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Chleb i ryby
To zdarzenie opisują wszyscy czte-
rej ewangeliści. Cud pierwszego  
rozmnożenia chleba ma miejsce 
nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. 
Na pustkowiu Jezus siedzi z ucznia-
mi na wzniesieniu, tysiące ludzi za-
pewne na zboczu.
Święty Mateusz pisze, że to był wie-
czór. Uczniowie poczuli, że spotka-
nie Jezusa z ludźmi niebezpiecznie 
się przeciąga. Podchodzą do Niego  
i zwracają uwagę: Miejsce to jest 
puste i pora już spóźniona. Każ 

więc rozejść się tłumom: niech idą 

do wsi i zakupią sobie żywności! 

(14,15). Apostołowie mają prawo  
pomyśleć, że trzeba coś zrobić, za-
rządzić czasem, zasobami. Mogą 
czuć niepokój. Wydaje się, że wy-
starczy powiedzieć: pora się rozejść, 
niech każdy idzie zadbać o siebie. 
Oni sami mają tak niewiele do za-
oferowania, żadnego posiłku, nie 
wystarczyłoby nawet dla nich sa-
mych, dzień już się kończy. A więc 

– dobranoc, rozchodzimy się. Mu- 
sieli być mocno zdezorientowani, 
gdy usłyszeli: Nie potrzebują odcho-

dzić; wy dajcie im jeść! (14,16).
Jezus skierował uwagę apostołów  
na co innego. Może nadal jeszcze 
nie byli przyzwyczajeni do takiej 
Bożej gościnności, duchowej hoj-

ności, która polega na zaufaniu, że 
oddając w ręce Jezusa „niewiele”, 
mogą doświadczyć cudownej obfi-
tości Jego łaski. To zupełnie inna lo-
gika – oparta na bezinteresowności. 
Nie liczy się, ile apostołowie mają, 
tylko co z tym zrobią.
Opowiadanie o cudownym roz-
mnożeniu chleba, ryb jest bardzo  
eucharystyczne.
Jezus podpowiadał ludziom nowy 
sens. To wydarzenie mogło ich do-

prowadzić do myślenia, że istnieje 
pokarm, który się nie wyczerpuje, 
że z tego, co ludzkie, małe, ale ofia-
rowane, Bóg tworzy coś wielkiego, 
dla wszystkich. Rozmnożenie chle-
ba było zapowiedzią śmierci krzyżo-
wej Jezusa. 

Jeden Człowiek

Zdawałoby się, że to tak niewiele 
w perspektywie zadania zbawie-
nia całego świata.
Jednak jeden Człowiek, Jezus 
z Nazaretu, to także Bóg działają-

cy w Jego człowieczeństwie i spra-
wiający, że to Ciało i ta Krew stają 
się niewyczerpanym źródłem łask 
dla Kościoła wszystkich czasów.
Wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, 

spojrzał w niebo, odmówił błogosła-

wieństwo i połamawszy chleby dał 

je uczniom, uczniowie zaś tłumom  

(Mt 14,29). Pięć jęczmiennych chle-
bów i dwie ryby przemienione pod 
wpływem Jezusowego błogosła-
wieństwa i Jego spojrzenia w niebo, 
ku Ojcu, stają się w Jego dłoniach 
pokarmem dla pięciu tysięcy męż-

czyzn, nie licząc kobiet i dzieci (14,21).
To tajemnica egzystencji zanu-
rzonej w Bogu, która oddziałuje 
na wszystkie nasze zmysły – anga-
żuje nas całych. To przygotowanie 
do Eucharystii. Przeżywając ten cud 
do głębi – zarówno intelektem, jak 
i sercem – można zrozumieć, czym 
jest Kościół.

Tłumy poszły za Nim pieszo

Scena pierwszego, cudownego roz-
mnożenia chleba rozgrywa się krót-
ko po tym, jak Jezus, usłyszawszy od 
uczniów Jana Chrzciciela o wyroku 
Heroda i śmierci Jana, oddala się  
w łodzi na miejsce pustynne, osob-
no: 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  

(Mt 14,13-14).

