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Mk 6,7-13 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też 

władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę 

prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie.  Ale idźcie obuci w sandały 

i nie wdziewajcie dwóch sukien.  I mówił do nich: Gdy do jakiego domu wejdziecie, 

zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą 

słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla 

nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia.  Wyrzucali też wiele złych duchów 

oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. 
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Rozesłanie Dwunastu (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. 

 

NT: 2 Kor 9,8; Flp 4,11-13; Jk 5,14-15 II Mt 10, 1-15; Łk 9,1-6 

KKK: misja apostołów 2, 551,858-860, 1122; namaszczenie chorych, 1499-1523 

Lekcjonarz: piętnasta niedziela zwykła (rok B) 
 

 [6,7]    

Wstępna faza przygotowania Dwunastu dobiegła już końca i są oni gotowi, by 

aktywnie uczestniczyć w misji Jezusa - by stać się rybakami ludzi (1,17). 

Ich pierwszym zadaniem jako apostołów było "towarzyszenie Jezusowi" (zob. 

3,14), drugim zaś bycie "posłanymi" (apostello, od czego pochodzi słowo "apostoł") 

i wypełnianie tych samych dzieł, co Jezus. 

"Towarzyszyli" Jezusowi od jakiegoś czasu i byli świadkami, jak:  

❖ spokojnie reaguje na opozycję ze strony innych (3,21-30; 6,1-6),  

❖ naucza w przypowieściach (4,1-34) i  

❖ dokonuje zadziwiających cudów (4,35-5,43). 

W tym  momencie musieli zadrżeć na myśl o trudności powierzonego im zadania: 

wypełniania tak samo wielkich dzieł. 

Stwierdzenie, że Jezus zaczął rozsyłać ich, sugeruje, że nie wysłał On wszystkich 

Dwunastu razem, lecz z każdą z par spędził trochę czasu, by zagwarantować, że będą 

w pełni przygotowani i wystarczająco pełni siebie, by rozpocząć swą misję. 

 



Mają oni wyruszyć nie samotnie, lecz po dwóch, jako malutkie chrześcijańskie 

wspólnoty (por. Mt 18,20: " Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam 

jestem pośród nich. "), ich misja bowiem polega na zgromadzeniu ludu Bożego w 

nową, skupioną wokół Jezusa wspólnotę (zob. Mk 3,34, J 11,52). 

Doświadczenie Kościoła przez wieki potwierdzało stojącą za tym podejściem 

mądrość (zob. Dz 13,1-3; 15,39-40). 

Samotnemu misjonarzowi zagrażają: zniechęcenie, niebezpieczeństwa i pokusy; 

lecz para misjonarzy może się razem modlić, dodawać sobie otuchy i wspierać się 

nawzajem, wskazywać sobie wzajemnie błędy i rozeznawać, jak wspólnie radzić sobie 

z problemami. 

Co więcej, według Prawa Mojżeszowego świadectwo dwóch osób jest konieczne do 

podtrzymania oskarżenia o przestępstwo (Lb 35,30; Pwt 19,15); o ileż więcej dotyczy 

to świadczenia o Ewangelii, od którego zależy życie wieczne (Mk 6,11). 

Ponownie, silny nacisk położony zostaje na zadanie polegające na wypędzaniu 

duchów nieczystych (3,15) - tak naprawdę tylko to zadanie jest tu wymienione, co 

sugeruje, że w nim streszcza się cała posługa.  

Otrzymują oni udział w boskiej władzy Jezusa, tak by mogli dalej prowadzić Jego 

najazd na królestwo zła. 

[6, 8-9]    

Polecenia Jezusa dotyczące wyposażenia apostołów na podróż mogą wydać się nam 

dość surowe. 

Apostołowie mają nic z sobą nie brać - poza odzieniem na sobie, sandałami na 

nogach oraz laski1. Laska, czy też kij, jest biblijnym symbolem władzy (Wj 4,20;                 

Ml 7,14). Brak torby oznaczał, że nawet od innych nie mogli przyjmować żywności 

na dalszą drogę.  Dlaczego ubóstwo jest tak ważne dla ich misji? 

Marek tego nie wyjaśnia, lecz można się domyślać, że stoi za tym kilka powodów. 

Po pierwsze, apostołowie muszą nauczyć się tego, by nie polegać na 

posiadanych przez siebie środkach, lecz na Bożej opatrzności, która wszystko im 

zapewni (por.  

