
 

XXIX Niedziela zwykła  17 X 2021 
 

Mk 10,35-45 (Biblia Tysiąclecia) 
Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: 

Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: 

Co chcecie, żebym wam uczynił?  Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale 

siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie.  

 Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja 

mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli 

Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i 

chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy 

dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla 

których zostało przygotowane.  

Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i 

Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą 

za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę.  Nie tak 

będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech 

będzie sługą waszym.  A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie 

niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz 

żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. 
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Pragnienie zasiadania w chwale (Mk 10, 35-45) 

 

ST: 1 Krl 22,19; Iz 51,17-22 

NT: Łk 12,50; Dz 12,2; Rz 6,4; Kol 2,12; 1 Tm 2,6  II Mt 20,20-28; Łk 22, 25-57 

KKK: ofiara Jezusa, 599 - 618, 1225; władza jako służba, 876, 2235 

Lekcjonarz: 10,35-45: dwudziesta dziewiąta niedziela zwykła (rok B) 

 

[10, 35-37]  

 Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: 

Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: 

Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale 

siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie. 

Jakub i Jan, dwaj spośród najdawniejszych i najbliższych uczniów Jezusa (1,19-

20; 5,37; 9,2), właściwie nie mogli wybrać mniej stosownej chwili na przedstawienie 

Mu swej prośby. 

Być może tak bardzo marzyli o swym przyszłym wywyższeniu, że zupełnie nie 

zwrócili uwagi na słowa Jezusa o nadchodzącym cierpieniu i śmierci. 

Zwracają się do Jezusa w sposób mający zapewnić, że przystanie On na ich prośbę, 

jeszcze zanim powiedzą, o co im chodzi. 

Być może "synowie gromu" (3,17) liczą, że szczególny status, jakim się cieszą 

wśród Dwunastu, pozwala im spodziewać się, iż Jezus "na ślepo" im coś obieca.                  

Ten jednak nie przystaje na taką taktykę, lecz pyta, o co im chodzi. 

Dwaj bracia dążą do zapewnienia sobie najwyższych stanowisk w przyszłych 

rządach Mesjasza. 

Zasiadanie po prawej lub lewej ręce władcy było oznaką władzy i prestiżu (1 Krl 

2,19; 22,19; Ps 110,1). 

Choć Jezus mówił wcześniej o swym przyjściu "w chwale Ojca swojego razem z 

aniołami świętymi" (Mk 8,38), Jakub i Jan prawdopodobnie nadal mają tylko mglistą 

koncepcję tego, czym owa "chwała" jest. 



Wiedzą natomiast, że chcą mieć pierwszeństwo udziału w tej chwale, jeszcze zanim 

dostąpią jej inni. 

[10, 38]  

 Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja 

mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?. 

Jezus nie gani ich za śmiałość. Przedstawia natomiast, jak się wydaje, pewien 

warunek. 

W Starym Testamencie kielich był metaforą tego, co komu przeznacza Bóg, 

czy to jako  

 kielich błogosławieństwa ( 

Ps 16,5: " Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego: To właśnie Ty mój los 

zabezpieczasz."; 23,5: "Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; 

namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity."; 116,13: "Podniosę kielich 

zbawienia i wezwę imienia Pańskiego. "), czy - częściej -  

 kielich Jego gniewu ( 

Ps 75,9: " Bo w ręku Pana jest kielich, który się pieni winem, pełnym przypraw. I On 

z niego nalewa: aż do mętów wypiją, pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi. ";  

Iz 51,17-22: " Przebudź się, przebudź nareszcie! Powstań, o Jerozolimo! Ty, któraś 

piła z ręki Pana puchar Jego gniewu. Wypiłaś kielich, co sprawia zawrót głowy, do dna 

go wychyliłaś. Nie ma nikogo, kto by cię prowadził, ze wszystkich synów, którychś 

urodziła; ze wszystkich synów, którychś wychowała, nie ma żadnego, co by cię trzymał 

za rękę.  Dwie rzeczy cię spotkały: - któż się użali nad tobą? - spustoszenie i zagłada, 

głód i miecz - - któż cię pocieszy? Twoi synowie leżą bez zmysłów na rogach wszystkich 

ulic, jak antylopa w sidle, obezwładnieni gniewem Pana, groźbami twojego Boga. Przeto 

posłuchaj tego, nieszczęsna i upojona, chociaż nie winem. Tak mówi twój Pan, <Pan> i 

twój Bóg, obrońca swego ludu: Oto Ja odbieram ci z ręki puchar, co sprawia zawrót 

głowy; już nigdy więcej nie będziesz piła kielicha mego gniewu. ";  

Jr 49,12: " To bowiem mówi Pan: Oto ci, co nie powinni pić kielicha, muszą go pić, 

tobie zaś ma ujść bezkarnie? Nie ujdzie ci bezkarnie: będziesz pił nieodzownie! ";  

Ez 23,31-34: " Naśladowałaś postępowanie swej siostry, wobec tego i jej kielich 

podam w twoje ręce.  Tak mówi Pan Bóg: Pić będziesz kielich twej siostry, kielich 

głęboki i szeroki - wiele on zmieści.  Upojenia i bólu jest pełen ten kielich opuszczenia i 

grozy, kielich twej siostry Samarii. Wypijesz go aż do dna i jeszcze w kawałki rozbijesz, i 

piersi swoje rozdrapiesz, bo Ja powiedziałem - wyrocznia Pana Boga.  "). 

Jezus ma na myśli to drugie, ponieważ "wypicie kielicha" jest symbolem przyjęcia 

przez Niego całego impetu Bożej kary za grzechy (Mk 14,36; zob. J 18,11). 



Pyta, czy uczniowie są gotowi zjednoczyć się z Nim w Jego zbawczym cierpieniu 

(por. Kol 1,24: " Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele 

dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. "). 

Lecz w tle kryje się również inne znaczenie, gdyż to przez eucharystyczny kielich 

Jego krwi (Mk 14,23-24) Jego męka staje się źródłem zbawienia dla wszystkich, 

którzy z niego piją. 

