
Mk 8, 31 – 9,1 

 

(31) I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie 

odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie 

zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.  

(32) A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i 

zaczął Go upominać.  

(33) Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra 

słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o 

tym, co ludzkie.  

(34) Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: 

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie 

krzyż swój i niech Mnie naśladuje!  

(35) Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie                

z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.  

(36) Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a 

swoją duszę utracić?  

(37) Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?  

(38) Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem 

wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy 

przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi.  

 

  (1) Mówił także do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co 

tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w 

mocy. 

 

 

 

 

 

 



Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania. 

Warunki naśladowania Jezusa - (Mk  8, 31 - 9, 1) 

Ks. Dr Piotr Jaworski, "Krąg biblijny nr 36" Wyd. Biblos 

 

Analizowany fragment opowiada o wydarzeniach następujących bezpośrednio po scenie, 

w której Piotr w imieniu własnym i pozostałych uczniów wyznał uroczyście wiarę w 

mesjańskie posłannictwo Jezusa (Mk 8,27-31). Wszystko zdaje się przemawiać za tym, że 

oba dialogi miały miejsce w pobliżu Cezarei Filipowej - a zatem w miejscu odosobnienia, 

do którego Nauczyciel udał się ze swymi najbliższymi uczniami na swego rodzaju 

rekolekcje. 

To punkt kulminacyjny całej Ewangelii św. Marka - coś się kończy i coś się zaczyna. 

Uczniowie przebyli wraz ze swym Mistrzem długą drogę, podczas której musieli zmierzyć 

się z pytaniem: "Kim jest Jezus?". 

Pomimo wielu trudności i wątpliwości (np. Mk 8,17-21) wreszcie - jako jedyni spośród 

wielu z tych, którzy podążali za Jezusem i słuchali Go (Mk 8,28) - byli w stanie udzielić 

prawidłowej odpowiedzi: "Ty jesteś Mesjasz!" (Mk 8, 29). 

Nie był to jednak koniec drogi odkrywania tożsamości Mistrza z Nazaretu przez 

uczniów, gdyż choć rozpoznali w Nim Mesjasza, to jednak ich rozumienie Jego 

rzeczywistego posłannictwa wciąż pozostawało bardzo powierzchowne. Być może właśnie 

stąd w relacji Marka w reakcji Jezusa na wyznanie Piotra zabrakło tej emfazy, o której 

wspomina choćby Mateusz (por. Mt 16,17 - 19: (17) Na to Jezus mu rzekł: 

Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego 

ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. (18) Otóż i Ja tobie 

powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a 

bramy piekielne go nie przemogą. (19) I tobie dam klucze królestwa 

niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co 

rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.). 

W Ewangelii św. Marka Jego reakcja jest wręcz zaskakująca: "Wtedy surowo im 

przykazał, żeby nikomu O Nim nie mówili" (Mk 8,30). A następnie wygłosił swoistą 

katechezę mistagogiczną, objaśniając im, jak należy rozumieć tytuł "Mesjasz".  

Rozpoczął w ten sposób kolejny etap Jego poznawania i pogłębiania relacji z Nim. 

Jezus od razu przeszedł do sedna. Korzystając z tego, że byli sami, "zaczął ich pouczać" 

(Mk 8,31a). Sformułowanie to, zaczerpnięte z języka aramejskiego, jest charakterystyczne 

dla Marka, występuje 26 razy w jego Ewangelii (np. Mk 4,1; 6,2.7.34.55; 8,31.32.41 etc.). 



W ten sposób ewangelista anonsuje niejako nową myśl, która stanowi kontynuację, ale 

jednocześnie pogłębienie i często zaskakujące rozwinięcie poprzedniej. 

Tak też było i w tym przypadku: Jezus, potwierdzając wyznanie uczniów, skorygował 

błędne rozumienie użytego przez nich tytułu mesjańskiego.  

Piotr trafnie odgadł religijne posłannictwo Jezusa, ale nie pojął wszystkiego. Jego 

Mesjasz to król  - zwycięski i otoczony chwałą, musiał więc wyjaśnić swoim uczniom, że 

droga do królowania - a ostatecznie do tryumfu i chwały - wiedzie przez cierpienie i śmierć. 

Do tej pory Jezus jedynie napomykał o gwałtownej śmierci Mesjasza (Mk 2,20; 3,6; 

6,17-29), dopiero po wyznaniu Piotra powiedział to wprost - nie w przypowieściach, ale 

"zupełnie otwarcie" (Mk 8,32) - że zgodnie z Bożym planem będzie zabity, ale po krótkim 

czasie zmartwychwstanie. 

Treść katechezy jest zaskakująco prosta: "Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, 

będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, 

ale po trzech dniach zmartwychwstanie" (Mk 8, 31). 

Już samo określenie, jakim posłużył się Jezus w odniesieniu do własnej osoby, jest 

symptomatyczne. Inaczej niż Piotr nie powiedział bowiem: "Mesjasz", ale sięgnął po znany 

ze Starego testamentu tytuł "Syn Człowieczy". 

Zgodnie z biblijnym sposobem myślenia wyrażenie to w swej najbardziej podstawowej 

warstwie oznacza tyle co: "należący do ludzkości", czyli po prostu: "człowiek". W takim 

znaczeniu występuje ono w Księdze Ezechiela (93 razy) oraz w Księdze Psalmów (14 razy). 

Wyrażenie to nabiera tajemniczego znaczenia w żydowskiej apokaliptyce, gdzie było 

odnoszone do postaci oczekiwanego "Pośrednika" pomiędzy niebem i ziemią, który ukaże 

się na końcu czasów. 

Idea ta rozwinęła się również w pismach apokryficznych (np. w Księdze Henocha).  

Biblijnym świadectwem takiego ujęcia jest jedna z wizji opisanych w Księdze Daniela, 

mówiąca o "przybywającym na obłokach nieba jakby Synu Człowieczym", którego 

"wprowadzono przed Przedwiecznego" i któremu oddano panowanie nad narodami: 

"Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie 

narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie 

przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie" (Dn 7,13-14). 

