
Mk 6,7 – 13 

 

 
 

(7) Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął 

rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi  

 

(8) i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani 

chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie.  

 

(9) Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien.  

 

(10) I mówił do nich: Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, 

aż stamtąd wyjdziecie.  

 

(11) Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, 

wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla 

nich.  

 

(12) Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia.  

 

(13) Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali 

olejem i uzdrawiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozesłanie Dwunastu  -    (Mk  6, 07- 13) 

Ks. dr hab. Michał Bednarz, "Krąg biblijny nr 35" Wyd. Biblos 

 

Jezu opuścił Nazaret. Skądinąd wiemy, że już zaczęły zbierać się nad Nim chmury. 

Jeszcze na razie dalekie, ale zapowiadające nieuchronną burzę. On sam dostrzegał 

bowiem, że Jego działalność zaczęła wzbudzać wrogość przywódców narodu izraelskiego. 

To, co głosił i czynił, podważało bowiem ich autorytet (Mk 3, 22-30); w końcu doprowadzi 

to do Jego śmierci. 

   Jezus spośród uczniów wybrał dwunastu, objawiając w ten sposób, że uczyni z nich 

nowy lud Boży.  

Liczba „dwanaście” ma znaczenie symboliczne, przywodzi bowiem na myśl 

dwanaście pokoleń Izraela. 

 Dwunastu uczniów stanie się podwalinami nowego Izraela, nowego ludu Bożego. 

Pierwszy lud Boży składał się z dwunastu rodów, szczepów, zwanych pokoleniami, które 

wywodziły swoją genealogię od dwunastu synów Jakuba.  

W dramatycznych okolicznościach historycznych wiele pokoleń izraelskich zagubiło się, 

rozpływając się po świecie pogańskim. Wierzono, że nadejdzie czas, kiedy Bóg wskrzesi je 

i zbierze w nowy lud wybrany.  

I właśnie wybrał dwunastu. Wybrał ich, aby kontynuowali Jego misję, gdy machinacje 

przeciwników sprawią, że On sam zostanie zabity. Działalność Mistrza była zatem 

prorocza. W pewnej chwili przewidział, że On sam spotka się z całkowitym odrzuceniem 

przez Żydów i w związku z tym uznał za konieczne stworzenie nowego ludu Bożego.  

Owych dwunastu mężów stanęło później na czele wspólnoty wyznawców Jezusowych – 

„nowego Izraela” (Dz 1, 15-26; Rz 9, 6-8). Odtąd tytuł „apostoł” będzie wyrazem ich 

wyjątkowej godności. 

  Mistrz powołał dwunastu uczniów, a ci poszli za Nim. Odpowiedzieli na Jego 

wezwanie i dlatego będą należeć do Niego. A On uczyni z nich apostołów.  

 Wyraz „apostoł” w języku greckim oznacza posłańca. Apostołem w świecie 

starożytnym nazywano tego, kto był posłany, aby omówił sprawy małżeńskie, rozwodowe 

czy też zakomunikował wyrok sądowy itd. Apostołami w życiu religijnym byli prorocy i 

inni wysłańcy Boży. Reprezentowali oni tego, kto ich posłał, ciesząc się jego 

pełnomocnictwami.  



Apostołowie Jezusa mieli być reprezentantami Jego samego.  

 Wybór „Dwunastu” jest pierwszym etapem założenia nowej społeczności Bożej 

– Kościoła. 

 Z omawianej perykopy dowiadujemy się, że Jezus powierzył im dwa zadania: 

wyrzucanie złych duchów oraz głoszenie Dobrej Nowiny. 

   Dotychczas uczniowie byli tymi, którzy tylko przyjmowali. Nadszedł jednak dzień, w 

którym się to zmieniło. „Pan przekazuje apostołom całą swą moc. Miała ona czynić 

uczestnikami doskonałego obrazu Chrystusowego tych, którzy w Adamie zostali 

ukształtowani na obraz i podobieństwo Boże” (św. Hilary). 

   Posyłając uczniów na misję, Mistrz chciał, aby wierzyli, że On sam się o niech 

zatroszczy. Dlatego „przykazał im, żeby nic ze sobą nie brali na drogę prócz laski: ani 

chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie” (Mk 6,8).  

Wyliczył rzeczy, które ludzie zwykle zabierali w podróż, ale które nie będą potrzebne 

Jego apostołom. Chciał, aby całkowicie zdali się na opaczność Bożą, która udzieli im tego, 

czego będą potrzebowali, za pośrednictwem tych, których zdołają nakłonić do uwierzenia  

w Jezusa Chrystusa. 

 Uczniów winno cechować ubóstwo.  

 Powinni odznaczać się całkowitą bezinteresownością.  

 Taka postawa będzie znakiem odróżniającym prawdziwego Jego ucznia od ucznia 

fałszywego. I jedynie ona zapewni im powodzenie w ewangelizacji.  

 Wchodząc do jakiejś miejscowości, apostołowie mieli pozostać w pierwszym domu,               

w który spotkają się z gotowością do ich przyjęcia. Praca, którą mieli wykonać, wymagała 

pośpiechu, w związku z tym winni się wzbraniać przed przedłużeniem swojego pobytu, o ile 

nie służyłby on ewangelizacji. Powinni ciągle iść naprzód. Mieli być stale w drodze, 

poświadczając w ten sposób, że są pielgrzymami, którzy ufają wyłącznie Bogu i nie 

potrzebują ludzkich zabezpieczeń. 

  Jezus pouczył jeszcze swoich uczniów, że nie wolno im iść na kompromis z tymi, 

którzy nie zechcą przyjąć Dobrej Nowiny, tylko po to, aby zapewnić sobie dach nad głową.  

Na starożytnym Bliskim Wschodzie na znak, że nie idzie się na kompromis, strząsano 

proch z nóg. Ten symboliczny gest zawierał też zapowiedź kary. Strząsając proch z nóg, 

człowiek okazywał, że nie chce, aby cokolwiek na nim pozostało z tego, co należy do 

niegościnnego gospodarza, bo groziłoby mu to tym, że i jego dosięgnie kara. 

  



  Na końcu omawianej perykopy ewangelista podaje, jak uczniowie realizowali posłanie 

swojego Mistrza: „Wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu 

chorych namaszczali olejem i uzdrawiali” (Mk 6,13). Nie wiemy, jak długo trwała ich 

misja, ale jest pewne, że realizowali powierzone im zadanie. 

 Wzywanie do nawrócenia to zasadniczy element misji apostolskiej. Co jednak 

oznacza słowo „nawrócenie”?  

