
Mk 6, 30 – 44 

 
Powrót Apostołów 

1 Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co 

zdziałali i czego nauczali. 

 

2 A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce 

pustynne i wypocznijcie nieco!”Tak wielu bowiem przychodziło                 

i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. 

 

3 Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. 

 

4 Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam 

pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. 

 

5 Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli 

bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. 

 

Pierwsze rozmnożenie chleba 

 

 



6  A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: 

„Miejsce jest puste, a pora już późna.    

 

7  Odpraw ich! Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś 

do jedzenia”. 

 

8 Lecz On im odpowiedział: „Wy dajcie im jeść!” rzekli Mu: „Mamy pójść 

i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść?” 

 

9 On ich spytał: „Ile macie chlebów?  Idźcie, zobaczcie!” Gdy się 

upewnili, rzekli: „Pięć i dwie ryby”. 

 

10  Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie 

 

11  I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu 

 

12  A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, 

odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by 

kładli przed nimi; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. 

 

13  Jedli wszyscy do sytości 

 

14  i zebrali jeszcze dwanaście pełnym koszów ułomków i ostatków z ryb. 

 

15  A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn. 

 

 

Powrót Apostołów. Pierwsze rozmnożenie chleba  -    

(Mk  6, 30 - 44) 

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

 

 

Omawiany fragment rozpoczyna się od wiadomości, że rozesłani przez Jezusa 

apostołowie (Mk 6,7-13) powrócili. Zgromadzili się oni znów wokół Niego i „opowiedzieli 

Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali” (Mk 6,30).  



Gdy Jezus wysłuchał utrudzonych uczniów, wziął ich na miejsce odludne, aby mogli 

wypocząć (wynika z tego, że aktywność misyjną należy łączyć z refleksją i modlitwą). 

Okazało się to jednak niemożliwe. Nauczanie Jezusa i Jego cudotwórcza działalność 

przyciągnęły do Niego ludzi z różnych stron.  

Pragnienie Mistrza, aby Jego uczniowie odpoczęli trochę, nie urzeczywistniło się. Po 

powrocie z misji apostolskiej nie mogli się posilić z powodu nieustannego napływu ludzi. 

Dlatego udali się na pustkowie. Nie zmieniło to jednak ich sytuacji, gdyż zostali odnalezieni 

przez ludzi szukających pomocy. 

Gdy Jezus zobaczył ludzi, którzy już na Niego czekali na drugim brzegu Jeziora 

Galilejskiego, ulitował się nad nimi. „Byli bowiem jak owce nie mające pasterza.   I zaczął 

ich nauczać” (Mk 6,34).  

Dla Marka ważna jest nie tyle treść nauczania, ile jego cel. Reakcja Jezusa na rzeczywiste 

potrzeby ludzi nie ogranicza się więc tylko do nich rozpoznania, ale wyraża się także                      

w działaniu, dowodząc Jego umiejętności zaspokojenia ich.  

Ludzie ci byli spragnieni prawdy, bez której czuli się zdezorientowani i niezdolni do 

podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Jezus pozwolił im odnaleźć drogę. Tą drogą okazała się Jego 

nauka. Stał się ich pasterzem. 

Widać, że apostołowie odczuwali już wyraźnie odpowiedzialność za tłum i dlatego nie 

omieszkali przypomnieć Mistrzowi, że są jeszcze inne potrzeby oprócz słuchania słowa 

Bożego, a mianowicie trzeba im zapewnić schronienie i pokarm.  

Jezus przypomniał im jednak, że to oni powinni postarać się o zaspokojenie ich potrzeb: 

„Wy dajcie im jeść!” (Mk 6,37). Słowa Jezusa były dla nich zaskoczeniem, gdyż otaczała 

ich nieprzebrana rzesza ludzi. Ewangelista pisze: „Było pięć tysięcy mężczyzn” (Mk 6,44). 

Marek przedstawia wspólną drogę Jezusa i uczniów: więź między nimi nie miała 

charakteru okazjonalnego, dzielili wspólny los, podczas gdy inni przebywali z Nim tylko 

czasowo; po wysłuchaniu, co miał im do powiedzenia, opuszczali Go.  

Musimy pamiętać, że w opisie tym słychać echo problemów, które dręczyły przywódców 

pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej. 

 Cudowne rozmnożenie chleba od samego początku miało niezwykłe znaczenie 

dla pierwszych chrześcijan, skoro jego opis zachowali wszyscy czterej ewangeliści               

(Mk 6,30-44; Mt 14,13-21; Łk 9,10-17; J 6,1-14), a jest to rzadkością.  

 



Można w nim dostrzec wiele aluzji do Starego Testamentu. Bóg prowadził i karmił 

Izraelitów na ich wyjściu z Egiptu. Wędrówkę narodu wybranego po wyzwoleniu z niewoli 

egipskiej rozumiano jako zapowiedź czasów mesjańskich. 

 W opisach paralelnych powraca myśl o tym, że rozmnożenie chleba miało miejsce               

„na pustkowiu” (Mk 6,35; por. Mt 14,13; Łk 9,12; J 6,3).  

W tym stwierdzeniu występuje wyraźne nawiązanie do starotestamentalnych opisów 

mówiących o wędrówce Izraelitów przez pustynię. Cud, jaki się dokonał za czasów 

Mojżesza: „Czyż może Bóg zastawić stół na pustyni?” (Ps 78,19) – znalazł swoje 

mesjańskie dopełnienie w cudzie Jezusa.  

Mojżesz karmił lud manną i przepiórkami, a Jezus, jako nowy Mojżesz – 

słowem Bożym i chlebem. 

Od nowego Mojżesza znowu oczekiwano manny i przepiórek. Oczekiwania te spełniły 

się przez cudowne rozmnożenie chleba i ryb. 

Opowiadanie o rozmnożeniu chleba ma jeszcze inny pierwowzór literacki, to znaczy 

zostało uformowane na podstawie opisu rozmnożenia chleba przez proroka Elizeusza (2 Krl 

4,42-44): (42) Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi 

Bożemu chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeżego 

zboża w worku. On zaś rozkazał: Podaj ludziom i niech jedzą! (43) Lecz sługa 

jego odrzekł: Jakże to rozdzielę między stu ludzi? A on odpowiedział: Podaj 

ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią 

resztki. (44) Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki - według 

słowa Pańskiego.    

Fakt, że Jezus nakarmił około pięć tysięcy mężczyzn tylko pięcioma chlebami, oznacza, 

że Jego cud był wspanialszy od cudu Elizeusza, który dwudziestoma chlebami nakarmił tylko 

stu ludzi. Jezus objawił się więc podczas cudownego rozmnożenia chleba jako zapowiadany 

od dawna Prorok.  

Jezus miał możliwość zaspokojenia głodu i chleba i zrobił to, ale ewangelista daje 

wyraźnie do zrozumienia, że ważniejsze jest zaspokojenie przez Niego innego głodu.  

Ważne w tym momencie jest to, co uczynił Jezus. Opis jest tak skonstruowany, że 

natychmiast kieruje uwagę czytelnika ku Eucharystii. Świadczą o tym następujące 

sformułowania: „A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił 

błogosławieństwo, połamał chleb i dał uczniom, by kładli przed nimi” (Mk 6,41).  

Widać wyraźnie, że ewangeliście zależy na tym, aby to rozmnożenie chleba 

przypominało wierzącym o chlebie eucharystycznym.  



Jego uwaga, że samych ułomków po posileniu się przez lud pozostało więcej, niż było 

chlebów na samym początku, jest aluzją do niewyczerpanej obfitości chleba 

eucharystycznego. 

Widać więc, że pierwsi chrześcijanie odczytywali opowiadanie o rozmnożeniu chleba 

jako 

 wypełnienie się wielu zapowiedzi Starego Testamentu, a równocześnie 

 znak Eucharystii, w czasie której Chrystus rozdziela chleb dający życie wieczne.  

Ten ostatni aspekt wystąpi znacznie mocniej w Ewangelii św. Jana, w której niemal 

bezpośrednio po opisie cudownego rozmnożenia chleba następuje długa mowa 

eucharystyczna (J 6,22-71). 

 

„I wypocznijcie nieco!” (Mk 6,31) 

Rzekł im: „Pójdźcie wy sami osobno […] i wypocznijcie nieco!”.  

Nie chodzi tu tylko o ich odpoczynek, ale ma to także znaczenie mistyczne, bo 

opuszczają właśnie Judeę, gdzie przez niewiarę zabito tego, który był głową proroków.              

Jezus natomiast na pustyni przygotował pokarm słowa wierzącym Kościoła bez oblubieńca, 

jakby ucztę złożoną z chleba i ryb. Tam bowiem głosiciele słowa, których w niewierzącej           

i sprzeciwiającej się im Judei długo gniótł wielki ciężar ucisku, otrzymali odpoczynek 

wynikający z okazanej poganom łaski. 