Właśnie po tytuł "Syna Człowieczego" sięgnął Jezus. W ten właśnie sposób najczęściej 

się samookreślał, zaznaczając swoją przynależność do rodzaju ludzkiego i solidarność                     

z potrzebującymi zbawienia grzesznikami, a jednocześnie akcentując swoje nadprzyrodzone 

pochodzenie oraz posiadaną władzę nad całym stworzeniem. 



Jezus, nazywając siebie "Synem Człowieczym", zapowiedział czekające Go w 

nieodległej przyszłości cierpienie. Posłużył się przy tym czasownikiem "musi", który 

wskazuje, że mamy tu do czynienia z imperatywem nakreślonym przez Boży plan. 

Jest to zapewne nawiązanie do Czwartej pieśni Sługi Pańskiego z Księgi Izajasza                      

(Iz 52,13 - 53, 12). Wynikało z tego, że głównymi sprawcami męki będą "starsi", 

"arcykapłani" oraz "uczeni w Piśmie", a więc wszystkie grupy, których reprezentanci 

wchodzili w skład Sanhedrynu. 

Oprócz "odrzucenia", "cierpienia" i "śmierci" Jezus zapowiedział także swoje 

wywyższenie - "po trzech dniach zmartwychwstanie". Takie określenie czasu oznacza 

niekoniecznie dokładnie trzy doby, czyli 72 godziny, ale raczej - zgodnie z semickim 

sposobem jego ujmowania - "wkrótce potem", "niedługo po tym" etc., w związku z tym 

nie ma potrzeby dłużej zatrzymywać się nad różnicą między wersją Marka ("po trzech 

dniach" - Mk 8,31) a wersjami Mateusza i Łukasza ("trzeciego dnia" - Mt 16,21). 

 Jezus swoją zapowiedź męki i śmierci zakończył wzmianką                                         

o zmartwychwstaniu. 

Uczniowie byli jednak tak zdezorientowani zawartą w nich wizją cierpienia, że nie 

zwrócili uwagi na to, iż jego uwieńczeniem będzie ostateczne zwycięstwo nad śmiercią. 

Cała ich uwaga skoncentrowana była na tym, czego zupełnie się nie spodziewali, a 

mianowicie na tym, że "Syna Człowieczego" - czyli niebiańską postać przybywającą pełną 

chwały na obłokach niebieskich - czeka los "Cierpiącego Sługi Pańskiego". 

To spowodowało, że Piotr, który - ponownie występując w imieniu apostołów - nie był      

w stanie wysłuchać ze spokojem słów Mistrza: "Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go 

upominać" (Mk 8,32b). 

Podobnie jak Jezus, tak i Piotr wypowiedział się z pełną swobodą. Uwaga ewangelisty: 

"A mówił zupełnie otwarcie te słowa" (Mk 8,32a) - doskonale oddaje burzliwą atmosferę 

tamtej rozmowy, w której Piotr "zaczął upominać" Jezusa, a następnie został przez Niego 

"zgromiony" (Mk 8, 32-33). 

Reakcja Piotra świadczyła nie tylko o jego przywiązaniu do Mistrza, ale także o tym, że 

Go nie rozumiał i nie dawał sobie rady z uzgodnieniem różnych zapowiedzi 

starotestamentowych z Jego osobą.  

 Piotrowi - podobnie jak i pozostałym uczniom - po prostu nie mieściło się                          

w głowie, że Mesjasz musi cierpieć (Mk 8,31; por. Łk 24,26:  Czyż Mesjasz nie 

miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? ). 



Reakcja Jezusa, w swojej gwałtowności, na pozór wydaje się być nieadekwatna do 

zachowania Piotra: "Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów zgromił Piotra" 

(Mk 8,33a). 

Apostoł rzeczywiście posunął się nieco za daleko, pozwalając sobie na upominanie 

swego Mistrza, ale czy zasłużył na nazwanie go "szatanem" (Mk 8,33b)?  Czy aby Jezus - 

zazwyczaj cichy i łagodny - tym razem nie dał się unieść nieuzasadnionemu gniewowi? 

Otóż jeśli uważnie przyjrzymy się tej scenie, które w tłumaczeniach najczęściej oddaje 

się jako: "Zejdź Mi z oczu", nie oznacza definitywnego odrzucenia. 

 Właściwy sens tego zwrotu oddaje raczej kolokwialne: "Nie wychylaj się" lub 

"Nie wychodź przed szereg". 

A zatem słowa te służą raczej przywołaniu Piotra do porządku, wskazaniu przynależnego 

mu miejsca i wezwaniu do zachowania właściwej hierarchii niż skreśleniu go z listy 

uczniów. 

W gruncie rzeczy można powiedzieć, że słowa te - choć obowiązujący przekład tego nie 

sugeruje - są ponowieniem formuły powołania: "Pójdź za Mną!" (Mk 1,17, 

gdzie również występuje opiso mou). 

Najwięcej emocji budzi określenie "szatan", które Jezus użył w odniesieniu do Piotra. 

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że w słowach apostoła da się słyszeć pokusę szatana, której 

Jezus poddany był na początku swojej publicznej działalności (Mk 1, 13). 

Jak wówczas, tak i teraz, Jezus dał zdecydowany odpór pokusie, nie wdając się w 

niepotrzebne dywagacje z kusicielem, lecz wskazując mu właściwe miejsce (por. 

uderzające podobieństwo między reakcją Jezusa na słowa Piotra w Mk 8, 33 i Mt 16, 23 

oraz na pokusę szatana w Mt 4,10). 

Mk 8, 33   i    Mt 16, 23 Mt 4,10 
(33) Lecz On obrócił się i patrząc na 

swych uczniów, zgromił Piotra 
słowami: Zejdź Mi z oczu, 

szatanie, bo nie myślisz o tym, co 
Boże, ale o tym, co ludzkie. 
 

 

 
(10) Na to odrzekł mu Jezus: Idź 

precz, szatanie! Jest bowiem 
napisane: Panu, Bogu swemu, 

będziesz oddawał pokłon i Jemu 
samemu służyć będziesz.  (23) 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. 
 

