
Mk 8, 01– 09

(1) W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Nim i nie mieli co jeść, 
przywołał do siebie uczniów i rzekł im: 

(2) żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co 
jeść. 

(3) A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo 
niektórzy z nich przyszli z daleka. 

(4) Odpowiedzieli uczniowie: Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś 
nakarmić ich chlebem? 

(5) Zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem. 

(6) I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, 
odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali.      
I rozdali tłumowi. 

(7) Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił 
je rozdać. 

(8) Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. 

(9) Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił.



Drugie rozmnożenie chleba  - (Mk  8, 01- 09)

Ks. Dr Piotr Jaworski, "Krąg biblijny nr 35" Wyd. Biblos

Marek  -  podobnie  jak  Mateusz  -  przekazał  dwa  opisy  cudownego  nakarmienia
tłumów  na  pustkowiu  (Mk  6,34-44;  8,1-9;  Mt  14,13-21;  15,32-39),  podczas  gdy
unikający dubletów Łukasz wspomina o jednym takim wydarzeniu (Łk 9,12-17).

Bezpośredni  kontekst  omawianego  fragmentu,  czyli  relacja  z  pobytu  Jezusa
w okolicach Tyru i Sydonu oraz powrotu z Galilei (Mk 7,24-37), pozwala usytuować
drugie  rozmnożenie  chleba na  zamieszkałych w większości  przez  ludność  pogańska
terenach położonych nad Jeziorem Galilejskim. 

Z kolei przysłówek ,,znowu", występujący na początku opisu (,,W owym czasie -
gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść" - Mk 8,1), łączy drugi cud
rozmnożenia chleba z pierwszym (Mk 6,33-34). 

Również ogólna struktura obydwu narracji jest podobna: 

 otwiera je dialog Jezusa z uczniami, w którym wyrazili oni swoją bezradność
wobec konieczności nakarmienia rzeszy słuchaczy na zupełnym pustkowiu
(Mk 6,35-38; 8,1-5); 

 w  tym  momencie  Jezus  przejął  inicjatywę  i  obdarował  lud  chlebem
(Mk 6,39-41; 8,6-7); 

 cudowny charakter zdarzenia potwierdza informacja o liczbie uczestników
oraz całkowitym zaspokojeniu ich głodu (Mk 6,42-44; 8,8-9a); 

 całość  kończy  rozesłanie  ludzi  oraz  wejście  uczniów do  łodzi  (Mk 6,45;
8,9b10). 

Oprócz  ogólnych  podobieństw  można  zauważyć  jednak  także  kilka  wyraźnych

różnic: 

 tym razem tłumy przebywały z Jezusem już od trzech dni (Mk 8,2); 
 uczniowie mieli pewne zapasy żywności (Mk 8,5),  ale doskonale zdawali

sobie  sprawę  z  tego,  że  nie  są  one  wystarczające  dla  tak  licznie
zgromadzonych (Mk 8,4);

 Jezus  dwukrotnie  wypowiedział  słowa  dziękczynienia  i  błogosławieństwa
przed podaniem posiłku zebranym (Mk 8,6b i 7b); 

 liczba  nakarmionych  została  oszacowana  na  cztery  tysiące  (Mk 8,9),  zaś
ułomki zebrano do siedmiu koszów (Mk 8, 8). 



Wskazane podobieństwa i różnice oraz zgodność z porządkiem wydarzeń opisanych
w Ewangelii  św.  Jana  (J  6)  wskazują,  że  Marek,  dwukrotnie  relacjonując  cudowne
rozmnożenie  chleba  na  pustkowiu,  podąża  za  dwoma niezależnymi  opowiadaniami,
utrwalonymi i przekazanymi przez Tradycję.

Miejscem, w którym rozgrywa się omawiana scena,  jest  ,,pustkowie" (Mk 8,4).
Jezus udał się w odludne rejony, położone z dala od siedzib ludzkich, aby odpocząć od
coraz bardziej doskwierającej mu popularności. 

Bezpośrednio  przed  omawianym  fragmentem czytamy,  że  choć  Jezus  przekazał
swoim uczniom, aby zachowali dyskrecję, to jednak Jego miejsca pobytu nie udało się
zbyt długo zachować w tajemnicy (Mk 7, 39). Stąd obecność wielotysięcznego, pełnego
zachwytu,  tłumu,  który  wyruszył  na  pustkowie  w  ślad  za  Mistrzem  z  Nazaretu
i towarzyszy mu od kilku dni.

O  ile  w  pierwszym  opowiadaniu  o  cudownym  nakarmieniu  tłumów  inicjatywa
należała do uczniów, którzy uświadomiwszy sobie, że jest już późno, zaproponowali
odesłanie ludzi do pobliskich miejscowości, aby mogli się w nich posilić (Mk 6,35-36),
o tyle w drugim to Jezus wyraził troskę o swoich słuchaczy, którzy mogli odczuwać
głód ,,Żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść"
(Mk 8,2). 

,,Trzy dni" - to wystarczający czas, aby wyczerpały się zapasy, którymi tłum mógł
się posilić. Jezus doskonale zdawał sobie z tego sprawę, dlatego powiedział do uczniów:
,,Jeśli  ich puszczę  zgłodniałych do domu,  zasłabną drodze,  bo niektórzy z  nich
przyszli z daleka" (Mk 8,3).  Naglącą potrzebę, w jakiej znalazł się tłum, podkreśla
także powtórzone dwukrotnie w kolejnych wersach stwierdzenie, że ,,nie mieli co jeść"
(Mk 8,1 i 2).

