
 

 

 

 

Drugie czytanie  -  z listu do Efezian 4, 30 - 5, 2 

I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień 

odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, 

wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem 

dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. 

Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, 

bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną 

wonność Bogu.   

- Kilka zdan wczesniej, Pawel wymienia szczesc przykladow zachowania sie po 

chrzescijansku : 

 

• « A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, 

jakim zostaliście wezwani (…)  



 

- z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości 

 

- usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. 

 

- odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla 

siebie członkami. 

 

- niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! 

 

- kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, 

by miał z czego udzielać potrzebującemu. 

 

- niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca… 
 

- W Starym Testamencie zwracano juz uwaga na istniejacy zwiazek miedzy postawa 

wobec Boga i wobec braci. W samym Dekalogu, pierwsze przykazania mowia o 

postawie wobec Boga, a nastepne, o postawie wobec czlowieka. 

 

• « Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! » (Kpl 19,2) 

 

• « A takie przykazania powinniście zachować: Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich, w 

bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę! Nie knujcie w sercu 

zła względem bliźnich, nie przysięgajcie fałszywie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę - 

wyrocznia Pana. » (Za 8, 16-17) 

 

Tak wiec Pawel opiera sie na tekstach Starego Testamentu. Jednak tlumaczy je w 

swietle Nowego Przymierza, ktore jest nam dane od Zmartwychwstania Jezusa i 

Zeslania Ducha Swietego. 

• Slowa Pawla: 

« A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach 

naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.” ( Rz 5,5), 

nawiazuja do slow Ezechiela: 

“I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a 

dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów 

i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.” (Ez 36, 26-27) 



 

I slow Joela: 

“I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki 

wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą 

mieli widzenia.” (Jl 3,1) 

 

« Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, 

znieważenie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i 

miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. » 

- Wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie i złośc rujnuja 

jednosc wspolnoty Kosciola i sprzeciwiaja sie Duchowi Swietemu, ktory ja buduje. 

 

 

 

Ewangelia  wedlug Jana 6, 41 - 51 

Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: «Jam jest chleb, który z 

nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my 

znamy? Jakżeż może On teraz mówić: "Z nieba zstąpiłem"». Jezus rzekł im w 

odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie 

pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 

Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca 

usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; 

jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

Kto wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na 

pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja 

jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył 

na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». 

- Jestesmy w synagodze w Kafarnaum, tuz obok domu Piotra Apostola. Jezus 

oznajmia, ze jest “Chlebem, który z nieba zstąpił». 

Zydzi dobrze wiedza, ze sa dwa rodzaje pokarmu: duchowy i materialny. Wiedza 

tez, ze prawdziwie ozywczym pokarmem duchowym, jest Slowo Boze. Tak jak 

chleb pozywia nasze cialo, tak Slowo Boze karmi nasze zycie duchowe. Pewnego 

dnia ziemskie zycie czlowieka sie konczy ale jego zycie duchowe trwa bo jest 

wieczne. 

Trudnoscia wydajaca sie nie do pokonania, dla sluchajacych Jezusa Zydow, jest 

zgodzenie sie z tym, ze On moze byc “Chlebem, który z nieba zstąpił». W jezyku 

biblijnym Starego Testamentu, Slowo Boze jest nazywane chlebem: 

• “Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani 

twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem 



żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana.” ( 

Pwt 8,3) 

 

« Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: «Jam jest chleb, 

który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca 

i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: "Z nieba zstąpiłem"». 

- Zydom trudno jest zrozumiec, jak Jezus moze porownywac sie ze Slowem Bozym. 

Jak moze mowic, ze daje zycie wieczne… W ich oczach te slowa Jezusa sa 

bluznierstwem. Mowia, ze przeciez Bog jest jeden... Ponadto wielu z nich zna jego 

rodzicow z Nazaretu, ktorzy sa zwyklymi ludzmi. Jezus nie przyszedl z nieba ale 

jest ich dzieckiem. Nie rozumieja dlaczego wiec mowi o sobie, jakby byl Bogiem… 

 

«Nie szemrajcie między sobą! » 

- To tak, jakby Jezus mowil : « Zaufajcie mi, dajcie sie pociagnac Ojcu, nie 

zamykajcie serc i umyslow w utartych przekonaniach… » 

- Slowa te nawiazuja do zdarzenia na Synaju : 

• « Pamiętaj, a nie zapomnij, jak na pustyni pobudzałeś do gniewu Pana, Boga 

swego. Od dnia, kiedyś wyszedł z ziemi egipskiej aż do przyjścia na to 

miejsce, byliście oporni względem Pana. » (Pwt 9,7) 

 

« jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca » 

– Jezus mowi tu o swojej, unikalnej wiezi z Ojcem. 

« Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie 

posłał; » 

 - W dziele zbawienia to Bog jest zawsze inicjatorem, to On zapasza czlowieka ale go 

nigdy nie zmusza. 

 

«Jam jest chleb, który z nieba zstąpił». (...) « Jam jest chleb życia. » (…) “Ja jestem 

chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 

“ 

– Jezus przemawiajac do Zydow w Kafarnaum trzy razy mowi « Ja jestem », co 

w biblijnej tradycji zydowskiej oznacza potwierdzenie Jego boskosci. 

* « Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak 

powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was». Mówił dalej Bóg do Mojżesza: 

«Tak powiesz Izraelitom: "JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka 

i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie 

na najdalsze pokolenia. «  ( Wyj 3,14-15) 



* « Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela: «Jam jest Pan, twój Bóg, 

pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. O 

gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość 

twoja jak morskie fale. » (Iz 48, 17-18)  

–  Jezus wie, ze te slowa sa trudne do przyjecia dla Zydow, dlatego uzywa 

semickiego wyrazenia  : «  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam ». Słowo 

„zaprawdę” jest tłumaczeniem hebrajskiego terminu „amen” („niech się tak 

stanie!”). Jezus wypowiadał „amen” na początku wyrażania szczególnie 

ważnych kwestii. W ten typowy dla siebie i uroczysty sposób podkreślał, że to, 

co mówi, jest ważne, a On sam występuje tu niemal jako prawodawca 

przemawiający z mocą. 

 

« Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest 

chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze.” 

– Jezus mowiac tu o istnieniu dwoch rodzajow pokarmu (duchowego i 

biologicznego), przypomina o mannie, ktora Bog karmil  narod wybrany na 

pustyni. 

Jan Ewangelista napisze : «  Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I 

oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i 

prawdy. (…)  Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda 

przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony 

Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.  » ( J 1,14 ; 17-18) 
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