Na to, że zachodziła konieczność udzielania uczniom odpoczynku, wskazuje, gdy mówi: 

„Było wielu, którzy przychodzili i odchodzili tak, że nie mieli czasu na jedzenie”. Z tych 

słów widać wielkie szczęście wynikające zarówno z trudu tych, którzy pouczali, i zapału 

tych, którzy byli pouczani. Oby to powtórzyło się w naszych czasach (św. Beda, „Komentarz 

do Ewangelii Marka” 2,6,20). 

 

„I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu” (Mk 6,40) 

Ponieważ różne są grupy ludzi, którzy potrzebują pokarmu od Jezusa – bo nie wszyscy 

karmią się tymi samymi naukami – dlatego, jak sądzę, Marek napisał: „Wtedy kazał im 

wszystkim rozsiąść się gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, gromada przy 

gromadzie, po stu i pięćdziesięciu”. Bo trzeba było, ani ci, co mieli znaleźć odpoczynek                

w pokarmach Jezusa, byli w grupie albo stu ludzi, liczbie świętej i ze względu na jedność 

poświęconej Bogu, albo w grupie pięćdziesięciu, która to liczba zawiera przebaczenie zgodne 

z tajemnicą jubileuszy obchodzonych co pięćdziesiąt lat oraz tajemnicą Pięćdziesiątnicy 

(Orygenes, „Komentarz do Ewangelii Mateusza” 11,3) 



„A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby…” (Mk 6,41) 

Tak na pustyni pięć chlebów i dwie ryby każe postawić ludziom, by jedli. Bo szli za 

swym mistrzem. Nieoderwani przez głód i w krąg Go otaczali. Niepomni jadła swe wioski, 

posterunki, targi, grody i rynki, i place handlowe, i miasta. Rzucili, chłonąc z uwagą dar Jego 

nauki. Na rozścielonej tam trawie duży gwar wśród ludzi, po stu ich naraz się łączy do 

posiłku. Przy niezliczonych już stopach cisną się szeregi, by głód rybami uśmierzyć dwiema 

– wierz, że Bóg to! – I kilku placków łamania mnożącym je w setki! (św. Prudencjusz, 

„Bóstwo Chrystusa” 706-716). 

Popatrz zatem na Jego dzieło, jak potężne we wszystkim. Gdy wziął trochę chleba, 

rozmnożył go w mgnieniu oka. To, co ludzie czynią i zmieniają w dziesięć miesięcy trudu, 

Jego dziesięć palców uczyniło w jednej chwili. Położył jak ziemię swoje ręce pod chleb, a 

słowo jak grzmot na nim. Szept Jego warg jak deszcz na nim osiadł, a tchnienie Jego ust 

zamiast słońca. Dokonał w bardzo krótkim czasie tego, czego dokonuje się w całej długiej 

godzinie.  

Małą ilość chleba można było zapomnieć, lecz z tej małej ilości narodziła się wielka 

ilość, tak jak było z pierwszym błogosławieństwem: „Ródźcie się, bądźcie płodni i mnóżcie 

się”. Kęski chleba zaowocowały przez Jego błogosławieństwo, jak kobiety pozornie 

bezpłodne i pozbawione dzieci i z nich liczne ułomki zostały zrodzone (św. Efrem, 

„Komentarze do <<Diatessaronu>>” 12,3, tłum. za: „Ojcowie Kościoła komentują Biblię”). 

 

„A tych, którzy jedli chleb, było pięć tysięcy mężczyzn” (Mk 6,44) 

Liczba „tysiąc”, poza którą nie wykraczają nasze możliwości liczenia, oznacza 

zazwyczaj pełnię rzeczy, o które chodzi. Liczba zaś „pięć” kojarzy nam się najczęściej                 

z dobrze znanymi zmysłami naszego ciała, mianowicie wzrok, słuch, węch, smak i dotyk.  

W sensie więc duchowym pięć tysięcy oznacza tych, którzy działają odważnie i mają 

odwagę żyć wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie tak, aby zasłużyć na odnowienie 

poprzez słodycz mądrości niebieskiej.  

Tych właśnie, których Pan nasycił mistycznymi ucztami, symbolizuje owych „pięć 

tysięcy mężczyzn” (św. Beda, „Homilie do Ewangelii Marka” 2,2, tłum. za: „Ojcowie 

Kościoła komentują Biblię”). 

 

 



 

1. Słowa „odnowił błogosławieństwo” (Mk 6,41)  z Markowego opisu rozmnożenia 

chleba przypominają o obowiązku, o którym często zapominamy. Izraelici 

błogosławili Boga przed jedzeniem, czyli dziękowali Mu za dary. Czy pamiętamy o 

tym, aby nie dotykać jedzenia dopóty, dopóki nie podziękujemy temu, który nam je 

dał? 

 

2. Jezus Chrystus został z nami jako chleb. A chleb spełniał i spełnia podwójną 

rolę: nasyca i łączy wszystkich. Nasyca każdego. Możemy marzyć o różnych 

pokarmach, nawet najbardziej wyszukanych. Kiedy Jezus postanowił pozostać z nami, 

wybrał jednak chleb, podstawowy nasz pokarm. Gdyby wybrał inny, to mogłoby nam 

go zabraknąć w chwili, gdy najbardziej będziemy go potrzebować. On sam bowiem 

stał się najpospolitszym pokarmem, aby być na każde nasze wezwanie. 

 

3. Wspólne spożywanie posiłku, zawsze ludzi łączyło. Na Wschodzie wierzono, że 

wspólny posiłek tworzy pewną więź - zobowiązanie. Jeżeli się jadło z kimś przy 

wspólnym stole, to należało dochować mu wierności. Dlatego psalmista żali się: "Mój 

przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę" (Ps 

41,10). Chleb, który Jezus nam zostawił, ma nas wzmocnić, ale jednocześnie ma nam 

ułatwić stworzenie więzi, wspólnoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mk 6, 30 – 34 

nr 14 – 1993 
 

W Ewangeliach Jezus wskazuje na potrzebę modlitwy zarówno publicznej, jak i 

indywidualnej. On sam brał udział w nabożeństwach w synagogach i w religijnych świętach 

żydowskich, a jednocześnie wyraźnie zachęcał do udawania się na miejsca odosobnione, by 

tam się modlić (Mk 6,5-6;6,31). Jezus często odchodził sam lub z apostołami na modlitwę  

w ciche, leżące na uboczu miejsca (Mt 14,23;Łk 5,16;6,12;9,28). 

Andrew Murray (1828-1917), pastor Holenderskiego Kościoła Reformowanego i płodny 

pisarz chrześcijański z Południowej Afryki, tak rozważał potrzebę znalezienia czasu 

poświęconego wyłącznie na przebywanie z Bogiem: „Modlitwa w ukryciu, na 

podobieństwo Chrystusa, jest źródłem tajemnicy życia na podobieństwo Chrystusa”. 

Ciągły kontakt z wpływami tego świata rozprasza nasze umysły i odsuwa myśli od 

Boga. Utrudnia to słuchanie cichego szeptu Pana. Nawet najpiękniejsza służba 

chrześcijańskiej miłości może pozbawić nas duchowej witalności.  

Dlatego regularny czas poświęcony na spotkanie z Bogiem w modlitwie jest 

podstawą podtrzymywania i ożywiania naszego życia duchowego. Jezus i Jego 

apostołowie, którzy w czasie swej posługi byli tak zajęci, że często „nawet na posiłek nie 

mieli czasu” (Mk 6,31), mimo to sami udawali się na miejsca pustynne. 

Celem naszego czasu spędzanego wyłącznie (sam na sam) z Chrystusem powinno być 

oddanie się całkowicie Bogu, aby On mógł być uwielbiony. To oddanie i zapomnienie o 

sobie ukazuje modlitwa Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy (J 17,1-26) i w Ogrodzie 

Oliwnym (Mt 26,39.42.44). Kiedy oddamy w ten sposób chwałę Bogu, będziemy wzrastać 

w naszym poznaniu Jego pokoju i miłości. Łaska Boga będzie nas przemieniać i bardziej 

upodobnimy się do Niego. 

Zazwyczaj staramy się w naszym życiu znaleźć czas dla ludzi, którzy są dla nas w jakiś 

sposób ważni. A czyż jest coś ważniejszego od pogłębiania naszej więzi z Chrystusem, 

jedynym źródłem życia i prawdy (J 14,6)? Może powinniśmy zrewidować nasz rozkład 

zajęć i system wartości, zrezygnować z paru przyjemności, ograniczyć nieco działalność 

zawodową, skrócić sen, by w ten sposób wygospodarować czas na odnalezienie ukrytego 

podobieństwa do Chrystusa w naszym życiu? 

