
Mt 14, 13 - 21 

 

 (13) Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz 

tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo.  

(14) Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.  

(15) A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest puste i 

pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie 

żywności!  

(16) Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!  

(17) Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb.  

(18) On rzekł: Przynieście Mi je tutaj!  

(19) Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał 

w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś 

tłumom.  

(20) Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy 

ułomków.  

(21) Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.  

 

Pierwsze rozmnożenie chleba  (Mt  14 , 13-21) 

Ks. dr  Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 42" Wyd. Biblos 

 

Śmierć Jana Chrzciciela skłoniła Jezusa do zmiany miejsca pobytu. Zatrzymał się 

na miejscu pustynnym, dokąd podążały za Nim tłumy (Mt 14,13). 

W takiej scenerii zostanie przedstawiona cudotwórcza działalność Jezusa w 

omawianej perykopie. 

Oto po pogrzebaniu proroka Jana jałowe pustkowie stało się żyzną glebą. Można 

powiedzieć, że męczeńska śmierć uczyniła z niego ukryte w ziemi ziarno, które 

wyrasta jako chleb życia dla wszystkich. 

Paradoksalnie, uczta Heroda przygotowała ucztę Syna, który zapewnia życie Jego 

braciom i dzieciom Bożym. 



Jezus, prorok odrzucony, zaspokoił na pustkowiu głód ludu.  

❖ Większy od Mojżesza (por. Wj 16,3-7: "  Izraelici mówili im: Obyśmy pomarli z ręki 

Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości! 

Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Pan powiedział 

wówczas do Mojżesza: Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie 

wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także 

doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie. Lecz w dniu szóstym zrobią zapas 

tego, co przyniosą, a będzie to podwójna ilość tego, co będą zbierać codziennie. Mojżesz i 

Aaron powiedzieli do społeczności Izraelitów: Tego wieczora ujrzycie, że to Pan 

wyprowadził was z ziemi egipskiej. A rano ujrzycie chwałę Pana, gdyż usłyszał On, że 

szemrzecie przeciw Panu. Czymże my jesteśmy, że szemrzecie przeciw nam?") i  

❖ większy od Eliasza (por. 2 Krl 4,42-44: " Pewien człowiek przyszedł z Baal-

Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów 

jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał: Podaj ludziom i niech 

jedzą!  Lecz sługa jego odrzekł: Jakże to rozdzielę między stu ludzi? A on odpowiedział: 

Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią resztki. Położył 

więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki - według słowa Pańskiego.")  

❖ daje swoje ciało za pokarm (por. J 6,55: " Ciało moje jest prawdziwym 

pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem."). 

Opowiadanie to, o znaczeniu mesjańskim, zapowiada też Eucharystię,                 

pokarm nowego ludu. 

Wspólnota chrześcijańska posiada w swoim centrum Syna, otrzymanego w darze                

i przekazanego braciom i siostrom. To, co Jezus uczynił na pustyni, stanowiło 

zapowiedź tego, czego dokona podczas ostatniej wieczerzy (por. Mt 26,26) i co 

uczniowie zawsze będą czynić na Jego pamiątkę (por. 1 Kor 11,23n.). 

 

Omawiany fragment dzieli się na trzy sceny:  

❖ najpierw Jezus, pełen miłosierdzia, uzdrowił chorych (Mt 14,13-14) 

❖ później wszedł w dialog z uczniami, z którego wynika, że przewidział dla 

nich specjalny pokarm (Mt 14,15-18) 

❖ ostatecznie wziął chleb, odmówił nad nim błogosławieństwo, połamał i dał 

im, aby go dawali tłumom (Mt 14,19-20). 

Werset Mt 14,21 kończy się notą redaktora na temat ilości nakarmionych osób. 

Uczta Heroda w pałacu zakończyła się śmiercią głoszącego słowo, natomiast słowo 

Jezusa na pustkowiu stało się podstawą uczty życia dla wszystkich. 

 

Mateusz i tutaj opiera się na Ewangelii św. Marka (por. Mk 6,35 - 44). 

Podobnie jak w przypadku poprzedniej perykopy Mateusz skraca relację Markową. 

