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Katecheza
Aby właściwie korzystać z posługi kierownictwa duchowego, trzeba mieć świadomość najważ-
niejszych elementów, które określają jego skuteczność. Poniżej podajemy cechy, jakimi charak-
teryzowała się duchowa pomoc udzielana przez Ojca Pio.
Nadprzyrodzona więź uczuciowa
Ojciec Pio zwykł mówić: „Jestem cały każdego z was. Każdy może powiedzieć: Ojciec Pio jest 
mój”. Słowa te ukazują, że pomiędzy nim a każdą z prowadzonych dusz poza naturalną relacją 
uczuciową nawiązywała się więź nadprzyrodzona.
Uważa się, że człowiek z trudem otwiera się na swego spowiednika lub kierownika duchowego, 
jeśli ten nie pozyskał jego uznania, zaufania i uczucia. Ojciec Pio posiadał taki dar.
Uczestnictwo w życiu prowadzonej duszy
Nadprzyrodzony charakter uczuciowej więzi pomiędzy kierownikiem a duszą nie pozbawił kie-
rownictwa Ojca Pio tchnienia serdeczności. On żywo i szczerze uczestniczył w duchowych i co-
dziennych wydarzeniach swoich uczniów. 
Rachelina Russo w swoim dzienniku duchowym napisała: „Ojciec Pio był bardzo zadowolony, 
mogąc mówić nam o sprawach duszy, o kierownictwie duchowym, a prócz tego także o naszych 
rodzicach, o naszej pracy, o małym sklepiku przez nas prowadzonym, w sumie o przebiegu ca-
łego naszego wewnętrznego i zewnętrznego życia, dokładnie tak, jak ojciec rodziny zajmuje się 
wszystkim, aby zmierzało ku lepszemu”.
Wyczucie psychologiczne
Kierownictwo duchowe Ojca Pio polegało przede wszystkim na szczególnym wyczuciu psycho-
logicznym, dzięki któremu potrafił on dostosować się do osobistych uwarunkowań prowadzo-
nej duszy. To zróżnicowanie było szczególnie ważne przy jednoczesnym prowadzeniu większej 
liczby osób różniących się od siebie naturalnymi i nadprzyrodzonymi cechami, a zaangażowa-
nych w  wielorakie dzieła i  żyjących w  różnorodnych środowiskach rodzinnych, społecznych 
i kulturalnych.
Dzięki światłu wiary, rozumu i doświadczenia Ojciec Pio szukał dla każdej osoby możliwie naj-
lepszego rozwiązania problemów, podchodząc do nich na wiele różnych sposobów według wy-
magań stawianych przez każdy z przypadków.
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Konkretność
Kierownictwo duchowe Ojca Pio to konkretne i praktyczne zastosowanie zasad. Starał się on po-
budzać do intensywnego życia duchowego, doradzając swoim dzieciom powszechnie używane 
naturalne i nadprzyrodzone środki: modlitwę, medytację, lekturę książek duchowych (przede 
wszystkim Biblii), skupienie podczas dnia, trwanie w  nieustannej Bożej obecności, komunię 
duchową i sakramentalną, rachunek sumienia, nabożeństwo do Najświętszej Maryi i do Anioła 
Stróża.
Dążenie ku szczytom
Gdy Ojciec Pio podejmował się kierownictwa dusz, jako cel wyznaczał sobie ich osobiste uświę-
cenie. Uwidaczniało się ono w jego troskach i ofiarach. Przeżywał je dogłębnie i chciał, aby ten 
ideał był przeżywany z  tą samą intensywnością i  głębią przez wszystkie dusze poddane jego 
prowadzeniu.
Działanie Ducha Świętego
Jedynym prawdziwym mistrzem i kierownikiem duchowym jest Duch Święty. Jednak na mocy 
daru rozeznawania duchów zadaniem kierownika jest ukazanie Jego działania i odróżnienie go 
od wpływu złego ducha. Jest to problem niezmiernej wagi, tym ważniejszy i  trudniejszy, im 
bardziej złożone i kłopotliwe jawią się zjawiska podlegające rozeznaniu. Dla stosownego rozwią-
zania wymagany jest przede wszystkim dar rady – owoc łaski otrzymany na modlitwie, potem 
dogłębne studium Objawienia w świetle Magisterium Kościoła i pod kierownictwem ducho-
wych mistrzów, na trzecim miejscu osobiste doświadczenie zwiększające wiarygodność i dające 
gwarancję, a na koniec studium samej osoby we wszystkich jej wymiarach: wieku, kultury, cha-
rakteru, tendencji, instynktów itp.