 

Idea chrztu (zanurzenia w wodzie) jako metafory męki pojawia się w innym 

kontekście w Łk 12,50, gdzie Jezus wykrzykuje: "Chrzest mam przyjąć, i jakiej 

doznaję udręki, aż się to stanie". 

Zanurzenie w wodzie jest biblijnym obrazem doświadczenia przytłaczającego 

nieszczęścia ( 

Ps 42,8: " Głębia przyzywa głębię hukiem Twych potoków. Wszystkie twe nurty i fale 

nade mną się przewalają.";  

     88,17-18: "Nade mną przeszły Twe gniewy i zgubiły mnie Twoje groźby. Otaczają 

mnie nieustannie jak woda; okrążają mnie wszystkie naraz. ";  

Iz 43,2: "Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią 

ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień. "). 

Chrzest Jezusa w Jordanie (Mk 1,9) był prefiguracją Jego śmierci, a starożytny 

Kościół uznawał chrzest wiernych za zjednoczenie z Chrystusem w Jego śmierci ( 

Rz 6,4: "Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim 

pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z 

martwych dzięki chwale Ojca.   ";  

Kol 2,12: "Jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście 

wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił."),  

poprzez które człowiek umiera dla swego starego "ja" i rozpoczyna nowe życie w 

Jezusie. 

Udział w cierpieniach Chrystusa uważano za przywilej i powód do radości                     

(Mt 5,11-12; Dz 5,41; Kol 1,24; 1 P 4,12-13). 

Odpowiedź Jezusa nawiązuje zatem do dwóch podstawowych sakramentów 

Nowego Przymierza - chrztu (zob. Mk 16,16) i Eucharystii (zob. 14,23-24) - 

wskazując drogę, na której wszyscy jego naśladowcy mogą stać się godnymi udziału 

w Jego przyszłej chwale. 

 

 



[10, 39-40]  

 Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam 

pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie.                 

Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale 

[dostanie się ono] tym, dla których zostało przygotowane.. 

Obaj bracia ochoczo i może zbyt gładko odpowiadają: Możemy. 

Dopiero na Golgocie w pełni ujawni się dogłębna ironia ich prośby: osobami po 

prawej i lewej stronie Króla - Mesjasza będą dwaj ukrzyżowani z Nim złoczyńcy 

(15,27). 

Lecz Jezus poważnie traktuje wyrażoną tu przez braci gotowość: rzeczywiście będą 

pili z Jego kielicha i zostaną zanurzeni w Jego chrzcie. 

W przypadku Jakuba obietnica ta wypełni się dosłownie, poprzez Jego męczeństwo, 

które niebawem nastąpi (Dz 12,2). 

Cierpienie jest nieuniknioną bramą do chwały - tak dla uczniów Jezusa, 

jak i dla Niego samego (zob. Łk 24,26). 

Lecz przyznanie komuś miejsca w chwale po Jego prawej lub lewej stronie jest 

prerogatywą samego Ojca. 

 [10, 41-44]    

Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i 

Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy 

uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą 

władzę.  Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się 

stać wielkim, niech będzie sługą waszym.  A kto by chciał być pierwszym 

między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. 

Co zrozumiałe, pozostałych dziesięciu uczniów poczęło oburzać się, być może 

dlatego, że sami chcieli być w królestwie VIP - ami i jest dla nich irytujące, że ktoś 

inny zepchnął ich na drugi plan. 

Jezus z cierpliwością wykorzystuje tę okazję, by udzielić kolejnych pouczeń na 

temat uczniostwa, objaśniając innymi słowami to, co stwierdził już wcześniej (9,35; 

10,15). 

W świecie starożytnym - podobnie jak dzisiaj - zakładano, że z posiadaniem władzy 

w naturalny sposób wiążą się dodatkowe zyski i korzyści, ludzie potężni zaś często 

lubili się swym znaczeniem popisywać. 

Lecz Jezus surowo zakazuje: Nie tak będzie między wami. 



W kwestii przywództwa Jego uczniowie mają wykazywać się radykalną i 

kontrkulturową postawą. Nie ma wśród nich miejsca na autopromocję, rywalizację czy 

apodyktyczne zachowanie. 

Jezus nie zaprzecza, że w ustanawianej przezeń wspólnocie, czyli Kościele, będą 

urzędy wiążące się z władzą. 

Nie odrzuca też dążenia do wielkości, jakie leży głęboko w ludzkich sercach. 

Ujawnia natomiast, że jedyną drogą do wielkości jest, paradoksalnie, 

naśladowanie Go w Jego pokornej i samo uniżającej się miłości. 

Mentalnością, na której ma się opierać sprawowane w Kościele przywództwo, musi 

być postawa służby (diakonia), całkowitego nastawienia na dobro innych, bycia na 

ich usługi, dbania o ich najdrobniejsze potrzeby (por.  

J 13,14: " Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni 

sobie nawzajem umywać nogi.   " ;  

Flp 2,3-4: " A niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla 

próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od 

siebie.  Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich!"). 

Niewolnikowi można nakazać, by wypełniał nawet najbardziej przyziemne 

zadania, takie jak obmywanie panu stóp czy usługiwanie do stołu. 

Stanie się "niewolnikiem wszystkich" jest niewiarygodnie trudnym wyzwaniem. 

Święty Paweł często opisuje własne apostolstwo jako bycie niewolnikiem tych, 

wśród których posługuje (por. 

1 Kor 9,19: "Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby 

tym liczniejsi byli ci, których pozyskam."; 

2 Kor 4,5: "Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a 

nas - jako sługi wasze przez Jezusa."). 

 

 

Żywa tradycja: Jezus umarł za wszystkich 

Katechizm naucza: Jezus "potwierdza, że przyszedł "dać swoje życie jako okup za 

wielu" (Mt 18,14); to ostatnie pojęcie nie jest ograniczające: przeciwstawia całą 

ludzkość jedynej Osobie Odkupiciela, który wydaje siebie, aby ją zbawić. 

