
   

 

XII Niedziela zwykła  19 VI 2022 
 

 

Łk 9,18-24  (Biblia Tysiąclecia) 
 

Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z 
zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy?  Oni odpowiedzieli: Za Jana 
Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków 
zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za 
Mesjasza Bożego.  Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o 
tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony 
przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego 
dnia zmartwychwstanie.  Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z 
mego powodu, ten je zachowa. 

  

 

"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Pablo T. Gadenz. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      

. 

Wyznanie mesjańskie Piotra i pierwsza zapowiedź męki   (Łk 9, 18 - 27) 

 

ST: 2 Sm 7,12-16; Ps 118,22; Dn 7,13-14; 9,26; Oz 6,2 

NT: Łk 2,11; 12,9; 14,27; 17,25.33; 18,31-33; 20,17; 24,7; Rz 1,16 II Mt 16,13-

28; Mk 8,27-9,1 

Krąg Biblijny  nr 43 
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla 

każdego!   SP i LO im. św. Jana Pawła II                                

Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 



KKK: modlitwa Jezusa, 2600; wyznanie Piotra, 552; zapowiedź męki, 557; 

codzienny krzyż, 1435 

Lekcjonarz: Łk 9,18-24: dwunasta niedziela zwykła (rok C); Łk 9,22-25: 

czwartek po Środzie Popielcowej 

 

[9,18-19]  Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, 

zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy?  Oni 

odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że 

któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.  
 

Podobnie jak w innych znaczących momentach Ewangelii, widzimy Jezusa, gdy się 

modli (por. Łk 3,21). 

Nadszedł czas, by zająć się bezpośrednio kwestią Jego tożsamości. Pyta zatem 

uczniów: Za kogo uważają Mnie tłumy? 

Ich odpowiedź pokrywa się z tym, co dochodziło do uszu Heroda (9, 7-8): za Jana 

Chrzciciela, za Eliasza lub za któregoś z dawnych proroków. 

Ze wszystkich tych odpowiedzi przebija świadomość, że Jezus to jakiś rodzaj 

proroka (zob. 7,16). 

Ponieważ co do tego panuje między uczniami zgodność, Jezus może pójść krok 

dalej i rozpocząć nowy etap objawienia własnej tożsamości. 

 

 [9,20]   Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: 

Za Mesjasza Bożego.  

 

Stawia zatem drugie pytanie: A wy za kogo Mnie uważacie? 

Odpowiada na nie Piotr, który rozpoznaje w Jezusie Mesjasza Bożego. 

Tę prawdę obwieścił już wcześniej anioł (2,11), została ona objawiona Symeonowi 

(2,26) i znają ją demony (4,41). 

To jednak Piotr, pierwszy na liście apostołów (6,14), jest zarazem pierwszym 

człowiekiem, który jako świadek publicznej działalności Jezusa wyznaje, że jest On 

oczekiwanym Mesjaszem (christos - "pomazaniec"). 

Sam Jezus odwoływał się pośrednio do tego tytułu, gdy w synagodze w Nazarecie 

odniósł do siebie słowa proroka Izajasza: "Duch Pański spoczywa na Mnie, 

ponieważ Mnie namaścił" (Łk 4,18 - podkr.  P.T.G). 

 



Ponadto, gdy Jezus został już uznany za proroka (7,16), przygotowywał ludzi do 

tego, by rozpoznali Jego prawdziwą tożsamość, wyjaśniając rolę Jana jako proroka 

przygotowującego drogę Mesjaszowi (7,26-27). 

 

Również bezpośredni kontekst Łukaszowej Ewangelii rzuca światło na ten tytuł, 

ponieważ tylko u Łukasza opis rozmnożenia chlebów (9,10-17) zostaje umieszczony 

między dwoma pytaniami o tożsamość Jezusa (9,7-9. 18-20), które znajdują swą 

odpowiedź w wyznaniu Piotra. 

"W czasie między pytaniem Heroda a odpowiedzią Piotra, mówiącego, że uważa 

Jezusa za <Mesjasza Bożego> (9.20), Jezus uzewnętrznia działaniem swoją 

tożsamość"
1
 jako Mesjasz. 

Innymi słowy, rozpoznanie Jego mesjańskiej tożsamości wiąże się z cudem 

rozmnożenia chleba, podobnie jak później, podczas ostatniej wieczerzy (22,19)                        

i w Emaus, uczniowie "Go poznali przy łamaniu chleba" (24,35)
2
. 

