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Trójcy Przenajświętszej   27   V   2018 
 

(Mt 28,16-20:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(16) Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie 

Jezus im polecił.  

(17) A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.  

(18) Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:  

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 

(19) Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając 

im chrztu  
 

w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
 

 (20) Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.  

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 

świata.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Myśląc o Trójcy Świętej, zastanawiamy się nad tym,               

w jaki sposób jeden Bóg może istnieć w trzech Osobach. 
 

Św. Patryk próbował oddać tę tajemnicę przez analogię z trójlistną koniczyną, jednak 

żaden obraz nie jest w stanie oddać nieskończoności, głębi i piękna naszego Boga. 

 

Istnienie Boga w Trójcy Jedynego nie jest logiczną zagadką do rozwiązania, lecz 

duchową tajemnicą do kontemplowania. 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 39 
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Ojciec. Bóg, wszechmogący Stwórca nieba i ziemi, objawia się jako nasz Ojciec 

niebieski. Nie jest On Bogiem odległym i nieczułym, ale jako dobry i miłosierny Ojciec jest 

blisko każdego z nas. Otacza nas troską i opieką. Posunął się aż do tego, że wydał 

Jednorodzonego Syna, aby uczynić nas swoimi dziećmi i dziedzicami! 

 

Syn. Przychodząc na ziemię, Syn Boży nie objawił się w chwale i majestacie, ale 

„ogołocił samego siebie”, stając się podobnym do nas (Flp 2,7). Jezus przyszedł na świat 

jako brat i przyjaciel każdego człowieka. Ustanowił swoje królestwo nie siłą, ale ofiarną 

miłością. Oddał życie za nas, aby pojednać nas z Ojcem i otworzyć przed nami bramy 

nieba. 

 

Duch Święty. Wstępując do nieba, Jezus nie pozostawił nas samych. Zesłał 

nam swojego Ducha, a przez Niego stał się nam jeszcze bliższy. Duch Święty prowadzi nas, 

oświeca i napełnia miłością. Jest zawsze obecny w swoim Kościele, w głoszonym słowie 

Bożym i w sakramentach. Jego mocą możemy stać się jedną rodziną w Chrystusie. 

 

 

Oto prawdziwa tajemnica Trójcy Świętej: 

 

nasz Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty – kocha nas 

nieskończoną miłością, nieustannie okazując nam troskę, czułość                   

i miłosierdzie. 

 

 

 

„Święty Boże w Trójcy Jedyny, wychwalamy Twoje imię                            

i kłaniamy się Tobie!” 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Jan Damasceński 

 

Wierzymy w Boga w Trójcy Jedynego 
 

  

 Wierzymy zatem w jednego Boga, w jeden Początek, który nie miał 

początku, w [Istotę] niestworzoną i niezrodzoną, nieprzemijającą i nieśmiertelną, 

wieczną, niezmierzoną, niczym nieobjętą, nieposiadającą granic, wszechpotężną, prostą, 

niezłożoną, bezcielesną, niepodlegającą płynności ani biernej możliwości czy 

[jakiejkolwiek] zmienności, niewidzialną, źródło dobra i sprawiedliwości, duchowe 

światło, niedostępne, bezmiar potęgi, dla której jedyną miarą jest wola – bo [Bóg] może 

wszystko, co tylko chce.  

 

 Wierzymy w przyczynę sprawczą wszystkich rzeczy widzialnych                    

i niewidzialnych, które [Bóg] utrzymuje, zachowuje i otacza opieką, włada nimi, 

kieruje i rządzi w nieustannym i nieprzemijającym władztwie, nieznającym sprzeciwu.                 

I w [Istotę], która wszystko sobą napełnia, a sama niczym nie jest objęta, lecz w sobie 

obejmuje wszystko, skupia i ma wszystko przed sobą; przenika wszystkie byty, nie 

mieszając się z nimi i sięga poza wszystkie, i od wszystkich się odróżnia, ponieważ 

wznosi się ponad wszelką istotę i ponad wszystko, sama będąc pełnią Bóstwa i pełnią 

dobra, i pełnią, wszelkiej zupełności. 

