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EUCHARYSTIA � SAKRAMENT
ZBAWIENIA DLA WIELU

Ks. Henryk Witczyk

Niemal powszechnie zbawienie postrzega siê jako dzie-
³o historycznego Jezusa, dokonane przez mêkê, �mieræ
i zmartwychwstanie. Odbiciem takiej wizji zbawienia jest
choæby modlitwa: �Wielbimy Ciê, Panie Jezu Chryste i b³o-
gos³awimy Ciebie, ¿e� przez Krzy¿ i Mêkê swoj¹ �wiat
odkupiæ raczy³!� Jest to wizja poprawna, ale niepe³na. S³usz-
nie zauwa¿a W. Hryniewicz, ¿e �zbawienie dokona³o siê
nie tylko przez sam¹ mêkê Chrystusa, lecz przez ca³e Jego
¿ycie�1. Nastêpnie wyja�nia: �Tajemnica zbawienia to przy-
ci¹ganie cz³owieka jako istoty wolnej, partnera Boga, Jego
rozmówcy i wspó³pracownika. «Je¿eli wiêc kto� pozostaje
w Chrystusie, jest nowym stworzeniem» (2 Kor 5,17). Kto
znalaz³ siê w obrêbie Jego oddzia³ywania i Jego przyja�ni,
wkroczy³ w zupe³nie nowy �wiat, w nowy typ odniesieñ.
Zbawienie jest darem, jest wyj�ciem Boga naprzeciw cz³o-
wiekowi. A jest to Bóg ¿yczliwy, przyjazny, wrêcz stoj¹cy
u drzwi ludzkiej wolno�ci i pukaj¹cy, i cierpliwie czekaj¹-
cy na otwarcie. Zbawienie dokonuje siê wtedy, kiedy na-
stêpuje to otwarcie, danie Panu Bogu przestrzeni, ¿eby
wszed³ i przemienia³ nasze cz³owieczeñstwo�2.

Jednak i ta � jak¿e zrozumia³a dla wspó³czesnego cz³o-
wieka wizja zbawienia � jest zawê¿ona. Brakuje jej odnie-
sienia do Eucharystii. Tak w tym fragmencie jak i w ca³ej

1 Cz³owiek na drodze zbawienia, w: ten¿e, Nad przepa�ciami wia-
ry, Kraków 2001,s. 77.

2 Tam¿e, s. 94-95.
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rozmowie na temat �Cz³owiek na drodze zbawienia�
W. Hryniewicz nie ³¹czy wyra�nie zbawczego dzia³ania
Chrystusa z Eucharysti¹. Jest ono postrzegane bardzo ogól-
nie, bez jasnego okre�lenia, gdzie i w jaki sposób to �od-
dzia³ywanie� i �wyj�cie Boga naprzeciw cz³owiekowi� siê
dokonuje. Eucharystia wspomniana jest w tej rozmowie
o zbawieniu jeden jedyny raz, w zwi¹zku z bardzo wymow-
nym gestem przekazywania znaku pokoju (s. 95). Natomiast
gdy w kontek�cie ludzkiego cierpienia mówi o konieczno-
�ci ludzkiej obecno�ci przy chorym, nie wspomina o obec-
no�ci Jezusa w Eucharystii. Nie widzi chrze�cijanina w roli
tego, kto choremu winien przede wszystkim przynie�æ Eu-
charystiê. �Gdyby jeszcze mo¿na by³o powiedzie: «Wstañ,
chod�!»... � ale tego nam nie dano. Zatem, zamiast szafo-
waæ s³owami i tanim pocieszeniem, lepiej byæ blisko oso-
by cierpi¹cej. Ona bardziej pragnie zwyczajnej, ludzkiej
obecno�ci � nie mówienia, ale bycia. Wra¿liwo�æ na cierpie-
nie uczy i tego, ¿e trzeba niezmiernie ceniæ szczê�cie, ¿e
trzeba uczyæ siê dostrzegaæ ka¿dego dnia drobne rado�ci.
Choæby to, ¿e zaczynam ten dzieñ, przystêpujê do zwyczaj-
nej pracy, ¿e �wieci s³oñce...� (s. 78). Nawet w rozmowie
o �Ko�ciele sakramentu i s³owa�, gdy we wzruszaj¹cy spo-
sób wspomina o swe Eucharystie sprawowane w domu, dla
rodziców, nie rozmy�la nad jej zbawczym dzia³aniem; za-
stanawia siê raczej nad tym, jak proste �rodki mog¹ �od-
�wie¿aæ celebracjê misterium�. �Czasami w jakim�
momencie, zazwyczaj tu¿ przed prefacj¹, zapalamy meno-
rê. Zmienia siê natê¿enie �wiat³a, co w pewien sposób po-
maga w prze¿ywaniu misterium. Dla mnie osobi�cie jest to
kontynuacja obecno�ci w �wiêtych miejscach, w których prze-
bywa³ Jezus. Celebracja tajemnicy dziêki tym prostym przed-
miotom zbli¿a mnie do tych miejsc � tam chodzi³ Jezus, tam
siê trudzi³, naucza³, umar³ i zmartwychwsta³.... Przede wszyst-
kim jednak � je�li nie chcemy, aby z¿ar³a nas rutyna � musimy
wczuwaæ siê w to, co siê wypowiada, czyta, czyni. Nale¿y
w te czynno�ci w³o¿yæ wiele serca� (s. 221n). Wszystko to,
rzecz jasna, jest prawd¹! Tyle tylko, ¿e niepe³n¹. W tej wizji
Eucharystia jest przede wszystkim drog¹ cz³owieka (wie-
rz¹cego) wstecz, w przesz³o�æ, do miejsc, w których ¿y³
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Jezus. Nasuwa siê pytanie: czy celebracja misterium Eu-
charystii nie jest w pierwszym rzêdzie drog¹ Jezusa do cz³o-
wieka, do jego miejsc ¿ycia, pracy i cierpienia? Chodzi
w³a�nie o � wspomniane na samym wstêpie rozmowy �
�uobecnianie misterium w naszej tera�niejszo�ci� (s. 217),
o obecno�æ Zbawiciela �tu i teraz�. Nade wszystko jednak,
nale¿y rzetelnie zastanawiaæ siê nad tym, jak wygl¹da dy-
namika tej obecno�ci, co ona sprawia w cz³owieku zanu-
rzonym w codziennym ¿yciu, w jego rado�ciach, w pracy
lub w cierpieniu? Czy liturgia Eucharystii jest w pierw-
szym rzêdzie prób¹ cz³owieka, który chce siê �przebiæ przez
zas³onê oddzielaj¹c¹ nas od �wiata niewidzialnego� (s. 218),
czy raczej odwrotnie: prób¹, któr¹ podejmuje Chrystus, aby
ze swoj¹ Pasch¹ wej�æ coraz g³êbiej w egzystencjê cz³o-
wieka-wierz¹cego.