A zatem aluzje starotestamentalne obecne w opisie cudu rozmnożenia bochenków 

chleba i ryb również pomagają czytelnikom zrozumieć aspekty Jego mesjańskiej 

tożsamości. 

I tak na przykład Jezus jako Mesjasz jest jak nowy Mojżesz przynoszący na powrót 

skarb manny. 

Jest Mesjaszem - prorokiem dokonującym cudów, jak Elizeusz, który był 

namaszczonym prorokiem (1 Krl 19,16). 

Jezus jest także, rzecz jasna, królewskim Mesjaszem z dynastii Dawida (zob. Łk 

1,32 - 33; 2,11). 

Pod tym względem Jego nauczanie o królestwie Bożym (4,43; 8,1.10), 

wspomniane po raz kolejny w bezpośrednim kontekście tej perykopy (9,11), jest także 

częścią Jego misji jako królewskiego Mesjasza. 

Wszystko to oznacza, że zarówno słowa Jezusa, jak i Jego czyny przygotowują nas 

na wyznanie Piotra. 

 

 

 
                                                           
1
 F. Bovon, Luke, t.1 

2
 J. Nolland, Luke : "W tym doświadczeniu uczniowie uświadamiają sobie tożsamość Jezusa w taki sposób, w jaki 

chrześcijanie w czasach Łukasza znali Jezusa w uczcie eucharystycznej" 



 

Żywa tradycja: Oczekiwania mesjańskie 

W epoce hasmonejskiej mniej więcej sto lat przed narodzinami Chrystusa, pojawiły 

się w judaizmie oczekiwania przyjścia mesjasza (hebr. masziach - "pomazaniec"). 

Bóg miał wzbudzić w narodzie przywódcę, który odbuduje Izrael (Ez 37,21-25), 

obali (Ps 2) lub nawróci inne narody (Iz 49,6), odnowi kult świątynny (Za 6,12-13) i 

zaprowadzi czas pokoju (Iz 9,5-6) i sprawiedliwości (Jr 23,5-6). 

W Starym Testamencie osobą, która przyjęła namaszczenie olejem, mógł być król 

(1 Sm 16,13; 2 Sm 2,4; 5,3; 1 Krl 1,39), kapłan (Wj 28,41; 30,30, 40,13.15),  a nawet 

prorok (1 Krl 19,16). 

Nadzieje mesjańskie koncentrowały się zatem na królu, zwłaszcza z rodu Dawida, 

co miało być wypełnieniem obietnic starotestamentalnych (2 Sm 7,11-16; Ps 132,10-

11; Iz 11,1-4; Ez 34,23-24). 

Świadectwem tej nadziei są powstałe w I wieku p.n.e. Psalmy Salomona, niebędące 

częścią Biblii: "Wejrzyj, o Panie i wzbudź im króla, syna Dawidowego (...)/ aby sługa 

Twój panował nad Izraelem. (...) On jest sprawiedliwym królem (...) / i nie będzie w 

tych dniach pośrodku nich nieprawości / bo wszyscy staną się świętymi, a ich królem - 

Mesjasz Pan"
3
. 

Ponadto niektóre dokumenty z Qumran, opierając się na tekstach biblijnych 

mówiących o "namaszczonym kapłanie" (Kpł 4,3.5.16; 6,15) i o podwójnym 

przywództwie (Za 4,14; 6,11), mówią o dwóch mesjaszach, dając, jak się wydaje, 

pierwszeństwo kapłańskiemu mesjaszowi z rodu Aarona. 

Ponieważ inne teksty biblijne mówią o przyjściu proroka jak Mojżesz                                

(Pwt 18,15.18), o powrocie Eliasza (Ml 3,23) i o namaszczonym proroku (Iz 61,1),  

niektóre dokumenty z Qumran mówią podobnie o mesjaszu - proroku. 

Jezus w Ewangelii Łukasza wypełnia wszystkie te różne oczekiwania 

dotyczące mesjasza będącego równocześnie kapłanem, prorokiem i królem. 

 

 

 [9,21]    Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o 

tym nie mówili.  

Jezus w odpowiedzi napomniał uczniów i surowo im przykazał, aby nikomu o tym 

nie mówili. 

                                                           
3
 Psalmy Salomona 17.21.32, przeł. A. Paciorek, w: Apokryfy Starego Testamentu, s.126 



Nie napomniał ich za to, że wyznali w Nim Mesjasza, lecz wskazał, że tej prawdy 

nie można jeszcze głosić otwarcie. Wynika z tego zatem, że ma im jeszcze coś więcej 

do objawienia w kwestii swojej mesjańskiej tożsamości. 

