
Mk 8, 27 – 30 
 

 

(27) Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą 

Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie? 

(28) Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze 

inni za jednego z proroków.  

(29) On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: 

Ty jesteś Mesjasz.  

(30) Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. 

 

 

 

 

 

 

 



Wyznanie Piotra - (Mk  8, 27 - 30) 

Ks. Dr Piotr Jaworski, "Krąg biblijny nr 35" Wyd. Biblos 

 

Wyznanie Piotra, że Jezus jest Mesjaszem, stanowi centralny punkt 

Ewangelii św. Marka, i to zarówno od strony literackiej, jak i teologicznej.  

Tutaj bowiem przebiega linia podziału księgi na dwie zasadnicze części: 

Mk 1,1 - 8,26        oraz      Mk 8,31 - 16,20. 

W pierwszej Jezus objawia się jako Mesjasz, w drugiej zaś czytelnik poznaje prawdziwą 

naturę Jezusa jako Mesjasza. Można wskazać wiele elementów łączących omawiany tekst 

zarówno z rozdziałami go poprzedzającymi, jak i następującymi po nich. 

Perykopa Mk 8,27-30 ma kształt dialogu, na który składają się dwa pytania Jezusa 

skierowane bezpośrednio do uczniów - dotyczą one tożsamości jego osoby - oraz dwie 

odpowiedzi na nie. 

Druga z nich - wypowiedziana ustami Piotra - przybiera formę długo oczekiwanego 

wyznania wiary w Jezusa - Mesjasza. W tym kulminacyjnym momencie ustają wszelkie 

zarzuty co do zatwardziałości i niepojętności uczniów.  

Nie znaczy to jednak, że ich świadomość mesjanizmu Jezusa jest pełna i wystarczająca. 

Stanowi ona jednak dla apostołów niezbędną podstawę do dalszego poznawania                                

i odkrywania prawdziwej tożsamości ich Mistrza. 

Występujący na początku Mk 8,27 przysłówek "potem" wskazuje, że wyznanie Piotra 

nastąpiło bezpośrednio po uzdrowieniu niewidomego pod Betsaidą. 

Oba wydarzenia rozegrały się podczas przemierzania liczącej około 40 km drogi między 

Betsaidą a Cezareą Filipową. Motyw bycia w drodze w centralnej części Ewangelii                    

św. Marka (Mk 8,27 - 10,46) przywoływany jest nader często (Mk 8,27; 9, 33.34; 10,32; 

10,52). 

Śledząc kolejne wydarzenia, można odtworzyć itinerarium (opis podróży) tej wędrówki: 

 Z Betsaidy (Mk 8,22) udali się do wsi w okolicach Cezarei Filipowej (Mk 8,27) 

 Następnie szli przez Galileę (Mk 9,30), zatrzymując się na krótko w Kafarnaum 

(Mk 9,33), 

 I Judeę (Mk 10,1), przechodząc przez Jerycho (Mk 10,46), 

 Aby dotrzeć do celu wędrówki - Jerozolimy (Mk 11, 1-11; por. 10,32). 



Ważniejsza od geografii jest jednak chrystologia. Jezus i Jego uczniowie w centralnej 

części Ewangelii św. Marka są "w drodze". Przy czym chodzi tu nie tyle o fizyczne 

przemieszczanie się, ile o zgłębianie prawdziwej tożsamości Mistrza i przybliżanie się do 

odkrycia prawdy o Nim. 

Określenie "do wiosek pod Cezareą Filipową" (Mk 8, 27) dobrze odpowiada realiom 

historycznym, gdyż w starożytności zarówno w świecie żydowskim, jak i hellenistycznym 

wokół miasta rozlokowane były liczne wioski zaopatrujące jego mieszkańców w niezbędne 

produkty żywnościowe. 

Pierwszy człon nazwy ("Cezarea") świadczy, że miasto zostało założone ku czci cesarza 

(Augusta) i mu poświęcone, a drugi ("Filipowa") wskazuje na budowniczego miasta - 

tetrarchę Filipa. Znajdowało się ono w pobliżu źródeł Jordanu, u stóp Hermonu. Przydomek 

"Filipowa" pozwalał też odróżnić tę Cezareę od wybudowanego przez Heroda Wielkiego 

miasta portowego, Cezarei Nadmorskiej. 

Cezarea Filipowa była pogańskim miastem znanym z kultu greckiego bóstwa przyrody - 

Pana. Wykopaliska archeologiczne ujawniły nieopodal niego, w jaskini, w której znajduje 

się jedno ze źródeł Jordanu, dwie wspaniałe świątynie. Niektóre ze wspólnot żydowskich            

w rejonie położonym u stóp Hermonu oczekiwały nadejścia czasów ostatecznych.  