Jak Ewangelie ukazuj¹ zbawcz¹ dzia³alno�æ Jezusa? Czy
ma ona zwi¹zek z Jego obecno�ci¹ w Eucharystii? A je¿eli
tak, to jakiej natury jest to zwi¹zek? Czym jest Eucharystia
w odniesieniu do zbawienia cz³owieka i �wiata?

1. JEZUS ZIEMSKI JAKO ZBAWICIEL

Wszystkie Ewangelie ukazuj¹ Jezusa z Nazaretu w dro-
dze do cz³owieka. Zw³aszcza narracje synoptyków prezentuj¹
Jezusa, który nieustannie zmienia miejsce swej obecno�ci, aby
móg³ spotykaæ coraz to nowych ludzi. On sam udaje siê tam,
gdzie mo¿e ich znale�æ. Szuka ich, dotyka, i pozwala im, aby
tak¿e Go dotykali. Kieruje do nich swe s³owa i oznajmia im
nadej�cie Królestwa Bo¿ego. Wszystkie te czyny Jezusa maj¹
niezwyk³y sens, je¿eli siê pamiêta, ¿e jest On Synem Boga
¿ywego, Zbawicielem �wiata. Bardziej szczegó³owa analiza
niektórych Jego zachowañ z czasu publicznej dzia³alno�ci
pozwoli lepiej zrozumieæ to wydarzenie zbawcze, którym
jest Jego Pascha, oraz paschalny dar zbawienia, jakim jest
Eucharystia.
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A. Jezus ¿yje w drodze do ludzi