Ojciec Pio był świadom ważności wymienionych cech dla nieomylnego i  moralnie pewnego 
rozwiązania trudnych problemów przedłożonych osądowi kierownika. Pomimo podejmowa-
nych wysiłków i dobrej woli, Ojciec Pio liczył przede wszystkim na działanie Ducha Świętego 
i z pokorą ubolewał nad tym, że nie staje na wysokości powierzonego mu zadania.

Roman Rusek OFMCap

Pytania do dzielenia w grupach:
• Czy podczas spowiedzi wykazuję otwartość na wskazówki spowiednika?
• Czy modlę się o światło Ducha Świętego dla kierowników duchowych?
• Czy rozumiem, że przez całe życie mam się rozwijać duchowo?
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Medytacja biblijna
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, 
pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: 
Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie 
zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i mat-
kę. On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy 
Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, 
co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. 
Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść 
do królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: 
Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego <tym, którzy w dostatkach pokładają uf-
ność>. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa 
Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? 
Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest 
możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za 
Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, 
matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć 
więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, 
a życia wiecznego w czasie przyszłym. (Mk 10, 17-30)

w. 17 Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, 
pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 
Jezus odchodzi w inny region Palestyny. Dla tych, którzy są zajęci swoimi obowiązkami i nie 
mogą Mu towarzyszyć jest to ostatnia szansa na spotkanie z Nim. Teraz albo może już nigdy. 
Podbiega człowiek, o coś pyta, chce wyjaśnień. Wyobraźnia pozwala dopisać niewielki komen-
tarz. Oto człowiek uczciwy, ciężko pracujący, mający z tego tytułu duży majątek, ale także po-
czucie niespełnienia swoich oczekiwań, pewnego życiowego smutku. Słuchał wędrownego na-
uczyciela i uderzyła go nowość, świeżość Jego nauczania. On nauczał inaczej niż wszyscy rabini 
(por. Mk 1,22). Toczy się w nim walka aż do ostatniego momentu. Podejść i zapytać? A może 
nie warto? Czego nowego mogę się od Niego dowiedzieć? Jednak w ostatniej chwili decyduje 
się, biegnie, aby zadać to pytanie, na które wydaje się, że każdy pobożny żyd powinien znać od-
powiedź. Postawa tego człowieka i treść jego pytania wskazuje na to, że jest mu znane nauczanie 
Jezusa (por. J 5,39n; 6,27.40). 
„Nauczycielu dobry” jest zwrotem użytym w Ewangeliach tylko 2 razy (tu i u Łukasza w tekście 
paralelnym), co sugeruje jakąś niezwykłą postawę tego człowieka. Również gest padania na ko-
lana wskazuje na szczególną cześć dla Jezusa oraz na prośbę o wielkiej wadze. To nie jest ktoś, 
komu można odpowiedzieć jednym zdaniem.
Wyrażenie „życie wieczne” jest synonimem Królestwa Bożego. Jest ono przedmiotem poszuki-
wań uczonych w Prawie oraz określeniem największej i ostatecznej nagrody.  
w. 18 Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.   
Nazwanie Jezusa „dobrym” jest dla Niego okazją do wskazania na jedyne, prawdziwe źródło 
dobra, Boga samego. Tak postawione pytanie zawiera jasną wskazówkę, skoro tylko Bóg jest 
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dobry, a  ty Mnie nazywasz „Nauczycielem Dobrym” to odpowiedź, którą otrzymasz, będzie 
odpowiedzią samego Boga.  
w.19 Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszu-
kuj, czcij swego ojca i matkę».
Jezus wymienia te przykazania, które odnoszą się do relacji międzyludzkich i  które są łatwo   
weryfikowalne, w przeciwieństwie do grzechów serca. Zachowywanie przykazań było podsta-
wowym wymaganiem postawionym przez Boga swojemu ludowi. Są to przykazania z „drugiej 
tablicy” Dekalogu.
w. 20 On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».
Wymienione przykazania były fundamentem wychowania religijnego, stąd nie było czymś nad-
zwyczajnym spotkanie kogoś, kto może wyznać, że wypełnia te przykazania. Pojawia się tu także 
pewne rozczarowanie tak zwyczajną odpowiedzią Jezusa. Odpowiedzią, jakiej udzieliłby każdy 
rabin. Wyrażenie „od młodości” jest nawiązaniem do obrazu człowieka sprawiedliwego.  
w. 21 Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszyst-
ko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!»
Jezus okazuje miłość do człowieka, który włożył wiele wysiłku w wypełnienie Prawa, a mimo to 
jego serce nie doznało oczekiwanego spokoju. Dlatego Jezus widząc jego pragnienie uczynienia 
„czegoś więcej” zaprasza go w poczet swoich uczniów. Warunek jest jeden, wyzbycie się bogactw. 
