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List do Filipian - Żyć, umrzeć, w każdym razie radować się 

 
 

Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk. 

 Najpiękniejsze i najsłynniejsze zdanie z Listu do Filipian! 

Proces utożsamiania się Pawła z Chrystusem zyskuje tutaj szczytowy i ikoniczny 

wyraz, tak że Apostoł jeszcze raz będzie mógł wzywać swoich odbiorców, by stali się 

jego naśladowcami. Bez jakichkolwiek skrupułów. 

Zarozumialstwo, arogancja, pycha? Oczywiście. 

 Jak być świętym bez odrobiny takiej świętej arogancji?  

 Jak można powiedzieć coś podobnego bez wątpliwości i lęków? 

Tylko jeżeli śmierć naprawdę już nie wywołuje trwogi. A Paweł pisze w więzieniu, 

skazany na śmierć, i jest niewytłumaczalnie pogodny, tak radosny, że List do Filipian 

nazwano też "Listem radości". 

Słowo "radość" występuje w nim aż 12 razy, a ogólny ton Listu jest pogodny                       

i pocieszający. Mamy do czynienia z tekstem, który nie wynika z problemów 

duszpasterskich ani z dysput teologicznych, ale z dwóch powodów: 

 umocnienia "swoich" Filipian 

 powierzenia im własnej sytuacji 

Filippi to założone przez ojca Aleksandra Wielkiego miasto, które Paweł lubi, bo 

przybywa do niego po wizji sennej, w której mieszkaniec tamtego regionu, dzisiejszej 

Macedonii zaprasza go z wizytą. 

Dzięki tej wizji Ewangelia po raz pierwszy będzie głoszona w Europie. 

Jest rok 50. 

Paweł nieraz odwiedzi tę wspólnotę, która jest mu bardzo bliska, i napisze ten List 

prawdopodobnie dwa lub trzy lata później, podczas pobytu w więzieniu w Efezie. 



Paweł jest szczęśliwy i mówi o swoim głębokim przywiązaniu i dobrych dziełach, 

które zaczęły się w tej wspólnocie. Informuje o swojej sytuacji jako więźnia, czyniąc 

to bez żalu i urazy: 

Ale cóż to znaczy? Jedynie to, że czy to obłudnie, czy naprawdę, na 

wszelki sposób głosi się Chrystusa. A z tego ja się cieszę i będę się cieszył. 

Pawła kompletnie nie obchodzi to, co może mu się przytrafić! 

Powód jest jasny.  

Skoro żyje, żyje, by głosić Ewangelię;                                                                    

jeśli umrze, to nawet lepiej, bo spotka Jezusa. 

Drugi rozdział przynosi nam perełkę tego tekstu Pawła, hymn o liturgicznym 

posmaku i takiej prostocie oraz spójności, które sprawiają, że jest wyjątkowy: 

Należałoby go nauczać jako pierwszego, autentycznego, wielkiego świadectwa 

myśli chrześcijańskiej, które opowiada, wspomina, czci tajemnicę Chrystusa. 

Powtarzam, należałoby go słuchać, śpiewać, celebrować, modlić się nim. 

Kiedy po raz pierwszy sam się z nim spotkałem, ten hymn zmienił moją wiarę, 

ponieważ wreszcie zrozumiałem, co naprawdę zdarzyło się z Jezusem! Otóż; 

To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.  

On, istniejąc w postaci Bożej,  

nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, 

lecz ogołocił samego siebie,  

przyjąwszy postać sługi,  

stawszy się podobnym do ludzi.  

A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,  

uniżył samego siebie,  

stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej.   

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył  

i darował Mu imię ponad wszelkie imię,   

aby na imię Jezusa  

zgięło się każde kolano  

istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.   

I aby wszelki język wyznał,  

że Jezus Chrystus jest PANEM -  

ku chwale Boga Ojca. 

 

W języku greckim nie mówi się o "dążeniu", zdanie wprowadzające zostało 

zapisane tak: "wszystko myślcie w ten sam sposób, jaki był w Chrystusie Jezusie". 



Tekst skłania do refleksji nad czasem przed przyjściem Jezusa, nad naturą Boską 

poprzedzającą naturę ludzką, i oznajmia, po raz pierwszy w Nowym Testamencie, że 

w Jezusie Chrystusie Bóstwo objawiło się w ludzkim ciele. 

Jeśli Jan będzie mówił w Prologu, że Słowo "stało się ciałem", Paweł mówi                       

o przyjęciu, objawieniu, a w końcu o ogołoceniu (ekenosen, "ogołocił samego 

siebie").  

A wcześniej jeszcze piękniejsze zdanie:  

"w swojej Boskiej postaci za grabież nie uznał tego, że jest równy Bogu". 

