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XXIV Niedziela zwykła  16   IX   2018 
 

(Mk 8,27-35):  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(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. (31) I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy 

musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i 

uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach 

zmartwychwstanie. (32) A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął 

Go na bok i zaczął Go upominać. (33) Lecz On obrócił się i patrząc na swych 

uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o 

tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. (34) Potem przywołał do siebie tłum razem 

ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech 

się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój               

i niech Mnie naśladuje! (35) Bo kto chce zachować swoje życie, straci 

je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. 
 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Leon Wielki 
 

A wy za kogo Mnie uważacie? 
 

Ponieważ tedy w obu naturach należy uznawać jedność osoby, dlatego i o Synu 

człowieczym Pismo Święte mówi, że zstąpił z nieba (J 3, 13), choć to Syn Boży przyjmował 

ciało z Dziewicy, z której się narodził. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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 I odwrotnie, o Synu Bożym mówi się, że był ukrzyżowany i złożony do grobu, chociaż te 

rzeczy przecierpiał nie w samym Bóstwie – w nim Jednorodzony jest współwiekuisty                         

i współistotny z Ojcem – lecz w ludzkiej słabej naturze. Stąd nawet wszyscy odmawiający 

symbol wyznajemy, że Jednorodzony Syn Boży był „ukrzyżowany i pogrzebion”, zgodnie                

z owym powiedzeniem apostoła: „Bo gdyby byli poznali, nigdy by Pana chwały nie byli 

ukrzyżowali” (1 Kor 2, 8).  

Onego zaś czasu, kiedy sam Pan nasz i Zbawiciel kształcił wiarę uczniów swymi 

pytaniami, zapytał: „Kim mienią być ludzie Syna człowieczego?” (Mt 16, 13n). A kiedy oni 

przytoczyli różne opinie ludzkie, zapytał ich samych: „A wy, kim Mnie być powiadacie?” 

Mnie, syna człowieka, zaiste, właśnie tego, którego przed sobą widzicie w służebnej postaci  

i w prawdziwym ciele, kim Mnie być powiadacie?  

Wtedy św. Piotr od Boga natchniony, swoim wyznaniem wszystkim narodom na 

przyszłość oddając usługę, rzekł: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego”. Słusznie został 

nazwany przez Pana błogosławionym; od głównej opoki wziął niezłomną moc i imię ten, co z 

objawienia Ojca wyznał, że jest On i Synem Bożym, i Chrystusem; bo przyjąć jedno bez 

drugiego nie przydawało się do zbawienia; i zarówno szkodliwym było wierzyć, że Jezus 

Chrystus to Bóg, tylko bez człowieka, jak że tylko człowiek bez Boga...  

Kościół bowiem katolicki taką to wiarą żyje i nią wzrasta, że w Chrystusie Jezusie nie 

wyznaje ani człowieczeństwa bez prawdziwego Bóstwa, ani Bóstwa bez prawdziwego 

człowieczeństwa. 

 

 Św. Augustyn 
 

Chrzest krwi 

 

Bo co się tyczy tych, którzy umierają ze względu na wyznawanie Chrystusa, nie 

przyjąwszy jeszcze kąpieli odrodzenia, to śmierć ich ma dla odpuszczenia grzechów takie 

znaczenie, jak obmycie w świętej wodzie chrztu. Albowiem ten, który rzekł: „Jeśli się kto 

nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5), w innej 

wypowiedzi czyni dla nich wyjątek, gdy niemniej ogólnie mówi: „Każdego, kto się przyzna 

do Mnie przed ludźmi, uznam za swego i Ja przed Ojcem moim, który jest w 

niebiesiech” (Mt 10, 32); i jeszcze gdzie indziej napisano: „A kto by stracił życie swe dla 

Mnie, odnajdzie je” (Mt 16, 25).  

Dlatego też napisano: „Cenna jest w oczach Pana śmierć świętych Jego” (Ps 115, 15). 

Cóż bowiem jest cenniejszego nad taką śmierć, przez którą i grzechy wszystkie bywają 

odpuszczone, i zasługi znacznie powiększone? 

 

 

 



3 
 

 

 Filoksen z Mabbug 
 

Odpowiedź na powołanie 

 

Abraham został powołany i wyszedł wedle żądania Bożego. Nie uważał się za sędziego 

słów do niego skierowanych, nie przeszkodziły mu więzy ze swoim plemieniem, z bliskimi, z 

krajem, z przyjaciółmi ani też inne więzy ludzkie, ale natychmiast, skoro tylko usłyszał 

słowo, skoro dowiedział się, że pochodzi ono od Boga, usłuchał z prostotą, wiernie uznał je 

za prawdziwe, wzgardził wszystkimi i wyszedł z prostotą natury, która nie działa podstępnie, 

by czynić źle... 