2 Kor 9,8-10: "A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając 

wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według 

tego, co jest napisane: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki.              

 
1 Relacje przekazane przez Mateusza (10,10) oraz Łukasza (10,4) nieznacznie się tu różnią, gdyż mowa w nich 
jest o tym, że Dwunastu nie może brać ze sobą na misję nawet sandałów ani laski. Marek mógł uwzględnić te 
rzeczy, by podkreślić przewijający się u niego motyw, że uczniowie Jezusa są w nieustannej podróży, podążając 
wraz z Nim "drogą" chrześcijańskiego uczniostwa. 



Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno 

rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości."; 

Flp 4,11-13: "Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem 

nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem.  Umiem cierpieć biedę, 

umiem i obfitować.  

Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, 

obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.") 

Ponieważ oni sami oddają się pracy przy Bożych dziełach, Bóg zajmie się ich 

codziennymi potrzebami. 

Naga prostota ich życia, przypominająca tę właściwą dla Jana Chrzciciela (Mk 1,5), 

pomoże im uniknąć rozproszeń i całkowicie skupić się na swej misji. 

Co więcej, to że potrzebowali pożywienia i schronienia, miało pobudzać do 

gościnności tych, do których byli oni posłani - co było istotną zasadą w życiu 

starożytnego Kościoła (zob. Dz 16,15; Rz 12,13; 3 J 5-8). 

Wreszcie ten brak dóbr materialnych nadawał wiarygodności ich przesłaniu, 

świadczył bowiem, że głoszą Ewangelię z przekonania, nie zaś z chęci zysku. 

Piotr mógł później powiedzieć spotkanemu przy świątynnej bramie chromemu: 

"Nie mam srebra ani złota (...), ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa 

Nazarejczyka, chodź!" (Dz 3,6). 

 

[6, 10]    

Zgodnie z żydowską tradycją gościnności (zob. Rdz 18,1-8; 19,1-3; Hi 31,32) 

czymś oczywistym było, że podróżników spontanicznie zapraszano do domów 

leżących na ich drodze, zwłaszcza że nie każda wioska mogła pochwalić się gospodą. 

Jezus poucza Dwunastu, by zatrzymywali się w jakimkolwiek domu, do jakiego 

wejdą, nie przenosząc się z jednego do drugiego. 

Powodem mogła być chęć zapobieżenia jakiejkolwiek rywalizacji czy walki o 

prestiż, które mogłyby się zrodzić wśród mieszkańców chcących ich przyjąć u siebie. 

Apostołowie nie mogą również starać się o lepszy standard zamieszkania. 

Zanosiło się na to, że - jak Jezus - będą osaczani przez tłumy, gdy tylko w danym 

mieście rozpoczną swą posługę uzdrawiania i egzorcyzmowania (zob. Dz 8,6), 

pozostawanie zaś przez nich w jednym miejscu pozwalało ograniczyć niepotrzebne 

rozproszenia uwagi. 

 

 

 



[6, 11]    

Stawka związana z przyjęciem lub odrzuceniem Ewangelii jest wysoka. 

Jezus zrównuje reakcje, z jakimi spotkają się Jego apostołowie, z reakcją na Niego 

samego (zob. 9,37). Przyjęcie ich to przyjęcie Jego. A odmowa słuchania ich to 

odrzucenie Jego zaproszenia do wiekuistego życia (zob. 8.38; 16,16; J 3,18). 

Strząśnięcie prochu z nóg było gestem symbolicznie wyrażającym odrzucenie                 

(Dz 13,51) i miało stanowić surowe ostrzeżenie dla tych, którzy nie chcieli przyjąć 

głoszonego przez apostołów przesłania. 

Według Żydów ziemia Izraela była święta (zob. 2 Krl 5,17; Iz 52,2); powracając 

do kraju z podróży, strząsali pogański proch ze swych stóp na znak odseparowania się 

od nieżydowskiego sposobu postępowania. 

Gest ten miał być w dzień sądu świadectwem przeciwko takim pozbawionym 

otwartości wioskom. 

Miał też przypominać apostołom, by nie zniechęcali się oporem, z jakim się 

niekiedy spotkają. Ich zadaniem jest posłuszne wypełnianie swej misji; jej powodzenie 

jest w rękach Boga.  

Nikogo nie da się zmusić, by przyjął głoszone przez nich przesłanie. 