Mimo  iż  sytuacja  była  trudna:  wielotysięczny  tłum,  zupełne  pustkowie,  zapasy
żywności  bliskie  wyczerpania,  to  jednak  zachowanie  uczniów  może  budzić  pewne
zdziwienie.  Choć ich reakcja na pozór wydaje  się  zupełnie rozsądna:  ,,Jakże tu na
pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?" (Mk 8,4), to jednak musimy
pamiętać,  że  nie  był  to  pierwszy  raz,  gdy  znaleźli  się  w  podobnej  sytuacji
(por. Mk 6,33-34). 

O ile poprzednio rzeczywiście mogli uznać, że jedyne co można zrobić, to odprawić
tłumy,  (Mk 6,35-36),  o  tyle  teraz taka ich postawa świadczy o tym, że  sceptycyzm
bierze w nich górę nad wiarą i zaufaniem. 

Konsternacja  wynika  stąd,  że  -  mimo  wyraźnych  nadprzyrodzonych  znaków
świadczących o  niezwykłej  mocy Jezusa  -  wciąż  mierzyli  Go swoją  miarą:  ani  oni
(Mk 6, 37), ani nikt inny (Mk 8,4) nie jest w stanie wyżywić takiej rzeszy ludzi! 



O ile za pierwszym razem postawa uczniów wyrażała zwykłą ludzką bezradność
wobec postawionego przednimi zadania, o tyle za drugim razem wyraża brak zaufania
do Jezusa. Taka postawa stanie się powodem wyrzutu, z jakim później Mistrz zwróci się
do swych uczniów (Mk 8,17-21).

Na zwątpienie uczniów Pan zareagował z niezwykłą cierpliwością. Jego wymiana
zdań z nimi była bardzo krótka i miała na celu ich uspokojenie (Mk 8,5). 

Co ciekawe, zapytani od razu wiedzieli, jakimi zapasami dysponują. Bez zbędnych
słów Jezus polecił zebranym usiąść na ziemi (Mk 8,6a). 

Precyzyjny opis kolejno wykonywanych czynności: ,,wziąwszy siedem chlebów,
odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali" (Mk 8,6b) - jest
zapowiedzią tego, co Jezus uczyni podczas ostatniej wieczerzy (Mk 14,22), co z kolei
jest  antycypacją  uczty  mesjańskiej  oraz  Eucharystii.  Podobnie  postąpił  także
z ,,kilkoma rybkami" (Mk 8,7).

Podane  w  Mk  8,8  i  9  liczby  mają  na  celu  ukazania  niezwykłości  opisanego
wydarzenia: ,,około cztery tysiące ludzi" został nakarmionych ,,siedmioma chlebami"
oraz  ,,kilkoma  rybkami"  do  syta,  a  ponadto  zebrano  jeszcze  ,,siedem  koszów
ułomków". Całość wieńczy informacja o odprawieniu tłumów.

Omówienie przesłania perykopy o drugim rozmnożeniu chleba należy rozpocząć od
spostrzeżenia, że 

Jezus troszczy się o zaspokojeniu duchowego i fizycznego
głodu człowieka.

Porównując dwa opisy rozmnożenia chleba, warto zwrócić uwagę na to, co budzi
współczucie Jezusa: 

 najpierw jest zagubienie tłumu z powodu braku przewodnika: ,,Zlitował
się nad nimi - byli bowiem jak owce nie mające pasterza - i zaczął ich
nauczyć o wielu sprawach" (Mk 6,3-4), 

 potem zaś odczuwany przez niego głód: ,,Żal Mi tego tłumu, bo już trzy
dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść" (Mk 8,2).

 Jezus dostrzegł więc obie potrzeby i  obdarzył zebranych wokół siebie -  i  to w
obfitości! - zarówno pokarmem duchowym, jak i fizycznym. 

Przez  trzy  dni -  które  w  sposób  symboliczny  można  zinterpretować  jako
pełnię i wystarczalność - wytrwale głosi naukę zgromadzonym tłumom. 



W myśl napomnienia: ,,Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem,
które pochodzi z ust Bożych" (Mt 4,4: por. Pwt 8,3) - daje pierwszeństwo strawie dla
ducha, ale dostrzega również doskwierający zebranym głód fizyczny i w swej hojności
wielkodusznie  go  zaspokaja.  Tym  samym  podkreśla,  że  cały  człowiek  -  z  duszą
i ciałem - jest cenny w oczach Boga.

Tłum podążający za Jezusem i trwający przy Nim w zasłuchaniu przypomina Marię
- jedną z sióstr Łazarza - która ,,siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie"
(Łk 10,39. 

Oburzonej  takim  postępowaniem  Marcie  Jezus  tłumaczył:  ,,Marto,  Marto
troszczysz  się  i  niepokoisz  o  wiele,  a  potrzeba mało  albo  tylko  jednego!  Maria
obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona!" (Łk 10,41-42). 