W scenie rozmowy Jezusa z uczniami opuszcza jeden człon (Mt 14,13; por. Mk 6,37). 



Nie chce przedstawiać uczniów jako mało pojętnych. 

Na ogół ukazuje ich w lepszym świetle, choć i tutaj można posądzić ich o małą 

wiarę, gdy niepokoją się losem tłumu z powodu braku chleba. 

Warto jeszcze zaznaczyć, że Mateusz w większym stopniu uwypukla rolę uczniów 

w wydarzeniu (Mt 14,19). 

Jezus objawił swoją cudowną moc bardziej uczniom jako pośrednikom cudu niż 

samemu tłumowi. Jezus dał chleb uczniom, oni zaś tłumowi (u Marka Jezus sam zdaje 

się rozdawać mu ryby - Mk 6,41). 

Wszystkie te modyfikacje sprawiają, że Mateuszowa wersja uwypukla całkowitą 

suwerenność Jezusa jako cudotwórcy1. 

 

Perykopa rozpoczyna się od wzmianki, że zaraz po otrzymaniu wiadomości o 

śmierci Jana Jezus oddalił się na miejsce odludne. 

Tradycyjnie wydarzenie to lokalizuje się w dzisiejszym El Tabgha. Jest to niewielka 

równina na zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego, na południe od Kafarnaum. 

 Jej dzisiejsza nazwa arabska stanowi deformację greckiej nazwy Heptapegon 

(Siedem Źródeł). Według starożytnej tradycji było to ulubione miejsce Jezusa. 

W dzienniku podróży Egerii, która pielgrzymowała po Ziemi Świętej w latach 381-

384, tak czytamy o tym miejscu: "Niedaleko od Kafarnaum znajduje się łąka, pokryta 

obficie trawą, na której rosną liczne palmy. Obok jest siedem źródeł, z których każde 

tryska obficie wodą. To na tej łące Pan nasycił lud pięcioma chlebami i dwiema 

rybami"2. 

Mateusz na określenie tego miejsca używa słowa "pustynia" (gr. eremos).                  

Nie była to jednak pustynia w ścisłym tego słowa znaczeniu. 

Należy więc w nim widzieć raczej aluzję do opowieści o wędrówce Izraela przez 

pustynię, na której żywiony był on manną z nieba. Gromadzący się na pustyni lud jest 

symbolem nowego początku, którego dokonuje Jezus. 

W ten sposób rozumiał to ewangelista Mateusz, opowiadając o jego odejściu na 

miejsce odludne. 
 

"Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd" (Mt 14,13) 

Po usłyszeniu wiadomości o śmierci Chrzciciela Zbawiciel oddala się na miejsce 

bezludne. Nie [...] z obawy przed śmiercią, lecz przez wzgląd na swoich nieprzyjaciół, 

aby do poprzedniego nie dodawali kolejnego zabójstwa.  

 
1 Zob. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, cz. 2, s. 42. 
2 Cyt. za: D. Baldi: W ojczyźnie Chrystusa, Kraków - Asyż 1993, s. 305. 



Lecz odkładając swój zgon na dzień Paschy, kiedy ze względu na obrzęd religijny 

ma być złożony na ofiarę baranek, a odrzwia wierzących mają być pomazane krwią.  

Albo też dlatego się oddalił, aby dać nam przykład unikania lekkomyślności, jaka 

jest udziałem dobrowolnie sie wydających [na prześladowanie], ponieważ nie wszyscy 

z taką samą stałością, z jaką narażają się na tortury, trwają na mękach.  

Z tej przyczyny także w innym miejscu [Jezus] poleca: "Gdy was będą prześladować 

w tym mieście, uciekajcie do innego". Celowo też ewangelista nie powiedział: "Uciekł 

na miejsce bezludne", lecz "Oddalił się", tak, że prześladowców raczej unikał, niż się 

obawiał  

(św. Hieronim ze Strydonu, "Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza", 

1,14,13, tłum. J. Korczak) 

 

Prawdopodobnie Jezus oddalił się na modlitwę. Nie wydaje się bowiem, aby zrobił 

to z powodu lęku przed Herodem. Nic w tekście nie potwierdza takiego 

przypuszczenia. 