  W okresie Starego Przymierza nawrócenie bardzo często sprowadzano do rytualnej 

pokuty. Uważano, że sprawą najważniejszą jest jego aspekt zewnętrzny. Tego rodzaju 

podejście spotykało się jednak z gwałtowną krytyką proroków, którzy kładli nacisk na 

wewnętrzny aspekt nawrócenia, w którym ważnie jest nie tylko zerwanie z grzechem, ale 

także rozpoczęcie nowego życia, którego cechą charakterystyczną ma być posłuszeństwo 

wobec woli Bożej (Oz 14,4; Iż 30,15; 31, 5-6; Jr 3, 22-23). 

   Nawrócenie według Biblii posiada więc podwójny aspekt: negatywny i pozytywny.  

Element negatywny to zwrócenie się ku przeszłości prowadzące do stwierdzenia 

znalezienia się w stanie grzechu. Semita, myśląc o nawróceniu, miał przed oczami obraz 

kogoś, kto schodzi z właściwej drogi na błędną i idzie nią tak długo, aż się zorientuje, że się 

pomyli, i aż obiera prawidłowy kierunek.  

Podkreśla to już terminologia Starego Testamentu. Słowo hebrajskie szub oznacza 

„wrócić na właściwą drogę” (Oz 11,7; 14,5; Jr 18,11; 23,14; 23,5; 35,15; 36,3).  

Natomiast aspekt pozytywny nawrócenia to zwrócenie się ku przeszłości i wybór 

właściwej drogi oraz całkowite zaangażowanie się w jej pokonywanie.  

W idei nawrócenia mieszczą się więc:  

a. decyzja całkowitego zwrócenia się do Boga (zaufanie Mu), a nie tylko zerwanie            

z grzechem;  

b. odpowiedź na wezwanie, czyli akceptacja możliwości zbawienia zaofiarowanego 

przez Boga. 

   Nawrócenie zatem to z jednej strony zerwanie z grzechem, a z drugiej nowy sposób 

życia. Nie chodzi więc tylko o żal za grzechy i jego skutki, ale przede wszystkim o radość z 

bliskości Boga i możliwości pełnienia Jego woli. To nie tylko praktyka pokutna, ale 

zwrócenie się człowieka do Boga. 

   Taka właśnie koncepcja nawrócenia występuje również w ewangeliach. Ich autorzy na 

jego określenie najczęściej używają greckiego czasownika metanoeo („nawrócić się”, 

„pokutować”, „opamiętać się”), pojmując je bardzo szeroko. 



  Niektóre teksty (Mk 3,2.8.11; 4,17; 11,20-21; 12,41) sugerują, że chodzi o akt, który 

jest początkiem życia chrześcijańskiego. Nawrócenie jest w tym wypadku związane z 

chrztem jako rytem inicjującym wejście do wspólnoty.  

  Inne teksty wskazują natomiast, że chodzi o akt przemiany duchowej, powodującej 

przejście spod władzy grzechu pod władzę Jezusa (Mt 18,3). Chodzi tu o przemianę 

sposobu myślenia. Jeżeli ono się nie zmieni, to nawrócenie jako akt zewnętrzny może być 

tylko pozorne. Jeżeli zaś ma być rzeczywiste i pełne, musi się przejawiać w zmianie 

postawy, a przede wszystkim w praktyce życiowej. 

  Drugim elementem misji apostolskiej jest wyrzucanie demonów oraz namaszczanie 

oliwą chorych i ich uzdrawianie.  

„Uczniowie w myśl nadanej im przez Jezusa mocy (Mk 6,7) wypędzają demony. 

Podobnie jak Jezus, przynosili także chorym ukojenie uzdrawiając ich. Posługiwali się przy 

uzdrowieniach olejem”. 

 „Namaszczenie oliwą nie jest tylko aktem przynoszącym ulgę w cierpieniach […], ale – 

przez wymienione paralelne do wyrzucania demonów – czynnością symboliczną 

oznaczającą rzeczywiste uzdrowienie dokonujące się mocą , którą apostołowie otrzymali od 

Jezusa, tak jak od Niego otrzymali władzę dokonywania egzorcyzmów”. 

 

 

"Wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali" (Mk 6, 13) 

 

Tylko Marek mówi: "namaszczali olejem". Do tych słów jest podobne to, co mówi 

Jakub w liście katolickim: "Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów 

Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana." (Jk 5,14). Oliwa 

ma właściwości lecznicze, jest źródłem światła, daje radość. Namaszczenie olejem oznacza 

miłosierdzie Boże, uleczenie choroby i oświecenie serca.  

Bo modlitwa może wszystko sprawić: jest to jasne dla każdego, a olej - jak mi się wydaje 

- jest jej symbolem (św. Cyryl Aleksandryjski, "Kateny"). 

Namaścić koniecznie należy tego, kto został ochrzczony, aby przez przyjęcie charyzmy, 

to jest namaszczenia stał się pomazańcem Boga i  łaskę Chrystusa mógł mieć w sobie                  

(św. Cyprian, "Listy" 70,2). 

 

 



"I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski" (Mk 6, 8) 

 

Czy naprawdę wszystkim zostało polecone, aby nie posiadali dwóch tunik, prowiantu              

w sakwie, pieniędzy w trzosie, laski w ręku i sandałów na nogach? Aby sprzedali wszystko, 

co posiadają, i rozdali to ubogim, a potem poszli za Jezusem? 

Z pewnością [zostało polecone to] tym, którzy chcą być doskonali [...]. Aby nie 

wydawało się, że nakłada ciężar na tego, kto nie ma na to chęci, odesłał [Pan młodzieńca], 

respektując jego wolność, gdy powiedział do niego: "Jeśli chcesz być doskonały".            

Dlatego i ja tobie mówię: jeśli chcesz być doskonały, to dobrze jest nie pić wina i nie jeść 

mięsa. Jeśli chcesz być doskonały, to lepiej jest karmić duszę niż [karmić] ciało                        

(św. Hieronim, Przeciw Jowinianowi" 2,6). 

Laska, o której mówi [Paweł], ma znaczenie duchowe, gdy mówi: "Z laską mam do was 

przybyć?" (1 Kor 4, 21), i w sposób fizyczny, kiedy mówimy o narzędziu, którym się 

posługujemy [...]. Słowa "oprócz laski" należy rozumieć jako władzę otrzymaną od Pana.                

Ją określił mianem laski (św. Augustyn, "O zgodności ewangelistów" 2,30,75). 