 Stąd być może wybór tego właśnie miejsca na rozmowę Jezusa z Piotrem nie 

jest przypadkowy. 

Jezus przejął inicjatywę i choć - zgodnie ze znanym ze szkół rabinackich zwyczajem - to 

zwykle uczniowie pytali Jego (Mk 4,10; 7,17; 9,11.28; 10,10; 13,3), tym razem to On 

skierował pod ich adresem pytania. Mają one szczególną rangę, gdyż służą formacji 

uczniów i prowadzą ich do rozpoznania Jego tożsamości. 

Pierwsze z pytań: "Za kogo uważają Mnie ludzie?" (Mk 8,27) - miało 

charakter ogólny i stanowiło wstęp do kwestii bardziej szczegółowego ujęcia jego 

tożsamości. Zauważalna jest tutaj opozycja: uczniowie - ludzie, która powróci w kolejnym 

pytaniu (Mk 8, 29). Chodzi zatem o tych, którzy nie należą do grona uczniów. 

Zresztą w Ewangelii św. Marka termin "ludzie" często odnosi się do pozostających                     

w pewnej opozycji względem Boga (np. Mk 3,28; 7,7-8.21; 8,33; 10,27; 11,30.32). 

W odpowiedzi na tak postawione pytanie uczniowie przywołali powszechnie panujące 

opinie (Mk 8,28), które  

 pokrywały się z sądem Heroda o Jezusie: "[To] Jan Chrzciciel powstał z martwych 

i dlatego moce cudotwórcze działają w Nim!" (Mk 6,14),  



 a także przekonaniami innych ludzi: "To jest Eliasz" lub "To prorok, jak jeden                 

z dawnych proroków" (Mk 6,15). 

Wydaje się, że opinie te były wyrazem ogólnego wrażenia, jakie cudotwórcza działalność 

Jezusa wywarła na lud. W zasadzie wszystkie one sprowadzają się do postrzegania Go jako 

proroka na wzór najsławniejszych proroków starotestamentalnych. 

W oczach ludu Jezus uchodził zatem za przenikniętego Duchem Bożym wysłannika 

Jahwe, a nawet za profetyczną postać czasów ostatecznych, na co wskazuje uznanie Go za 

Eliasza (Mk 6,15; por. Ml 3,23-24; Syr 48,10). 

Nie wnosząc nic nowego do obrazu Mistrza, przywołane opinie stanowią tło dla 

wyznania Piotra: podczas gdy lud żydowski postrzegał Jezusa jako proroka, a nawet proroka 

czasów ostatecznych, uczniowie rozpoznali w Nim oczekiwanego Mesjasza (Mk 8,29). 

Drugie pytanie: "A wy za kogo Mnie uważacie?" (Mk 8, 29) - stanowi 

kluczowy moment w dialogu Jezusa z apostołami. Jezus postawił pytanie, które uczniowie 

już wcześniej wielokrotnie sami sobie zadawali (Mk 4,41; por. 6,51-52). 

Szczególne zainteresowanie opinią apostołów w tej sprawie wyraża emfatyczne 

przesunięcie zaimka osobowego "wy" na początek zdania pytającego oraz posłużenie się 

grecką partykułą de (w tłumaczeniu została oddana za pomocą spójnika "a"), raz jeszcze 

przywołującą opozycję: wy - ludzie. 

W ten sposób Marek zwraca uwagę, że Jezusowi zależało nie tylko na tym, aby 

uczniowie szczerze odpowiedzieli, co myślą na Jego temat, ale również aby ich odpowiedź 

była diametralnie różna od krążących opinii. 

Na pytanie Jezusa Piotr - zapewne w imieniu wszystkich apostołów (co sugeruje 

późniejszy nakaz zachowania milczenia skierowany do wszystkich uczniów - Mk 8,30)                  

- odpowiedział: "Ty jesteś Mesjasz" (Mk 8,29). 

Szymon - wraz ze swoim bratem Andrzejem - został powołany jako pierwszy na 

apostoła. Ewangelie ukazują go jako tego, który pierwszy wyznał, że Jezus jest Mesjaszem 

(Mk 8,29; por. Mt 16,13-20; Łk 9,18-21; J 6,69), choć do końca nie rozumiał natury 

mesjanizmu swego Mistrza (Mk 8,31-33). 

Piotr często zabierał głos, przemawiając w imieniu wszystkich uczniów (np. Mk 8,29.32; 

9,2-10; 10,28; Dz 2, 14; 3,12). 

