednak rzecz była smutna, 

chcąc, byś nie zwracał uwagi na krzyż, lecz byś poznał moc Ukrzyżowanego, na krzyżu 

spełnia się ten cud, który najbardziej ukazuje Jego siłę.  

Albowiem nie wtedy, gdy wskrzesił zmarłego, gdy zganił morze i wiatry, gdy 

wypędzał demony, ale gdy był ukrzyżowany, przybity gwoździami, znieważony, 

oplwany i wyszydzany, potrafił zmienić nieprawy sposób myślenia łotra, abyś ujrzał z 

dwóch stron Jego potęgę. Poruszył bowiem całe stworzenie, skały rozerwał, lecz także 

przyciągnął do siebie i uczcił duszę łotra od skał twardszą:  

„Dziś bowiem – rzekł – ze Mną będziesz w raju”. 

A przecież cherubiny strzegły raju? Tak, ale On jest Panem i cherubinów. Miecz 

ognisty tam się obraca? Ale On ma władzę i nad ogniem, i nad piekłem, i nad życiem, i 

nad śmiercią. I choć żaden król nie zniósłby tego, aby łotra lub kogoś innego z 

niewolników obok siebie posadzić i tak wprowadzić do miasta, to jednak Chrystus tak 

postąpił: wkraczając do świętej ojczyzny, wprowadza z sobą łotra, nie depcząc przez to 

raju ani go nie hańbiąc stopami łotra, lecz raczej zaszczycając raj. Zaszczyt to bowiem 

dla raju mieć takiego Pana, który nawet łotra może uczynić godnym rajskich 

szczęśliwości.  



Wszak i wtedy, gdy wprowadzał do królestwa niebieskiego celników i nierządnice, nie 

czynił tego dla zbezczeszczenia raju, lecz dla większego uczczenia, pokazując się takim 

Panem królestwa niebieskiego, który może nawet nierządnice i celników uczynić tak 

dobrymi, że wydają się godni tamtego zaszczytu i daru. Jak bowiem wtedy najbardziej 

podziwiamy lekarza, gdy uwalnia od niemocy i doprowadza do zdrowia ludzi dotkniętych 

nieuleczalnymi chorobami, tak słuszną jest rzeczą podziwiać i Chrystusa, kiedy leczy 

nieuleczalne rany, kiedy celnika i nierządnicę doprowadza do takiego zdrowia, że wydają 

się godni nieba. 

I czegóż takiego dokonał łotr, zapytasz, że po ukrzyżowaniu osiągnął raj? Czy chcesz, 

abym krótko przedstawił jego odwagę?   

Kiedy Piotr zapierał się na dole, wtedy on wyznawał Go na górze. A mówię to nie dla 

oskarżenia Piotra [Boże uchowaj!], lecz aby okazać wielkoduszność łotra. Uczeń nie 

zniósł pogróżki lichej dziewczyny, a łotr widząc cały lud stojący dokoła, krzyczący, 

szalejący, miotający złorzeczenia i szyderstwa, nie zwrócił na nich uwagi, nie myślał o 

ówczesnej słabości Ukrzyżowanego, ale przebiegając to wszystko oczyma wiary, 

odrzucił te niskie przeszkody, uznał Pana Niebios i oddając Mu duchem hołd, powiedział:  

„Wspomnij na mnie, Panie, gdy przyjdziesz do królestwa Twego” (Łk 23, 42). 

 

Nie pomijajmy lekceważąco tego łotra i nie wstydźmy się wziąć go za nauczyciela, 

skoro Pan nasz nie wstydził się wprowadzić go pierwszego do raju! Nie wstydźmy się 

brać za nauczyciela człowieka, który przed całą naturą ukazał się godnym życia w niebie, 

lecz roztrząśnijmy dokładnie każdy szczegół, abyśmy poznali potęgę krzyża. 

❖ Pan nie powiedział do niego jak do Piotra: „Pójdź za Mną, a uczynię cię 

rybakiem ludzi”  Mt 4, 19);  

❖ nie powiedział do niego jak do Dwunastu: „Będziecie siedzieć na dwunastu 

tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela” (Mt 19, 28), a raczej żadnym 

słowem go w ogóle nie zaszczycił.  

❖ Nie pokazał cudu: łotr nie widział ani wskrzeszonego umarłego, ani 

wypędzonych demonów, nie widział posłusznego Mu morza;  

❖ Chrystus nie mówił mu nic o królestwie ani o piekle, a jednak on wyznał Go 

przed wszystkimi, i to wtedy, kiedy drugi Mu złorzeczył. 

Łotr nie tylko był obecny, lecz poniechawszy swoich spraw, troszczył się o sprawy 

drugich, stając się na krzyżu nauczycielem i ganiąc towarzysza tymi słowami:  

„Ty nawet Boga się nie boisz?” 

Nie zwracaj uwagi – mówi – na ten sąd na dole; jest inny, niewidzialny Sędzia, jest 

sąd nieprzekupny. Nie patrz więc na to, że [Jezus] na dole został skazany, bo tam, na 

górze jest inaczej. Tu bowiem, w sądzie na dole i sprawiedliwi bywają skazani, i 

niesprawiedliwi uwalniani; winnych się puszcza, a niewinnych karze.  