[Środki do misji apostolskiej:] 

Nie pragnąć niczego ponad potrzebę. 

Posiłek skromny niechaj ciało słabnące wzmacnia z umiarem, jedna szata członki 

okrywa, poza natury miarę nie wychodząc. 

W podróż iść mając, nie dźwigaj ciężkiej torby. 

Ruszaj, sukni przezornie nie biorąc zapasowej. 

Nie myśl o jutrze, że ci dla brzucha może zabraknąć chleba. 

Wróci ze słońcem dzień, wróci i pokarm na dzień ten. 

Nie widzisz, jak żaden z ptaków nie myśli, co jutro? 

Wierzy bez obaw, że jeść mu da Bóg, co potrzeba 

(św. Prudencjusz, "Duchowa walka" 609-618). 

O jaką stratę rzeczy będzie się martwił ten, kto nie uznaje za swoje tego, co inni mogą 

mu zabrać? [...]. jaki niedostatek zwycięży siłę tego, kto nie wie, co to znaczy mieć torbę 

podróżną i pieniądze w trzosie? (św. Jan Kasjan, "Rozmowy z Ojcami" 24,24) 

 

 



 

1. Jezus przywołał apostołów, czyli wybrał ich. Nie, doprawdy nie zależało to od nich. 

On ich sobie upatrzył, wybrał, wezwał i naznaczył. On, który ich znał lepiej niż oni 

samych siebie. Wybrał sobie mądrych i prostaczków, bo tacy byli Mu potrzebni, 

aby rozdawać Jego dary właśnie prostaczkom i mędrcom. O tym wszystkim trzeba 

pamiętać. Oni, owi wybrani, mieli stać się ustami i rękami, które będą sprawne                     

w przekazywaniu mądrości i miłości Boga. Mądrości, która oświeca i wskazuje drogę. 

Miłości, która leczy, podnosi, wyznacza drogi i wie, co i jak. 

 

2. "Czy Jezus, posyłając uczniów po to, aby głosili Ewangelię, wzywa ich do zupełnego 

oderwania się od ziemi? Czy mają zawsze pościć, nie dbać o ubranie, obywać się bez 

pieniędzy? Chyba Jezusowi chodzi o coś innego: żeby głosząc Ewangelię, nie 

poprzestawali na wygodnym i spokojnym trybie życia. Nie powinni się obciążać 

zbytnią troską o siebie ani zabezpieczać się. W swej wędrówce apostolskiej otrzymają 

to, czego im będzie potrzeba" (J. Twardowski, wszędy pełno Ciebie ...) 

 

3. "Uzupełnić własne życie wewnętrzne, gdy właśnie jego treść musi być udzielana                 

w pełnionej funkcji. Wypalamy się, wysychają nawet najbardziej obfite źródła, jeżeli  

o nich zapomnieć. Żyjemy niekiedy złudzeniami o sobie, o wartościach, przymiotach 

charakteru, możliwościach. W rzeczywistości, ciągle rozdając, jesteśmy ubodzy                   

i bezradni i bezsilni, stwarzamy pozory. Ryzyko łatwości słów i gestów, które zostały, 

które dzieją się poprawnie, niby jeszcze owocne, ale w rzeczywistości biegną przez 

życie, jak na torach wyścigowych biegną do mety konie, z których spadli jeźdźcy. 

Umiemy jeszcze wszystko powiedzieć - odpowiedzieć, wymówić - pacierze, liturgia, 

pocieszenie, wyznanie wiary, słowa gładkie i okrąglutkie - ale treść pozostała już                 

dawno poza mówiącym. Niestety, aktywność, która jest wspaniałą cechą ludzi 

gorliwych, może stać się mało wartościową, gdy nie dość uważnie pracować nad 

treścią życia" (A. Henel, Notatki przy czytaniu Ewangelii dnia). 

 

 

 

 

 

 

 



14 – 1993 

 

Chrystus oczekiwał od swoich uczniów czegoś więcej niż samego tylko słuchania 

Jego słów. Polecił im iść i głosić Ewangelię, dał im moc i władzę, aby przyprowadzili 

wielu ludzi do Boga, wzywając ich do nawrócenia i uzdrawiając. Na końcu Ewangelii 

według Marka i według Mateusza wierzący otrzymują wezwanie pójścia na cały świat                  

i dawania świadectwa Ewangelii słowem i czynem (Mt 28,18-20;Mk 16,15).  

 I dziś Jezus dalej wysyła tych, którzy w Niego wierzą, aby kontynuowali Jego dzieło. 

Jezus powiedział swym uczniom, by nie brali z sobą niczego na drogę (Mk 6,8). 

Chciał, aby całkowicie polegali na Bogu, z Niego czerpiąc siłę i od Niego otrzymując 

środki do życia. Jest to dla nas ważna lekcja. My bowiem, podejmując dzieło Boże, często 

przejawiamy skłonność do polegania na własnych środkach; próbujemy rozwiązywać 

piętrzące się przed nami trudności i problemy za pomocą własnej inteligencji, bez 

zwrócenia się najpierw do Boga. Chcemy służyć Bogu i realizować dzieło Boże, licząc 

tylko na własne siły, opierając się na własnych pomysłach i autorytecie. 

Nasze własne środki nie są wystarczające, by podjąć dzieło Boże. W Dziejach 

Apostolskich Jezus powiedział: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc 

i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po 

krańce ziemi” (Dz 1,8).  

Nasze ludzkie możliwości nie są wystarczające, by podjąć dzieło Boże, Bóg jednak 

udziela siły i władzy tym, którzy szukają Jego mocy, aby budować Jego królestwo. 

Jezus wzywa każdego z nas, abyśmy przyjęli wezwanie do głoszenia Ewangelii o 

nawróceniu i nowym życiu w Chrystusie, abyśmy przyjęli władzę, której On nam udziela, 

i abyśmy całkowicie polegali na Bogu, z Niego czerpiąc siłę potrzebną do skutecznego 

dawania świadectwa.  

Nie oznacza to, że mamy zostawić swoje codzienne obowiązki, zaniedbywać pracę czy 

rodzinę. Znaczy to natomiast, że  

mamy dzielić się Ewangelią w każdych okolicznościach, w jakich postawi 

nas Bóg. 

Zwróćmy się dziś do Pana i prośmy Go o jasność umysłu, o władzę i moc, abyśmy 

mogli przyjąć i wypełnić zlecone nam zadanie.   

 

 



nr 29 – 1994 

 

Jezus „przywołał do siebie Dwunastu” (Mk 6,7). 