 

 Ona ustanawia wszystkie zasady i prawa, a sama wyższa jest ponad wszelką zasadę                    

i prawo, i nad byt, i życie, i rozum, i myśl; jest z siebie światłem, z siebie dobrem, z 

siebie życiem, z siebie bytem, ponieważ nie od kogoś innego ma to, że istnieje, czyli nie 

otrzymała tego od każdego z jestestw, lecz przeciwnie, sama jest zasadą istnienia 

wszystkiego, co istnieje, i zasadą życia dla wszystkiego, co żyje, i zasadą rozumu dla 

istot obdarzonych rozumem, i przyczyną sprawczą wszelkiego dobra dla wszystkich 

bytów – a zna je pierwej, zanim powstały. 

 

 Wierzymy więc w jedną naturę, jedno Bóstwo, jedną potęgę, jedną wolę, 

jedno działanie, jeden początek, jednowładztwo, jedno panowanie, jedno królowanie – 

[istniejące] w trzech doskonałych Hipostazach, odbierające jeden kult, będące 

przedmiotem wiary i czci dla wszystkich rozumnych stworzeń; w Hipostazach 

zjednoczonych bez pomieszania i różniących się bez podziału, co wydaje się 

paradoksem.  
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 [Wierzymy] w Ojca, Syna i Ducha Świętego, w których też imię zostaliśmy 

ochrzczeni. Tak bowiem chrzcić nakazał apostołom Pan, gdy powiedział: 

 „Chrzcijcie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). 

 

 Wierzymy w jednego Ojca, Początek i Przyczynę wszystkich 

rzeczy, nie zrodzonego z nikogo, bo tylko On nie ma przyczyny i nie jest 

zrodzony, a jest Stwórcą wszechrzeczy, Ojcem zaś jest z natury tylko jednorodzonego 

Syna swego, Pana naszego, Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a Dawcą Ducha 

Przenajświętszego.  

 

 Wierzymy w jednego Syna Bożego, jednorodzonego, naszego Pana 

Jezusa Chrystusa, „zrodzonego z Ojca przed wszystkimi wiekami, Światłość 

ze Światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie uczynionego, 

współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało...” 

 

 Wierzymy również w jednego Ducha Świętego, Pana                                 

i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, a w Synu spoczywa, „który razem 

z Ojcem i Synem odbiera wspólną cześć i uwielbienie” jako współistotny z nimi                           

i współwieczny; w Ducha z Boga, w Ducha prawego i mocnego, Źródło mądrości, życia    

i świętości, który jest i nazywa się Bogiem jak Ojciec i Syn. Wierzymy [w Ducha] 

niestworzonego, Pełnię, Stwórcę, najwyższego Władcę i Sprawcę, wszechmocnego                      

i nieskończonej potęgi, panującego nad wszechstworzeniem, w panowaniu żadnemu 

niepodległego, przebóstwiającego nie zaś przebóstwionego; napełniającego, a nie 

napełnionego; udzielającego się, nie zaś uczestniczącego; uświęcającego, nie zaś 

uświęconego; Orędownika [Parakleta], bo przyjmuje prośby wszystkich; podobnego we 

wszystkim do Ojca, a rozdawanego przez Syna i przyjmowanego przez wszystkie 

stworzenia. 

 

 Św. Augustyn 

 

Szukam Twojego oblicza 

 

Panie, Boże nasz, wierzymy w Ciebie, Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

 

Bo nie mówiłaby Prawda: „Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię 

Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19), gdybyś Trójcą nie był. 
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 I nie kazałbyś nas chrzcić w imię Tego, który by nie był Panem i Bogiem. Głos Boży nie 

mówiłby: „Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest” (Pwt 6, 4), gdybyś nie był 

Trójcą, a jednocześnie jednym Panem i Bogiem. 

 

Gdybyś Ty, Boże Ojcze, nie różnił się od Syna, to znaczy od Słowa Twego i Jezusa 

Chrystusa, ani od Waszego Daru, Ducha Świętego, nie czytalibyśmy w Piśmie Świętym 

prawdy: „Posłał Bóg Syna swego” (Ga 4, 4) ani Ty, Jednorodzony, nie mówiłbyś o Duchu 

Świętym: „Którego Ojciec pośle w imię moje” (J 14, 26) i „Którego wam poślę od Ojca” 

(J 15, 26).  

