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Mk 6,30-34 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 

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

czego nauczali. 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.  Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. Lecz widziano 

ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a 

nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi,   

byli bowiem jak owce nie mające pasterza. 

I zaczął ich nauczać. 
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Powrót Dwunastu (Mk 6, 30-32) 

 

(30) Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co 

zdziałali i czego nauczali. (31) 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. (32) Odpłynęli więc łodzią na 

miejsce pustynne, osobno.  

 

ST: Wj 33,14; Pwt 12,10; Iz 40,31 

NT: 2 Kor 11,27 II Łk 9,10-11 

KKK: odpoczynek, 2184 

Lekcjonarz: 6,30-34: szesnasta niedziela zwykła (rok B) 

 

[6,30]   

Po poświęconym śmierci Jana Chrzciciela przerywniku Marek na nowo podejmuje 

opowieść o misji apostołów (6,7-13), którzy teraz powracają do Jezusa i relacjonują 

Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. 

Choć w wydanych niedawno przez Jezusa poleceniach (6,7-11) nie było mowy                

o nauczaniu, stanowiło ono część posługi, do której ich On wyznaczył (3,14). 

Ten krótki ustęp pełni funkcję łącznika, kończącego relację o misji Dwunastu                    

i przygotowującego do tematyki związanej z pożywieniem oraz chlebem, na której 

będzie się koncentrować kolejna część Ewangelii. 

 

 [6, 31-32]   

Jezus jest świadomy, że po okresie intensywnej pracy apostolskiej Dwunastu 

potrzebuje znów wzmocnić się w Jego obecności oraz we wspólnocie ze sobą 

nawzajem. 

"Towarzyszenie Jezusowi" pozostaje warunkiem skutecznego apostolstwa              

i musi być stale odnawiane (3,14; por. J 15,4: "  Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę 

trwał/ w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie 

trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.") 



Słowa o pustkowiu przywodzą na myśl pustynię z wersetów 1,3-13, będącą 

miejscem próby, a także samotności i ucieczki, gdzie lud Boży wycofuje się ze świata, 

by wejść w szczególną bliskość z Bogiem. 

Pragnienie Jezusa, by mogli wypocząć, nawiązuje do wypoczynku, jaki Bóg 

przyrzekł zapewnić swemu ludowi w Ziemi Obiecanej ( 

Wj 33,14: " Pan powiedział: Jeśli Ja osobiście pójdę, czy to cię zadowoli?" 

Pwt 12,10: " Lecz gdy przejdziecie Jordan i osiądziecie w ziemi, którą Pan, Bóg wasz, 

daje wam na własność, a On udzieli wam pokoju ze strony wszystkich wrogów 

okolicznych - żyć będziecie bezpiecznie." 

Por. Hbr 4,9-11: "A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego.                      

Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po 

swoich. Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym 

przykładem nieposłuszeństwa.") 

Świadczy też ono o Jego trosce o konkretne, cielesne potrzeby tych, którzy oddali 

się na Jego służbę. 

 

Z faktu, że wielu (...) przychodziło i odchodziło, można wyciągnąć wniosek, że 

głoszone przez apostołów orędzie nawrócenia (6,12) trafiło w sedno. 

Więcej ludzi niż kiedykolwiek wcześniej zostało pociągniętych do Jezusa i było 

gotowych na przyjęcie Jego nauczania oraz Jego uzdrowicielskiej mocy. 

Marek ponownie zauważa, że posługa apostołów była tak wymagająca, że nawet 

na posiłek nie mieli czasu (zob. 3,20). 

Nabierają oni cech Jezusa, który podporządkowuje osobiste potrzeby 

służbie swojemu ludowi. 

Uwaga ta jest przygotowaniem do cudu rozmnożenia chleba, który wkrótce się 

wydarzy. 

Jezus i apostołowie wyruszają na pustkowie, które - jak niedługo zobaczymy - 

okazuje się mimo wszystko nie tak puste. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Mk 6,30-32) 

 

W tym krótkim fragmencie ukazany zostaje rytm chrześcijańskiej działalności 

apostolskiej, która powinna oscylować między okresami intensywnej pracy i tylko 

"towarzyszenia" Jezusowi (zob. 3,14). 



Możemy tu sobie wyobrazić, jak spędza On czas z każdym z uczniów, słuchając 

relacji o ich sukcesach i porażkach, dodając im otuchy, udzielając rad i - gdy to 

konieczne - zmieniając tok ich myślenia. 

Jakiegoż duchowego odnowienia musieli oni doznawać podczas tej będącej 

"sprawozdaniem" rozmowy. 

To prawda, że zarówno wówczas, jak i dziś wymagania związane z działalnością 

apostolską niekiedy biorą górę nad potrzebą fizycznego i umysłowego wypoczynku 

(zob. 6,33-34). 

Lecz dla tych spośród nas, którzy pracują w Chrystusowej winnicy, istnieje pokusa 

takiego zaangażowania się w krzątaninę związaną z naszą posługą, że stale będziemy 

ignorować potrzebę modlitwy, odpoczynku i bezruchu w obecności Boga. 

Gdy do tego dochodzi, niezwykle łatwo jest niepostrzeżenie zacząć brać nasze 

własne plany za zamysły Pana. 

Autentyczna posługa chrześcijańska jest zakorzeniona w modlitwie, gdyż bez Niego 

nic nie możemy uczynić (J 15,1-8). 

Jak mamy wypełniać dzieła Pana inaczej niż mocą Pana (1 P 4,11: "Jeżeli kto ma 

[dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże! Jeżeli kto pełni posługę, niech to 

czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa 

Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.")? 