A Bóg nie objawił mu, jaki to ma być kraj [do którego miał się udać], aby wiara 

zatriumfowała i aby wykazać jego prostotę. I choć zdawało się, że go prowadzi do krainy 

Kanaan, obiecywał mu pokazać inny kraj, którym jest życie wieczne, wedle świadectwa 

Pawła: „Oczekiwał bowiem miasta wzniesionego nie na fundamentach, którego 

budowniczym i twórcą jest Bóg” (Hbr 11, 10nn). I powiedział dalej: „Jest rzeczą pewną, że 

pożądali [ojczyzny] lepszej niż kraj Kanaan, tej, która jest w niebiesiech”. I aby jasno nas 

pouczyć, że to nie był kraj obietnicy cielesnej, który obiecywał ukazać Abrahamowi, Bóg 

sprawił, że zamieszkał w Charanie po wyjściu z Ur Chaldejskiego i nie prowadził ich od razu 

do krainy Kanaan natychmiast po wyjściu. Aby zaś Abraham nie myślał, że było to 

zwiastowanie nagrody i aby dla niej tylko nie poszedł za słowem Bożym, od początku nie 

podał mu imienia kraju, do którego go prowadził. 

Patrz, uczniu, na to wyjście i twoje niech będzie doń podobne. Nie zwlekaj z odpowiedzią 

na żywy głos Chrystusa, który cię powołał. Tam powołał tylko Abrahama, tu, w swej 

Ewangelii, powołuje i zaprasza do wyjścia za Nim wszystkich, którzy tylko tego chcą, bo 

zwrócił się w tym ogólnym wezwaniu do wszystkich ludzi, gdy powiedział: „Jeśli kto chce 

iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech idzie za Mną” 

(Mt 16, 24). Tam wybrał tylko Abrahama, tu zaprasza wszystkich, aby stali się podobnymi do 

Abrahama. 

 

 Św. Grzegorz Wielki 
 

Utracić, aby zyskać 

 

Tak wierzącemu powiedziano: „Kto by swe życie chciał ocalić straci je, a kto by stracił 

życie swoje dla Mnie, ocali je” (Łk 9, 24nn). Jakby rolnikowi powiedziano: Jeśli zboże 

zachowasz, utracisz je, jeśli zaś je zasiejesz, otrzymasz je odnowione. Któż bowiem nie wie, 

że jeśli ziarno zboża się zasieje, znika ono z oczu i rozkłada się w ziemi? Stamtąd jednak, 

gdzie się rozkładało, wyrasta świeże, odnowione. 
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Ponieważ Kościół święty raz jest prześladowany, a kiedy indziej zażywa pokoju, nasz 

Odkupiciel rozróżnia to, udzielając nakazów. W czasie prześladowania bowiem należy oddać 

życie, w czasie zaś pokoju pokonywać ziemskie pragnienia, gdyby te chciały bardzo w duszy 

panować. Toteż i teraz powiedziano: „Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały 

świat pozyskał, jeśli siebie zgubiłby i siebie o szkodę przyprawił?”. Gdy od przeciwników 

prześladowania się nie doznaje, tym pilniej nad sercem czuwać należy. Ponieważ w czasie 

pokoju wolno żyć, chciałoby się też i coś uzyskać. 

Chciwość niewątpliwie łatwo się opanowuje, jeśli ten, kto pożąda, zastanawia się pilnie 

nad swoim stanem. Na co się bowiem przyda zbierać, jeśli ten, który zbiera, ostać się nie 

może? Niech każdy nad swoim życiem się zastanawia i rozumie, że może mu wystarczyć to 

niewiele, jakie posiada. Może się jednak lęka, że w tym życiu zabraknie mu środków 

utrzymania. Długie nasze pragnienia gani krótkie życie, daremnie wiele się niesie, choć 

bliskie jest to, dokąd się dąży. Czasem zwyciężamy chciwość, lecz to nam jeszcze 

przeszkadza, że mniej się staramy, aby w sposób doskonały iść drogą sprawiedliwych.  

Często bowiem gardzimy znikomymi dobrami, ale za to liczymy się z względami ludzkimi 

i choć w sercu trzymamy się tego, co jest prawe, nie mamy jednak odwagi tego powiedzieć i 

o ile dbamy o to, aby wobec Boga bronić sprawiedliwości, o tyle lękamy się ludzi, którzy 

przeciw sprawiedliwości wykraczają. 