Pierwszym z czynów Jezusa ziemskiego jest nieustan-
na wêdrówka. Ewangeli�ci, prezentuj¹c ziemskie ¿ycie Je-
zusa, skrzêtnie odnotowuj¹, jak przechodzi On z jednego
miejsca do innego. Zauwa¿aj¹, ¿e Jezus w gruncie rzeczy
¿yje w drodze (por. Mk 8,27; 9,33-34; 10,32. 52). Nie ma
w³asnego domu, w którym przyjmowa³by uczniów, uzdra-
wia³ i uwalnia³ z mocy Z³ego. Przeciwnie, �obchodzi³ (pe-
rih/gen � imperfectum dla podkre�lenia faktu powtarzania
siê czynno�ci) Jezus ca³¹ Galileê, nauczaj¹c w tamtejszych
synagogach, g³osz¹c Ewangeliê o królestwie i lecz¹c
wszystkie choroby i wszelkie s³abo�ci w�ród ludu� (Mt 4,23;
por. 9,35; Mk 1,39; £k 4,15. 54). Naucza³ nie tylko w przy-
jaznej sobie Galilei, ale tak¿e we wrogiej wobec Niego Judei
i Jerozolimie. £ukasz wiêcej ni¿ jedn¹ trzeci¹ swego dzie-
³a (9,51 � 19,28) po�wiêca �drodze� Jezusa do Jerozolimy.
Wed³ug czwartej Ewangelii Jezus �wstêpuje� do Jerozoli-
my kilka razy (2,13; 5,1; 10,22; 11,17-18; por. 7,6). �Byæ
w drodze� to istotny wymiar ziemskiej egzystencji Jezusa.
Dla podkre�lenia tego faktu ewangeli�ci uzupe³niaj¹ odnie-
sienia topograficzne licznymi czasownikami. Takie s³owa jak
�wyj�æ�, �i�æ�, �przechodziæ�, �wêdrowaæ�, �i�æ na prze-
dzie�, �przychodziæ�, �wchodziæ�, �wstêpowaæ�, �wsiadaæ
do ³odzi�, �wychodziæ z ³odzi� oddaj¹ dynamiczny wymiar
Jezusowej obecno�ci na ziemi3. Ca³a dzia³alno�æ Nauczy-
ciela z Nazaretu to w gruncie rzeczy jeden, wielki �bieg�.
Jezus bez przerwy jest w drodze; ofiaruje ludziom czas,
si³y, wsparcie. Zdarza siê, ¿e nie ma czasu na posi³ek (por.
Mk 3,20; 6,31), ani �miejsca, gdzie móg³by po³o¿yæ g³o-
wê� (Mt 8,20). Jego ziemskie ¿ycie dobrze okre�li³ autor
Dziejów Apostolskich, mówi¹c: �Znacie sprawê Jezusa
z Nazaretu, którego Bóg nama�ci³ Duchem �wiêtym i moc¹.
Dlatego ¿e Bóg by³ z Nim, przeszed³ (dih/lqen) On dobrze
czyni¹c i uzdrawiaj¹c wszystkich, którzy byli pod w³adz¹

3 Por. E. Manicardi, Il cammino di Gesù nel Vangelo di Marco.
Schema narrativo e tema cristologico, (AnB 96), Roma 1981, s. 14-16.
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diab³a� (10,38). Uczniowie byli �wiadkami tego wszyst-
kiego, co zdzia³a³ �w ziemi ¿ydowskiej i w Jerozolimie�
(w. 39).

Ziemska wêdrówka Jezusa nie mie�ci siê w ramach
dzia³alno�ci nauczyciela lub pos³añca. Jest On bowiem
�Pos³anym� przez Ojca (por. J 6,57 i inne). Ju¿ w tradycji
synoptycznej odnotowuje siê ten niezwyk³y fakt: �On rze-
k³ do nich: «Tak¿e innym miastom muszê g³osiæ Dobr¹
Nowinê o królestwie Bo¿ym, bo na to zosta³em pos³any»�
(£k 4,43; por. Mk 1,38). Naturalnie, Tym, kto pos³a³ Jezu-
sa, jest Ojciec. Ta sama prawda dotyczy Jego �przyj�cia�
na �wiat: �Nie przyszed³em powo³aæ sprawiedliwych, ale
grzeszników»� (Mk 2,17). Jeszcze wyra�niej z wol¹ Ojca
zwi¹zana jest Jego misja jako Syna Cz³owieczego: �Syn
Cz³owieczy nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono, lecz ¿eby s³u-
¿yæ i daæ swoje ¿ycie na okup za wielu»� (Mk 10,45; por.
Mt 10,28; £k 19,10; 7,33).

Jezus, jest nie tylko Pos³anym przez Ojca, ale wrêcz
�obrazem Boga niewidzialnego, zrodzonym przed wszel-
kim stworzeniem� (Kol 1,15; por. 2,9); On �jest odblaskiem
Jego (Ojca) chwa³y i odbiciem Jego istoty� (Hbr 1,3). Z tej
racji Jego s³owa i czyny maj¹ nieskoñczon¹ warto�æ. Bê-
d¹c s³owami i czynami Boga-Cz³owieka maj¹ charakter
zbawczy. A ca³e ziemskie ¿ycie Jezusa jest ¿yciem w dro-
dze z dwóch racji. Pod¹¿a ku ludziom, poniewa¿ jest wier-
ny pos³annictwu, które otrzyma³ od Ojca. Równocze�nie
Jezus jest w drodze z racji mi³o�ci, któr¹ mi³uje ludzi i któ-
r¹ pragnie im ofiarowaæ oddaj¹c im siebie.

