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Okoliczności cudu

Cud rozmnożenia chleba

Czas: koniec lat dwudziestych lub początek lat trzydziestych I wieku; 
przed żydowskim świętem Paschy; pora dnia – wieczór (tłum groma-
dził się już od rana).
Miejsce: pagórkowaty brzeg Jeziora Galilejskiego – pustkowie na po-
łudniowy wschód od Betsaidy.
Uczestnicy: Jezus Chrystus, dwunastu apostołów, ludność zamiesz-
kująca okoliczne miejscowości.
Cel zgromadzenia: wysłuchanie nauki Jezusa o królestwie Bożym 
oraz szukanie u Niego uzdrowienia.
Bezpośredni świadkowie: dwunastu apostołów i około pięciu tysięcy 
mężczyzn.
Świadectwo: opis we wszystkich Ewangeliach – Świętego Mateusza 
(Mt 14, 13-21), Świętego Marka (Mk 6, 34-44), Świętego Łukasza (Łk 9, 
12-27), Świętego Jana (J 6, 1-14).

Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do 
Niego Dwunastu, mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do oko-
licznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć 
żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: 
«Wy dajcie im jeść!». Oni zaś powiedzieli: «Mamy tylko pięć 
chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i zakupimy żywności 
dla wszystkich tych ludzi». Było bowiem mężczyzn około pięciu 
tysięcy. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się 
gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu». Uczynili tak i po-
rozsadzali wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, 
spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, po-
łamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili 
się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście 
koszów ułomków. Łk 9, 12-17
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Chrystus zaspokaja ludzki głód
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Ludzie spragnieni słów, obecności i miłości Pana, poszli za Nim na miej-
sce pustynne i tak się zasłuchali, że zapomnieli o jedzeniu i ani się spo-
strzegli, jak nadszedł wieczór. Wtedy Jezus sam zatroszczył się o posiłek 
dla nich, dokonując cudownego rozmnożenia chleba.
Zauważmy, że Jezus zaspokoił fizyczny głód ludzki dopiero po tym, gdy 
słuchacze „nasycili się” Jego słowami i z wiarą je przyjęli. Jezus wie, że 
potrzebujemy chleba, a więc tego, co jest potrzebne do życia. Jego serce 
jest miłosierne, wrażliwe na ludzkie potrzeby, także na głód. 
Chrystus jest Tym, który potrafi zaspokoić głód człowieka. Pragnie, by-
śmy sobie uświadomili jeszcze i to, że – tak jak bez chleba – nie potrafimy 
żyć również bez miłości.

Jezus karmi nas do syta swoją miłością w sakramencie Eucharystii 
ustanowionym podczas Ostatniej Wieczerzy. Przedstawiony tu cud 
rozmnożenia chleba był jedną z zapowiedzi tego sakramentu.
Komunia Święta jest pokarmem, który przemienia życie człowieka 
i otwiera przed nim horyzont życia wiecznego. Kto przyjmuje Jezusa 
w tym sakramencie, ten już tu, na ziemi, nosi w sobie zalążek życia 
wiecznego, gdyż Eucharystia jest sakramentem życia w Bogu. Chry-
stus mówi: „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak 
i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. (...) Kto spożywa ten 
chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 57-58).

Chrystus zaspokaja głód człowieka

Eucharystia pokarmem dla spragnionych miłości, 
pokarmem na życie wieczne

Ułomki chleba – resztki chleba. Pan Jezus 
nakazał pozbierać pozostałe w dużej ilości 
cząstki niedojedzonych chlebów, co świad-
czy o nadzwyczajnej obfitości przygotowa-
nego posiłku.

Eucharystia (Komunia Święta, Najświętszy 
Sakrament) – jest pamiątką Paschy Chrystu-
sa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnione-
go przez Jego życie, śmierć i zmartwych-
wstanie. Jest świadectwem Jego miłości do 
nas.

Betsaida – miejscowość w starożytnej Pale-
stynie, położona na północno-wschodnim 
brzegu Jeziora Galilejskiego, blisko ujścia 
Jordanu. Jej mieszkańcy trudnili się głównie 
rybołówstwem.

SŁOWNIK
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1. Jaki związek widzisz pomiędzy cudownym rozmnożeniem 
    chleba a Eucharystią?
2. Dlaczego przyjmowanie Komunii Świętej jest tak potrzebne w naszym życiu?

Chrystus zaspokaja ludzki głód

Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię,
dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.

Ref. Panie, dobry jak chleb,
bądź uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował,
do końca nas umiłował.
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