Choć występujący w pytaniu Jezusa zaimek osobowy "wy" oznacza, że Jezus zwrócił się 

do wszystkich swoich uczniów, to jednak należy zakładać, iż oczekiwał indywidualnej 

odpowiedzi każdego z nich. 



Uczeń nie może bowiem jedynie powtarzać tego, co inni mówią o Mistrzu  - choćby to 

było prawdziwe i słuszne - ale musi dać osobistą odpowiedź.  

Przykładem właśnie takiej indywidualnej odpowiedzi staje się Piotrowe wyznanie wiary 

pod Cezareą Filipową. Odpowiedź Piotra okazała się wzorcowa, tak pod względem formy, 

jak i pod względem treści. 

Najpierw warto zwrócić uwagę na formę wypowiedzi Piotra. On nie wygłosił kolejnej 

opinii, lecz zdecydował się na wyznanie. Wynikało to z faktu powołania (Mk 1,17-18) oraz 

ciągłego towarzyszenia Mistrzowi (Mk 3,14). Podstawą tego rodzaju deklaracji było 

doświadczenie z całej dotychczas przebytej wspólnie drogi. Stanowiło też zasadniczy 

motyw jej kontynuacji. 

Również treść wyznania Piotra stanowi wzór dla innych uczniów Jezusa. Apostoł uznał 

Jezusa za Mesjasza. Za greckim terminem Christos kryje się hebrajski rzeczownik 

Masziah, co się tłumaczy jako "Namaszczony". 

Namaszczenie było w Izraelu obrzędem wprowadzającym w pełnienie ważnych funkcji 

społeczno - religijnych. Polegało ono na wylaniu z góry na głowę namaszczanego oliwy z 

oliwek, która następnie spływała na ramiona i całe ciało. Obrzęd ten miał znaczenie 

symboliczne - oliwa jako tłuszcz oznaczała moc pochodzącą od Boga. Oliwa spływała na 

głowę jako najszlachetniejszą część ludzkiego ciała, a następnie rozlewała się po całym 

ciele, obejmując niejako całego człowieka. Tak namaszczony człowiek mógł podjąć funkcję 

wyznaczoną mu przez Boga. 

Choć w Starym Testamencie różne postaci określano jako "namaszczone" - m.in.  

 kapłanów (Wj 28,41; 29,7; Kpł 6,15; 21,10.12; Lb 3,3),  

 królów (1 Sm 9,16; 10.1; 16,3.12-13; 23,1; 2 Sm 2,4; 1 Krl 1,34.39.45;                   

1 Krn 22,9; Ps 2,2; 89,21),  

 proroków (1 Krl 19,16),  

to jednak termin ten głównie odnoszono do  

 władców, uznając ich za pomazańców Pańskich (1 Sm 16,6; 24,7.11; 

26,9.11.16.23). 

Za terminem Christos - Masziah kryje się długa i złożona tradycja oczekiwań 

mesjańskich. Jej geneza sięga czasów Dawida  i wygłoszonej przez proroka Natana 

zapowiedzi wiecznej trwałości królestwa izraelskiego (2 Sm 7,11-16). 

Nadzieję na nadejście panowania idealnego władcy, które ustanowi królestwo Boże, 

podtrzymywali - zwłaszcza w czasach kryzysu - prorocy (np. Iz 7,14;  9,1-6; 11,1-9; 55,3-5; 

Jr 23,5-6; Ez 34,23-24, Mi 5,1-5; Za 9,9-10). 



Coraz częściej też oczekiwania te nabierały charakteru eschatologicznego (np. Oz 3,5; 

Dn 2,44-45). W czasach Jezusa istniało wiele różnych wyobrażeń osoby Mesjasza (a nawet 

Mesjaszów), choć przeważała postać mesjanizmu królewskiego i nacjonalistycznego, 

szczególnie żywa w faryzejskim odłamie judaizmu. 

Piotr, wyznając: "Ty jesteś Mesjasz" (Mk 8,29) - potwierdził, że widzi w Jezusie 

spełnienie nadziei mesjańskich. Uznał Go za zapowiadanego Pomazańca Bożego czasów 

ostatecznych, który według oczekiwań mesjańskich miał być posłany przez Jahwe jako król, 

który przyniesie Izraelowi i całemu światu oczekiwane wybawienie (Mk 11,1-10). 

Piotr publicznie stwierdził, że Bóg właśnie spełnił swoją obietnicę.  