Napływające tłumy wymagały jednak od Niego dalszej aktywności. Jezus ujawnił 

swoje miłosierdzie, uzdrawiając chorych (Mt 14,14; por. 4,23n.). 

Co ciekawe, Mateusz pomija Markową wzmiankę o nauczaniu Jezusa wraz z 

uzasadnieniem: "bo byli jak owce nie mające pasterza" (Mk 6,34). 

To czyste Jego miłosierdzie stanie się też powodem cudownego rozmnożenia 

chleba. 

Być może podkreślenie tego faktu służy zamierzonemu przez ewangelistę 

przeciwstawieniu uczty Jezusa uczcie Heroda, o której wcześniej była mowa. 

➢ Ucztę Heroda znamionowały bezwzględność, bezwstyd o morderstwo.                  

Jej miejscem był pałac króla. 

➢ Ucztę Jezusa natomiast cechowały miłosierdzie, uzdrowienia z dolegliwości 

i życie. Ta uczta miała miejsce na pustyni. 

Jak wiadomo z Ewangelii św. Marka, w uczcie Heroda uczestniczyli możni                       

z Galilei (Mk 6,21), w uczcie Jezusa ludzie potrzebujący pomocy. 

Ich pojawienie się Jezus wykorzystał jako okazję do okazania im troski3. 

 

 

 

 
3 Zob. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, cz. 2, s. 44. 



Gdy zbliżał się wieczór, uczniowie zwrócili się do Jezusa, aby odprawił tłumy do 

wsi w celu zakupienia żywności (Mt 14,15). 

Jak zauważają egzegeci, bardzo wymowne jest, że uczniowie, zwracając się do 

Niego, nie użyli tytułu "Panie" (gr. Kyrie), co sprawia, że ich słowa zabrzmiały jak 

zwykłe polecenie. 

Sądzili zapewne, że Jezus był tak bardzo zajęty zaradzaniem duchowym potrzebom 

ludzi, że nie zauważył ich potrzeb materialnych. Działalność cudotwórcza jest sprawą 

Jezusa, o jedzenie niech się ludzie sami troszczą - tak prawdopodobnie rozumowali 

uczniowie. 

Ponieważ o zakupie chleba mówili jako o czymś zwyczajnym, więc należy przyjąć, 

że tłum nie składał się z biedaków pozbawionych środków do życia. Dzięki bliskości 

wsi ludzie mogli przed zapadnięciem nocy zakupić żywność. 

Jezus nie zaakceptował jednak tego rozwiązania, ale skierował do uczniów 

niezwykły nakaz: "Wy dajcie im jeść!" (Mt 14,16), pragnąc zapewne, aby i oni mieli 

swój udział w cudownym nakarmieniu ludzi. 

Uczniowie natomiast odebrali ten nakaz jako niemożliwy do realizacji, mieli 

bowiem przecież tylko pięć chlebów i dwie ryby, a liczba ludzi do nakarmienia była 

ogromna. 

Liczby pięć i dwa często interpretuje się symbolicznie. 

❖ Pięć chlebów miałoby symbolizować Pięcioksiąg Mojżesza (Tora jako 

chleb - por. Prz 9,5: "Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które 

zmieszałam."), a  

❖ dwie ryby to Psalmy i Prorocy lub ewangelie i pisma apostolskie, czyli cały 

Nowy Testament. 

Natomiast w uwadze o braku odpowiednich zapasów należy widzieć aluzję do 

wątpliwości sługi Elizeusza podczas rozmnożenia chleba przez proroka4. 

Zachowanie uczniów można byłoby uznać za wyraz małej wiary.                                

Mimo przywiązania do Jezusa nie byli w stanie całkowicie Mu zaufać. Nawiązując do 

przypowieści o siewcy, trzeba powiedzieć, że słuchali słów Jezusa i przyjęli je, ale 

troski doczesne sprawiły, iż zapomnieli choćby o tym, aby zwrócić się do Niego                      

z wiarą: "Panie". 
 