 

 

Żywa tradycja: Sakrament namaszczenia chorych 

Kościół uznaje werset Mk 6,13 za jedną z biblijnych podstaw dla sakramentu 

namaszczenia chorych, poprzez który Kościół nadal udziela uzdrawiającej mocy 

Jezusa osobom jej potrzebującym. 

"(...) wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do 

umocnienia osób dotkniętych chorobą - namaszczenie chorych: <Święte namaszczenie 

chorych zostało ustanowione przez Pana naszego Jezusa Chrystusa jako prawdziwy i 

właściwy sakrament Nowego Testamentu, o którym wspomina św. Marek, a poleca go 

wiernym i ogłasza Jakub, apostoł i brat Pana>" (KKK, 1511, z cytatem z dokumentów 

Soboru Trydenckiego) 

 

[6, 12-13]    

Marek opisuje nauczanie apostołów w jak najprostszych słowach: podobnie do Jana 

Chrzciciela (1,4), wzywali do nawracania się (metanoia), do odwrócenia się od 

grzechu i skierowania ku Bogu poprzez całkowitą przemianę serca. 



Pełnię chrześcijańskiej Ewangelii, czyli triumf ukrzyżowanego                                             

i zmartwychwstałego Pana, można będzie głosić dopiero po zmartwychwstaniu. 

Lecz głoszone przez apostołów orędzie, podobnie jak jest to w wypadku Jezusa, 

niesie ze sobą moc (6,7); towarzyszą mu potężne dzieła, służące jako widzialny znak 

jego prawdziwości. 

To jedyny raz w ewangeliach, gdy wspomina się o namaszczaniu olejem w 

kontekście uzdrawiania chorych, choć później stało się to praktyką starożytnego 

Kościoła (Jk 5,14: "Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by 

się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana."). 

Olej był wykorzystywany w celach leczniczych (Łk 10,34), lecz tutaj zostaje 

podkreślone jego sakramentalne znaczenie jako środka, przez który dokonuje się Boże 

uzdrowienie. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 
 

 

➢ Św. Beda Wielebny 

 

Nakazy Pana dane swoim apostołom 

  

 „I obchodził okoliczne osiedla, nauczając. I wezwał Dwunastu i począł ich 

wysyłać po dwóch i dał im władzę nad duchami nieczystymi” (Mk 6, 6nn).  

Dobry i łaskawy Pan i nauczyciel nie strzegł dla siebie zazdrośnie swej mocy, ale dał 

ją uczniom, aby tak jak On leczyli wszelką chorobę i wszelką niemoc. Lecz istnieje 

wielka różnica pomiędzy posiadaniem, mocą dawania i przyjmowaniem. On cokolwiek 

czyni, czyni swoją mocą, oni natomiast, gdy działają, wyznają swoją słabość, a zarazem 

moc Pańską, gdy mówią: „W imię Jezusa powstań i chodź” (Dz 3, 6).  

I zakazał brać czegokolwiek na drogę oprócz laski: ani torby, ani chleba, ani 

pieniędzy w trzosie; mieli być obuci w sandały i nie posiadać dwóch tunik. Głosiciel 

Boskiej nauki powinien mieć taką ufność w Bogu, że choćby nie troszczył się o sprawy 

życia teraźniejszego, to jednak wiedział z całą pewnością, że niczego mu nie braknie, 

aby umysł zaprzątnięty sprawami ziemskimi nie zaniedbywał troski o rzeczy wieczne 

dla innych...  



Gdy jednak w Ewangelii Mateusza powiedział do nich „Nie posiadajcie złota ni 

srebra...” (Mt 10, 9n), natychmiast dodał: „Godzien jest bowiem robotnik swego 

pokarmu”.  

I przez to właśnie, w sposób wystarczający pokazał, dlaczego nie chciał, aby te 

rzeczy posiadali lub aby je ze sobą nieśli. Nie dlatego, by one nie były konieczne do 

podtrzymania życia, ale by tym, którym mają głosić Ewangelię, pokazać, że to im się od 

nich należy.  

Jest też rzeczą jasną, że nakazując to, stwierdził, iż nauczyciele Ewangelii 

bynajmniej nie mają żyć tylko z tego, co im dają ci, którym głoszą Ewangelię, bo 

przeciwko temu przykazaniu występowałby Apostoł [Narodów], który zdobywał 

pokarm pracą rąk swoich, aby kogokolwiek nie obciążać. Ale [Pan] dał im tę moc, aby 

wiedzieli, że to im się należy.  