Uczniowie słuchają Jego rozkazu, gdyż nikt więcej nie mówi o Nim jako o 

Mesjaszu, dopóki On sam nie powie o tym po swojej długiej podróży do Jerozolimy 

(Łk 20,41). 

 [9,22]  I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie 

odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie 

zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.  

Co więcej, Jezus objawia uczniom (w greckim tekście jest to dalszy ciąg zdania z 

poprzedniego wersetu), że Mesjasz musi wiele wycierpieć. 

Czasownik "musieć", podobnie jak w innych miejscach Łukaszowej Ewangelii 

wyraża to, co konieczne do wypełnienia Bożego planu. 

Uczniom będzie trudno pojąć cierpienie Mesjasza (9,45; 18,34) i dopiero po swojej 

śmierci i zmartwychwstaniu Jezus będzie w stanie wyłożyć im z Pism, że Mesjasz 

musiał "cierpieć, aby wejść do swej chwały" (24,26), ponieważ "jest napisane: 

Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie" (24,46). 

Później w Dziejach Apostolskich Piotr, obdarzony już teraz głębszym 

zrozumieniem Bożego planu (Dz 2,23), odnowi swoje wyznanie,  że Jezus jest 

Mesjaszem - Mesjaszem, który zgodnie z zapowiedziami proroków "będzie cierpiał" 

(Dz 3,18; zob. także słowa Pawła w Dz 17,3; 26,23). 

 

Zapowiadając po raz pierwszy swą mękę, Jezus po raz kolejny mówi o sobie:  

Syn Człowieczy  (Łk 5,24; 6,5.22; 7,34); 

tytuł ten pojawi się także w następnych zapowiedziach, z których, tak jak z tej, 

dowiemy się, że będzie odrzucony i zostanie zabity (17,24-25; 18,31-33). 

Jezus zostanie odrzucony przez przywódców jerozolimskiego Sanhedrynu (22,66) 

oraz starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie (zob. 20,1.19). 

Dodajmy także, że Jezus nawiązuje do swojej męki również w innych 

wypowiedziach i w jednej przypowieści (12,50; 13,33; 20,9-18). 

 

Dodatkowa prawda objawiona przez Jezusa nie dotyczy tylko Jego śmierci, lecz 

także zmartwychwstania: trzeciego dnia zmartwychwstanie (18,33). 

Już po zmartwychwstaniu aniołowie przy pustym grobie przypomną sobie o tej 

zapowiedzi (24,7). Później sam zmartwychwstały Jezus wyjaśni uczniom, że i to 

zostało zapowiedziane w Pismach (24,25-27; np. Oz 6,2). 



Wyjaśniając, jakiego rodzaju jest Mesjaszem, Jezus pokazuje równocześnie, jak 

winniśmy interpretować resztę Ewangelii. 

[9,23]    Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się 

zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie 

naśladuje!  

Nic zatem dziwnego, że to co mówi Jezus o swoim cierpieniu, ma konsekwencje w 

odniesieniu do wszystkich uczniów. 

Ten, kto chce iść za (opiso) cierpiącym Mesjaszem, nie powinien liczyć na to, że 

sam uniknie cierpienia. Miast podążać za swoimi egoistycznymi ambicjami Jego 

naśladowcy powinni zaprzeć się samych siebie, a nawet brać swój krzyż (zob.                    

Łk 14,27). 

Słuchacze Jezusa nie mieli problemów ze zrozumieniem obrazu, do którego 

odwoływał się Jezus, ponieważ znana im była kara ukrzyżowania praktykowana przez 

Rzymian, kiedy skazaniec często niósł poprzeczną belkę krzyża na miejsce egzekucji. 

Trudno jednak przypuszczać, że rozumieli w pełni sens Jego słów, dopóki On sam 

nie został skazany na śmierć na krzyżu. 

Gdy Go prowadzono na ukrzyżowanie, przykazanie to wypełnił dosłownie Szymon 

z Cyreny, któremu włożono na ramiona "krzyż, aby go niósł za" (opisthen) 

Jezusem (23,26). 

Trzeba jednak pamiętać, że niesienie krzyża nie jest zarezerwowane tylko na takie 

wyjątkowe okoliczności ani na wypadek męczeństwa, lecz jest zadaniem, które należy 

realizować co dnia - to podkreślenie znajdujemy tylko u Łukasza - i w którym 

zawiera się umieranie dla własnych pragnień, by jeszcze pełniej należeć do Chrystusa 

(zob. Ga 2,19-20; 5,24). 