Bliskość Pana rekompensuje zgromadzonym wielkie niedogodności. Taka postawa
zasłuchanych tłumów jest też wymowną ilustracją do przestrogi Jezusa przed zbytnim
zatroskaniem o sprawy doczesne: ,,Nie troszczcie się zbytnio swoje życie,  o to, co
macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy
więcej  niż  pokarm,  a  ciało  więcej  niż  odzienie? [...]  Starajcie  się  naprzód  o
królestwo  Boże  i  o  Jego  sprawiedliwość,  a  to  wszystko  będzie  wam  dodane"
(Mt 6,25.33). 

Z podobnym przesłaniem zwrócił  się  Pan Jezus  do  św.  Katarzyny ze  Sieny:
,,Ty zajmij się Mną, a Ja zajmę się tobą!".

Zupełnie inaczej należy oceniać postawę uczniów, którzy zagadnięci przez Jezusa
dali wyraz swemu brakowi wiary, sugerując jak najszybsze odprawienie tłumów. 

Jest ona o tyle zaskakująca, że apostołowie zostali już raz poddani podobnej próbie
(Mk  6,34-44).  Mimo  że  aktywnie  współpracowali  z  Jezusem  podczas  pierwszego
rozmnożenia chleba, to wciąż brakowało im zaufania w Jego moc, a ich wiara w Niego
pozostawała ułomna. Niemniej jednak - mimo wewnętrznych oporów - zwyciężyło w
nich posłuszeństwo wobec Niego. 

Omawiana scena  ukazuje  więc z  jednej  strony chwiejność apostołów w wierze,
z  drugiej  zaś  ogromną  cierpliwość  Mistrza,  który  ze  spokojem  podchodził  do  ich
słabości.  Potem  obie  sceny  rozmnożenia  chleba  zostaną  wykorzystane  jako  znak
potwierdzający boskie prerogatywy Jezusa (Mk 8,17-21).

Wprawdzie  sprawcą  cudu  był  Jezus,  ale  również  apostołowie  –  dzięki  swojemu
posłuszeństwu – mieli w nim swój udział. Im, mimo ich ograniczeń, powierzył zadanie
rozdzielenia  cudownie  rozmnożonych  chlebów.  Pełnili  więc  funkcję  przewidzianą  dla
diakonów, którzy w Kościele starożytnym rozdzielili Chleb eucharystyczny otrzymany od
celebrującego Eucharystię. 



To zaproszenie apostołów do współpracy – mimo ich ludzkich ułomności – stanowiło
zapowiedź  złożenia  w  ich  ręce  mandatu  sprawowania  męki  i  śmierci  ich  Pana:
„To czyńcie na moją pamiątkę!” (Łk 22,19). 

Odtąd oni i ich następcy już na zawsze będą pośredniczyć między Jezusem a tłumami
wiernych,  karmiąc  ich  słowem  i  Ciałem  Chrystusa  podczas  uroczystości  zgromadzeń
liturgicznych. 

Opowieść  o  rozmnożeniu  chleba  na  pustkowiu  odsyła  do  doskonale  znanego
starotestamentowego wydarzenia  –  wędrówki  ludu wybranego przez  pustynie,  podczas
której Bóg karmił wędrowców do syta manną – chlebem z nieba (Wj 16,4-18). 

Scena rozmnożenia chleba przywołuje także analogiczną historię z czasów proroka
Elizeusza (2 Krl 4,42-44). Mąż Boży, otrzymawszy dar pierwocin w postaci dwudziestu
chlebów jęczmiennych,  przekazał  je  słudze,  mówiąc:  „Podaj  ludziom i  niech jedzą!”
(2 Krl 4,43). 

Elizeusz musiał więc powtórzyć rozkaz: „Podaj ludziom i niech jedzą, tak mówi
Pan: Nasycą się i pozostawia resztki!” (2Krl 4,43). I stało się tak, jak powiedział Pan
przez Elizeusza. Opowiadanie o cudownym rozmnożeniu chleba, które dokonało się za
jego pośrednictwem, jest antycypacja cudownego rozmnożenia chleba, którego dokonał
Jezus (Mt-14,13,21; 15,32-39; Mk 6,34-44; 8,1-9; Łk 9,12-17; J 6,1-15). 

Apostołowie  oraz  ludzie  będący  świadkami  cudu  z  pewnością  dostrzegli  to
podobieństwo, dlatego też mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść
na świat!” (J 6,14). 

Mniejsza  liczba  chlebów  (pięć  lub  siedem  zamiast  dwudziestu),  zdecydowanie
większa liczba nakarmionych osób (cztery lub pięć tysięcy zamiast stu), wreszcie znaczna
liczba pozostałych resztek (siedem lub dwanaście koszów napełnionych ułomkami zamiast
resztek)  –  wszystko  to  nie  pozostawia  wątpliwości,  że  „oto  tu  jest  coś  więcej  niż
Elizeusz”, jak moglibyśmy sparafrazować słowa odnoszące się do Jonasza  (Mt 12,41-42).

Godne  uwagi  są  podobieństwa  i  różnice  zachodzące  między  dwoma  opisanymi
cudownego rozmnożenia chleba w Ewangelii św. Marka. Stały się one przedmiotem wielu
analiz i interpretacji. 