Jeśli jest cokolwiek nakazane od Pana, a postępuje się inaczej, jest to grzech 

nieposłuszeństwa; jeżeli natomiast daje się możność, że ktoś tego nie czyni, to ustępuje 

ze swojego prawa. Gdy więc Pan nakazał to, o czym mówi apostoł, a mianowicie, że 

którzy głoszą Ewangelię, mają żyć z Ewangelii, to by mówił apostołom, aby spokojnie 

niczego nie posiadali ani nie nieśli ze sobą tego, co jest do życia konieczne – ani rzeczy 

wielkich, ani rzeczy małych i dlatego powiedział „ani laski”, pokazując, że tym, którzy 

głoszą [Ewangelię], wszystko należy się od wiernych, o ile nie żądają rzeczy zbędnych; 

dlatego też dodał: „Godzien jest bowiem robotnik swego pokarmu”, przez co 

sprecyzował, dlaczego to wszystko zostało powiedziane.  

Tę właśnie władzę wyraził słowem „laska”, gdy wiedział, by niczego w drogę nie 

zabierali, jak tylko laskę; chciał, by zrozumiano, że moc przyjęta przez Pana, określona 

słowem „laska” oznacza, że nie braknie im nawet tego, czego nie niosą ze sobą. 

Podobnie też należy sądzić o dwóch tunikach, to jest, aby nie lękali się i nie nieśli ze 

sobą dwóch tunik, ponieważ otrzymają je na mocy swej władzy.  

 

➢ Św. Efrem 

 

Prości apostołowie zwyciężyli 

  

Gdy uczniowie Jana usłyszeli, że rozmawiał on z Panem – opuścili swojego mistrza i 

poszli za Panem. Głos nie mógł już zatrzymywać uczniów przy sobie i wysłał ich do 

Słowa. Wypadało bowiem, by gdy się pojawi słońce, zgasło światło latarni.  

Jan przebywał jeszcze po to jedynie, aby zakończyć swoją działalność przez chrzest 

Jezusa; później umarł i czujny herold znalazł się pośród umarłych, jak był pośród nich 

w łonie matki, symbolu grobu.  



Słowa „znaleźliśmy Pana” wskazują na to, że sława Pana rozprzestrzeniła się już od 

czasu przybycia Magów i że wzmocniła się z powodu Jana, który Mu udzielił chrztu, 

oraz świadectwa Ducha [Świętego]. Pan oddalił się, stał się znowu niewidzialny na czas 

czterdziestodniowego postu. A dusze zasmucone pragnęły usłyszeć wieści o Nim.  

One były narzędziami według własnych Jego słów: „Wybrałem was, nim powstał 

świat” (J 15, 16.19). Wybrał Galilejczyków, lud prosty – prorocy nazywali ich: lud 

prostacki, mieszkańcy ciemności – ale to oni właśnie ujrzeli Światło, a nauczyciele 

Prawa zostali zawstydzeni: „Wybrał głupich świata, aby przez nich zawstydzić 

mądrych” (1 Kor 1, 27)...  

Przybyli więc do Niego rybacy ryb, a stali się rybakami ludzi, jak powiedziano: „Oto 

teraz wysyłam łowców ludzi, a oni ich pochwycą na wszystkich górach i na 

wszystkich miejscach wysokich” (Jr 16, 16).  

❖ Gdyby posłał był mądrych, powiedziano by, że przekonali lud i tak go 

pochwycili albo że go zwiedli i złapali.  

❖ Gdyby był wysłał bogatych, powiedziano by, że oszukał lud żywiąc go albo że 

został przekupiony pieniędzmi i tak zapanował nad ludem.  

❖ Gdyby wysłał ludzi silnych, powiedziano by, że ich zwiódł siłą albo gwałtem 

przymusił.  

Ale apostołowie nie mieli nic z tego, jak to wykazał Pan na przykładzie Piotra.  

Był on lękliwy, bo przeląkł się nawet głosu służącej; był biedny, bo nie mógł 

zapłacić nawet podatku: pół statera. „Nie mam złota – powiedział – ani srebra”              

(Dz 3, 6).  

Był tak nieobyty, że nie umiał się nawet wydobyć podstępem z opresji i zaparł się 

Pana.  