 



 Syn Boży przyszedł na świat, aby wypełnić plan Ojca.  

 Wszystko, co się temu sprzeciwia, pochodzi od szatana.  

Na to zwrócił uwagę Jezus, gromiąc Piotra. 

Sens reprymendy pod jego adresem jest następujący:  

"Ustąpcie Mi miejsca. Pójdźcie za Mną. Nie kuście Mnie, oczekując, że zawrócę z 

drogi, którą kroczę. Mesjasz będzie cierpiał i umrze. Wszak to się stać musi. 

Pozwólcie, aby we Mnie i przeze Mnie realizowała się wola Boża. Po trzech dniach 

powstanę z martwych". 

W ten sposób należy rozumieć lekcję, jakiej swym uczniom na osobności udzielił Mistrz. 

Według egzegetów, zapowiedzi męki w obecnym swoim kształcie (Mk 8,31; 9,31; 10,34; 

por. Mt 16,21; 17,9; 20,19; Łk 9,22; 9,43-45; 18,31-34) są rezultatem redakcji, jakiej 

dokonano tuż po zmartwychwstaniu Jezusa. 

Ich treść pokrywa się z pierwotną katechezą, której ślad zawiera 1 Kor 15,3-5: 

"Przykazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z 

Pismem - za nasze grzechy; że został pogrzebany; że zmartwychwstał trzeciego dnia, 

zgodnie z Pismem; że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu". 

Nie przeczy to jednak faktowi, że Jezus miał pełną świadomość tego, co Go czeka, i nie 

krył tego przed swymi uczniami. A dialog Jezusa z Piotrem tylko potwierdza historyczność 

omawianej sceny. 

Jezus zaakceptował wyznanie Piotra, że wierzy, iż jest On Mesjaszem. Mając jednak 

świadomość, że tytuł ten jest błędnie rozumiany, nakazał uczniom, aby tego nie 

rozpowiadali. Jednocześnie uznał, że potrzebują oni wyjaśnienia. 

I dlatego zapowiedział, że "Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony, 

zostanie zabity, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie" (Mk 8,31). 

Jak wiemy, o sobie jako o "Mesjaszu" i "Synu Człowieczym" Jezus będzie mówił 

podczas przesłuchania przez arcykapłana. 

 Najpierw potwierdzi: :"Ja jestem [Mesjaszem]" (Mk 14,62a), 

 A następnie zapowie: "Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy 

Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi!" (Mk 14,62a). 

Zarówno w scenie wyznania Piotra, jak i przesłuchania przez Kajfasza tytuł Mesjasza 

zostaje odniesiony do postaci Syna Człowieczego, kroczącego do przyszłej chwały przez 

cierpienie. 



 Kto chciałby skłonić Go do pójścia drogą na skróty, ten "nie myśli po 

Bożemu, lecz po ludzku" i jest jak "szatan" (Mk 8,33). 

Kolejne wersety - mimo iż formalnie tworzą odrębną jednostkę ("potem" w Mk 8,34a) 

stanowią kontynuację nauczania Jezusa. Rozszerzyło się tylko grono jego adresatów: chodzi 

już nie wyłącznie o "uczniów", ale również o "tłum" (Mk 8,34a), a to podkreśla jego 

uniwersalność. 

Trzeba jednakże uwzględnić fakt, że o ile uczniowie - którzy byli świadkami 

dramatycznej rozmowy Jezusa z Piotrem - mogli uznać Jego słowa z Mk 8,34-38 za jej 

logiczne następstwo, o tyle dla tłumu mowa o pójściu za Jezusem i naśladowaniu Go             

w dźwiganiu krzyża musiała być zupełnie niezrozumiała. 

"Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż 

swój i niech Mnie naśladuje!" (Mk 8,34b). 

Ukrzyżowanie było znane Żydom jako najokrutniejszy sposób wymierzania kary śmierci 

przez Rzymian. Skazaniec pośród szyderstw i złorzeczeń tłumu niósł na barkach poprzeczną 

belkę krzyża (np. Mk 15,21). 

Choć nie ma pewności, czy Jezus, posługując się tym obrazem, czynił aluzję do 

czekającej uczniów śmierci męczeńskiej, to jednak pierwsi chrześcijanie, czytając te słowa, 

myśleli o swojej wspólnocie losu z Mistrzem. Gdyby po aresztowaniu Jezusa Piotr nie 

zaparł się Go, też trafiłby na krzyż.  

  Uczeń, który chce pójść za Jezusem, musi być gotów na wyszydzenie i śmierć. 

Warto jednak poświęcić życie "dla Jezusa i Ewangelii", bo wówczas zachowuje się je 

na wieczność (Mk 8,35). 

Spośród synoptyków tylko Marek dodaje: "i Ewangelii" (por. Mt 16,25; Łk 9,24). 

Oczywiście, nie należy jej rozumieć jako jakiejś autonomicznej wobec Jezusa wartości, 

ale trzeba w niej widzieć wartość z nim tożsamą. Chodzi o "Dobrą Nowinę - czyli Jezusa 

Chrystusa" (por. Mk 1,1). 

Dalsze wersety są uzasadnieniem tej myśli: "Cóż bowiem za korzyść stanowi dla 

człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek                        

w zamian za swoją duszę?" (Mk 8,36-37) 

Chodzi o inwestycję w wieczność. 

 



Ilustracją zawartej w tej myśli prawdy jest przypowieść o chciwym rolniku                         

(Łk 12,16-21): "(16) I opowiedział im przypowieść: Pewnemu zamożnemu 

człowiekowi dobrze obrodziło pole. (17) I rozważał sam w sobie: Co tu 

począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. (18) I rzekł: Tak zrobię: 

zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i 

moje dobra. (19) I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata 

złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! (20) Lecz Bóg rzekł do niego: 

Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc 

przypadnie to, coś przygotował? (21)Tak dzieje się z każdym, kto skarby 

gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. ", który koncentrując się 

wyłącznie na gromadzeniu dóbr, przegrał swe życie. A przecież raz utraconego życia nie 

sposób już odzyskać. 