W tym swoim wyznaniu Piotr istotnie różni się od innych, którzy uznawali w Jezusie 

proroka - jednego z wielu. On natomiast rozpoznaje Go jako jedynego i ostatniego króla, po 

którym nie przyjdą już inni (Mk 12,1-12). 

Reakcja Jezusa może wydawać się zaskakująca: "Wtedy surowo im przykazał, żeby 

nikomu o Nim nie mówili" (Mk 8,30). 

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, Jezus nie zakwestionował wyznania, w którym 

został uznany za Mesjasza. Skoro sam chciał, aby uczniowie wypowiedzieli się w tej 

sprawie (Mk 8,29), Jego reakcja nie mogła oznaczać zanegowania słów Piotra, ale była 

przestrogą przed niebezpieczeństwem błędnego rozumienia mesjanizmu. 

 Polecenie Jezusa było przejawem pedagogicznej mądrości Nauczyciela                        

i zaproszeniem uczniów do dalszej formacji.  

Nakazując im milczenie, zapobiegł fałszywej, to znaczy skupionej wyłącznie na 

wyzwoleniu politycznym i ziemskim panowaniu interpretacji Jego mesjańskości,                              

i przygotował ich do przyjęcia dalszych pouczeń o swojej naturze mesjańskiej. 

Ograniczenia nałożone na uczniów powstrzymały ich przed triumfalistycznym 

głoszeniem, kim On jest, gdyż Jezus nie szukał rozgłosu,, inaczej niż fałszywi mesjasze, 

którzy dokonywali niezwykłych znaków, chcąc zwieść wybranych (Mk 13,21-22). Jeszcze 

nie nadszedł czas uchylenia do końca zasłony tajemnicy mesjańskiej. 

Piotr miał słuszność, nazywając Go Mesjaszem, lecz rozumiał ten tytuł całkowicie 

inaczej niż Jezus (Mk 8,31-32). Choć to, kim On jest, zostało prawidłowo wyrażone, to 

pełen sens tego miał się objawić dopiero na drodze do Jerozolimy oraz podczas męki, 

śmierci i zmartwychwstania Chrystusa (Mk 9,9). 

Kluczowa dla prawidłowego zrozumienia przesłania fragmentu Mk 8,27-30                     

jest perykopa bezpośrednio go poprzedzająca (Mk 8,22-26). 



 Dwuetapowe odzyskanie wzroku przez niewidomego z Betsaidy odpowiada 

dwuetapowemu zgłębianiu tajemnicy osoby i misji Jezusa przez uczniów. 

Pierwszy etap wieńczy wyznanie Piotra: "Ty jesteś Mesjasz" (Mk 8,29). Wyznanie to 

potwierdza, że wprawdzie apostołowie przejrzeli już na oczy (por. zarzut duchowego 

zaślepienia zawarty w Mk 8,17-21), ale wciąż ich widzenie było zniekształcone ziemskimi 

oczekiwaniami.  

Choć ich opinia o Mistrzu zdecydowanie przewyższała powszechne opinie, to jednak 

wymagała dalszego oczyszczenia. Konieczny był drugi etap. I rozpoczął się on właśnie od 

wyznania Piotra. 

 Ewangelia św. Marka koncentruje się na odpowiedzi na pytanie: "Kim jest 

Jezus?" (Mk 4,41; 8,27.29). 

Odpowiedzi na nie muszą udzielić zarówno jej bohaterowie, jak i czytelnicy. Fakt, że 

czytelnik już na samym początku dowiaduje się, że Jezus jest Mesjaszem (Mk 1,1), nie 

powinien przesłonić doniosłości wyznania Piotra pod Cezareą Filipową dla procesu Jego 

rozpoznania. 

Prawie wszystkie mowy i cuda z pierwszej części Ewangelii św. Marka złożyły się na 

stopniowe objawianie prawdy o Jego mesjańskim posłannictwie. Na ich podstawie Piotr 

mógł wyznać: "Ty jesteś Mesjasz" (Mk 8, 30). 

Można zatem stwierdzić, że wyznanie Piotra było owocem formacyjnej pracy Jezusa, a 

jednocześnie rezultatem doświadczeń uczniów, które stały się ich udziałem w trakcie 

towarzyszenia Nauczycielowi w Jego dotychczasowej misji. 

Zaraz jednak po tym wydarzeniu Jezus zapowiedział uczniom, że zostanie odrzucony, 

będzie cierpiał, zostanie zabity i zmartwychwstanie (Mk 8, 31). 

Mesjasz jest Synem Człowieczym, który jak Cierpiący Sługa Jahwe 

wejdzie do chwały poprzez ofiarę swego życia (Mk 8, 31; 9,31; 10, 33-34). 