 

W niewielu słowach rodzi się tutaj myśl chrześcijańska:  

 syn cieśli, człowiek krzyża istnieje przed początkiem wszystkiego i ma 

postać Boską, ale ogołaca się z niej, objawiając się w postaci ludzkiej                 

i zmierzając do upokorzenia śmierci i to śmierci krzyżowej. 

 

Stąd zaczyna się druga część hymnu, ta o zmartwychwstaniu i wywyższeniu 

Chrystusa Pana. 

W tym znakomitym utworze zapiera dech w piersi, jak podczas nurkowania na 

bezdechu w otchłani, część pierwsza, w której króluje określenie "skorzystać ze 

sposobności", w oryginale greckim nawiązujące do łupu z prawdziwej grabieży. 

 

Mieszkańcy Filippi widzieli na horyzoncie Olimp, siedzibę bogów,                                       

i prawdopodobnie mieli silnie zakorzenione, typowe dla religijności helleńskiej 

wyobrażenie "przywileju" bóstw. 

Aby zrozumieć omawiany hymn, trzeba wyobrazić sobie, że ten, kto go napisał, 

może sam Paweł (który mógł także zaadaptować wcześniejszy tekst), miał w uszach 

mit Prometeusza:  

przyjaznego ludzkości, wykradającego ogień bogom, by dać go ludziom,                            

i ponoszącego karę z ręki Zeusa, który więzi go, a potem strąca w czeluści Tartaru, do 

środka Ziemi. 

Goethe śpiewał tak, myśląc o karze Prometeusza, która była dla niego symbolem 

ludzkich nieszczęść: 

"Nic nędzniejszego nie znam/ Pod słońcem niż wy, bogowie!/ Ubogo się 

żywi/ Ofiarnymi dary/ I modłów tchnieniem/ Wasz majestat./ A i tego wam 

by brakło, Gdyby nie żebracy/ I dzieci, pełni ufności głupcy"
1
. 

 
                                                           
1
 J.W. Goethe, Prometeusz, Fragment dramatu, przeł. S. Lichański, (...) 



Hymn z Listu do Filipian opowiada inną historię. Koniec przywilejów 

najpotężniejszej kasy, tej z niebios! 

Sądzę, że jeśli istnieje symbol, umożliwiający zrozumienie, jaką wizję Boga mają 

chrześcijanie, to właśnie tą z początku hymnu: Boga, który nie jest zazdrosny                         

i ogołaca się z samego siebie. W chrześcijańskim żargonie lubimy mówić o Boskiej 

kenozie
2
. 

Dalej tekst płynie wartko, ale po osiągnięciu tak wysokiego szczytu nie wnosi już 

nic szczególnie istotnego. 

 

W trzecim rozdziale sytuacja się zmienia, toteż niektórzy słusznie sugerują, że 

mamy do czynienia z Pawłowym "kopiuj - wklej". 

Zdaniem niektórych wersety 3,1b-4,1.8-9 składają się na prawdziwy list 

polemiczny, który Paweł miał przy sobie; coś w rodzaju noty obronnej, którą miałby 

opracować i używać w różnych okazjach, jakich, jak wiadomo, wcale mu nie 

brakowało! 

Rzeczywiście ton jest tutaj diametralnie inny od pogodnego nastroju, panującego              

w pozostałej części Listu. Posłuchajcie, jak się zaczyna: 

Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się 

okaleczeńców! My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym - my, 

którzy sprawujemy kult  Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, 

a nie pokładamy ufności w ciele. 

Rozpoznajecie go? To gniewny i bezkompromisowy Paweł, pod pewnymi 

względami nieznośny, jeśli nie weźmie się pod uwagę stopnia napięcia oraz wysokości 

stawki. 

Problemy pierwotnego Kościoła były wielkie, a obelgi wzajemne. Nigdzie nie jest 

powiedziane, że jedność Kościoła należy do przeszłości, zawsze jest jego przyszłością! 

 

Pawłowi udaje się sformułować w tym miejscu naprawdę poruszającą koncepcję: 

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania 

Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego                        

i uznaję to za śmieci. 

Greckie słowo skubala znaczy: gnój, mierzwa, nieczystość. 

                                                           
2
 Kenoza, termin wywodzący się z greckiego źródłosłowu kenosis, opartego na czasowniku kenoun (ogołocić, 

zniweczyć, unicestwić), w teologii chrześcijańskiej używany na określenie wcielenia jako dobrowolnego uniżenia 
się Chrystusa dla zbawienia człowieka, przyp. tłum. 



To oczywiste, że Paweł, w punkcie kulminacyjnym dysputy, zamierza użyć 

brzydkiego słowa, mogącego wyrazić, prócz gniewu, także żałosną i haniebną sytuację 

tych, którzy odrzucają tak chwalebnie objawioną tajemnicę Chrystusa. 

 

Chrześcijański antysemityzm przewija się, moim zdaniem, w równie twardych 

tekstach, a w sytuacji o wielkim natężeniu polemicznym przekształca nawet                               

w doktrynę teologiczną. 