„Jezu, Ty wezwałeś mnie, abym doświadczył głębokiej przemiany na twój obraz              

i podobieństwo. Daj mi to przeświadczenie, że żaden mój dzień nie będzie pełny, 

dopóki nie odpocznę w Twojej obecności, dopóki nie usłyszę Twego łagodnego głosu 

przyzywającego mnie, kierującego mną i uciszającego burze targające moją duszą.” 



nr 29 – 1994 

 

"Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum … I zaczął ich nauczać" (Mk 6,34) 

Miłość Boga i Jego dobroć ujawniły się we wszystkim, co Jezus czynił i mówił.           

Dlatego właśnie tak lgnęły do Niego tłumy. Nigdy nie było im dość nauki Jezusa. Jego 

uzdrowień i cudów, ponieważ były one dla nich znakiem Bożej miłości. Jezus, chociaż 

nieraz bywał zmęczony, nigdy nie omijał okazji do tego, aby mówić do tłumów o królestwie 

Ojca i o drogach prowadzących do prawdziwego życia. Wielu słuchaczy odpowiedziało na 

naukę Jezusa, uwierzyło w Niego i odwróciło się od swoich grzechów. 

Głód słuchania Jezusa, jaki charakteryzował zebrany wokół Niego tłum, może stać się 

naszym codziennym głodem.  

 Zbliżajmy się do Jezusa w modlitwie, czytając słowo Boże i uczestnicząc w 

Eucharystii, ze szczerym pragnieniem słuchania Jego nauki oraz gotowością do 

kierowania się nią na co dzień.  

 Gdy poznamy miłość Bożą, miłość ta pociągnie nas jeszcze bardziej do Jezusa.  

 W ten sposób przyłączymy się do tłumów głodnych Jego słowa. 

Misja Jezusa po Jego zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba – ciągle ta sama – 

jest nadal misją nauczania słowa Bożego. Jezus zesłał Ducha Świętego, by nas pouczał               

i przypominał nam wszystko, co Jezus powiedział (J 14,26).  

Jezus powołał do życia Kościół –wspólnotę ludzi, którzy mieli kontynuować Jego misję 

nauczania i być Jego narzędziami w doprowadzeniu wszystkich do wspólnej wiary w 

Chrystusa. Ci, którzy mają władzę nauczania w Kościele, są narzędziami, których używa 

Jezus, by nieść światu swoje słowo.  

Słuchając nauki Jezusa głoszonej przez posługę Kościoła, powinniśmy dostrzec w niej 

samego Jezusa i odpowiedzieć na nią z tą samą gotowością, jaką okazali ci, którzy słuchali 

słów Jezusa nauczającego przed laty na ziemi palestyńskiej. 

Jeśli nauka Jezusa lub Jego słowa które słyszymy podczas modlitwy, napotykają w nas 

opór, odwołajmy się do mocy Jego krwi zdolnej uleczyć bunty rodzące się w naszym sercu.  

Krew Jezusa jest naszym pokojem, zburzyła bowiem wszelkie przeszkody                           

i rozdzielające nas mury wrogości (Ef  2,13-14).  

Jezus działa w nas, aby otworzyć nasze serca na Jego słowo i uzdolnić nas do 

kierowania się tym słowem w naszym codziennym życiu. 

      

 



46 – 1996 

 Jezus rozesłał swoich uczniów, aby głosili Ewangelię i uzdrawiali (Mk 6,7-13). 

 Kiedy wrócili, powiedział im: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne                      

i wypocznijcie nieco!” (Mk 6,31). Bez wątpienia Jezus widział, że uczniowie muszą dojść 

do siebie po trudach podróży.  

Jednak „odpoczynek” w sensie biblijnym ma również głębsze, duchowe znaczenie.  

 Od samego początku Izrael był zobowiązany do przestrzegania szabatu (Wj 20,8), 

który przypominał mu o wyprowadzeniu z niewoli (Pwt 5,12-15) i był udziałem                  

w spoczynku stwórcy. Możność odpoczywania była dla Izraelitów oznaką 

wolności.  

 Ponadto, zgodnie z tradycją kapłańską, ludzie przestrzegający odpoczynku szabatu 

naśladowali Boga, który po stworzeniu nieba i ziemi odpoczął dnia siódmego                   

(Wj 31,17; Rdz 2,2-3). 

Odpoczynek zatem ujawnia ukryty w nas obraz Boga; nie tylko czyni nas ludźmi 

wolnymi, ale także przypomina nam, że jesteśmy dziećmi Boga. Odpoczynek Boży nie 

polega jedynie na zaprzestaniu pracy, ale także na skoncentrowaniu wszystkich naszych sił 

na radosnym wychwalaniu naszego Stwórcy i Odkupiciela. 

W czasach Jezusa „królestwo Boże” oznaczało objawienie się władzy Boga na końcu 

czasów i uznanie Go przez całe stworzenie.  

Marek głosił, że każdy, kto chce zrozumieć, czym jest królestwo Boże, musi skierować 

swój wzrok na Jezusa – uzdrowiciela, nauczyciela, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. 

Jezus osiągnął to, czego zapowiedzią jest szabat – niebo, gdzie wszyscy, którzy umierają 

w Panu, odpoczną od swoich mozołów (Ap 14,13). 

Widział ludzi, którzy na Niego czekali, i okazał im współczucie, byli bowiem „jak 

owce nie mające pasterza” (Mk 6,34). Jezus, Dobry Pasterz, pragnie, abyśmy odpoczywali 

po pracy nad pełnieniem Jego dzieł. Potrzebujemy bowiem umocnienia i pokrzepienia, aby 

móc je dalej wykonywać.  

 Odpoczynek Boży jest odpoczynkiem ciała, umysłu i ducha. Dzięki niemu 

jesteśmy w stanie wykonywać posługę, do której zostaliśmy powołani. 

Rozważając, co znaczy odpoczywać w Panu, zastanówmy się nad słowami Psalmu 23: 

„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych 

pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę… 

Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam 

w domu Pańskim po najdłuższe czasy”. 



62 – 1997 

  Jezus był kimś więcej niż tylko Nauczycielem; troszczył się o swoich 

uczniów i darzył ich miłością. Nie nakładał na nich obowiązków i ciężarów, których nie 

byliby w stanie unieść. Znał ich słabości i wiedział, że potrzebują nie tylko pouczeń, ale 

także odpoczynku i wytchnienia.  

Pełna miłości troska Jezusa sięgała również dalej i obejmowała cały lud, o czym 

świadczy jego wrażliwość na potrzeby tłumów. Mimo zmęczenia Jezus zaczął nauczać 

tłumy, które wyszły Mu na spotkanie, gdyż widział, że są „jak owce nie mające pasterza” 

(Mk 6,34). 

  Jezus jest Pasterzem, posłanym przez Ojca, aby się o nas troszczył. 

W Nim nie jesteśmy już rozproszeni i pozbawieni opieki (zob. Jr 23,1-6); On gromadzi nas 

przy sobie i dba o nasze potrzeby. Szły za Nim wielkie tłumy, ponieważ ludzie pragnęli 

zobaczyć Jezusa objawiającego miłość do nich w sposób pełen mocy i łagodności. 

Oglądanie dokonywanych przez Niego cudów, słuchanie Jego nauki i doświadczanie Jego 

troskliwej opieki – pociągało ich bardziej niż cokolwiek innego. 

  Dobrą nowiną jest dla nas prawda o tym, że Jezus Chrystus jest ten 

sam także dzisiaj. Nadal z radością naucza swój lud i troszczy się o jego potrzeby, 

biorąc w opiekę zwłaszcza tych, o których nikt nie dba. Chociaż fizycznie nie jest obecny 

wśród nas, daje nam swojego Ducha, aby nas wszystkiego nauczył (J 14,26).  Duch Święty 

sprawia, że drogi Boże stają się naszymi drogami, a my sami wchodzimy w głęboką więź 

przyjaźni z Bogiem. 

 Jeśli będziemy modlić się codziennie i czytać Pismo święte, my także – jak 

towarzyszące Mu tłumy – zostaniemy przyciągnięci do Jezusa. Będziemy przebywać w 

Jego obecności, powierzając Mu nasze radości i smutki, pozwalając by nas prowadził.  

Jezus, Dobry Pasterz, opiekuje się nami z taką samą troskliwością, z jaką odnosił się do 

tłumów gromadzących się wokół Niego. Nie ustawajmy w podążaniu za Nim. Nie ma 

przeszkody, która mogłaby nas od Niego oddzielić (Ef 2,14); On zawsze jest gotów nam 

przebaczać, błogosławić i uzdrawiać nas z każdej niemocy. 

 

„Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie jak owce potrzebujące Twojej obrony i 

opieki. Prowadź nas dzisiaj tak samo, jak prowadziłeś swoich uczniów;                        

wierzymy, że Ty zaspokoisz wszystkie nasze potrzeby.” 