 

 

 Tło biblijne: Syn Człowieczy 

  

W Ewangelii Łukasza Jezus mówi o sobie "Syn Człowieczy" dwadzieścia pięć 

razy (wliczając w to 24,7, gdzie dwaj mężczyźni przy grobie cytują Jego wcześniejsze 

słowa). Podobnie jak w przypadku pozostałych ewangelii zastosowania tego terminu 

można podzielić z grubsza na trzy następujące kategorie: 

 Jego działalność publiczna (np. 5,24; 6,5; 9,58; 19,10) 

 Jego cierpienie (np. 9,22;.44; 18,31) 

 Jego uwielbienie i powtórne przyjście (np. 9,26; 17,30; 21,27; 22,69). 



 

W Starym Testamencie wyrażenie "syn człowieczy" (hebrajskie ben - adam) 

odnosi się często do całej ludzkości lub do jakiegoś śmiertelnego człowieka - innymi 

słowy, potomka Adama (np. Lb 23,19; Ps 8,5; 146,3). 

Zwrot ten jest stosowany prawie sto razy w odniesieniu do proroka Ezechiela (np. 

Ez 2,1). Dlatego, chociaż używany jest także w odniesieniu do króla z rodu Dawida 

(Ps 80,18), nie ma wyraźnego wydźwięku politycznego towarzyszącemu tytułowi 

"Mesjasz" i Jezus mógł używać bezpiecznie tego wyrażenia w odniesieniu do siebie 

samego. 

Nie zmienia to faktu, że w niektórych sytuacjach wyrażenie "Syn Człowieczy" w 

ustach Jezusa stanowi wyraźne nawiązanie do Księgi Daniela: 

Patrzyłem w nocnych widzeniach: 

A oto na obłokach nieba przybywa 

Jakby Syn Człowieczy. 

Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. 

Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską 

(Dn 7,13-14). 

Czasami takie zastosowania tego tytułu wskazują na boski autorytet Jezusa - na 

przykład na Jego władzę odpuszczania grzechów (zob. Łk 5,21.24). 

Co więcej, w pismach żydowskich tego okresu w postaci z siódmego rozdziału 

Księgi Daniela widziano królewskiego mesjasza
4
 lub figurę kapłańską

5
 (zob. Ap 1,13) 

i obie te interpretacje rzucają światło na używanie tego tytułu przez Jezusa. 

 

 

[9,24]    Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie 

z mego powodu, ten je zachowa.  

 To nauczanie zostaje rozwinięte i wyjaśnione w trzech kolejnych zdaniach. 

Po pierwsze, ten, kto będzie unikał krzyża, pragnąc zachować w ten sposób życie, 

straci je, natomiast paradoksalnie ten, kto przyjmie krzyż i tym samym straci życie z 

powodu Mesjasza, zachowa je (17,33). 

Ten paradoks przywołuje na myśl obietnicę wielkiej nagrody w niebie dla 

wszystkich znienawidzonych z powodu Syna Człowieczego (6,22-23). 

                                                           
4
  1 Księga Henocha 46-52; 4 Księga Ezdrasza 13 

5
 1 Księga Henocha 14 



Jezus poda później  więcej przykładów tego, co to znaczy stracić swoje życie, 

wskazując, że ci, którzy rezygnują z relacji z innymi ludźmi lub rzeczy materialnych 

"dla królestwa Bożego", otrzymają od Boga w zamian "daleko więcej" (18,29-30). 

[9,25]    Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie 

zatraci lub szkodę poniesie?  

Po drugie, nieistotne jest, czy ci, którzy unikają krzyża, zyskają równocześnie cały 

świat (4,5-6). Ponieważ życie człowieka "nie zależy od jego mienia" (12,15), ktoś 

taki i tak siebie zatraci lub szkodę poniesie. 

[9,26]     Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn 

Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w 

chwale Ojca i świętych aniołów.  

Po trzecie, niektórzy unikają krzyża, ponieważ wstydzą się cierpiącego Mesjasza                

i Jego słów. Jest tak dlatego, że "nauka (...) krzyża głupstwem jest dla tych, co 

idą na zatracenie" (1 Kor 1,18). 