Kościół w ślad za Apostołami naucza, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi bez 

wyjątku: "Nie ma, nie było i nie będzie żadnego człowieka, za którego nie 

cierpiałby Chrystus"" (605, z cytatem z Synodu w Quierzy). 

 



[10, 45]  

Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać 

swoje życie na okup za wielu..  

Fragment ten kończy się jednym z najważniejszych stwierdzeń w całej Ewangelii, 

streszczającym cel mesjańskiej misji Jezusa: Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, 

aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. 

Sam Jezus przyszedł na świat (zob. 1,38; 2,17) nie dla jakiejś własnej korzyści, lecz 

wyłącznie po to, by służyć swemu niebieskiemu Ojcu oraz wszystkim ludziom. 

Tutaj wyjaśnia On, że w służbie tej mieści się również oddanie swego życia na 

okup. 

W idei okupu chodzi o zapłacenie pewnej ceny za kogoś, na przykład w celu 

wyzwolenia niewolnika (Kpł 25,51) lub uratowania osoby, której życie jest w 

niebezpieczeństwie (Wj 21,30). 

W Starym Testamencie często mówi się o Bogu, że wykupił On swój lud z niewoli 

w Egipcie lub z wygnania w Babilonie ( 

Pwt 7,8: "Lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym 

przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli z ręki faraona, 

króla egipskiego."; 

Iz 35,10: "Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, 

ze szczęściem wiecznym na twarzach: osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i 

wzdychanie.") 

i wspomina o żywionej przez Żydów nadziei, że Bóg ostatecznie wykupi swój lud                                  

z grzechu i śmierci (Ps 130,7; Iz 59, 20; Oz 13,14; Łk 24,21). 

Stary Testament nigdzie nie wyjaśnia, jak Bóg miałby tę cenę za swój lud 

"zapłacić"; dopiero męka Jego Syna ujawnia, co tą ceną jest. 

Pojawiające się w tym cytacie słowo "za" może oznaczać zarówno "zamiast", jak i 

"dla" wielu. 

Choć my sami nie mamy niczego, co moglibyśmy dać w zamian za nasze życie (Mk 

8,37), Jezus może oddać za nas swoje, będące darem o nieskończonej wartości. 

Określenie "wielu" nie ma kogokolwiek wyłączać, tak jakby Jezus nie umarł za 

wszystkich (wszak Chrystus "wydał siebie samego na okup za wszystkich"; 1 Tm 

2,6) - to hebrajski sposób określenia wielkiej ilości czegoś. 

W wygłoszonym przez Jezusa stwierdzeniu kryje się nawiązanie do postaci 

cierpiącego Sługi Pańskiego z Księgi Izajasza (Iz 52,13-53,12), który dla "wielu" sam 

"wydaje swe życie na ofiarę" za grzechy (czyli na ofiarę wynagradzającą za grzech). 



Święty Paweł rozwinął później to rozumienie znaczenia męki Jezusa ( 

Rz 3,24: "a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które 

jest w Chrystusie Jezusie.";  

1 Kor 7,23: "Za /wielką/ bowiem cenę zostaliście nabyci. Nie bądźcie więc 

niewolnikami ludzi.";  

Ga 3,13: "Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas 

przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie - ";  

1 Tm 2,6: " który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we 

właściwym czasie. "),  

które stało się kluczowym elementem kościelnej teologii zbawienia. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (10,35-45) 
 

Ten epizod, w którym Jezus rozszerza na swych uczniów przywilej picia z kielicha, 

z którego On sam pić będzie, stanowi jeden z fundamentów dla kościelnego nauczania 

o odkupieńczym cierpieniu (KKK, 618). 

Święty Paweł dogłębnie doświadczył tej prawdy o uczestnictwie w męce Chrystusa 

i poddał ją teologicznej refleksji w swych listach. 

Stwierdził, że jego współpracownicy i on sam, jako ambasadorowie Chrystusa, są 

"ciągle (...) wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się 

w naszym śmiertelnym ciele" (2 Kor 4,11; zob. Ga 6,17). 

Paweł mógł nawet powiedzieć: "ze swej strony dopełniam niedostatki udręk 

Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół" (Kol 1,24). 

Nasze ciała, dzięki pozostawaniu w łączności z ciałem Chrystusa, mogą 

być przemieniane w narzędzia Jego zbawczej łaski. 

Jeśli w naszych cierpieniach dobrowolnie zjednoczymy się z Jego cierpieniami, w 

tajemniczy, lecz rzeczywisty sposób staną się one środkiem, poprzez który łaska 

będzie docierać do innych. 

Zasadę tę wymownie opisał współczesny męczennik, ks. Andrea Santoro, który             

w 2006 roku został zabity w Turcji.  

Krótko przed śmiercią ks. Santoro zapisał: "Jestem tu, by mieszkać pośród tych 

ludzi i umożliwić to Jezusowi, użyczając Mu mojego ciała (...). Stajemy się zdolni 

do zbawienia jedynie wtedy, gdy ofiarujemy własne ciało.  



Cierpienie świata trzeba nieść, a ból podzielać, przyjmując je we własnym ciele 

do końca, tak jak uczynił Jezus"
1
. 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 Św. Ambroży 
 

Prośba matki synów Zebedeuszowych 
 

 

Zastanówmy się więc, kim jest ta, która prosi razem z synami i dla synów.                  

Jest przecież matką, która zabiega o zaszczyt dla swych synów w sposób wprawdzie 

przesadny, ale zrozumiały; mamy tu matkę podeszłą w latach, pieczołowitą i 

pozbawioną pociechy, która w chwili, kiedy dzieci powinny jej pomagać i ją 

utrzymywać, znosiła cierpliwie ich nieobecność, a nagrodę udzieloną synom idącym 

za Chrystusem przenosiła nad własną radość.  

Są to ci, którzy za pierwszym wezwaniem Pana „opuściwszy dzieci i ojca poszli 

za Nim” (Mt 4, 22). Ona tedy powodowana macierzyńską tkliwością błagała 

Zbawiciela, mówiąc: „Powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli w królestwie 

Twoim, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy” (Mt 20, 21nn).  

