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Katecheza
Święty Ojciec Pio swoimi uczynił słowa apostoła Pawła: „Co do mnie, nie daj Boże, był się miał 
chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ga 6,14).
Przez długie lata znosił pokusy przeciwko wierze, nadziei i czystości; przeżywał udręki psychicz-
ne i  fizyczne spowodowane działaniem złego ducha: strach, bicie, prześladowanie, niezrozu-
mienie, ostre spory, głośne demonstracje tłumu, który przybywał do San Giovanni Rotondo ze 
wszystkich stron i przynosił zamieszanie.
Pomimo ciężaru związanego z fizycznym bólem, znosił niewytłumaczalne medycznie zjawiska 
chorobowe, jak na przykład wysoką, dochodzącą do 42° C, a nawet je przekraczającą gorączkę, 
gdy zwykłe termometry pękały mu pod pachą. Nie można też nie wspomnieć o cierpieniach 
spowodowanych przez ukoronowanie cierniem, biczowanie, przebicie gwoźdźmi i stygmaty.
Jaśnieje w Ojcu Pio cnota wstrzemięźliwości: „Modlitwa i umartwienie były środkami, których 
zwykle używał, aby osiągnąć cnotę wstrzemięźliwości, zgodnie z życiem franciszkańskim. Był 
wstrzemięźliwy w myśleniu i  sposobie życia”. Wystarczy wspomnieć w  tym kontekście o cią-
głych postach, długich czuwaniach czy wydłużonym czasie modlitwy.
Ponadto na podstawie niektórych stwierdzeń i postaw Ojca Pio możemy przekonać się o jego 
zaangażowaniu i pragnieniu życia tą cnotą w celu doskonalszego upodobnienia się do Jezusa 
Chrystusa. 
W jednym z listów do ojca Benedetta napisał: „Nie chcąc tego, jestem podatny na wybuchy znie-
cierpliwienia. Jest to jeszcze inny kolec, który przeszywa mi serce”. Przy innej okazji jeszcze ja-
śniej pokazuje swój stan duszy, stwierdzając, że pomimo wysiłku ulega tej samej wadzie. Zdarza 
mu się, że podnosi trochę głos, gdy kogoś poprawia. Pisze: „Wiem, że jest to słabość zasługująca 
na naganę, ale co robić, aby móc jej uniknąć, jeśli nie zdążę się nawet spostrzec, kiedy to mi się 
zdarza? A jednak modlę się, płaczę i żalę się przed naszym Panem, ale jeszcze w pełni mnie nie 
wysłuchał. I pomimo całej czujności, którą w to wkładam, czasami zdarza mi się niestety zrobić 
to, czego się brzydzę i czego chcę uniknąć. Niech i Ojciec dalej powierza mnie Bożemu miło-
sierdziu”.
Ojciec Benedetto zachęca go do walki, choćby i  takiej, w której nie będzie mu dane odnieść 
zwycięstwa. Bóg przecież cieszy się, widząc odważnych żołnierzy, którzy walczą, chcąc pozostać 
wiernymi. Ważne, aby umrzeć, walcząc. Kierownik duchowy pisze do Ojca Pio: „Nie denerwuj 
się twoimi wybuchami, jednakże nie powinieneś nigdy spocząć na laurach. Jeśli Pan nie daje ci 
łaski nieustannej i ciągłej delikatności, to dlatego, że chce ci zostawić miejsce do ćwiczenia się 
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w świętej pokorze. Jako pokutę nałóż sobie postanowienie, że za każdym razem, kiedy puści ci 
hamulec, będziesz dwa razy bardziej łagodny”.
Słabość świętego Stygmatyka, w przedziwny sposób stanowiącą jego siłę w Panu Bogu ukazuje 
następujące wyznanie: „O mój Panie, mój Boże – co za wstyd! Nigdy nie udało mi się nic ofiaro-
wać Tobie w moim życiu i teraz, przy tej odrobinie cierpienia, przy tej błahostce w porównaniu 
z Twoją męką na krzyżu, narzekam i upadam na duchu”.
Kiedy przygniata go ciężar prób, Ojciec Pio ofiaruje swoje cierpienia Bogu, ale szuka też oparcia 
i słowa pocieszenia u swojego ojca duchowego: „Niech ojciec często mnie odwiedza”.
Ojciec Pio pokazał, że posiada niezwykłą siłę ducha: zaakceptował liczne interwencje władzy 
kościelnej i bez słowa obrony zniósł oszczerstwa. Pokazał też cnotę męstwa, gdy musiał wyjaśnić 
pewne kwestie czy to ze swoim ojcem duchownym, czy z ojcem prowincjałem.