Sędziowie przecież chcąc nie chcąc, nieraz błądzą; albo nie znają słuszności i są 

oszukani, albo znając ją wprawdzie, przekupieni pieniędzmi, nieraz zdradzają wyrok. 

Tam zaś, w górze, nie ma nic takiego: Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, a wyrok Jego 

wyjdzie jak światło, bez ciemności, bez nieświadomości... 

➢ Czy widzisz, jak wielką rzeczą jest wyznanie? Łotr wyznał swą 

grzeszność      i otworzył raj: wyznał i nabrał takiej ufności, że od łotrostwa 

przeszedł do prośby o królestwo.  

➢ Czy widzisz, jak wielkich dóbr przyczyną jest dla nas krzyż? 

O królestwie wspominasz? A cóż to widzisz takiego? Powiedz mi! Gwoździe i krzyż 

są widoczne, lecz sam krzyż jest znakiem królestwa.  

Dlatego zaś wzywam samego Króla, ponieważ widzę Go ukrzyżowanego, a rzeczą 

Króla jest umierać za poddanych. On sam o sobie powiedział: „Dobry pasterz życie 

własne daje za owce swoje” (J 10, 11).  

A więc i dobry Król życie własne daje za podwładnych.  

Ponieważ zaś oddał własne życie, dlatego nazywam Go Królem:  

„Wspomnij o mnie, Panie, w królestwie Twoim”. 

 

➢ Św. Roman Melodos 

 

Krzyż błogosławiony 
 

Trzykroć błogosławione drzewo, co życie nam przyniosło, pośrodku raju najwyższy 

Pan je zasadził, aby gdy Adam doń się zbliżył, otrzymał wieczne i nieznające śmierci 

życie. Lecz on nie troszczył się, by poznać życie, i stracił je, gdy ugryzł owoc, co śmierć 

niósł.  

Łotr zaś przeciwnie, kiedy ujrzał na Golgocie owo drzewo pięknie przesadzone, poznał 

życie, które na nim kwitło, i rzekł do siebie: „To jest to samo drzewo, które ojciec nasz 

utracił niegdyś w raju”. 

Gdy on, skazaniec, na drzewo krzyża został wyniesiony i usprawiedliwiony poprzez 

wiarę wyznał ją, wtedy rozwarły się oczy jego serca i ujrzał szczęście Edenu – pośrodku 

zobaczył znak świecący – wzniesione znamię krzyża dla wszystkich czasów, stosowne 

dla śmiertelnych ludzi, bo jest to drzewo życia. Gdy na nie spojrzał, dostrzegł, że świeci 

życiem na innych drzewach, i westchnął, ponieważ Adam je utracił w raju. 

Wisiał, a radość i żal napełniały mu serce: ujrzał na drzewie krzyża życie i rozradował 

się, lecz widział też słabość Adama i współczuł mu.  

 

 



Ale gdy Chrystus poznał myśli tego, który wyznał Jego imię, rzekł:  

 

„Nie opłakuj Adama, praojca, Ja jestem bowiem prawdziwym drugim Adamem                            

i z własnej woli przyszedłem zbawić Adama: on do mnie należy. Ja jemu dałem wszelkie 

rozkosze na drzewie życia, lecz on zbuntował się i zebrał przekleństwo w raju. 

Ja zstąpiłem dla niego z wysoka, miłuję bowiem ludzi, aby odkupić jego ród, bo jestem 

miłosierny. Stałem się przekleństwem, aby uwolnić go z przekleństwa, oraz tych, którzy 

od niego pochodzą.  

Przez drzewo przekleństwo stanęło przed praojcem, przez nie wygnano go z raju; lecz 

wróci tam ponownie poprzez drzewo krzyża. Wejdź tam i ty, jako pierwszy, wraz z nim.              

A skoro już osiągniesz dziedzictwo, zwołaj śmiertelników i przyjmij wiernych, dziś 

bowiem wejdziesz pełen radości do raju”. 

Gdy to usłyszał łotr, wziął na ramiona krzyż – znak łaski, jak rzekł Ten, który jest pełen 

miłosierdzia – i idąc [do raju] wychwalał dar krzyża, i bez przestanku nucił psalm, 

śpiewając pieśń nową:  

„Tyś szczepem dusz bezpłodnych,  

Tyś radiem – narzędziem znakomitym, co umysł nam oczyszcza,  

Tyś korzeń piękny mego życia, które z martwych powstało,  

Tyś rózga, co uderza Adamowego wroga,  

Tyś drzwi radości nam otworzył, które zamknął grzech Adama niegdyś popełniony w 

raju. 

Całe życie dałeś mi i wszystkim ludziom będącym w łasce, o drzewo trzykroć 

błogosławione!  

Tyś laską, która wiedzie grzeszników miłujących Ciebie ku życiu;  

Tyś jest wiejadłem, co rozprasza plewy i rzuca w ogień, by nieść owoce do gumna;  

Tyś Boskim wiosłem łodzi, o Chrystusie, Kościoła czcigodnego, który wiedzie 

wiernych i sprawiedliwych do raju”. 

 

➢ Wenecjusz Fortunatus 

 

Wierny Krzyż 
 

Krzyżu wierny, najwznioślejszy wśród drzew, jakie widział świat: Gdzież jest las, 

ażeby wydał taką gałąź, liść i kwiat; Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki ciężar na 

was padł. 