Mt 14,14-21
Mk 6,34-44

Łk 9,11-17
J 6,1-15

Macie się czym dzielić!
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Musiało Go wzruszyć to oczekiwa-
nie, bieda tysięcy ludzi, z którą szli 
do Niego ze swoich miast. Przez 
cały dzień jest z wędrowcami, któ-
rzy zapewne rankiem wyruszyli na 
tę swoją pielgrzymkę, szukali Go  
i podążając po Jego śladach, nieśli 
do Niego swoich chorych. Widzimy 
już tutaj, do czego doprowadza Go 
miłosierdzie wobec ludzi. Garnęli 
się do Niego, bo widziano znaki, ja-
kie czynił na tych, którzy chorowali 
(J 6,2).
Do zaistnienia jeszcze większego 
cudu potrzebny jest ktoś, kto oddaje, 
co ma, kto chce się dzielić z innymi. 
W tej sytuacji chodzi o wielkodusz-
ność apostołów. Na co ich stać? 

Nie ma ludzi  
niepotrzebnych

Nad Jeziorem Galilejskim podczas 
rozmnożenia chleba i ryb nie ma 
ludzi niepotrzebnych. Po całodzien-
nym spotkaniu każdy, kto tu jest  
w tym momencie, jest głodny i każ-
dy może każdego nakarmić. Jezus 
nie koncentruje się na braku, ale 
na tym, co mamy. Nie jest proble-
mem brak chleba, jedynie brak serca.  
W Ewangelii św. Jana (6,1-13) tym, 
kto oddaje Jezusowi swój chleb  
i ryby, jest anonimowy chłopiec  
z tłumu, którego wskazuje Andrzej, 
brat Szymona Piotra. Ewangelista  
nawet nie zapisuje jego imienia. 
Może dlatego, że zostało zapisane  
w niebie (por. Łk 10,20).
W Ewangelii Janowej pojawia się 
więcej szczegółów. Jezus zadaje naj-
pierw pytanie Filipowi o to, skąd 
wziąć chleb dla wszystkich. Obser-
wuje pewnie uczniów, ponieważ 
słyszymy tu dialog z nimi. Najbliżsi 
zaczynają się zastanawiać. Pada py-
tanie: Skąd kupimy chleba, aby oni 
się posilili? Filip od razu przelicza 
finanse, stwierdza, że za dwieście 
denarów nie są w stanie wyżywić 
tłumu. Andrzej rzuca jakby mimo-
chodem, że widział chłopca z chle-
bem. To wszystko, na co zdobyli się 
uczniowie. Po ludzku patrząc, nie 
mają nic dla takiej rzeszy ludzi.

Tyle, ile kto chciał

Dzięki oddaniu dziecka, od którego 
Jezus otrzyma chleb i ryby, wszyscy 
wezmą udział w niezwykłym wyda-
rzeniu, wszyscy zostaną nakarmieni. 
Maleńki dar staje się zapowiedzią 
Eucharystii i Kościoła. Jezus uczy 
tego wieczoru, że Bóg w swoim 
działaniu potrzebuje wyłącznie 
ludzkiej dobroci, że wszystko jest 
możliwe, kiedy człowiek Bogu nie 
odmawia. Choćby to był ktoś nie-
wiele znaczący, jak ten, kto zrobił 
sobie mały zapas na drogę. Czy ten 
chłopiec znad jeziora już wie, jak 
wielkim współpracownikiem uczy-
nił go Bóg? Jezus więc wziął chleby  

i odmówiwszy dziękczynienie, roz-

dał siedzącym; podobnie uczynił  

z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał  

(J 6,11). 

Wzajemność 
i odpowiedzialność

W 1991 roku, 6 czerwca w Olsztynie,  
Jan Paweł II powiedział: Fałszywy 

to obraz Kościoła, w którym duchow-

ni zajmują się rozdzielaniem darów 

duchowych, do świeckich zaś należy 

tylko ich przyjmowanie. W Kościele  

nie ma ani jednego takiego członka, 

którego Bóg nie chciałby uzdolnić do du-

chowego obdarzania innych. Musimy  

tylko nauczyć się rozpoznawać te dary 

udzielane każdemu z nas po to, abyśmy 

mogli obdarzać innych i o dary te za-

biegać. Należeć do Kościoła, to znaczy 

tworzyć „communio”, czyli wspólnotę 

osób wierzących w Chrystusa, które 

wzajemnie się obdarowują. (…) Chodzi 

o to, żebyśmy wszyscy i każdy z osobna 

odkrywali swoje charyzmaty stosownie 

do swego życiowego powołania. Chodzi 

Jezus z uczniami w Emaus
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o to, żeby Kościół i każda parafia prze-

mieniała się we wspólnotę braci i sióstr, 

którzy razem podejmują czynną od-

powiedzialność za Kościół i za sprawę 

Ewangelii.