Objawienie tej prawdy jest tematem drugiej części Ewangelii św. Marka. Nic dziwnego, 

że będą oni mieli trudności z pogodzeniem jej ze swoimi oczekiwaniami dotyczącymi 

Mesjasza, który miał objąć panowanie w Jerozolimie. 

Wyznanie Piotra świadczy o tym, że choć uczniowie jeszcze wszystkiego nie pojęli, to 

jednak znaleźli się na dobrej drodze, aby poprzez kolejne doświadczenia dotrzeć do głębi 

tajemnicy Mistrza, który jest Mesjaszem. 

 



Konieczne było jednak dalsze wierne towarzyszenie Mistrzowi w drodze do Jerozolimy 

oraz podczas wydarzeń paschalnych. Dopiero po nich tytuł "Mesjasz" stanie się pełnym 

wyznaniem wiary w mesjańską godność Jezusa, pozbawionym już jakichkolwiek 

wątpliwości (np. Dz 2,36; 17,3; 18,5.28; Flp 2,11). 

Ewangelia św. Marka ukazuje Jezusa stopniowo odkrywającego przed uczniami swoją 

mesjańską godność, ale równocześnie skrywającego ją za tak zwanym sekretem 

mesjańskim. Jezus nie był bowiem takim Mesjaszem, jakiego oczekiwano. 

Jezus - Mesjasz jest namaszczonym przez Ducha Synem Boga, który ogłasza przyjście 

królestwa Bożego słowem i czynem. Uzdrawia chorych, wyrzuca demony, a nawet rozciąga 

swoją posługę na pogan. Co więcej, daje swoje życie na okup za wielu. Ale dopiero po 

cierpieniu, śmierci i powstaniu z martwych powróci jako chwalebny Syn Boży.  

Aby to pojąć, Jezus zaprasza wszystkich swoich uczniów do dalszej wspólnej wędrówki, 

podczas której będzie nadal objawiał prawdę o sobie. 

 

"Ty jesteś Mesjasz" (Mk 8,29) 

Mesjasz, oznacza to samo, co Chrystus, gdyż "Mashiah" po hebrajsku oznacza to samo, 

co po grecku Chrystus, a jest tłumaczone jako "namaszczony". Stąd "chrisma" po grecku 

oznacza "namaszczenie". Chrystus zatem, czyli namaszczony, nazywany jest Panem, 

ponieważ tak właśnie mówił Piotr: "Bóg namaścił Go Duchem świętym i mocą". Z tego 

powodu również psalmista mówi o Jego chwale: "Bóg, twój Bóg namaścił ciebie olejkiem 

radości hojniej niż twoich współtowarzyszy". 

 Nazywa nas Jego współtowarzyszami, którzy przyjmując Ducha Świętego w łasce 

chrztu, zostaliśmy także namaszczeni widzialnym olejem i od Chrystusa nazwani jesteśmy 

"chrześcijanami" [...]. Zauważmy, że Pan określa samego siebie "Synem Człowieczym", 

natomiast Natanael nazywa Go "Synem Bożym".  

Z podobną sytuacją mamy do czynienia, gdy u innych ewangelistów sam Jezus pyta, za 

kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, a Piotr odpowiada: "Tyś jest Mesjasz, Syn Boga 

żywego".  

Taka strategia działania była bowiem zgodna z ekonomią zbawienia, ażeby dwie natury 

jednego Pośrednika Bożego i Pana naszego przez Niego samego albo ustami ludzi zostały 

objawione. Bóg - Człowiek więc sam ukazał słabość natury ludzkiej przez siebie przyjętej, 

natomiast ludzie wyznali moc odwiecznego bóstwa w Nim (św. Beda, "Homilie do 

Ewangelii" 1,16-17). 

 



 

1. "A wy za kogo Mnie uważacie?" (Mk 8,29). Dziś mnie Pan zaprasza, abym 

udzielił odpowiedzi na to pytanie. Co odpowiem, stając z Nim twarzą w twarz               

w czasie modlitwy, jeśli to możliwe, przed wystawionym Najświętszym 

Sakramentem? 
 

2. "Uczyniwszy na wieki wybór, codziennie wybierać muszę" (Jerzy Liebert, 

Jeździec z tomu Gusła).  

    Choć każdy chrześcijanin, przyjmując z wiarą chrzest, uznał w Jezusie 

Mesjasza, to pytanie: "A wy za kogo Mnie uważacie?" (Mk 8,29) - powraca do 

nas nieustannie. I domaga się odpowiedzi. Tej wypowiedzianej ustami, i tej 

potwierdzonej czynami. To pytanie stawia Jezus Chrystus obecny   w drugim 

człowieku - także  "jednym z tych braci najmniejszych"   (Mt 25, 40.45). 
 