Jest to wprawdzie błąd, ale błąd miłości, serce bowiem matki nie umie czekać. 

Jakkolwiek ma przesadne żądania, jest to jednak chciwość wybaczalna, gdyż nie 

pragnie pieniędzy, ale łaski. Ani nie jest zuchwałą taka prośba, która ma na oku nie 

siebie, ale dzieci.  
 

Wyobraźcie sobie matkę, zrozumcie matkę!...  
 

 Zwróćcie uwagę, że jest to niewiasta, to znaczy istota słabsza, której Pan nie 

umocnił jeszcze własną męką.  

 Zwróćcie uwagę, powtarzam, na słabość nieumiarkowanej chciwości, 

przechodzącej na wszystkich jako dziedzictwo po Ewie, pierwszej niewieście, od 

której to słabości nie uwolnił nas był jeszcze Pan swoją krwią; jeszcze bowiem 

swoim bólem nie zniszczył głęboko zakorzenionych we wszystkich sercach 

pragnień, które są niezgodne z chwałą Bożą.  

 

                                                           
1
 Zob. Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy Krzyżma Świętego w Wielki Czwartek, 13 kwietnia 2006 



Niewiasta ta błądziła na skutek winy dziedziczonej. I cóż dziwnego, że matka 

zabiegała o wyróżnienie dla synów, co łatwiej można wybaczyć, niż gdyby czyniła 

to dla siebie, skoro i apostołowie – jak czytamy – sprzeczali się o to samo? Nie 

powinien przecież Lekarz wszystkich ludzi ranić zawstydzającą naganą matki 

opuszczonej, o słabej jeszcze duszy, by wskutek odrzucenia jej próżnej prośby nie 

smuciła się, iż została ukarana z powodu nieumiarkowanych żądań. 

W końcu Pan, który wiedział, że należy uszanować miłość, odpowiedział nie 

kobiecie, ale jej synom: „Możecie pić kielich, który Ja będę pił?”. 

 A gdy Mu odpowiedzieli: „Możemy”, rzekł im Jezus: „Kielich mój wprawdzie 

pić będziecie, ale siedzieć po prawicy mojej albo po lewicy nie moją jest rzeczą 

dać wam, ale tym, którym zgotowane jest od Ojca mego”. 
 

 Jak cierpliwy i łaskawy jest Pan, jak wielka Jego mądrość, jak czuła miłość!  

 

Chcąc bowiem wykazać, że uczniowie nie prosili o rzecz błahą, ale o taką, o jaką 

prosić nie powinni, staje w obronie chwalebnych prerogatyw swego Ojca, nie bojąc 

się, że w ten sposób uwłacza cokolwiek swoim prawom, On, który „nie uważał 

sobie za grabież równości swej z Bogiem” (Flp 2, 6).  

Równocześnie miłując uczniów, których – jak czytamy – „aż do końca 

umiłował” (J 13, 1), nie chciał, by wydawało się, że On, święty i dobry, odmawia 

tego, o co prosili Go ci, których miłował. Wolał raczej udać, że ustępuje nieco ze 

swych praw, niż naruszyć miłość. Albowiem „miłość jest cierpliwa, jest łaskawa, 

miłość nie zazdrości, nie szuka swego” (1 Kor 13, 4n). 

Żebyście wreszcie zrozumieli, że słowa: ,‚Nie moją jest rzeczą dać wam”, nie 

wypływają ze słabości, ale z dobroci, Pan nic nie wspomniał o Ojcu, kiedy prosili 

Go uczniowie sami, bez matki.  

Wyraża się bowiem w ten sposób: „Nie moją jest rzeczą dać wam, ale tym, 

którym zgotowane jest” – jak to czytamy u Marka (Mk 10, 40). Kiedy zaś prosi Go 

matka w imieniu synów – jak pisze Mateusz – mówi: „Nie jest moją rzeczą dać 

wam, ale tym, którym zgotowane jest od Ojca mego”. Dodaje tu słowa „od Ojca 

mego”, ponieważ uczucie matczyne domagało się większej wyrozumiałości...  
 

Przyjmijmy jednak, że ludzie mogli osiągnąć to, o co prosili. Wobec tego cóż 

znaczą słowa Chrystusa: „Ale siedzieć po prawicy mojej albo po lewicy nie moją 

jest rzeczą dać wam”?  

Czymże jest ta „moja rzecz”? Chrystus powiedział wyżej: „Kielich mój 

wprawdzie pić będziecie”, a nieco niżej: „Nie moją jest rzeczą dać wam”. I tam, i 

tu użył słowa „mój”, i to bez zmian.  



Powyższe zatem miejsce poucza, dlaczego użył tego słowa. Niewiasta bowiem 

prosiła Go jako człowieka, by pozwolił jej synom zasiąść po swej prawicy i po 

lewicy. A ponieważ prosiła Go jako człowieka, to i Pan odpowiedział wyłącznie 

jako człowiek, mając na uwadze swoją mękę: „Możecie pić kielich, który Ja będę 

pił”.  

Ponieważ jednak mówił o męce swojego ciała jako człowiek, chciał dać do 

poznania, że jako człowiek pozostawił nam wprawdzie przykład i wzór, jak należy 

przyjmować cierpienia, lecz jako człowiek nie rozdziela niebieskich stolic.  

To miał na myśli, mówiąc: „Nie moją jest rzeczą”, podobnie jak gdzie indziej: 

„Moja nauka nie jest moją” (J 7, 16). Mówi przeto, że nie jest ona Jego nauką jako 

człowieka, ponieważ słowa Boże są słowami ludzkimi. 

 

Jak pięknie wyraził Chrystus swoją dobroć wobec uczniów, których miłował, 

zaznaczając wpierw: „Możecie pić kielich, który Ja będę pił!” Skoro bowiem nie 

miał im dać tego, o co prosili, zaofiarował im co innego, by w ten sposób 

wspomnieć najpierw o tym, co im zamierzał dać, a nie o tym, czego im miał 

odmówić.  