Jezus w odpowiedzi na wątpliwości uczniów wydał im polecenie, aby przynieśli 

zapasy, jakie mieli do dyspozycji (Mt 14,18). 

 
4 Zob. powyżej 2 Krl 4,42-44 



W Starym Testamencie Bóg często dokonywał przemiany darów naturalnych                    

w nadprzyrodzone czy też rzeczy zwyczajnych w posiadające nadzwyczajną moc                  

(Sdz 6,14; 15,15-19). 

❖ Kiedy Mojżesz prosił o znak, Bóg wskazał na trzymaną przez niego laskę. 

To ona miała się stać znakiem (Wj 4,1-3). 

❖ Kiedy Eliasz zamierzał pomóc wdowie, uczynił to poprzez pomnożenie 

ilości oliwy w baryłce (2 Krl 4,1-7). 

Słowa: "Przynieście je tutaj!" - są wezwaniem do posłuszeństwa Jezusowi, 

niezależnie od tego, jak znikome jest to, czym rozporządzamy. 

Czynić, co się da, za pomocą tego, co się ma                                                                 

- to nauka wypływająca z powyższych słów Jezusa. 

Podobnie jak kobieta z Sarepty (1 Krl 17, (14)15: "Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł tak: 

Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści 

deszcz na ziemię.  Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej 

syn, i tak było co dzień.") uczniowie mieli dostarczyć tylko to, co znajdowało się w ich 

posiadaniu. 

Czyn Jezusa dokonał reszty. Tutaj chleb stał się przedmiotem łaski. 

Posłuszeństwo uczniów może dodać odwagi innym. Bardzo często odczuwamy 

niewystarczalność środków wobec istniejących potrzeb (pięć chlebów i dwie ryby)5. 

 

Jezus "kazał tłumom usiąść na trawie" (Mt 14,19), co sugeruje, że działo się to 

wiosną, ponieważ w okresie letnim trawa w tym rejonie bywa wyschnięta. 

Słychać w tym aluzję do Ps 23,1-2: "Pan jest moim pasterzem, nie brak mi 

niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach"  

(por. Ez 34,14: " Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich 

pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą 

na górach izraelskich. "). 

Jednocześnie nadaje to opowieści Mateusza kontekst paschalny. 

Siedząc na trawie, za pośrednictwem uczniów ludzie otrzymali chleb. 

Trzeba pamiętać, że chlebem jest w tradycji biblijnej Prawo Mojżeszowe i w ogóle 

słowo Boże (Mt 4,3n.; J, 4,34), ale omawiany fragment odwołuje się przede 

wszystkim do chrześcijańskiego obrzędu łamania chleba. 

 
5 Zob. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, cz. 2, s. 45. 



Takie słowa, jak: "wziął", "błogosławił", "połamał", "dał" (Mt 14,19), nawiązują 

do rytu Eucharystii. Oczywiście, czynności te należą także do judaistycznego rytuału 

posiłku. 

Ważne jednak, że te cztery czasowniki Mateusz użył również w opisie ostatniej 

wieczerzy (Mt 26,26). 

Jeszcze wyraźniejsze nawiązanie do Eucharystii widać w opisie drugiego 

rozmnożenia chleba (Mt 15,32-39), gdzie zamiast greckiego eulogei ("błogosławić") 

pojawia się czasownik o tym samym zasadniczo znaczeniu, ale wprost odsyłający do 

Eucharystii, czyli eucharistein ("dzięki czynić"). 

W opisie drugiego rozmnożenia chleba brak wzmianki o rybach (w przeciwieństwie 

do Ewangelii św. Marka), co zdaje się wynikać z troski ewangelisty o jego 

zharmonizowanie z przekazem o wieczerzy Pańskiej. 

W tym kontekście zrozumiałe jest także podkreślenie roli uczniów (zarówno w 

opisie pierwszego, jak i drugiego rozmnożenia chleba). Jezus podał im chleby, oni zaś 

rozdali je tłumowi. 