Za pierwszym razem tłumy gromadziły się w efekcie towarzyszącego Mu rozgłosu, do
którego  powstania  przyczynił  się  między  innymi  działalność  dwunastu  apostołów
(Mk 6,12-16.30-31), Wszystko to działo się na terytorium zamieszkałym przez Izraelitów,
na co wskazuje wzmianka o bliskości osad żydowskich (Mk 6,36). 



To  właśnie  członkowie  narodu  wybranego  „byli  jak  owce  nie  mające  pasterza”
(Mk 6,34), do którego Jezus – jak sam wyraźnie to podkreślił – został posłany w pierwszej
kolejności (Mk 7,27). 

W interpretacjach tego fragmentu zwraca się uwagę na symboliczne znaczenie liczby
zgromadzonych,  a  także  ilość  chlebów  oraz  zebranych  koszyków  ułomków  (pięć
[chlebów] i dwanaście [koszów] odpowiadające liczbom księgi Tory oraz pokoleń Izraela).

Za drugim razem tłumy zgromadziły się wokół Jezusa wskutek niezwykłych znaków,
jakich  dokonał  On  na  terytorium  zamieszkałym  przez  pogan  (Mk  7,24-37).  Również
cudowne rozmnożenie chleba najprawdopodobniej miało miejsce poza granicami Izraela.
W  zgromadzeniu  w  większości  uczestniczyli  zapewne  poganie,  choć  nie  brak  było
zapewne żydowskich mieszkańców Galilei (Mk 8,3). 

W wielu interpretacjach akcentuje  się symboliczne znaczenie liczby „siedem” oraz
„cztery”: siedem chlebów oraz siedem koszy zebranych ułomków byłoby nawiązaniem do
siedmiu diakonów pełniących posługę w pierwotnym Kościele (por. Dz,1-6), zaś cztery
tysiące zgromadzonych wskazywało na uniwersalny charakter misji Chrystusa (por. cztery
strony świata). 

Wielu  komentatorów  przypisuje  też  symboliczne  znaczenie  liczbie  ułomków:
dwanaście ma oznaczać Izrael,  siedem – pogan. O ile zatem pierwsze opowiadanie ma
koloryt ściśle żydowski, o tyle drugie wprowadza motywy charakterystyczne dla świata
pogan. Choć Izrael był uprzywilejowany (Mk 7,27),  to posługa Jezusa pośród swojego
narodu winna biec równolegle do posługi pośród pogan. W ten spodów wszyscy ludzie
zostali objęci miłosierną miłością Zbawiciela. 

Jak ongiś Jahwe – Dobry Pasterz troszczył się o pokarm dla Izraela (manna na pustyni
podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej), tak teraz Jezus – Dobry Pasterz miał troszczyć się
o pokarm zarówno dla pochodzących z bliska – czyli Izraelitów (pierwsze rozmnożenie
chleba), jak i przybyłych z daleka – czyli pogan (drugie rozmnożenie chleba). 

Wszystkie te niezwykłe znaki są nie tylko objawieniem wszechmocy Boga (por. Łk
7,16; J 6,14) czy Jego troski o codzienne potrzeby człowieka (por. Ps 145,15-16; Mt 6,25-
34), ale także zapowiedzią Eucharystii. 

To w niej Jezus Chrystus przyjmuje przeniesiony przez wiernych chleb – „owoc ziemi
i pracy rąk ludzkich”, aby uczynić zeń „chleb życia” i karmić nim swój ludzi do syta. 

Drugi opis rozmnożenia chleba podkreśla cel tego niezwykłego cudu: Jezus nakarmił
lud, aby nie ustał on w drodze. On połamał i podał uczniom chleb, a oni przekazali go
zebranym. Był on więc pokarmem na drogę – wiatykiem, a zatem zapowiedzią Pokarmu
na drogę do wieczności – Wiatyku. 



Jezus, który szczodrze nakarmił rzesze wiernych, ustanowił Eucharystię, zaopatrując
wszystkich, którzy w Niego wierzą, w Pokarm niezbędny do osiągnięcia celu – zbawienia.

W  ten  sposób  dwa  opowiadania  o  uczcie  przygotowanej  przez  Jezusa  dla
zgromadzenia ludu znalazły swoje wypełnienie w trzecim – tym dla zgromadzenia o
uczcie dla wybranych (Mk 14,18-25). 

Na  ten  związek  wskazuje  powtarzalność  tej  samej  sekwencji  czynności  w  trzech
opowiadaniach:  Jezus  „wziął  chleb”,  „odmówił  dziękczynienie”,  „połamał  chleb”
i „podał je uczniom” (Mk 6,41; 8,6; 14,22). 

Śmierć Jezusa z jednej strony kończy czas ziemskich uczt, z drugiej zaś wskazuje na
nową  rzeczywistość:  „Zaprawdę  powiadam wam: Odtąd nie  będę  już  pił  z  owocu
winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym”
(Mk 14,25). 

Jezus,  który  kiedyś zastawił  stół  dla  zgłodniałych tłumów na pustkowiu,  wciąż  na
nowo  zastawia  stół  eucharystyczny  dla  przychodzących  do  Niego,  a  kiedyś  wreszcie
przygotuje ucztę weselną w niebie dla wszystkich zbawionych.

„Jedność do sytości” (Mk 8,8)

Wyjaśniając wam Pismo Święte, w jakimś sensie łamiemy dla was chleb. 