B. Jezus ofiaruje ludziom sw¹ obecno�æ i wiêzi
wspólnoty

Jezus na ró¿ne sposoby �idzie� do ludzi, szuka ich, aby
nawi¹zaæ z nimi serdeczn¹ wiê� przyja�ni i mi³o�ci. Naj-
pierw pod¹¿a nad jezioro, gdzie odnajduje czterech ryba-
ków: Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana, oraz proponuje
im sta³¹ wiê� ze sob¹: �Jezus rzek³ do nich: «Pójd�cie za
Mn¹, a sprawiê, ¿e siê staniecie rybakami ludzi». I natych-
miast zostawili sieci i poszli za Nim� (Mk 1,17; por. w. 20).



128

Ju¿ pierwszego dnia swej dzia³alno�ci w Kafarnaum Jezus
prze¿ywa liczne spotkania: idzie do synagogi w szabat,
gdzie spotyka ludzi, do których mo¿e skierowaæ swe na-
uczanie (Mk 1,21); tam spotyka opêtanego, którego uwal-
nia z mocy Z³ego (1,23); razem z czterema aposto³ami idzie
do domu Piotra i Andrzeja, aby uzdrowiæ te�ciow¹ Piotra
(1,29); z nastaniem wieczora, gdy skoñczy³ siê szabat, �przy-
nosili do Niego wszystkich chorych i opêtanych; i ca³e mia-
sto by³o zebrane u drzwi. Uzdrowi³ wielu dotkniêtych
rozmaitymi chorobami i wiele z³ych duchów wyrzuci³, lecz
nie pozwala³ z³ym duchom mówiæ, poniewa¿ wiedzia³y, kim
On jest� (Mk 1,32-34).

Podobnie czyni w dalszej czê�ci Markowej narracji,
zwanej sekcj¹ piêciu kontrowersji w Galilei (2,1 � 3,6).
Wykorzystuje ka¿de wyzwanie ze strony swych przeciw-
ników, aby przyjmowaæ ludzi potrzebuj¹cych Jego mocy,
Jego s³owa nios¹cego im zbawienie. Nie obawia siê �mier-
ci, która Mu grozi z powodu uzdrawiania w szabat: �Fary-
zeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradê
przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zg³adziæ� (3,6). Pozo-
staje w�ród ludzi i niesie im wybawienie z choroby i z³a
nie bacz¹c na to, ¿e Jego obecno�æ mo¿e byæ �le zrozumia-
na, poddana krytyce, wrêcz wyszydzana. Nie szczêdzi cza-
su i si³, aby ofiarowaæ sw¹ przyja�ñ i wspólnotê tym, którzy
przychodz¹ do Niego, aby Go pochwyciæ na s³owie, ze-
psuæ Mu opiniê, a nawet znale�æ w Jego wypowiedziach
powód do oskar¿enia Go i skazania na �mieræ (por. J 5,18;
7,1. 19. 25; 8,59; 10,31. 39; 11,53).

W kolejnych rozdzia³ach Markowej narracji o ziem-
skim ¿yciu Jezusa wiele miejsca zajmuj¹ spotkania z t³u-
mami. �Potem wyszed³ znowu nad jezioro. Ca³y lud
przychodzi³ do Niego, a On go naucza³� (2,13). �Znowu
zacz¹³ nauczaæ nad jeziorem i bardzo wielki t³um ludzi ze-
bra³ siê przy Nim. Dlatego wszed³ do ³odzi i usiad³ w niej
pozostaj¹c na jeziorze, a ca³y lud sta³ na brzegu jeziora�
(4,1; por. 5,21; 6,34). Dobrze wie, ¿e t³um ten niebawem
opu�ci Go. Jednak podejmuje trud nauczania; chce ka¿de-
mu, kto przyszed³, ofiarowaæ swe s³owo, sw¹ obecno�æ.
Wszystkich wzywa do na�ladowania Go: �Potem przywo³a³
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do siebie t³um razem ze swoimi uczniami i rzek³ im: «Je�li
kto chce pój�æ za Mn¹, niech siê zaprze samego siebie, niech
we�mie krzy¿ swój i niech Mnie na�laduje!� (Mk 8,34). Osta-
tecznie stanie w obliczu kryzysu, ukazanego w ca³ym swym
dramatyzmie w J 6. Gdy wielu Go opu�ci³o, nie za³amuje siê.
Kontynuuje sw¹ misjê, zwraca siê do uczniów, którzy zostali
z Nim. Po�wiêca im ca³y swój czas, aby przygotowaæ ich do
¿ycia w autentycznej przyja�ni i wspólnocie z Nim.