 

"Spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo" (Mt 14,19) 

Uczniowie przystąpiwszy do Niego nie mówią: "Nakarm ich", bo jeszcze nie byli 

doskonali [...]. A chociaż uzdrowił wcześniej wielu chorych, to jednak nawet po tym 

nie spodziewali się tego cudownego rozmnożenia chleba: tak byli jeszcze wówczas 

niedoskonali [...]. 

Dlaczego spojrzał w niebo i odmówił błogosławieństwo? Trzeba było, by 

uwierzono, że pochodzi od Ojca i że jest Mu równy [...]. Równości dowodziło to, że 

czynił wszystko z mocą, natomiast w Jego pochodzenie od Ojca nie uwierzyliby, gdyby 

nie działał z wielką pokorą, nie odnosił wszystkiego od Niego i nie wzywał Go do tego, 

co czynił. Właśnie dlatego, aby obie rzeczy zostały potwierdzone, nie czynił ani 

jednego, ani drugiego, ale raz czyni cuda z mocą, raz - wznosząc modlitwę. 

Aby się nie wydawało, że kryje się w tym sprzeczność, w trakcie mniejszych cudów 

wznosi oczy do nieba, w trakcie większych natomiast czyni wszystko z mocą, abyś 

wiedział, że również w trakcie mniejszych postępuje tak nie dlatego, by miął skądinąd 

odbierać moc, lecz aby uczcić Ojca [...]. 

Gdy zamierzał rozmnożyć chleby [...], wznosił oczy do nieba również dlatego, aby 

pouczyć nas, byśmy nie jedli, dopóki nie złożymy dziękczynienia Temu, który daje nam 

tę żywność [...]. 

Dowiadujemy się także o innej rzeczy: o powściągliwości uczniów w rzeczach 

koniecznych oraz o tym, że nie zważali na jedzenie. 



Będąc w liczbie dwunastu, mieli tylko pięć chlebów i dwie ryby: tak mało dbali                  

o ciało, a dbali jedynie o pożytek duchowy. Jednak nawet tej odrobiny nie zatrzymali, 

lecz dali, kiedy zostali o to poproszeni. 

Na tej podstawie powinniśmy się nauczyć, że  

choćbyśmy mieli mało, to i tak należy to dać potrzebującym  

(św. Jan Chryzostom, "Homilie na Ewangelię według św. Mateusza" 49,1-2, tłum. 

A. Baron) 

 

Wzmianka o nasyceniu (Mt 14,20) nawiązuje prawdopodobnie do czwartego 

błogosławieństwa z Kazania na górze ("będą nasyceni" - Mt 5,6). 

Ilość ułomków, które pozostały, podkreśla wielkość mocy cudotwórczej Jezusa. 

Według ówcześnie panujących zwyczajów, gości byli ugoszczeni należycie wtedy, 

kiedy nie byli w stanie wszystkiego przejeść. 

Wzmianka o zebraniu ułomków miała też dodatkowe znaczenie. Wielu 

starożytnych moralistów potępiało rozrzutność bogaczy i ich marnotrawstwo. 

Podobnie zdaje się czynić Jezus, który zachowując pełną ufność, że Bóg zaspokoi 

konieczne potrzeby (Mt 14,9-11), nie zezwala na marnowanie tego, co może temu 

służyć. 

Wspólnota wierzących powinna ufać, że Bóg wyjdzie naprzeciw jej potrzebom             

(Mt 6,25-34; 10,8-10), ale nie może zaprzepaszczać tego, co akurat otrzymuje. 

Dwanaście koszów symbolizuje  

❖ dwunastu apostołów albo  

❖ dwanaście pokoleń. 

 

Pełna liczba nakarmionych wynosiła pięć tysięcy mężczyzn bez kobiet i dzieci              

(Mt 14,21). Wzmianka o kobietach i dzieciach zapewne ma za zadanie uwypuklić 

wielkość cudu6. 
 

Opowiadanie o cudownym nakarmieniu doczekało się wielu interpretacji. 

O interpretacji eucharystycznej, która w cudzie rozmnożenia widzi typ 

Eucharystii - Chleba z nieba, była już mowa. 
 