To Bóg, zawsze On pierwszy, podejmuje inicjatywę w stosunku do ludzi.                 

Amos pasł trzody i nacinał sykomory, kiedy powołał go Bóg, by prorokował do jego ludu 

(Am 7,15). 

O naszym powołaniu mówi List do Efezjan. Bóg wybrał nas w Chrystusie przed 

założeniem świata, abyśmy byli Jego dziećmi (Ef 1,3-5).  

List do Hebrajczyków przypomina nam, że wszystko istnieje dla Boga i przez Boga, i 

że odwiecznym zamiarem Boga jest doprowadzenie swoich dzieci do uczestnictwa w Jego 

życiu (Hbr 10).  

Bóg powołał Amosa, powołał Dwunastu, powołał Pawła, powołuje także nas. Ma On 

swój plan i swoje cudowne zamiary wobec każdego człowieka. Chce, aby Jego dzieci 

miały udział w Jego miłości i chwale. 

Jezus dał Dwunastu władzę nad duchami nieczystymi, dzięki czemu Apostołowie 

wyrzucili wiele złych duchów (Mk 6,7.13). Musimy mieć oczy otwarte na rzeczywistość 

ukrywającą się za wieloma sytuacjami, z którymi spotykamy się w życiu. Jest wiele 

powodów, by sądzić, że dany Pawłowi „oścień dla ciała” był rodzajem fizycznych 

dolegliwości. Paweł jednak zamiast twierdzić, że często się przeziębia albo że ma nawroty 

choroby lub bóle głowy, nazywał swe dolegliwości „wysłannikiem szatana” (2 Kor 12,7). 

Wojny i międzynarodowe konflikty nie są po prostu nieodłączną częścią historii.                 

Za rzezią kryje się nieprzyjaciel Boga, pragnący ranić dzieci Boże.  

Orędzie z Fatimy ostrzegało przed wielką katastrofą, jaka miała spotkać Rosję.  

Wydarzenia w Medjugorie i ruch odnowy, jaki obudziły te objawienia zaistniały w 

zupełnie innej Jugosławii niż ta, którą znamy obecnie.  

Za zniszczeniami dokonywanymi przez komunizm w byłym Związku Radzieckim i za 

tragedią przeżywaną na terenie byłej Jugosławii kryje się nieprzyjaciel – nasz przeciwnik – 

pragnący przeszkodzić dziełu Bożemu. 

Bóg chce, aby Jego dzieci miały udział w Jego miłości i życiu. Prośmy Boga, by dał 

nam oczy zdolne dostrzec to, co kryje się za wydarzeniami, których jesteśmy świadkami.  

Abyśmy nauczyli się modlić i wołać do Boga słowami, jakich nauczył nas Jezus:              

„Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!” (Mt 6,13). 



46 – 1996 

Jak ekscytująca musiała być ta chwila dla Apostołów!  

Jezus wezwał ich i polecił rozpocząć misję, do której zostali wybrani. Apostołowie 

mieli kontynuować misję Jezusa, pełniąc czyny podobne do tych, które On pełnił: 

wzywając do nawrócenia, wypędzając złe duchy, namaszczając i uzdrawiając chorych (Mk 

6,12-13). 

Apostołowie byli bardzo blisko Jezusa od początku Jego działalności; widzieli Jego 

cuda, słuchali nauczania, korzystali ze skierowanych tylko do nich wyjaśnień 

przypowieści. Ten czas osobistego przygotowania był potrzebny, by wyposażyć Dwunastu 

na czas rozesłania, gdy jako przedstawiciele Jezusa mieli nieść światu jego życie                         

i zbawienie. W rzeczywistości greckie słowo apostolos, przetłumaczone jako „apostoł”, 

oznacza ambasadora lub tego, który został posłany z misją. 

Bliska zażyłość łącząca Apostołów z Jezusem i odpowiedzialna misja, jaką im 

powierzył, sprawiają, że jeszcze bardziej dziwi nas to, że tak często nie rozumieli Go i nie 

rozpoznawali. Niezrozumienie to było widoczne już wcześniej, gdy Apostołowie nie 

pojmowali przypowieści, a także gdy uciszenie przez Jezusa burzy wprawiło ich                        

w osłupienie (Mk 4,35-41).  

To przeciwstawienie uprzywilejowanego położenia Apostołów i ich braku zrozumienia 

Jezusa występuje wyraźnie w całej Ewangelii według św. Marka.  

Konflikt ten pomaga nam ostatecznie pojąc, że prawdziwe zrozumienie Jezusa jest 

możliwe tylko dzięki skutkom Jego śmierci i zmartwychwstania oraz zesłania Ducha 

Świętego. 

Zdając sobie sprawę z ludzkich słabości Apostołów, Jezus dał Dwunastu szczegółowe 

instrukcje dotyczące ich misji. Upominał, by nie troszczyli się o siebie, ale polegali na 

Bogu i na gościnności tych, którzy usłyszą i przyjmą ich słowa. Podkreślał konieczność 

całkowitego zaufania Bogu, a także pilność apostolskiej misji (Mk 6,8-19). 

 Jego wezwanie sprzeciwia się naszym skłonnościom do troszczenia się o siebie                      

i polegania na własnych siłach nawet wtedy, gdy staramy się służyć Bogu i wypełniać Jego 

dzieła. Po ludzku próbujemy „kontrolować” Boga i naginać Go do naszych projekcji                    

i planów na życie. 

„Przyjdź, Duchu Święty, otwórz nasze umysły i serca, daj nam pełniej zrozumieć, 

kim jest Jezus, i wlej w nasze serca pragnienie podjęcia dzieła, które On nam przekazał. 

Spraw, abyśmy przestali troszczyć się o swoje życie i dzięki temu mogli bardziej zaufać 

Bogu i Jego opatrzności.” 



62 - 1997 

Gdy Jezus rozesłał swoich uczniów, by wzywali ludzi do nawrócenia i wyrzucali z nich 

złe duchy, nakazał im, by nie zabierali ze sobą nic prócz laski, ubrania, które mieli na 

sobie, i sandałów (Mk 6,8). Wypełniając powierzone im zadanie, uczniowie mieli polegać 

jedynie na mocy Ducha Świętego, ufając, że Pan zaspokoi ich wszystkie, nawet codzienne, 

potrzeby. 

 Jakie owoce przyniosło to całkowite zawierzenie Bogu?  

