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Dla Jego bolesnej męki…
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(Czyt. Flp 2,6-11; Ps 31; J 3,13-17) 

 

Kochana Młodzieży 

Bracia Kapłani!  

Siostry zakonne!    

Bracia i Siostry! 

 1. Przed chwilą odprawialiśmy drogę krzyżową. Słowa rozważania męki Pańskiej 

budziły nasze myśli i dotykały naszych serc. Każdy z nas niósł własny krzyż. Nastrój 

Kalwarii z umierającym na krzyżu Jezusem jawił się żywo w naszej wyobraźni. Na tle tego 

bolesnego obrazu mocniej brzmią słowa modlitwy dnia dzisiejszego: „Dla Jego bolesnej męki 

[miej miłosierdzie dla nas i świata całego]”. Miłosierdzie Boże wypływa z Jego miłości do 

świata grzesznego, o czym przypominają nam słowa Ewangelii: „Tak bowiem Bóg umiłował 

świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 

miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, 

ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3,16-17).     

2. Tak oto Jezus Chrystus, pełniąc do końca wolę Ojca, „nie skorzystał ze 

sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać 

sługi, stawszy się podobnym do ludzi” (Flp 2,6). Uczynił to po to, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, miał udział w Jego bóstwie. Chrystus zapłacił wielką cenę za nasze zbawienie, gdyż 

„uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej” (Flp 

2,8). Historia Jezusa jest niczym jakiś koszmar, ukrzyżowali Go bowiem ci, których przyszedł 

zbawić. Rozważając Jego mękę, trudno nam się odnaleźć w rzeczywistości krzyża, na którym 

– jak śpiewamy w Wielki Piątek – zawisło zbawienie świata. Już w początkach 

chrześcijaństwa Paweł apostoł opisał, jak ludzie na różny sposób odnoszą się do Chrystusa 

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

Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla 
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tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą 

Bożą i mądrością Bożą” (1Kor 1,22-24). W historii chrześcijaństwa Chrystus na krzyżu 

doznaje zarówno czci, jak i pogardy, zaś krzyż stanowi dla jednych błogosławieństwo, dla 

innych zaś przekleństwo.  

3. Na tym tle ludzie tworzą własną teologię krzyża, mówiąc np., że krzyż jest znakiem 

pokoju. Oho! Ładny znak pokoju. Krzyż jest polem walki, a nie pokoju. Bo przecież na 

krzyżu dokonuje się walka między życiem a śmiercią, między miłością a nienawiścią. 

Chrystus walczy ze śmiercią, piekłem i szatanem. Natomiast Chrystus nie walczy z 

człowiekiem, lecz walczy o człowieka, aby nikt nie zginął, ale miał życie wieczne w 

królestwie Bożym. Chrystus walczy miłością przeciw nienawiści, życiem przeciw śmierci. 

Pokój zaś jest owocem tej walki – powtarzam – owocem!   Chrystus – mocą miłości – 

zwycięża  śmierć, piekło i szatana. My zaś przez krzyż otrzymujemy udział w tym 

zwycięstwie. Jezus Chrystus zaprasza swoich uczniów, by wzięli swój krzyż i naśladowali 

Go. Powstaje pytanie, na ile mój krzyż jest autentyczną cząstką krzyża Chrystusowego. Czy 

owocem mojej walki krzyżowej jest pokój, miłość, prawda? 

4. Są i tacy, którzy mówią, że krzyż to znak miłości. Jest to prawda, ale nie do końca, 

ponieważ krzyż – oprócz tego, że jest znakiem miłości Bożej – jest przede wszystkim 

znakiem naszego grzechu. Bo co oznacza krzyż? Oznacza brzemię i narzędzie śmierci, na 

które składają się nasze grzechy i słabości. W krzyżu Chrystusa jest twój i mój grzech. To my 

budujemy krzyż Chrystusowi, nie kto inny, po prostu każdy z nas. Bowiem Chrystus 

przychodzi właśnie do tych, którzy źle się mają, aby ich uwolnić, a jednocześnie obdarować 

udziałem w królestwie Bożym. To On bierze na własne ramiona nasze grzechy i dźwiga je. W 