Przed podobnym wyborem staje każdy, kto chce pełnić wolą Bożą. Ukazuje to doskonale scena 
kuszenia Jezusa: „Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie kró-
lestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz 
mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu 
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz».” (Mt 4,8-10) Uzasadnieniem 
takiego wyrzeczenia jest zdanie z Kazania na Górze: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo 
albo jednego będzie nienawidził, a  drugiego będzie miłował; albo z  jednym będzie trzymał, 
a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.” (Mt 6,24) Skarbem dla człowieka jest 
to, przy czym trwa jego serce, jego myśli, pragnienia, oczekiwania (por. Mt 6,21). Moc bogactw 
jest tak wielka, że tylko wyrzeczenie się ich jest w stanie uwolnić serce człowieka tak, aby „jego 
skarb był w niebie”.  
w. 22 Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
Konsekwencją odrzucenia zaproszenia Jezusa jest smutek, dosłownie Marek używa czasowni-
ka „spochmurnieć, stać się mrocznym, posępnym”. Bogaci akceptowali konieczność dawania 
jałmużny ze swoich dóbr, ale bycie uczniem Jezusa to „odwiązanie się” od wszelkich ziemskich 
zależności.   
w. 23 Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno jest bogatym wejść 
do królestwa Bożego».
W powszechnym przekonaniu bogactwo było znakiem błogosławieństwa Bożego, Jego szcze-
gólnej opieki. To przekonanie wyrastało z  doświadczenia posiadania Ziemi Obiecanej, jako 
daru danego od Boga oraz z przykładów wielkich królów Izraela, jak na przykład Salomona czy 
Ezechiasza. Bogactwo było także przedstawiane jako znak wierności Boga wobec przymierza 
zawartego z  człowiekiem. Jednak Stary Testament, zwłaszcza księgi mądrościowe, doskonale 
rozumieją zagrożenia związane z faktem posiadania bogactw. O człowieku odrzuconym przez 
Boga jeden z Psalmów mówi: „Oto człowiek, który nie uczynił Boga swoją warownią, ale zaufał 
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mnóstwu swych bogactw, a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie” (Ps 52,9). W Starym Testamen-
cie znajdziemy także takie rady: „Nie pokładajcie ufności w przemocy ani się łudźcie na próżno 
rabunkiem; do bogactw, choćby rosły, serc nie przywiązujcie” (Ps 62,11).  
Nie zniknęło przekonanie, że źródłem bogactwa jest dobroć Boga, ale księgi mądrościowe do-
strzegają, jak łatwo ten dar możemy obrócić przeciwko jego Dawcy: „Kłamstwo i fałsz oddalaj 
ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał 
się niewiernym, nie rzekł: «A któż jest Pan?» lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znie-
ważać” (Prz 30,8-9).
w. 24 Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: «Dzieci, jakże trudno 
wejść do królestwa Bożego (tym, którzy w dostatkach pokładają ufność). 
Jezus wyjaśnia swoim uczniom to, co jest dla nich niezrozumiałe. Powtórzenie wypowiedzi jest 
zawsze znakiem podkreślenia jej wagi. Używając określenia „dzieci” w stosunku do uczniów, Je-
zus podkreśla, że potrzebują oni formacji do bycia prawdziwie Jego uczniami (por. J 8,31; 17,8). 
Dzieci są tymi, które wielu rzeczy jeszcze nie wiedzą i powinny się ich nauczyć.
w. 25 Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». 
Interpretacja mówiąca, że „ucho igielne” to jedna z niewielkich bram w murach Jerozolimy jest 
pozbawiona podstaw, bowiem taką bramę wybudowano tam w średniowieczu. Jezus używa ta-
kiego porównania, aby podkreślić, że Bóg ma moc czynienia rzeczy zupełnie niemożliwych dla 
człowieka. Może On „przeprowadzić wielbłąda przez ucho igielne”. Święty Paweł w ten sposób 
pisze o zagrożeniach ze strony bogactw: „A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w za-
sadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i za-
tracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, 
niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami” (1Tm 6,9n).  
w. 26 A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może się zbawić?»  
Uczniowie dosłownie „byli zdumieni i zaniepokojeni”. Ten czasownik jest w Nowym Testamen-
cie zarezerwowany dla opisania reakcji na nauczanie Jezusa i czynione przez Niego znaki. To 
zdumienie ma prowadzić do wiary w Jezusa. Uczniowie, kiedy czegoś nie rozumieją, zaczynają 
dyskutować między sobą. Skoro Stary Testament przedstawiał bogactwo jako znak błogosła-
wieństwa Bożego, a  człowiek, któremu Bóg błogosławi będzie miał problem ze zbawieniem, 
to co mają powiedzieć ci, którym Bóg nie błogosławi, czyli są biedni, a na dodatek takich jest 
większość? Zdumienie uczniów wynika z niezrozumienia sposobu działania Boga, bowiem już 
Kazanie na Górze było zbiorem „paradoksów Bożego działania”, kiedy Jezus ogłaszał: „błogosła-
wieni ubodzy (…), błogosławieni, którzy płaczą …etc.” (por. Mt 5,3-12).  
w. 27 Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest 
możliwe».
