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6. Jezus a Pascha – prawdziwy chleb z nieba (J 6)
• Rozmnożenie chleba i ryb w okolicach Paschy (6,1-15)

- 6,2: wielki tłum idący za Jezusem, PONIEWAŻ widzieli znaki (por. 2,23; 3,2 → znaki mają 
wartość, ALE: muszą prowadzić dalej)

- 6,4 – czas akcji: blisko Paschy 
- przejście z zimy do wiosny; wyzwolenie Żydów z Egiptu → z wszelkich form zniewolenia

- 6,11-12 – Janowe szczegóły akcentujące eucharystyczną symbolikę: wziął chleby… 
odmówiwszy dziękczynienie (eucharistesas), rozdał… zbierzcie (synagagete) ułomki (klasmata)

- 6,12: aby nic nie zginęło – por. manna do sytości na pustyni oraz nakaz gromadzenia jej tylko
na jeden dzień, bo się zepsuje (Wj 16,8.12.16.18.21)
→ chleb Jezusa NIE psuje się, lecz można i powinno się go zachowywać (rola uczniów!)
→ napełnienie 12 koszów – znak jakiejś pełni (Mk 6,43/Mt 14,20; Łk 9,17; 7 w Mk 8,8!)

→ przeplatanie się tradycji o Passze z tradycjami chrześcijańskimi o Eucharysti

• 6,14-15: skutek cudu – wyznanie wiary ludu (Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał 
przyjść na świat), ALE: jest to wiara ograniczona; ludzie koncentrują się na znaku, szukają 
kogoś, kto zaspokoi ich oczekiwania; widzą Jezusa jako proroka na wzór Mojżesza (Pwt 
18,15-18) i ziemskiego króla 

• Kroczenie w sztormie po morzu (6,16-21)

- samotna przeprawa uczniów w ciemności (6,17), po wzburzonego silnym wiatrem morzu 
(6,18); lęk
- przyjście Jezusa po wodzie na kształt teofanii ze ST (Rdz 15,1; 26,24; 46,3; Iz 41,13-14; 
43,1.3):  JA JESTEM + Nie bój się + władza Boga nad przerażającym żywiołem morza (Wj 14-
15; Hi 9,8; 38,16; Ps 29,3; 65,8; 77,20; 89,10; 93,3-4; Iz 43,2nn; 51,9-10)
→ Jezus jako PAN → samoobjawienie swej tożsamości (korekta określenia tłumu z 6,14)

- 6,21: uczniowie przyjmują Jezusa do swojej łodzi (por. 1,12-13) 
→ natychmiastowe rozwiązanie problemu przeprawy

• Mowa eucharystyczna w synagodze w Kafarnaum (6,22-71)

- gorączkowe poszukiwanie Jezusa-cudotwórcy przez tłum następnego dnia = dowód, że nie 
zrozumieli, na czym polegał znak rozmnożenia chleba; przemieszczenie się do Kafarnaum
→ Jezus nie przyszedł po to, aby po prostu zaspokoić fzyczny głód, 

ALE: dać chleb, który nakarmi ludzi na życie wieczne
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• dwa wyjaśnienia, jak się to stanie: 

(1) mądrościowe (6,35-51a):  Jezus jest Chlebem Życia w tym sensie, że jego objawienie 
stanowi nauczanie samego Boga (6,45)
- trzeba uwierzyć w Syna, żeby mieć życie wieczne
- 6,35 (Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie 
będzie) → echo obietnicy boskiej Mądrości z Syr 24,21 (Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć 
będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć.)

(2) sakramentalne (6,51b-58): Jezus jako pokarm w innym sensie – trzeba karmić się Jego 
ciałem i krwią, żeby mieć życie wieczne
- powtórzenie motywów z 6,35-51a, ale teraz językiem przywołującym Eucharystę
- 6,51b (Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata) – jakby Janowy odpowiednik 
formuły eucharystycznej (To jest ciało moje za was – 1Kor 11,24; Łk 22,19)

→Jezus karmi swych uczniów zarówno przez swoje objawienie,jak i swoje euch. Ciało i Krew

• prawdziwy chleba z nieba (Dał im do jedzenia chleb z nieba; ~Wj 16,4.15;Ps 78,24;Neh9,15)

(1) 6,25-27:  Rabbi, kiedy tu przybyłeś? (tłum nie rozumie, trywializuje Jego obecność)

→ należy „działać/pracować” na pokarm, który trwa na wieki (pokarm jako dar)

(2) 6,28-29: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?

→ Jezus: dzieło Boga polega na wierze w Tego, którego On posłał (ufność i poleganie na Bogu
zamiast chęci zasłużenia na Boże uznanie; wiara przed działaniem)

(3) 6,30-33: Jakiego więc dokonasz znaku? (…) Cóż zdziałasz?

→ prawdziwym chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i daje życie światu

(4) 6,34-40: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!

→ Jezus: «Jam jest chleb życia.

(5) 6,41-51:  «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy?...

→ należy spożywać chleb żywy, który zstąpił z nieba (6,51a)
→ chlebem, który da Jezus jest Jego ciało za życie świata (6,51b)

(6) 6,52-59:  Jak On może nam dać swoje ciało do spożycia?

→ konieczność spożywania ciała Jezusa i picia Jego krwi, aby mieć życie w sobie/aby mieć 
życie wieczne/aby trwać w Jezusie, a On w nim/aby żyć przez Jezusa/aby żyć na wieki
→ Ciało Jezusa prawdziwym pokarmem, a Jego krew prawdziwym napojem 

• odpowiedź uczniów: a) 6,60-61: szemranie niektórych (tak jak szemrali „Żydzi” -6,41-43.52)
b) Szymon Piotr i Dwunastu: pozostanie przy Jezusie, uznanie, że On ma słowa życia 
wiecznego (6,68)