Szukaj¹c ludzi, ku których pos³a³ Go Ojciec i ku którym
prowadzi Go Jego serce, Jezus idzie do synagogi. �Naucza³
w ich synagogach� (Mt 4,23; 9,35; Mk 1,21. 39; £k 4,15;
13,10). Wielk¹ mowê o �Chlebie ¿ycia� wyg³asza w syna-
godze w Kafarnaum (J 6,59). Id¹c do synagogi zwraca³ siê
praktycznie do wszystkich ludzi, którzy mieszkali w danej
okolicy. Innym, uprzywilejowanym miejscem nauczania jest
�wi¹tynia w Jerozolimie (por. Mk 12,35; £k 20, 1; Mt 26,55;
J 18,20). Szukaj¹c rzesz Jezus ofiaruje swój czas, sw¹ obec-
no�æ tak¿e pojedynczym osobom. Nikodem przyszed³ do
Niego noc¹ (J 3,1-15); Samarytanka rozmawia³a z Nim
w po³udnie przy studni Jakubowej (J 4); Andrzej i �drugi
uczeñ� mogli �i�æ i zobaczyæ, gdzie Jezus mieszka i tego
dnia pozostali u Niego� (J 1,39).

Ewangelie ukazuj¹ Jezusa, który stale i odwa¿nie, wrêcz
w sposób heroiczny idzie na spotkanie z lud�mi b¹d� przyj-
muje tych, którzy przychodz¹ do Niego. Interesuje siê nimi,
naucza ich, upomina. Wype³niaj¹c wolê Ojca i bêd¹c po-
s³uszny g³osowi swego serca pragnie ka¿demu, kto do Nie-
go przychodzi, ofiarowaæ sw¹ przyja�ñ � siebie samego
jako oczekiwanego Mesjasza � Zbawiciela. Trafnie ujmu-
je to G. Crocetti: �W tej codziennej routine, przepe³nionej
ca³kowitym oddaniem siebie samego innym, Jezus prze¿y-
wa czas swej ziemskiej pos³ugi i antycypuje dar z siebie w
Eucharystii4.

4 G. Crocetti, Questo è il mio Corpo e lo offro per voi. La donazione
esistenziale e sacramentale di Gesù alla sua Chiesa, Bologna 1999,
s. 28.
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C. Wzrok, s³uch i dotyk narzêdziami osobowej
i zbawczej komunii z Jezusem

Jezus, �S³owo, które sta³o siê cia³em�, nie ogranicza swej
wiêzi z lud�mi do relacji Nauczyciel � s³uchacze. Instauruje
wiê� osobowej komunii na bazie prawdziwej, pe³nej komuni-
kacji interpersonalnej. Ludzie, do których przychodzi, mog¹
Go spotykaæ i do�wiadczaæ Jego obecno�ci w sposób w³a�ci-
wy dla ich natury: mog¹ Go widzieæ, s³yszeæ i dotykaæ. Ze
zdumieniem pisze o tym autor 1 J 1,1: �To wam oznajmiamy,
co by³o od pocz¹tku, co�my us³yszeli o S³owie ¿ycia, co uj-
rzeli�my w³asnymi oczami, na co patrzyli�my i czego dotyka³y
nasze rêce � bo ¿ycie objawi³o siê�. U¿ywa a¿ czterech cza-
sowników, którymi opisuje proces percepcji na poziomie zmy-
s³ów: �widzieæ�, �s³yszeæ�, �kontemplowaæ�, �dotykaæ�. Jezus
� S³owo ̄ ycia � daje siê ludziom w sposób realny, wyczuwal-
ny dla ich zmys³ów. Jedynie takie spotkanie ze S³owem ¿ycia
jest �ród³em wspólnoty: �oznajmiamy wam, co�my ujrzeli
i us³yszeli, aby�cie i wy mieli wspó³uczestnictwo (koinonia)
z nami. A mieæ z nami wspó³uczestnictwo znaczy: mieæ je
z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem� (w. 3).

Najpierw sam Jezus jest w pe³ni �wiadom, ¿e ludzie do
których siê zwraca s¹ b³ogos³awieni. �Szczê�liwe oczy wa-
sze, ¿e widz¹, i uszy wasze, ¿e s³ysz¹. Bo zaprawdê, powia-
dam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnê³o ujrzeæ
to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i us³yszeæ to, co wy
s³yszycie, a nie us³yszeli� (Mt 13,16-17; por. £k 10,23-24).
W Jezusie, prawdziwym Synu Boga (por. Mt 14,33) i synu
Maryi, wype³niaj¹ siê oczekiwania proroków i sprawiedli-
wych ST-u, którzy pragnêli Go spotkaæ, by ¿yæ z Nim
w osobowej wiêzi: by Go widzieæ i s³uchaæ. Takie spotkanie
z Jezusem jest najwa¿niejszym przedmiotem nadziei wiel-
kich postaci historii zbawienia. Sprawiedliwy Symeon, trzy-
maj¹c na rêkach Dzieciê Jezus, prosi Boga, aby móg³ odej�æ
w pokoju, �poniewa¿ moje oczy widzia³y Twoje zbawienie�
(£k 2,30)5. Spotkanie z Jezusem � przez wzrok, s³uch i do-

5 Por. G. Marconi, La comunicazione visiva nel Vangelo di Luca.
Per cogliere il mistero con la vista, Milano 1997.
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tyk � jest spe³nieniem wszystkich oczekiwañ, �ród³em do-
skona³ej rado�ci. Jest po prostu zbawieniem.