      



69 – 1998 

 Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co stałoby się z kilkutysięcznym stadem owiec, 

gdyby nagle zabrakło troszczącego się o nie pasterza? Nie tylko nie byłoby nikogo, kto 

mógłby chronić je przed zagrażającym niebezpieczeństwem, ale też nie byłoby nikogo, kto 

by je prowadził bezpiecznie we właściwym kierunku. Jezus zlitował się nad ludźmi, bo byli 

„jak owce nie mające pasterza” (Mk6,34). Ten fakt przypomina nam, jak ważne jest, aby 

to Jezus był prawdziwym Pasterzem na ścieżkach naszego życia. 

 Gdy Dwunastu powróciło ze swej pierwszej podróży, w czasie której nauczali, 

uzdrawiali, a także wzywali ludzi do nawrócenia i wiary, udali się oni wraz z Jezusem na 

miejsce pustynne, aby odpocząć. Ale tysiące ludzi, popychanych pragnieniem przebywania 

z Jezusem i słuchania Jego słowa, wyszło im na spotkanie.  

Jak owce pozbawione pasterza podążali oni za jedynym Pasterzem, który mógł ich 

poprowadzić. Jezus wzruszył się na ten widok i w rezultacie czas, który miał być dla 

Apostołów czasem wypoczynku, stał się dla nich jeszcze jedną okazją do przekonania się, 

jaka miłością otaczał Jezus ludzi zagubionych i potrzebujących. Wszyscy – zarówno tłum, 

jak i Apostołowie – doświadczyli opieki i czułej troski Dobrego Pasterza. 

 Jezus zaprasza każdego z nas, abyśmy oderwali się od naszych codziennych 

obowiązków i odpoczęli w Jego obecności, gdzie możemy doświadczać Jego dobroci                    

i błogosławieństwa. Jezus chce nas uczyć i napełniać cudowną, życiodajną mocą Boga.  

On jest czułym Pasterzem naszych dusz, nauczycielem zagubionych, Panem, który                       

z upodobaniem karmi wszystkich, gromadzących się wokół Niego. 

 Jako nasz dobry Pasterz, Jezus chce nas nauczyć, jak wyciszać każdego dnia 

swoją duszę, aby w Nim znaleźć odpoczynek.  

W głębi serca wszyscy tęsknimy za obecnością Jezusa, ale trudno nam wygospodarować 

czas na przebywanie z Nim sam na sam.  

W dzisiejszej modlitwie proś Pana, aby pogłębił w tobie pragnienie Jego obecności. Proś 

Go, aby pomógł ci znaleźć czas na to, by po prostu być z Nim i przyjmować to, co chce ci 

dać. Jeśli to uczynisz, Duch Jezusa zacznie cię przemieniać na Jego podobieństwo. 

 

„Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie tacy, jacy jesteśmy, i prosimy Cię o Twoje 

słowo. Nauczaj nas o sprawach Bożych; Twoje słowo jest pokarmem dla naszych dusz. 

Oświeć nasze ścieżki i pomóż nam chodzić Twoimi drogami.” 

      



      102 – 2001 

Gdy Jezus przyszedł na brzeg i ujrzał wielki tłum czekający na Niego, mógł zacząć od 

uzdrawiania chorych lub od cudownego nakarmienia wszystkich. Tym razem jednak, jak 

podaje św. Marek, „zaczął ich nauczać” (Mk 6,34). Jezus wiedział bowiem, że 

najbardziej ze wszystkiego ludzie potrzebowali prawdy, która On przyniósł. Pragnął, aby 

Jego Ewangelia głęboko przeniknęła ich umysły i serca. 

Słowa Jezusa mają moc przenikania nas do głębi. Nawet wtedy, gdy dotykają 

uniwersalnych prawd, przemawiają indywidualnie do serca każdego z nas: „Oto po co 

zostałeś stworzony!”.  

Słowa Jezusa zginają w dziękczynieniu nasze kolana, gdy zdamy sobie sprawę                 

z faktu, że przyszedł On, aby wybawić nas od grzechu i wyprowadzić nasze życie na 

właściwą drogę. Jego słowa mają moc całkowicie przemienić nasze postrzeganie świata                 

i nasz stosunek do życia. 

Dziś jest właściwy moment, aby przeanalizować, jaki użytek robimy z Pisma świętego, 

spisanego pod natchnieniem Bożego słowa. W Słowie wśród nas regularnie zachęcamy 

naszych czytelników, aby zarezerwowali sobie jakiś konkretny czas (dziesięć minut lub 

więcej) na codzienne czytanie Biblii i słuchanie Boga.  

Zaczynaj tę lekturę Pisma od krótkiej modlitwy. Proś Boga, aby otworzył ci umysł                

i pomógł zrozumieć to, co chce ci powiedzieć.  

Jeśli codzienne czytanie Pisma świętego stanie się twoim zwyczajem, sam zauważysz 

zmiany.  

 Twój stosunek do świata zacznie się upodabniać do postawy Chrystusa.  

 Staniesz się łagodniejszy wobec innych i łatwiej ci będzie przezwyciężać pokusy.  

 A co najważniejsze, poddasz swój umysł formowaniu przez żywe słowo Boga. 

 

 Jakże spragnione jest ludzkie serce mądrości Boga! Któż z nas nie chce, aby jego 

umysł był karmiony prawdą, a wszystkie kłamstwa go zaśmiecające zostały 

zdemaskowane? Taki jest między innymi cel Biblii.  

Słowo Boga nie jest tylko zbiorem trafnych myśli czy optymistycznych zachęt.                    

Jest prawdą, która uzdalnia nas do wypełnienia naszego powołania i do życia na chwałę 

Bożą. 

„Duchu Święty, otwórz moje serce, aby zawarte w Biblii słowo Boże dotykało 

mego życia. Niech mnie przeniknie i odnowi, abym mógł w swym myśleniu i postawie 

upodabniać się coraz bardziej do Chrystusa.” 



     112 – 2002   (135 – 2004) 

Ptaki lecą na południe i nie pytają dlaczego, ale ludzkie serce ośmiela się pytać:               

„Po co żyję? Dlaczego umieram?”. Wszyscy tęsknimy za „prawdą, która nas wyzwoli”,             

i tę prawdę odnajdujemy w Jezusie. 

Jezus przyszedł na świat także po to, aby uwolnić człowieka od niewiedzy. 

Podczas swego ziemskiego życia otaczały Go tłumy, On zaś z wielką miłością je nauczał 

(Mk 6,34).  

 Dopiero kiedy napełnił ich serca i umysły orędziem Ewangelii, skierował swą uwagę 

na ich fizyczne potrzeby i dał im jeść do sytości (Mk 6,41-42).  

 Ale również cudowne rozmnożenie chleba było formą pouczenia, chleb ten był 

zapowiedzią Uczty eucharystycznej. 

 

 Także dziś podczas celebrowania Mszy świętej liturgię eucharystyczną poprzedza 

liturgia słowa.  

 Nie zbliżamy się do stołu Pańskiego, dopóki nie napełnimy naszych serc                            

i umysłów Bożą prawdą.  

Jakże ważne jest pilne wsłuchiwanie się w słowo Boże i rozważanie go! Cenne jest 

doświadczenie miłości Bożej, ale to zaledwie jedna strona. Jesteśmy ludźmi, mamy intelekt, 

uczucie i wolę – jeśli nasze umysły nie zostaną nasycone, nie będziemy wiedzieli, jak 

walczyć ze swą upadłą naturą. Nie będziemy wiedzieli, jak rozpoznać sposoby Bożego 

działania w nas. Nie wystarczy zostać dotkniętym łaską Pana. Trzeba też poznać Jego drogi 

i nauczyć się dostosowywać swe życie do Jego nauki. 

Czy chcesz poznać pokój Chrystusa? Czy chcesz uwolnić się od grzechu?  

Zagłębiaj się w słowa Pisma świętego. Szukaj Bożej mądrości. Otwieraj swój umysł i 

serce przed Bogiem.  

 Możesz położyć Biblię na widocznym miejscu w swoim domu, by jak 

najczęściej przypominać sobie, że codziennie musisz karmić swego ducha.  

 Podejmij wszelkie możliwe kroki, by móc czytać słowo Boże i wprowadzać je w 

życie. Każdego dnia Pan czeka u drzwi twego serca! 

„Proszę Cię, Jezu, obdarzaj mnie nieustannie swoją mądrością.                              

Chcę rozważać Twe słowo, Ty zaś uchroń mnie od grzesznych i zgubnych dróg. 

Niech Twój Święty Duch zawsze mnie prowadzi!” 

      

 



124 – 2003 

"Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco!"  (Mk 6,31) 

Pierwsza wyprawa misyjna Apostołów była bezsprzecznie ogromnym sukcesem. 