Na to zwraca uwagę ostatnia przestroga, jaką Jezus skierował do tłumu: "Kto się bowiem 

Mnie i moich słów zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego 

Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z 

aniołami i świętymi" (Mk 8,38). 

Jezus zatem nakreślił przed słuchaczami dwie drogi:  

 jedną pełną cierpienia, uwieńczoną męczeńską śmiercią, która jednak 

prowadzi do życia,  

 oraz drugą - łatwą, ale zakończoną przegraną (por. Ps 1). 

Wybór należy do każdego człowieka.  

Nie ma - jak chciałby Piotr - drogi na skróty. 

Jeżeli sam Jezus będzie musiał przejść drogę krzyżową, aby wejść do swojej chwały, to 

tę samą drogę musi także przemierzyć każdy, kto chce "Pójść za Nim", czyli być Jego 

uczniem. 

Pisze o tym Piotr w pierwszym ze swoich listów: "Chrystus przecież również cierpiał 

za was i zostawił wam wzór, abyście szli za nim Jego śladami" (1 P 2,21)! 

 Innej drogi nie ma. 

Na koniec - na potwierdzenie wypowiedzianych słów i złożonych obietnic - jezus 

oświadczył: "Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają 

śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy" (Mk 9,1). 

Znaczy to, że niektórzy na własne oczy zobaczą, jak Jezus będzie odrzucony przez 

starszych i arcykapłanów, jak będzie cierpiał i zostanie zabity, a wreszcie trzeciego dnia 

zmartwychwstanie. 



To doświadczenie będzie dla nich rękojmią, że również oni podzielą los swego Mistrza, a 

zatem po cierpieniu i śmierci otrzymają udział w Jego chwale w królestwie Bożym. 

 

 

"Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż 

swój i niech Mnie naśladuje!" (Mk 8,34) 

To, co Bóg nakazał, że jeżeli ktoś chce iść za Nim, winien się zaprzeć samego siebie, 

wydaje się trudne i ciężkie. Ale nie jest ani trudne, ani ciężkie to, co nakazuje Ten, który 

pomaga zrealizować to, co nakazuje [...]. Cokolwiek bowiem trudne jest w przykazaniach, 

miłość czyni łatwym [...].  

Dobrze wiecie, do jak wielkiego trudu są zdolni ludzie, którzy kochają. Nie czują przy 

tym wysiłku [...]. Kto zaś kocha, ten upodabnia się do obiektu będącego przedmiotem 

miłości. Dlatego też, troszcząc się o to, jak żyć, nic bardziej nie powinno nam leżeć na sercu 

niż wybranie obiektu godnego miłości. Czyż więc można się dziwić, jeśli ten, kto kocha 

Chrystusa i chce za Nim iść, kochając zapiera się samego siebie? [...].  

Co zatem oznacza "Weź krzyż swój"? 

Znosić wszystko co jest trudne. W ten sposób podążasz za Mną. Skoro bowiem zaczniesz 

podążać za Mną, naśladując moje czyny i zachowując moje przykazania, będziesz miał 

wielu przeciwników. I to spośród tych, którzy pozornie podążają za Chrystusem. Przecież 

za Chrystusem podążali ci, którzy zakazywali ociemniałym krzyczeć. Owe groźby, 

jakiekolwiek zakazy, a nawet pochlebstwa zamień na krzyż, jeśli chcesz iść za Mną. Znoś 

je, toleruj, nie upadaj. Wydaje się, że w tych słowach Chrystus zachęca do męczeństwa. 

Jeśli przychodzi prześladowanie, czyż ze względu na Chrystusa nie należy wszystkim 

wzgardzić? Kocha się świat, ale przedkłada się nad niego jego Stwórcę. 

Wielki jest świat, ale większy jest jego Stwórca. 

Piękny jest świat, ale piękniejszy jego Stwórca 

(św. Augustyn, "Kazania" 96,1; 96,4,4). 

 

 

 

 

 



 

 

"Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu Mnie               

i Ewangelii, zachowa je" (Mk 8,38). 

Zalecenie, które nakazuje nam, abyśmy stracili swe życie, nie znaczy, że każdy ma się 

zabić, co jest niegodziwością niedającą się odpokutować, a znaczy tyle, że trzeba zabić                  

w sobie cielesne skłonności naszego życia, którymi cieszymy się docześnie, a które 

stanowią przeszkodę [w uzyskaniu] życia wiecznego. Takie znaczenie mają bowiem słowa: 

"Będziesz miał w nienawiści swoje życie" oraz "straci je". Dokonuje się to jednak w 

miłości, gdyż w tym samym zaleceniu [Pan] bardzo jasno wspomina o owocu, jaki przynosi 

pozyskanie tego właśnie życia: "Kto straci je na tym świecie, odnajdzie je na życie 

wieczne" (św. Augustyn, "Listy" 243,5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. "Bądź wola Twoja ..." (por. Mt 6,10). Powtarzam te słowa każdego dnia.                                

Czy rzeczywiście jestem gotów, aby Bóg wypełniał swoją wolę we mnie i przeze mnie? Czy 

nie przychodziło mi to do głowy, że moja wola ma pierwszeństwo przed wolą Boga? Czy 

zdaję sobie z tego sprawę, że była to pokusa szatana? 

 

2. "Zejdź Mi z oczu, szatanie" (Mk 8,33b). Jezus rozpoznał w propozycji Piotra pokusę 

szatana. Czy zdaję sobie sprawę, że szatan jest w stanie kusić człowieka nawet przez 

najbliższe mu osoby? Czy jestem wystarczająco czujny, aby również w takiej sytuacji 

odesłać go z kwitkiem? 

 

3. "Nie myślisz o tym, co Boże, ale o ty, co ludzkie" (Mk 8,33b). jaki sposób myślenia 

dominuje w moim życiu? Na czyim uznaniu bardziej mi zależy - Boga czy ludzi? Czy noszę 

w sercu ostrzeżenie Jezusa "Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym 

pokoleniem wiarołomnym i grzesznym ..." (Mk 8,38c). 

