
Mk 11, 27 - 33 

 

(27) Przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili 

do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi  

(28) i zapytali Go: Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, 

żeby to czynić?  

(29) Jezus im odpowiedział: Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie 

Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię.  

(30) Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? 

Odpowiedzcie Mi!  

(31) Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy: z nieba, to nam 

zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?  

(32) Powiemy: Od ludzi. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali 

Jana rzeczywiście za proroka.  

(33) Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. Jezus im rzekł: Więc i Ja 

nie powiem wam, jakim prawem to czynię.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pytanie o władzę - (Mk  11, 27-33) 

Dr Joanna Jaromin, "Krąg biblijny nr 36" Wyd. Biblos 

 

Akcja perykopy Mk 11,27-33 toczy się tego samego dnia co w poprzedniej. Jezus i 

uczniowie dotarli już do miasta i udali się do świątyni jerozolimskiej. Jezus trzy dni                          

z rzędu się w niej pojawiał, tym razem przybył po raz ostatni. 

Spędzi w niej dużo czasu i wypowie wiele ważkich słów (Mk 11,27-13,2) "Kiedy 

chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i pytali 

Go: <Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić?>"                         

(Mk 11,27-28). 

Po portykach w świątyni zwykli byli się przechadzać rabini i słuchający ich nauk 

uczniowie. Być może w takiej właśnie sytuacji zatrzymali Jezusa polityczni i religijni 

zwierzchnicy Izraela, reprezentujący Sanhedryn, do którego obowiązków należała m.in. 

troska o czystość kultu, wiary i nauczania.  

Ich pytanie miało związek z tym, co wydarzyło się dnia poprzedniego, czyli                          

z oczyszczeniem przez Jezusa świątyni. Już wtedy zaczęli szukać sposobu, "jak by Go 

zgładzić" (Mk 11,18). Zdawali sobie sprawę, że muszą posłużyć się podstępem.                

Czuli przed Nim respekt. Bali się, że zagraża ich pozycji, podobnie jak przed trzydziestu 

trzy laty król Herod bał się o swój tron. 

On kazał wymordować chłopców do lat dwóch, licząc, że wśród nich znajdzie się 

także nowo narodzony król żydowski (Mt 2,16), natomiast arcykapłani i uczeni w Piśmie 

postanowili, aby jeden człowiek zginął za naród. Zamierzali zatem zrobić to, co nie udało 

się Herodowi.  

Możliwe, że  planowali pojmać Jezusa już podczas tego spotkania z Nim w świątyni, 

gdy tylko odpowie na ich pytanie. Słyszeli bowiem - jeśli nie bezpośrednio, to przez 

innych - że Jezus uważał siebie za Syna Bożego.  

Jeśli więc odpowiedziałby, że czyni to na mocy prawa danego Mu przez Ojca, to 

mogliby od razu oskarżyć Go o bluźnierstwo. Jeśli natomiast odpowiedziałby, że działa 

sam od siebie, to mogliby Go pojmać jako niebezpiecznego dla otoczenia szaleńca. 

Przez trzy lata działalności Jezusa nie przekonali się jeszcze, że Jego nie sposób 

podejść: ilekroć próbowali zastawić na Niego pułapkę, tylekroć sami w nią wpadali, jak 

m.in. w przypadku kobiety pochwyconej na cudzołóstwie (J 8,1-11) czy w sprawie 

płacenia podatków (Mk 12,13-17; por. Mt 22,15-22; Łk 20,20-26). 



I tym razem Jezus nie dał się im podejść, odpowiadając na ich pytanie pytaniem. Takie 

chwyty retoryczne stosowane były w dysputach rabinackich. Zapytany - o ile potrafił się 

nimi inteligentnie posługiwać - był w stanie zmusić pytającego, aby sam udzielił sobie 

właściwej odpowiedzi. 

Jezus zapytał: "Czy chrzest Janowy pochodził z nieba czy też od ludzi" (Mk 11,30). 