Spójrzmy więc na inne interpretacje:  

❖ chrystologiczną,  

❖ parenetyczną i  

❖ alegoryczną7. 

 
6 Zob. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, cz. 2, s. 47. 
7 Prezentacja i cytaty za: tamże, s. 49-51. 



Interpretacja chrystologiczna ukazuje Jezusa jako Syna Bożego:  

 

"Chrystus ma dwie natury. Jako człowiek jest widzialny, jako Bóg - niewidzialny. 

Jako człowiek posilał się, jak to my czynimy, jako Bóg żywił pięć tysięcy ludzi 

pięcioma chlebami" (św. Cyryl Aleksandryjski). 

 

W sposób widzialny ukazał, kim jest i co czyni niewidzialnie: 

"Cud rozmnożenia objawia tego, dzięki któremu ziemia pomnaża rzucone w nią 

ziarno. To, co dokonuje się niewidzialnie, tym razem staje się widzialne oraz ujawnia 

tego, kto działa nieustannie i niewidzialnie. Nie tylko wówczas Jezus dokonał cudu z 

pięcioma chlebami. Nie jest On bezczynny w świecie, ale nieustannie rozdziela 

pokarm, niczego nie biorąc dla siebie. Ponieważ był niewidzialny, przyszedł, aby 

nakarmić ludzi i tak poprzez rzeczy widzialne, ukazał się Niewidzialny" (Euzebiusz              

z Emesy). 

 

Według interpretacji parenetycznej, na przykładzie opowiadania o cudownym 

nakarmieniu wspólnota powinna się uczyć, że wobec mocy Boga wszelkie 

powątpiewanie jest nie do przyjęcia. 

Uczy także, że za pomocą niewielu środków można wiele dokonać. 

"Przez ten cud Jezus uczy pokory, wytrwałości, miłości, pamiętania o drugim, 

dzielenia się nawzajem. Uczynił to, ofiarując jedynie chleb i ryby, podając wszystkim 

ten sam pokarm, dzieląc to samo wszystkim, nie dając nikomu więcej niż pozostałym" 

(św. Jan Chryzostom). 

 

Interpretacja alegoryczna tłumaczy wydarzenie na sposób historiozbawczy. 

Opowiadanie o rozmnożeniu chleba wyraża to, co stanowi przedmiot wiary 

chrześcijan. 

"Kiedy uczniowie zaproponowali, aby rozesłał ludzi do okolicznych miejscowości 

w celu zakupienia chleba, Jezus odpowiedział: "Nie potrzebują odchodzić". W ten 

sposób zaznaczył, że ludzie, których uleczył pouczeniem, nie potrzebują żywić się 

naukami wystawionymi na sprzedaż. Nie potrzebują odchodzić do Judei i tam 

kupować pożywienia. Dlatego polecił apostołom rozdać im żywność. Ale czy nie 

wiedział, że nie mają co im dać? Czy nie wiedział, że mają ograniczoną ilość 

pożywienia? Wiedział, skoro czytał w ich myślach. Polecenie należy zatem objaśnić 

symbolicznie. Jeszcze nie zostało uczniom udostępnione rozdzielanie niebieskiego 

chleba na życie wieczne. Ich odpowiedź dotyczy porządku rozumienia duchowego. 



Mieli zaledwie pięć chlebów i dwie ryby. Oznacza to, że aż dotąd zależeli od pięciu 

chlebów, to jest od pięciu ksiąg Prawa. Ponadto mieli jeszcze dwie ryby - to jest 

nauczanie proroków i Jana. Apostołowie ofiarowali te rzeczy najpierw, ponieważ taki 

był stopień ich rozumienia w tamtym czasie. Od tych skromnych początków 

rozpoczęło się głoszenie Ewangelii, od tych apostołów - aż nabrało ogromnej mocy" 

 (św. Hilary z Poiteirs). 

W tego typu wyjaśnieniach - jak widzimy - pięć chlebów odpowiada pięciu 

księgom Mojżesza (np. św. Hieronim), dwie ryby oznaczają Proroków i Pisma                         

(św. Tomasz z Akwinu), dwanaście koszów - dwunastu apostołów (św. Hieronim). 