warszawskiej parafii p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej przed wejściem do kościoła znajduje 

się krzyż, na którym jego twórca, zamiast pasyjki, umieścił na złączeniu dwóch belek czworo 

rąk, które zwarły się w uścisku. Chciał pokazać w ten sposób, że krzyż jest dziełem Boga i 

człowieka – na nim spotyka się Bóg miłosierny z grzesznym człowiekiem. Dlatego też, kiedy 

stajemy przed Bogiem przy konfesjonale, przekazujemy w wierze nasze grzechy a 

jednocześnie otrzymujemy od Boga dar miłości miłosiernej. Dzięki temu darowi stajemy się 

bliżsi Ojcu miłosiernemu (por. Łk 6,36), a słowa wypowiadanej przez nas Modlitwy Pańskiej 

„i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” brzmią bardziej 

wiarygodnie.  

5. Są też opinie, według których, krzyż powinien stać w godnym miejscu. Co to 

znaczy w „godnym”? Dajcie mi godne miejsce dla Boga tutaj, na ziemi. Nie ma takiego 

miejsca! Jednak skoro Bóg sam wybrał ziemię, posyłając tam swego Syna, to każde miejsce 



jest godne Jego krzyża. Każde! Bo gdzie Chrystus został ukrzyżowany?  W bazylice, w 

królewskim zamku? Nie miejsce dodaje godności krzyżowi, lecz krzyż nadaje godność 

każdemu miejscu. Krzyż Chrystusa stanął poza miastem, na śmietnisku, w miejscu 

wzgardzonym. A jakie towarzystwo miał Chrystus? – pytamy. Było kilka życzliwych Mu 

osób, a reszta to tłum, który wył, szydził, bluźnił, a obok na krzyżach wisieli dwaj złoczyńcy. 

Takie było miejsce i takie towarzystwo. Chrystus ukrzyżowany przyjmuje takie miejsce na 

ziemi, jakie zgotuje Mu człowiek, jakie zgotuje Mu każdy z nas. Niekiedy chcemy utaić znak 

krzyża, mówiąc, że wystarczy mieć krzyż w sercu. Otóż nie, bowiem nim krzyż pojawił się w 

naszym sercu, to pierwej stanął na Kalwarii. Bez Chrystusowego krzyża na Kalwarii nie 

byłoby krzyża w naszych sercach! Dlatego bardzo ważne jest, aby krzyż był i na Kalwarii, i w 

naszym sercu. Abyśmy, umocnieni Duchem Świętym, mając wiarę w Chrystusa, zjednoczeni 

z Nim, czerpiąc z Niego dar życia, pokoju i miłości miłosiernej, mogli mieć udział w Jego 

krzyżu. W świetle zbawczego krzyża, którego jako wierzący stajemy się uczestnikami, bliższe 

do spełnienia stają się przykazania Chrystusa, byśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas 

umiłował (por. J 15,12), oraz byśmy byli tak miłosierni jak Ojciec nasz jest miłosierny (por. 

Łk 6,36).  

6. W naszym życiu mogą zaistnieć dwie miłości: jedna doczesna, ludzka, druga 

wieczna i Boska. Obie są piękne i niezwykle cenne. Ta ludzka miłość ma wiele form: miłość 

macierzyńska, ojcowska, dziecka do rodziców, miłość narzeczeńska i miłość przyjaźni. 

Miłość Boża, miłość wieczna jest darem Boga, który może być przyjęty ludzkim sercem. 

Miłość Boża umacnia i wzbogaca miłość ludzką, doczesną. Istnieje jednak wielka różnica 

między miłością doczesną a tą Bożą. Ujawnia się ona wówczas, gdy miłość zostaje poddana 

próbie. Często bolesne doświadczenie pokazuje, z jaką miłością mamy do czynienia. 