 

4. "Sługa nie jest większy od swego Pana" (J 15,20a; por. J 13,16; Mt 10,24). Tak 

powtarzał Jezus. On tez w nawiązaniu do tego porzekadła stwierdził: "Jeżeli Mnie 

prześladowali, to i was będą prześladować!" (J 15,20b). Czy aby nie łudzę się, że mnie to 

ominie? Czy nie szukam drogi na skróty - bez konieczności wzięcia na swoje ramiona 

krzyża? Czy w każdej sytuacji pamiętam, że "przez wiele ucisków trzeba nam wejść do 

królestwa Bożego" (Dz 14,22). 

 

5. Jezus nie pozostawia złudzeń - bycie Jego uczniem nie jest łatwe. Swoich uczniów 

wzywa do pójścia drogą krzyżową. Budujące jest jednak to, że "Chrystus - Wódz" woła nie 

tylko "Naprzód!", ale również "Za Mną!". Nigdy nie wzywa do zrobienia czegoś, czego sam 

nie byłby gotów uczynić. 

 

6. Jan Chrzciciel - dosłownie i w przenośni - stracił głowę dla Jezusa. Czy i ja "dla 

Jezusa i jego Ewangelii" jestem gotów "stracić swoje życie" (Mk 8, 35)? Twierdząco 

odpowiedzieć na to pytanie można, zachowując wierność na co dzień, bo "Kto w bardzo 

małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie 

jest nieuczciwy, ten w wielkiej nieuczciwy będzie!" (Łk 16,10). Jak to wygląda u mnie? 

 

 

 

 

 



14 – 1993 

 Jezus powiedział do Piotra, że do rozpoznania w Nim Mesjasza 

uzdolniło go objawienie otrzymane od Ojca (Mt 16,17).  

Objawienie to działanie Boga mające na celu umożliwienie ludziom poznania Go.              

Bóg objawia się nam przez Jezusa. Mimo jednak otrzymania objawienia o chwale Jezusa, 

Piotr uważał, że wie lepiej niż Pan. Kiedy Jezus zaczął tłumaczyć, że musi cierpieć                          

i umrzeć, aby w ten sposób zbawić ludzkość, Piotr nie był w stanie tego przyjąć (Mk 8,32;                

Mt 16,22). Miał własną wizję sposobu zbawienia świata przez Boga. 

Co spowodowało u Piotra taki sposób myślenia? Z jednej strony przyjął objawienie o 

Jezusie dane mu przez Ojca, z drugiej nie potrafił uznać objawienia o tym, przez co Jezus 

musiał przejść. Dwie odpowiedzi Piotra ukazują nam, jak często ciało i duch (które są 

przeciwstawne sobie) mogą kłócić się ze sobą.  

 Ciało reprezentuje tę część nas, która jest oderwana od Boga na skutek grzechu. 

Przez ciało nie możemy ani poznać Boga, ani otrzymać od Niego objawienia.  

 Z kolei duch reprezentuje duchowy aspekt nowego stworzenia, jakie Bóg 

powołał do życia przez zbawczą śmierć Jezusa.  

Ponieważ zostaliśmy odkupieni i uzyskaliśmy odpuszczenie grzechów, Bóg może do nas 

mówić, objawiając nam samego siebie i swoje zamiary. 

Dopóki żyjemy na ziemi, musimy codziennie wybierać między ciałem a duchem. Jeśli 

chcemy otrzymać od Boga objawienie, musimy otworzyć dla Niego swoje serca i szukać  

Go w pokorze. Musimy nieustannie stać na straży swoich umysłów, ponieważ jeśli nie są 

one podporządkowane Duchowi Świętemu, mogą zwieść nas na manowce nawet wtedy, 

kiedy przyświecają nam dobre intencje. Często nie dostrzegamy, jak ogromny jest wpływ 

ciała na nasze myślenie. Ciało nie pozwala nam rozpoznać Jezusa i przylgnąć do Niego. 

Dar Pana polega na tym, że możemy nauczyć się chodzić na co dzień w obecności 

Ducha Świętego, otrzymując objawienie o Bogu i pozwalając, by On nas prowadził.  

Wymaga to od nas wiele cierpliwości, dlatego prośmy Ducha Świętego o pomoc: 

„Przyjdź Duchu Święty. Ukaż nam prawdę o Jezusie.                                             

Pomóż rozpoznawać Twój głos i rozróżniać przeciwne mu głosy ciała i szatana.                         

Daj siłę do tego, abyśmy umieli wybierać Jezusa i iść tylko za Nim”. 

 

 



14 – 1993 

 Wezwanie Jezusa, mówiące o zaparciu się samego siebie, wzięciu swojego krzyża 

i naśladowaniu Go (Mk 8,34), było tak samo trudne do przyjęcia dla ludzi 

współczesnych Jezusowi, jak trudne jest dzisiaj dla nas.  

Nikt nie lubi stawać przed jednoznacznym wyborem pomiędzy życiem wiecznym i 

wiecznym potępieniem, ale Chrystus mówi, że w obliczu takiego właśnie wyboru stoi każdy 

człowiek. Mamy skłonność do szukania drogi pośredniej między tym, co święte, i tym, co 

ziemskie, chcąc w ten sposób za najniższą cenę czerpać z życia maksymalnie dużo 

przyjemności. Nie chcemy zawrócić z naszych dróg, wziąć krzyża i iść za Jezusem. 

Taką postawę możemy dostrzec na wielu odcinkach naszego życia. Są tacy, którzy, bez 

względu na cenę, pragną zdobyć pieniądze i władzę, nie biorąc za swoje postępowanie 

żadnej odpowiedzialności społecznej, moralnej, czy duchowej. Nawet w naszych kościołach 

jest wielu takich, którzy szukają w chrześcijaństwie dobrego samopoczucia, pociechy, 

pokoju, nie znajdując w sobie żadnego powołania do miłowania bliźnich. Lubimy słyszeć, 

że odpuszczone są nam nasze grzechy, ale nie lubimy słuchać wołania: „nie grzesz już 

więcej” (J 5,14), które wzywa nas do całkowitej zmiany życia, do przebaczania bliźnim. 