 

Trzymając się tej zasady wiary, kierowałem całym swoim wysiłkiem; nie szczędziłem 

własnych sił i liczyłem na Twoją pomoc, aby szukać Ciebie. Pragnąłem widzieć siłami 

umysłu to, w co uwierzyłem. Wiele dociekałem, wiele pracowałem.  

Panie, Boże mój, jedyna nadziejo moja, usłuchaj mnie, abym nie uległ zmęczeniu i nie 

zaniechał poszukiwania Ciebie, ale bym zawsze gorliwie szukał oblicza Twego. Ty sam daj 

mi siły na poszukiwanie, Tyś bowiem pozwolił, abym Cię znalazł, Tyś mi dał nadzieję, że 

odnajdę Cię coraz więcej. Przed Tobą jest moc i niemoc moja: moc zachowaj, niemoc ulecz. 

Przed Tobą jest wiedza moja i niewiedza; w bramie przez Ciebie uchylonej przyjmij mnie.               

A kiedy pukam do drzwi zamkniętych – otwórz. Niech o Tobie pamiętam, niech Ciebie 

zrozumiem, niech Ciebie pokocham. Wzmocnij we mnie te trzy dziedziny, aż mnie do cna 

otworzysz.  (...) 

Skoro przyjdziemy do Ciebie, i stanie ta wielość słów (1 Kor 13, 8), które wypowiadamy, 

nie dosięgając Ciebie, Ty jeden będziesz wszystko we wszystkim (1 Kor 15, 28) i bez końca 

będziemy wypowiadali jedno, chwaląc Cię w jedności i w Tobie stawszy się jednością (J 17, 

21),  

Panie, Boże jedyny, Boże Trójco; cokolwiek powiedziałem w tych księgach z Twego, 

niech uznają to i Twoi; jeśli coś z mego, przebacz Ty i Twoi niech przebaczą. Amen. 

 

 

 Św. Grzegorz z Nazjanzu 

 

Bóg się stopniowo objawia 

 

Dwie zaszły w dziejach ludzkości przemiany dotyczące życia i człowieka i uderzające swą 

wielkością, określane także jako dwa Przymierza, a z powodu rozgłosu sprawy – jako 

trzęsienia ziemi.  
 

 Pierwsza przemiana i wstrząs – to przejście od kultu bożków do Prawa, druga 

przemiana i wstrząs – to przejście od Prawa do Ewangelii. 
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 Także trzeci wstrząs obwieszcza nam Pismo Święte: przejście z tego życia do 

życia [wiecznego] po tamtej stronie, gdzie nie ma żadnych przewrotów ani 

trzęsień. 

 

A koleje owych dwu Przymierzy były podobne. Co to znaczy? 
 

 To znaczy, że nie przemieniły się nagle ani też od pierwszego wstrząsu przemiany. 

Dlaczego? To koniecznie trzeba wiedzieć: stało się tak dlatego, byśmy nie ulegli 

przymusowi, ale zostali przekonani.  

Bo to, co nie jest dobrowolne, nie jest również i trwałe, podobnie jak wstrzymywanie nurtu 

rzeki lub rozwoju młodej latorośli. Co zaś jest dobrowolne, jest i trwalsze, i pewniejsze.                     

W pierwszym wypadku zasługa byłaby po stronie tego, kto użył przemocy, w drugim zaś – 

po naszej, a ponadto takie rozwiązanie jest dziełem Bożej życzliwości, tamto natomiast 

[narzucanie woli] jest oznaką tyrańskiej władzy. 
 

Tak więc nie sądził Bóg, by należało uszczęśliwiać kogoś wbrew jego woli, ale uznał 

za słuszne chętnym dobrze czynić. Dlatego też – jak dobry pedagog i lekarz – 

stopniowo znosi prawa i zwyczaje odziedziczone po ojcach, ale część ich toleruje, robiąc 

pewne ustępstwa na rzecz ludzkich upodobań, podobnie jak lekarze ustępują swym chorym, 

aby przyjęli lekarstwo zaprawione sztucznie czymś przyjemniejszym. Bo trudno zmieniać 

rzeczy, które były w zwyczaju i przez długi czas cieszyły się poszanowaniem. 