W zależności od tego, jak wobec zranienia miłości zachowuje się nasze serce, rozpoznajemy, 

czy była w nim tylko czysto doczesna miłość, czy też miłość Boża. Jeśli zostanie zraniona 

miłość doczesna, to serce się zamyka. Jeśli zostanie zraniona kilkakrotnie, serce potrafi 

zamknąć się do końca swoich dni. Wtedy możemy usłyszeć od kogoś słowa: Ja ci nigdy nie 

wybaczę. Jeśli natomiast serce wypełnia miłość Boża,  to po zranieniu serce otwiera się na 

tego, kto rani, by być dla niego do końca wsparciem. Tak było z Jezusem, kiedy Jego Serce 

krwawiło, kiedy gwoździe przebijały Mu ręce i nogi, On modlił się za sprawców swoich 

boleści tymi słowami: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”.  

 7. Miłosierne Serce Jezusa zranione włócznią otwiera się dla wszystkich ludzi. O ile 

miłość doczesna cierpi i ma pretensje do tego, kto ją zranił, miłość Boża również cierpi, ale 

nie dlatego, że została zraniona, lecz z powodu dramatu duchowego tego, kto zranił. Trudno 



jest nam pogodzić się z postawą Chrystusa, który domaga się wykazania większego 

współczucia zbrodniarzowi niż ofierze. Dlatego niepokoją nas słowa Chrystusa, który – 

przygnieciony krzyżem –  upomina płaczące nad Nim niewiasty, mówiąc, by płakały raczej 

nad sobą i swoimi synami (por. Łk 23,27-28). Ludzi nurtuje pytanie, które stawiane jest Bogu 

jako zarzut: „Dlaczego Bóg dopuszcza istnienie zła i zgadza się na jego działanie?” Należy 

przyznać, że Bóg zgadza się na działanie zła. Zgodził się, by ono dotknęło Jego Syna, Jezusa 

Chrystusa. Godził się dlatego, że dzięki Jego bolesnej męce miłosierdzie Boże spłynęło na 

każdego człowieka. Ale powinniśmy pamiętać, że Bóg zgadzał się z Synem, a nie z tymi, 

którzy byli sprawcami zła. Bóg pozwalał na te czyny, gdyż inaczej zniewalałby tych, którzy je 

popełniali. Miłosierdzie Boże jest w stanie powstrzymać zło, by pozostać przy człowieku zło 

czyniącym, nie jest jednak w stanie pokonać zatwardziałości serca i złej woli człowieka. 

Ponadto miłosierdzie przyjęte owocuje wówczas, kiedy jest dzielone z drugim człowiekiem 

(por. Nielitościwy dłużnik, Mt 18,23-35). 

 8. Bóg nie jest źródłem ani sprawcą zła. Sprawcą zła jest szatan (por. J 8,44) i ma on 

wpływ na człowieka. Miłosierdzie Boże stwarza człowiekowi dogodne warunki, aby 

wyraźnie i jednoznacznie opowiedział się za tym, komu ufa i kogo wybiera, Boga czy 

szatana, dobro czy zło, „życie i szczęście czy śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15). Życie 

ludzkie składa się z decyzji. Bóg oczekuje od człowieka  jednoznacznej postawy, żeby był on 

albo „zimny”,  albo „gorący” (por. Ap 3,15), by mowa jego była „tak, tak; nie, nie” (Mt 5,37). 

Słowa Modlitwy Pańskiej „nie wódź nas na pokuszenie” (por. Mt 6,13) zakładają możliwość 

sprawdzianu ze strony Boga. Miłosierdzie Boże nie jest żadnym pobłażaniem, lecz 

wspierającym wyzwaniem, darem i ciężkim krzyżem, do dźwigania którego zaprasza nas 

Jezus Chrystus, mówiąc: „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 powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je” (Mk 8,34-35; por. Mt 10,18; Łk 

9,23-24).           

 Dzięki miłości miłosiernej człowiek otrzymuje ratunek, pomoc, co pozwala mu na 

szukanie i odnalezienie każdego zagubionego. W ten sposób każdy, kto przyjmie ten dar i 

dozna przebaczenia, buduje wspólnotę, koi wszelkie cierpienie, goi rany serca, przynosi 

jedność, radość i szczęście. Spełnia się w ten sposób obietnica naszego Pana i Zbawiciela, 

Jezusa Chrystusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). 

Amen. 

  

 