Przy okazji warto zwrócić uwagę, że zgodnie z żydowskim zwyczajem nie użył słowa 

"Bóg", ale posłużył się omówieniem: zapytał, czy "pochodził z nieba", a nie "od Boga", 

choć znaczenie obu tych określeń jest takie samo. 

Jan Chrzciciel, który wówczas już nie żył, gdyż został ścięty na polecenie króla 

Heroda Antypasa (Mk 6,17-29), "głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów" 

(Mk 1,4).  

Nie chodziło tu zatem o chrzest, którego Jan udzielał, ale o chrzest, który głosił, a 

którego władny był udzielić dopiero Jezus, bo tylko On mógł odpuszczać grzechy.                    

Jan natomiast wzywał do wyznawania grzechów i nawrócenia, do radykalnej zmiany 

swojego dotychczasowego życia, do zwrócenia się całkowicie i bezwarunkowo ku Bogu. 

Wszyscy, także rozmówcy Jezusa, doskonale wiedzieli, że do Jana ciągnęli ludzie                  

z najodleglejszych stron. Dlatego też zaczęli się zastanawiać nad odpowiedzią. 

Zdali sobie sprawę, że znaleźli się w potrzasku, gdyż było dla nich oczywiste, że bez 

względu na to, jak odpowiedzą, narażą się na zarzut.  

 Jeżeli bowiem stwierdzą, że chrzest Jana pochodził od Boga, to będzie 

można im zarzucić, że nie uwierzyli mu, ponieważ nie przyjęli tego chrztu. 

 Jeżeli stwierdzą, że od ludzi, to narażą się tłumowi, który uważał Jana za 

proroka. Wiedzieli doskonale, czym groziłaby im złość tłumu. 

W obawie o swoje interesy uznali więc, że najlepszym wyjściem będzie uchylenie się 

od odpowiedzi. 

Mówiąc jednak: "Nie wiemy" (Mk 11,33a) - obnażyli tylko swoją niekompetencję, bo 

przyznali, że nie są w stanie dokonać religijnej oceny wydarzeń, które działy się na ich 

oczach. Świadczyło to też o tym, że nic nie zrobili, aby poznać prawdę, jakby nie była dla 

nich ważna. W związku z tym ich pytanie do Jezusa należało uznać za uzurpację. 

To sprawiło, że odmówił odpowiedzi: "Więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem 

to czynię" (Mk 11,33b). 

Takie postawienie sprawy dawało jednak do myślenia. Nie byłoby to chyba możliwe, 

gdyby chrzest Janowy nie pochodził od Boga i gdyby Jego władza nie pochodziła od 

Boga. 



Jednocześnie to milczenie Jezusa jest zapowiedzią tego milczenia, które zachowa 

podczas procesu (Mk 14,60; 15,4-5). Będzie to milczenie zbawcze, ponieważ Jezus, 

słusznie broniąc siebie, również słusznie musiałby oskarżyć nas. On jednak zdecydował 

się na milczenie, abyśmy otrzymali życie wieczne. 

William Barclay dokonał bardzo trafnego podsumowania i zarazem wyjaśnienia tej 

perykopy:  

"Cała ta historia jest jaskrawym przykładem na to, co staje się z ludźmi, którzy nie 

chcą spojrzeć prawdzie w oczy. Unikając konfrontacji z prawdą, są zmuszeni uciekać się 

do krętactw, skutkiem czego sami wikłają się w sytuację tak beznadziejną, że nic już nie 

mają do powiedzenia. 

 Człowiek, który staje wobec prawdy, może z początku odczuć upokorzenie                            

z przyznania się do błędu lub narazić się na niebezpieczeństwo wskutek 

opowiedzenia się po stronie prawdy, ale przynajmniej przyszłość staje się dla 

niego jasna i mocna.   

 Człowiek unikający prawdy ma w perspektywie jedynie ciągłe pogrążenie się 

w taki stan, który czyni z niego bezradną i nieudolną osobę". 