 

Pierwsza przemiana zniosła kult bożków, ale zachowała zwyczaj składania krwawych 

ofiar. Druga usunęła krwawe ofiary, ale nie zniosła od razu zwyczaju obrzezania. Następnie, 

skoro [ludzie] już pogodzili się z obaleniem [kultów], zrezygnowali nawet z tego, co im 

zostawiono: jedni z ofiar, drudzy z obrzezania, i stali się najpierw z pogan żydami, następnie 

z żydów chrześcijanami przez stopniowe przemiany, jakby ukradkiem prowadzili do 

Ewangelii. 
 

 Niech cię przekona o tym Paweł, który z obrzezania i oczyszczenia doszedł do tego, że 

mówił: „Ja zaś, bracia, jeśli obrzezanie głoszę, za cóż jeszcze prześladowanie cierpię?” 

(Ga 5, 11). Tamto było według zasad pedagogii zbawienia, to zaś według doskonałości 

chrześcijańskiej. 
 

Do tego mogę porównać dzieje nauki o Bóstwie z tym zastrzeżeniem, że tu sytuacja jest 

wręcz przeciwna. Tam bowiem zmiana polegała na usuwaniu, tutaj zaś udoskonalenie 

dokonuje się poprzez stopniowe dodawanie.  
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Bo tak się sprawa przedstawia:  

 Stary Testament głosił Ojca w sposób zupełnie wyraźny, syna raczej jakby przez 

zasłonę.  

 Nowy Testament ukazał nam Syna całkiem jasno, ale Bóstwo Ducha Świętego 

tylko zaznaczył.  

 Teraz wreszcie Duch Święty między nami przebywa wyraźniej, objawiając nam 

prawdę o sobie.  

 

Albowiem w czasie, kiedy Bóstwo Ojca nie było jeszcze powszechnie uznawane, byłoby 

rzeczą wielce ryzykowną pozwolić na otwarte głoszenie Syna, albo w czasie, kiedy nie 

przyjęto jeszcze Bóstwa Syna, narzucać ludziom objawienie Ducha Świętego – że się posunę 

do powiedzenia nawet zanadto śmiałego – jako ciężar dodatkowy. 
 

 [Chodziło o to], by ludzie obciążeni jak gdyby pokarmem ponad siły, słabe oczy 

zwróciwszy na słoneczne światło, nie byli w ten sposób narażeni na niebezpieczeństwo utraty 

nawet tego, co było na miarę ich sił, ale by poprzez stopniowe dodatki, i jak powiedział 

Dawid, przez wstępowanie w górę, i przez posuwanie się i postęp z jasności w jasność, 

światło Trójcy Świętej rozbłysło jaśniejszymi promieniami.  
 

Dla tej – sądzę – przyczyny i uczniom się udziela tylko w części, odpowiednio do stopnia, 

w jakim przyjąć Go mogą na samym wstępie głoszonej Ewangelii, a po męce, po 

wniebowstąpieniu, kiedy już tchnieniem Chrystusa został im Duch udzielony, czyni cuda 

[poprzez apostołów] i ukazuje im się w językach ognistych. 

 

Zresztą sam Jezus objawia Go stopniowo, 

jak się sam możesz przekonać, jeśli przeczytasz teksty z większą dokładnością.  

 

 Mówi najpierw: „Sam będę prosił Ojca, a On wam da innego Orędownika, 

Ducha Prawdy” (J 14, 16n). Użył tego zwrotu, by nie wydawało się, że 

przeciwstawia się Bogu i że występuje wbrew woli Ojca.  

 Dalej mówi, że „Ojciec Go pośle”, ale dodaje „w moim imieniu” (J 14, 26), 

pomijając już: „Sam będę prosił”, lecz zachowując [słowo] „pośle”.  

 Nieco później powiada: „Ja Go wam poślę" (J 15, 26), zaznaczając przez to własną 

moc.  

 Wreszcie dodaje: „On przyjdzie” (J 16, 8), by oznajmić nieprzymuszoną moc 

Ducha Świętego. 

 

 Widzisz blaski, jakie nam się stopniowo zapalają, i pedagogikę nauki o Bogu. 
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 Nam także narzuca się taki porządek nauczania: nie wypowiadać się całkowicie od razu, 

ale w końcu niczego nie zostawić w ukryciu. Pierwsze bowiem byłoby niezręczne, drugie zaś 

ubliżające Bogu; pierwsze mogłoby zniechęcić obcych, drugie zranić naszych. 