I jak możemy odnawiać w sobie tę siłę inaczej niż przez przebywanie w Jego 

obecności (Iz 40,31: "Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak 

orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.")? 

 

 

Współczucie Jezusa  (Mk 6,33-34) 

 

 (33) Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam 

pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. (34) Gdy Jezus wysiadł, ujrzał 

wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza.                

I zaczął ich nauczać. 

 

ST: Syr 15,3; Iz 40,11; Jr 31,10; Ez 34,11-16 

NT: 1 P 2,25 II Mt 14,13-14; Łk 9,11 

KKK: Dobry Pasterz, 754 
 

  



[6,33]    

Poprzednia scena zakończyła się opisem wyruszenia Jezusa i Jego uczniów na 

"pustkowie" w poszukiwaniu tak potrzebnego im odpoczynku. 

Gdy tylko rozniosła się wieść, że Jezus wyrusza gdzieś łodzią, ludzie domyślają się, 

dokąd On zmierza i biegną tam pieszo, wyprzedzając ich. 

Kiedy łódź przybija do brzegu, miejsce to nie jest już pustkowiem, ponieważ 

wypełnia je "wielki tłum". 

 

 [6,34]    

Oczekiwany wypoczynek został przez innych udaremniony. 

Lecz Jezus, zamiast zareagować rozdrażnieniem, zlitował się na widok 

potrzebujących pomocy tłumów. 

To jedna z kilku sytuacji, gdy Marek daje nam wgląd w emocje Jezusa, używając tu 

czasownika oznaczającego głęboko odczuwaną, instynktowną reakcję (zob. 1,41; 8,2). 

Litość, czyli współczucie, to jeden z najbardziej charakterystycznych atrybutów 

Boga ( 

Ps 86,15: "Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nieskorym do 

gniewu, bardzo łagodnym i wiernym." 

Iz 54,7-8: " Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię 

przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w 

miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, mówi Pan, twój Odkupiciel. " 

Oz 11,8: " Jakże cię mogę porzucić, Efraimie, i jak opuścić ciebie, Izraelu? Jakże cię 

mogę równać z Admą i uczynić podobnym do Seboim? Moje serce na to się wzdryga                      

i rozpalają się moje wnętrzności."). 

 Jezus dostrzega, że ludzie są jak owce nie mające pasterza - zwrot ten jest 

często wykorzystywany do opisania sytuacji, w jakiej znajduje się lud Boży w obliczu 

braku silnego przywództwa1. 

Tak, jak pozbawione pasterza owce z dużym prawdopodobieństwem ulegną 

rozproszeniu, zagubią się i szybko mogą stać się ofiarami drapieżnych bestii, tak i lud 

Boży, gdy jego przywódcy zawiodą, z dużym prawdopodobieństwem odejdzie od 

wierności Bogu i stanie się ofiarą swych wrogów. 

Po upływie wieków, podczas których Izrael doświadczał niekompetentnego, 

samolubnego i skorumpowanego przywództwa (czego przykładem był Herod 

Antypas), coraz bardziej uświadamiano sobie, że w ostatecznym rozrachunku  

 
1 Lb 27,17; 1 Krl 22,17; 2 Krn 18,16; Jdt 11,19; Ez 34,5; Za 10,2 



tylko sam Bóg może właściwie prowadzić swój lud                                                  

i zaspokoić jego potrzeby. 

Prorocy przekazali wspaniałą obietnicę: "tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę 

szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę (...), Ja sam będę pasł moje 

owce i Ja sam będę je układał na legowisku" (Ez 34,11.15; zob. Iz 40,11; Jr 31,10). 

Marek dyskretnie wskazuje, że to Jezus jest boskim Pasterzem (zob. J 10,1-18), 

wypełniającym obietnicę Boga, że oto sam, już nie przez pośredników, będzie On dbał 

o swój lud. 

 

W przekazanej przez Mateusza wersji: 

 Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz 

tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki 

tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. 

Jezus odpowiada na potrzeby swego ludu przez uzdrawianie chorych (Mt 14,14). 

Lecz u Marka Jezus sprawuje swą zbawczą władzę przede wszystkim przez 

nauczanie.  

❖ Tak naprawdę Jego nauczanie jest uzdrawianiem, wyzwala ono bowiem 

ludzi z niewoli zła (zob. Mk 1,27). 

❖ Nauczanie to jest zarazem pokarmem, ponieważ Jezus, głosząc dobrą 

nowinę o królestwie, zaspokaja duchowy głód słuchaczy. 

W Piśmie Świętym zdobywanie Bożej mądrości często jest przedstawiane pod 

symbolami spożywania jedzenia i picia ( 

Prz 9,1-5: "Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn, nabiła 

zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych 

miejsc miasta: Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie. Do tego, komu brak mądrości, 

mówiła: Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam.   ";  

Syr 15,3: " Nakarmi go chlebem rozumu i napoi go wodą mądrości ";  

      24,18-22: ". Jam matka pięknej miłości i bogobojności, i poznania, i nadziei 

świętej. We mnie wszelka łaska drogi i prawdy. We mnie wszystka nadzieja żywota i 

cnoty. Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi owocami! Pamięć 

o mnie jest słodsza nad miód, a posiadanie mnie - nad plaster miodu. Którzy mnie 

spożywają, dalej łaknąć będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć. Kto mi jest 

posłuszny, nie dozna wstydu, a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą. ";  

Am 8,11: " Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana Boga - gdy ześlę głód na ziemię, nie 

głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich."). 