Wypędzali złe duchy, uzdrawiali chorych, głosili królestwo Boże. Możemy sobie 

wyobrazić, jak otaczają Jezusa zwartym kołem i z przejęciem opowiadają Mu o 

uzdrowieniach i nawróceniach, które dokonywały się na ich słowo. 

Możemy przypuszczać, że Apostołowie rwali się już do kolejnych zadań apostolskich, 

Jezus jednak stwierdził, że potrzebują wypoczynku. Być może zaniepokoiło Go ich 

zmęczenie fizyczne. A może postanowił przed wysłaniem ich na kolejną misję nauczyć ich 

jeszcze lepiej słuchać Boga i pełnić Jego wolę. Odpłynęli więc łodzią w odludne miejsce. 

Jednakże zebrani tłumnie ludzie zorientowali się, dokąd zmierzają, i ubiegli ich drogą 

lądową. Cóż, przynajmniej siedząc z Nim w łodzi mieli chwilę wytchnienia! 

Dla nas taką okazją wypoczynku w obecności Jezusa mogą stać się weekendy.  

Często jednak dzieje się tak, że po pracowitym tygodniu czujemy się wyczerpani 

fizycznie i duchowo. Kiedy budzimy się w sobotni poranek, pierwszą myślą, jaka 

przychodzi nam do głowy, jest przypominanie sobie nie cierpiących zwłoki spraw, które             

w tym dniu trzeba załatwić. Jeszcze nie zdążyliśmy wstać, a już zabieramy się do 

nadrabiania zaległości! 

Dzisiaj, zwłaszcza jeśli jest jeszcze wcześnie, spróbuj dla odmiany czegoś innego. 

Zapytaj siebie: czy czuję, że jestem blisko Jezusa? Czy jest we mnie pokój? Czy jestem na 

tyle otwarty na Ducha Świętego, by pozwolić Mu się prowadzić przez cały dzisiejszy dzień? 

Jeśli nie jesteś w stanie odpowiedzieć twierdząco na któreś z tych pytań, to być może, Jezus 

wzywa cię do spędzenia z Nim dłuższego czasu.  

Znajdź w swym domu spokojne miejsce, w którym będziesz mógł poczytać Pismo 

święte. Jeśli jest to możliwe, poproś współmałżonka, by na pół godziny zajął się dziećmi, a 

sam usiądź u  stóp Jezusa i pozwól Mu napełnić Twój „duchowy akumulator”. 

 

„Jezu, chcę dziś przy Tobie odpocząć fizycznie i duchowo. Jeśli nawet będę 

mógł spędzić z Tobą zaledwie tyle czasu, co Apostołowie w łodzi, proszę, 

napełniaj mnie swoją obecnością przez cały dzisiejszy dzień”. 

    

 

 



157 – 2006 

"Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza". (Mk 6,34) 

Pewien kapłan powrócił do swego pokoju po przeprowadzeniu dnia skupienia dla sióstr 

misjonarek miłości w Kalkucie. Właśnie wyciągnął się wygodnie na łóżku, pragnąc uciąć 

sobie drzemkę, kiedy, jak na złość, z ulicy zaczęły dobiegać głośne jęki. Wyjrzawszy przez 

okno, zobaczył leżącego w rynsztoku wynędzniałego mężczyznę, który wołał: „Proszę, 

pomóżcie mi!”. 

W pierwszym odruchu niecierpliwości i odrazy kapłan zatrzasnął okno i wrócił do 

łóżka. Jednak po chwili wyrzuty sumienia i ciekawość wzięły górę i ponownie wyjrzał na 

ulicę. Rozchylając zasłonki, zobaczył Matkę Teresę przygarniającą do siebie tego człowieka 

ze słowami: „Jezu, witaj w moim domu”. 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa od bardzo ludzkiej strony. I On, i Jego 

uczniowie byli zmęczeni i mieli ochotę pozostać sami. Jednak widok tłumów wzbudził w 

Jezusie współczucie, „byli bowiem jak owce nie mające pasterza” (Mk 6,34). Jezus nie 

mógł się oprzeć temu uczuciu. 

Taki rodzaj współczucia może czasem wiele kosztować. Nie chodzi jednak tylko o to, 

aby coraz bardziej się starać. W rzeczywistości nie możemy stać się podobni do Jezusa bez 

Jego pomocy.  

 Tylko On może dać nam siłę, wrażliwość i dobroć, których potrzebujemy, by 

pójść dalej, niż wymagają tego od nas zwykłe ludzkie obowiązki.  

 Tylko On może uzdolnić nas do oddania siebie naszym bliźnim, tak jak On 

oddawał siebie ludziom, którzy do Niego przychodzili. 

Być może czasem uchylamy się od pomocy innym, ponieważ sądzimy, że udzielenie 

komuś pomocy polega na rozwiązaniu jego problemów – a nie zawsze wiemy, jak to zrobić. 

Jednak czasami najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu być z daną osobą. Niekiedy 

wystarczy zwykła obecność, by dodać komuś otuchy i nadziei.  

 Czy nie po to Jezus przyszedł na świat, by usunąć grzech, który nie pozwalał 

nam przebywać w obecności Ojca?  

 

 Ten sam Jezus, który przyszedł jako Emmanuel – Bóg z nami – posyła dziś nas. 

Nie bójmy się więc iść do ludzi, „żeby nakarmić ich żywa obecnością Chrystusa! 
 

„Przyjdź, Jezu, obdarz mnie współczuciem i pragnieniem bycia z cierpiącymi. Daj mi 

moc wnoszenia Twojej obecności w życie tych, którzy tego potrzebują.” 

     



190 – 2009 

"Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne". (Mk 6,51) 

W wielu miejscach Ewangelii Jezus daje nam do zrozumienia, że potrzebujemy 

zarówno modlitwy wspólnej, jak i indywidualnej.  

Sam uczestniczył w nabożeństwach synagogalnych oraz żydowskich uroczystościach 

religijnych, lecz również zachęcał do osobistej modlitwy w samotności (por. Mt 6,5-6;              

Mk 6,31). Jezus często usuwał się sam lub z Apostołami w odludne miejsca na modlitwę                

(por. Mt 14,23; Łk 5,16; 6,12; 9,28).  

Zaprasza do tego również nas. To właśnie w ciszy modlitwy przed Panem zaczynamy 

doświadczać tej prawdy, że  ,,modlić się w sekrecie jak Chrystus, to sekret życia jak 

Chrystus w obecności innych''. 

 Powiedzmy to jasno: życie w świecie ,,w obecności innych'' - ma swoje wady. Nie 

jesteśmy w stanie uniknąć wpływu antychrześcijańskich poglądów, które odciągają nasze 

myśli od Boga i utrudniają nam usłyszenie cichego szeptu Ducha Świętego. Nie znaczy to, 

że ten świat jest dogłębnie zły lecz jedynie, że mamy skażoną ludzką naturę, która łatwo 

daje się pociągnąć do grzechu. Dlatego tak ważna jest regularna modlitwa. 

 Spędzając czas sam na sam z Jezusem, staraj się poddawać Mu jak najpełniej całe 

swoje życie, aby on mógł napełnić cię swoją siłą i chronić przed grzechem i pokusami. 

 Weź sobie za wzór modlitwę Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy (por. J 17,1-26) oraz 

Jego całkowite poddanie Ojcu w Ogrodzie Oliwnym (Mt 26,39.42.44).  

 Oddając w ten sposób chwałę Bogu, będziesz coraz mocniej doświadczać Jego pokoju i 

miłości, a łaska Boża będzie coraz bardziej przemieniać cię na Jego podobieństwo.  

Zwykle znajdujemy czas dla tych, którzy są dla nas ważni. Czy może być coś 

ważniejszego niż pogłębianie naszej relacji z Jezusem, miłującym Bogiem, źródłem 

wszelkie go życia i prawdy?  

Jeśli nawet będzie to wymagało od nas zmiany planu dnia i przemyślenia swojej 

hierarchii wartości, trud ten nie pozostanie bez nagrody. Odkryjemy sekret życia na wzór 

Chrystusa. 

,,Jezu, Ty mnie wezwałeś do przemiany na Twoje podobieństwo.                                     

Pomóż mi zrozumieć, że żaden dzień nie jest dopełniony bez spoczynku w Twojej 

obecności bez słuchania Twojego głosu, którym mnie wzywasz, prowadzisz i koisz moje 

niespokojne serce." 

 



212- 2011 

"Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!" (Mk 6,31) 

Pan Jezus skierował do Dwunastu słowa pełne współczucia i zrozumienia.                      