Jednak prawdziwi uczniowie, tacy jak Paweł,  

 "nie wstydzą się Ewangelii" (Rz 1,16),  

 rozpoznają "moc Bożą" (1 Kor 1,18) w Jezusowym orędziu krzyża i  

 dlatego mogą "chlubić" się z krzyża (Ga 6,14). 

Jezus ostrzega tutaj wszystkich, którzy się Go wstydzą, że Syn Człowieczy 

wstydzić się będzie ich, gdy przyjdzie w swojej chwale (Łk 12,9). 

W tym wersecie Jezus po raz pierwszy wspomina o swoim drugim przyjściu (12,40; 

17,24; 18,8; 21,27). 

Mamy tu także najwyraźniejszą jak dotąd aluzję do postaci wspomnianej w Księdze 

Daniela: "Oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. (...) 

powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską" (Dn 7,13-14). 

To pojawienie się chwały Syna razem z chwałą Boga Ojca i świętych aniołów 

zostało zapowiedziane już przy narodzinach Jezusa (Łk 2,9-14). 

 

Każde z tych trzech wyjaśniających zdań pokazuje zatem wyraźnie, że  

decyzja, by naśladować Jezusa przez branie na siebie swojego krzyża, nie 

jest bynajmniej błahą sprawą.  

Od niej zależy nasze zbawienie! 

 
 



[9,27]    Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie 

zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże. . .  

Jezus kończy trzy radykalne żądania przedstawione we wcześniejszych wersetach 

dodającą otuchy obietnicą: niektórzy ze słuchających Go w tej chwieli nie zaznają 

śmierci, aż ujrzą królestwo Boże. 

Tak jak inne wypowiedzi Jezusa o królestwie, również ta obejmuje sobą 

teraźniejszość i przyszłość. 

 Z jednej strony, królestwo już przyszło wraz z Jezusem i w Jego osobie 

(6,20; 10,9-11; 11,20; 17,21). 

 Z drugiej strony, królestwo przyjdzie w sposób pełniejszy w przyszłości 

(21,31; 22,16.18), wraz z Jego zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem. 

 

 Słowa Jezusa mogą zatem odnosić się do osób, które tu stoją, zwłaszcza 

do apostołów, którzy po zmartwychwstaniu Jezusa będą Go widzieć i słyszeć, jak 

mówi o królestwie Bożym i będą świadkami tych wydarzeń (Dz 1,3.9.22; 10,41). 

 Słowa Jezusa prowadzą nas także bezpośrednio do Jego przemienienia, 

gdzie trzej apostołowie, którzy będą później świadkami zmartwychwstania, (Piotr, 

Jan i Jakub), ujrzą za chwilę przebłysk królestwa, gdy zobaczą chwałę Jezusa              

(Łk 9,32). 
 

 

 

 

Żywa tradycja: Niesienie własnego krzyża 

Tomasz a Kempis w traktacie O naśladowaniu Chrystusa zachęca usilnie 

czytelników, by wcielali w życie nauczanie Jezusa o braniu codziennie na ramiona 

swojego krzyża: 

"Więc czemu boisz się jeszcze podjąć ten krzyż, który jest drogą do Królestwa? 

W krzyżu zbawienie, w krzyżu życie, w krzyżu obrona, w krzyżu struga szczęścia 

nadprzyrodzonego, w krzyżu siła mądrości, w krzyżu radość duchowa, w krzyżu 

sama istota dobra, w krzyżu świętość doskonała. Zbawienie duszy, nadzieja życia 

wiecznego w krzyżu, tylko w krzyżu. 

Podnieś więc swój krzyż i idź za Jezusem, a dojdziesz do życia wiecznego. On idzie 

przodem, dźwigając swój krzyż, umarł za ciebie na krzyżu, abyś i ty podjął swój krzyż 

i pragnął umrzeć na krzyżu. 

Bo kiedy z Nim umrzesz, z Nim razem żyć będziesz, a towarzysząc Mu w męce, 

staniesz się towarzyszem Jego chwały. (...) 



Gdyby była jaka lepsza i skuteczniejsza droga zbawienia dla człowieka niż 

cierpienie, Chrystus ukazałby nam ją słowem lub przykładem. A przecież idących za 

Nim uczniów i wszystkich, którzy chcieli postępować za Nim, wyraźnie zachęca do 

niesienia krzyża i mówi: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i 

weźmie krzyż swój, i naśladuje mnie"
6
.  