3. Jezus zaprasza, aby więź z Nim, opartą na wierze, nadziei i miłości, pogłębiać 

przez dalszą formację, tak aby mój Jego obraz jako Mesjasza pozbawiony był 

jakichkolwiek zniekształceń.  

     Jezus jako Nauczyciel zaprasza mnie, abym - jak apostołowie - towarzyszył Mu 

na co dzień. Mogę to uczynić między innymi poprzez systematyczną lekturę 

Ewangelii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mk 8, 27 – 30 

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”. 

 



nr 31 – 1994 

Po cudownym nakarmieniu tłumu (Mk 8,1-9) Jezus zabrał uczniów do Cezarei 

Filipowej, oddalonej o około 30 km na północ od Jeziora Galilejskiego.  

Tam zapytał ich, za kogo Go uważają. Pod natchnieniem Bożym Piotr powiedział:              

”Ty jesteś Mesjasz” (Mk 8,29). Kiedy Jezus wyjaśnił, że posłannictwo mesjańskie 

pociąga za sobą cierpienie, odrzucenie przez starszych ludu i uczonych w Piśmie oraz 

śmierć, Piotr starał się Go przekonać, by nie szedł tą drogą. Chociaż jego wcześniejsze 

wyznanie było natchnione przez Boga, Piotr nie rozumiał wiele więcej od pozostałych 

uczniów, którzy tuż po rozmnożeniu chleba rozprawiali między sobą, że nie mają co jeść 

(Mk 8,16). 

Wyznanie Piotra stanowi zwrotny punkt w Ewangelii według św. Marka.  

Do tej chwili Jezus był przedstawiony jako popularny nauczyciel i kierujący się 

współczuciem uzdrowiciel. Od tego momentu wydarzenia naznaczone są złowieszczym 

cieniem krzyża. Jezus trzykrotnie zapowiada, że będzie cierpiał i że umrze                               

(Mk 8,31; 9,31; 10,32-34). Za każdym razem nazywa siebie Synem Człowieczym, 

nawiązując do niebiańskiej postaci z Księgi Daniela (7,13). 

Syn  Człowieczy z Księgi Daniela jest przedstawicielem ludu Bożego, a jednocześnie 

postacią przychodzącą z nieba (Dn 7,13.27). Kiedy Jezus używał tego tytułu, nie tylko 

wskazywał na to, że będzie musiał cierpieć, ale także na to, że jest to droga, na którą 

jesteśmy wezwani, jeśli chcemy iść za Nim. Jakże często nasze wyobrażenia o Jezusie 

pomijają milczeniem tę prawdę i skupiają się na sprawach, które stawiają nam mniejsze 

wymagania! 

Syn Człowieczy przypomina jeszcze inną postać ze Starego Testamentu, mianowicie 

cierpiącego Sługę Pańskiego z Księgi proroka Izajasza. Sługa ten uczynił swoją twarz jak 

głaz (Iz 50,7), podał swój grzbiet bijącym (Iz 50,6) i przyjął na siebie winy nas wszystkich 

(Iz 53,6). Jezus jest prawdziwym Sługą Pańskim, ale my także jesteśmy sługami, jeśli 

przyjmujemy drogę cierpienia i idziemy nią. 

Orędzie Jezusa nie mówi jedynie o cierpieniu. Jeżeli będziemy naśladować Jezusa                   

w Jego cierpieniu, będziemy mieć także udział w Jego nagrodzie i zaniesiemy innym Jego 

zwycięskie zmartwychwstanie (Iz 53,11-12).  

Św. Marek poznał tę centralną prawdę Ewangelii i zrównoważył trzy zapowiedzi męki 

Syna Człowieczego trzema zapowiedziami Jego zmartwychwstania i przyjścia w chwale 

(Mk 8,38; 13,26; 14,62). 

Módlmy się razem z Psalmistą, by każdy z nas po przejściu drogi cierpienia „chodził  

w obecności Pańskiej w krainie żyjących” (Ps 116,9). 



46 – 1996 

Znak sprzeciwu: oto, czym według przepowiedni Symeona miał stać się Jezus                        

(Łk 2,34) – znakiem, któremu sprzeciwiać się będą.  