Roman Rusek OFMCap

Pytania do dzielenia w grupach:
•  Czy pamiętam słowa Jezusa: „Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie 

krzyż swój i niech Mnie naśladuje”?
•  Czy zbyt łatwo nie zniechęcam się trudnościami, gdy trzeba świadczyć o swojej wierze?
•  Czy umiem iść pod prąd, gdy wymaga tego moja przynależność do Chrystusa?
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Medytacja biblijna
Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele 
cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię 
Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź 
Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. 
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 odnie-
sie 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, 21-27)

Wiara w Jezusa nie może być pozbawiona odniesienia do Krzyża. Jest to jej wymiar fundamen-
talny, co znajduje szczególne uzasadnienie w słowach św. Pawła: „my głosimy Chrystusa ukrzy-
żowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są 
powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.” 
Jezus chce być rozpoznany przez swoich uczniów jako Mesjasz. Lecz konieczna jest zmiana ich 
wyobrażeń na temat tego, w jaki sposób Mesjasz dokona zbawienia. Uczniowie muszą porzucić 
wizję Mesjasza politycznego, triumfującego nad swoimi przeciwnikami i nad wrogami Izraela, 
i w to miejsce przyjąć Izajaszową wizję o Cierpiącym Słudze Jahwe. Misja Mesjasza przyjmują-
cego dobrowolnie krzyż ma też uobecnić się w życiu każdego z jego uczniów.

Interpretacja tekstu
w. 21 Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cier-
pieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i  trzeciego dnia zmar-
twychwstanie. 
Zwrot „odtąd” (gr. apo tote) w Ewangelii Mateusza występuje 3 razy. Pierwszy raz na określenie 
początku publicznej działalności Jezusa (por. 4,17), drugi raz w rozważanym tekście, a  trzeci 
w stosunku do Judasza, który „odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać” (26,16). Nie można 
mieć wątpliwości, że zwrotem tym Ewangelista pragnie podkreślić przełomowy moment w mi-
sji Zbawiciela. Jest nim objawienie uczniom drogi zbawienia, które dokona się poprzez śmierć 
i zmartwychwstanie. Do tego momentu byli świadkami cudów, uzdrowień, pięknych katechez, 
sporów co do prawdziwego znaczenia Prawa, z których Jezus wychodził zwycięski i utwierdzali 
się w swoich wyobrażeniach o Mesjaszu triumfującym nad przeciwnikami Izraela. Zapowiedź 
krzyża gwałtownie niszczy oczekiwania uczniów. Jerozolima jest Miastem Świętym, wybranym 
przez Boga, mieszkaniem Boga (por. Ps 78,68n; 132,13-18), które nieustannie sprzeciwiało się 
Bogu (por. 23,37; Łk 13,33), a równocześnie swoim istnieniem zapowiadało Nowe Jeruzalem. 
Jest tu mocne nagromadzenie symboli, bowiem śmierć Jezusa, Syna Bożego, dokona się w Mie-
ście Świętym, które Bóg wybrał sobie na mieszkanie (por. Ps 76,3), a sprawcami śmierci Jezusa 
będzie elita narodu: przywódcy świeccy (starsi), religijni (arcykapłani) i  intelektualni (uczeni 
w Piśmie). Wszystkie trzy grupy wchodziły w skład Sanhedrynu, najwyższego autorytetu żydów 
pod rzymska okupacją.
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w. 22 A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyj-
dzie to nigdy na Ciebie». 
Mateusz nie wacha się przed podkreśleniem drogi, jaką Piotr musi przejść, aby rzeczywiście 
stać się opoką dla Kościoła (por. 16,18n). Jest to droga nawrócenia (por. Łk 22,32), którą każdy 
wierzący musi przejść na wzór Piotra. Ten, który w imieniu wszystkich uczniów wyznaję wiarę 
w Jezusa-Mesjasza nie może się pogodzić z wizją Jego cierpienia i śmierci, a dodatkowo jakby 
nie słyszał zapowiedzi zmartwychwstania. Pomimo faktu, że niewinnie cierpiący Mesjasz był za-
powiedziany przez wiele postaci biblijnych: Izaak, Józef egipski, prorocy, Cierpiący Sługa Jahwe, 
Piotr nie godzi się na taką wizję zbawienia, czemu daje jednoznaczny wyraz. Jego sprzeciw jest 
zdecydowany. Czasownik przetłumaczony jako „robić wyrzuty” (gr. epitimao) jest tłumaczony 
częściej jako ganić, karcić, zgromić, upomnieć i posiada raczej dobitną wymowę. 
w. 23 Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo my-
ślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki». 