Chociaż wciąż ktoś czegoś od Niego chciał – uzdrowienia, uwolnienia, rady czy choćby 

ciekawej dysputy teologicznej – On znalazł czas, by zatroszczyć się o Apostołów i zachęcić 

ich do odpoczynku  w Bożej obecności. Chciał pomóc im w odnalezieniu równowagi 

pomiędzy ich służbą Bogu a przyjęciem Bożej pomocy we wszystkich ich potrzebach. 

 Równowaga – czy nie jest to jedno z największych wyzwań w życiu duchowym?  

W świecie, który podkreśla wagę dokonań i osiągnięć, wezwanie do odpoczynku przy 

Panu i przyjmowania Jego łaski może wydać się niepraktyczne, a nawet egoistyczne. 

Jednak każdy z nas rzeczywiście potrzebuje czasu przeznaczonego tylko i wyłącznie 

dla Jezusa. Potrzebujemy stawać przed Nim w ciszy naszych serc i otwierać się na Jego 

bliskość.  

 Jeśli nie znajdziemy czasu dla Pana, nie będziemy mieli nic do zaoferowania 

ludziom, którym służymy i za których jesteśmy odpowiedzialni. 

Słynny teolog, Hans Urs von Balthazar, pisał o modlitwie tymi słowami:  

„Udręczeni życiem, wyczerpani, rozglądamy się za spokojnym miejscem, gdzie 

możemy być autentyczni, za miejscem wytchnienia. Tęsknimy za odnową naszego ducha w 

Bogu, za tym, by po prostu odpocząć w Jego obecności i otrzymać nowe siły do życia…            

Na polu ciszy oczekuje nas ukryty skarb”. 

Nie wyrzekaj się tego skarbu. Nie pozwól, by świat cię przekonał, że w sobie samym 

masz wszystko, czego ci potrzeba, aby sprostać wyzwaniom, jakie niesie życie.                      

Jezus codziennie ma dla ciebie nowe dary – skarby, które mają ci pomóc godnie przeżyć 

dobre i złe chwile kolejnego dnia. Może to być fragment Pisma Świętego, którym podzielisz 

się z bliską osobą, pokrzepiające natchnienie Ducha Świętego w trudnej sytuacji lub 

przypływ odwagi w walce z pokusą. 

Weź więc sobie do serca słowa Jezusa. On cię wzywa: „Pójdź na miejsce pustynne”. 

Spróbuj dziś znaleźć czas i miejsce, gdzie będziesz mógł doświadczyć przy Nim 

wytchnienia oraz przyjąć Jego naukę i miłość. 

 

„Jezu, jestem zdumiony i zaszczycony tym, że Ty pragniesz przebywać ze 

mną. Oto jestem, Panie!” 



2018 

 

"Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce 

nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać." (Mk 6,34) 
 

Jezus ucieszył się powrotem Apostołów z niezwykle udanej wyprawy 

misyjnej.  

Z powodzeniem uzdrawiali chorych, wyrzucali złe duchy i doprowadzili wielu ludzi do 

nawrócenia. Jednocześnie Jezus miał też powód do smutku. Właśnie dotarła do Niego 

wieść, że Jego przyjaciel i krewny, Jan Chrzciciel, został ścięty z rozkazu króla Heroda. 

Rozważając te dobre i złe wieści, Jezus podjął decyzję, aby udać się wraz z uczniami na 

odludne miejsce, gdzie mogliby trochę odpocząć (Mk 6,31). Prawdopodobnie On sam także 

potrzebował odpoczynku.  

Kiedy jednak okazało się, że podąża za nimi wielki tłum, Jezus zmienił plany.  Zamiast 

szukać spokoju i samotności, zaczął nauczać zgromadzonych ludzi. Można powiedzieć, że 

współczucie było w Nim silniejsze niż pragnienie zasłużonego odpoczynku.  
 

Jezus nie zatrzymał się ani na własnych potrzebach, ani na potrzebach swoich uczniów, 

lecz dojrzał zgromadzonych przy Nim ludzi, którzy byli „jak owce niemające pasterza” 

(Mk 6,34) i rozpaczliwie potrzebowali Jego pomocy. 
 

Zresztą nie tylko Jezus dostrzegł potrzeby tych ludzi. Także Apostołowie byli gotowi 

zrezygnować ze swego odpoczynku. Pomyśl jednak, jak wielkie musiało być ich 

zaskoczenie, gdy po wielogodzinnym nauczaniu Jezus polecił im jeszcze nakarmić 

zgromadzone tłumy (Mk 6,37)! 
 

Dobrze jest, kiedy kierujemy się rozsądkiem i postępujemy w sposób uporządkowany. 

Kiedy troszczymy się o siebie i poświęcamy odpowiednią ilość czasu na odpoczynek. 

Jednak bywają sytuacje, w których Bóg oczekuje od nas rezygnacji z najlepszych nawet 

planów dla większego dobra. 
 

Uczmy się wyczuwać te Boże natchnienia i rozpoznawać chwile, w których logika                          

i rozsądek muszą ustąpić miejsca współczuciu i spontaniczności. 

 

Może czujesz przynaglenie, by odwiedzić chorą sąsiadkę lub pomóc starszej osobie w 

sklepie. Może czujesz, że Bóg chce, abyś przytulił żonę czy dziecko lub przerwał na chwilę 

to, co właśnie robisz, a wziął do ręki Pismo Święte. Kiedy przyjdzie ci na myśl coś takiego, 

idź za tym. Nigdy nie wiesz, dokąd cię to zaprowadzi.   
 

„Jezu, pomóż mi rozpoznawać przynaglenia Ducha.  Nie chcę tak bardzo 

przywiązywać się do własnych planów, by zamykać się na Twój głos i Twoje 

prowadzenie. Panie, pomóż mi być elastycznym i otwartym”. 



 Mk 6,34 – 44 

57 – 1997 

 Kim był Jezus, że tak wielkie tłumy szły na pustkowie tylko po to, by z Nim przebywać? 

Czego spodziewali się po Nim ci ludzie, że wybrali się w daleką drogę nie zabierając nic 

do jedzenia? 

 Marek mówi nam, że Jezus „zlitował się nad nimi… i zaczął ich nauczać” (Mk 6,34). 

A zatem tym, co pociągało ludzi, było Jego nauczanie – słowa o królestwie Bożym, 

napełniające ich serca oczekiwaniem i nadzieją. 

Gdy nadszedł wieczór, uczniowie poprosili Jezusa, aby odesłał tłumy i pozwolił im 

zaopatrzyć się w żywność. Ciekawe, że to nie zgromadzeni ludzie zgłosili się do Jezusa z tą 

prośbą; najwyraźniej wystarczało im słuchanie Jego nauki. Jezus jednak zatroszczył się 

także o inne ich potrzeby i nakarmił w cudowny sposób tysiące osób. Najpierw nakarmił ich 

swoim słowem, a potem chlebem, dając im pokarm zarówno dla duszy, jak i dla ciała, dla 

życia duchowego, jak i ziemskiego.    

Pismo święte, słowo Boże skierowane do nas, jest 

 „chlebem”, którego potrzebujemy (Mt 4,3-4),  

 „pokarmem”, który nas syci i podtrzymuje w nas życie (Mdr 16,26). 

 Codziennie troszczymy się o zaspokojenie głodu ciała; każdy z nas cierpi jednak także 

głód duchowy, który może zostać zaspokojony jedynie przez słowo Boga. 

Św. Jan Chryzostom (ok. 374-407) w ten sposób zachęcał ludzi, aby przyszli do 

Jezusa: „Nauczmy się zatem służyć Jezusowi… stale trzymać się rzeczy duchowych. 

Starajmy się o chleb niebieski, a otrzymawszy go, odrzućmy wszelkie troski tego świata. 

Jeśli bowiem tamci opuścili domy, miasta i rodziny, aby pójść za Jezusem na pustynię, a 

odczuwszy głód, nie odeszli, o ileż bardziej my, zbliżając się do takiego stołu, powinniśmy 

okazać większe jeszcze opanowanie i skierować naszą miłość ku rzeczom duchowym”. 

 Słowa Pisma świętego przynoszą nam orzeźwienie jak łyk wody w upalny dzień, 

wzmacniają nas jak obfity posiłek wzmacnia robotnika, pozwalają nam wzrastać jak 

niemowlętom karmionym mlekiem matki.  

Wyobraźmy sobie, jak wielką radość musiało sprawić Jezusowi nakarmienie tłumów 

cudownie rozmnożonym chlebem.  

Z pewnością Jego radość nie jest mniejsza dzisiaj, gdy widzi, jak przyjmujemy 

Jego słowo i karmimy się nim na co dzień. 



79 – 1999 

Uczniowie Jezusa właśnie powrócili z wyczerpującej misji (Mk 6,30); Jezus zapewne 

był także zmęczony nauczaniem i przygnębiony wieścią o śmierci Jana Chrzciciela (6,27). 

Zaproponował więc, by udali się w odludne miejsce, gdzie mogliby odpocząć i zaznać 

spokoju. 