Gdy Jezus zapytał uczniów, za kogo Go uważają, Piotr bez wahania odpowiedział:  

„Ty jesteś Mesjasz” (Mk 8,29). Ale już po chwili ten sam Piotr czynił Jezusowi wyrzuty 

za to, że zapowiedział swoje cierpienia, odrzucenie przez arcykapłanów i uczonych                     

w Piśmie, śmierć i powstanie z martwych (Mk 8,31). 

Jezus zganił Piotra za jego słowa (Mk 8,32-33). Wszystko, co Jezus miał przeżyć 

podczas swojej męki, śmierci i zmartwychwstania, stanowiło centralny punkt Jego misji. 

Warto zaznaczyć, że na przestrzeni wieków (a szczególnie w czasach współczesnych) 

wielokrotnie podejmowano próby „złagodzenia” misji Jezusa, tak by w oczach ludzi 

pomniejszyć Jego rolę w Bożym planie zbawienia. 

Piotr starał się nakłonić Jezusa do tego, aby próbował ocalić swoje życie; takie było 

pragnienie i oczekiwanie Piotra. Jezus chciał, by Piotr zrozumiał, że misją Mesjasza było 

wypełnienie do końca woli Ojca. Często – podobnie jak Piotr – staramy się dostosować 

Jezusa do naszych własnych planów i pragnień. Pozostajemy przy tym ślepi na fakt, że 

nasza ludzka natura „jest zraniona w swoich siłach naturalnych, poddana niewiedzy, 

cierpieniu i władzy śmierci oraz skłonna do grzechu” z powodu grzechu pierworodnego 

(Katechizm Kościoła Katolickiego,405). 

Misją Jezusa nie było jedynie głoszenie odnowy moralnej.  

Katechizm Kościoła Katolickiego podaje cztery powody, dla których Słowo stało się 

ciałem: 

 aby zbawić nas poprzez pojednanie z Bogiem;  

 aby objawić nam Bożą miłość;  

 aby stać się dla nas wzorem świętości; oraz  

 aby uczynić nas uczestnikami swej Boskiej natury (KKK, 457 – 460).  

Syn Boży stał się człowiekiem, aby przywrócić ludowi Bożemu to wszystko, czego od 

początku pragnął dla niego Bóg. Jak przekonał się Piotr, ani Bóg Ojciec, ani Jezus nie 

mieli zamiaru odstąpić od swego planu. 

„Ojcze, który nas miłujesz, spraw, abyśmy potrafili przyjąć Jezusa jako Tego, 

którego posłałeś dla wypełnienia Twoich zamiarów. Poślij do nas Ducha Świętego, 

aby objawił nam prawdę o Jezusie i pomógł dostosować do niej nasze życie. 

Dopomóż nam, abyśmy zawsze pragnęli pełnić twoją, a nie nasza wolę.” 

      



69 – 1998 (135 – 2004 więcej) 

"Ty jesteś Mesjasz". (Mk 8,29) 

    Co za wspaniałe wyznanie – i to po tym, jak Jezus doświadczył tak wiele sprzeciwu i 

braku zrozumienia.  

 Faryzeusze, na przykład, domagali się, mimo wszystkich cudów, jakie widzieli, by 

Jezus uczynił jeszcze jakiś znak potwierdzający prawdziwość Jego misji (Mk 8,11-13).  

 Również uczniowie, gdy Jezus starał się ostrzec ich przed obłudą faryzeuszów, 

zupełnie Go nie rozumieli (Mk 8,14-21).  

 Wreszcie, dokonując uzdrowienia niewidomego z Betsaidy, Jezus przywracał mu 

wzrok stopniowo, jakby napotykając opór z jego strony (Mk 8,22-26).  

      Niewidomy nie od razu był w stanie widzieć jasno i wyraźnie – podobnie jak Piotr                    

i pozostali uczniowie.  Wydawać by się mogło, że wraz z wypowiedzeniem słów:                  

„Ty jesteś Mesjasz” (Mk 8,29), Piotr wreszcie zrozumiał, kim jest Jezus i dlaczego 

przyszedł na świat. Ale podobnie jak z początku niewidomy z Betsaidy, Piotr jedynie 

częściowo dostrzegał rzeczywistość. Gdy Jezus zaczął wyjaśniać, że Mesjasz będzie 

musiał cierpieć i zostanie zabity, Piotr dał dowód na to, że nie w pełni rozumiał słowa, 

które dopiero co wypowiedział. W chwilę po wyznaniu, że Jezus jest Pomazańcem 

Bożym, zaczął Mu zaprzeczać! 