W codziennych życiowych wyborach albo idziemy po linii najmniejszego oporu, albo 

też jesteśmy tak zaabsorbowani wybranym obszarem naszego życia, że nie widzimy nic 

poza nim. W każdym z takich przypadków odcinamy się od pójścia za Chrystusem, które 

prowadzi nas do życia wiecznego. Chrystus chce, abyśmy przezwyciężali w sobie takie 

postawy, ponieważ skazują nas one na duchową pustkę i wieczne oderwanie od Boga. 

Chrystus nie obiecał nam łatwego życia.  

Wszyscy musimy stanąć przed trudnym wyborem, co mamy zrobić z życiem, które 

otrzymaliśmy od Boga. Jezus wzywa nas, abyśmy podjęli życie, jakie On wybrał, życie 

będące szukaniem woli Ojca, będące miłowaniem bliźniego i oddaniem siebie sprawom 

królestwa Bożego. Jest to droga krzyża. W oczach świata życie i śmierć Jezusa nie miały 

żadnej wartości. 

Jezus wzywa nas do uczestnictwa w Jego życiu, do wyrzeczenia się własnych 

dróg, do wzięcia krzyża i pójścia za Nim. Wzywa nas do czynnego, ofiarnego życia, w 

którym poszukujemy na modlitwie woli Bożej i wprowadzamy ją w czyn bez względu na 

cenę, jaką trzeba przy tym zapłacić.  

Jako jednostki i jako mistyczne Ciało Chrystusa na ziemi otrzymaliśmy możliwość 

kroczenia, jak Chrystus, drogą prowadzącą do życia wiecznego. 

 



46 – 1996 

 Jezus nigdy nie miał wątpliwości co do misji, która miał wypełnić.  

Otaczający Go ludzie mogli myśleć, że moc i władza, które niejednokrotnie objawiał, 

miały Mu służyć do osiągnięcia ziemskich celów. Jezus jednak wiedział, że Jego zadaniem 

jest objawienie ludziom miłości Bożej przez uwolnienie ich spod władzy grzechu, 

ciemności i śmierci. W jego życiu nie było nic ważniejszego niż wypełnienie tego zadania. 

Jezus zdawał sobie sprawę, że aby wyzwolić ludzkość, będzie musiał przejść okrutną mękę, 

a w końcu przyjąć śmierć. Mówił też otwarcie swoim uczniom o czekającej Go przyszłości. 

Dawał im do zrozumienia, że jeśli chcą Mu pomagać w Jego misji, muszą oddać swoje 

życie Bogu w nowy, radykalny sposób. 

Jezus głosił: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 

weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!...kto straci swe życie z powodu Mnie i 

Ewangelii, zachowa je” (Mk 8,34.35).  

Jezus mówił o życiu rozumiejąc je dwojako – jako życie ziemskie i jako życie wieczne, 

które przyszedł nam dać. Jeśli jako jego uczniowie jesteśmy gotowi podporządkować nasze 

życie Bogu (wziąć krzyż), być może będziemy musieli zrezygnować z ziemskich sukcesów 

(stracić swoje ziemskie życie). Na koniec staniemy się jednak uczestnikami życia 

wiecznego, przepełnionego nie kończącą się radością. Decyzja stania się jednym z uczniów 

Jezusa to poważna sprawa i nie można jej traktować zbyt lekko. 

Przyjęcie krzyża może nam się wydawać przerażającą perspektywą. Jezus jednak zna 

nasza słabość i nie zaniedbuje żadnej okazji, by nam pomóc. Nie chodzi o to, abyśmy czuli, 

że chcemy wziąć krzyż.  

Jak napisał C. S. Lewis: „Bogu nie zależy przede wszystkim na naszych uczuciach. 

Miłość chrześcijańska, do Boga czy do człowieka, jest sprawą woli… Powinniśmy zawsze 

pamiętać o tym, że mimo zmienności naszych uczuć jego miłość do nas nigdy się nie 

zmienia. Nie wyczerpuje się z powodu naszych grzechów czy też naszej obojętności. 

Dlatego też Bóg jest nieustępliwy w swym zamiarze uzdrowienia nas z grzechów, bez 

względu na to, ile miałoby to kosztować nas i jego samego” („Zwyczajne chrześcijaństwo”) 

Bezgraniczna miłość Boga do nas jest faktem. 

To ona daje nam odwagę, aby się modlić: 

 „Panie, spraw, abym potrafił przyjąć krzyż, stając się jednym z Twoich 

uczniów. Twój krzyż jest tym, co przygotowuje mnie do życia z Tobą                             

w wieczności”. 



69 – 1998 

Przez krótki czas, gdy cały świat opłakiwał śmierć Matki Teresy z Kalkuty, 

nasza uwaga była skupiona na postaci tej, która doskonale wypełniła wezwanie Jezusa do 

zaparcia się samego siebie i pójścia za Nim. Być może trudno jest nam zdefiniować, czym 

jest zaparcie się siebie, ale z pewnością możemy je rozpoznać, jeśli je u kogoś widzimy. 

Niosąc pomoc tysiącom ludzi odrzuconych przez społeczeństwo, Matka Teresa była 

prawdziwym uczniem Jezusa. 

 Dlaczego ktoś miałby chcieć zaprzeć się siebie samego i nieść swój krzyż?  

Odpowiedź jest prosta, a jednak bardzo trudna do przyjęcia. Pragnienie to przychodzi 

tylko wtedy, gdy otwieramy się na płynące od Ducha Świętego objawienie, że Jezus jest 

Panem i Zbawicielem. Tylko doświadczenie Bożej miłości może poruszyć nas do tego 

stopnia, że zapragniemy zaprzeć się dążeń naszej upadłej natury, które nie pozwalają nam 

kochać Boga i bliźniego. 

Święty Paweł tak opisał motywy skłaniające chrześcijan do zaparcia się siebie: „My… 

chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele” (Flp 3,3).  