Oprócz komunikacji s³uchowo-wzrokowej w kontak-
cie Jezusa z lud�mi wa¿n¹ rolê odgrywa dotyk. W opowia-
daniach o cudach wielokrotnie pojawia siê informacja, ¿e
Jezus �po³o¿y³ rêkê� na chorym (por. Mt 9,18; Mk 5,23;
6,5; 7,32; 8,23; £k 6,19; 13,13; Dz 28,8). Podobny gest
spe³nia Jezus, gdy b³ogos³awi dzieci (por. Mt 19,13. 15).
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ cuda, które Jezus dokonuje
poprzez dotyk. Trêdowatego � wbrew przepisom Prawa �
uzdrawia w³a�nie przez dotyk: �wyci¹gn¹³ rêkê, dotkn¹³ go
i rzek³: «Chcê, b¹d� oczyszczony»!� (Mt 8,3; por. £k 5,13).
Gest Jezusa wynika z Jego wielkiej wra¿liwo�ci na ludzkie
cierpienie, tak cielesne jak i duchowe (por. Mk 1,41; £k 7,13 �
wskrzeszenie syna wdowy z Nain; Mk 6,34; Mt 9,36; 20, 34).
Przynosi On zbawienie, które obejmuje ca³ego cz³owieka (por.
£k 1,78-79).

Z kolei opowiadanie o uzdrowieniu kobiety cierpi¹cej
na up³yw krwi jest wplecione w narracjê o wskrzeszeniu
córeczki prze³o¿onego synagogi (Mt 9,18-26; Mk 5,21-43;
£k 8,40-56). Prze³o¿ony ten prosi, aby Jezus przyszed³,
po³o¿y³ na ni¹ rêkê i bêdzie ¿y³a (Mt 9,18; Mk 5,23); Jezus
poszed³, �wzi¹³ j¹ za rêkê i dziewczynka wsta³a� (Mt 9,20;
Mk 5,27; £k 8,44). Zbawcz¹ skuteczno�æ ma tak¿e gest
cz³owieka, który dotyka Jezusa. Kobieta �dotknê³a siê frêdz-
li Jego p³aszcza� (Mt 9,20; por. Mk 5,27; £k 8,44), ponie-
wa¿ my�la³a: �¯ebym siê choæ Jego p³aszcza dotknê³a,
a bêdê zdrowa� (Mt 9,21; Mk 5,28). Marek podkre�la do-
nios³o�æ gestu kobiety, poniewa¿ opowiada o reakcji Jezu-
sa: �A Jezus natychmiast u�wiadomi³ sobie, ¿e moc wysz³a
od Niego. Obróci³ siê w t³umie i zapyta³: «Kto siê dotkn¹³
mojego p³aszcza?» Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz,
¿e t³um zewsz¹d Ciê �ciska, a pytasz: Kto siê Mnie do-
tkn¹³». On jednak rozgl¹da³ siê, by ujrzeæ tê, która to uczy-
ni³a. Wtedy kobieta przysz³a zalêkniona i dr¿¹ca, gdy¿
wiedzia³a, co siê z ni¹ sta³o, upad³a przed Nim i wyzna³a
Mu ca³¹ prawdê� (5,30-33). Zosta³a uzdrowiona, poniewa¿
dotknê³a Jezusa z wiar¹: �Córko, twoja wiara ciê uzdrowi³a.
Id� w pokoju i b¹d� wolna od swej dolegliwo�ci� (w. 34).
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Ewangelista podkre�la, ¿e mo¿liwe s¹ dwie formy dotyka-
nia Jezusa. T³um bez wiary t³oczy siê wokó³ Jezusa, napiera
na Niego; taki dotyk nie przynosi ¿adnego rezultatu. Kobie-
ta dotyka Jezusa z wiar¹ i swym gestem wyzwala bosk¹ moc,
która jest ukryta w ciele Jezusa. S³owa o wierze oraz �id�
w pokoju!� maj¹ wyra�nie charakter liturgiczny. Pochodz¹
zapewne z obrzêdu, w którym oddawano cze�æ cia³u Jezusa,
w którym ukryta jest zbawcza moc. Dosiêga ona ka¿dego,
kto prosi Jezusa, aby po³o¿y³ na nim sw¹ rêkê, albo sam
dotyka go z wiar¹.

