
 

Drugie czytanie  -  z listu do Efezjan 1, 3 - 14 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napełnił 

nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. 

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani 

przed Jego obliczem. Z miłości  przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów 

przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej 

łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - 

odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w 

postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej 

woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni 

czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w 

niebiosach, i to, co na ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry 

przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej 

woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już przedtem 

nadzieję złożyli w Chrystusie. W Nim także i wy usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą 

Nowinę waszego zbawienia, w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni 

pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa 

w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego 

majestatu. 



- W tekscie greckim caly ten fragment stanowi jedno zdanie! 

- Sa to slowa dziekczynienia i zachwytu nad pelnym Milosci planem Boga, ktorym 

jest zjednoczenie calej ludzkosci w Jezusie Chrystusie.  

„…oznajmił nam tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w 

Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w 

Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.“ (w.9-10) 

 

 1. Bog ma plany dla czlowieka i dla calego stworzenia.  

 - to znaczy, ze historia ludzkosci ma swoj sens i ukierunkowanie 

 - nasza historia zdaza ku spelnieniu: jak mowi Pawel: zdazamy ku “dokonaniu sie pełni 

czasów” (…)  byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu”.  

 - Jego plan przerasta nas calkowicie….jest dla nas mysterium, ktore tylko Bog moze 

nam objawic, wyjasnic:  

     “Bog szczodrze wylał na nas swa laske w postaci wszelkiej mądrości i 

  zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według  

  swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął.” (W.8-9) 

 

W slownictwie Pawla, slowo mysterium nie oznacza jakiegos sekretu Boga ale Jego 

bliskosc (prywatność), do ktorej nas zaprasza. On pragnie dac nam udzial w Swojej 

madrosci i inteligencji… 

 

 2.   Plany Boga sa pelne Milosci. 

  - W czytanym dzis tekscie, slowa « blogoslawienstwo, milosc, laska » wystepuja 
wielokrotnie. Takie tez jest znaczenie slow « ku chwale majestatu swej łaski », co 
inaczej moznaby przetlumaczyc : « Bog zostanie rozpoznany jako Bog laski to znaczy 
jako Bog, ktorego Milosc jest darem. » 

  * « Z miłości  przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa 
Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą 
obdarzył nas w Umiłowanym. » (w.5-6) 

   * « po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już przedtem 
nadzieję złożyli w Chrystusie » (w.12) 

   * « On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas 
uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu. » (w.14) 



- Prorok Jeremiasz pisal : « Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam 
co do was - wyrocznia Pana - zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić 
wam przyszłość, jakiej oczekujecie. » (Jr 29, 11) 

 

3. Plany Boze wypelnily sie w Jezusie Chrystusie. 

   * « Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa 
Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą 
obdarzył nas w Umiłowanym. » (W. 5-6) 

  - Chrystus jest Alfa i Omega, centrum swiata i historii ludzkosci…przez Niego 
otrzymalismy znamie Ducha Swietego (w.13) 

Ta wiodąca rola Chrystusa byla zaplanowana od wiekow, « przed założeniem świata » 

(w.4). Bog od wiekow pragnal i zaplanowal uczynic nas swymi dziecmi… 

 

 

 

 

Ewangelia  wedlug  Marka 6, 7-13 

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. 

- Jest to poczatek misji “Dwunastu”. 
- Marek juz wczesniej wspomina, ze Jezus od jakiegos czasu planowal wyslac 

Uczniow na misje: 
 

• “I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na 
głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc 
Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna 
Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges5, to 
znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, 
Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza 
Iskariotę, który właśnie Go wydał.” (Mk 3, 16-19) 

 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=302#P5


“przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę 
nad duchami nieczystymi” 

- Jezus daje im trzy rady: by szli dwojkami, by zabrali ze soba tylko niezbedne 
rzeczy, by nie dali sie zastraszyc przesladowaniom, ktore nieuchronnie ich 
dotkna… 

   1. Jezus wysyla Uczniow po dwoch.  

Byc moze wynika to z zydowskiego zwyczaju mowiacego o tym, ze aby jakies 
swiadectwo zostalo uznane, trzeba bylo minimum dwoch swiadkow.  