Ruszyli więc ci rybacy ludzi i odnieśli zwycięstwo nad silnymi, bogatymi i mądrymi. 

Cud to wielki! 

Tak jak byli słabi, bez gwałtu przyciągali silnych do swojej nauki; byli biedni, a 

pouczali bogaczy; sami bez wykształcenia – czynili mądrymi i roztropnymi swoich 

uczniów.  

Mądrość świata musiała zrobić miejsce tej Mądrości,                                       

która jest Mądrością nad mądrościami. 

 

 

 

 



➢ Św. Ambroży 

 

Jaki ma być zwiastun królestwa Bożego 
 

„A jeśliby was nie przyjęli, wychodząc z miasta owego, nawet proch z nóg 

waszych otrząśnijcie na świadectwo przeciwko nim” (Łk 9, 5).  

➢ Jaki powinien być ten, kto zwiastuje królestwo Boże wskazane w 

nakazach Ewangelii?  

Ma być mianowicie bez laski, bez worka podróżnego, nieobuty, bez chleba, bez 

pieniędzy, to jest nieszukający wsparcia dóbr świeckich, bezpieczny przez wiarę, 

sądząc, że im mniej będzie tych dóbr pragnął, tym mniej mu będą potrzebne.  

Słowa te można zrozumieć także, jeśli się chce, w tym sensie, że mają one 

ukształtować uczucia duchowe, zwleczenie z siebie spraw cielesnych, jakby jakiegoś 

odzienia, nie tylko odrzuciwszy panowanie i pogardziwszy bogactwami, lecz także 

przez zrzeczenie się przyjemności samego ciała.  

Otrzymali oni najpierw przykazanie pokoju i stałości, by nieśli pokój, zachowali 

stałość i przestrzegali zasad prawa gościnności. Powinno być bowiem rzeczą obcą dla 

głosicieli królestwa niebieskiego – dodaje – biegać z domu do domu i zmieniać 

nienaruszone prawa gościnności.  

Lecz jeśli uważa się, że powinni oni otrzymać gościnę, to zostało im także nakazane, 

aby w razie jej odmówienia otrząsnęli proch [z nóg] i wyszli z miasta.  

Niemała jest zapłata za gościnę: nie tylko dajemy pokój gospodarzom, lecz także, 

jeśli ich zaciemniają jakieś występki ziemskiej próżności, zostają one odpuszczone po 

przyjęciu apostołów, którzy przepowiadali...  

Lecz jeśli mamy tu, w sensie dosłownym, czcigodny nakaz religijny, to uśmiecha się 

również do nas zrozumienie sensu niebiańskiego. Jeśli wybiera się dom, szuka się 

godnego gospodarza.  

Przypatrzmy się więc, czy tu nie wskazano przypadkiem, aby wybrać Kościół i 

Chrystusa?  

➢ Gdzie jest bowiem miejsce godniejsze niż Kościół, by wszedł doń 

przepowiadający apostoł?  

➢ I kto może być bardziej godny wybrania ze wszystkich jak nie Chrystus, który 

zwykł był myć stopy swoim gościom, a kogokolwiek przyjął do domu swego, 

nie pozwolił, aby zamieszkał z brudnymi stopami, lecz raczył je obmywać na 

dalszą drogę nawet splamionym przeszłym życiem?  



On jest Tym jedynym, którego nikt nie powinien opuścić, nikt zmienić na innego. Do 

Niego to słusznie powiedziano: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia 

wiecznego, a myśmy uwierzyli” (J 6, 68n) 

 

➢ Orygenes 

 

Znaczenie tuniki 

Wypada bardziej apostołom niż tym, którzy należą do ludu, aby jeśli mają dwie 

tuniki, jedną dali temu, który nie ma żadnej. I abyś wiedział, że istotnie bardziej to 

wypada apostołom niż ludowi, słuchaj, co do nich mówi: „Ani nie bierzcie ze sobą na 

drogę dwóch tunik” (Mt 10, 10).  

Te dwie szaty, które każdy ma przywdziać, i ten nakaz, by drugą dać temu, kto jej nie 

ma, posiada i inne znaczenie.  

Według bowiem życzenia Zbawiciela, jak nie mamy służyć dwom panom (Łk 16, 

13), tak też nie mamy się odziewać w podwójną szatę, aby jedno nie było odzieniem 

starego człowieka, drugie natomiast nowego.  