Schyl konary, wzniosłe drzewo, prężny swój rozluźnij rdzeń. I z natury tobie daną 

twardość swą w łagodność zmień. I pod Boskie członki Króla miękko swój podeślij pień. 

Tyś jedyne było godne tę ofiarę świata nieść. I jak łódź ten świat rozbity do przystani 

zbawczej wieść. Jak łódź, którą namaściła Krwi Baranka święta treść. 

 

 

Krzyżówka krzyża - "Fale łaski"                                                

o. Augustyn Pelanowski 

 

"Człowiek posiadający ważną pozycję uczyni wszystko, by nikt inny nie mógł mu dorównać. 

Bóg wręcz przeciwnie - dąży, płacąc najwyższą cenę, by najgorszy człowiek mógł 

partycypować w Jego chwale" (Faustyna Błaszczak). 

 "Dziś ze Mną będziesz w raju". Królestwo Chrystusa nie jest odległą o lata świetlne 

rzeczywistością, ale dokonuje się teraz, a śmierć nie jest już pustą enklawą bez obecności Boga. 

Od momentu przekroczenia przez wiecznie żyjące Słowo bram śmierci, przestały one być 

ziejącą paszczą pożerającą bezpamiętnie istoty ludzkie.  

Tradycyjne przekonania przedstawiają nam problem śmierci i zmartwychwstania 

następująco: zaraz po śmierci dusza traci kontakt z ciałem i idzie do Boga, a na końcu czasów 

ciało zostanie wskrzeszone, odnowi się i scali z duszą. Współczesna teologia wypowiada się w 

tej kwestii śmielej. Pozwala mieć nadzieję, że zmartwychwstanie rozpoczyna się już w śmierci. 

Możemy mieć nadzieję, że to prawda.  

Jezus nie powiedział do złoczyńcy: "Na końcu czasów będziesz w raju", tylko "DZIŚ"!  

Mówiąc o raju, nie miał na myśli raju utraconego. Do żadnego starego raju nie wrócimy.  

Jezus miał na myśli zupełnie nowy układ bliskości między Bogiem a człowiekiem, w którym 

nie będzie miejsca dla jakiegokolwiek z węży! Taki układ pozbawiony ewentualności grzechu 

i śmierci jest możliwy, gdy w tym życiu nasz wybór przylgnięcia do Jezusa stanie się tak 

nieodwracalny, jak śmierć. Będzie wtedy śmiercią dla śmierci.  

Apokalipsa mówi o błogosławieństwie tych, którzy już teraz w Panu umierają                             

(Ap 14,13). Chodzi o tak silne przylgnięcie do Jezusa w miłości, że da się je jedynie porównać 

ze śmiercią, jest ono po prostu nieodwracalne.  

Któż nie pamięta tych płonących słów z Pieśni nad pieśniami: "Połóż mnie jak pieczęć na 

twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak 

Szeol" (Pnp 8, 6).   

Istnieje więc taka miłość do Chrystusa, która sprawia, że nawet złoczyńcy wchodzą - do 

raju DZIŚ! 

Możemy wierzyć, że zmartwychwstanie, co prawda, nie będzie jakimś porwaniem z grobu                  

i przemienieniem tego ciała, które poraża biologiczna śmierć - bo ta fizyczna materia zostaje 



złożona do grobu i rozkłada się - ale możemy mieć nadzieję, że zmartwychwstanie cały 

człowiek,  pojęty jako całość jego historii, ze swym konkretnym światem, uczuciami, 

bogactwem przeżyć i myśli, czynów, słów, z własną świadomością siebie samego,  a nade 

wszystko ze swymi relacjami miłości, na jakie się zdobył nie tylko względem Chrystusa, ale 

też wobec swych braci i sióstr  i ... otrzyma od Boga nowe ciało i życie wieczne. 

 Jednak wydarzenie zmartwychwstania dokona się całkowicie i zupełnie dopiero wtedy, gdy 

wszyscy osiągną zmartwychwstanie i gdy w całości będzie wybudowana Niebieska Jerozolima, 

nowy świat więzi międzyludzkich.  

Dopiero wtedy będzie można mówić o dopełnieniu się zmartwychwstania, gdy Bóg będzie 

wszystkim we wszystkich, to znaczy, gdy każdy napełni Nim całe swoje istnienie.  

Zmartwychwstania ciała w dniu śmierci nie możemy pojmować jako zmartwychwstania 

dotychczasowej fizyczności tego ciała. Jezus ukazujący się Marii Magdalenie w cielesnej 

postaci nie podlega prawom fizyki.  

❖ Ma ciało, które jest ponad fizycznością.  

❖ Potrafi znikać, przenosić się z miejsca na miejsce, nawet przenika mury i zamknięte 

drzwi, pod Damaszkiem przemawia niewidoczny do galopującego Szawła.  

❖ Choć potrafi też zamanifestować głód i spożywa rybę albo pozwala się dotykać w 

bezbolesne już rany. Takie nie - fizyczne ciało, jak można mieć nadzieję, otrzymamy 

i my, gdy przekroczymy przepaść śmierci, by wpaść w ramiona  

❖ Tego, którego całym sercem, duszą, ciałem, umysłem i siłami wybraliśmy na tej 

ziemi.  