Nasze „ciało”, czyli nasze „ja”, jest w nas tym, co chlubi się samowystarczalnością, 

szukaniem własnej wartości i zadowolenia w oderwaniu od Boga. Życie wiarą wymaga 

odrzucenia tej drogi i poddania się wyłącznie mocy Jezusa.  

Paweł przedstawiał się jako „Hebrajczyk z Hebrajczyków…, faryzeusz” (Flp 3,5),  

ale dzięki więzi łączącej go z Jezusem mógł wyznać: „wszystko, co było dla mnie 

zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę… Dla Niego wyzułem się ze 

wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim” 

(Flp 3,7-9). 

Matka Teresa, podobnie jak Paweł, miała prawo chlubić się swoimi osiągnięciami. 

Zamiast tego, odpowiadała na zaproszenie Jezusa, aby doświadczać udziału w Jego 

cierpieniach – w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci można dojść do pełnego 

powstania z martwych (Flp 3,10-11). Naśladując w swoim życiu św. Pawła albo Matkę 

Teresę, stajemy się jak ci, którzy „nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże 

przychodzące w mocy” (Mk 9,10). 

 

„Panie Jezu, przyjdź i panuj w naszych sercach, tak byśmy potrafili każdego 

dnia zapierać się siebie. Uzdolnij nas do pójścia za Tobą i do radosnego oczekiwania 

na objawienie się pełni Twojego królestwa.” 



     102 – 2001 

"Kto chce zachować swoje życie, straci je". (Mk 8,35) 

Jeśli będziemy tylko myśleć o bólu i stracie, to te słowa Jezusa wzbudzą w nas lęk. 

Niech więc Bóg będzie uwielbiony za to, że otwiera nasze oczy i pozwala nam ujrzeć 

pełniejszy obraz swego zbawczego planu.  

 Jezus nie umarł po to, abyśmy utracili swoje dotychczasowe życie.  

 Umarł, abyśmy mogli mieć udział w Jego zmartwychwstaniu!  

Możemy spoglądać na krzyż z bojaźnią, zdumieniem i nadzieją na wypełnienie się 

Bożych obietnic. Ponieważ Jezus umarł na krzyżu, nasze serca mogą dostąpić oczyszczenia, 

a nasze umysły – odnowy. 

Jezus zaprasza nas do radowania się nowym życiem, nie kiedyś w niebie, ale tu i teraz. 

Możemy oddać się cali spełnianiu grzesznych pragnień i gonieniu za rzeczami tego 

świata, ale wówczas ryzykujemy utratę skarbu, jakim jest nowe życie przeznaczone dla nas 

przez Boga. Kiedy wyrzekniemy się siebie i oddamy swe życie Jezusowi, naszym udziałem 

stanie się nowe, lepsze życie. 

Jezus nie żąda od nas wyrzeczenia się wszelkich przyjemności. Nie o to Mu chodzi. 

Chce, abyśmy wyrzekli się grzesznych pożądliwości, które próbują przejąć kontrolę nad 

naszym życiem. Chce, byśmy zwrócili swe serca ku Bogu, a wówczas Duch Święty da nam 

moc uzdalniającą nas do prowadzenia nowego życia, które otrzymaliśmy na chrzcie 

świętym.  

Poczucie niezależności, niechęć do przebaczania, legalizm, szukanie uznania przez 

świat, perfekcjonizm, samouwielbienie – wszystko to prowadzi do nieszczęścia. Temu 

właśnie Jezus chce zadać w nas śmierć. 

 Tak, krzyż oznacza stratę. Co tracimy? Niewolę grzechu. A co zyskujemy? Czyste 

sumienie, wolność od win, zjednoczenie z Bogiem, odkrycie, kim przed Nim 

jesteśmy!  

Ale nie łudźmy się myślą, że nad naszymi słabościami odniesiemy zwycięstwo o 

własnych siłach. Złóżmy naszą samowystarczalność pod krzyżem Jezusa i przyjmijmy moc 

Ducha, która pomoże nam prowadzić nowe życie. Zwróćmy się do Niego, a On nas uleczy i 

wyzwoli. 

„Ojcze, okaż mi, co muszę złożyć pod krzyżem, bym stał się człowiekiem 

według Twoich zamiarów i Twego upodobania. Chcę ufać obietnicom Jezusa, 

który powiedział, że kto straci swe życie, ten je zachowa.” 



163 – 2006 

"Bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym , co ludzkie". (Mk 8,33) 

Czy miałeś kiedyś w życiu sytuację, w której twój sukces w jednej chwili zamienił się                

w klęskę? W jednym momencie wszystko idzie jak najlepiej i masz poczucie, że w pełni 

kontrolujesz sytuację; jednak wkrótce popełniasz straszliwy błąd i popadasz w tarapaty. 

W takiej sytuacji znalazł się Piotr w dzisiejszej Ewangelii. Najpierw wyznał wiarę w 

Jezusa, mówiąc Mu: „Ty jesteś Mesjasz” (Mk 8,29). Duch Święty objawił Mu, kim jest 

Jezus, a On przyjął Jego natchnienie.  

Jednak już chwilę później, kiedy Jezus wyjaśnił, że Mesjasz będzie cierpiał i umrze, 

Piotr popełnił błąd. Zaczął protestować przeciwko takiej wizji, ściągając na siebie ostry 

wyrzut Jezusa: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co 

ludzkie” (Mk 8,33). 

Co za huśtawka nastrojów! Piotr, widząc słuszność swoich duchowych intuicji, nabiera 

pewności siebie, aby już za chwilę zostać przyrównanym do ojca kłamstwa i oskarżyciela 

braci!  

 Jak trudno jest nam odróżnić głos Ducha Świętego od podszeptów diabła czy 

też pobożnych, lecz niestety błędnych wytworów własnego umysłu. 

I my, podobnie jak Piotr, przeżywamy huśtawkę wiary. Czasem otworzymy się na 

natchnienie Ducha Świętego, a innym razem weźmie górę zła wola, egoizm czy uraza, tak 

jakbyśmy zupełnie nie mieli dostępu do mądrości i mocy Boga. 