A nawet przeciwnie: pragnie, abyśmy zwlekli z siebie starego człowieka, a 

przyoblekli się w nowego (Kol 3, 9). Dotąd wykładnia jest łatwa.  

Ale nasuwa się jednak dalsze pytanie: jak – wedle tego tłumaczenia – nakazano nam 

dawać szatę temu, kto jej nie ma? Kim jest ów człowiek, który nie ma na swoim 

grzbiecie nawet jednego ubrania, który jest nagi, nieokryty zupełnie żadną szatą?  

Nie mówię, że nie nakazano tu hojności i miłosierdzia względem biednych i dobroci 

doprowadzonej do szczytu, abyśmy biedaków okrywali nawet i tą drugą tuniką.  

Ale twierdzę, że to miejsce otrzymało i głębsze znaczenie i że trzeba, abyśmy dali 

tunikę temu, kto jej zupełnie nie ma.  

➢ Któż więc jest ten, kto nie ma żadnej tuniki?  

Ten oczywiście, w kim zupełnie nie ma Boga. Powinniśmy przeto rozdziać się i dać 

temu, kto jest zupełnie nagi. Jeden ma Boga, drugi Go zupełnie nie posiada; mówię tu o 

Mocy [szatanie]. I jak napisano: „W głębię morza rzućmy nasze grzechy” (Mi 7, 19), 

tak też należy odtrącić od nas wady i grzechy, a zrzucić je na tego, kto stał się w nas ich 

przyczyną.  

 

 

 



➢ Św. Cyryl Aleksandryjski 

 

Namaszczenie oliwą  

 

Słowa Marka są bliższe temu, co mówi Łukasz; a jednak „namaszczali olejem”         

(Mk 6, 13) mówi tylko Marek.  

Do tych słów jest podobne to, co mówi Jakub w liście katolickim: „Choruje kto 

wśród was?” itd. (Jk 5, 14).  

Oliwa leczy stłuczenia, powoduje światło, 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.  

 

I czytanie :      Am 7,12-15 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

I rzekł Amazjasz do Amosa: Widzący, idź, uciekaj sobie do ziemi Judy! I tam jedz 

chleb, i tam prorokuj!  A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią 

i królewską budowlą.  I odpowiedział Amos Amazjaszowi: Nie jestem ja prorokiem 

ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina 

sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: Idź, prorokuj do 

narodu mego, izraelskiego! 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

➢   Św. Hieronim 

 

Duchowi chirurdzy 

Lekarze, których nazywają chirurgami, uważani są za okrutnych i godni są 

politowania. Bo czyż nie jest godne politowania nie ubolewać nad cudzymi ranami, ale 

komórki zamarłe niemiłosiernym ciąć żelazem; nie bać się tego, czego obawia się 

cierpiący – być w końcu uważanym za nieprzyjaciela.  



Leży to już w naturze, że prawda jest gorzka, a błędy uważane są za przyjemne. 

Izajasz dla okazania, jak będzie wyglądała przyszła niewola, nie wstydzi się chodzić 

nago (Iz 20, 2);  

❖ Jeremiasz z pośrodku Jerozolimy posłany jest nad Eufrat, rzekę 

Mezopotamii, by wśród nieprzyjacielskich narodów, tam gdzie i Asyryjczyk, 

i obozy Chaldejczyków, położył peridzoma – pas, który ma ulec zepsuciu                

(Jr 13, 1–7);  

❖ Ezechiel dostaje rozkaz zjedzenia chleba z wszelakiego ziarna, posypanego 

najpierw łajnem ludzkim, a następnie gnojem wołowym i na śmierć żony 

suchymi patrzy oczyma (Ez 4, 9–15; 24, 15–27);  

❖ Amos wygnany jest z Samarii – dlaczego pytam?  

Otóż dlatego, że duchowi ci chirurdzy, tnący występki grzeszników, wzywali do 

pokuty.  

Paweł Apostoł mówi: „Czyż stałem się wam nieprzyjacielem dlatego, że 

prawdę mówię” (Ga 4, 16). Bardzo wielu uczniów dlatego odeszło od Zbawiciela, że 

twarde im się wydawały Jego słowa (J 6, 66nn).  

 

➢   Św. Hieronim 

 

Nie wszyscy mogą jeść ten sam pokarm... 

Jezus na pustyni więcej ludzi karmi chlebami jęczmiennymi, a mniej pszennymi              

(J 6, 5–13).  