Moc komunii z Jezusem okaże się silniejsza niż śmierć, gdyż miłość jest potężna jak śmierć, 

a zazdrość, czyli nieustępliwe i niezwyciężone pragnienie, by nie utracić kogoś, kogo się kocha, 

będzie silniejsza niż umieranie.  

Tym pełniejsze zmartwychwstanie, im pełniejsza komunia i mam na myśli nie tylko 

komunię z Jezusem, ale też z braćmi i siostrami. Pełnia cielesności wyraża się przecież bardziej 

przez pełnię relacji miłości niż przez materialność, fizyczność. Mieć ciało to być zdolnym do 

komunii miłości.  

To nie przypadek, że Komunię świętą przeżywamy jako spożywanie Ciała Chrystusa.  

Król jest władcą nie tylko na tronie, ale i na krzyżu. 

Kiedy prowadzono na szafot Ludwika XVI, nie mógł już nikogo ułaskawić, choć 

wypowiedział słowa przebaczenia: "Umieram niewinny wszystkich zbrodni, które mi 

zarzucano. wybaczam sprawcom mej śmierci i proszę Boga, by krew, którą rozlejecie, nie 

spadła nigdy na Francję". Bębny zagłuszyły jego słowa.  

Tymczasem Jezus Chrystus, wiszący na krzyżu, dokonuje uniwersalnej amnestii ludzkości.  

Owszem, nie każdy o tym wie i nie każdy zechce z niej skorzystać. Pierwszym jej odbiorcą 

był zwykły kryminalista, który błagał o raj mimo tego, że piekłem było nie tylko jego życie, 

ale zapewne i innym raju nie stworzył. Jezus jest królem, i na tronie chwały, i na krzyżu hańby.  



Wróćmy jeszcze do łotra. Być może był to jedynie KAKOURGOS - złoczyńca, człowiek, 

który potrafił tylko czynić zło. Być może owi umierający łotrzykowie to, jak chce Józef 

Flawiusz, LESTES, czyli buntownicy.  

Ważne jest to, że Jezus Chrystus daje niebo, a nie tylko małą szansę na niebo, nawet 

najgorszemu człowiekowi na ziemi i tylko dlatego, że on o to prosi ze skruchą.  

Prawdziwy król może wszystko i wszędzie. Jeśli to byli buntownicy, którzy nie zgadzali się 

na niesprawiedliwy porządek świata, to personifikowali w sobie każdego, kto czuje bunt wobec 

ucisku, jaki ludzie sami sobie gotują w imię postępu, wiedzy, polityki i bogactwa.  

 

Jedynie Łukasz mówi o nawróceniu jednego z tych łotrów. 

Ktoś, kto przekazał mu tę informację, musiał być blisko krzyża i usłyszał dialog Jezusa ze 

złoczyńcą, który zapewne nie był zbyt słyszalny pośród okrzyków i wrzasku, jaki musiał 

panować na Golgocie. Zrównanie Syna Bożego z nikczemnikami stało się łaską wyniesienia 

wszystkich nikczemników wszystkich czasów do wyżyn Synostwa Bożego.  

Nie jest to bynajmniej akceptacja ludzkiej podłości, lecz droga do wydobycia się wreszcie                 

z podłości ku niewyobrażalnemu poziomowi istnienia. Żadna przepaść nie jest w stanie 

porównać się z tą, jaką przekroczył w tamtej godzinie krzyża ów łotr, przedostając się w jednej 

chwili do raju z piekła swego ukrzyżowania.  

I nie jest to jedynie wzruszająca historia z przeszłości, gdyż każdy z nas jest nikczemnikiem               

i każdy z nas umiera na mniej lub bardziej odczuwalnym krzyżu. Nikt z nas przecież nie jest 

wyjątkiem "przeoczonym" przez grzech pierworodny.  

Jednocześnie ten fragment jest doskonałą ikoną sakramentu pojednania, bo jest to 

sakrament pogodzenia się nie tylko z Bogiem, ale  i z konsekwencjami swych win, sakrament 

rezygnacji z buntu przeciw Bogu.  

Łotr zwraca się do Jezusa, proszą o pamięć o nim, jakby prosił o rozgrzeszenie. Zgadza się 

na krzyż, gdyż jego winy są już jawne. Odwaga istnienia jest również odwagą przyjęcia śmierci. 

Możemy pozbyć się lęku przed śmiercią, ale nie możemy pozbyć się utrapienia krzyżowego 

umierania. (...) Na pewno twój krzyż tylko dlatego jest narzędziem zbawienia dla Ciebie, bo 

krzyż Jezusa został przez Niego uświęcony.  

Jezus nie musiał być ukrzyżowany, przyjął krzyż, ponieważ chciał, by twój krzyż miał sens 

i był dla ciebie odzyskaniem raju. Powiedział to łotrowi, więc i tym bardziej do ciebie to mówi: 

JEŚLI ZGODZISZ SIĘ NA SWÓJ KRZYŻ, BĘDZIESZ W RAJU.  

Łotr tylko dlatego uzyskał zapewnienie od Jezusa na wejście do raju, do zbawienia, 

ponieważ przyznał, że krzyż sprawiedliwie mu się należy.  Czy też tak to widzisz?  Czy widzisz, 

że to, co jest twoim cierpieniem, należało ci się? Niekoniecznie oznacza to, że twój krzyż jest 

efektem grzechu.  