W tej niełatwej sytuacji pociechą może być dla nas fakt, że niewiele różnimy się                   

w tym od człowieka, który z czasem stał się pasterzem całego Kościoła. Skoro on 

nauczył się słuchać Ducha Świętego, jest to możliwe również dla nas.  

 Za jego przykładem starajmy się codziennie przebywać blisko Pana i badać, 

czy myślimy o tym, co Boże, czy wyłącznie o tym, co ludzkie.  

Choć efekty niekoniecznie będą widoczne od razu, Bóg będzie z nami, zawsze gotów 

nam pomóc w postawieniu kolejnego kroku. 

„Panie, naucz mnie Twoich dróg.” 

 

 

 



196 – 2009 

”Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż 

swój i niech Mnie naśladuje!"  (Mk 8,34) 

 Piotrowi przyszła do głowy natchniona myśl, którą odważył się wypowiedzieć głośno. 

„Ty jesteś Mesjasz”- wyznał. W relacji Mateusza (por. Mt 16, 13-19) Jezus nazywa 

Szymona błogosławionym, gdyż otworzył on swe serce na Boże objawienie. Jezus jednak 

nie pozwala Piotrowi napawać się tą pochwałą. Mówi uczniom o swoim nadchodzącym 

cierpieniu i śmierci. 

Spontaniczne reakcja Piotra na te słowa Jezusa jest całkowicie zrozumiała- przerażenie 

popchnęło go do tego, by upominać Mistrza. Teraz Jezus z kolei zgromił Piotra za to, że 

myśli bardziej po ludzku niż po Bożemu. Piotr bowiem nie był jeszcze w stanie pojąć, na 

czym polega misja Jezusa. 

Następnie Jezus wyjaśniał, że pójście za Nim oznacza zaparcie się samego siebie, 

wzięcie swego krzyża i naśladowanie Go. Jednym z aspektów zapierania się siebie i brania 

na siebie swego krzyża jest rezygnowanie ze swoich tylko ludzkich sposobów myślenia i 

modlitwa do Boga o to, aby pozwolił nam widzieć rzeczy tak, jak On je widzi.  

 W oczach Boga, na przykład, cierpienie i śmierć nie są ostatecznym złem;                  

o wiele gorszym złem od nich jest grzech i niezdolność do pełnienia woli Bożej. 

A może twoje myślenie wymaga korekty również w innych kwestiach?  

 Może mylnie uważasz, że coś (np. kariera) jest ważniejsze od czegoś innego (np. 

zajmowania się domem i dziećmi albo przestrzegania nakazów Kościoła)?  

 Albo może koncentrując się na potrzebach własnych i swojej rodziny, pozostajesz 

ślepy na potrzeby ubogich, którzy żyją wokół ciebie?  

 A może w twojej hierarchii wartości sprawy materialne mają absolutne 

pierwszeństwo przed duchowymi? 

W dzisiejszej modlitwie proś Boga, by pokazał ci, w jaki sposób powinieneś 

przemieniać swoje myślenie, tak by częściej pytać Go o Jego wolę i uczynić więcej miejsca 

dla Jego miłości i mądrości. 

„Ojcze, otwórz mnie na bogactwo Twojej mądrości.                                                        

Chcę widzieć wszystko i wszystkich tak, jak Ty ich widzisz.” 

 

 

 



223 – 2012 

"Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże 

przychodzące w mocy". (Mk 9,1) 

Dzisiejsza Ewangelia jest pełna paradoksów.  

 

 Można zyskać cały świat, a stracić duszę.  

 Wybierając Jezusa, mamy być gotowi brać na siebie krzyż.  

 Ten, kto chce zachować swoje życie, straci je, ale kto straci swoje życie z powodu 

Jezusa i  Ewangelii, zachowa je (Mk 8,35). 

Jezus ukazuje nam jasno, że nie chce być dla nas dodatkiem do życia, rodzajem polisy 

ubezpieczeniowej, gdy ludzkie środki zawiodą. Nie jest złotą rybką spełniającą nasze 

życzenia w zamian za oddane sobie przysługi – jak pójście do kościoła, spowiedź czy udział 

w rekolekcjach.  

 Jest Bogiem, który zaprasza nas do relacji osobowej ze sobą.  

Jest to relacja miłości, a każda miłość, paradoksalnie, wymaga zgody na cierpienie.                 

Nie da się być oddanym i kochającym mężem, żoną, ojcem, matką, przyjacielem, 

chrześcijaninem, jeśli nie jesteśmy gotowi ponosić wyrzeczenia dla ukochanej osoby.                     

W przeciwnym razie będziemy przeżywać nieustannie frustracje, wciąż czując niedosyt 

miłości i mając wrażenie, że zbyt mało jej otrzymujemy. 

Myśląc o królestwie Bożym, o zbawieniu, kojarzymy je często z tym, co będzie po 

śmierci, kiedy Bóg wynagrodzi wszystkie poniesione dla Niego wyrzeczenia życiem 

wiecznym. Jednak dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam kolejny paradoks.  

 Można ujrzeć królestwo Boże przychodzące w mocy jeszcze za życia, zanim 

zaznamy śmierci.  

Życie wieczne zaczyna się już tu, na ziemi. Relacja z Jezusem, ofiarna miłość 

wyrażająca się w braniu krzyża przynoszą skutki w postaci pokoju, radości, cierpliwości i 

innych owoców Ducha Świętego, które nadają naszemu życiu smak (Ga 5,22). Odkrywamy,  

że wspiera nas moc Boża, przekraczająca nasze słabe ludzkie siły.  

Chrześcijaństwo nie jest religią masochistów. Nie polega na ciągnięciu kieratu z 

zaciśniętymi zębami i ciszej lub głośniej wyrażaną skargą na swój los. Jest relacją miłości 

pomiędzy Bogiem a człowiekiem, w której każde wyrzeczenie i każdy najbardziej na 

pozór bezsensowny ludzki dramat zyskują głęboki sens. 

„Panie Jezu, daj mi odwagę tracenia życia dla Ciebie i naucz mnie, że oddanie 

siebie w miłości nigdy nie jest stratą.” 