    Może często zdarza się nam mówić, że Jezus jest naszym Panem, ale czy 

wypowiadając te słowa zdajemy sobie w pełni sprawę z ich znaczenia? Uczniom 

wydawało się, że wiedzą, czego powinni się spodziewać po Mesjaszu: dowodów 

niezwykłej mocy i majestatu. Nie rozumieli, że Jezus pokona grzech, przyjmując na siebie 

karę, na którą my zasłużyliśmy, cierpiąc skutki naszego nieposłuszeństwa. 

      Większość z nas przyzna bez zastanowienia, że Jezus jest Mesjaszem. Ale kto z nas 

łączy to stwierdzenie z Jego śmiercią na krzyżu? Czy nie obawiamy się przyznać do tego, 

że bardzo potrzebujemy przebaczenia i wybawienia? Dobrą nowiną Ewangelii jest jednak 

to, że Jezus nam przebaczył i wybawił nas ze zniewalającej mocy grzechu. Nasz Zbawiciel 

jest pełen miłości – nie musimy się obawiać tego, co możemy odkryć w głębi naszych 

serc. On bowiem wie najlepiej, co w nich jest, i mimo to ofiarowuje nam swoją miłość                 

i dar wolności. Jezus oczekuje od nas jedynie tego, byśmy przyszli do Niego z pokorą                 

i otworzyli się na Jego uzdrawiającą moc. 

 

 „Panie Jezu, wyznajemy, że Ty jesteś Mesjaszem, który przyszedł, aby cierpieć za 

nasze grzechy. Otwórz nasze oczy, Panie! Pozwól nam w pełni uwierzyć, że przez swoją 

śmierć i zmartwychwstanie złamałeś potęgę grzechu i przyniosłeś uzdrowienie tym, którzy 

się do Ciebie uciekają.” 



     102 – 2001 (124 – 2003) 

"A wy za kogo mnie uważacie?" (Mk 8,29) 

Jezus zadał to pytanie swoim uczniom w drodze do oddalonej o trzydzieści kilka 

kilometrów Cezarei Filipowej. Tłum myślał, że jest On jednym z wielkich proroków, jak 

Jan Chrzciciel, potępiający Heroda za grzeszny tryb życia, albo jak Eliasz, który ukazując 

swoją moc za jednym razem upokorzył czterystu pięćdziesięciu fałszywych proroków. Co 

jednak sądzą o Nim Apostołowie. Okazuje się, że nawet oni nie mieli jasnego zdania o 

tym, kim jest Jezus. 

Piotr wiedział, że Jezus jest „Chrystusem”, dla niego jednak tytuł ten oznaczał 

nadprzyrodzona moc, szczególnie bliską więź z Bogiem. Krzyż nie mieścił się w jego 

myśleniu.  

Jak bardzo drogi Boże różnią się od naszych! Bóg posłał swego Syna nie jako 

ognistego proroka, ale jako cierpiącego sługę, którego śmierć miała być 

zadośćuczynieniem za nasze grzechy – minione, obecne i przyszłe.  

Krzyż miał stać się źródłem, z którego wytryskuje łaska i błogosławieństwo: 

uwolnienie od grzesznych nawyków, od „powinienem” i „muszę” legalistycznej religii; 

mądrość potrzebna do życia na tym świecie, wolność od mocy ciemności.  

    Narzędzie śmierci stało się drogą do wolności i życia! 

Kim jest dla ciebie Jezus? Co znaczy dla ciebie przyjęcie krzyża? Te dwa pytania idą 

ręka w rękę, bo ukrzyżowany Mesjasz musi mieć ukrzyżowanych wyznawców.  

Czy podejmujesz wewnętrzną walkę i mówisz „nie” grzesznemu myśleniu i działaniu, 

by otrzymać od Boga udział w Jego życiu? Czy prosisz Ducha Świętego, by wypisał 

prawdę o odkupieniu w twoim sercu? Czy podczas modlitwy spoglądasz na Jezusa, 

ukrzyżowanego Mesjasza? 

Niech dziś Duch zaprowadzi cię pod krzyż, gdzie twe serce może zostać uzdrowione, a 

umysł odnowiony. Bądź posłuszny natchnieniom Ducha, który zaprasza cię do głębszego 

żalu za grzechy, do większej cierpliwości, do gorętszej miłości. Wsłuchuj się w ten cichy 

głos szepczący słowa umocnienia i ukazujący właściwą drogę. Ufaj, że jeśli będziesz 

posłuszny Duchowi Świętemu On przeprowadzi cię ze śmierci do życia. 

„Dziękuję Ci, Jezu, za złożenie za mnie życia w ofierze. Doświadczenie 

Twej cudownej miłości napełnia moją duszę wdzięcznością i uwielbieniem.” 

      