Jeśli jesteście głodni, bierzcie i wyśpiewujcie z serca pełnię chwały. A skoro w ten
sposób zostaliście ubogaceni, to nie bądźcie skąpi w czynieniu dobra i świadczeniu dobra.
To, czego wam udzielam, nie jest moje. Sam spożywam to, czym wy się karmicie. Żyję z
tego, czego także wy żyjecie.  Mamy wspólną spiżarnię w niebie,  skąd pochodzi słowo
Boże. 

Siedem chlebów oznacza  siedem różnych  działań  Ducha  Świętego.  Cztery  tysiące
ludzi  to  kościół  zbudowany  na  czterech  ewangeliach,  a  siedem  koszy  ułomków  to
doskonałości Kościoła. Liczba „siedem” ma bowiem symboliczne znaczenie i najczęściej
oznacza doskonałość […]. Św. Jan Ewangelista napisał do siedmiu Kościołów. Bądźcie
prawdomówne i w ten sposób spójrzcie na kosze. Żaden kawałek się nie zmarnował, ale
ponieważ należycie do Kościoła, to służą one także dla waszego udoskonalenia […] 

Jesteście częścią tych czterech tysięcy, gdyż żyjecie z poczwórnej Ewangelii.  W tej
liczbie  nie  było  dzieci  i  niewiast  […].  Jak  gdyby  nierozsądni  i  zniewieściali  byli
niezliczeni. Ale oni też spożywali. Niech spożywają. Może dzieci urosną i przestaną być
dziećmi. Może zniewieściali  poprawią się i  staną się czyści (św. Augustyn,  „Kazania”
95,1-2).



1. „Ty sycisz głody ludzkich serc swym Ciałem i swą Krwią. O, przyjdź i daj nam,
Panie, nasz, Chleb życia ręką swą!”. Bóg troszczy się o wszelkie potrzeby człowieka.
Prosząc  słowami  Modlitwy  Pańskiej  o  „chleb  powszedni”,  wyrażamy  pragnienie
pokarmu dla duszy i ciała, na które Pan hojnie odpowiada, sycąc głód ludzkich serc
słowem i Ciałem.

2. Jezus Chrystus posługiwał się i wciąż się posługuje apostołami i ich następcami, aby
zaradzić potrzebom swego ludu. To właśnie ci „nieużyteczni słudzy” (Łk 17,10) –
pomimo  ludzkich  słabości  i  niedoskonałości  –  działając  in  persona  Christi,
reprezentują  Dobrego  Pasterza.  Prosimy więc  Pana,  aby  nigdy  nie  zabrakło  tych
pośredników.

3. „Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w drodze nie ustali. Tyś
stał się Manną wędrowców przez ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali”.
Chrystus nieustannie rozdaje siebie pod postacią Chleba. Czy wciąż jeszcze jest we
mnie ten zbawczy głód i pragnienie Boga?

4. „Chleba tego nie  zabraknie  –  rozmnoży się  podczas  łamania!  Potrzeba tylko  rąk
naszych  i  gotowości  dawania!”.  Postawa  Chrystusa  wciąż  spotyka  naśladowców,
którzy dostrzegają potrzeby innych ludzi i spieszą, aby im zaradzić przez pełnienie
uczynków miłosierdzia – tak względem duszy, jak i ciała. Czy także ja się do nich
zaliczam?



 Mk 8,1 – 9

14 – 1993

Opis nakarmienia czterech tysięcy ludzi, który wyszedł spod pióra św. Marka,  jest w
zasadzie taki sam jak wcześniej opowiedziana historia nakarmienia pięciotysięcznej rzeszy
(Mk 6,34-44). Różni się jednak od poprzedniej w kilku istotnych szczegółach.

 Pierwszy opis nakarmienia pięciu tysięcy miał miejsce w ziemi żydowskiej, ten zaś –

wśród pogan. Te dwa cudowne wydarzenia pokazują, że misja Jezusa była skierowana
w tej samej mierze do Żydów, jak i do pogan.

W  drugim  opisie  uczniowie  mają  mniej  wspólnego  z  dokonanym  cudem  niż
w pierwszym, kiedy to Jezus polecił im samym nakarmić zgromadzony tłum (Mk 6,37).
Tym razem Jezus sam karmi swój lud niezbędnym chlebem, ukazując przez to wyraźniej,
jak bardzo ludzie są od Niego zależni. 

Uczniowie,  chociaż  byli  obecni  przy  poprzednim  cudzie,  pytają:  „Skąd  tu  na
pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?” (Mk 8,4). Ta pozorna sprzeczność
(przecież uczniowie, będąc świadkami pierwszego cudu rozmnożenia chleba, powinni znać
odpowiedź na pytanie) pojawia się tu po to, aby raz jeszcze wskazać na Jezusa jako na Tego,

który zaspokaja wszystkie potrzeby człowieka. On jest chlebem życia (J 6,35).

Marek podkreśla również, że cud ten miał miejsce „na pustkowiu” (Mk 8,4), z dala od
miast  i  siedzib ludzkich.  Zwraca to  naszą uwagę na fakt,  że poganie są  ludźmi,  którzy
„przyszli z daleka” (Mk 8,3; zob. też Joz 9,6.9; 2 Kor 6,32) i którzy zamieszkują jałową
ziemię. 