Czasem należy się nam coś, abyśmy nie wpadli w potępienie i rozpacz.  



Na krzyż jesteśmy wciągani siłą konsekwencji naszych wyborów albo sami sobie 

wybieramy krzyż, który uniemożliwia nam grzeszenie. BO KRZYŻ JEST TĄ 

RZECZYWISTOŚCIĄ, KTÓRA UNIEMOŻLIWIA NAM GRZECH. Krzyż nie jest 

grzechem.  

(...) Kiedy mówię, że krzyż uniemożliwia nam grzech, to mam na myśli nie tyle absolutną 

niemożliwość popełnienia grzechu, bo takiej sytuacji na świecie nie ma, ale taką interwencję w 

nasz los, która pomaga nam nie tylko odpokutować za nasze grzechy, ale też nie popełniać ich 

więcej.  

Krzyż jest zbawieniem, a nie pogrążeniem się. Jest przykrym utrapieniem przybliżającym 

do Boga. W tym, co złe, Słodycz krzyża jest smakowana dopiero, gdy go wybieramy.  Dlaczego 

łotr dostał się do raju? Przede wszystkim zobaczył w sobie grzesznika, złoczyńcę. Uznał w 

sobie wszelkie zło, które popełnił, i przyznał się przed Jezusem. Gdy już to osiągnął, niedaleko 

mu było do zgody na krzyż, a stąd już bardzo blisko do słodyczy raju. 

 Z nami jest inaczej:  Rzadko kto widzi w sobie łotra, złoczyńcę, grzesznika.  Wszystko 

czynimy, by innych obwinić, tylko nie siebie.  Buntujemy się na krzyż, dlatego też Jezus nie 

mówi do nas nic, jak nie powiedział żadnego słowa do łotra, który przeklinał i nie chciał w 

sobie uznać winy.  Nie mówi do nas: "Dziś ze mną będziesz w raju", kiedy buntujemy się, 

oburzamy i narzekamy na nasz los.   

Nie jest dobrze, kiedy już nawet Bóg do nas się nie odzywa. Bywało tak, że utykałem w 

buncie wobec Boga za to, co mnie spotykało - próbowałem otwierać Biblię, trafiałem na puste 

kartki albo na wstępy do ksiąg. Może to będzie brzmiało niestosownie, ale krzyż jest jak swoista 

KRZYŻÓWKA, którą trzeba odgadnąć. Powinniśmy wpisać ukryte słowa, aby krzyżówka 

została rozwiązana.  

Te słowa to nasza ukryta wiedza o sobie samych i o tym, co z nami aktualnie się dzieje. Jeśli 

wpiszemy właściwe słowa, uzyskamy nagrodę. Wyobraź więc sobie swój los jako krzyżówkę 

w formie krzyża. Cztery ramiona, jak cztery puste miejsca na wpisanie słów, które krzyżują 

twoje życie, krzyżują twoje myślenie, twoje uczucia, plany, wprowadzając porządek Boga w 

twoje istnienie. Jakie to słowa?  

Chciejmy być wdzięczni za krzyż, a nie przeklinający Boga, życie i siebie oraz tenże właśnie 

krzyż. Lekarstwa są zwykle niesmaczne, trucizny natomiast kuszą rozkosznym smakiem. Ale 

nie smak decyduje o wyborze, lecz światło zrozumienia, które daje nam Duch Święty. Każdy 

grzech jest najpierw chorobą. Kiedy lekarz widzi człowieka chorego na owrzodzenie żołądka, 

nie da mu lekarstwa, które jest na reumatyzm; kiedy lekarz widzi kogoś chorego na serce, nie 

poleci mu środków na przeczyszczenie.  

Jezus jest lekarzem i kiedy widzi cię chorego na pychę, niepotrafiącego sobie z nią poradzić, 

a nawet w sobie jej zobaczyć, to cóż ma uczynić?  Da ci lekarstwo upokorzenia. Niekiedy ludzie 

skarżą się na to, że inni ich nie zauważają, poniżają albo nie traktują z szacunkiem. Może i ty 

jesteś kimś takim? A może twoje upokorzenia to lekarstwo na chorobę, której nie chcesz w 

sobie uznać? Uskarżasz się na pomijanie ciebie i umniejszanie twego znaczenia, ale może dzieje 

się tak dlatego, bo zbyt silnie domagasz się zauważenia i wyniesienia? Choroba łatwo staje się 

początkiem śmierci, gdy nie jest leczona.  



Dlatego są takie grzechy, które nazywamy śmiertelnymi, bo naprawdę prowadzą nas do 

śmierci. Z tych też Jezus nas wyciąga, gdy je wyznajemy.  

Paweł mówi w swym Liście do Efezjan:  

" I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście 

niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa 

powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy 

niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli 

zdrożnych.  I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni.                 

A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, 

umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem 

jesteście zbawieni. " (Ef 2, 1-5) 

 

Jeszcze do niedawna na ambulansach pogotowia ratunkowego widniał krzyż. Gdy ktoś nagle 

zachoruje, wzywa się pogotowie ratunkowe, które wyjąc, pędzi po ulicach do chorego.                   

Lekarz wybiega z samochodu, trzymając pod ręką torbę z instrumentami medycznymi i 

lekarstwami, i chyżymi krokami wbiega na schody, wkracza do domu chorego, by 

zdiagnozować chorobę. Niekiedy odwozi się chorego do szpitala. Na drzwiach wozu widniał 

krzyż.  

