
Punkta Mt 16, 13-20 

 
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie 

uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za 

Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy 

za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga 

żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie 

objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: 

Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie 

przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 

związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo 

zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. 

Modlitwa przygotowawcza: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, 

decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały jego Boskiego 

Majestatu. 

Wprowadzenie I (Wyobrażenie miejsca): Ustalenie miejsca jakby się je widziało. Proszę 

zobaczyć oczyma wyobraźni, całą tę scenę. Dajmy sobie czas na zaangażowanie zmysłów i 

w miarę możliwości zaangażujmy ich jak najwięcej.  

Wprowadzenie II (Prośba): Prosić Boga Pana naszego o to, czego chcę i pragnę. Prośmy o  

 

1. ZA KOGO LUDZIE UWAŻAJĄ SYNA CZŁOWIECZEGO? 

Gdyby dzisiaj Pan Jezus zadał to pytanie odpowiedzi było by zdecydowanie więcej. Cały 

dzień moglibyśmy wymieniać różne określenia jakie odnoszą się do Boga, do Jezusa. Ale to 

pytanie tak naprawdę podprowadza nas pod jego drugi człon, który jest zdecydowanie 

ważniejszy. Jezus pyta uczniów – A wy za kogo mnie uważacie? W ten sposób Jezus 

przechodzi od ogólnego spisu określeń na swoją osobę do bardzo ważnego i konkretnego 

pytania. Pytania, które jest również zadawane nam, każdemu z nas bardzo indywidualnie i 

osobiście – A Ty za kogo mnie uważasz? – Kim dla Ciebie jestem? 

Warto z tym pytaniem trochę pochodzić. Bo ważna jest odpowiedź, która powinna 

resztę w naszym życiu uporządkować? Zachęcam, porozmawiajmy z Jezusem o swojej 

odpowiedzi – Kim dla mnie jest Jezus? I nie bójmy się szczerości i nie chodzi tu o 

tworzenie swojego zbioru określeń na Jezusa ale prostą i szczerą odpowiedź. 

 

2. TY JESTEŚ MESJASZ, SYN BOGA ŻYWEGO. 

Tradycyjnie Piotr udziela odpowiedzi, odpowiadając tym samym za innych. Trochę jako 

reprezentant czy posługując się dzisiejszym językiem jak prawdziwy lider grupy odpowiada 

na pytanie Jezusa. Od Jezusa słyszy, że On będzie skałą, na której zostanie zbudowany 

Kościół. Widzimy bardzo poważne konsekwencje dla Piotra. Ale czy u nas nie jest 

podobnie? Jezus zadając to pytanie czeka na naszą odpowiedź. I ta odpowiedź może być 

zaczynem wielkich rzeczy w naszym życiu. Może nasza wiara ma być podwaliną wiary dla 

innych, wzmocnieniem wiary u innych. Porozmawiajmy o tym wszystkim z Jezusem. 

I warto również pamiętać o tym, że za odpowiedzią Piotra idzie błogosławieństwo 

Jezusa. Naszej odpowiedzi będzie także towarzyszyło błogosławieństwo. 

  

Ojcze nasz 