 

 

W zaledwie kilku wersetach następujących po wyznaniu Piotra Jezus przedstawił 

zatem zasadnicze elementy składające się na resztę Jego mesjańskiej misji: 

 Swoje cierpienie 

 Śmierć 

 Zmartwychwstanie  

 Przyjście w chwale. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (9,18-27) 

 

A wy za kogo Mnie uważacie? 

 

Jezus stawia dzisiaj to pytanie każdemu z nas. Nie możemy go zignorować, 

ponieważ od tego, jak na nie odpowiemy - słowem i życiem - zależy nasze zbawienie. 

Papież Benedykt XVI podsuwa nam taką odpowiedź: 

 

 

"Powiedźcie Mu: 

Jezu, wiem, że Ty jesteś Synem Boga, 

że oddałeś swoje życie za mnie. 

Chcę Cię wiernie naśladować, a Twoje słowo będzie mnie prowadziło. 

Ty mnie znasz i kochasz. 

Ufam Ci i składam w Twoje ręce całe moje życie. 

Chcę, żebyś był siłą, która mnie wspiera, 

radością, która nigdy mnie nie opuszcza"
7
. 

 

                                                           
6
 Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa 

7
 Benedykt XVI, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. Na zakończenie Światowego Dnia Młodzieży, 21 sierpnia 

2011; https://opoka.org.pl/nauczanie/nauczanie-benedykta-XVI-homilie 



 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
   

 Św. Ambroży 

 

Wyznanie Piotra 
 

  

 „Rzekł im: «A wy za kogo mnie uważacie?»”.  

Odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: „Za Chrystusa” (Łk 9, 20)...  

Jeśli Pawłowi wystarczało nic nie znać, jak tylko Chrystusa Jezusa, i to 

ukrzyżowanego (1 Kor 2, 2), to czyż mogę czego innego bardziej pragnąć, jak znać 

Chrystusa? To jedno bowiem imię wyraża i Jego Bóstwo, i Wcielenie, a zarazem wiarę 

w Jego mękę.  

 

Choć inni apostołowie to wiedzieli, to jednak Piotr uprzedził ich, odpowiadając:  

„Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego” (Mt 16, 16). I tak ujął on wszystko razem: 

przedstawił i Jego naturę, i podał imię, które jest streszczeniem wszelkiej mocy... 

A więc wierz tak, jak wierzył Piotr, abyś i ty był błogosławiony i zasłużył, by 

usłyszeć: „bo ciało i krew nie objawiły tobie, jeno Ojciec mój, który jest w niebie” 

(Mt 16, 17). 

 Ciało bowiem i krew mogą objawić tylko to, co ziemskie, kto jednak duchem mówi                 

o tajemnicach, nie opiera się na tym, co ciało i krew mu podają, lecz na natchnieniu 

Bożym. Nie bądź więc posłuszny ciału i krwi, byś nie stosował nakazów ciała i krwi, 

abyś się sam krwią i ciałem nie stał... 

Toteż Piotr nie wyczekiwał głosu ludu, lecz sam wyraził swoje zdanie słowami:  

„Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego”.  

On zawsze jest. Nie rozpoczął istnieć i nie przestanie. Wielka to łaska Chrystusa, iż 

prawie wszystkie swe imiona nadał także uczniom...  

 „Jam jest – powiedział – światłość świata” (J 8, 12). A jednak tego imienia, 

którym się chlubił, udziela swym uczniom, mówiąc: „Wy jesteście 

światłością świata” (Mt 5, 14).  



 „Jam jest chleb żywy” (J 6, 51) i: „My wszyscy jesteśmy jednego chleba 

uczestnikami” (1 Kor 10, 17).  

 „Jam jest prawdziwy krzew winny” (J 15, 1). I do ciebie też mówi: „Ja cię 

zasadziłem jak winnicę urodzajną, jako latorośl rzetelną” (Jr 2, 21).  

Chrystus jest opoką: „Pili bowiem z duchowej opoki, a opoką jest Chrystus” (1 

Kor 10, 4). A jednak i uczniowi swemu nie odmówił łaski tego imienia, aby i on był 

Piotrem-Opoką, bo od Opoki otrzymał stałość i moc w wyznawaniu wiary. 

Dokładaj wszelkich starań, abyś i ty stał się opoką. 

Szukaj tej opoki nie poza sobą, lecz w sobie. Twą opoką moc działania, duch twój 

jest opoką twoją. Niechaj na tej opoce zostanie wzniesiony twój dom, aby go nie 

zdołały obalić żadne burze duchowej niegodziwości (Ef 6, 12).  