Pomimo wielkich dzieł dokonanych przez Boga w  historii Izraela, uczniowie, podobnie jak 
większość żydów, sprowadzali wiarę do bardzo racjonalnych wymiarów, zapominając o cudach 
czynionych przez Boga na korzyść swego ludu. Mówienie o wszechmocy Boga ma swoje uza-
sadnienie w Jego dziełach. To nie fakt wyrzeczenia się wszelkich bogactw jest źródłem zbawienia 
człowieka, ale wszechmoc łaski Boga, który chce zbawić każdego.
w. 28 Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». 
Apostołowie byli pierwszymi, którzy z powodu Chrystusa porzucili swoje zajęcia i rodziny (por. 
1,16-20.29-31; 2,13-17). Piotr wyraźnie chce podkreślić, że oni, w przeciwieństwie do bogatego 
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człowiek, jednak opuścili wszystko i poszli za Nim. Oni nie pytali Mistrza o życie wieczne, ale 
posłuchali Jego głosu, aby pójść za Nim nie wiedząc, co ich czeka.  
w. 29-30 Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, 
matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej te-
raz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego 
w czasie przyszłym.
Marek podkreśla, że powodem opuszczenia swoich rodzin i posiadłości jest osoba Jezusa i Ewan-
gelia, orędzie zbawienia przyniesione przez Niego każdemu człowiekowi. Nagroda otrzymana 
za porzucenie wszystkiego, aby być uczniem Jezusa jest stokrotna, ale udziałem uczniów będzie 
także los ich Mistrza, czyli prześladowania (por. J 15,20).   
Sam Jezus jest przykładem, że ma wiele domów, do których przychodzi (por. 7,17; 9,28), a praw-
dziwe więzy między ludźmi tworzą się dzięki słuchaniu Słowa Bożego (por. 3,31-35), które jest 
prawdziwym pokarmem człowieka (por. Mt 4,3n; Mdr 16,26). Warto też zauważyć, że Nowy 
Testament jako prawdziwe bogactwo ukazuje nadzieję (por. Rz 15,13), dobre czyny (por. 2Kor 
9,8) i wiarę (por. Jk 2,5).

Rozważanie
Głównym tematem perykopy nie jest stosunek chrześcijan do bogactw, ale problem odpowiedzi 
na Jezusowe powołanie. Każdy, kto otrzymał chrzest, został powołany, aby być uczniem Jezusa, 
aby mieć życie wieczne. Jezus powołuje, a jedną z przeszkód jest nasze przywiązanie do bogactw. 
Nie bogactwo samo w sobie, ale fakt, że bardzo łatwo staje się ono idolem człowieka. 
Mądrość chrześcijanina to znajomość własnych słabości i natury bogactw, które łatwo biorą 
człowieka w niewolę, uniemożliwiając kroczenie za Jezusem. I wtedy nie ma innego ratunku 
dla niego jak jałmużna, która jest prawdziwą walką z grzechami. Także taka jałmużna, o jakiej 
mówił Jezus: „Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. 
Potem przyjdź i chodź za Mną!”  
Jezus patrzy na każdego z miłością, każdego zaprasza do grona swoich uczniów. Jeśli tego nie 
widzę, może nigdy nie pragnąłem „mieć życia wiecznego”? Może jestem na etapie „uganiania się 
za bogactwami” i stąd się wzięły moje „liczne boleści”? (por. 1 Tm 6,10) Jeśli dziś nie kroczę za 
Jezusem, to co mnie od Niego odciągnęło?  
Mój smutek – z czego się rodzi? Ewangelia ukazuje, że z odrzucenia zaproszenia Jezusa. Kiedy 
jestem smutny, pochmurny, przygnębiony czy stawiam sobie pytanie: Panie, kiedy i w czym od-
rzuciłem Twoje zaproszenia? A może potrafię tylko narzekać, mieć pretensje i oskarżać? 
Święty Paweł pisał do Koryntian „Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, 
kto miał niewiele.” (2 Kor 8,15) Czemu służy moje, choćby najmniejsze, bogactwo? Czy przy-
padkiem nie przeszkadza mi być uczniem Jezusa? Bogactwo materialne, bogactwo uzdolnień, 
bogactwo wolnego czasu, bogactwo pracy, bogactwo przyjaciół, etc. Bogactwo przestaje być 
przeszkodą w byciu uczniem Jezusa, kiedy w całości zaczyna służyć potrzebującym, natomiast 
zabija, kiedy jest zachowane wyłącznie dla siebie (por. Dz 5,1-10). 
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