„Wyrzucali… wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem                        

i uzdrawiali” (Mk 6,13). Działalność  uczniów wywołała takie poruszenie, że wieść o nich 

dotarła nawet do króla Heroda (Mk 6,14). Tak wielkie cuda nie zdarzają się przecież 

codziennie – w każdym razie nie za sprawą zwykłych, prostych ludzi, jakimi byli 

uczniowie Jezusa! 

 Oto chwała, do jakiej zostaliśmy przeznaczeni.  

Przez chrzest Bóg naznaczył nas pieczęcią Ducha (Ef 1,13) i dzięki Jego mocy 

możemy być świadkami cudów dokonujących się wśród nas. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, 

ale jako wybrańcy Boży, otrzymaliśmy moc i władzę płynące od Ducha Świętego, aby być 

ambasadorami Jezusa w świecie.  

My także możemy głosić Ewangelię i być świadkami nawróceń wielu ludzi. My także 

możemy modlić się za nich i ufać, że Pan postąpi względem nich zgodnie ze swoją wolą               

i że da nam  - jak Apostołom – oglądać wielkie znaki i cuda. 

Aby mogło się to spełnić, musimy zaufać Panu. Uczniowie nie mieli nic, co mogłoby 

ich podtrzymać w drodze – nawet bochenka chleba. To ubóstwo pozwalało im ufać, że 

Bóg zatroszczy się o nich w równie cudowny sposób, w jaki uzdrawiał chorych i wyrzucał 

złe duchy. Bóg objawiał im swą miłość tak samo jak ludziom, którym posługiwali.  

My także, jeśli nauczymy się ufać Panu i wierzyć, że od Niego płynie nasze życie, 

będziemy gorliwiej modlić się za innych i ujrzymy cuda dokonujące się wśród nas. 

 

„Ojcze, nasze życie pochodzi od Ciebie. 

Naucz nas pokładać ufność nie we własnych siłach, ale w Twojej mocy, i daj nam 

światłe oczy serca, abyśmy widzieli, jak wielka jest chwała naszego powołania. 

Ojcze, spraw, niech świat także dziś ujrzy Twoje znaki i cuda.” 

      



69 – 1998 

Apostołowie widzieli Jezusa w wielu niezwykle trudnych sytuacjach i niejeden raz byli 

świadkami, jak przyciągał ludzi ku Bogu przez posługę uzdrawiania, odpuszczania 

grzechów i wyzwalania z mocy złych duchów. Doświadczyli także tego, że niedowiarstwo 

może powstrzymać moc Jezusa, tak jak się to zdarzyło w Jego rodzinnym mieście. Teraz 

zaś Jezus rozsyłał ich po dwóch – mimo że byli tylko zwykłymi ludźmi – aby służyli 

innym tak, jak On to czynił. Aby wypełnić to zadanie, potrzebowali przede wszystkim 

wiary i zaufania do swego Pana. 

 Apostołowie mieli świadomość, że tylko wtedy będą w stanie nieść innym 

pokój, miłość i wiarę, gdy pozwolą, by to Jezus służył innym poprzez nich.  

To On polecił im nieść nadprzyrodzoną moc Ewangelii wszystkim, którzy zechcą ją 

przyjąć. Dlatego musieli się strzec, by nie przypisywać sobie zasługi za dzieła, których 

dokonywali. Apostołowie pozwalali więc, aby to Bóg działał w nich, gdy nieśli innym 

Dobrą Nowinę. Wyrzucali oni wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem 

i uzdrawiali (Mk 6,13). 

Bóg chce abyśmy wszyscy mieli udział w Jego życiu. Gdy przyjęliśmy chrzest, 

każdy z nas został powołany przez Jezusa do głoszenia Ewangelii. 

Przeszkody, na jakie natrafiamy w nas samych albo w innych, mogą się nam wydawać 

zniechęcające, dla Jezusa jednak są one okazją do tego, by mogła w nas zwyciężać Jego 

miłość i moc. Przecież Jezus przyszedł powołać grzeszników – to znaczy właśnie nas! 

 Bóg z upodobaniem działa w sercach pokornych i uległych, w ludziach, którzy wiedzą, 

jak wielkim zaszczytem jest bycie Jego narzędziem w świecie. 

Popularna „Modlitwa św. Franciszka” może nauczyć nas postawy, którą powinniśmy 

mieć zawsze, ilekroć pragniemy przekazywać innym Boże miłosierdzie. 

 „Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. Pozwól mi nieść miłość tam, 

gdzie panuje nienawiść. Wiarę tam, gdzie zwątpienie. Światło tam, gdzie ciemności.”  

Franciszek wiedział, że jego praca będzie przynosiła skutki tylko wtedy, gdy pozwoli, 

by Bóg działał przez niego. Podobnie jak Dwunastu, Franciszek chodził po Asyżu głosząc 

moc Ewangelii wszystkim, którzy chcieli go słuchać. Uwierzmy dziś i my mocy Jezusa i 

módlmy się za potrzebujących, zagubionych, chorych, uwięzionych. Jest to wielki 

zaszczyt dla nas, dzieci Bożych. 

„Panie, wierzymy, że Ty wysłuchujesz każdej modlitwy. Uczyń nas wysłannikami 

Twojej miłości i pokoju; wyciągnij swoją rękę, aby uzdrowić i pocieszyć wszystkich, za 

których modlimy się dzisiaj.” 



91 – 2000 

Jezus rozesłał swoich Apostołów nie tylko z misją uzdrawiania chorych i wypędzania 

złych duchów (Mk 6,7.13). Posłał ich również po to, by szli na cały świat i głosili 

Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16,15). Dzięki posłuszeństwu okazanemu 

przez uczniów Ewangelia Jezusa rozprzestrzeniła się na całym świecie i przetrwała już 

dwa tysiąclecia.  

 Wszyscy jesteśmy dłużnikami tych, którzy głosili Ewangelię przed nami i żyli 

nią, a naszą misją jest przekazywać światło Chrystusa następnym pokoleniom.  

Św. Paweł pisał: „ Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie wierzyli?                   

Jakże mieli wierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże  mieli usłyszeć, gdy im nikt 

nie głosił?” (Rz 10,14-15). 

Misja głoszenia Jezusa nie jest zadaniem samych tylko biskupów o kapłanów;                      

to obowiązek każdego ochrzczonego. Wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa, powołanymi 

do kroczenia Jego śladami. Oznacza to, że Jezus zaprasza każdego z nas na drogę wiary               

i naśladowania Jego życia. 