Jeszcze zanim Jezus rozmnoży chleby, ludzie już uczestniczą w uczcie mądrości - 

co jest wyraźnie pokazane u Jana, gdzie "chlebem" jest Jezusowe nauczanie                          

(J 6, 35-50). 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 
 

 

➢ Św. Beda Wielebny 

 

Na uboczu i pośród tłumów 
 

 „Gdy Apostołowie wrócili do Jezusa, opowiedzieli Mu wszystko, czego dokonali 

i czego się nauczyli” (Mk 6, 30nn). Sami apostołowie opowiadają Panu nie tylko o tym, 

czego oni dokonali i nauczyli, lecz także i to, co Jan wycierpiał wtedy, gdy oni nauczali: 

mówią Mu Jego uczniowie, bądź uczniowie Jana, jak to opisuje Mateusz.  

A dalej czytamy: „I rzekł im: «Pójdźcie na ubocza, na miejsce pustynne, a 

spocznijcie 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, jakoby ucztę złożoną z chleba i ryb.  

Tam bowiem święci głosiciele słowa, których w niewierzącej i sprzeciwiającej się im 

Judei długo gniótł wielki ciężar ucisku, otrzymali odpoczynek wynikający z udzielonej 

poganom łaski wiary. Że zaś zachodziła konieczność udzielenia uczniom odpoczynku, 

pokazuje, gdy mówi: „Było wielu tych, 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 i w naszych 

czasach, oby tak wielki tłum naciskał na tych, którzy przepowiadają słowo Boże, żeby 

nie mieli nawet czasu na zatroskanie się o potrzeby ciała. Bowiem ci, którym 

odmówiono czasu na zatroszczenie się o potrzeby ciała, o ileż mniej mają czasu na 

oddawanie się złudnym sprawom wabiącym duszę i ciało.  

I dlatego też ci, od których wymaga się nieustannie słowa o wierze i zbawiennej 

posługi – w czasie sposobnym i niesposobnym – mają zawsze ducha rozpalonego do 

czynienia i myślenia o rzeczach niebiańskich, aby to, co głoszą słowami, nie 

sprzeciwiało się temu, co czynią.  



„I wstąpiwszy do łodzi odpłynęli na miejsce pustynne osobne”. Ale nie sami 

wstąpili uczniowie do łodzi, lecz wzięli ze sobą Pana i udali się na miejsce pustynne, 

jak to jasno pokazał Ewangelista Mateusz.  

„I widziano ich odpływających; zauważyło to wielu i zbiegli się tam pieszo 

wszyscy, a nawet ich uprzedzili”. Jeżeli – jak jest powiedziane – uprzedzili ich 

pieszo, to znaczy, że Pan z uczniami nie przepłynęli na drugi brzeg morza czy Jordanu, 

lecz przepłynąwszy łodzią kawałek morza czy jeziora, przybyli do pobliskich miejsc w 

tej krainie, gdzie mogli przybyć także pieszo mieszkańcy tamtych miast.  

„I wyszedłszy, Jezus ujrzał wielki tłum i ulitował się nad nimi, bo byli jak 

owce nie mające pasterza, i począł ich pouczać o wielu rzeczach”.  

W jaki sposób zmiłował się nad nimi, wyjaśnia Mateusz w pełniejszych słowach:               

„I zmiłował się nad nimi, i uleczył ich choroby”. Bo zaiste, zmiłować się nad 

biednymi i niemającymi pasterza – znaczy: przez pouczenie pokazywać im drogę 

prawdy, przez leczenie usuwać bóle ciała, a karmiąc głodnych, ożywiać nadzieję na 

chwałę pochodzącą od najwyższej Szczodrobliwości.  

Na końcu tego fragmentu mamy wspomnienie, że tak właśnie czynił. Próbuje wiary 

tłumów, a wypróbowaną wiarę wynagradza godną nagrodą. Udając się na pustynię, 

bada, czy tłumy pójdą za Nim. I oni za Nim podążają nie na zwierzętach jucznych czy 

w jakichś pojazdach, ale pracą swych nóg pokonują drogę na pustynię, wykazując tym 

samym, jak bardzo zależy im na zbawieniu.  

I znowu On jak potężny i pełen miłości Zbawca i lekarz przyjmuje umęczonych, 

uczy nieświadomych, leczy chorych, karmi głodnych, pokazując, jak bardzo raduje Go 

pobożność wierzących. Wedle zaś zrozumienia alegorycznego liczne tłumy wiernych, 

które opuściły mury dawnego postępowania, wyzwoliwszy się z przeróżnych poglądów, 

idą za Chrystusem, który podąża na pustynię pogan.  

I tak Ten, który jako Bóg był tylko znany w Judei, gdy zęby Żydów, ich broń, strzały 

i język stały się mieczem ostrym, został wywyższony jako Bóg ponad niebiosa, a 

chwała Jego powstała nad całą ziemią (Ps 75, 2; 56, 6).  

 

➢ Św. Grzegorz z Nyssy 

 

Przyczyna zstąpienia Boga na niskość 

 

Jaka więc była przyczyna – pytasz – zstąpienia Boga do takiej niskości, że budzi 

wątpliwość w wierze, czy Bóg jako istota niedająca się pojąć, wyobrazić ani 

wypowiedzieć, [istota] przewyższająca wszelkie mniemanie i wszelką wielkość – 



miesza się z lichą powłoką natury ludzkiej, tak że przez przymieszkę tego, co niskie, 

Jego wzniosłe działanie staje się zarazem lichym?  

Nie sprawia nam kłopotu dać odpowiedź, która przystoi Bogu.  

