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Dzisiejsze słowo Boże z Ewangelii według św. Marka przynosi nam jak zawsze dobrą 

nowinę. Umacnia nie tylko naszą wiarę, ale wzywa nas do głębokiej i odpowiedzialnej 

refleksji nad naszą relacją z Chrystusem. W obecnej rzeczywistości, która jest  naszym 

doświadczeniem w kontekście bliższym i dalszym naszego życia, pytanie: „Kim jest Jezus?” 

jest niezmiernie ważne. Można przyzwyczaić się do wiary i tradycji, wpaść w rutynę 

spełniania religijnych obrzędów i zatracić żywą relację z Bogiem. Drugim istotnym pytaniem 

jest: „Za jakim Jezusem chcemy iść, jakiego Pana chcemy naśladować?” 

Obecnie obserwujemy nasilenie prześladowań chrześcijan, wiara jest ośmieszana, kościoły 

niszczone, w niektórych krajach wyburzane, podpalane.  Mamy tendencję do obwoływania 

Jezusa Królem, bez zastanowienia się nad istotą prawdziwego oddania  swojego życia  pod 

Jego panowanie. Za jakim Jezusem chcemy iść? Kim On dla nas jest? Do takich pytań 

prowokuje nas dzisiejsza Ewangelia i sam Jezus. Są to pytania skierowane do wierzących, do 

uczniów Jezusa: „Wy za kogo mnie uważacie?” Słowo wy jest mocne, wypowiedziane  

z emfazą i zatroskaniem o relację uczniów wobec Niego. Odpowiedzi udziela pierwszy  

z Apostołów – Piotr, który potwierdza w ten sposób wiarę całej wspólnoty uczniów, także 

wiarę całego Kościoła: „Ty jesteś Mesjasz”. W odpowiedzi Jezus wskazuje, że Mesjasz, za 

którym idą, będzie cierpiał, zostanie odrzucony, ukrzyżowany, zabity, ale zmartwychwstanie 

trzeciego dnia.  Ich wizja Mesjasza była jednak zupełnie inna, zobaczyli, że nie jest łatwo 

dostosować swoje życie i oczekiwania do woli Pana. Piotr upomina Jezusa na boku, tłumaczy, 

że tak nie może się stać, nie chcąc przyjąć wszystkiego, co Jezus mówi o swoim cierpieniu, 

poniżeniu i męce.  Jezus karze mu odejść, nazywając go „szatanem”.  Dosłownie w j. greckim 

mamy: Odejdź i stań za mną, czyli naśladuj mnie, idź za Mną…! 

W dalszej części Ewangelii słyszymy o jakie naśladowanie chodzi. Trzeba zaprzeć się samego 

siebie, wziąć krzyż i naśladować Jezusa, tracąc swoje życie z Jego powodu i Ewangelii. Nasze 

chrześcijańskie życie i powołanie nie polega na triumfalnym panowaniu, ale na pokornym, 

cierpliwym naśladowaniu Mesjasza. Jezus w ten sposób pokazuje, że każdy, kto za Nim idzie 

i z Nim związał swoje życie, musi liczyć się z prześladowaniem, cierpieniem i ostatecznie ze 

śmiercią. Droga z Jezusem jest drogą uniżenia, hańby krzyża, często samotności, 

niezrozumienia, ale zawsze zmierza ku zmartwychwstaniu! Dialog Jezusa pod Cezareą 

Filipową jest dialogiem z całym Kościołem, ale także osobiście z każdym uczniem, każdym  

z nas. Pytanie Jezusa o Jego tożsamość jest pragnieniem wejścia w głęboką, zażyłą relację  

z nami. Prowadzi nas także do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: „Kim ja jestem dla 

Niego, jakim jestem uczniem Pana?” Jezus Chrystus – Mesjasz umiłował mnie aż do 

szaleństwa krzyża, dla mnie umarł i zmartwychwstał, umiłował mnie miłością 

bezwarunkową, przebaczając mi każdy grzech i dając nowe życie. 

Krzyż stanowi centrum naszej wiary, Jezus ukrzyżowany jest największym dowodem miłości 

Boga do mnie – grzesznika, moją chlubą i nadzieją, sensem mojego życia, cierpienia,  śmierci 

i obietnicą chwały życia wiecznego. Jezus pyta dzisiaj mnie i Ciebie: „Za kogo Ty Mnie 

uważasz? Kim Ja jestem dla ciebie”. Poważna i szczera odpowiedź na to pytanie przynosi 

głębokie konsekwencje dla całego ludzkiego życia. Trzeba osobiście pochylić się nad swoim 

życiem i samemu udzielić odpowiedzi. Nie pomoże nam w tym internet, Wikipedia lub opinie 

innych osób, ponieważ od mojej osobistej decyzji i odpowiedzi zależy moje zrozumienie 

sensu cierpienia, rzeczywistości, całej naszej egzystencji, nade wszystko wiary w ostateczny 

cel naszego życia, jakim jest zbawienie wieczne, życie na wieki w Bogu, który tak umiłował 

świat i wszystkich, że dał swojego Syna, by każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał 

życie wieczne (por. J 3,16-17). Mesjasz, którego zapowiedział prorok Izajasz ma stać się 



Mężem boleści, wzgardzonym, odepchniętym przez ludzi, ma obarczyć się naszym 

cierpieniem, być przebitym za nasze grzechy, zdruzgotanym za nasze winy (por. Iz 53,3-5). 

W dzisiejszym świecie ścierają się dwie rzeczywistości, dwie wizje świata, o których mówi 

także Jezus: przedkładanie spraw szatańskich nad sprawy Boże, zamysł złego ducha nad 

zamysł Boży. Możemy swoim myśleniem i postępowaniem niweczyć, niwelować zamysł 

Boży. Możemy niweczyć krzyż, ulegając pokusom szatana lub przez umiłowanie Jezusa  

i Jego woli być świadkiem Ewangelii, czyli samego Chrystusa! I w ten sposób realizować 

Boży zamysł w świecie, w którym żyjemy. Dlatego św. Jan Paweł II  zachęca nasz dzisiaj: 

Drodzy Bracia i Siostry: wsłuchajcie się uważnie w słowa dzisiejszej liturgii. Otwórzcie się 

na boski sens prawdy o Synu Człowieczym. Ona może was zbawić. W niej zawiera się pełnia 

prawdy o wyzwoleniu człowieka. (Homilia 1 IV 1987) 

 