Gdy jednak odpłynęli łodzią, wielki tłum zauważył, dokąd się udawali, i wyprzedził ich 

pieszo. Widząc tak wielu ludzi spragnionych Jego obecności, Jezus „zlitował się nad nimi, 

byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać” (Mk 6,34). Zaspokoił 

także ich głód fizyczny, w cudowny sposób karmiąc ich chlebem na pustkowiu. Jak 

wówczas, tak i dzisiaj Jezus jest zawsze gotów zaspokajać nasze duchowe i fizyczne 

potrzeby. 

W jaki sposób Jezus nakarmił zebranych wokół Niego ludzi? Powiedział swoim 

uczniom, by dali im jeść. Mógł przecież sam nakarmić tłumy, ale chciał, by uczniowie 

włączyli się w jego dzieło. 

Także dziś, 2000 lat później, Jezus zaprasza nas tak jak Apostołów do 

udziału w Jego planie zbawienia. 

Wzywa swoich wyznawców, aby naśladowali Go i ofiarowywali swój czas i energię, by 

troszczyć się o potrzebujących, ubogich. Każdy z nas jest powołany, aby służyć innym. 

Nawet wówczas, gdy sądzimy, że nie mamy nic do dania, Jezus może nas uzdolnić do tego, 

byśmy służyli naszym rodzinom, przyjaciołom, a nawet… wrogom. Chce, abyśmy 

rozdawali życiodajny „chleb” wszystkim napotkanym ludziom. 

   Czy dostrzegasz, że służąc innym, masz okazję dzielić się z nimi miłością Chrystusa?  

   Czy widzisz, że twoje codzienne obowiązki względem bliskich czy 

współpracowników są sposobnością do odpowiedzenia na zaproszenie Jezusa:                

„Wy dajcie im jeść!” (Mk 6,36)?    

 

Proś Jezusa, by działał poprzez ciebie. 

Gdy pozwolisz by Jego miłość coraz bardziej cię przepełniała, staniesz się narzędziem 

Jego królestwa dla tych, którzy cię otaczają. 

„Jezu Chryste, Ty sam jesteś jedynym Chlebem, który może zaspokoić potrzeby 

Twojego ludu. Mocą swojego Ducha wyposaż mnie we wszystko, co jest niezbędne, 

bym mógł <dać  jeść> wszystkim napotkanym dziś osobom.                                                        

Panie, chcę być Twoim uczniem.” 

       



90 – 2000 

Niełatwo nam wyobrazić sobie, aby pięć chlebów i kilka ryb mogło zostać 

rozmnożonych do tego stopnia, iż nasyciły się nimi tysiące ludzi.  

 Cud dokonany przez Jezusa pokazuje, jak nieskończone są Jego 

możliwości.  
 

 Jego zdolność miłowania nas nie ma końca.  

 Jego życiodajna obecność w Eucharystii jest nieskończenie większa od wszystkiego, 

co umiemy sobie wyobrazić. Nie ma końca Jego bliskość zjednoczenia z nami, kiedy 

trwamy na modlitwie.  

 Jego moc uzdrawiania naszych wspomnień jest zawsze większa niż rany, jakie nam 

one zadają.  

Kiedy zwracamy się do Niego z prośbą o siłę potrzebną do miłości, On zawsze daje 

nam więcej, niż oczekujemy. Nie musimy się niczego lękać. Bóg daje nam w obfitości 

wszystko, czego nam potrzeba. Na każdy dar Boży, z otrzymania którego zdajemy sobie 

sprawę, przypadają wielorakie dary, których nawet nie zauważamy.   

Św. Jan, zachwycony nieskończoną miłością Boga, pisał, że miłość nie opiera się na 

naszych niewiele znaczących wysiłkach kochania Boga, ale na niepojętej miłości Boga do 

nas: „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas 

umiłował i posłał Syna swojego” (1J  4,10). 

Jan pisze dalej: „Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie 

miłować” (1J 4,11). Miłość Boga wzbudza w nas odpowiedź miłości. Napełnia nas swoim 

błogosławieństwem, abyśmy mogli obdarowywać nim innych. Nawet jeśli nasze 

możliwości wydają się małe, Bóg pomnoży je, gdy tylko zaczniemy dzielić się z braćmi 

tym, co mamy. Dzielenie się z innymi stanie się źródłem błogosławieństwa.  

Tak było, kiedy Apostołowie zaczęli dzielić się z tłumem chlebem i rybami, jakie dawał 

im Jezus (Mk 6,41-43). Z drugiej strony, jeśli zachowamy błogosławieństwa dla siebie, 

stracą na tym nasi bliźni, zmniejszy się również nasza zdolność do przyjmowania darów 

Bożych. 

Kochajmy więc na Boży sposób. Spróbujmy obdarowywać innych miłością Jezusa. 

Jak dobrze, że Bóg nigdy nie przestaje nas kochać i dawać nam sposobności do tego, byśmy 

służyli innym! 

„Ojcze, dziękuję Ci za błogosławieństwa, jakimi mnie obdarzasz – za te, których 

jestem świadom, i za te, których nawet nie dostrzegam. Niech Twoja miłość przepływa 

przeze mnie ku wszystkim ludziom, których stawiasz na mej drodze.” 



     112 – 2002 

Słowa Jezusa: „Wy dajcie im jeść!” (Mk 6,37), musiały napełnić uczniów 

przerażeniem. Mieli tylko kilka chlebów i trochę ryb. Jak mogli się nie bać pójść                          

w zgłodniały tłum, mając tak niewiele jedzenia, i wierzyć, że to ma sens? 

„Wy dajcie im jeść!” Jezus powtarza te słowa swym uczniom we wszystkich 

pokoleniach, wzywając ich do pełnienia dzieł miłosierdzia. Świat wokół nas jest pełen 

cierpienia, nędzy, głodu, niesprawiedliwości. Wielu ludzi doświadcza jeszcze 

boleśniejszego ubóstwa, bo ubóstwa ducha, gdyż nie zna nadziei płynącej z miłości Boga               

i obietnicy życia wiecznego. 

W odpowiedzi na wszystkie te potrzeby Jezus wzywa każdego z nas, abyśmy dali 

światu jeść. Wzywa nas, abyśmy ofiarowali coś, co uzdrowi i umocni ludzi będących                    

w potrzebie – ciała, duszy czy umysłu.  

To wezwanie może nas przerażać, tak jak przerażało pierwszych uczniów. Nasze 

zasoby są tak niewielkie, a potrzeby tak ogromne. Jak więc możemy „nakarmić” wszystkich 

tych ludzi? 

Jest wiele sposobów „dania im jeść”. Z jednej strony, możemy ofiarami wspierać akcje 

mające na celu zaspokojenie najpilniejszych potrzeb ludzi ubogich. Możemy też nawiedzać 

chorych i samotnych. Możemy zgłosić się jako wolontariusze do pracy w jadłodajni czy 

schronisku dla bezdomnych. Z innej strony możemy obejmować potrzebujących naszą 

modlitwą o uzdrowienie, modlitwą wstawienniczą, wierząc w moc Ewangelii zdolnej 

przemieniać ludzkie serca. Na obydwu poziomach klucz pozostaje ten sam, co kiedyś. 

 Jezus pragnie wziąć tę odrobinę, jaką posiadamy, i rozmnożyć ją dla innych – 

materialnie i duchowo. Jeśli tylko okażemy wystarczająco dużo wiary i przyniesiemy 

Jezusowi to, co mamy, jeśli zaufamy, że On coś z tym zrobi, staniemy się świadkami 

Jego mocy. 

 

Pamiętaj, że Chrystus żyje w tobie, że jako ochrzczony członek Kościoła, masz w sobie 

Ducha Świętego. Cuda nie należą tylko do przeszłości. Jezus pragnie dokonywać cudów 

także dzisiaj, przez ciebie! 

„Jezu, daj mi zaufać Twej mocy i miłości. Przynoszę ci dziś moje talenty                             

i wszystko, co mam, abyś mógł działać przeze mnie dla dobra innych.                                  

Pragnę odpowiedzieć na Twoją prośbę i Twoją mocą <dać im jeść>.” 

      



      134 – 2004 

"Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszy ułomków                    

i ostatków z ryb". (Mk 6,42-43) 

Po całym dniu ciężkiej pracy Eliza z przyjemnością myślała o spokojnym wieczorze            

w domu. Mając na utrzymaniu syna studenta, z trudem wiązała koniec z końcem i nawet 

jadała bardzo skromnie. Kiedy zasiadła do mizernego posiłku, nieoczekiwanie usłyszała 

szczęk klucza w zamku. Do mieszkania wpadł jej syn, Marek, w towarzystwie paru 

przyjaciół. „Mamo, dasz nam coś do zjedzenia? Jesteśmy strasznie głodni” – zawołał. 