 

Chciał, ażeby zrozumieli, że nie Panu brakowało chęci do okazywania hojności, 

ale że ich prośba była nieodpowiednia. „Kielich mój wprawdzie pić będziecie”, to 

znaczy nie poskąpię wam cierpień mojego ciała, możecie naśladować to, co 

posiadam jako człowiek. Podarowałem wam zwycięstwo męki, dziedzictwo krzyża, 

„ale siedzieć po prawicy mojej albo po lewicy nie jest moją rzeczą dać wam”. Nie 

powiedział: „Nie moją jest rzeczą dać”, ale „Nie moją rzeczą dać wam”. 

Stwierdził, że nie brakuje Mu władzy, ale że im, stworzeniom, brakuje zasługi. 

Rozważmy inaczej: „Nie moją jest rzeczą dać wam”, to znaczy nie jest moją 

rzeczą, bo przyszedłem nauczać pokory, nie moją jest rzeczą, bo nie przyszedłem, 

„aby Mi służono, ale aby służyć”; nie jest moją rzeczą, bo kieruję się 

sprawiedliwością, a nie względami. 

 

Czyniąc w końcu aluzję do Ojca, dodał: „Tym, którym zgotowane jest”, aby dać 

do zrozumienia, że i Ojciec nie wynagradza próśb, ale zasługi, gdyż „Bóg nie 

ogląda się na osoby” (Dz 10, 34). Dlatego też i apostoł mówi: „Których Bóg 

przejrzał i przeznaczył” (Rz 8, 29).  

 

A więc nie przeznaczył wpierw, zanim przejrzał, ale przeznaczył nagrodę tym, 

których zasługi przejrzał.  



Słusznie więc udzielił Pan nagany niewieście, bo domagała się niemożliwych 

rzeczy i chciała korzystać ze szczególnych względów; tego zaś, co postanowił dać 

świętym, hojnie użyczył z całą swobodą nie dwom apostołom, ale wszystkim 

uczniom bez czyjejkolwiek prośby, jak napisano: „Będziecie siedzieć na dwunastu 

stolicach, sądząc dwanaście pokoleń izraelskich” (Mt 19, 28). 

 

 

I czytanie :     Iz 53, 10–11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na 

ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się 

przez Niego. Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój 

Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. 

 
 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   Św. Grzegorz z Nazjanzu 

 

Sługa dobrze służący 

Nazywa się sługą (Iz 49, 6) dobrze służącym wielu, a także i to, że wielką jest dla 

Niego rzeczą zwać się Synem Bożym. Rzeczywiście bowiem przyjął na siebie niewolę 

ciała i rodzenia się i udział w naszych cierpieniach dla naszego uwolnienia, i poddał się 

wszystkim tym rzeczom, przez które zbawił niewolników grzechu.  

Cóż zaś większego dla ludzkiej niskości, jak związać się z Bogiem i stać się Bogiem 

na skutek tego połączenia, i tak dalece być nawiedzonym przez światło z wysokości (Łk 

1, 78), że i to święte, co się rodzi, było nazwane Synem Najwyższego (Łk 1, 35), i 

obdarzone zostało imieniem ponad wszystkie imię (Flp 2, 9).  

A jakież inne to imię, jak nie Bóg? I to: „wszelkie kolano niech się zgina przed tym, 

który się unicestwił dla nas i Boski obraz z postacią sługi zmieszał” (Flp 2, 10) „i 

niech cały dom Izraela wie, że i Panem, i Chrystusem uczynił Go Bóg” (Dz 2, 36).  

Stało się to wszystko mocą Tego, który został zrodzony, a to z łaski Rodziciela. 

 

 

 



   Św. Atanazy 

 

Podziwiaj przyjaźń Słowa 

 „Człowiek uderzony, umiejący znosić słabość, gdy od Jego twarzy się odwracają; 

wzgardzony został i za nic uznany. On sam niesie nasze grzechy i za nas cierpi, a my 

uznaliśmy, że to On stoi wobec bólu, ciosów i poniżenia. A On sam zraniony został z 

powodu naszych grzechów i dotknięty słabością z powodu naszych nieprawości. 

Chłosta Jego jest naszym pokojem, jego sińcami jesteśmy uleczeni” (Iz 53, 3–5).  

Podziwiaj przyjaźń Słowa dla ludzi, to że z naszego powodu pozwala się bezcześcić, 

żebyśmy i my cześć uzyskali.  

„Wszyscy bowiem – powiada – jak owce pobłądziliśmy, człowiek pobłądził na 

swej drodze. Pan wydał Go za nasze grzechy, a On źle traktowany nie otwiera ust. 

Jak owca na rzeź jest prowadzony i jak baranek niemy wobec strzygącego, tak nie 

otwiera ust swoich; pośród Jego uniżenia jego wyrok został zdjęty” (Iz 53, 6–8).  

Potem, żeby ktoś nie mniemał z powodu cierpienia, że jest to zwykły człowiek, Pismo 

uprzedza domysły ludzi, opisując Jego wyższą moc i naturę niepodobną do naszej: „Ród 

Jego któż opisze? Bo zabierane jest z ziemi Jego życie. W następstwie nieprawości 

ludu prowadzony jest na śmierć. A dam złych za Jego grób i bogatych za Jego 

śmierć, bo nie uczynił nieprawości, ani też podstęp nie został znaleziony w Jego 

ustach. A Pan chce oczyścić Go ze śladów bicia” (Iz 53, 8–10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Synowie Zebedeusza. Przełożeństwo służbą                      
(Mk  10, 35-45) 

Ks. dr Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 36" Wyd. Biblos 

 

Perykopa o synach Zebedeusza przypomina bardzo spór uczniów o pierwsze miejsca 

(Mk 9,33-37), który Marek umieścił po drugiej zapowiedzi męki (Mk 9,30-32). 

Po trzeciej zapowiedzi męki (Mk 10,32-34) przytacza on natomiast prośbę Jakuba                   

i Jana, która jeszcze mocniej kontrastuje z przedstawioną przez Jezusa wizją dramatycznej 

przyszłości. 