 

"Jakim prawem to czynisz?" (Mk 11,28) 

 

    [Pan] dla dobra ludzi chciał, aby Jan był pochodnią dla wzmocnienia wiary 

wierzących i aby ta pochodnia zawstydziła Jego wrogów:  Jego nieprzyjaciele kusili 

Go i pytali:  "Jakim prawem to czynisz?". I  Ja - odpowiedział - zapytam was o jedną 

rzecz.  Powiedzcie mi, skąd był chrzest Jana?  Czy z nieba czy od ludzi?". 

    A oni się zmieszali i mówili między sobą: "Jeżeli powiemy: z nieba, to nam powie: 

dlaczego więc nie uwierzyliście? -  bo Jan dał świadectwo Chrystusowi i powiedział: 

<Nie jestem Chrystusem, lecz on jest Chrystusem>.  Jeśli powiemy: <od ludzi>. 

Boimy się ludu, by nas nie ukamienował, bo wszyscy uważali Jana za proroka". 

    Lękając się ukamienowania, a jeszcze bardziej uznania prawdy, kłamstwo 

przeciwstawili prawdzie i "kłamała nieprawość" (Ps 26,12). 

    Powiedzieli zatem:  "nie wiemy". Pan więc, ponieważ zamknęli się, zaprzeczając, iż 

nie wiedzą tego, choć było im to wiadome, również im nie otworzył, bo nie pukali. 

 Jest bowiem powiedziane: "Pukajcie, a będzie wam otworzone".  Nie tylko bowiem 

sami nie pukali, aby im utworzono, ale zaprzeczając, sami sobie drzwi zamknęli.  Pan 

zatem im powiedział: "I Ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię"  

(św. Augustyn, "Homilia na Ewangelię św. Jana" 2,9, tłum. W. Szołdrski, W. Kania) 

 

 



 

"Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi?" (Mk 11,30) 

 

    Cokolwiek by odpowiedzieli Jezusowi, obróciło by się to przeciwko nim. Nie 

chcieli odpowiedzieć "od ludzi".  Lękając się, żeby nie zostali ukamienowali przez 

lud, który uważał Jana za proroka. Jeszcze bardziej bali się powiedzieć: "z nieba", aby 

nie wyznać samego Chrystusa, którego Jan głosił.  

    Przygotowując zasadzkę zbrodniczą, z obu stron przyciśnięci, wyznali niewiedzę 

słowami: "Nie wiemy".  Obmyślili bowiem potwarz, kiedy zapytali: "Jakim prawem 

to czynisz?". 

    Gdyby bowiem odpowiedział: "Chrystusem jestem", napadliby na niego jako na 

pyszałka i świętokradcę.  Nie chciał odpowiedzieć: "Jestem Chrystusem", ale zapytał o 

Jana, który głosił, że On jest Chrystusem. Oni nie śmieli czynić zarzutów Janowi, 

obawiając się, żeby ich lud nie pozabijał. 

    Nie ośmielili się powiedzieć:  "Jan mówi prawdę",  żeby nie posłyszeć:  "Uwierzcie 

mu".  Zamilkli.  Powiedzieli, że nie wiedzą.  Już nie potrafili ugryźć. Czemu nie 

potrafili?  Już wam samo na myśl przychodzi: "Skrusz zęby w ich ustach" (Ps 

58,7)"   (św. Augustyn, "Objaśnienia Psalmów" 57,12, tłum. J. Sułowski). 

 

 

" I ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię" (Mk 11,33) 

 

     Odpowiadając, Jezus im powiedział: "Ja też wam nie powiem, jaką mocą to 

czynię", tak jakby chciał powiedzieć: "Nie powiem wam, co wiem, dopóki wy nie 

wyznacie co wiecie" [...]. 

    Należy zauważyć, że poznanie prawdy jest zakryte przed tymi, którzy jej źle 

szukają, zasadniczo z dwóch powodów: 

     -  po pierwsze więc, gdy szukający nie posiada wystarczających zdolności, aby 

zrozumieć to, czego szuka; 

     -   po drugie zaś, gdy ktoś nienawidzi lub pogardza prawdą, stając się niegodnym, 

aby mu wyjaśnić to, czego szuka [...]. 
 