Pytasz o przyczynę narodzenia Boga wśród ludzi? Gdybyś usunął z życia 

otrzymane od Boga dobrodziejstwa, nie mógłbyś powiedzieć, na podstawie czego 

uznajesz Bóstwo, gdyż dobroczyńcę poznajemy z tego, czego od niego doznajemy, i 

patrząc na działalność, wyprowadzamy na tej podstawie wnioski o naturze działającego.  

Jeśli więc cechą właściwą naturze Boskiej jest miłość do ludzi, oto 

masz rację, której szukałeś, masz przyczynę przyjścia Boga do ludzi.  

Potrzebowała bowiem uzdrowiciela nasza chora natura; potrzebował upadły człowiek 

tego, kto by go podniósł; potrzebował ożywiciela ten, co utracił życie; ten, co usunął się 

od udziału w dobrym, potrzebował kogoś, kto by go znów przywiódł do dobrego; 

potrzebował przyjęcia światła zamknięty w ciemności; potrzebował odkupiciela jeniec, 

pomocnika więzień, oswobodziciela trzymany w jarzmie niewoli. Czy to są zbyt małe i 

bezwartościowe pobudki, aby skłonić Boga do zstąpienia i nawiedzenia natury ludzkiej, 

gdy ludzkość znajdowała się w tak żałosnym i nędznym położeniu?  

 

➢ Św. Augustyn 

 

Nauczyciel, Obrońca, Orędownik 

 

Winniśmy się bowiem zastanowić nad tym, czym jesteśmy i o czym mówimy. 

Jesteśmy ludźmi dźwigającymi ciało, działamy w tym życiu, a choć dzięki niesieniu 

słowa Boga już jesteśmy odrodzeni, to jednak w Chrystusie tak odnowieni, że jeszcze 

nie wyzbyliśmy się całkowicie Adama.  

Co bowiem w nas śmiertelnego i podległego zepsuciu obciąża duszę (Mdr 9, 15), to 

pochodzi od Adama; jest to jasne; to zaś, co naszą duszę wznosi duchowo, jest darem 

Boga i miłosierdzia Tego, który swego Jednorodzonego [Syna] zesłał, aby miał udział w 

naszej śmierci i prowadził do swej nieśmiertelności.  

Jego mamy jako 

 Nauczyciela, abyśmy nie grzeszyli; jako  

 Obrońcę, gdybyśmy grzeszyli – aby wyznać winę i nawrócić się; jako  

 Orędownika za nami, gdybyśmy pragnęli coś dobrego otrzymać od 

Pana; jako  

 Dawcę z Ojcem, bo Ojciec i Syn są jednym Bogiem.  



Mówił to jako człowiek do ludzi, jako Bóg ukryty, jako człowiek widzialny, gdy 

widzialnych ludzi bogami uczynił; jako Syn Boga stał się synem człowieka, aby przez 

to ludzi uczynić dziećmi Boga.  

Jaką sztuką mądrość to uczyniła, poznajemy ze słów Jego. Mówi więc do małych jak 

mały, iż jest zarazem wielkim; my zaś jesteśmy mali, ale z Nim jesteśmy wielcy.  

Mówi to jako pokrzepiający i karmi niemowlęta. On je miłuje, gdy podrastają. 

 

➢ Św. Grzegorz Wielki 

 

Modlitwa i miłosierdzie 

 

Przeto sama Prawda, ukazana nam przez przyjęcie naszego człowieczeństwa, trwa na 

górze na modlitwie, w miastach czyni cuda, ścieląc właśnie dobrym rządcom drogę do 

naśladowania, aby – chociaż przez rozmyślania pną się na wyżyny – jednak współczuli i 

pomagali słabującym: bo miłość wtedy przedziwnie dźwiga się ku górze, kiedy 

miłosierdzie schodzi ku dołom bliźnich.  

I jeśli życzliwie zstępuje się na te niziny, to równie mocno zdąża się ku szczytom. 

 

I czytanie :      Jr 23,1-6 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego 

pastwiska - wyrocznia Pana.  Dlatego to mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, 

którzy mają paść mój naród: Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i 

nie zatroszczyliście się o nią; oto Ja się zatroszczę o nieprawość waszych 

uczynków - wyrocznia Pana.  Ja sam zbiorę resztę swego stada ze wszystkich 

krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, by miały 

coraz liczniejsze potomstwo.  Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i 

nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani trzeba będzie szukać 

którejkolwiek - wyrocznia Pana. Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy 

wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując 

roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego 

dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś 

będzie imię, którym go będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością. 

 

 

 



 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

➢   Św. Grzegorz Wielki 

 

Rachunek sumienia pasterza 

 

➢ Ale czy jeśli my [kapłani] się nie troszczymy, wszechmogący Bóg opuszcza 

swoje owce?  

W żadnym razie: On je bowiem – jak to przez Proroka poprzysiągł – sam pasie i 

wszystkie, które zawczasu przygotował do życia, pobudzając przez razy, kształci 

duchem żalu.  

I zaprawdę, poprzez nas wierni przychodzą do świętego chrztu, za pośrednictwem 

naszych modlitw otrzymują błogosławieństwo i przez włożenie naszych rąk przyjmują 

od Boga Ducha Świętego – i oni ciągną do królestwa niebieskiego, a oto my przez 

swoje lekceważenie zmierzamy ku dołowi.  

Wkraczają wybrani, oczyszczeni rękoma kapłanów, do niebiańskiej ojczyzny – a 

kapłani sami, z powodu niegodnego życia, pędzą ku piekielnym katuszom.  

Do jakiej więc rzeczy, do czego porównam złych kapłanów, jeśli nie do wody 

chrzcielnej, która zmywając grzechy chrzczonych, ich posyła do królestwa 

niebieskiego, a sama spływa potem do ścieków?  