Ale i na tę ranę Pan stosuje odpowiednie lekarstwa tymi słowy: „Kto by się Mnie i słów 

moich wstydził, tego się Syn człowieczy wstydzić będzie, gdy przyjdzie w majestacie 

swoim i Ojca, i aniołów świętych”. 

 

 

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. 
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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. 
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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). 
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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. 
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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.  
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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. 
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 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. 
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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. 

 

 

Roman Brandstaetter 

"Krąg biblijny" 

 
36. SERCE BIBLIJNEGO KRĘGU 

1 

Dzisiaj rano przeczytałem w Ewangelii św. Łukasza: 

 "A wy, za kogo mnie macie?" (IX, 20 b).  

Po czym odłożyłem Pismo Święte, wyszedłem z domu, przez kilka godzin zajmowałem 

się różnymi obojętnymi, lecz niemniej kłopotliwymi sprawami,  ale Chrystusowe pytanie 

towarzyszyło mi nieodstępnie podczas mojej wędrówki po mieście.  

Po powrocie do domu po południu przeczytałem pierwszy rozdział Genesis. Uderzyło 

mnie, że Bóg, przedstawiając się ludziom na samym początku wszechrzeczy, powiedział o 

sobie, że jest dobry.  

Nie powiedział ani jednego słowa o innych swoich atrybutach, o tym, że jest 

nieskończony, wieczny, święty, najwyższy, jedyny, sprawiedliwy, przebaczający, 

miłosierny, miłujący, łaskawy, wszechwładny, wszechmądry, wszechwidzący i 

wszechwiedzący. Wszystkie te swoje właściwości przemilczał i tylko określił siebie 

atrybutem dobrego działania.  

To wyznanie, złożone ze znamiennym pośpiechem w pierwszym dniu stworzenia, 

powtarzał potem wielokrotnie, a szóstego dnia po stworzeniu człowieka, ogarnąwszy całość 

dokonanego dzieła, z zadowoleniem, a może nawet nieco uroczyście, stwierdził, że 

"wszystko, co uczynił, było bardzo dobre", i tą oceną zamknął pierwszy rozdział Genesis. 

"A wy, za kogo mnie macie?" 
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Otwieram Ewangelię św. Jana i czytam: 

Ja jestem dobry pasterz. 

Dobry pasterz oddaje życie za owce swoje... 

Ja jestem dobry pasterz i znam owce swoje, 

A owce moje mnie znają, 

Tak jak Ojciec mnie zna, 

A ja znam Ojca. 

I życie moje oddaję za moje owce. 

(Ewangelia św. Jana, X, 11; 14-15) 

I znowu samookreślenie Boga za pomocą atrybutu doskonałej dobroci, której 

konsekwencją jest samo-ofiara.  

Wprawdzie Chrystus, określając siebie wcześniej i później, posługiwał się często 

innymi swoimi właściwościami, na przykład: "Ja jestem Światłość Świata" albo po prostu 

jahwicznym "Ja Jestem", ale kontekst wskazuje na to, że słowa te, wypowiedziane w 

szczególnych okolicznościach, miały charakter teofaniczny, podczas gdy "Ja jestem dobry 

pasterz" jest określeniem kolokwialnym, użytym w dyskusji z faryzeuszami. 

Przypomniałem sobie, że w jednym z Psalmów napisane jest: 

"Dziękujcie Panu, bo jest dobry", a w innym: "Jesteś dobry i dobrze czynisz". 

Seneka pisał w liście do Lucyliusza: "Pytasz, co jest celem Boga? Dobroć". 

"A wy, za kogo mnie macie?" 

Według dawnych Hebrajczyków wszystko, co dobre, jest piękne. Postawili oni na 

przekór późniejszym wywodom Kanta znak równości między etyką a estetyką.  

Mylą się jednak ci uczeni, którzy twierdzą, że "piękno nie grało żadnej roli w kulcie i 

religijności biblijnej". Przeciwnie. Spełniało ważną funkcję, ale było podporządkowane 

myśli moralnej. Jeżeli nie weźmiemy pod uwagę tej niepowtarzalnej właściwości psychiki 

starożytnych Hebrajczyków, nigdy nie zrozumiemy zasad estetyki biblijnej, tak bardzo 

różniącej się od naszych pojęć o pięknie.  