I nie należy zapominać, że Żyd Paweł w Liście do Rzymian mówi nawet, że sam 

chciałby być pod klątwą na rzecz swoich rodaków według ciała, których nazywa 

"braćmi". 

 

Jednak od pamiętnego dnia na drodze do Damaszku życie Pawła było autentyczną 

walką, w której musiał odrzucić wcześniejszy świat, wszystko to, za co walczył i o co 

się trudził. 

I kiedy Paweł gardzi tym światem, nie ma zamiaru powiedzieć, że ten świat i jego 

postępowanie w tym świecie były pozbawione wartości. 

On może bardziej niż ktokolwiek inny ufać ciału i czuje się nieskazitelny, gdy idzie 

o sprawiedliwość, jaka płynie z przestrzegania Prawa. 

 

W Liście do Rzymian usunie także tę przechwałkę i stwierdzi, że jedyna 

sprawiedliwość możliwa dla człowieka pochodzi od Chrystusa. 

 

Tu jeszcze wywody Pawła koncentrują się wokół niego samego. Paweł czuje, że 

może się chełpić, ale tego nie czyni. 

Dobrowolnie postanawia odrzucić zysk, zasługę, ponieważ w porównaniu                          

z wzniosłością poznania Chrystusa wszystko poczytuje za śmieci i mierzwę: jednym 

słowem, postanawia czynić jak Jezus, który nie skorzystał ze sposobności, aby być na 

równi z Bogiem. 

 

Myślę, że Paweł czuje się doskonałym naśladowcą Chrystusa. Również on ogołocił 

się ze swojej pierwotnej postaci. Również Paweł miał swoją kenozę! 

W książeczce, jaką stanowi List do Filipian, mamy Pawła polemistę, wyrokującego 

w sposób, który uczyni go sławnym i odpychającym; jest z pewnością skuteczny, ale 

jego myśl zawsze musi być odbierana rozważnie, aby nie wywoływać bolesnych 

sprzeczności i dogmatyzmów. 

W każdym razie pozostaje główna myśl Pawła, którą wyraża tutaj w zachwycający 

sposób. 



Apostoł podkreśla bowiem, że pragnie 

pozyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie w oparciu o własną 

sprawiedliwość, pochodzącą z Prawa, ale dzięki sprawiedliwości, która rodzi 

się przez wiarę w Chrystusa i której Bóg udziela na podstawie wiary
3
. 

 

Następnie mamy rodzaj programu drogi formacji chrześcijańskiej. 

Gdybyśmy chcieli zapytać Pawła, co to znaczy zostać chrześcijaninem, taka byłaby 

jego odpowiedź: 

poznanie Chrystusa, 

Zarówno przez doświadczenie mocy Jego 

Zmartwychwstania, 

Jak i przez udział w jego cierpieniach. 

A stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, 

Dojdę w jakiś sposób do powstania z martwych
4
. 

 

Ciekawy porządek: bez poznania mocy Chrystusa Zmartwychwstałego niemożliwy 

jest i nie do pomyślenia udział w Jego cierpieniach i śmierci. Wrogowie krzyża, 

wspomniani przez Pawła w tym Liście, to w rzeczywistości ci, którzy odrzucają 

zmartwychwstanie i nie rozumieją tajemnicy ogołocenia i wywyższenia Chrystusa. 

W zakończeniu Listu znika zażartość fragmentów polemicznych i Paweł odzyskuje 

wdzięk. Wezwanie, które podsumowuje List, zostało przejęte w liturgii Adwentu, w 

niedzieli radości (Gaudete). 

Kreśli pobożny i czysty wizerunek chrześcijańskiej wspólnoty: 

Radujcie się zawsze w Panu: jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech 

będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest 

blisko! O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 

przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój 

Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli               

w Chrystusie Jezusie. 

Dobrze się czyta List do Filipian. To ładny tekst i nawet polemiczny dodatek na 

końcu nie razi. 

                                                           
3
 Fragment w Biblii Tysiąclecia: " bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim - nie mając mojej 

sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, 

sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze" (przyp. MK) 
4
 Tamże: " przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach 

- w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, (11) dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych." 
(przyp. MK) 



Radość, pogoda i odrobina polemicznego pieprzu, a uczymy się rozumieć siłę 

Apostoła, jego utożsamienie się z Chrystusem, jego refleksję na temat wiary, która 

rozwija się w nieprawdopodobny sposób. 

W końcu prawdziwą zasługą Pawła jest ukazanie, jak wiara w Chrystusa i poznanie 

Jego tajemnicy powodują, że wierzący upodabnia się do Niego. 

Jak napisał w tym fortunnym Liście: "żyć - to Chrystus!". 

 A czy ty możesz szczerze coś takiego powiedzieć? 

 

 

Dobrej lektury! 

 