Również  poganie,  którzy  nie  żyją  pod  prawem  przymierza,  jakie  Bóg  zawarł
z Izraelitami, zostali zaproszeni do uczestnictwa w łasce przyniesionej przez Jezusa. Nie są
oni wyłączeni ze wspólnoty z Bogiem która została obiecana Izraelowi. Jezus przyszedł
zbawić wszystkich ludzi, a nie tylko nielicznych wybranych.

Dokonany  przez  Jezusa  cud  nakarmienia  czterech  tysięcy  ludzi  miał  na  celu
przyprowadzenie do Niego pogan. 

Zawiera się w nim przesłanie skierowane także do nas: Jezus pragnie przyciągnąć do
siebie wszystkich ludzi. Zbierze ich ze wschodu i z zachodu, spośród Żydów i pogan. 

 Czy  odpowiemy  na  Jego  wezwanie  i  przyjdziemy  do  Niego,  aby  nas
nakarmił?



46 – 1996

Współczucie Chrystusa dla zgłodniałych tłumów odzwierciedlało miłość i troskę Boga,
który zaspokajał potrzeby swojego ludu na pustyni i  który zaprasza wszystkich ludzi do
udziału w uczcie mesjańskiej. 

Motyw  uczty  mesjańskiej  znajdujemy  zarówno  w  Starym,  jak  i  w  Nowym
Testamencie. Jahwe obiecał ucztę wszystkim wybawionym (Iz 25,6). 

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus przykazał uczniom, by spożywali ten chleb i pili ten
kielich „aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego”
(Mt 26,29).

Symbolika biblijna rozwija także temat udziału w uczcie mesjańskiej zarówno Żydów,
jak i  pogan.  Rozmnożenie  chleba  dla  czterech tysięcy,  o  którym czytamy w dzisiejszej
Ewangelii, miało miejsce na terytorium pogan. 

Jezus powiedział o przybyłych do Niego ludziach,  że „przyszli z  daleka” (Mk 8,3).
W Kościele pierwotnym tak określano nawróconych na chrześcijaństwo pogan. 

Liczba chlebów (siedem) i koszów pozostałych ułomków (także siedem) nawiązuje do
siedmiu  diakonów z  Dziejów Apostolskich,  których  wybrano,  aby  zaspokajali  potrzeby
mieszanej społeczności (Dz 6,1-7). Marek pragnął w ten sposób podkreślić, że Bóg troszczy
się  w swoim planie  o wszystkich ludzi,  bez  względu na istniejące  w  świecie podziały
i rozróżnienia.

Rozmnożenie  chleba  przez  Jezusa  dla  swoich  głodnych  wyznawców  zapowiada
sakrament Eucharystii. Rozdawanie chleba przypomina także otrzymanie przez Izraelitów
na pustyni opadającej z nieba manny (Wj 16,12 – 35). Podczas ostatniej wieczerzy Jezus
ustanowił  sakrament  Eucharystii,  gdy  wziął  chleb,  pobłogosławił  go  i  rozdał  swoim
uczniom (Mk 14,22). 

Ostatecznym darem Boga, ze względu na Jego wielką miłość do swojego ludu, jest Syn
Boży,  który  jest  Chlebem  Życia.  Jezus  powiedział  do  tłumów:  „Ojciec  mój  da  wam
prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje
i życie daje światu” (J 6,32-33). 

 Jezus jest chlebem z nieba, który daje życie wieczne całemu ludowi Bożemu.

„Zaprawdę, święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez
Jezusa  Chrystusa,  Twojego  Syna,  naszego  Pana,  mocą  Ducha  Świętego  ożywiasz
i  uświęcasz  wszystko oraz  nieustannie  gromadzisz  lud swój,  aby na całej  ziemi składał
Tobie Ofiarę czystą” (Trzecia Modlitwa Eucharystyczna).



79 – 1999

Prawdopodobnie  niewielu  z  nas  przebywało  na  prawdziwej  pustyni  –  jałowej  ziemi
pozbawionej warunków do życia. Wszyscy jednak doświadczyliśmy „pustynnych miejsc”
w  naszej  historii,  kiedy  czuliśmy  głęboką  oschłość  emocjonalną  i  duchową.  Kłopoty
rodzinne i finansowe, depresja czy brak zrozumienia planów Bożych w naszym życiu mogą
sprawić, że czujemy się opuszczeni i pozbawieni pomocy, jak wędrowcy na pustyni.

W czasie przebywania na takiej pustyni budzi się w nas głód „czegoś więcej”, pragnienie
wierniejszego i gorliwszego postępowania za Panem, chęć odkrycia planu, jaki ma On dla
nas. Z perspektywy czasu widzimy w tych okresach naszego życia szczególne działanie
Boga.  Często  bowiem  dopiero  po  jakimś  czasie  zdajemy  sobie  sprawę,  że  wśród
okoliczności, które z początku wydawały nam się przekleństwem, towarzyszyło nam Jego
błogosławieństwo.

Właśnie  na  pustyni  –  czy  też  na  pustkowiu  –  Jezus  dokonał  drugiego  rozmnożenia
chleba i ryb (Mk 8,4). 