 

Głód 

Od dawna wiele się mówi o głodzie na świecie. Gdybyśmy się ustawili w jednym 

szeregu, to tylko co trzeci z nas miałby co jeść. Dwaj byliby głodni, niektórzy z nich 

wręcz umarliby z głodu. 

To jest bez wątpienia niesprawiedliwość, o której powinno się stale przypominać. 

Jednak głód na świecie nie jest tylko problemem społecznym. 

Jezus Chrystus jasno wskazuje na to, oddalając się od tłumów, które mógłby 

nakarmić. Żal mu wszystkich cierpiących głód, ale chce im pomóc w zupełnie 

nowy sposób. 

 Uczy ich modlić się: "Ojcze nasz ...", bo  

❖ jeśli w tej modlitwie czcimy naszego wspólnego Ojca, którego mamy w 

niebie, to wszyscy jesteśmy dla siebie braćmi.  

❖ Jeśli jesteśmy braćmi, to winniśmy się miłować. A 

❖ Jeśli będziemy się miłować, to nigdy nie dopuścimy, aby ktoś przymierał 

głodem. Podzielimy się chlebem. 

I ta  

braterska miłość między nami będzie tym Chrystusowym                              

cudem jego rozmnożenia 

 (zob. A. Faudenom, Usłyszeliśmy słowo Pana, t.2, Warszawa 2001, s.55). 
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Nakarmienie pięciu tysięcy (Mt 14, 13 - 21) 

 

 

ST: Wj 16,4-21; 1 Krl 17,8-16; 2 Krl 4,1-7,42-44 

NT: Mt 16,9 II Mk 6,30-44; Łk 9,10-17; J 6,1-13 

KKK: zapowiedź Eucharystii, 1335 

 

[14, 13-14] 

W ewangeliach wielokrotnie czytamy, że Jezus i Jego uczniowie często 

przemierzali w tę i we w tę Jezioro Galilejskie w łodziach rybackich. Był to szybszy 

sposób dostania się na przeciwległy brzeg niż wędrowanie wokół jeziora na piechotę. 

Była to również dla Jezusa okazja do oddalenia od tłumów, by być osobno. 

Oczywiście, jeśli - tak jak w tym wypadku - roznosiła się wieść o tym, gdzie 

zmierza, wówczas szybko zbierał się tłum, chcący Go spotkać, gdy przybędzie. 

Mimo to, nic w zachowaniu Jezusa nie świadczy, by był tym poirytowany.               

Zamiast tego zlitował się nad nimi, gdy spojrzał na wielkie morze ludzi głodnych                 

i o zbolałych sercach, którzy tłoczyli się wokół Niego. Choć zmęczony, Jezus pozwolił 

przyjść do siebie chorym i cierpiącym. 
 

[14, 15-19]    

W końcu zapad wieczór i uczniowie zaczęli doradzać rozesłanie ludzi, by zakupili 

sobie żywności. 

Na to rozważne zalecenie Pan odpowiedział:  

Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść. 

Wszystkim, co mieli, było kilka chlebów i ryb. To z trudem wystarczyłoby na 

posiłek dla Jezusa i Jego uczniów! Przed nimi zaś stał tłum liczący kilka tysięcy osób. 
 

Dla Jezusa jednak zapasów tych było aż nadto. 



Kazał ludziom usiąść (czy też "spocząć"8) i, jak gospodarz na żydowskiej uczcie, 

odmówił błogosławieństwo, następnie, połamawszy chleby, dał je uczniom, by 

rozdali je ludziom. 

Tutaj ewangelista z dużą powściągliwością przekazuje relację o cudzie, który łamie 

wszystkie znane nam prawa fizyki. Chleba i ryb po prostu wciąż przybywało. 

Nikt nie wiedział, jak się to dzieje. Pewne było jedynie to, że szczodrość Jezusa 

płynęła w nadmiarze. 

 

Lecz rozmnożenie chlebów, choć spektakularne, nie było wydarzeniem 

bezprecedensowym. W Starym Testamencie opisano podobne cuda związane z 

pożywieniem. 