   * « Nie przyjmie się zeznania jednego świadka przeciwko nikomu, w żadnym 
przestępstwie i w żadnej zbrodni. Lecz każda popełniona zbrodnia musi być 
potwierdzona zeznaniem dwu lub trzech świadków. » (Pwt 19, 15) 

Misja gloszenia Dobrej Nowiny i dawania swiadectwa o Niej nie jest sprawa 
indywidualna. Apostolowie rowniez podrozuja dwojkami. Piotr i Jan nauczaja w 
Swiatyni Jerozolimskiej (Dz 1), Pawel i Barnaba wyruszaja do Syrii i Azji Mniejszej (Dz 
13-15), Pawel rozstawszy sie z Barnaba kontynuje misje z Sylasem (Dz 16-17).  

 

Jezus juz wczesniej wysylal uczniow po dwoch: 

     a)  by przygotowali Jego wjazd do Jerozolimy…  

   * « Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał 
dwóch spośród swoich uczniów  i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a 
zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie 
siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! » (Mk 11, 1-2) 

    b)  by przygotowali wieczerze Paschy : 

   * « I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: «Idźcie do miasta, 
a spotka was człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim  i tam, gdzie wejdzie, 
powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym 
spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną5 i 
gotową. Tam przygotujecie dla nas». Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie 
znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. » (Mk 13, 16) 

 

  2. Jezus nakazuje Uczniom, by zabrali w droge tylko niezbedne rzeczy. 

  * « 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!» 
(w. 8-9) 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=313#P5


 - Przypomina to droge po wyzwoleniu z Egiptu, gdy narod wybrany wyruszyl w 
daleka droge, przepasany na biodrach, w sandalach i z kijem do marszu. (Wyj 12, 11) 
Podobnie lud Bozy Kosciola przemierzajac dluga droge…powinien byc latwodostepny, 
w kazdej chwili gotowy do « drogi » i otwarty na dzialanie Ducha Swietego… 

 

  3. Jezus radzi Uczniom, by nie dali sie zastraszyc przesladowaniom, ktore 

nieuchronnie ich dotkna… 
 

- Wedlug opisu Marka, Apostolowie byli swiadkami “niepowodzenia” Jezusa w 
Nazarecie. (Mk 6, 1-6) Jednak juz wczesniej mogli zaobserwowac narastajaca 
opozycje uczonych w Pismie i faryzeuszow przeciw Jezusowi. Przesladowania od 
zawsze towarzyszyly Prorokom.  

Przesladowany Jezus nie opowiada sie po stronie przemocy ani pogardy – ale po 

stronie wytrwalosci i uczciwosci. Podobnie Apostolowie… 

• « Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych 
obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich 
granic.  A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów 
napełniało wesele i Duch Święty. » (Dz 13, 50-52) 

  Oto znaczenie gestu otrzasniecia pylu z nog : « Szanujemy  
  wasza wolnosc, nie przybylismy niczego wam odebrac….nawet 
  pylu z drogi… » 

• « Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy 
wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. » (Lk 10, 11) 
 

- Jest to tez zaproszenie do nie zatrzymywania sie przy « porazkach », by lekka 
noga » isc dalej, cokolwiek sie stanie… 

Na szczescie, wyslani na misje Uczniowie, nie doswiadczaja samych przesladowan i 
uprzedzen…od Zmartwychwstania Jezusa ciagle rosnie liczba chrzescijan. Dzieje 
Apostolskie opowiadaja o licznych osobach otwierajacych swe domy przed Uczniami 
Jezusa. Wowczas zgodnie z rada Mistrza, przyjmuja goscine jako znak szacunku dla 
gospodarzy.  

• « Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. » 
Co znaczy : « kiedy ktos zaproponuje wam goscine, zostancie u niego az do 
konca waszej misji w tej miejscowosci (czy okolicy)» 
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