
 

 

Drugie czytanie  -  z listu do Efezjan  5, 21-32 

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! Żony niechaj będą 

poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową 

Kościoła: On - Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony 

mężom - we wszystkim. Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał 

za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu 

towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie 

mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i 

nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje 

swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do 

własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus - Kościół, bo jesteśmy 

członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną 

swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do 

Chrystusa i do Kościoła 

 

- Ksiega Przyslow zalicza milosc malzenska do czterech cudow swiata: 

• “ Trzech rzeczy pojąć nie mogę, a czterech nie znam:  drogi orła po 

niebie, drogi węża po skale, drogi okrętu po morzu, drogi mężczyzny 

u młodej kobiety” (Prz 30,18-19) 

- Teksty biblijne przedstawiaja ludzka milosc jako obraz Milosci Boga. Mowi sie 

o niej jako o najwierniejszym ludzkim odbiciu milosci, wyplywajacej z 

Przymierza. 



• “Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go 

stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.” (Rdz 1, 27)  

- W Bibli, czesto uzywa sie slownictwa z zycia malzenskiego, gdy jest mowa o 

Przymierzu Boga z ludzmi. I odwrotnie: doswiadczenie niezachwianej wiernosci 

Boga staje sie inspiracja dla wierzacych, ktorzy zyja w zwiazkach malzenskich.  

- Pawel tlumaczy, ze misterium zjednoczenia Boga z ludzkoscia realizuje sie w 

Jezusie Chrystusie – zalazkiem i jednoczesnie obrazem tego jest zjednoczenie 

Chrystusa z Kosciolem.  

Nowosc, o jakiej Pawel tu pisze to : 

1. Milosc ludzka, jakkolwiek moze byc piekna czy trudna, moze sie prawdziwie 

zrealizowac, wylacznie w jednosci z Chrystusem. 

2. Powolniem malzenskim jest odzwierciedlanie milosci Chrystusa do Kosciola, ktora 

to  wpisana jest w milosc Boga dla calej ludzkosci. 

Rady, ktorych Pawel udziela malzonkom, w czytanym dzis fragmencie, wpisuja sie w 

rozwazania o misterium Chrystusa. To dlatego zaczyna slowami :  

« Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! «  

• « Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich. «  (J 15, 13) 

 

« Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu »  

- W owczesnym kontekscie socjalno-prawnym, mezczyzna uwazany byl za glowe 

rodziny i prawnego jej opiekuna. Pawel nie probuje przeprowadzic rewolucji, tylko 

przypomina wymagania milosci ludzkiej w swietle planow Bozych, wypelnionych w 

Jezusie Chrystusie.  

Piotr w swym liscie uzywa tych samych slow: 

• « … żony niech będą poddane swoim mężom… » (1 P 3,1) 

     Jednak Pawel dodaje kilka zdan zaadresowanych do mezow : 

• « Mężowie miłujcie żony, jaki Chrystus umiłował Kościół i wydał za 

niego samego siebie…Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak 

własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież 

nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz 

[każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus - Kościół,  bo jesteśmy 

członkami Jego Ciała. » 

- Tak wiec tlumaczenie tych slow jako dominacje mezczyzny nad kobieta jest 

profanacja jej glebokiej tresci. 

Nowoscia, jaka glosi Pawel w czytanym dzis fragmencie i ktora przewija sie przez caly 

Nowy Testament jest prawda, ze w Chrystusie wypelniaja sie odwieczne plany Boze i 

ze jednoczesnie On jest ich realizatorem: wszystko dzieje sie « przez Niego, z Nim i w 

Nim”.  



Ewangelia  wedlug Jana  6, 60-69  

A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż 

jej może słuchać?»  Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, 

rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie 

wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. 

Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, 

którzy nie wierzą». Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i 

kto miał Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może 

przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca».  Odtąd wielu uczniów Jego 

się wycofało i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy 

chcecie odejść?» Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty 

masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym 

Boga». Na to rzekł do nich Jezus: «Czyż nie wybrałem was dwunastu? A jeden z was 

jest diabłem». Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten bowiem - jeden z 

Dwunastu - miał Go wydać.  

- Jest to koniec mowy eucharystycznej Jezusa, ktora wyglosil po cudownym 

rozmnozeniu chleba. Jego slowa wydaja sie sluchaczom trudne i wymagajace… 

podejma oni rozne decyzje: 

• Niektorzy Uczniowie przestana za Nim chodzic. Niewielu 

pozostanie z pieciotysiecznego tlumu : » Odtąd wielu uczniów 

Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło » (w.66) 

Wowczas Piotr, w imieniu Apostolow wyznaje : «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty 

masz słowa życia wiecznego!” 

Jan, w przeciwienstwie do pozostalych ewangelistow, nie umiescil w swej ewangeli ani 

wyznania wiary Piotra ani zapowiedzi Meki Jezusa. Zastapil je zdaniami:  

 

• “Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na 

wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią 

swą naznaczył Bóg Ojciec» ( w. 27) 

 

• «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a 

kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.” (w.35) 

 

• “«Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A 

myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga».  (w.68-69) 

 

“Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść? » 

-  A Piotr odpowiada “do kogóż pójdziemy?” 

- Wiara nie jest bagazem ale droga, na ktorej mozemy dac sie prowadzic… 

• “ Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez 

Ojca».  



 

« Duch daje życie… ciało na nic się nie przyda» 

• “Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, 

Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. 

Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.” (J 15, 26-

27) 

- To Duch Swiety pomaga wierzacym przenikac Boze tajemnice. 

- Jezus rozwinie ten temat pozniej, w przeddzien swej meki. 

 

- Chrystus jest “chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, 

będzie żył na wieki.» (w.51) 
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