Uzdrawiaj¹c g³uchoniemego (Mk 7,31-37) Jezus spe³nia
jeszcze inne czynno�ci ni¿ po³o¿enie rêki. Jego kontakt
z cz³owiekiem chorym jest jeszcze bardziej wszechstronny:
�On wzi¹³ go na bok, osobno od t³umu, w³o¿y³ palce w jego
uszy i �lin¹ dotkn¹³ mu jêzyka; a spojrzawszy w niebo, wes-
tchn¹³ i rzek³ do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz siê!
Zaraz otworzy³y siê jego uszy, wiêzy jêzyka siê rozwi¹za³y
i móg³ prawid³owo mówiæ� (Mk 7,33-35). Jezusowe w kon-
takcie z cz³owiekiem chorym pos³uguje siê ca³ym swoim
cz³owieczeñstwem (palce, �lina, oczy wzniesione ku niebu,
westchnienie). Na nieszczê�cie cz³owieka, którego chore cia-
³o mocno ogranicza w osobowym dzia³aniu, Jezus odpowia-
da ca³ym swym �wiêtym cz³owieczeñstwem. Pragnie takiej
komunii z cz³owiekiem, która mo¿e byæ zjednoczeniem oso-
bowym, opartym na prawdziwie ludzkiej komunikacji au-
dio-wizualnej (por. podobne w gestach uzdrowienie
niewidomego w Betsaidzie � Mk 8,22-26). Równie¿ ta nar-
racja ma wyra�nie cechy opisu celebracji liturgicznej, w któ-
rej protagonist¹ jest cz³owieczeñstwo Jezusa, a w której
uczestnicz¹ wspó³-wyznawcy, �przepe³nieni zdumieniem�
(w. 37). A wezwanie �Otwórz siê!� wesz³o nawet na sta³e do
liturgii chrzcielnej. Cz³owieczeñstwo Jezusa jest �ród³em
wszelkich ³ask: o¿ywia, uzdrawia, otwiera uszy i oczy.

Jezus z Nazaretu kreuje wiê� z lud�mi, pos³uguj¹c siê
w³a�ciwymi dla nich zmys³ami komunikacji osobowej:
wzrokiem, s³uchem, dotykiem. Pragnie ustanawiaæ relacjê,
która cz³owiekowi gwarantuje pe³niê ¿ycia i wspólnotê
z Jego Osob¹. Opisy cudów w Ewangeliach mo¿na uznaæ
za swego rodzaju literack¹ �celebracjê� cz³owieczeñstwa
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Jezusa. Prawdopodobnie odzwierciedla ona celebracjê litur-
giczn¹, sprawowan¹ w Ko�ciele apostolskim. Celebracja ta
zak³ada nastêpuj¹ce elementy: fizyczna obecno�æ Jezusa przy
chorym; kontakt fizyczny Jezusa z chorym; u¿ycie jakiej�
rzeczy materialnej (np. �liny � Mk 8,23; J 9,6. 14); polece-
nie spe³nienia jakiej� czynno�ci lub wezwanie do zaufania.
Powy¿szy rytua³, spe³niany przez Jezusa lub przez Niego
akceptowany, jest bez w¹tpienia antycypacj¹ sakramentu
Cia³a i Krwi, który Jezus ustanowi w Wieczerniku. Obja-
wia on, ¿e Eucharystia w pierwszym rzêdzie jest kontynu-
acj¹ zbawczej obecno�ci i dzia³ania Jezusa � �S³owa, które
sta³o siê cia³em�.

D. Jezus z Nazaretu przynosi Królestwo Bo¿e �
wyzwolenie z mocy Z³ego

Jezus z Nazaretu przynosi ludziom Królestwo Bo¿e.
Marek, rozpoczyna sw¹ narracjê o dzia³alno�ci Jezusa, przy-
taczaj¹c Jego znamienn¹ wypowied�: �Czas siê wype³ni³
i bliskie jest królestwo Bo¿e. Nawracajcie siê i wierzcie
w Ewangeliê!� (1,15). Wyra¿enie �bliskie jest� (h;ggike)
oznacza obecno�æ na wyci¹gniêcie rêki (por. Mt 26,45). Kró-
lestwo Bo¿e jest ju¿ praktycznie obecne na ziemi, poniewa¿
w�ród ludzi jest Ten, kto je przynosi. £ukasz na okre�lenie
owej blisko�ci Królestwa Bo¿ego u¿ywa wyra¿enia �dzisiaj�,
które wypowiada Jezus w synagodze w Nazarecie: �Dzi�
spe³ni³y siê te s³owa Pisma, które�cie s³yszeli� (4,21). �Dzi��
� to czas obecno�ci i dzia³ania Jezusa.

