
Powołanie do specjalnej misji    (Dz 13, 1-5, 13)

Przygotowanie bliższe
Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Spraw Panie, aby moje wszystkie myśli, pragnienia…

Obraz:Zobaczyć modlącą się wspólnotę i Pawła w tej grupie.  Słuchać jak się modlą, jak śpiewają.

Prośba: O nowe rozumienie roli wspólnoty w moim powołaniu.

1. Powołanie odkryte na modlitwie
• Wspólnota  modli  się  i  pości,  zanim  niektórzy  jej  członkowie  zostaną  wysłani  na  ewangelizację.

Fizycznie - nie wszyscy jadą ewangelizować, ale duchowo jest to wyjazd całej wspólnoty, ponieważ cała
wspólnota jest zaangażowana w podejmowaną misję. Odniosę to do swojego życia – jak ja uczestniczę
w tym, co robi moja wspólnota?

• Wewnętrzna zgoda wspólnoty na to, by wysłać dwie osoby na ewangelizację, oznaczała zgodę na mocne
osłabienie wspólnoty. Na ewangelizację bowiem nie wysyła się osób niedoświadczonych i nieudolnych,
ale tych, którzy poradzą sobie w każdych warunkach, mają doświadczenie, charyzmat i zapał. A zatem
wewnętrzna zgoda na podjęcie nowej misji jest często zgodą na obumieranie. Aby mogło zakwitnąć coś
nowego, stare musi odejść. Odniosę to do siebie, do swoich utartych ścieżek działania...

• Autor Dziejów podkreśla także rolę wspólnoty w rozeznawaniu nowej misji. Duch Święty interweniuje
tam, gdzie modli się wspólnota. Bóg nie objawia się jednemu człowiekowi, czyniąc do Alfą i Omegą
wspólnoty. Ale Bóg przychodzi w jedności i pokoju do całej wspólnoty, która trwa na modlitwie.

• Misję wspólnota odkrywa na wspólnej modlitwie. Nie jest to modlitwa jednorazowa, i krótka. Świadczy
o tym podjęty post. Post jest zawsze rozłożony w czasie. Nie można pościć godzinę lub dwie. Pości się
jakiś konkretny czas. A zatem ważne decyzje (np. te dotyczące misji) wspólnota podejmuje na dłuższej i
ponawianej  wspólnotowej modlitwie.  Widać,  że byli  w tym cierpliwi i  pokorni,  skoro Duch Święty
powiedział: „Wyznaczcie Mi już Barnabę i Szawła...”.
Co ciekawe, czasownik „pościć” w Dziejach Apostolskich pojawia się tylko tam, gdzie trzeba dokonać
ważnego wyboru osób do pełnienia odpowiedzialnych funkcji. Barnaba i Paweł mieli zwyczaj w takich
sytuacjach podejmowac post, który towarzyszył modlitwie wspólnotowej. A czy ja umiem pościć, aby
prosić Boga o rozwiązanie jakiejś sparwy lub otrzymanie odpowiedzi na zadane Mu pytanie?

2. Modlitwa wsatwiennicza wspólnoty
• Po dokonaniu wyboru,  następuje  moment  modlitwy wstawienniczej  za  osoby wybrane do pełnienia

nowej misji. Gest nałożenia rąk nie przekazuje misjonarzom żadnej władzy, ale jest gestem jedności z
nimi  całej wspólnoty.  Chociaż wspólnota się podzieli, to jednak pozostaje w jedności. Zobaczę to w
moim życiu.

• Modlitwa z nałożeniem rąk pokazuje także kierunek myślenia wspólnoty: wy jedziecie ewangelizować,
ale  my  pozostaniemy  z  rękoma  wyciągniętymi  nad  wami;  wy  będziecie  walczyć  o  wiarę  na
bezpośrednim  froncie,  my  będziemy  wstawiać  się  za  wami,  pozostając  z  wyciągniętymi  rękoma.
Bierzemy również odpowiedzialność za to, co będziecie robili, występując jako część naszej wspólnoty.