Jezus używa w stosunku do Piotra tak samo mocnych słów jak w czasie kuszenia w stosunku do 
demona (por. 4,10). Dosłownie Jezus mówi „odejdź za mnie”, co można rozumieć, tak jak w tłu-
maczeniu Biblii Tysiąclecia, ale także w sensie „nie pokazuj mi drogi”. Znajdzie to swoje odbicie 
w mowie do uczniów: „Jeśli kto chce pójść za mną …”. To nie Jezus ma iść za radami Piotra, ale 
Piotr za Jezusem. Imię szatan oznacza w języku hebrajskim „przeciwnik”. Ten, kto odciąga od 
krzyża jest prawdziwym przeciwnikiem Jezusa, ale także każdego człowieka. Zawada to greckie 
skandalon, słowo, które oznacza przeszkodę na drodze, coś, o co się potykają ludzie. Piotr jest 
rzeczywiście przeszkodą, bowiem sprzeciwiając się krzyżowi opowiada się za wizją Mesjasza, 
do której demon namawiał Jezusa w czasie kuszenia (por. 4,1-11). Już Izajasz dobitnie wskazuje 
na rozdźwięk między sposobem myślenia człowieka i planami Boga (por. Iz 55,8n). Aby odkryć 
prawdziwe drogi Boga potrzeba nawrócenia (por. Iz 55,7). 
w. 24 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. 
Piotrowa niezgoda na Jezusową drogę zbawienia stanowi punkt wyjścia dla nauki, która skiero-
wana jest do wszystkich uczniów. O ile Piotr „upominał” Jezusa na osobności, o tyle Jezus swoją 
naukę o krzyżu kieruje do wszystkich uczniów. Słowa: jeżeli kto chce pójść za mną mają sens 
wezwania do zaangażowania się po stronie Chry stusa, który stawia pewne warunki. A więc nie 
jest to zachęta skierowana tylko do ludzi dobrej woli. Nie trak tuje ono naśladowania Jezusa jako 
ewentualności pozostawionej do wy boru w sensie: gdyby ktoś miał ochotę. Pójście za Jezusem 
określają trzy czasowniki ze spójnikiem „i”: ... niech się zaprze... i nich weźmie... i niech idzie 
za mną. Jeżeli ów spójnik będzie się uważać za zwykły łącznik zdań współrzędnie złożonych, to 
w takim razie wypowiedź Jezusa zawiera wa runki, jakie należy stopniowo spełniać, aby zostać 
uczniem Jezusa. Jeżeli natomiast spójnikowi „i” nada się zna czenie wyjaśniające: „to znaczy”, 
wówczas słowa Jezusa zawierają wa runek przynależności do Niego: Jeżeli kto chce pójść za mną, 
niech zaprze się siebie, to znaczy niech weźmie... Komentatorzy katoliccy ową wypo wiedź Je-
zusa interpretują w  pierwszym znaczeniu. Niezależnie jednak ad spo sobu interpretacji spój-
nika należy zwrócić uwagę, że słowo zaprzeć się zawiera w sobie ideę całkowitego i bez reszty, 
dynamiczne go oddania się sprawie pójścia za Jezu sem. W wezwaniu: niech weźmie krzyż mieści 
się pouczenie i zachęta do po dejmowania wszystkich trudności i cierpień, jakie niesie z sobą 
życie ucz nia Jezusowego, aż do ofiary z życia. Najbardziej charakterystyczne jest ostatnie we-
zwanie: niech idzie za Mną. Uczeń Jezusa ma iść śladami swego Mistrza aż do całkowitego pod-
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dania woli swojej woli Ojca Niebieskiego. Ma więc być posłuszny Jezusowej na uce, naśladować 
Go w Jego czynach, gdyż Jezus właśnie w nauce swej i w czynach swoich zamknął prawdziwe 
i rzeczywiste posłannictwo woli Bożej. Pójście zatem za Jezusem można okre ślić jako świadome, 
dobrowolne i oso bowe przyłączenie się do Niego, połą czone z całkowitym, aż do śmierci, od-
daniem się Jemu.
w. 25 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 
Wiersz zawiera pozorny paradoks, który wyjaśnia się podwójnym sensem rzeczownika „życie”. 
Jest on użyty na określenie życia doczesnego oraz życia wiecznego (nadprzyrodzonego). Ten, 
kto chce zachować swoje życie dla siebie samego, kto chce mieć swoje życie doczesne „dla siebie”, 
traci życie wieczne. Ten, kto powierza swoje życie w ręce Boga, „traci je” zyskując tym samym 
życie wieczne. 
w. 26 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? 