Krzyż jest pogotowiem ratunkowym i tak musisz na niego spojrzeć.  

Jezus powiedział do swych uczniów, na których Mu tak bardzo zależało:  

" Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze 

samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować 

swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za 

korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo 

co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale 

Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. 

"   (Mt 16, 24 - 27).  

Powiedział te słowa tylko do tych, których uznał za SWOICH uczniów.   

Jeśli i ty do nich należysz, to weź sobie te słowa do serca. I weź swoje lekarstwo, które ratuje 

cię od grzechu. Weź swój gorzki krzyż, abyś nie potępił siebie, próbują szukać życia w tym, co 

tak naprawdę cię zabija. Czasem bezmyślnie mówimy, że coś nam daje życie albo coś jest 

naszym życiem. Mamy przy tym na myśli, że coś nas ożywia i dzięki temu naprawdę czujemy 

się podnieceni i wraca nam ta namiętna siła, ślepo pchająca nas, coraz głębiej pogrążająca nas 

w ekscytującej rzeczywistości.  

Na przykład alkoholik, widząc butelkę wina, czuje się pobudzony i mógłby powiedzieć, że 

ona mu daje życie. Ktoś uzależniony od pornografii czuje się ożywiony i zadowolony, gdy 

ogląda film pornograficzny. Ktoś, kto jest niewolnikiem swych ambicji, czuje że żyje, gdy 

dostaje kolejny awans i następny dyplom zawiesza na ścianie. Ale te rzeczywistości tylko 

pozornie dają nam życie.  



I o tym właśnie mówi Jezus: "Strać swoje życie", czyli strać to, co cię chwilowo 

ożywia, ale tak naprawdę prowadzi do zniszczenia twojej duszy na zawsze. Cały świat jest 

pełen takich zasadzek. Żeby ich uniknąć, sami wybieramy krzyż. Sami wybieramy taki sposób 

życia, który uniemożliwia nam pozornie "ożywiający" grzech. 

 

 

Król w Królestwie- Kol 1,12–20 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 

   Święty Paweł umieszcza Hymn na cześć Chrystusa. Jezus-Król jest 

„pierworodnym spośród umarłych”: w dzień zmartwychwstania pociągnie 

nas za sobą 

 

❖ DO KOLOSAN Z WIĘZIENIA 
 

  List ten – według tradycyjnej interpretacji – zaliczamy do grupy tzw. listów 

więziennych, ponieważ powstał podczas uwięzienia Apostoła Pawła w Efezie, Cezarei 

lub w Rzymie. List jest być może odpowiedzią na prośbę Epafrasa – założyciela 

wspólnoty w Kolosach, który potrzebuje wsparcia w walce z szerzącymi się tam 

błędami. Nie znamy ich zasadniczej przyczyny, jednak najprawdopodobniej miały swe 

źródło w synkretyzmie judeo - hellenistycznym. Ich wyrazem była wiara w siły 

kosmiczne, które mają wpływ na ludzki los. Wierze w „żywioły świata” (👁 Kol 2,8.20) 

Paweł przeciwstawia wiarę w Chrystusa, który jest ich Stwórcą i jedynym prawdziwym 

Bogiem. 

 

❖ LIST DOGMATYCZNY 

 

    List – oprócz wstępnego pozdrowienia, modlitwy za wspólnotę z Kolosów oraz 

zakończenia – składa się z dwóch części:  

• pierwsza z nich ma charakter dogmatyczny. Rozpoczyna ją Hymn o Chrystusie, 

który oddaje zasadniczą myśl tego fragmentu: Jezus Chrystus jest jedynym 

prawdziwym Bogiem, który przyniósł zbawienie światu. To nie świat i natura rządzą 

ludzkim losem, lecz Bóg, który jest ich Stwórcą.  

• druga część listu to wypływająca z wiary w Chrystusa nauka moralna. 



 

❖ CHRYSTUS POCZĄTKIEM 
 

Usłyszymy hymn na cześć Chrystusa • Zwróćmy uwagę na tytuły, jakimi Paweł 

określa Chrystusa: jest Pierworodnym, który jak Ojciec stwarzał świat, Głową nie tylko 

całego stworzenia, ale przede wszystkim Kościoła, Początkiem. Dzięki Niemu na całą 

ludzkość spływa pokój.. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Jest obrazem Boga niewidzialnego  

 W Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi 

 Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone 
 

TRANSLATOR  
 

• On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie (Kol 1,17) • 

Dosłownie: w Nim wszystko stoi, trwa, wiąże się w całość. Chrystus 

zapewnia całemu stworzeniu spójność i trwanie. 

 

 

Biblijny insider  

➢   Wyjątkowy na ziemi 
 

Chrystus Król jest wyjątkowy nie tylko ze względu na swoje pochodzenie. Zazwyczaj 

monarchowie gromadzą bogactwa i dbają o swoje interesy. Dawniej bezwzględnie 

egzekwowali podatki i należności. Pod tym względem Chrystus Król jest jedyny w 

swoim rodzaju. 