     Tacy słusznie odeszli rozczarowani i zmieszani"   (św. Beda Czcigodny, Homilie 

do ewangelii" 3,11, tłum.za: "Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 

 

 

 

 

 



1. Elita religijno-polityczna Izraela nie chciała uznać władzy Jezusa. 

 Powinniśmy jednak spojrzeć także na siebie i zastanowić się, czy w każdej sytuacji 

zgadzamy się z tym, aby On był naszym Królem.  Czy czasami nie próbujemy go w tych 

rządach zastąpić?  Jezus jest co prawda Władcą pokornym, łagodnym i miłosiernym, ale 

jednocześnie wymagającym i nie zgadzającym się na żadne kompromisy. 

 Za sprawą naszej ułomnej ludzkiej natury często potykamy się i upadamy. 

 Jezus jednak, sam doświadczywszy ludzkiej kondycji, nigdy nie spuszcza nas z oka, 

zawsze idzie obok, aby pomóc się nam podnieść z najgłębszych nawet upadków, a jeśli 

sami już nie dajemy rady, to bierze nas na ramiona jak pasterz owcę. 

 Zwierzchnicy żydowscy bali się Bożego miłosierdzia, choć tylekroć w dziejach swojego 

narodu go doświadczyli, a przede wszystkim bali się tego, że już nie oni będą zajmować 

pierwsze miejsca. 

 Obyśmy nigdy nie zaczęli się bać dobroci Boga i dialogu z Nim. 

 

2.  "Odpowiedzcie mi" (Mk 11,29.30) 

 Jezus domaga się odpowiedzi także od nas. Pyta jednak nie o chrzest Janowy, ale o to, 

czy realizujemy przyrzeczenia złożone podczas przyjęcia sakramentu chrztu.  Domaga się 

odpowiedzi całym naszym życiem.  My jednak często próbujemy uchylić się od 

odpowiedzi, jak czynili to arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi omawianej perykopie. 

 Nie wiemy, co odpowiedzieć, ponieważ zajmowaliśmy się czymś innym i nie 

znajdowaliśmy czasu, aby pomyśleć o Bogu i o drugim człowieku. 

 Jezus, domagając się od nas odpowiedzi, daje nam kolejną szansę na to, abyśmy się 

zreflektowali i zweryfikowali swoje życie, zanim jeszcze będziemy musieli zdać z niego 

sprawę przed Jego sądem. 

 

 3. My żądamy od Jezusa natychmiastowej odpowiedzi na nasze pytania.  

 Jeśli zachowuje milczenie, to uważamy, że nas opuścił, zamiast praktykować je jako 

okazję do zaangażowania się w poszukiwanie prawdy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



50 – 1996 

Jezus dopiero co wjechał do Jerozolimy wśród radosnych okrzyków tłumu ścielącego 

przed Nim płaszcze i palmowe liście: „Hosanna! Błogosławiony ten, który przychodzi  

w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi” 

(Mk 11,9-10). Następnie, wszedłszy do świątyni, wyrzucił  z niej wszystkich przekupniów 

i zmieniających pieniądze, wzbudzając wśród nich strach. Uniesieni gniewem arcykapłani 

i uczenie w Piśmie (Mk 11,15-19) posłali do Niego z zapytaniem, jakim prawem czyni 

wszystkie te rzeczy (Mk 11,28). 

Z pozoru może się wydawać, że zachowanie starszych było zupełnie słuszne. Przecież 

gdyby wśród nas nagle zjawił się ktoś działający cuda i dopuszczający się niesłychanych 

rzeczy, my także chcielibyśmy wiedzieć, kim ten ktoś jest i jakim prawem czyni to 

wszystko.  

Ale pytanie postawione przez uczonych w Piśmie i arcykapłanów nie było przejawem 

szczerego poszukiwania prawdy. Pytający chcieli przyłapać Jezusa na publicznym 

wyznaniu, że Jego władza pochodzi od Boga, i w ten sposób zdobyć pretekst do 

zarzucenia Mu bluźnierstwa (zob. Mk 14,64). 