Dla Hebrajczyka literatura, muzyka i śpiew były nie tylko pochwałą Boga, ale swoistym 

aktem i wyznaniem wiary w jednego Boga, związkiem łączącym człowieka z Jahwe, 

uświęcaniem się za pomocą twórczości artystycznej, w której doznania estetyczne były 

uwarunkowane doznaniami etycznymi.  
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Każde żarliwe wzniesienie się ku Bogu było piękne. Prorocy twierdzili, że grzeszna 

Jerozolima jest brzydka i brudna, Jerozolima wypełniająca nakazy moralne - piękna i 

czysta. Tę tożsamość dobra i piękna mieli na myśli żydowscy uczeni aleksandryjscy, 

tłumacze Septuaginty, gdy w opisie pierwszych dni stworzenia w powtarzającym się 

refrenie: "A Bóg widział, że to (dzieło Jego) jest dobre", przymiotnik hebrajski tow 

(dobre) przetłumaczyli za pomocą greckiego przymiotnika kalos (piękny), co całkowicie 

jest zgodne z hebrajskim pojęciem dobra identycznego z pięknem. 

"A wy, za kogo mnie macie?" 

Za Boga, który jest dobry, a tym samym jest piękny.  

Celem człowieka jest wypełnienie niesłychanie trudnej i złożonej służby wobec 

bliźniego, którą wyrażę za pomocą formuły: "ja - to ty", określającej całe nasze 

istnienie. 

 Przyszliśmy na ten świat po to, aby wypełnić obowiązek dobroci wobec wszystkich              

i wszystkiego, co nas otacza. Każdy z nas jest potrzebny i niepowtarzalny. Nie ma 

ludzi niepotrzebnych. Trud każdego z nas jest niezastąpionym wkładem w potężną 

budowę ludzkości, którą uświęcamy za pomocą dobroci, a równocześnie sami 

jesteśmy uświęcani przez dobroć naszego otoczenia.  

 

 W tej pracy nikt nie może być przez nikogo zastąpiony, bo każdy z nas musi mieć 

swój osobisty wkład w dobre i piękne dzieło stworzenia, którego jesteśmy 

kontynuatorami. Działając źle i popełniając zło, niszczymy dzieło Dobrego                          

i Pięknego Pasterza, przeczymy Mu, uśmiercamy Go. Bóg jest wieczny, ale moim 

obowiązkiem jest potwierdzać co chwila Jego istnienie. Jak? Dobrocią, którą okazuję 

mojemu bliźniemu. 

 

 Ponieważ "Chrystus jest wszystkim i we wszystkich" (List do Kolosan III, 11), 

jestem odpowiedzialny za mojego bliźniego jak za samego siebie. Zagadnienie "ja - 

to ty" jest naczelnym postulatem naszej wiary w Boga. Jeżeli moje ja nie jest twoim 

ty, cała nasza wiara nic nie jest warta. Albowiem istnieje tylko jedna miara stosunku 

człowieka do Boga: stosunek człowieka do człowieka. Wszystkie inne miary są 

fałszywe. "Ja - to ty". 

Jestem dobry, więc jestem. Ta Dobroć jest sercem biblijnego kręgu. 
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Zapisy do Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej 
 
 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej prowadzone przez 

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej przy 
współpracy z Instytutem Teologiczno - Pastoralnym im. św. Józefa 
Sebastiana Pelczara w Rzeszowie ogłasza nabór na I rok nauki 
2018/2019. 

 

Celem Diecezjalnego Studium Biblijnego jest pogłębienie znajomości Pisma św. 
i duchowa formacja biblijna. Adresowane jest do osób świeckich  i konsekrowanych 
(siostry zakonne, bracia zakonni). 

Nauka trwa dwa lata. Każdy rok dzieli się na 2 semestry. Spotkania odbywają 
się w soboty w godz. 9.00 - 13.00, 6-7 razy w semestrze. 

Program obejmuje wykłady wprowadzające w zagadnienia biblijne, egzegezę, 
czyli wyjaśnienie wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu, teologię biblijną, 
ćwiczenia, wyjazdy na konferencje i sympozja biblijne, a także na pielgrzymki. 

Przewidywane są dwie formy uczestnictwa: 

-  wolny słuchacz – na zakończenie semestru nie pisze pracy zaliczeniowej, 
nie posiada indeksu, nie otrzymuje dyplomu ukończenia Studium, 

-  słuchacz-absolwent - regularnie uczestniczy w zajęciach, na zakończenie 
semestru pisze pracę zaliczeniową, posiada indeks, otrzymuje dyplom ukończenia 
Studium (potrzebne jest zaświadczenie proboszcza parafii, że jest osobą 
ochrzczoną w Kościele Katolickim wyznającą swą wiarę życiem zgodnym z nauką 
Kościoła)    

Szczegółowe informacje w sekretariacie ITP. 

Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu Instytutu Teologiczno-Pastoralnego 
im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, przy ul. Witolda 11 a.  

Telefon: 17/ 871-24-03, mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl.   

 

 Serdecznie zapraszam     

   Ks. dr Marek Dzik - Dyrektor Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej 

 

 