• Zobacz też wagę modlitwy wstawienniczej w Wj 17,11-12.
• Spróbuję odnieść to do mojego życia: na ile trwam na modlitwie wstawienniczej, czy o niej pamiętam?

Być  może  obiecuję  modlitwę,  a  potem szybko  opuszczam ręce… Czy rozumiem sens  i  znaczenie
modlitwy wstawienniczej?  

3. Pierwsze trudności
• Barnaba i Paweł wyruszając w misję wzięli też ze sobą do pomocy (w. 5) Jana zwanego Markiem czyli

św. Marka Ewangelistę – kuzyna Barnaby. Od samego początku ekipa misyjna zabiega o to, aby między
nimi też wytworzyła się wspólnota posługiwania i  modlitwy.  Z jednej  strony są oni  powołani  przez
wspólnotę, z drugiej strony również między sobą tworzą wspólnotę.



• Jan   Marek nie był  osobą, która została wybrana do posługi ewangelizacyjnej przez całą wspólnotę.
Jednak wybrani aposotołowie mogli dobrać sobie osoby do pomocy. Taka praktyka była też później.
Jadący na misję, proszą osoby ze wspólnoty o pomoc w zadaniu, które jest do wykonania.

• Odniosę to do siebie – czy jestem skory pomagać lub czy posługując proszę innych o pomoc… bo może
próbujesz robić wszystko samemu. Proszenie kogoś o pomoc jest zaufaniem tej osobie. Pomocnik może
wykonać pracę dobrze, ale może się zdarzyć, że zrobi ją gorzej niż gdybym ja osobiście się tym zajął.
Uderza  to  zatem  w  perfekcjonizm,  który  może  się  we  mnie  przejawiać.  Działanie  wspólnotowe
pozbawia nas perfekcjonizmu,  uczy cierpliwości  i  ciągłego przebaczania,  zachowywania jedności.  A
jeśli ta osoba podejmie dzieło ewangelizacji o wiele lepiej niż ja – czy będę potrafił opanować swoją
zazdrość i modlić się za nią osłonowo, skoro to sam Bóg wyposażył ją w dary potrzebne na pierwszej
linii frontu?

• Okazało się, że św. Marek nie wytrzymał trudu podróży misyjnej i wrócił do Antiochii (w. 13). Analiza
egzegetyczna tekstu wskazuje na to, że dosżło do konfliktu pomiędzy św. Markiem a św Barnabą i św
Pawłem. Mamy sytucję, w której trzech świętych prowadzących wspólnie ewangelizację nie dogadało
się i doszło do podziału. Mogę przyjrzeć się sporom we wspólnocie, w ewngelizacji. Święci też mogą
mieć trudności we wzajemnym porozumieniu. Przyjrzę się, z kim najtrudniej współpracuje mi się w
ewngelizacji. Jakie działania podejmuję, żeby mimo wszystko zachować jedność i nie krytykować w
sercu wszystkich działań tego człowieka? Czy Duch Święty zaprasza mnie do czegoś więcej?

• Czego  dotyczył  konflikt  między  świętymi?  Najprawdopodobniej  stylu  prowadzonej  ewangelizacji.
Marek sprzeciwiał się temu, aby wychodzić od razu do pogan (np. do prokonsula – w.7), zaś Barnaba i
Paweł nie mieli w tym względzie oporów. Do sporu doszło na statku, kiedy płynąc z Pafos do Perge
ewangelizatorzy mieli czas, aby podsumować swoją działaność na Cyprze. Kiedy dopłynęli do portu-
Marek natychmiast wrócił, a Barnaba i Paweł kontynuowali ewangelizację.

Rozmowa końcowa

Modlitwa „Zabierz Panie i przyjmij…”

Notowana refleksja