Słowa i czyny Jezusa świadczyły o tym, że to On był obiecanym Mesjaszem, ale 

dopiero zmartwychwstanie stało się ostatecznym potwierdzeniem tego, kim był Jezus oraz 

jakim prawem czynił cuda i nauczał. Niestety, nawet ten dowód często nam nie wystarcza. 

W wielu sytuacjach nadal odrzucamy Jezusa lub sceptycznie odnosimy się do jego władzy 

i mocy. 

Kiedy – podobnie jak uczeni w Piśmie i arcykapłani – opieramy swoje rozumowanie 

na sceptycznym stosunku do Jezusa, ogarnia nas niepokój, czujemy się niepewni i 

zagubieni. Bóg Ojciec pragnie objawić nam siebie i swój plan zbawienia. Posłał do nas 

Ducha Świętego, który poucza nas o prawdzie. Postanówmy od dziś coraz szerzej otwierać 

nasze serca na Boga i jego wspaniały plan wypełniający się w Jezusie. Pomoże nam w tym 

odnowienie naszych postanowień: 

 Poświęcę przynajmniej dziesięć minut dziennie na modlitwę i uwielbianie Boga, 

dziękując Mu za Jego miłość, troskliwość i miłosierdzie 

 Będę dokonywał codziennego rachunku sumienia, żałując za grzeszne postawy 

oraz brak wiary i zaufania do Boga 

 Poświęcę przynajmniej dziesięć minut dziennie na czytanie Pisma świętego, 

pozwalając, by Duch Święty uczył mnie prawd Bożych 

 W odpowiedzi na słowo Boże przygotuję sobie plan duchowego rozwoju, w 

którym nie zabraknie duchowej lektury i czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła. 

 

 



116 – 2002  (203 – 2010) 

  

Czy czułeś się kiedyś zapędzony w kozi róg przez czyjeś pytania? Jeśli tak, to wiesz, 

że w takiej sytuacji żadna twoja odpowiedź nie jest dobra, a wszystko, co mówisz, obraca 

się przeciwko tobie. Może rzeczywiście byłeś winny w sprawie, o którą cię wypytywano, a 

może ktoś przekręcił prawdę i z tego powodu znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia. 

A teraz spróbuj wyobrazić sobie, co czuli starsi, uczeni w Piśmie i arcykapłani, kiedy 

Jezus zapytał ich, czy uznają nauki Jana Chrzciciela za prawdziwe?  

Nie było „dobrej” odpowiedzi na to pytanie. Każda stawiała ich w złym świetle. 

Dlatego wybrali najmniejszą porażkę i odpowiedzieli: „Nie wiemy” (Mk 11,33). 

Jezusowi wcale nie zależało na tym, aby wykazać swoją wyższość, a przy okazji 

upokorzyć przywódców narodu. Chciał tylko, żeby się przyznali do swego błędu w ocenie 

Jana Chrzciciela. Miał nadzieję, że przypominając im o ciemnej stronie ich przeszłości, 

wzbudzi w nich skruchę i zmieni ich stosunek zarówno do Jana, jak i do Niego samego. 

Jezus może czasami podobnie traktować nas. Może nam przypomnieć jakąś sytuację, 

w której obeszliśmy się z kimś źle albo naszą zapiekłą niechęć i urazę do kogoś, lub 

wreszcie jakiś dawny grzech, którego nie wyznaliśmy – a wszystko to w nadziei, że stając 

w obliczu tych faktów, wzbudzimy w sobie żal i skruchę.  

Kapłani i uczeni w Piśmie mogli odpowiedzieć: „ Masz rację. Chrzest Jana pochodził 

z nieba, a my mu nie uwierzyliśmy. Powinniśmy starać się uchronić go przed Herodem. 

Co więcej, powinniśmy przyjąć jego przesłanie”.  