 

A teraz dodam jeszcze pewne uwagi, które być może już innym 

przyszły na myśl, ale które uważam za owoc własnych moich rozważań. 

 

Dołączę je więc do tego, co powiedziałem wyżej. Zbawca miał niejedno, o czym 

powiedziano [w Piśmie], że w owym czasie nie mogli tego znieść uczniowie, chociaż pełni 

byli wielu nauk; i może było to przysłonięte i ukryte z tych powodów, o których już 

wspomniałem.  

I znowu mówił, że „Duch Święty nauczy nas wszystkiego, kiedy przyjdzie” (J 16, 13). 

Sądzę, że jedną z tych rzeczy jest właśnie i samo Bóstwo Ducha Świętego, które później 

miało zostać Ewangelią wyjaśnione, jako że wtedy – po Zmartwychwstaniu i powrocie 

Zbawiciela – poznanie Jego [przez ludzi] osiągnęło pewną dojrzałość i rokowało najlepsze 

nadzieje i nie odmawiano Mu już wiary. 

 

 Św. Teofil Antiocheński 

 

Bóg niewypowiedziany 

  
 

Słuchaj, człowieku! 

O kształtach Boga ani mówić, ani opowiadać  nie można, ani ich widzieć oczyma ciała.  

Bo i Jego chwały nie można pojąć rozumem, ani wielkości objąć, ani myśleć o Jego 

wysokości, ani Jego siły z czymkolwiek porównywać lub mądrości upodabniać; łaskawości 

Jego nie da się naśladować ani dobroczynności wypowiedzieć.  

 

Jeślibym Go nazwał światłem, nazywam Jego dzieło;  

 jeśli nazwę słońcem, wyrażam Jego pierwszeństwo;  

 jeśli nazwę duchem, wyrażam moje własne oddychanie;  

 jeśli nazwę mądrością, wyrażam to, co od Niego pochodzi;  

 jeśli nazwę siłą, wyrażam Jego potęgę;  

 jeśli nazwę opatrznością, wyrażam Jego łaskawość;  

 jeśli nazwę królowaniem, wyrażam Jego chwałę;  

 jeśli Go nazwę panem, nazywam Go sędzią;  

 jeśli nazwę Go sędzią, twierdzę, że jest sprawiedliwy:  

 jeśli nazwę Go ojcem, wszystko o Nim mówię. 
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 Modlitwa do Trójcy 
 

 Bóg, Pan, Duch Święty, błogosławiona Trójca. 

 Ojciec, Syn, Pocieszyciel, błogosławiona Trójca. 

 Dawca, Szafarz, Rozdzielający, błogosławiona Trójca. 

 Duch działań, Duch posług, Duch łask, błogosławiona Trójca. 

 Bóg jest Ojcem substancji, więc i samą substancją, Syn i Duch substancją, lecz trzy 

razy ta sama i jedyna substancja, błogosławiona Trójca. 

 Ojciec doskonały, Syn doskonały z doskonałego Ojca, święty doskonały Duch ze 

świętego  i doskonałego Ojca, błogosławiona Trójca. 

 Źródło, Rzeka, Orzeźwienie, błogosławiona Trójca. 

 W trzech choć potrójne, lecz jedno działanie, błogosławiona Trójca. 

 Istnienie, Życie, Poznanie, błogosławiona Trójca. 

 Miłość, Łaska, Dar jedności, błogosławiona Trójca. 

 Bóg jest miłością, Chrystus łaską, Duch Święty - darem jedności, błogosławiona 

Trójca. 

 Jeśli jest miłość, to i łaska, jeśli Miłość i Łaska, to jest i dar jedności, wszyscy więc                       

w poszczególnych i jedno w Trzech, błogosławiona Trójca. 

 Stąd mówi Apostoł Paweł natchniony przez Boga: "Łaska Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, i miłość Boga, i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami"             

(2 Kor 13,13), błogosławiona Trójca. 

 Niezrodzony, Zrodzony, Odradzający, błogosławiona Trójca. 

 Prawdziwe Światło, prawdziwe Światło ze Światła, prawdziwe Oświecenie, 

błogosławiona Trójca. 