Koryntianie, między którymi wiadomo było o „rozpuście i to takiej, jakiej nawet 

między poganami nie było” (1 Kor 5, 1; 3, 2), karmieni są mlekiem, ponieważ 

jeszcze nie mogli przyjmować pokarmu.  

Efezjanie natomiast, którym żadnej nie zarzuca zbrodni, samego Pana jako chleb 

niebieski pożywają i poznają tajemnicę, która od wieków zakryta była (Ef 3, 9).  

Nie zważaj też na wiek ani na powagę... bo i Daniel sądzi starców (Dn 13, 45nn), i 

Amos pasterz kóz, gromi najwyższych kapłanów (Am 7, 10–17). 

 

 

 

 



Roman Brandstaetter  

"Jezus z Nazarethu" 

 

Rozesłanie Apostołów 

 

Oddalali się od niegodnego miasta, od domów nienawiści i ślepych namiętności. 

Szli na wschód, w kierunku Jam Kinereth. Raz po raz oglądali się, przezornie mierząc 

wzrokiem powiększającą się odległość między nimi a niewdzięcznym miastem.  

Jeszcze widoczne były jego domy, rozłożone na łagodnych wzgórzach, i płaski dach 

synagogi w dolinie, ale wkrótce wzgórza i doliny nazarethańskie znikły z zasięgu ich 

wzroku.  

Pobyt w Nazarecie zakończył się niepowodzeniem. Widzieli Jezusa oblężonego 

przez psy, które wyjąc i goniąc za żerem krążyły koło Niego, nienasycone i 

skowyczące. Ich paszcze plwały. Miecze były na ich wargach.  

Gdy uczniowie ujrzeli pięści wyciągnięte przeciw Rabbiemu, modlili się w swoim 

wnętrzu słowami króla Dawida: „Ocal mnie od moich nieprzyjaciół, o Boże mój, i 

chroń mnie przed tymi, którzy przeciw mnie powstali. Ocal mnie od czyniących 

zło i wybaw mnie od mężów krwi”.  

Modląc się, rozważali w swoich sercach, jak wyrwać Jezusa z ucisku nacierających 

na Niego nazarethańczyków.  

A potem widzieli Jego wypędzenie z synagogi — o, biedne ich oczy, że musiały na 

to patrzeć! — i widzieli wygnanie z miasta, i słyszeli nienawistne krzyki, domagające 

się Jego śmierci — o, biedne ich uszy, że musiały to słyszeć! — już gotowi byli rzucić 

się na rozwścieczony tłum w obronie Rabbiego, ale stało się coś, czego do tej pory nie 

mogą zrozumieć i objąć zmysłami.  

W powszechnym zamęcie w synagodze i na uliczkach Nazarethu tłum nie odważył 

się podnieść na Niego bluźnierczej ręki. Prześladowcy pędzili za Nim ulicami co tchu 

w piersiach, podczas gdy Jezus powoli się oddalał.  

Uczniowie biegli za Jezusem — tak, tak, biegli za Jezusem, za powoli oddalającym 

się Jezusem — biegli, biegli zadyszani, i mimo to, podobnie jak tłum prześladowców, 

nie mogli za Nim nadążyć, chociaż oddalał się powoli, bardzo powoli. — Jak to się 

stało? — pytali teraz jeden drugiego.  



Kilka dni po powrocie do Kfar Nahum Jezus wezwał Dwunastu wybranych do 

swojej izby i przemówił do nich o konieczności głoszenia Dobrej Nowiny we 

wszystkich miastach, miasteczkach i wsiach Galilei.  

Siedział na ziemi, na podwiniętych nogach, na podwójnie złożonej macie, a oni 

siedzieli dokoła i słuchali.  

Na początku przypomniał im, że są posłańcami, że ich wybrał spośród wszystkich 

uczniów i ustalił ich liczbę według pokoleń Izraela, i wskutek tego stanowią pełnię 

doskonałą. A przecież kohen hagadol Josef Kajafa wielu oddanych sobie synów 

Izraela uczynił również swoimi posłańcami i posłał ich do wszystkich miast, 

miasteczek i wsi Galilei z ostrzeżeniem przed zwodzicielem — tu wskazał na siebie — 

i jego uczniami — tu palcem wskazał na Dwunastu.  