Lękajmy się tego, bracia – niech nasze działanie zgadza się z istotą naszej posługi. 

Każdego dnia myślmy o uwalnianiu się od naszych grzechów – by nasze życie, 

poprzez które wszechmogący Bóg każdego dnia rozwiązuje innych, samo nie 

pozostawało związane grzechem.  

Rozważajmy bez ustanku, czym jesteśmy, ważmy zadanie nasze, ważmy ciężar, 

jaki na siebie wzięliśmy. Każdego dnia rozliczajmy ze sobą to, co mamy do 

rozliczenia z naszym Sędzią. A przy tym tak powinniśmy otaczać troską siebie, żeby 

nie zaniedbywać troski o bliźniego – by każdy, kto się z nami styka, był przyprawiany 

solą naszego słowa.  

Widząc kogoś wolnego a podatnego na pokusy, należy go napominać, by przez 

związek małżeński starał się opanowywać swoją nieprawość – żeby poprzez to, co 

wolno, uczył się panować nad tym, czego nie wolno.  

Widząc kogoś w małżeństwie, należy go napominać, by tak troszczył się o sprawy 

ziemskie, żeby miłości Bożej niżej od nich nie stawiał – niech tak zadowala wolę 

współmałżonka, by nie wzbudzał niezadowolenia Stwórcy.  



Widząc duchownego, należy go napominać, żeby żył tak, by swoim życiem 

dostarczał przykładu świeckim – żeby z powodu jego występku – w razie gdyby było 

coś, co można by mu zasadnie zarzucić – nie ponosiło uszczerbku dobre imię naszej 

religii.  

Widząc mnicha, należy go napominać, by w tym co robi, mówi i myśli, miał zawsze 

na względzie szacunek dla swego habitu – niech całkowicie opuszcza to, co światowe i 

co oczom ludzkim ukazuje habitem, obyczajnością swą niech przed oczy Boga zanosi.  

Kto przeto już jest święty, niech będzie napominany, by wzrastał; kto zaś jeszcze 

jest nieprawy, niech będzie napominany, by się poprawił – tak, żeby każdy, kto by się 

zetknął z kapłanem, odchodził zaprawiony solą jego nauki.  

Te sprawy, bracia, sami w sobie z niepokojem rozważajcie, tymi też sprawami z 

bliźnimi się dzielcie – gotujcie się oddać Bogu Wszechmogącemu owoc z pracy, 

której się podjęliście. Lecz to, o czym powiedzieliśmy, łatwiej u was uzyskamy, 

modląc się, aniżeli mówiąc. 

 

 

Roman Brandstaetter  

"Jezus z Nazarethu" 

Powrót apostołów 

 

Ociężale wlokły się zimowe dni, tygodnie i miesiące. Padały ulewne deszcze, 

gwałtowne deszcze, ziemia spękana i twarda chciwie piła życiodajną wilgoć, potem 

nastawały nagle rozpogodzenia, ustępowała senność zimowego czasu, gleba wzbierała 

żyzną czerwienią i zdawało się, że już, już nadchodzi wiosna — tego roku drzewa 

migdałowe zakwitły w drugiej połowie miesiąca tebeth — gdy nagle zrywał się 

porywisty wiatr, chmury w okamgnieniu zakrywały całe niebo i znów gęsta ulewa 

dudniła o ziemię, która utraciwszy swój czerwony odcień, teraz ciemna, skupiona, z 

okrutnym nienasyceniem wsysała wartkie potoki wody, płynące z niebieskich 

spichlerzy.  

Już w miesiącu tiszri rozpoczynali orkę. Po odprawieniu błagalnych modłów 

postępowali wolnym krokiem za lemieszami, ciągnionymi przez woły, a ponieważ 

okute żelazem ostrze raczej ślizgało się i skakało po powierzchni gleby, niż wrzynało 

się w jej głąb, rozbijali długim ościeniem nieposłuszne grudy, które, zbite z chwastami 



w skamielinę, mimo ulewnych deszczów wciąż jeszcze zachowywały twardą 

spoistość.  

A potem rozpoczął się błogosławiony siew jęczmienia, prosa i bezcennej pszenicy, 

a ponieważ bron nie znali, wyganiali na pola wśród głośnych nawoływań kozy i owce, 

które biegnąc wielkim stadem przez obsiane skiby, racicami wgniatały ziarno w 

oporną ziemię.  

I znów na przemian pierzchały chmury, różowiła się ziemia, spadały deszcze i 

świeciło słońce, a pod działaniem tych przemian nastawał czas kiełkowania ziarna, 

które Elohim wypełnił swoją mądrością i wywołał z ziemi dla dobra i pożytku synów 

człowieczych.  

Na samym początku zimy, między dwoma ulewnymi deszczami, gdy spoza chmur 

wyjrzał błękit nieba, czterej uczniowie Johanana ben Zecharia przybyli do Jezusa — 

idąc do Kfar Nahum, wciąż zatrzymywali się po drodze i wszystkim opowiadali o 

zbrodni tetrarchy — i przynieśli mu wieść o męczeńskiej śmierci Niestrzyżonego.  

Śmierć Johanana ben Zecharia nie była dla Jezusa zaskoczeniem. Pan, który święty 

upadek nazira ustanowił jeszcze przed poruszeniem się płodu w łonie jego matki 

Eliszeby, nie chcąc teraz wytrącać z równowagi ustalonego porządku świata, pogrążył 

się w znikomym człowieczym smutku i przez długie dni i noce, spłacając dług 

służebnemu przemijaniu, uskarżał się bolesną skargą nad losem ściętego brata. 