Jeszcze kiedy chodził po ziemi, zyskał sobie opinię rozrzutnego. Bez ograniczeń 

dzielił się z innymi swoim czasem i miłością. Nauczał, uzdrawiał chorych, dawał 

nadzieję, przywracał godność ludziom z marginesu, bez chwili dla siebie (👁 Mk 6,31). 

 

 

 

 

 

 



➢    Hojny w niebie 

     

      Chrystus nagrodzony przez Ojca chwałą nieba za swoje ziemskie życie nie zmienił 

się ani trochę. List do Kolosan opisuje go zasiadającego przy Bogu Ojcu, a 

równocześnie nieustannie zatroskanego o nas. Dzięki Niemu także my będziemy mogli 

cieszyć się chwałą świętych. On już dziś uwalnia nas spod władzy ciemności i przenosi 

do królestwa Ojca. 

      Chrystus prawdziwy Bóg i obraz Niewidzialnego jest pierworodnym spośród 

umarłych, który pociągnie nas za sobą w dzień zmartwychwstania. Pełnia, którą 

obdarzył go Ojciec, będzie naszą pełnią, Jego pokój będzie naszym pokojem. Ten Król 

nie pozostawia niczego dla siebie, ale hojnie, wręcz rozrzutnie, dzieli się wszystkim z 

nami. 

 

ZWRÓĆ UWAGĘ: 

 

Co kryje się w sformułowaniach, którymi św. Paweł określa Jezusa Chrystusa? 

 

 …jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym…  
 

     Kiedy Paweł mówi o Chrystusie jako obrazie Boga, nawiązuje do historii 

pierwszego Adama (👁 Rdz 1,16 • Syr 17,3 • Mdr 2,23). Chrystus to Nowy Adam, 

obdarzony boską chwałą i godnością. Przez swoje życie i wcielenie przywraca On Boży 

obraz w człowieku, utracony ze względu na grzech pierwszego Adama. Do Niego 

należy władza nad całym stworzeniem. W tym samym kluczu rabini nazywali Adama 

„pierworodnym” 

     W tym zdaniu nie chodzi jednak o ukazanie szczególnej więzi między Bogiem i 

Chrystusem (choć zawiera się ona w określeniu „Pierworodny”, ale przede wszystkim 

o uwypuklenie władzy Syna nad całym światem. Chrystus jako pierworodny ma władzę 

nad wszystkimi bytami (👁 Hbr 1,6). 

 

  W Nim zostało wszystko stworzone……  
 

     (👁 Rz 11,36). W Nim (gr. en auto) oznacza, że Chrystus to przestrzeń działania 

Ojca, a równocześnie Jego narzędzie i towarzysz.  



W Nim nastąpiło powołanie do istnienia nieba i ziemi (👁 Rdz 14,19), wszystkich bytów 

niebiańskich i ziemskich    (👁 Iz 45,7 • Ps 33,9 • Syr 23,20), człowieka (👁 Pwt 4,32) i 

ludu wybranego (👁 Pwt 32,6). Wszystko, także trony, panowania, zwierzchności, 

władze – buntownicze moce   (👁 1 Kor 15,24 • Rz 8,38–39 • Ag 2,22 • Syr 10,14 • Mdr 

5,23) oraz chóry anielskie, sławiące Boga – podporządkowane są władzy Chrystusa. 

Żadna z sił nie może rywalizować z panowaniem Syna. 

 

 …Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone…  
 

     Nie tylko w Nim, ale również przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone – 

aby trwać w Nim (👁 Rz 6,3). Wraz z Ojcem Chrystus jest celem, ku któremu zmierza 

świat. 

 …On jest przed wszystkim…  
 

     (estin pro panton) – chodzić może nie tyle o preegzystencję czasową (👁 Prz 8,23–

25 • Syr 24,9) – tak twierdzili Atanazy i Bazyli Wielki – ile o pierwsze miejsce Syna. 

W Chrystusie wszystko zyskuje także ład i wewnętrzną spójność (👁 TRANSLATOR). 

 

 …On jest Głową Ciała – Kościoła…  
 

     Chrystus podtrzymuje wszystko w istnieniu. W tym sensie należy także 

interpretować obraz Chrystusa jako Głowy Kościoła. Według starożytnych teorii 

medycznych głowa to nie tylko organ najważniejszy, w którym mieści się rozum, a 

zatem część przewodząca całemu organizmowi. To także źródło życia całego ciała, 

organ, w którym zbiegają się życiodajne drogi pneumy (ducha) i ku któremu podążają 

wszystkie zmysły. 

     Kościół i ludzkość żyją tylko dzięki Chrystusowi, którego życiodajna Krew i Duch 

krążą w ciele świata. 

 

 …On jest Początkiem……  
 

     Chrystus Początek (gr. arche), to Ten, od którego rozpoczyna się dzieło stworzenia 

(👁 Prz 8,22). Greckie arche oznacza także wzór oraz zasadę. Według Chrystusowego 

wzoru dokonuje się nowe stworzenie, odkupiona ludzkość nosi w sobie Jego obraz. On 

jest „zasadą” oraz „pierwocinami” Bożego stworzenia. 

 



 

 …Pierworodnym spośród umarłych.  
 

     Jako Pierworodny spośród umarłych (gr. prototokos ek ton nekron) Chrystus nie 

tylko reprezentuje zmartwychwstałą ludzkość, lecz także jest jej wzorem i racją 

istnienia. Przewodzi jej we wszystkim, prowadząc do pełni życia (👁 Rz 8,29). 