Wartość życia wiecznego jest nieporównywalna z żadną inną wartością. Radykalizm tego po-
równania jest podobny do tego, co proponuje Kazanie na Górze w walce z grzechem: „Jeśli więc 
prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla 
ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do pie-
kła.” (5,29) oraz do historii bogacza, który całą swa ufność złożył w swoim bogactwie: „Lecz Bóg 
rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypad-
nie to, coś przygotował?” (Łk 12,20), a psalm dobitnie podkreśla : „Nikt bowiem siebie samego 
nie może wykupić ani nie uiści Bogu ceny swegowykupu – jego życie jest zbyt kosztowne i nie 
zdarzy się to nigdy” (49,8n). 
w. 27 Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy 
odda każdemu według jego postępowania. 
Jest tu nawiązanie do obrazu sądu ostatecznego, jako ostatecznego momentu oddzielenia dobra 
i zła, dobrych i złych. Najważniejszym obrazem takiego sądu jest Mateuszowy opis rozpoczy-
nający się słowami: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, 
wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, 
a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi 
po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.” (25,31). Idea sądu jako miejsca nagrody i kary jest 
obecna już w Stary Testamencie: „Według czynów każdemu zapłaci, odda, kto na co zasłużył.” 
(Hi 34,11); „I Ty, Panie, jesteś łaskawy, bo Ty każdemu oddasz według jego czynów.” (Ps 62,13); 
„Ja również wybiorę dla nich utrapienia i sprowadzę na nich zło, którego się obawiają, ponieważ 
wołałem, a nikt nie odpowiadał, mówiłem, a nie słuchali. Owszem, czynili zło w oczach moich 
i wybrali to, co Mi się nie podoba.” (Iz 66,4) Nie chodzi tu a  jakieś bliżej nieokreślone dobre 
uczynki, ale o czyny wiary: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od 
was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” (Ef 2,8n)

Medytacja 
Jezus przyszedł, aby wypełnić wszystkie Boże obietnice dotyczące zbawienia swego ludu i od-
kupienia całej ludzkości. Czyni to pokornie oddając swoje życie na krzyżu. Do takiej samej 
postawy Jezus zaprasza swoich uczniów. Człowiek jest powołany do tego, aby przyjąć tę darmo-
wa miłość Boga. Postawa Piotra w rozważanej perykopie jest obrazem tego, co Paweł określa 
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mianem człowieka zmysłowego. Dlatego nawrócenie jest faktyczną przemianą. Różnice pomię-
dzy człowiekiem nienawróconym i nawróconym uwydatnia tekst Pawła: „Człowiek zmysłowy 
bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może 
tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, 
lecz sam przez nikogo nie jest sądzony.” (1Kor 2,14n) Przykładem tego, jak wielka dokonała się 
przemiana w życiu uczniów wymownie podkreśla świadectwo św. Pawła w obliczu proroctwa 
o swoim uwięzieniu w Jerozolimie: „Co robicie? Dlaczego płaczecie i rozdzieracie mi serce? Ja 
przecież gotów jestem nie tylko na więzienie, ale i na śmierć w Jerozolimie dla imienia Pana Je-
zusa.” (Dz 21,13) Taka przemiana nie dotyczyła wyłącznie Pawła, ale jak przekazuje nam Trady-
cja, wszyscy Apostołowie poza Janem, oddali swoje życie za Chrystusa. Nie tylko „byli gotowi”, 
ale faktycznie to uczynili. Dlatego nie można sobie wyobrazić naśladowców Chrystusa bez krzy-
ża. Ks. Winiarski tak opisuje rzeczywistość krzyża, do której Jezus zaprasza swoich uczniów: 
„Krzyż Chrystusa był wiadomy. Ale co jest naszym krzyżem? Krzyżem jest historia każdego nas. 
Jej treść, jej kierunek, ludzie, którzy ją z nami współtworzą. Krzyżem jest codzienność, dzień 
powszedni, obowiązki, decyzje i związana z nimi odpowiedzialność. Krzyżem jest samotność, 
starość, nałogi, śmierć bliskich. Krzyżem jest wszystko to, czego człowiek nie akceptuje. Przed 
czym się broni, od czego ucieka itp. Jak długo człowiek tego nie zaakceptuje, tak długo będzie 
doświadczał jedynie zniszczenia, czyli pustki, bezsensu, buntu, pretensji.” 
Krzyż to znak całkowitego przyjęcia woli Ojca. Co dziś jest moim krzyżem? Jaki jest mój sto-
sunek do tej rzeczywistości, którą określam „mój krzyż’? Akceptacja krzyża jest owocem prze-
baczenia. Jeśli oburzam się, buntuje się na swój krzyż to warto postawić sobie pytanie: Komu 
jeszcze nie wybaczyłem jego przewinień względem mnie? A może to ja nie chcę przebaczyć? 
A kogo powinienem prosić o przebaczenie? Jeśli dostrzegam wokół siebie tych, którzy nie godzą 
się na swój krzyż, a takich ludzi jest niemało, w jaki sposób mogę im pomóc?
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