 Odpoczynek, Pochodzenie, Powrót, błogosławiona Trójca. 

 Niewidzialny niewidzialnie, Widzialny niewidzialnie, Niewidzialny widzialnie, 

błogosławiona Trójca. 

 Wszelka Moc, wszelkie Działanie, wszelkie Poznanie, błogosławiona Trójca. 

 Ziarno, Drzewo, Owoc, błogosławiona Trójca. 

 Z jednego wszystko, przez Jednego wszystko, w Jednym wszystko, błogosławiona 

Trójca. 

 Niezrodzony z Wiecznego, Zrodzony z Wiecznego, Zrodzony, aby wszystko stało 

się wiecznym, błogosławiona Trójca. 

 Ty nakazujesz, aby została stworzona, Ty stwarzasz, Ty stworzone ożywiasz, 

błogosławiona Trójco. 

 Ty Ojcze, jesteś substancją wszystkiego, Ty, Synu jesteś Życie, Ty, Duchu, 

wszystko podtrzymujesz, błogosławiona Trójco. 
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 Ten, który wstąpił do nieba, to Chrystus, Ten, który z nieba zstąpił, to ten sam 

Chrystus, więc nie rozpoczął się od człowieka, lecz sięga aż do człowieka, 

błogosławiona Trójca. 

 Ten jest Bóg nasz, ten jest Bóg jeden, ten sam i jedyny Bóg, błogosławiona Trójca. 

 Do Niego wszyscy sięmodlimy, modlimy się do jednego, czyli Ojca, Syna i Ducha 

Świętego, błogosławiona Trójca. 

 Daj przebaczenie grzechów, daj życie wieczne, daj pokój i chwałę, błogosławiona 

Trójco. 

 Wyzwól nas, zbaw nas, daj nam usprawiedliwienie z grzechów, błogosławiona 

Trójco. 

 

 (autor:  Mariusz Wiktoryn (ok. 300 - 363) - wybitny retor i filozof pogański, który po 

nawróceniu (opisanym w Wyznaniach św. Augustyna) poświęcił się pracy teologicznej. Jej 

owocem jest m.in. dzieło O Trójcy Świętej) 

 

 

 Boże Ciało - "Złoty łańcuch - Catena Aurea" św. Tomasza z Akwinu 

 

 Ewangelia św. Jana 6, 56 - 59 

 

 W owym czasie: rzekł Jezus do Żydów: Ciało moje prawdziwie jest pokarmem, a krew 

moja prawdziwie jest napojem. Kto pożywa ciało moje, pije krew moją, we mnie 

mieszka,   a ja w nim. Jako mnie posłał żyjący Ojciec, i ja żyję dla Ojca; a kto mnie 

pożywa, i on żyć będzie dla mnie. Ten jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jako ojcowie 

wasi jedli mannę,  i pomarli. Kto pożywa tego chleba, żyć będzie na wieki. 

 

 św. Beda:  Aby pokazać, jaka jest różnica między materialnym pokarmem i napojem a 

duchową tajemnicą swego ciała i krwi, Chrystus dodaje: Ciało moje prawdziwie jest 

pokarmem, a krew moja prawdziwie jest napojem. 

 

 św. Jan Chryzostom:  Mówi to, albo aby ufali temu, co zostało powiedziane, iż nie 

jest to parabola czy coś niejasnego, lecz aby wiedzieli, że należy spożywać ciało 

Chrystusa. Albo też mówi, że prawdziwy pokarm to ten, który ożywia duszę. 

 

 św. Augustyn:  Ludzie pożądają pokarmu i napoju, aby nie być głodnymi ani 

spragnionymi. Nie udzielałby zaś tego pokarmu i napoju, gdy tych, którzy go spożywają, 

nie czynił nieśmiertelnymi i niezniszczalnymi. Tworzy przez to społeczność świętych,   

w której panuje pokój oraz pełna i doskonała jedność.  
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Dlatego Pan nasz ciało i krew swoje w takich rzeczach powierzył, które powstają jedne z 

wielu. Albowiem chleb powstaje  z wielu nasion, podobnie wino z wielu gron. Z kolei 

wyjaśnia, czym jest spożywanie jego ciała i picie jego krwi, mówiąc:  Kto pożywa 

ciało moje, i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Spożywanie zatem 

tego pokarmu i picie tego napoju jest pozostawaniem w Chrystusie i posiadaniem Go w 

sobie. Ten, kto nie pozostaje  w Chrystusie, i w którym Chrystus nie przebywa, bez 

wątpienia ani nie spożywa jego ciała, ani też nie pije jego krwi, lecz raczej sakrament tej 

rzeczywistości spożywa i pije na sąd. 