Oddam życie w dobre ręce

Uczniowie, współpracując z Bożą  
łaską, nigdy nie mają zbyt mało,  
nigdy nie są zbyt słabi, nigdy nie 
braknie im sił. Ich współpraca to 
oddawanie tylko swojego życia  
w dobre ręce!
Jezus najpierw leczy ich chore serca, 
karmi, aby zabrać lęk przed śmiercią.
Przekonuje, że jak powie Apostoł 
narodów: nic nie zdoła nas odłączyć 

od miłości Boga, która jest w Chrystu-

sie Jezusie, Panu naszym (Rz 8,39). 

Apostołowie, którzy przyjmują tę 
prawdę, mogą stać się Jego prawdzi-
wymi świadkami. „Bo takich ludzi 
nam trzeba!” – powiedziałby ktoś 
zatroskany o Kościół. Teoretyczni 
apostołowie, którzy liczą denary, 
wydaliby się nam nudni. Podobnie 
teoretyczni chrześcijanie są mdli. 
Świat przeszedłby obok takich 
uczniów obojętnie.
Ten, kto przeżył cud, musi być kimś 
więcej niż tylko „dobrym człowie-
kiem”. Ma być tym, kogo życie  
w rękach Boga staje się dla innych 
wydarzeniem rozmnożenia chleba.
Apostołowie będący najbliższymi  
świadkami cudów Jezusa, a tuż 
przed Jego śmiercią cudu pierwszej 
Eucharystii, nie byli, nie mogli być 
i nigdy nie stali się dla tysięcy ludzi 

Opracowanie na podstawie tekstu  

ks. Mateusza Tarczyńskiego, teologa,  

doktoranta na Uniwersytecie  

Gregoriańskim w Rzymie 

źródłem łaski. Mogli jednak przy-
prowadzać ludzi do źródła. Mogli 
być kanałem, przez który Bóg wpły-
wał do ludzkich serc wartkim poto-
kiem swojej miłości.

Ludzie usiedli wśród traw

Chleb i ryby pochodzące z koszy-
ka chłopca Jezus podawał uczniom,  
a oni rozdawali dalej. Ludzie sie-
dzieli gromadami wśród traw po 
pięćdziesięciu, bo o to poprosił  
Jezus uczniów, tak mieli rozsadzić te 
pięć tysięcy. Może rozdawali jedze-
nie wspólnie, a chłopiec, który przy-
niósł swoje skromne zapasy, nie 
mógł się nadziwić, co się dzieje. Był 
szczęśliwy, zachwycony? Czy cieszył 
się niezmierzonym dobrem, gdy wi-
dział, że z tego, co sam zmieścił na 
rękach, zostało aż dwanaście koszy 
resztek połamanego chleba?
Przed zachodem słońca nad jezio-
rem ktoś mało znaczący w tłumie 
miał w zapasie tylko pięć chlebów 
i dwie ryby, a obok siedziało kilka 
tysięcy głodnych mężczyzn z ko-
bietami i dziećmi. Jezus sprawił, że  

„nic” stało się aż „nadto”. To nie ten 
chłopiec zrobił. Nie zrobili tego 
apostołowie.
To była uczta zdumienia. Mogli być 
jedynie wdzięczni za miłość Boga, 
która pozwala ludziom dzielącym 
się między sobą chlebem odbijać  
w sobie Jego dobro, piękno, hoj-
ność i miłosierdzie. Naśladowali  
Go jedynie.
I uczniowie poszli, i przekazali chleb 
Jezusa, i pokazali tłumom Tego, 
który z mocą przekonuje: Wszyscy  

spragnieni, przyjdźcie do wody, przyj- 

dźcie, choć nie macie pieniędzy! Ku-

pujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie  

bez pieniędzy i bez płacenia za wino  

i mleko! (Iz 55,1). 
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