Nie bójmy się ryzykować dla Pana. Żyjemy w świecie złaknionym miłości                      

i współczucia, a Bóg – niewyczerpane źródło łask – może zaspokoić wszystkie potrzeby, 

zarówno nasze, jak i ludzi, którym służymy. Nikt nie chce zrobić z siebie głupca.                    

Ale naśladując zbawiciela, możemy stać się tylko „głupimi dla Chrystusa” (1 Kor 4,10), 

a to nie powinno nas przerażać. 

 Czy wierzymy, że mamy coś cennego do ofiarowania innym?  

Cechą wyróżniającą każdego sługę Chrystusa jest Boża miłość.  

 Ufajmy, że Duch Święty będzie nas podtrzymywał i umacniał, kiedy zaczniemy 

odczuwać zmęczenie i zniechęcenie.  

 Ufajmy, że pomoże nam zrozumieć, że ludzie potrzebują słowa życia tak 

samo, jak potrzebują jedzenia, ubrania czy schronienia.  

 Uwierzmy, że przepowiadanie Ewangelii jest podstawową służbą i że Chrystus 

będzie nas w niej wspierał.  

 

 Trzeba odziać nagiego i nakarmić głodnego, ale Bóg nie chce ratować tylko 

ludzkiego ciała. Chce zbawić całą osobę – ciało i duszę – na wieczność. 

 

„Panie, proszę Cię, wyjdź naprzeciw każdemu, kto jest w potrzebie. Napełnij jego 

serce miłością. Oto jestem, Panie, poślij mnie, bym służył Tobie w moich braciach.” 



112 – 2002 

Apostołowie byli zwykłymi, niczym się nie wyróżniającymi ludźmi. Nie mieli ani 

szczególnych zdolności, ani talentów, które by ich czyniły godnymi kontynuowania misji 

Jezusa. A jednak Pan powołał ich na swoich uczniów i posłał, aby dokonywali tych 

samych dzieł, co On. Apostołowie zaczęli uzdrawiać chorych, wyrzucać złe duchy, głosić 

nawrócenie (Mk 6,12-13), a Duch Święty objawiał w nich swoją moc. 

Od tamtego czasu miliony zwykłych ludzi podejmuje to samo zadanie, jakie Jezus 

zlecił Apostołom, a Duch Święty w nich działa z wielką mocą.  

Weźmy na przykład bł. Pier Giorgia Frassatiego. Urodzony w 1901 roku                 

w Turynie, Frassati był zdolnym i wysportowanym studentem uniwersytetu. Kochał 

literaturę i sztukę, lubił żartować, pasjonował się wspinaczką wysokogórską.  

Był bardzo czynnym młodym człowiekiem, a wszystko co robił, było przeniknięte 

wiarą w Boga – karmioną modlitwą i Eucharystią. 

Dla Frassatiego odpowiedź na wezwanie Ewangelii była czymś naturalnym, bo płynęła 

z miłości do Jezusa. Z wielką prostotą mówił on o Zbawicielu wszystkim tym, których 

spotykał na swych drogach. Swoje kieszonkowe – a także pieniądze zaoszczędzone na 

niekupowaniu biletów autobusowych i chodzeniu pieszo – przeznaczał na zakup chleba                

i lekarstw dla chorych i potrzebujących. Nędzarzowi podarował swój płaszcz, pewnej 

dziewczynie opłacił rachunki za szkołę, pomógł też zamieszkać niewidomemu weteranowi 

w nowym mieszkaniu. Każdy, nawet najmniejszy akt dobroci wart był jego wysiłku. 

Gdy Frassati zmarł w wieku dwudziestu czterech lat – z powodu zarażenia się chorobą 

Heinego – Mediny – na pogrzebie opłakiwały go setki ludzi, a każdy z nich był świadkiem 

jego dobroci.  

Podczas beatyfikacji Jan Paweł II powiedział o nim: „W swym zwyczajnym życiu 

młody Frassati, przepełniony radością życia, jest dla nas wszystkich … wzorem do 

naśladowania”. 

Czy wierzysz, że Jezus może działać przez ciebie z taką mocą, z jaką działał przez 

swych pierwszych uczniów, a także przez Pier Giorgia Frassatiego?  

Oni byli przecież zwyczajnymi ludźmi, którzy odpowiedzieli całym sercem na 

wezwanie Jezusa do życia Ewangelią i kontynuowania Jego misji. 

 Daj Jezusowi szansę, a On także ciebie użyje do niesienia światu Jego królestwa! 

„Oto jestem, Jezu! Chcę być Twoim uczniem. Zabierz moje lęki, a przymnóż mi 

wiary i miłości, abym mógł nieść Ciebie ludziom, którzy żyją wokół mnie.” 



135 – 2004 

"Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem                         

i uzdrawiali".  (Mk 6,13). 

Zabraniając swoim Apostołom zabierania w podróż misyjną jakiegokolwiek bagażu, 

Jezus w rzeczywistości nie żądał od nich niczego nadzwyczajnego. Na całym Wschodzie, 

a już szczególnie w Izraelu, gościnność była wówczas – i pozostała do dziś – istotnym 

elementem obyczajowości. Mieszkańców ówczesnej Jerozolimy uczono, aby nie 

traktowali swoich domów jako własności przeznaczonej na swój wyłączny użytek. Rabini 

twierdzili nawet, że gościnność ma większą wartość niż pojawienie się każdego poranka 

na wspólnym studiowaniu Tory. Skoro więc wszystkie potrzeby materialne Apostołów 

były zaspokajane, mogli oni skupić całą swoją uwagę i wiarę na innej, wcale niełatwej 

części wezwania Jezusa – na głoszeniu dobrej nowiny i czynieniu cudów.  

Z relacji Marka wiemy o nich, że „wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu 

chorych namaszczali olejem i uzdrawiali” (Mk 6,13). Musieli być bardzo zdumieni, 

widząc, jak wielkie cuda dzieją się w odpowiedzi na ich modlitwę. Byli przecież prostymi 

ludźmi, a nie wpływowymi rabinami czy wielkimi mistykami. Na tym właśnie polegała 

lekcja, którą Jezus chciał im – a za ich pośrednictwem także nam – przekazać:               

Modlitwa zwyczajnych ludzi ma ogromną moc. 