Siedział w izbie na ziemi milczący i chmurny, i wśród śpiewu psalmujących uczniów 

— w tym podniosłym chórze uczestniczyli również czterej uczniowie Niestrzyżonego 

— przebiegał myślą drogę nazira, rozpoczętą w dniu, w którym począł on głośnym 

głosem wołać na pustyni, a zakończoną posłusznie i nienagannie całkowitym 

pomniejszeniem się aż do największego pomniejszenia się, wyrażonego w cielesno-

symbolicznym akcie, jakim było odcięcie głowy od tułowia, dokonane z rozkazu 

króla-szakala.  

Jezus więc, siedząc na ziemi i rytmicznym nigunem zmawiając psalmy pokutne, w 

żałosnym rozmyślaniu cierpiał nad śmiercią brata wielkim cierpieniem, wycierpianym 

już u samych źródeł ustanowienia, a teraz tylko powtórzonym z towarzyszeniem 

melancholijnej melodii.  

Z trudem pogodził się z pustką powstałą po śmierci Niestrzyżonego, aczkolwiek 

sam ją przecież powołał i sam teraz zubożył dzieje człowiecze o jedną wielką 

nieobecność, która z chwilą swojego nastania wzbogaciła wieczność — a cóż może 

być wznioślejszego i piękniejszego nad wzbogacanie niebios za pomocą ubywającej 

doczesności!  

Wypadki, dziejące się dokoła Jezusa, działy się w myśl zasady o odwróconym 

porządku stawania się, to znaczy, że to wszystko, co zostało dokonane, nagle 



zaczynało się stawać i po wielu przygodach dokonywało się, czyli wracało do swojej 

przeszłości, do źródła, do aktu dokonanego.  

Była to jednoczesność wieloczesności, rozłożona na poszczególne okresy — po 

prostu było to sprytne skurczenie się czasu do rozmiaru chwili, zawierającej w sobie 

całą wieczność — które dziejąc się w czasie, od zapowiedzi aż do spełnienia, mimo 

logicznego następstwa zdarzeń stanowiły doskonałą jednoczesność.  

Dzięki temu niepodzielnemu scaleniu jednoczesności z wieloczesnością, 

dokonanemu w Osobie Jezusa, w Rabbim zbiegały się zgodnie wszystkie wartości i 

zjawiska przeciwstawne, na podobieństwo świętego kontrapunktu, tego cudu 

nieobeszłej, nieogarnionej i niepojętej harmonii Elohim.  

Dlatego żałobny śpiew Jezusa z powodu śmierci Johanana ben Zecharia był 

żałobno-radosnym uniesieniem nad sprawiedliwym dokonaniem się gorzkiej i 

przerażającej niesprawiedliwości.  

Gdy okrwawiona głowa nazira, ukoronowana nigdy niestrzyżonymi włosami, 

zanurzyła się w wodach zanurzenia i znikła w nich na całą wieczność, a z wygładzonej 

powierzchni Jam Kinereth wyłoniło się wprawdzie jeszcze szklane i chłodne, a mimo 

to już wiosenne niebo, oczyszczone z chmur podmuchem ciepłego wiatru, Jezus 

podniósł się z ziemi i westchnąwszy, powrócił po dniach smutku do codziennych 

zajęć: do rozmów z uczniami, do przypowieści i do mów pouczających o miłości 

bliźniego, o Królestwie Bożym, o duchu przykazań.  

Szła wiosna. Trawy zieleniły się na łąkach, zboża na polach, winnice na 

południowych stokach wzgórz, wschodziła cebula, soczewica i czerwony pieprz, i 

wielka z tego powodu była radość synów Izraela, którzy w niezmiennie 

powtarzających się porach roku upatrywali błogosławioną dobroć Elohim, 

odpłacającego swojemu ludowi za wszystkie modlitwy i błagania niezachwianą 

kolejnością zjawisk, doskonałym kołem czterech pór roku, a modlitwa ich była tym 

żarliwsza, im głębsze było ich przeświadczenie o łasce Pana, który mógł przecież — 

gdyby chciał — natychmiast przerwać ten kolisty postęp, zburzyć go i kazać 

bezpłodnym ciemnościom szeolu zapanować nad światem.  

Na początku miesiąca nisan, tuż przed zachodem słońca, apostołowie wrócili do 

Kfar Nahum, do domu Kefasa, pokłonili się Rabbiemu, opowiedzieli mu o śmierci 

Niestrzyżonego — Jezus skinieniem głowy dał im do zrozumienia, że już wie o tym 

zdarzeniu — i zdali Mu sprawę o swoim posłannictwie, o tym, co zdziałali, czego nie 

zdziałali, ile razy błogosławili gościnne domy i ile razy strząsali proch ze swoich nóg.  

Mąż słuchał uważnie, a oni wciąż mówili, długo i dokładnie. Niestety nic nie 

wiemy ani o owocach ich pracy, ani o ich działaniu na drogach i na ścieżkach Galilei, 

ani o głoszeniu przez nich Królestwa Bożego, ani o domach, które ich gościnnie 

podejmowały, ani o domach, które zamykały przed nimi swoje bramy, ani o 



uzdrawianiu chorych, oczyszczaniu trędowatych i wyrzucaniu demonów z opętanych 

synów człowieczych.  

Nic nie wiemy. Mimo to staramy się dociec prawdy, a ta nasza ciekawość — nie 

przesądzajmy wyników naszych kruchych domysłów — może pozwoli nam choć 

częściowo rozsupłać węzeł przemilczanych przez Ewangelistów dziejów tej krótkiej 

wędrówki Dwunastu Posłańców po krainie Galilei.  