Tym razem reakcja uczniów była dla nich wyjątkowo kompromitująca.  

 Po pierwszej zapowiedzi okazało się, że Piotr myślał na sposób ludzki, a nie Boży 

(Mk 8,32-33).  

 Druga spotkała się z ich niezrozumieniem, na tyle - zdaje się - silnie przez nich 

odczuwanym, że bali się nawet o cokolwiek dopytywać (Mk 9,32).  

 Po trzeciej natomiast zachowywali się tak, jakby przed chwilą usłyszeli coś 

dokładnie przeciwnego, niż Jezus powiedział. 

Dwaj umiłowani uczniowie zamiast słuchać Go i pełnić Jego wolę, zwrócili się do 

Niego, aby to On spełnił ich pragnienia. 

Mamy tu do czynienia z całkowitym odwróceniem podstawowej relacji wiary.                       

Jan i Jakub oczekiwali, że Jezus stanie się rzecznikiem ich marzeń o udziale w Jego 

chwale. Jakże daleko znaleźli się od Abrahama, który pokazał, że wierzyć to pełnić wolę 

Boga. 

 "Co chcecie, żebym wam uczynił?" (Mk 10, 36) - zapytał Jezus Jakuba i Jana. 

Oni, jakby byli głusi na to, co powiedział chwilę wcześniej, zwrócili się do Niego z 

prośbą, która świadczyła o tym, że rozumieli Go zupełnie opacznie. 

Ów dialog między Jezusem a uczniami robi wrażenie serii oderwanych od siebie 

kwestii, jakby rzeczywiście jedna strona (uczniowie) nie rozumiała, co mówi druga 

(Jezus). Potwierdza on, że człowiek ma skłonność do zastępowania Boga swoim o Nim 

wyobrażeniem, oczekując wsparcia w urzeczywistnieniu własnych dążeń. 



Podobne pytanie: "Co chcesz, abym Ci uczynił?" (Mk 10,51) - Jezus postawi 

niewidomemu pod Jerychem, który jednak będzie wiedział, o co prosić: "Rabbuni, żebym 

przejrzał" (Mk 10,51). 

W innym miejscu Jezus zapewni swoich uczniów: "Wszystko, o co poprosicie                           

w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie" (Mk 11,24). Wpierw jednak 

trzeba wiedzieć o co prosić, aby nie domagać się tego, czego nie zamierza nam dać. 

Wiele naszych modlitw obliczonych jest na to, aby Bóg przyczynił się do 

urzeczywistnienia naszych planów. Gdyby nawet te modlitwy były odmawiane z wiarą, to 

w rzeczywistości nie są dobre. Na szczęście Bóg nas nie wysłuchuje. 

"Pewnego razu Bóg spełnił to, o co prosiłem, i miałem tego dość" - wyznał jeden                  

z ojców pustyni. "Od tego momentu zacząłem modlić się jedynie o to, bym mógł czynić 

Jego wolę!". 

W perykopie o synach Zebedeusza mamy do czynienia ze starciem między zamysłem 

Boga wobec człowieka i oczekiwaniem człowieka wobec Boga. Wynika ono z 

diametralnie odmiennego rozumienia chwały. 

Jezus zapowiedział, że udział w Jego chwale będzie miał ten, kto stanie się sługą, 

niewolnikiem i ostatnim ze wszystkich; a uczniowie oczekiwali, że udział w Jego chwale 

oznacza jak najbardziej po ludzku pojmowane wywyższenie. 

 Ze słowem Jezusa było tak jak z ziarnem z przypowieści, które upadło na 

drogę i porwał je szatan (Mk 4,15).  

Zjawisko to stale się powtarza: człowiek odrzuca to, co mu się nie podoba.                         

Stara się ujarzmić Boga, aby służył mu w osiągnięciu własnej chwały, którą myli z Jego 

("Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli" [Mk 10, 37]). 

 Jezus im odpowiedział: "Nie wiecie, o co prosicie" (Mk 10,38). 

Droga do chwały Jezusa prowadzi przez Jego mękę i śmierć. "Chwała", synonim 

Boga, w języku hebrajskim oznacza "ciężar". Jest to miłość Boga, która kazała Mu zejść 

do nas z wysokości.  

 Każda nasza próba wynoszenia się ponad innych jest nie - Bogiem, próżną chwałą, 

która ciąży, choć nic nie waży. 

 Natomiast "Jego chwała" to uniżenie Syna Człowieczego ukrzyżowanego, sąd nad 

światem i unicestwienie wszelkiej próżnej chwały (Mk 8,38; 14,62). 

 

 "Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?" (Mk 10,38a). 



Jest to kielich krzyża, przepełniony wszelką goryczą świata (Iz 51,17; Ps 75,9). Sam 

Jezus przyjął go z drżeniem. Nawet prosił Ojca: "Zabierz ten kielich ode Mnie", choć 

jednocześnie wyraźnie oświadczył: "Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty, niech się 

stanie" (Mk 14,36). 

 "Czyż możecie przyjąć chrzest, którym ja mam myć chrzczony?" (Mk 10, 38b). 

Chrzest jest tutaj obrazem męki. Jego chrztem jest zejście do piekieł na znak 

solidarności ze wszystkimi grzesznikami. Chwałą Jezusa jest Jego haniebna śmierć na 

krzyżu. Czyżby uczniowie prosili o taki właśnie udział w Jego chwale? 

 Uczniowie odpowiedzieli z pewną butą: "Możemy" (Mk 10,39). 

Oczywiście, świadczy to tylko o tym, że w dalszym ciągu niczego nie zrozumieli.                   

Z woli ciała nikt nie może być uczniem Jezusa i uczestniczyć w Jego męczeństwie, pić             

z Jego kielicha i otrzymać Jego chrzest. Jest to dar Ducha. 

"Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie" (Mk 10,39). 

Jezus zapewnił ich, że będą Jego uczniami, chociaż jeszcze nie wiedzą, co to oznacza. 