Mała Sylwia bawiła się w berka z gromadką przyjaciół. Biegnąc w kierunku oszklonych drzwi 

do przedpokoju, zbyt późno zorientowała się, że są zamknięte. Po chwili leżała na podłodze                     

z nogą w kałuży krwi. Lekarze oznajmili rodzicom, że nogę da się uratować, ale dziewczynka już 

do końca życia będzie kulała. Matka Sylwii nie ustawała  w modlitwie o uzdrowienie córki –                   

w modlitwie rozpoczętej w momencie, kiedy usłyszała brzęk tłukącego się szkła. W następnych 

miesiącach stan Sylwii ulegał systematycznej poprawie. Pewnego dnia dziewczynka odrzuciła 

kule i zaczęła zupełnie normalnie chodzić. Lekarze nie potrafili tego wyjaśnić, ale matka Sylwii            

z prostotą podziękowała Bogu za dokonany cud. 

Jezus wzywa nas wszystkich do wiary w Jego moc uzdrawiania – tej samej wiary, którą 

mieli Apostołowie i matka małej Sylwii. Oczywiście, należy również korzystać                           

z kompetentnej pomocy medycznej, ale to nie powinno nam przeszkadzać w ufnej 

modlitwie o uzdrowienie kierowanej do Boga, o którym wiemy, że nas słucha. Jeśli nawet 

skutkiem tej modlitwy nie będzie uzdrowienie fizyczne, z nadzieją oczekujmy Bożego 

działania. Nasz Bóg jest Bogiem miłującym i nie odmówi swego błogosławieństwa tym, 

którzy Go proszą z pokorną wiarą. 

„Jezu, prosimy Cię za wszystkich naszych bliskich, którzy cierpią.                                   

Obdarz ich uzdrowieniem, jakiego potrzebują – fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, 

duchowym. Pociesz ich i napełnij swoim pokojem.” 



     161 – 2006 

"Przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch". (Mk 6,7) 

Na długo przed narodzeniem Jezusa Bóg zapytał: „Kogo mam posłać?”, a prorok 

Izajasz odpowiedział: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,8). W dzisiejszej Ewangelii Jezus czyni 

podobnie. Posyła swoich uczniów, aby byli Jego świadkami. 

Apostołowie byli zdolni do takiego świadectwa, ponieważ widzieli dzieła Jezusa                     

i słuchali Jego nauki. Ich formacja nie polegała jednak tylko na słuchaniu i przyswajaniu. 

Zakosztowali również bezpośrednio mocy Pana. Jak gałązki winorośli pili życiodajne soki 

łaski Bożej, aż wreszcie nadszedł czas wydawania owocu. 

Izajasz powiedział Bogu „tak” przede wszystkim dlatego, że wcześniej doświadczył 

Bożego miłosierdzia obmywającego go z wszelkiego grzechu i winy. To głębokie 

doświadczenie wzbudziło w nim pragnienie głoszenia wszystkim mieszkańcom 

Jerozolimy Boga, który pragnie oczyścić i uleczyć również ich.  

Tak samo było też  z Apostołami, którzy widzieli cuda, słyszeli słowo i zakosztowali 

tyle mocy Jezusa, że z radością wyruszyli, by głosić innym dobrą nowinę o Jego 

królestwie. 

 A jak jest z nami?  

Przed swoim wstąpieniem do nieba Jezus wezwał nas, abyśmy byli Jego świadkami. 

Aby każdy z nas był Jego światłem w świecie i pociągał do Niego jak najwięcej osób.  

Dlatego, tak jak formował Apostołów, pragnie również formować nas na swoich 

wysłanników, na ludzi, którzy widzą Jego działanie w świecie, słuchają Jego nauki                        

i doświadczają Jego mocy. 

 Czy chcesz być świadkiem Jezusa?  

Wpatruj się w Niego na modlitwie. Pozwól Mu obmyć się z grzechu i napełnić Jego 

mocą i łaską. Wiedz, że Bóg pragnie Cię uczyć i uzdalniać do pełnienia Jego dzieła, Jego 

zamiarów. Czeka jedynie na twoją zgodę. 

„Oto jestem, Panie.                                                                                                                 

Poślij mnie, abym pełnił Twoją wolę i ogłaszał Twoje zbawienie.” 

     

 

 



190 – 2009 

"Przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę". (Mk 6,8) 

Kto z nas wyprawiłby się w daleką podróż, tak jak Jezus polecił swoim uczniom?  

Bez jedzenia, bez torby, bez pieniędzy, bez ubrania na zmianę – po prostu bez żadnego 

bagażu! Czy to rozsądne narażać się na tyle stresów, wyruszając bez odpowiedniego 

zabezpieczenia? A gdyby miała to być wyprawa ewangelizacyjna, to czy nie lepiej byłoby 

zaplanować jakąś strategię albo metodę gwarantującą sukces? 

Wysyłając swoich uczniów bez żadnych zabezpieczeń, Jezus uczył ich, jak mogą stać 

się skutecznymi narzędziami w służbie królestwa Bożego. Chciał, by polegali oni na Nim, 

a nie ma swoich własnych zasobach. Postawił ich więc celowo w sytuacji, w której nie 

mieli innego wyboru, jak tylko zaufać, że Bóg zatroszczy się o nich wszędzie, gdzie pójdą.  

Nie chciał również, aby poświęcali zbyt wiele czasu na przygotowywanie swojej 

wyprawy. Wolni od planowania trasy, pakowania bagaży czy organizowania posiłków, 

mieli mniej rozproszeń i mogli się skupić na wsłuchiwaniu się w głos Ducha Świętego i 

głoszeniu Ewangelii.  

Oczywiście na początku pewnie trudno im było zaufać, że Bóg rzeczywiście zatroszczy 

się o ich potrzeby. Kiedy jednak odważyli się to uczynić, mogli w wielkiej wolności nieść 

innym obecność Chrystusa! 

Zaangażowanie się w ewangelizację nie oznacza, że musimy od początku mieć 

opanowane skuteczne metody postępowania albo przygotowaną listę argumentów nie do 

odparcia. W rzeczywistości najlepiej działają metody najprostsze.  

Wystarczy trwać w bliskości Pana, być sobą i pozwolić, by płynęło przez nas                    

Boże życie. 

Uczniowie nie zawdzięczali swojego sukcesu wypracowanym strategiom, wybitnym 

zdolnościom krasomówczym czy odbytym studiom teologicznym, lecz autorytetowi                       

i mocy Jezusa, który przez nich dotykał ludzkich serc.  

Zamiast tłumaczyć się dlaczego nie nadajemy się do głoszenia Ewangelii lub służenia 

ludowi Bożemu, przybliżmy się do Jezusa i pozwólmy, aby to On działał przez nas. 

Przestańmy myśleć o tym wszystkim, czego nam brakuje. A kiedy nadarzy się okazja do 

ewangelizacji lub służby, podejmijmy wyzwanie! 