Było to pierwsze posłannictwo, które wszyscy razem otrzymali od Jezusa. Poszli 

sami. Samotnie.  

Rabbi w swojej nauczycielskiej trosce świadomie skazał ich teraz po raz pierwszy 

na samodzielność działania, zaopatrzył ich w jasne polecenia i wskazania i udzielił im 

wyczerpujących pouczeń.  

Był to zabieg wychowawczy, który zmuszał uczniów do podejmowania własnych 

postanowień, do duchowej przedsiębiorczości, rzutkich odpowiedzi, błyskawicznego 

znajdywania dowodów, dobierania ich i celnego posługiwania się nimi.  

Zauważyliśmy, że dotychczas w sporach Jezusa i w jego dyskusjach z faryzeuszami 

apostołowie byli tylko milczącymi świadkami tych scen.  

Może niekiedy podczas dysputy Rabbiego z Jego przeciwnikami dorzucali jakieś 

słowo, może stawiali jakieś pytanie, nigdy natomiast samodzielnie nie ośmielali się 

prowadzić w obecności swojego Nauczyciela uczonych rozmów z nacierającymi na 

Niego faryzeuszami.  

Słuchali, co Jezus mówi, a słuchając uczyli się, z drobiazgową ścisłością śledzili 

bieg Jego myśli, sposób udzielania odpowiedzi, sztukę stawiania pytań i zapędzania 

przeciwników w kozi róg za pomocą ich własnych uzasadnień.  

I nagle przed dwoma miesiącami Jezus wysłał ich na samodzielną wędrówkę po 

Galilei i, ograniczywszy pole ich pracy jasno wyrażonymi poleceniami, kazał im 

działać o własnych siłach i według własnego uznania, stanąć oko w oko z 

faryzeuszami, liczyć tylko na siebie, czyli wydał ich na pastwę ich własnych 

doświadczeń; nie wynika z tego jednak, że Rabbi był przeświadczony o całkowitym 

przygotowaniu wybranych do podejmowania tak trudnych i odpowiedzialnych zadań; 

znał wady apostołów i niedostatki ich duchowego przysposobienia, był świadom ich 

nieumiejętności pojmowania wielu zjawisk, których często byli naocznymi świadkami, 

a przede wszystkim wiedział, że wiele jeszcze upłynie czasu, zanim zrozumieją sens 

Jego utajonej Obecności wśród ludzi.  

Mimo to posłał ich, aby nauczyli się czynić według własnej przedsiębiorczości i 

zaradności.  

Nie wydaje się, aby ta pierwsza próba, której musieli się pokornie poddać, wydała 

bogate owoce.  



Świadczy o tym zachowanie się Jezusa, który po wysłuchaniu sprawozdania 

apostołów ani jednym słowem nie wyraził im swego uznania i tylko współczuł im z 

powodu ich zmęczenia.  

Jakżeż inne — słoneczne i radosne — było zachowanie się Rabbiego po powrocie 

siedemdziesięciu uczniów, których kilka miesięcy później wysłał na pracę pouczającą 

do krainy judejskiej w tym samym celu, co apostołów do Galilei!  

Nie wiemy, z jakimi trudnościami borykali się apostołowie. Nie wiemy, jakie 

odwiedzili miasta, miasteczka i wsie.  

Prawdopodobnie napotkali twardy opór nieprzychylnych im faryzeuszów i nie 

umieli za pomocą swoich argumentów zbić argumentów przeciwnika.  

Może ludzie ostrzeżeni przez wysłanników Kajafy bali się posłańców Rabbiego, 

podejrzanego u odszczepieństwo, i nie udzielali im opieki i schronienia.  

Może posłańcy, działając w trudnych warunkach i nie mając oparcia w cielesnej 

obecności Jezusa, poczuli się osamotnieni, bezradni, odsłonięci na ciosy 

przeciwników, a bezbronność taka na pewno nie wpływała pobudzająco na ich dobre 

samopoczucie, na hart ich woli i wytrzymałość na trudy.  

➢ A może nieumiejętnie głosili słowo o Królestwie Bożym?  

➢ A może niewprawne i niezręczne były ich mowy?  

Jezus dla uświęcenia posłannictwa dał im moc oczyszczania trędowatych i 

wypędzania duchów nieczystych.  

Czy kogoś uleczyli? Nic o tym nie wiemy.  

Czy wypędzali szatanów z opętanych? I o tym nic nie wiemy.  

Gdyby chorych leczyli, a szatanów wypędzali, te podniosłe wypadki znalazłyby 

jakiś odzew w Jezusie, który przecież kilka miesięcy później rozradował się w Duchu 

Świętym na wiadomość o wypędzaniu Pełzających przez rozesłanych po Judei 

siedemdziesięciu uczniów.  

Biedni apostołowie, powróciwszy z nieudanej wyprawy, niewątpliwie doznali 

smaku goryczy z powodu zmarnotrawionych możliwości — jakżeż to się mogło stać?  

Ruszając w drogę czuli przecież na sobie moc i uświęcenie otrzymane od Jezusa! — 

i na pewno im nawet przez myśl nie przeszło, że ich niepowodzenie mogło być 

właśnie ukrytym celem Nauczyciela, który za pomocą tej bolesnej próby chciał im 

unaocznić trudność ich posłannictwa — trud i niepowodzenie są często udziałem 

uświęcenia — i tym sposobem zahartować ich dusze i przygotować je na jeszcze 

cięższe doświadczenia.  