 Eliza spojrzała na marne resztki makaronu z sosem, odmówiła krótka modlitwę, po 

czym kazała im myć ręce i siadać do stołu. Rozkładając potrawę na talerze, ze zdziwieniem 

zauważyła, że w garnku w ogóle nie ubywa. Po posiłku pozostało jeszcze tyle, że 

wystarczyło jej to na następny dzień! 

Czy przypominasz sobie jakąś sytuację, w której miłość i opieka Boga objawiły ci się 

tak wyraźnie, że prawie mogłeś ich dotknąć? Być może przeżyłeś coś podobnego do małego 

cudu w domu Elizy lub rozmnożenia chlebów w dzisiejszej Ewangelii? A może 

doświadczyłeś głębokiego pokoju wśród ogromnego napięcia?  

Tak często sądzimy, że zbyt mało uczyniliśmy dla Boga, aby zasłużyć na Jego względy. 

Ewangelia ukazuje jednak, że Jego współczucie ogarnia każdego bez wyjątku. Otaczający 

Jezusa tłum nie składał się wyłącznie z tych, którzy od lat nie robili nic innego, jak tylko 

starali się przypodobać Bogu! Jezus ujrzał ich potrzeby i zaspokoił je po prostu dlatego, że 

do Niego przyszli. 

 Powodowany tym samym współczuciem, Jezus wciąż naucza nas swoich 

prawd i rozmnaża dla nas Boży pokarm.  
 

 Najlepszym tego przykładem jest Eucharystia. Podczas Mszy świętej słuchamy Jego 

słowa, a następnie stajemy się świadkami przemiany chleba i wina w Jego Ciało i Krew. 

Nie różnimy się od ludzi zgromadzonych wokół Jezusa na brzegu Morza Galilejskiego.  

 Podobnie jak oni przychodzimy tacy, jacy jesteśmy – grzeszni i niedoskonali – prosząc 

miłosiernego Boga, by nas pouczył i nakarmił. A On w swojej miłości przygarnia nas              

i zaprasza do swojego stołu.  

Chociaż w żaden sposób nie zasłużyliśmy sobie na taki dar, On udziela nam go za 

darmo. Któż nie chciałby się przybliżyć do tak łaskawego Boga? 

„Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że karmisz nas swoim Ciałem i Krwią.                          

Proszę Cię za wszystkich głodnych na ciele i na duchu, abyś w swym wielkim 

miłosierdziu dał im pokarm, jakiego potrzebują.” 



189 – 2009 

"Wy dajcie im jeść!" (Mk 6,37) 

Oto, co odpowiedział Jezus swoim uczniom, kiedy prosili Go, by odprawił wygłodniały 

tłum. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to właśnie uczynili. To przecież oni dostarczyli 

żywności w postaci pięciu chlebów i dwóch rybek. W rzeczywistości jednak to Jezus 

nakarmił ich wszystkich, cudownie  rozmnażając pokarm, aby każdy mógł otrzymać swoją 

porcję. 

Dla nas, związanych z redakcją Słowa wśród nas, fragment ten ma szczególne 

znaczenie. To właśnie słowa Jezusa: ,,Wy dajcie im jeść!'', stały się dla nas inspiracją do 

tworzenia i wydawania tego czasopisma. Stanowiliśmy wówczas niewielki zespół młodych 

ludzi, bez żadnego doświadczenia redakcyjnego czy wydawniczego. Kochaliśmy jednak 

Jezusa i pragnęliśmy Mu służyć. Modliliśmy się wspólnie i żyliśmy we wspólnocie 

zaledwie od paru lat, czuliśmy jednak, że Bóg pomaga nam zrozumieć Ewangelię w nowy 

sposób i pragnęliśmy dzielić się tym zrozumieniem ze wszystkimi, którzy mieli ochotę 

słuchać. 

Rozpoczęliśmy naszą działalność w małym domku na wsi w stanie Maryland. 

Pisaliśmy, drukowaliśmy, i składaliśmy pierwszy tysiąc egzemplarzy przy pomocy sprzętu, 

który delikatnie mówiąc, był nieco prymitywny. Jednak pierwszy numer rozszedł się 

błyskawicznie.  

Dziś patrzymy z podziwem na to, jak Bóg posługuje się tym pisemkiem na całym 

Świecie, pomagając tak wielu ludziom przybliżyć się do Niego. Za to wszystko chcemy 

wysławiać Pana. Jesteśmy przekonani, że to on jest Tym, który rozmnożył nasze wysiłki. 

My jesteśmy po prostu Jego wysłannikami, biorącymi to, co On nam daje, i nie 

szczędzącymi wysiłków aby podzielić się tym z wami. 

Bracia i siostry, Bóg chce, abyśmy wszyscy stali się Jego wysłannikami. 

Wszędzie, gdzie tylko są ludzie potrzebujący, mówi nam: ,,Wy dajcie im jeść!”. 

Obojętnie, kim jesteś, czy jesteś młody czy stary, bogaty czy biedny, związany 

małżeństwem czy samotny, wykształcony czy prosty, Bóg pragnie, abyś był dla innych Jego 

dłońmi i Jego stopami. On ma wspaniałe plany dla Kościoła i świata i pragnie wypełniać je 

przez nas.  

Powiedzmy Mu swoje: ,,Tak, Panie!". 

,,Panie Jezu, daj nam moc i odwagę pójścia za Tobą tak byśmy mogli karmić 

łaknących Twojej miłości.'' 

 



200 – 2010 

"Jedli wszyscy do sytości". (Mk 6,42) 

Jezus uczynił ewidentny cud. Rozmnażając pięć chlebów i dwie ryby, nakarmił ponad 

pięciotysięczny tłum tak, że wszyscy najedli się do syta, pozostawiając jeszcze dwanaście 

koszy resztek. Można by sądzić, że przynajmniej Jego uczniowie, będący najbliżej Niego              

i widzący na własne oczy, co się wydarzyło, utwierdzą się w wierze. Otóż nie!  

Jak czytamy zaledwie kilka wersetów dalej, uczniowie „nie rozumieli sprawy                         

z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały” (Mk 6,52). 

Jeśli się dobrze nad tym zastanowić, każdy z nas miał w swoim życiu sytuacje, w 

których „jadł do sytości”, zupełnie nie zastanawiając się nad tym, skąd wziął się ten 

pokarm, którego na dobrą sprawę już dawno powinno mu zabraknąć. Ktoś będący w trudnej 

sytuacji materialnej odkrywa nagle, że dziwnym trafem nigdy nie zabrakło mu pieniędzy na 

zaspokojenie najważniejszych potrzeb. Osoba mająca opinię nadwrażliwej i nieodpornej 

psychicznie znajduje w sobie ogromne zasoby hartu ducha podczas ciężkiej choroby 

współmałżonka. Jeszcze ktoś inny okazuje anielską cierpliwość wobec trudnej osoby w 

pracy. A kiedy zaczynamy pytać, słyszymy w odpowiedzi: „Nie wiem, skąd to mam. Sam 

się dziwię”. 

Dzieje się to nie tylko w wyjątkowych sytuacjach, ale również na co dzień, zwłaszcza 

gdy podobnie jak uczniowie z Ewangelii zwracamy się do Jezusa w naszych potrzebach. 

Przysłowiowa stała się już modlitwa kierowcy poszukującego wolnego miejsca na parkingu: 

„Panie, pomóż mi znaleźć miejsce… o, już nie trzeba, widzę tam na prawo..”. Modlimy się 

o znalezienie zgubionego klucza… i nagle przestajemy się modlić, bo przypomina nam się, 

gdzie on może być. Nauczycielka wypowiada w sercu krótki akt strzelisty, próbując 

okiełznać rozbrykaną klasę… i przestaje się modlić, gdyż nagle przychodzi jej do głowy 

pomysł, jak skupić na sobie uwagę dzieci. W mroźny dzień modlimy się o przyjazd 

opóźnionego autobusu … i przestajemy się modlić, bo właśnie nadjeżdża. 

Przyznajmy, że w takich sytuacjach często zachowujemy się jak uczniowie – nie 

rozumiemy, czy nie zauważamy, że to, co się wydarzyło, jest działaniem Boga, który słyszy 

naszą prośbę i zaspokaja nasze fizyczne i duchowe potrzeby. 

 Jak wiele było w naszym życiu łask, za które nigdy Mu nie podziękowaliśmy? Jak 

wiele ich było w tym tygodniu? Czy staramy się w wydarzeniach każdego dnia dostrzegać 

Bożą rękę, która karmi nas do syta? 

„Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje wielkie i małe cuda, których dokonujesz                  

w moim życiu – te, o których wiem, i te, których nie potrafię zobaczyć.                                            

Proszę, otwórz mój umysł i serce na Twoje działanie.” 