Wiara jest twą opoką, fundamentem jest wiara Kościoła. Jeśli staniesz się opoką, 

będziesz w Kościele, ponieważ Kościół jest na opoce. Jeśli będziesz członkiem 

Kościoła, bramy piekielne cię nie zwyciężą. Bramy piekielne to bramy śmierci, bramy 

zaś śmierci bramami Kościoła być nie mogą. 

Czym są bramy śmierci, to jest bramy piekła, jeśli nie pojedynczymi grzechami? Jeśli 

cudzołożyłeś, wszedłeś w bramy śmierci. Jeśli naruszyłeś wiarę, przekroczyłeś bramy 

śmierci. Jeśli popełniasz grzech śmiertelny, wstąpiłeś w bramy śmierci.  

Jednakże Bóg jest potężny i wydostanie cię z bram śmierci, abyś opowiadał wszelką 

chwałę Jego w bramach córki Syjonu (Ps 9, 15).  

Bramami zaś Kościoła są bramy czystości, sprawiedliwości, do których sprawiedliwy 

wchodzi ze słowami: „Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości! Wszedłszy w nie będę 

Pana wysławiał” (Ps 118 [117], 19).  

Jak zaś brama śmierci jest bramą piekła, tak brama sprawiedliwości jest bramą nieba. 

„Jest to bowiem brama Pana, sprawiedliwi przez nią wchodzić będą” (Ps 118 [117], 

20).  

Toteż uciekaj przed upornym trwaniem w grzechach, aby bramy piekła nie mogły 

ciebie przezwyciężyć; jeśli bowiem w tobie grzech zapanuje, bramy śmierci cię 

pokonają. 

 

 

 

 

 

 



 Św. Grzegorz Wielki 

 

Opuścić dobra, opuścić siebie 
 

  

Pan zaś nam, którzyśmy przyszli do Niego, kazał, abyśmy wyrzekli się tego, co 

nasze; skoro bowiem przez przyjęcie wiary wystąpiliśmy do boju, walczmy ze złymi 

duchami; złe duchy zaś nic własnego na świecie nie posiadają.  

Nadzy więc z nagimi musimy walczyć. Gdy bowiem odziany walczy z nagim, łatwiej 

upadnie na ziemię, można go przecież uchwycić za szaty. A czym są wszystkie rzeczy 

ziemskie, jeśli nie jakimiś szatami ciała? Kto zatem spieszy do walki z szatanem, musi 

zdjąć szaty, aby mu nie uległ. Niechaj niczego na tym świecie nie posiada, do czego by 

się przywiązał; niech nie szuka żadnego zadowolenia w tym wszystkim, co przemija, 

aby to, w co stosownie do swego życzenia się przyodział, nie sprowadziło jego upadku. 

Nie wystarczy jednak, gdy opuścimy to, co mamy, jeśli samych siebie nie opuścimy.  

 Co jednak znaczy: siebie opuścić?  

 Jeśli siebie opuścimy, dokąd poza siebie się udamy?  

Lub też: kim jest ten, który idzie, jeśli siebie samego opuści? Jesteśmy czymś innym 

z powodu upadku w grzech, a czym innym z natury. Czym innym jest to, co 

uczyniliśmy, a czym innym, na co zostaliśmy stworzeni.  

Porzućmy siebie takich, jakimi przez grzech siebie uczyniliśmy, a pozostańmy 

takimi, jakimi łaska nas uczyniła. Oto ten, który był pyszny, jeśli nawróciwszy się do 

Chrystusa stał się pokornym, siebie porzucił. Jeśli żyjący w nieczystości stał się 

wstrzemięźliwym, wyrzekł się tego, czym był uprzednio.  

Jeśli chciwy wyrzekł się chciwości i nauczył się dawać ze swojego, choć przedtem 

rabował cudze, to niewątpliwie wyrzekł się samego siebie. Jest wprawdzie sobą z 

natury, ale nie jest sobą z niegodziwości. Toteż napisano: „Obróć bezbożnych, a nie 

będzie ich” (Prz 12, 7).  

Nawróceni bowiem już nimi nie będą; nie w tym znaczeniu, jakoby co do swej istoty 

już nimi nie byli, lecz iż już nie będą pozostawać w grzechu bezbożności.  

A zatem wtedy opuszczamy siebie, wtedy wyrzekamy się siebie samych, kiedy 

unikamy tego, czym byliśmy w dawnym życiu i staramy się o to, abyśmy w nowym 

życiu byli takimi, jakimi nas nazywają. 