Przepowiedział męczeństwo dwom braciom. Pierwszy z nich otworzy, a drugi zamknie 

serię wspaniałych świadectw złożonych przez Dwunastu  

(Dz 12,2:   " (2) Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, " ; 

 J 21, 23:  " (23) Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. 

Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: Jeśli Ja chcę, aby pozostał 

aż przyjdę, co tobie do tego?  (24) Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych 

sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. ")   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A wy za kogo Mnie uważacie? 

 

Jezus – Mesjasz 

W przełomowym momencie swojej posługi Jezus zadał uczniom dwa 

niezmiernie ważne pytania. Na pierwsze, „Za kogo uważają Mnie ludzie?” (Mk 

8,27), nie było trudno odpowiedzieć – uczniowie orientowali się przecież, co ludzie 

mówią o Jezusie.  

On jednak postawił im kolejne, tym razem naprawdę prowokujące pytanie: „A wy 

za kogo Mnie uważacie?” (Mk 8,29).  

Jezus nie zapytał ich o to przypadkowo. Wiedział, kim jest, i chciał pomóc im 

odkryć Jego tożsamość. Możemy się domyślać, że od najwcześniejszego dzieciństwa 

miał świadomość, że róż - ni się od wszystkich innych ludzi, ale dopiero w miarę 

dorastania, spotykając się z Ojcem na modlitwie i rozmawiając z Nim zrozumiał w 

pełni, kim jest naprawdę. Przez całe lata modlił się i rozważał Pisma dojrzewając do 

wy - pełnienia swojej misji. 

 

 



 ▌ KIM JEST JEZUS?  

Możemy sobie pomyśleć: „Przecież Jezus jest Bogiem! Wiedział od zawsze, że 

jest Drugą Osobą Trójcy Świętej”.  

Ale Jezus nie był po prostu Bogiem ukrywającym się w ciele, posiadającym pełną 

wiedzę o całym wszechświecie – i o sobie – od momentu narodzin. Był On również 

prawdziwym człowiekiem, toteż jak wszyscy ludzie przychodzący na świat jako 

bezradne niemowlęta musiał poznawać otaczający Go świat.  

Nawet Pismo Święte mówi nam, że „czynił postępy w mądrości”, w miarę jak rósł 

i dojrzewał (Łk 2,52).  

Tak więc nie przestając być Bogiem i będąc wyposażony w szczególną łaskę 

pozwalającą Mu uświadomić sobie, kim jest, Jezus stopniowo dochodził do coraz 

pełniejszego rozumienia siebie. Tylko w ten sposób mógł być podobny do nas we 

wszystkim „z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4,15).  

 W jaki więc sposób Jezus zrozumiał, kim jest?  

Najprościej odpowiemy, że dowiedział się tego od swego niebieskiego Ojca. Ale 

jak to się odbyło?  

Po pierwsze dowiadywał się o sobie czytając Pismo Święte i słuchając go w 

synagodze.  

Słyszał też opowieści o swoim narodzeniu i wczesnym dzieciństwie od Maryi i 

Józefa. Z pewnością rozważał to wszystko na modlitwie, prosząc Ojca, by otwierał 

Jego serce i by Go pouczał. Owoce tego były zdumiewające.  

Żaden nauczyciel ani uczony w Piśmie w całym Izraelu nigdy 

nie zinterpretował pism Starego Testamentu tak, jak uczynił to 

Jezus.  

Mając umysł i serce wolne od zaciemnienia grzechem oraz ciesząc się wyjątkową 

relacją z Ojcem niebieskim, Jezus w miarę swego wzrastania pojmował, kim jest w 

relacji do Ojca i do Izraela – jak również na czym polega Jego niesłychanie ważna 

misja.  

 W tym miesiącu pragniemy naśladować Jezusa, który na modlitwie 

przedstawiał Ojcu swoje pytania.  

 Chcemy zanurzyć się w słowo Boże, aby głębiej zrozumieć prorocze słowa 

wskazujące na Jezusa.  

 Pragniemy też prosić Ojca niebieskiego, podobnie jak czynił to sam Jezus, 

aby otworzył nasze umysły na prawdy duchowe dotyczące tego, kim jest 

Jezus i co dla nas uczynił.  



▌ LUD TĘSKNIĄCY ZA MESJASZEM  

Przez całe stulecia przed narodzeniem Jezusa naród żydowski z tęsknotą oczekiwał 

na czas, kiedy Bóg ześle Tego, który go wybawi. Wspominał czasy króla Dawida i 

jego syna Salomona, kiedy założono Jerozolimę i zbudowano świątynię, a Izrael był 

wolnym, suwerennym narodem.  

Potem jednak zaczęły się problemy. Najpierw nastąpił podział na dwa królestwa. 

Następnie zarówno królestwo północne, jak i południowe, zaczęły stopniowo popadać 

w grzech i bałwochwalstwo. Wkrótce zostały najechane przez pogańskie armie, a lud 

uprowadzony na wygnanie.  

Kiedy po kilkudziesięciu latach Żydzi powrócili do ojczyzny, raz po raz musieli 

podporządkowywać się obcej władzy. Najpierw byli to Persowie, potem Grecy i 

wreszcie Rzymianie. Wielu Żydów w czasach Jezusa modliło się wraz z psalmistą: 

„Jak długo, Panie? Czy zawsze będziesz się ukrywał?” (Ps 89,47).  

Wspominali obietnicę Pana, że ześle Mesjasza, aby ich wybawił: „Przysiągłem 

słudze memu, Dawidowi: Utrwalę na wieki twoje potomstwo i tron twój utrwalę z 

pokolenia na pokolenie” (Ps 89,4-5).  

„Kiedy, Panie, wypełnisz te słowa?” – pytali. Nie przypuszczali nawet, że ich długo 

wyczekiwany Mesjasz jest już z nimi, żyjąc jako cieśla w miasteczku Nazaret.  