Jezus troszczy się o nas szczególnie w trudnych okresach naszego życia, podobnie jak
zatroszczył się o tłumy przebywające z Nim na pustyni. Czasem prowadzi nas na pustkowie,
w miejsca nieznane i  niewygodne,  abyśmy mogli  przeżyć osobiste spotkanie z Nim. W
sytuacji pustyni pokusy tego świata są dla nas mniej pociągające, dlatego zaczynamy głębiej
pragnąc Jego samego. Wtedy też Pan pozwala nam zobaczyć swój grzech i nawrócić się do
Niego sercem skruszonym.

Na pustkowiu Jezus rozmnożył siedem chlebów i kilka rybek tak obficie, że starczyło
ich dla czterech tysięcy ludzi! 

Czegoś podobnego chce On dokonać dzisiaj także dla nas. 

Jezus, wypełnienie wszystkich obietnic Ojca, ma moc zaspokoić
najgłębsze nasze pragnienia.

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo Go potrzebujemy, dopóki nie znajdziemy
się na pustyni. Może to być upokarzające doświadczenie, ale dzięki spotkaniu z Panem jego
owoc okazuje się słodki. Nikt nie potrafi dokonywać takich cudów jak nasz Bóg!

„Ojcze niebieski, spraw, bym zrozumiał, jak bardzo Cię potrzebuję. Przebacz mi, że
tak często chcę być niezależny od Ciebie, i przyjmij moje pragnienie całkowitego oddania
się Tobie. Ojcze, powierzam Ci całe moje życie.”



157 – 2006

"A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom,
aby je rozdzielali". (Mk 8,6)

Kiedy  usłyszałem,  że  pewien  nauczyciel  imieniem  Jezus  uzdrowił  głuchoniemego,
zapragnąłem Go zobaczyć. W tym czasie czułem się zagubiony i nie widziałem dla siebie
żadnego celu w życiu. Pomyślałem, że może ten nowy prorok powie coś, co mi pomoże.
W każdym razie trzy dni później stałem w tłumie gdzieś na pustkowiu. Nie przypuszczałem,
że Jego słowa poruszą mnie do tego stopnia, żeby zostać przy Nim aż trzy dni. Dlatego też
nie wziąłem ze sobą żadnych zapasów. Mówiąc delikatnie, byłem głodny. Wiedziałem, że
bez pożywienia nie zdołam w ogóle dotrzeć do domu.

Wtedy zobaczyłem, że wszyscy siadają na ziemi.  Wśród ludzi  wyczuwało się jakieś
dziwne  ożywienie.  Słyszeliśmy  przecież  o  tym,  jak  niedawno  ten  sam  Jezus  nakarmił
pięciotysięczna rzeszę. I tym razem zaczął łamać i rozdawać chleb. Kiedy i do mnie dotarł
kawałek, uświadomiłem sobie, że Jezus naprawdę mnie nasycił. Nie tylko zaspokoił mój
głód fizyczny – choć po zjedzeniu chleba poczułem się o wiele lepiej, gdyż naprawdę byłem
bardzo wygłodzony. On nasycił mnie również duchowo. Szukałem sensu, moje życie było
jak to pustkowie, a w słowach Jezusa odkryłem odpowiedzi na wszystkie moje pytania.
Pustka we mnie ustąpiła, czułem się, jakbym stanął na żyznej, pokrytej zielenią ziemi. To
było tak, jakbym dotarł do domu!

 Czy  potrafimy  postawić  się  w  sytuacji  człowieka  z  tłumu
nakarmionego przez Jezusa? 

Niewielu z  nas  przeżyło intensywny głód fizyczny albo było świadkiem cudownego
rozmnożenia żywności. Wszyscy jednak na jakimś poziomie borykamy się z pustką – kiedy
czujemy się samotni i opuszczeni, kiedy w naszym życiu następuje okres ciemności, kiedy
mamy wrażenie, że daje nam ono mniej, niż oczekiwaliśmy.

Jakikolwiek byłby nasz głód, Jezus, Chleb życia, jest w stanie go zaspokoić. 

Nie zapominajmy o Eucharystii, Jego własnym Ciele i Krwi, które dał nam na pokarm i
napój.  Kiedy przychodzimy do Niego z tęsknotą  i  wiarą,  On zstępuje  do naszych serc,
niosąc nam nadzieję, siłę do kolejnego rozpoczęcia wszystkiego od nowa, zdrowy dystans
do różnych zawirowań naszego życia. On naprawdę może nas przemienić!

„Jezu, jestem głodny! Tylko Ty możesz mnie nasycić.
Przyjdź, Panie, i napełnij mnie sobą, a mój głód będzie zaspokojony.”



200 – 2010

"Żal Mi tego tłumu". (Mk 8,2)

Ewangelia  według  św.  Marka  rozwija  się  jak  film  akcji.  Bohater,  Jezus,  jest
w  nieustannym  ruchu,  głosząc  Ewangelię,  wyrzucając  złe  duchy,  tocząc  spory  z
faryzeuszami i uzdrawiając chorych. 

Jednak dzisiejsza relacja o nakarmieniu czterech tysięcy ludzi daje nam wgląd nie tylko
w czyny Jezusa, lecz również w Jego serce. Jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek działań
Jezus rozmawia ze swoimi uczniami. „Żal Mi tego tłumu” (Mk 8,2) – mówi. Słuchają Go
już od trzech dni  i  nie  mają  żywności.  Jeśli  roześle  ich do domów, mogą zasłabnąć w
drodze.