❖ Przychodzi tu na myśl manna zsyłana z nieba, by nakarmić Izraelitów na 

pustyni (Wj 16,4-21). 

❖ Także Eliasz przebywając u ubogiej wdowy z Sarepty Sydońskiej, sprawił, 

że jej nieomal pusty dzban i wyczerpana baryłka z oliwą dostarczały jej 

domowi pożywienia przez cały okres przedłużającego się głodu (1 Krl 17,8-

16). 

❖ Najbardziej podobny do opisywanej tu sytuacji jest cud dokonany przez 

następcę Eliasza, Elizeusza, który rozmnożył dwadzieścia chlebów dla setki 

ludzi, z czego i tak zostały resztki (2 Krl 4,42-44: "  Pewien człowiek przyszedł 

z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu chleb z pierwocin, dwadzieścia 

chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał: Podaj ludziom                 

i niech jedzą! Lecz sługa jego odrzekł: Jakże to rozdzielę między stu ludzi?                         

A on odpowiedział: Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się                         

i pozostawią resztki.  Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki - 

według słowa Pańskiego.") 

Gdy uwzględni się ten kontekst, cud dokonany przez Chrystusa pokazuje, że  

posiada On jeszcze większą moc niż prorocy Izraela, 

miał bowiem do dyspozycji mniej chlebów niż Elizeusz, a nakarmił tłum o wiele 

większy! 

 

Lecz nie wyczerpuje to znaczenia tego czynu Jezusa. 

Rozmnożenie chlebów nie tylko kieruje naszą uwagę wstecz, do Starego 

Testamentu; zwraca nas też w przyszłość, ku ustanowieniu Eucharystii. 

 
8 Zwyczajem starożytnych spożywano uroczysty posiłek na półleżąco. Dlatego potrzebny był ktoś, kto podawał 
potrawy biesiadnikom. O "leżeniu" przy jedzeniu mówi się w Mt 8,11; 9,10; 22,10-11; 26,7.10 - przyp. red. nauk. 



Czytelnikom znającym relację o ostatniej wieczerzy raczej nie umknie powiązanie 

między tymi wydarzeniami, ponieważ Mateusz używa do opowiedzenia o nich 

podobnych pojęć. 

Należy zauważyć, że  

❖ oba mają miejsce o tej samem porze dnia (wieczorem, 14,15; 26,20),  

❖ obecni zaś przy nich przyjmują taką samą postawę (półleżącą, 14,19; 26,20). 

❖ Podobnie w obu przypadkach Jezus dokonuje z chlebem tych samych 

czynności i to w tej samej kolejności (wziął, odmówił błogosławieństwo, 

połamał, dał, 14,19; 26,26) 

Bez wątpienia  

Mateusz uznaje rozmnożenie chlebów za znak zapowiadający 

Eucharystię, która będzie rozdawana w postaci komunii tłumom ludu Bożego. 
 

[14, 20] 

Gdy rozdano chleby, jedli wszyscy do syta. Jezus zapewnił ludziom tyle 

jedzenia, ile potrzebne było do pełnego posiłku. 

W rzeczy samej, uczniowie zebrali dwanaście pełnych koszów resztek. 

To sugeruje, że w wydarzeniu tym kryje się jeszcze jedna warstwa 

symboliczna: Jezus powołuje dwanaście pokoleń Izraela, nie chce bowiem, 

by którekolwiek z nich zaginęło. 

Ten aspekt misji Mesjasza jest ujawniony też gdzie indziej w Ewangelii 

Mateusza, w postaci powołania przezeń dwunastu uczniów (10,1-4) i obiecania 

im władzy pasterskiej nad dwunastoma pokoleniami (19,28). 

Epizod ten kończy się oszacowaniem liczby zgromadzonych na pięć tysięcy 

mężczyzn, która to liczba nie uwzględnia obecnych tam kobiet i dzieci9. 

Po ich dodaniu całkowita liczba byłaby trzykrotnie lub czterokrotnie większa. 

 

 
9 Taki sposób liczenia tłumów ma oparcie w tradycji żydowskiej (zob. Wj 12,37) 