,,Panie, zgadzam się wyruszyć bez bagażu. Pomóż mi nie polegać na sobie i na tym, 

co posiadam. Otwieram przed Tobą moje serce, abyś mógł napełnić mnie mocą i uzdolnić 

do wnoszenia Ciebie w życie innych.” 



200 – 2010 

"Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch". (Mk 6,7) 

Jezus właśnie doświadczył odrzucenia i niewiary w swoim rodzinnym mieście                     

(por. Mk 6,1-6). Znając od dzieciństwa Jego samego, a także Jego rodzinę, mieszkańcy 

Nazaretu nie mogli uwierzyć, że jest kimś wyjątkowym. To ich sceptyczne nastawienie 

sprawiło, że nie mógł dokonać wśród nich wielu cudów. Uzdrowił zaledwie kilku chorych. 

Uczniowie obserwują Go uważnie. Widzą Jego zaskoczenie i smutek. Jezus nie 

przeklina jednak Nazarejczyków, nie odwraca się od nich z oburzeniem, nie wytyka im ich 

niewiary, nie uskarża się na nich. Po prostu idzie dalej, do tych, którzy są gotowi Go 

przyjąć. Zaraz po doświadczeniu odrzucenia w Nazarecie Jezus posyła swoich uczniów, 

aby głosili Ewangelię i uzdrawiali. Wie, że również Jego uczniowie nie przez wszystkich 

zostaną przyjęci. Niektórzy wyśmieją ich, widząc, że nawet nie zabrali ze sobą 

potrzebnych w podróży rzeczy. Inni odejdą, usatysfakcjonowani dotychczasowym 

obrotem spraw i nieskłonni do zmiany. Jeszcze innych będzie interesowało tylko i 

wyłącznie uzdrowienie fizyczne. 

Jezus przygotowuje uczniów do tego doświadczenia, mówiąc dokładnie, co mają 

czynić, gdy ich to spotka. Strząsnąć to z siebie. Nie pozwolić, by przylgnął do nich kurz 

urazy, rozgoryczenia, poczucia winy, użalania się nad sobą czy rozczarowania, lecz 

odważnie i z ufnością ruszać ku nowym zadaniom. 

Nawet jeśli wiernie głosimy to, co Jezus daje nam do powiedzenia, i czynimy 

dokładnie to, do czego On nas wzywa, nie mamy gwarancji, że nasze słowa i uczynki 

spotkają się z powszechną aprobatą. Niektórzy zostaną poruszeni, inni wręcz przeciwnie. 

Bóg obdarzył każdą osobę ludzką wolnością podejmowania dobrych i złych wyborów. 

Także różne doświadczenia życiowe sprawiają, że niektórym ludziom bardzo trudno jest 

otworzyć się na Jego miłość. Pozostaje nam jedynie zaufać, że Bóg w swojej miłości do 

nich nie przestanie ich do siebie przyzywać i leczyć ich serc także wtedy, gdy nas już przy 

nich nie będzie. 

Jezus troszczy się także o nas samych, swoich wysłanników. Pragnie, abyśmy 

znajdowali w Nim radość. Nie chce, byśmy chowali w sobie urazy ani skarżyli się 

wszystkim naokoło na to, w jaki sposób zostaliśmy potraktowani. Nie chce, by 

doświadczenie odrzucenia zraniło nas i okaleczyło. Chce natomiast dodawać nam otuchy i 

zapału na każdym kroku drogi – niezależnie od tego, z jakim przyjęciem spotkamy się u 

innych. 

„Panie, chcę wiernie głosić Twoje słowo i nieść innym Twoją uzdrawiającą miłość. 

Pomóż mi pokonać lęk przed ludzką opinią.” 



2018 

"I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani 

torby, ani pieniędzy   w trzosie. "   (Mk 6, 8) 

To, że Jezus rozesłał swoich uczniów na kamieniste drogi w piekącym skwarze bez 

jednej drachmy czy jęczmiennego chlebka, może wydawać się nam zupełnie bezsensowne, 

ale dlatego, że patrzymy na tę sytuację oczyma ludzi XXI wieku.  

W czasach Jezusa ogólnie przyjętą praktyką było przyjmowanie wędrownych 

nauczycieli w domach i troszczenie się o ich potrzeby.  
 

 Gościnność uważana była w Izraelu za jedną z najważniejszych cnót!  
 

Jednak dzisiejszy fragment także dla nas może stać się duchową lekcją, mówiącą o 

tym, że Bóg nigdy nas nie opuści. 
  

W życiu każdego z nas zdarzają się dni, kiedy czujemy się bezsilni i niezdolni do 

służenia Panu. Usprawiedliwiamy się, mówiąc: „Bóg nie dał mi wystarczająco dużo 

cierpliwości” albo „Szkoda, że nie mam w sobie tyle wyrozumiałości i współczucia, co 

tamten”.  

W takich chwilach przypominajmy sobie zasadę: „ani chleba, ani torby, ani 

pieniędzy”. Nie mając torby z prowiantem, uczniowie mogli mieć pewność, że wszelki 

pokarm i wsparcie, jakie otrzymają od pobożnych ludzi, będzie przejawem Bożej troski   o 

nich. 

To, co dziś może się nam wydawać posuniętą do absurdu beztroską, było w istocie 

prośbą Jezusa o to, by uczniowie zechcieli Mu zaufać. Dał im władzę wyrzucania złych 

duchów i uzdrawiania chorych i poprowadził ich do ludzi, którzy stali się dla nich znakiem 

Jego dobroci i hojności. 
 

 Dzisiejszy fragment mówi nam, że kiedy staramy się wypełniać Boże 

przykazania, polegając tylko na własnych siłach i własnej mądrości, wkrótce 

nam ich zabraknie.  
 

Gdy jednak zaufamy, że Bóg zawsze się o nas zatroszczy, doświadczymy często 

zaskakującego działania Jego łaski. On każdego dnia czuwa, by nie zabrakło nam „chleba 

naszego powszedniego”. 
 

Poproś więc Boga, aby obdarzył cię wszystkim, czego będziesz dziś potrzebował. 

Pozwól Mu uwolnić cię od ciężaru zabiegania o wszystko samemu. Nie bój się powiedzieć 

Mu, czego ci brakuje, i poprosić o Jego pomoc. On nie zostawi cię z pustymi rękami. 

 

„Jezu, Ty jesteś mocą w mojej słabości. Daj mi dziś chleba powszedniego, abym 

mógł pełnić Twoją wolę”. 