Po otwarciu serca przed uczniami Jezus zaprasza ich do przyjęcia podobnej postawy,
pytając, czy oni sami nie mają czegoś, czym mogliby się podzielić. Posłusznie przynoszą
Jezusowi swoje skromne zapasy. A kiedy On z dziękczynieniem ofiarowuje je Ojcu i poleca
uczniom, aby rozdali je tłumom, okazuje się ich więcej, niż potrzeba, by zaspokoić głód
wielkiego tłumu.

Czasami działamy zbyt szybko. Zwłaszcza w obliczu poważnych wyzwań powinniśmy
najpierw poprosić Pana, aby wzbudził w nas postawę podobną do tej,  która jest w Jego
sercu. Widząc, co jest dla Niego ważne, zaczynamy właściwie oceniać sytuacje i pytać, w
jaki sposób możemy współpracować z Bogiem w zaspokajaniu zaistniałej potrzeby.

Już  zaledwie  kilka  dni  dzieli  nas  od  Środy  Popielcowej.  Znajdź  trochę  czasu,  aby
zastanowić się,  jak możesz w nadchodzącym Wielkim Poście  przybliżyć się do Bożego
serca.

 Spróbuj zobaczyć jakich zmian wymaga twoje serce, aby upodobnić się
do serca Jezusowego. 

Pomyśl, co możesz uczynić, aby coraz częściej patrzeć, jak Bóg patrzy, i kochać, jak On
kocha.

Być  może  Bóg  zaprasza  cię  do  tego,  byś  poświęcił  więcej  czasu  na  lekturę  Pisma
Świętego, a może byś przyjrzał się temu, w jaki sposób Jezus traktował innych ludzi – i
wyciągnął  z  tego wnioski.  Być  może  zaprasza  cię  do  tego,  byś  mniej  mówił,  a  więcej
kochał.  Możliwości wzrastania w Bożej miłości są tak nieograniczone, jak Jego uczucie
względem ciebie – i ludzi, którzy cię otaczają.

„Jezu, kocham Cię. Pociągnij mnie bliżej do Twojego serca, abym
doświadczył Twojej wielkiej miłości do mnie i do wszystkich, których postawiłeś

na mojej drodze.”



2018

"Jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?" (Mk 8,4)

Jest to już drugie rozmnożenie chleba opisane  w Ewangelii św. Marka.

 Tym razem jednak Jezus rozmnaża chleb i ryby nie dla Żydów, ale dla pogan, na
zamieszkałych  przez  nich  terenach,  w  miejscu  dzikim i  odludnym,  które  Ewangelista
określa jako „pustkowie”. Tu także słuchają Go, a następnie zasiadają z Nim do posiłku
tłumy  ludzi  (Mk  8,3),  którzy  „przyszli  z  daleka”,  jak  zapowiadał  to  prorok  Izajasz
(Iz 60,4.9).

Zaczyna  wypełniać  się  proroctwo  o  uczcie  mesjańskiej,  którą  Pan  Zastępów
przygotuje już nie tylko dla Izraela, ale „dla wszystkich ludów” (Iz 25,6). 

Symbolika liczb – siedem chlebów i siedem koszy ułomków – nawiązuje do siedmiu
ludów pogańskich zamieszkujących ziemię biblijnego Izraela.

 Bóg objawia przez Jezusa, że jest Bogiem dla wszystkich i że nikt nie jest
wyłączony z Jego planu zbawienia i z Jego miłości. 

Poganie, których nakarmił Jezus, wierzyli w wielu bogów i składali im ofiary, a ich
obyczaje  pozostawiały  wiele  do  życzenia  z  punktu  widzenia  żydowskiej  moralności.
Jednak to wszystko nie przeszkadzało Jezusowi. Był On gotów dokonywać dla nich tego
samego, czego dokonał dla swoich rodaków, i także ich wzywać do nawrócenia.

 Może wydaje ci się, że twoje „pustkowie” jest za mało atrakcyjne, by Bóg zechciał
się  nim  zainteresować.  Może  sądzisz,  że  On  działa  tylko  przez  słynnych
kaznodziejów w  wielkich  ośrodkach,  w  słynnych  sanktuariach,  podczas  wielkich
zgromadzeń, które zaszczycają swoją obecnością ważne osobistości.

 Może żyjesz w przekonaniu, że dla Niego godni uwagi są przede wszystkim wielcy
święci i wielcy grzesznicy, a nie zwyczajni ludzie, jak ty. 

 Może uważasz,  że po to,  by wejść z Nim w dialog,  musisz najpierw wyzbyć się
wszystkich grzechów, a ponieważ jest to nierealne, bliskość Boga nie jest dla ciebie.

Jezus zapewnia nas dziś, że nie dzieli ludzi na lepszych i gorszych, na
godnych i niegodnych Jego łaski.

Sam wychodzi do tych, których my może odrzucilibyśmy, z góry uznając, że zupełnie
nie nadają się do przyjęcia chrześcijaństwa.

 Czy zechcemy, wraz z Apostołami, pomóc Mu ich nakarmić?

„Panie Jezu, pomóż mi uwierzyć, że Tobie zależy na każdym bez wyjątku człowieku, nie
wyłączając mnie. Pomóż mi też szanować godność innych, tak jak Ty ją szanujesz”.


