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Jėzus su savo mokiniais pėsčiomis keliauja į Pilypo Ceza-

rėją, maždaug dvidešimt keturios mylios į šiaurę nuo Galilėjos

ežero esantį miestą. Apie tai pasakojama įpusėjus Evangeli

ją pagal Morkų. Staiga Jėzus klausia: „Pasakykite, kuo mane

žmonės laiko?"
Mokiniai atrodo užklupti. Galbūt jie pasijunta nesmagiai,

lyg paminėjus draudžiamą temą. Gal jie slapčia kaip tik apta

rinėjo tą klausimą ir svarstė, ar kas pasiryš tiesmukai paklausti

Jėzaus apie jo tapatybę. Galbūt Jėzus net nugirdo juos ginči

jantis dėl to, kas jis yra.
Mokiniai dvejodami pateikia netvirtus atsakymus: „Vie

ni - Jonu Krikštytoju, kiti — Eliju, - sako jie, - treti - dar

kuriuo iš pranašų." Tikriausiai jų atsakymas neblogai apiben

drina tuo metu paplitusią nuomonę. I a. Galilėjos valdytojas

Erodas manė, kad Jėzus gali būti iš numirusių prisikėlęs Jonas

Krikštytojas. Dalis žydų tikėjo, kad Elijo sugrįžimas pranašaus
Dievo Karalystę, - kai kurie tame regione tikėjosi netrukus

tai įvyksiant. O palyginimas su pranašu, tarkime, Jeremiju,

atrodė pagrįstas dėl šio pranašo ir Jėzaus panašumų. Tačiau

mokiniai atsargiai vengia pasakyti, ką jie mano.
Tad Jėzus klausia tiesiai: „O jūs kuo mane laikote?"1
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