Zastanówmy się nad tym, jak Paweł zaparł się siebie samego, mówiąc:  

„Żyję ja, już nie ja” (Ga 2, 20). 



Zniknął już ów srogi prześladowca, a powstał żarliwy kaznodzieja. Gdyby pozostał 

sobą, nie byłby oczywiście żarliwym. Lecz niech nam powie on, który zaprzeczył, iż 

żyje, co sprawiło, że głosi święte prawdy. Zaraz dodaje: „ale żyje we mnie Chrystus”.  

Mówi wyraźnie: Wprawdzie sobie umarłem, bo już cieleśnie nie żyję, jednak nie 

jestem umarły, gdyż duchowo żyję w Chrystusie. 

Niechże więc sama Prawda powie, niech powie: „Jeśli kto chce iść ze Mną, niech 

zaprze się samego siebie” (Łk 9, 23). Kto bowiem siebie się nie zaprze, nie zbliży się 

do tego, co jest poza nim, jeśli nie chce ofiarować tego, kim jest.  

 Toteż warzywa się przesadza, aby się lepiej rozwijały i że tak powiem – 

wyrywa się je z korzeniami, aby rosły.  

 Toteż ziarna rozsiane w ziemi zanikają, aby odrodzone w swoim rodzaju rosły 

jeszcze bujniej. Ponieważ utraciły to, czym były, otrzymują siłę, aby się stać 

tym, czym nie były. 

 
 

Abp Grzegorz Ryś - "Moc wolności" 

Wyd. WAM, 2022 Kraków 

 

"Syn Człowieczy" 

Drugi rozdział Ewangelii św. Marka otwiera scena uzdrowienia paralityka (Mk 2,1-

12). Marek podkreśla, że rozgrywa się ona w "domu":  

"[Jezus] wrócił do Kafarnaum; [ludzie] posłyszeli, że jest w domu". 

Znamy tę historię. Czterech ludzi niesie na noszach chorego. Nie mogąc przebić się 

przez tłum, odkrywają dach nad Jezusem i opuszczają łoże wprost przed Pana. Jezus 

mówi: "Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy" (Mk 2,5). 

Uczonym w Piśmie - którym te słowa wydają się bluźnierstwem - odpowiada: 

"Żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania 

grzechów - rzekł do paralityka: <Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do 

domu>" (Mk 2,10-11). 

Czytałem tę perykopę setki razy, ale dopiero ostatnio zauważyłem, że Jezus nazywa 

się w niej "Synem Człowieczym". 



Więcej: w zapisie św. Marka - podobnie zresztą jak w Ewangelii św. Łukasza (por. 

Łk 5,24) - czyni to po raz pierwszy. (U Mateusza - po raz drugi, Mt 8,20; Mt 9,6). 

Właśnie tak: rozgrzeszając paralityka (i na dowód tego uzdrawiając go), nie tylko 

oznajmia, co czyni, ale również jako kto to czyni.  

Objawia kim jest: "Synem Człowieczym", i jako Syn Człowieczy ma prawo 

odpuścić grzechy. 

Słuchając tej deklaracji ludzie mogli mieć tylko jedno skojarzenie - z siódmym 

rozdziałem Księgi proroka Daniela: "Patrzyłem, aż postawiono trony, a 

Przedwieczny zajął miejsce (...). Sąd zasiadł i otwarto księgi (...). Patrzyłem w 

nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. 

Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. 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 7,9-14). 

Oto "Syn Człowieczy" - tajemnicza Postać, której Przedwieczny Bóg - w czasie 

ostatecznym - przekazuje królewską władzę sądzenia. 

Jezus mówi: To teraz. 

W Piotrowym domu w Kafarnaum odbywa się sąd Wiecznego Króla nad 

przyniesionym doń człowiekiem. Wyrok? 

"Odpuszczają ci się twoje grzechy". 

Oto Sędzia, który używa swej władzy do wybaczania. I trudno się dziwić, skoro ma 

(i objawia) świadomość, że sądzi swoje własne dziecko. 

Mówi: "Synu". A właściwie: "Dziecko" (bo takie jest pierwsze znaczenie użytego 

tutaj greckiego słowa: tekton). 

Sąd w rodzinie, sąd nad własnym dzieckiem - czy nie dlatego rzecz cała dzieje się 

w "domu"? 

 Oto, jak wypełnia się proroctwo Daniela. 

 Oto, jak cudownie zaskakujący jest Bóg. 

 

 

 