„Moc w słabości się doskonali” — kilka lat później napisze jeden z apostołów, 

uczeń czcigodnego Gamaliela, dzisiaj jeszcze zaciekły faryzeusz, z rosnącą 

nieufnością śledzący z daleka poczynania Rabbiego z Nazarethu.  

Gdy apostołowie po powrocie do Kfar Nahum znaleźli się u boku Jezusa, szybko 

odzyskali poczucie bezpieczeństwa, bo znowu byli jak owce idące za pasterzem, który 

ich prowadził, dbał o nich, orzeźwiał ich dusze i wiódł prawymi ścieżkami.  

Zadowoleni byli, że znajdują się w bezpośrednim zasięgu Jezusa, że kierowani 

przez Niego nie będą musieli łamać sobie głowy nad każdym trudnym zagadnieniem, 

że będą szli za Nim krok w krok i czynić będą to, co On im każe, zatem wyzwolą się z 

samodzielności, z tego jarzma, które ich okrutnie uciskało.  

Wiedzieli jednak, że ta miła bezczynność jest krótkotrwała i że Jezus już wkrótce 

nałoży na ich karki jeszcze cięższe brzemię samodzielnej pracy, a temu brzemieniu 

będą musieli sprostać i dźwigać je z doskonałą zgodą na wszystkie utrapienia i uciski, 

jakie na nich spadną. Nie trudzili się.  

Ale teraz zmęczeni drogą — już świtało nad wzgórzami Golan, gdy kończyli 

opowiadanie o trudnej wędrówce po Galilei — rozkoszowali się swoim 

bezpieczeństwem i cieszyli się, że już wkrótce ruszą razem z Jezusem do Jerozolimy 

na wielkie święto Pesach, które godnymi krokami, jak siwy patriarcha, zbliżało się z 

głębi czasu.  

Pogrążeni w tych błogich widokach, łamali chleb, zagryzali go surowym czosnkiem 

i z zapałem sięgali do miski z suszonymi rybami, a jadło smakowało im w dwójnasób, 

bo spożywali je w towarzystwie Rabbiego.  

Właśnie słońce wzeszło, a śniegi Hermonu rozbłysły jaskrawą bielą, gdy przed 

domem poczęły się gromadzić tłumy ludzi, domagających się głośnym wołaniem 

rozmowy z Jezusem i apostołami. Znużeni, spojrzeli po sobie.  

Wtedy Jezus, podniósłszy się od stołu, rzekł:  

— Nie macie nawet chwili sposobnej, aby spokojnie się posilić. Usuńmy 

się zatem na miejsce odosobnione, abyście mogli nieco odpocząć.  

Z trudem przepychając się przez gęsty tłum, wyszli z domu i udali się do przystani. 

Wsiedli do łodzi. Wiosła uderzyły o wodę. Gdy łódź znalazła się w sporej odległości 

od brzegu, Kefas spytał Jezusa:  

— Dokąd popłyniemy, Rabbi?  

Jezus rozejrzał się po widnokręgu. Przezroczysta, szmaragdowa mgła unosiła się 

nad brzegami, a poza mgłą majaczyły białe zarysy miasteczek i wsi, gęsto 

rozrzuconych nad Jam Kinereth.  



W czystej ciszy poranka dochodził śmieszny krzyk nurczyków i płochliwe 

trzepotanie białych pelikanów w szuwarach. Ciepły wietrzyk, zazdroszcząc 

beztroskiemu ptactwu, baraszkującemu w sitowiu, zmarszczył powierzchnię jeziora i 

lekko zakołysał łodzią, ale natychmiast znieruchomiał uważając prawdopodobnie, że 

to, co wypada nierozumnemu i płochliwemu ptactwu, nie przystoi powiewowi, bratu 

oddechu i tchnienia, tym dostojnym krewnym Świętego Ducha i Elohim.  

Wzrok Jezusa przesuwał się po brzegach zarośniętych grzywą wysokiej trzciny, 

krótką chwilę zatrzymał się na białych oparach, unoszących się z gorących źródeł w 

Chametha, w pobliżu grzesznej Tyberiady, i prześliznąwszy się szybko po 

rozkołysanej jęczmieniem równinie Genezar, zatrzymał się na przeciwległym brzegu, 

na górach, u których podnóża złociła się Bethsaida Julii.  

Rabbi wyciągnął przed siebie palec i wskazał północny kierunek.  

— Czy popłyniemy do Bethsaidy Julii? — spytał z jawnym zdziwieniem w głosie 

Theom Bliźniak.  

— Panie, przecież zbliża się Pesach i czas jest czynić przygotowania do 

pielgrzymki do Świętego Miasta — rzekł Kefas.  

A ponieważ Jezus nic nie odpowiedział, Johanan ben Zebadia, odpowiadając na 

Jego milczenie, rzekł:  

— Czy w tym roku nie zamierzasz, Rabbi, świętować w Jerozolimie wielkiego 

święta?  

Jezus patrzał przed siebie. Niewypowiedziane zapadło w niewypowiedziane. Kefas 

skierował posłusznie barkę na północny wschód; płytko zanurzone wiosła mocno 

uderzyły o wodę i łódź pomknęła we wskazanym przez Jezusa kierunku.  

Wpatrywali się w coraz wyraźniej rysujący się brzeg, aż ujrzeli Jordan — który w 

tym miejscu wpadał do Jam Kinereth, aby potem samotnie płynąć przez dolinę Ghor 

ku Morzu Soli — i czerwono-złote kwiaty laurowych żywopłotów, i żółte jaśminy, 

pnące się po murach domów, jakby je chciały osłonić swą dziewczęcą wiotkością 

przed palącymi promieniami słońca.  

 