▌ „PONIEWAŻ MNIE NAMAŚCIŁ”  

Jezus na ogół unikał nazywania siebie wprost Mesjaszem. Zdawał sobie sprawę, że 

większość Żydów spodziewa się przyjścia przywódcy politycznego i religijnego, który 

wyrzuci Rzymian z Izraela i oczyści świątynię z korupcji.  

Zamiast więc wprost ogłosić się Mesjaszem, Jezus przez swoją naukę i czyny 

uświadamiał ludowi, jaki jest cel przyjścia Mesjasza Bożego.  

Św. Łukasz przekazuje nam, że Jezus rozpoczął swoją działalność publiczną 

homilią wygłoszoną w synagodze w swoim rodzinnym Nazarecie. Tam odczytał ze 

zwoju Biblii fragment 16 rozdziału Księgi Izajasza, w którym wielu Żydów 

upatrywało proroctwo o Mesjaszu:  

„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 

abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 

przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski 

Pana” (Łk 4,18-19; zob. Iz 61,1-2).  

„Ponieważ Mnie namaścił”. Słowa te miały szczególne znaczenie dla ludu, 

ponieważ słowo „Mesjasz”, zarówno po grecku (Christos), jak i po hebrajsku 

(Meszijach) oznacza „namaszczony”. 



 Musiało więc być dla wszystkich zaskoczeniem, gdy Jezus rozpoczął swoją 

homilię zdaniem: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4,21).  

Pierwszą reakcją słuchaczy było zdziwienie, że Syn zwyczajnego cieśli z taką 

mądrością objaśnia Pismo Święte (Łk 4,22)! Kiedy jednak Jezus zaczął mówić, że 

Mesjasz we własnej ojczyźnie przez swoich rodaków zostanie odrzucony, a znajdzie 

akceptację u tych, którzy nie należą do Bożego ludu (Łk 4,23-27); że będzie posłany 

nie tylko do Izraela, ale do całego świata i że jest nim On, który przed nimi stoi, wśród 

zgromadzonych powstało wielkie wzburzenie.  

Zdecydowanie nie był to Mesjasz, jakiego oczekiwali. Nic więc dziwnego, że 

próbowali zrzucić Go z urwiska (Łk 4,29-30)!  

▌ INNY NIŻ TEGO OCZEKIWANO  

Chociaż Jezus nieczęsto otwarcie deklarował się jako Mesjasz, w wielu sytuacjach 

wskazywały na to Jego czyny. Kiedy Piotr wyznał: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga 

żywego” (Mt 16,16), Jezus nie zakwestionował jego słów.  

Wręcz przeciwnie, pochwalił go: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 

Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w 

niebie” (Mt 16,17).  

Kiedy jednak następnie Jezus oznajmił uczniom, że jako Mesjasz zostanie 

odrzucony i wydany na śmierć, Piotr zaniepokoił się i zaczął Go upominać (Mt 16,22).  

Tu znowu, podobnie jak w synagodze w Nazarecie, Jezusowa wizja Mesjasza 

różniła się radykalnie od tego, czego oczekiwali inni, nie wyłączając Jego najbliższych 

uczniów.  

Ostatni tydzień Jezusa na ziemi był pełen symboliki mesjańskiej. Jego wjazd do 

Jerozolimy na osiołku przypomniał Judejczykom starotestamentalne proroctwo o 

namaszczonym królu, który właśnie w ten sposób przybędzie do świętego miasta (Mt 

21,1-5; Za 9,9).  

W ciągu kolejnych dni Jezus objawił swoją władzę. Najpierw wyrzucił ze świątyni 

bankierów, a potem oznajmił, iż jeśli ją zburzą, On w trzy dni ją odbuduje. W ten 

sposób wypełnił proroctwo o Panu przybywającym do świątyni, aby oczyścić 

posługujących tam synów Lewiego (Ml 3,1- 3). Jednak nie takiego oczyszczenia 

świątyni oczekiwali przywódcy narodu. Mateusz zapisał też, że „w świątyni podeszli 

do Niego niewidomi i chromi” (Mt 21,14).  

Arcykapłani i faryzeusze zakazywali chorym i chromym przebywania w świątyni, 

ponieważ uważano ich za nieczystych. Jezus natomiast przyjmował ich – a nawet 

uzdrawiał!  



Raz po raz Jezus pokazywał Żydom, że jest prawdziwym Mesjaszem – ale 

Mesjaszem tak bardzo odmiennym od powszechnych oczekiwań, że nie potrafili 

dostrzec, w jaki sposób wypełnia On ich wołanie o zbawienie 

▌ ZA KOGO TY UWAŻASZ JEZUSA?  

Oczywiście nie wystarczyło, że sam Jezus wiedział, kim jest. Chciał, by również 

Apostołowie i uczniowie poznali Go jako Mesjasza – i nie tylko poznali, ale by 

doświadczyli Jego mocy, która niesie Izraelowi przebaczenie, uzdrowienie i 

wprowadza królestwo Boga.  

Tego samego pragnie Jezus dla nas. 

Jako Mesjasz oferuje nam wolność od grzechu i pełnię życia w Jego królestwie. Te 

wspaniałe prawdy powinny skłonić nas, jak kiedyś Jego uczniów, do pójścia za Nim 

niezależnie od tego, gdzie nas poprowadzi.  

 Za kogo ja uważam Jezusa?  

Jest to pytanie, które powinniśmy stawiać sobie regularnie jako Jego uczniowie.  

W ciągu najbliższych dni spróbuj rozważyć na modlitwie następujące fragmenty 

biblijne, prosząc Boga, aby objawił ci głębiej, co to znaczy, że Jezus jest twoim 

Mesjaszem, twoim Królem, który przyszedł cię wyzwolić.  

• Izajasz 61,1-2  

• Łukasz 4,16-30  

• Mateusz 16,13-23  

Oczywiście mogą nasunąć się jeszcze inne pytania:  

 Czy Jezus naprawdę wiedział, że jest Bogiem?  

 Czy wiedział, że będzie musiał cierpieć i umrzeć?  

Zajmiemy się nimi w kolejnych artykułach. ▐ 

 