 

 św. Jan Chryzostom:  A ponieważ ja żyję, jasne jest też, że i on sam żyje. Aby to 

okazać, dodaje: Jako mnie posłał żyjący Ojciec, i ja żyję dla Ojca; a kto mnie 

pożywa, i on żyć będzie dla mnie. Tak jakby mówił: Żyję tak jak Ojciec, i żebyś nie 

sądził, że jest On niezrodzony jak Ojciec, dodaje: dla Ojca, wskazując Ojca jako swój 

początek. To  z kolei, co mówi: a kto mnie pożywa, i on żyć będzie dla mnie, nie 

mówi wprost o samym życiu, ale o chwalebnym, ponieważ także i niewierzący żyją 

fizycznie, nie spożywając Jego ciała. Nie mówi tego więc o powszechnym 

zmartwychwstaniu (wszyscy bowiem powstaną), lecz o chwalebnym, i mającym 

nagrodę. 

 

 św. Hilary:  Nie ma zatem miejsca na wątpliwości o prawdziwości ciała i krwi 

Chrystusa; teraz bowiem przez samo wyznanie Pana, przez wiarę naszą, jest prawdziwe 

ciało i prawdziwa krew. To jest przyczyna naszego życia, że my cieleśni cieleśnie 

pozostającego Chrystusa mamy, i odnosimy zwycięstwa przez Niego, tak samo, jak On 

żyje przez Ojca. Jeśli zatem przez Niego także naturalnie żyjemy, to znaczy dostosowani 

do natury Jego ciała, dlaczego nie żyjemy także według ducha, mając w sobie Ojca, 

skoro On żyje przez Ojca? Przez Ojca zaś żyje, ponieważ jego zrodzenie nie dało mu 

innej od Ojca natury. 

 

 św. Augustyn:  Abyśmy zatem żyli, spożywając ten chleb, który zstąpił z nieba, nie 

mogąc sami z siebie osiągnąć życia wiecznego, stwierdza: Ten jest chleb, który                   

z nieba zstąpił. 

 

 Teofilakt:  Nie spożywamy samego Boga, jest on bowiem niedotykalny i niecielesny. 

Nie jemy także ciała zwykłego człowieka, które nie może niczemu przysłużyć.                      

Lecz ponieważ Bóg zjednoczył z sobą ciało, jego ciało ożywia. Nie tak, iżby miało 

przechodzić w samą naturę boską, ale tak jak rozpalone żelazo, które pozostaje żelazem             

i jednocześnie ukazuje ogień. Tak właśnie ciało Pańskie ożywia jako ciało 

Słowa Bożego. 
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 św. Beda:  I aby pokazać różnicę między ciemnością a światłem, zapowiedzi                         

i prawdy, dodaje: Nie jako ojcowie wasi jedli mannę, i pomarli. Kto pożywa tego 

chleba, żyć będzie na wieki. 

 

 św. Augustyn:  Chce, aby zrozumiano, że ci umarli, którzy nie żyją na wieki. 

Albowiem teraz i ci także umrą, którzy przyjmowali Chrystusa, lecz żyją na wieki, 

ponieważ Chrystus jest życiem wiecznym. 

 

 św. Jan Chryzostom:  Jeśli zaś było możliwe zachować życie na pustyni przez 

czterdzieści lat bez zboża i innych tego rodzaju pokarmów, o ile bardziej jest możliwe 

teraz, gdy czyni to pokarmem duchowym, którego tamte były zapowiedzią.                      

Często obiecuje zaś życie, ponieważ nic nie jest tak drogie człowiekowi. Stąd i w 

Starym Testamencie było obiecane długie życie; teraz natomiast życie nie mające końca. 

Tak samo chce przez to pokazać, że usuwa wyrok skazujący na śmierć za grzechy, w 

zamian obiecując życie wieczne. 

  
 