Lecz Kajafa nie ustalił liczby swoich posłańców i nie uczynił ich wybranymi 

według Mądrości wysokiej, ale w wyborze swoim kierował się mądrością ziemską i 

dlatego posłańcy jego nie stanowią pełni i nie są wyrazem pełni.  

Jednak mimo to ludzie ci, wysłani z Jerozolimy do Galilei, są posłańcami 

arcykapłana i głosząc jego słowo, działają według jego rozkazów i wskazań i 

oskarżają jego oskarżeniem, są więc synami jego myśli, synami jego rozkazów, 

synami jego wzroku i synami jego słuchu.  

Tak mówił Jezus, a ciągnąc dalej, mówił im, że oni, wybrani spośród wybranych, 

pełnia spośród pełni, są posłańcami Jego słów i w tym sensie są ustami Jego ust i 

posłańcami Jego ust, i przyjąwszy na siebie brzemię posłannictwa, pójdą do miast, 

miasteczek i wsi Galilei i będą głosić wieść o Królestwie Bożym i o Dobrej Nowinie, a 

będą ją głosić jako Jego posłańcy przeciw posłańcom Josefa Kajafy, jako posłańcy 

Zbawienia przeciw posłańcom unicestwienia, jako posłańcy Prawdy przeciw 

posłańcom kłamstwa.  

Dla uświęcenia ich posłannictwa da im władzę nad złem i moc 

wypędzania duchów nieczystych i oczyszczania trędowatych.  

Mówiąc, patrzył im prosto w oczy, a im zdawało się, że nowe soki krążą w ich 

ciałach, nowy szpik wypełnia ich kości i nowa krew płynie w ich żyłach i odświeża ich 

znużone nerki.  

Rabbi, mówiąc dalej, zapowiedział im, że udadzą się w drogę po dwóch, aby 

wypełnił się zwyczaj izraelski, według którego jeden posłaniec ma być świadkiem 

drugiego posłańca, a każdy z nich ma być świadkiem prawdziwości posłannictwa 

swojego towarzysza, a razem mają świadczyć o prawdzie swojego wspólnego 

posłannictwa.  

 



Gdyby natomiast człowiek bezbożny odprawił ich z niczym i zamknął przed nimi 

drzwi swojego domu, obaj mają jednomyślnie złożyć świadectwo przeciw 

bezbożnemu mężowi i o zamkniętych drzwiach jego domu.  

I niechaj wiedzą i pamiętają, że idąc od domu do domu, od wsi do wsi, od 

miasteczka do miasteczka, od miasta do miasta są szelichim micwa, posłańcami 

dobrych uczynków, i według prawa praojców są chronieni przed każdym złym 

przypadkiem.  

Jezus, ciągnąc dalej, tak do nich pouczająco mówił: — Nie idźcie między pogan i 

nie wstępujcie do żadnego z miast samarytańskich, lecz idźcie najpierw do 

zaginionych owiec domu Izraela.  

A idąc głoście i mówcie: „Przybliżyło się Królestwo Niebieskie”. Uzdrawiajcie 

chorych, oczyszczajcie trędowatych, wyrzucajcie demony.  

Darmo wzięliście, darmo dawajcie, nie zabierajcie srebra ani złota, ani miedziaków 

w swoich pasach, ani torby podróżnej, ani chleba, ani dwóch sukien, ani drugiej pary 

sandałów, ani dwóch lasek, albowiem robotnik zasługuje, aby otrzymał swoje 

pożywienie.  

Gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo do jakiejś wsi, postarajcie się wpierw 

dowiedzieć, czy jest tam osoba godna zaufania, i tam zostańcie, póki dalej nie 

pójdziecie.  

Wszedłszy do domu pozdrawiajcie go, mówiąc: „Pokój temu domowi”.  

Jeżeli dom jest tego godny, niechaj spłynie nań pokój na wasze życzenie, a jeżeli 

jest tego niegodny, niechaj wasz pokój do was powróci.  

A gdzie was nie będą chcieli przyjąć ani słuchać waszych słów, tam, wychodząc z 

tego domu albo z owego miasta, strząśnijcie pył niewiary z waszych nóg, aby nie 

przylgnął do waszych stóp i abyście pyłem tym nie skalali Ziemi Świętej.  

Zaprawdę, powiadam wam: „W dzień Sądu lżej będzie ziemiom Sodomy i 

Gomory aniżeli owemu domowi i miastu”. To powiedziawszy, Jezus pobłogosławił 

ich. A oni wstali i poszli.  

 