 

 …aby w Nim zamieszkała cała Pełnia  
 

     W Chrystusie i tylko w Nim mieszka pełnia zbawienia. Jest On jedynym, 

nieporównywalnym z nikim pośrednikiem zbawienia. Pełnia (gr. pleroma) w 

znaczeniu filozoficznym oznacza całość kosmosu, materialny wszechświat wraz z 

ożywiającym go D/duchem. W Chrystusie, porównywalnym do fizycznej i filozoficznej 

osobliwości, skupiłby się cały świat materialny i duchowy 

    Dla protognostyków pleroma to najwyższa ontycznie emanacja Boga – Chrystus to 

superskondensowane i najdoskonalsze bóstwo. W Starym Testamencie (Septuaginta) to 

życie w obfitości w jego różnorodnych postaciach, pełne Bożej chwały i samego Boga, 

wypełnione Duchem. Życie w obfitości zamieszkuje (katoikeo) w Chrystusie, tak jak 

Bóg zamieszkiwał niegdyś swą świętą górę. Z życia w Nim wszyscy korzystamy. 

 

 …aby przez Niego znów pojednać wszystko ze Sobą…  
 

     Chrystus jest sprawcą jedynego i definitywnego (apokatalasso) pojednania (👁 1 

Kor 7,11 • 2 Kor 5,18–20 • Rz 5,10) całego materialno-duchowego świata (panta) z 

Ojcem. On wprowadza pokój (eirenopoieo) między Bogiem i człowiekiem, obdarzając 

tego ostatniego miłością i łaską. Narzędziem pojednania jest Jego Krzyż (👁 Ga 5,11 

• Flp 2,8 • 1 Kor 1,17). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kol 1,12-20 
 

(12) Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale 

świętych w światłości. (13) On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do 

królestwa swego umiłowanego Syna, (14) w którym mamy odkupienie - 

odpuszczenie grzechów. (15) On jest obrazem Boga niewidzialnego - 

Pierworodnym wobec każdego stworzenia, (16) bo w Nim zostało wszystko 

stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy 

Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla 

Niego zostało stworzone. (17) On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma 

istnienie. (18) I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym 

spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. (19) Zechciał 

bowiem /Bóg/, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, (20) i aby przez Niego znów 

pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, 

wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. 

 

 

Orygenes 

 

Pierworodny wobec każdego stworzenia i obraz Boga niewidzialnego 

 

Lecz jeśli nawet rzesze chwalą Jezusa i ich o Nim opinia jest w czymś prawdziwa, 

nie rozumieją jednak Jego wielkości. Był wprawdzie Jezus również prorokiem, jak to 

jest jasne dla tego, kto zrozumiał te słowa: „Proroka jak ja wzbudzi wam Pan Bóg 

wasz spośród braci waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie. A każdy, 

kto nie usłucha tego Proroka, zostanie usunięty z ludu” (Dz 3, 22n; Pwt 18, 15.19).  

Lecz wyższość Jego nie polega na tym, że był Prorokiem, ale na tym, że był Synem 

Bożym, pierworodnym „wobec każdego stworzenia” i obrazem „Boga 

niewidzialnego”, w którym zostało wszystko stworzone, i to co w niebie, i to, co na 

ziemi, byty widzialne i niewidzialne”, itd. (Kol 1, 15n).  

Wyższość Jego polegała jeszcze bardziej na tym, że był On Mądrością, która mówi: 

„Pan Mnie stworzył na początku dróg swoich, pośród dzieł swoich” pierwej niźli co 



uczynił i „od wieków jestem stworzona, od początku, pierwej nim uczynił ziemię” 

(Prz 8, 22n). 

 

➢  Św. Ireneusz 

 

Pierworodny, dawca życia Bożego 

 

Więc jeśli się nie urodził, to i nie umarł, jeśli nie umarł, to nie powstał z martwych  

(1 Kor 15, 12–17), a jeśli nie powstał z martwych, to śmierć nie została pokonana                      

(Rz 5, 14.17) i jej panowanie nie zostało przezwyciężone (2 Tm 1, 10).  

A jeśli śmierć nie została pokonana, w jaki sposób wejdziemy do życia, my od 

początku pokonani przez śmierć? Ci, którzy odmawiają człowiekowi zbawienia i nie 

wierzą, że Bóg ich wzbudzi spośród umarłych, ci także potępiają zrodzenie naszego 

Pana.  

A zrodzenie to przyjęło z powodu nas Słowo Boże, które stało się ciałem (J 1, 14), 

aby ukazać zmartwychwstanie ciała i aby mieć pierwszeństwo we wszystkim (Kol 1, 

18); najpierw w niebiosach jako Pierworodny z postanowienia Ojca, Słowo doskonałe, 

które wszystkim rządzi, ustanawiając prawa na ziemi, gdyż Pierworodny z Dziewicy 

(Łk 2, 7), człowiek, sprawiedliwy, święty, pobożny, dobry, podobający się Bogu, 

doskonały pod każdym względem, wszystkich, którzy za Nim idą wybawia od piekła, 

ponieważ jako pierworodny spośród umarłych, jest także dawcą życia Bożego (Kol 1, 

18; Ap 1, 5; Dz 3, 15). 

 

 

 