Tymczasem oni, pod wpływem Jego słów, jeszcze bardziej zatwardzili swe serca. Nie 

bierzmy z nich przykładu. Kiedy Duch Święty przypomni nam jakieś nieprzyjemne 

zdarzenia z przeszłości, przyznajmy się do błędu i postarajmy się naprawić popełnione zło. 

Nie ma innego sposobu na odnalezienie wolności i pokoju. 

„Dziękuję Ci, Jezu, za danie mi okazji do wzbudzenia skruchy za popełnione 

grzechy i za możliwość powrotu do Ciebie. Spraw, abym otworzywszy się na Ducha 

Świętego, doświadczył wolności i przyjaźni z Tobą.” 

     

 

 

 



212 – 2011 

"Odpowiedzieli więc Jezusowi: <Nie wiemy>". (Mk 11,33) 

W różnego rodzaju grupach wsparcia słyszy się często powiedzenie: „To, co inni                

o tobie myślą, to ich problem”. Rzeczywiście są ludzie, którzy do tego stopnia przejmują 

się opiniami innych, że nie mają odwagi żyć tak, jak sami uważają za słuszne.                  

Nieustannie analizują swój ruch, próbując przewidzieć, jak zareagują na niego inni. 

Postępowaliby o wiele lepiej, gdyby po prostu słuchali tego, co mówią im własne serca. 

Arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi, którzy nie chcą odpowiedzieć na zadane im 

przez Jezusa pytanie, wydają się sparaliżowani takim właśnie lękiem. Nie chcą 

powiedzieć, co myślą, z obawy przed reakcją zgromadzonych wokół ludzi. Jeśli 

opowiedzą się za pierwszą z wersji, narażą się na krytykę ze strony Jezusa; jeśli za drugą – 

na krytykę ze strony tłumu.  

Wiemy, co naprawdę uważają, ponieważ ostatecznie doprowadzają do skazania Jezusa 

na podstawie fałszywych oskarżeń. Teraz jednak, zamiast wystąpić przeciwko Niemu 

publicznie, nie mają nawet odwagi wypowiedzieć własnego zdania. Postanawiają zaczekać 

na kolejną okazję pochwycenia Go na słowie. Może gdyby teraz szczerze wyrazili swoją 

opinię i rozpoczęli dialog, sytuacja potoczyłaby się zupełnie inaczej? 

My, w przeciwieństwie do tamtych przywódców religijnych, uznaliśmy Bóstwo 

Jezusa. Pomimo to jednak zdarza nam się ulegać pokusie podobnego postępowania                     

i wbrew własnym przekonaniom  iść za opinią większości.  

Jak reagujesz, gdy ktoś atakuje twoją wiarę? Czy spokojnie i pewnie wyrażasz swoje 

zdanie? Czy też skręcasz się w środku na sama myśl o reakcji oponenta i na wszelki 

wypadek nie mówisz nic? Nawet przy najlepszych intencjach czasem dajemy się 

sparaliżować lękowi – zwłaszcza gdy stajemy naprzeciw kogoś, kto wyraża swoje opinie 

w sposób agresywny. 

Jest bardzo prawdopodobne, że prędzej czy później trafisz na kogoś, kto 

zakwestionuje twoją wiarę w Chrystusa i twoje świadectwo o Nim.  

Kiedy to się stanie, nie chowaj się i nie uciekaj! Nie martw się zbytnio o to, co i jak 

powiedzieć, lecz proś o prowadzenie Ducha Świętego (Łk 12,11-12). Nawet jeśli                     

nie zdołasz kogoś przekonać logicznymi argumentami, to może z czasem dojrzy on 

światło promieniującej w tobie Chrystusowej miłości. Mów prawdę z miłością                      

i prostotą, a może twój przeciwnik zamieni się w przyjaciela! 

„Panie, naucz mnie głosić Twoją prawdę w miłości i pokorze. Obym nigdy nie 

wstydził się Twojej nauki i zawsze był gotów świadczyć o tym, jak zmieniłeś moje 

życie.” 