Tylko Jezus ³¹czy �Królestwo Bo¿e� z okre�leniem �jest
blisko� (por. Mt 3,2; 4,17; 10,7; Mk 1,15; £k 10,9.11). Po-
dobnej idei nie ma ani u proroków, ani w literaturze ¿y-
dowskiej. Jest to logion, który najprawdopodobniej
pochodzi od samego Jezusa. Odnosi siê ono najpierw do
czasu, w którym Jezus g³osi Ewangeliê. Ale równocze�nie
zarówno wyra¿enie �blisko jest� jak i �dzi�� obejmuje rów-
nie¿ czas zbawczej mêki Chrystusa. To w³a�nie dziêki Jego
mêce Bóg przeniós³ nas z mocy ciemno�ci do �Królestwa
swego umi³owanego Syna� (Kol 1,13) i uczyni³ �króle-
stwem kap³anów� (por. Ap 5,9. 10; 1,5-6).



134

Królestwo Bo¿e jest ju¿ obecne (por. £k 11,20; 17,21),
ale równocze�nie �przychodzi�. Pe³na realizacja tego, co
jest ju¿ obecne nast¹pi w przysz³o�ci (por. Mt 6,10). Pomi-
mo tego napiêcia Królestwo Bo¿e, które Jezus og³asza, nie
jest pust¹ obietnic¹. Dowodem jego obecno�ci � ju¿ teraz �
s¹ cuda, które Jezus czyni: �Niewidomi wzrok odzyskuj¹,
chromi chodz¹, trêdowaci doznaj¹ oczyszczenia, g³usi s³y-
sz¹, umarli zmartwychwstaj¹, ubogim g³osi siê Ewangeliê�
(Mt 11,5; por. w. 21). Jeszcze mocniej nadej�cie Królestwa
Bo¿ego wraz z Jezusem objawiaj¹ egzorcyzmy. Jezus zwy-
ciê¿a szatana moc¹ Bo¿¹, która stanowi istotê Królestwa
Bo¿ego: �Je�li Ja moc¹ Ducha Bo¿ego wyrzucam z³e duchy,
to istotnie przysz³o do was Królestwo Bo¿e� (Mt 12,28; por.
£k 11,20). Tê sam¹ prawdê wyra¿aj¹ sumaria. Czytaj¹c je
odnosi siê wra¿enie, ¿e Jezus nieustannie wyrzuca³ diab³a
z ludzi opêtanych jego moc¹ (por. Mk 1,32-34. 39; 3,7-12;
6,12-13). Tak opowiadania o wypêdzaniu z³ego ducha z opê-
tanych jak i sumaria pozwalaj¹ odkryæ ogromnie wa¿n¹ praw-
dê. �Dla Jezusa prawdziwym nieprzyjacielem Izraela jest
szatan�6. Istot¹ Królestwa Bo¿ego jest wiêc zwyciêstwo nad
szatanem, g³ównym wrogiem ludu, którego Bóg jest Królem
(por. Testament Dana, 5,10b-13). Pe³n¹ �wiadomo�æ tego
faktu ma sam Jezus, gdy mówi¹c o swej �mierci na krzy¿u,
objawia jej najg³êbszy sens w s³owach: �Teraz odbywa siê
s¹d nad tym �wiatem. Teraz w³adca tego �wiata zostanie precz
wyrzucony. A Ja, gdy zostanê nad ziemiê wywy¿szony, przy-
ci¹gnê wszystkich do siebie� (J 12,31-32). Natomiast autor
1 J 3,8 streszczaj¹c w jednym zdaniu ziemsk¹ dzia³alno�æ
Jezusa, pisze: �Syn Bo¿y objawi³ siê po to, aby zniszczyæ
dzie³a diab³a�.

Królestwo, które �jest blisko�, to nie tylko Królestwo
Boga, ale i Jezusa. Na koñcu czasów, �Syn Cz³owieczy po�le
anio³ów, którzy z Jego Królestwa zbior¹ wszystkie zgor-
szenia� (Mt 13,41). Niektórzy ze s³uchaczy Jezusa przed
swoj¹ �mierci¹ �ujrz¹ Syna Cz³owieczego przychodz¹cego
w swoim Królestwie� (Mt 16,28). T³um pozdrawia Jezusa

6 H. Merklein, La signoria di Dio nell�annuncio di Gesù, Brescia
1994, s. 47.
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wkraczaj¹cego do Jerozolimy s³owami: �B³ogos³awiony
Król, który przychodzi w imiê Pañskie. Pokój w niebie
i chwa³a na wysoko�ciach� (£k 19,38). W czasie ostatniej
wieczerzy Jezus oznajmia uczniom, ¿e przygotowuje dla
nich Królestwo � jak Ojciec przygotowa³ Je dla Niego �
�aby�cie w królestwie moim jedli i pili przy moim stole
oraz ¿eby�cie zasiadali na tronach, s¹dz¹c dwana�cie po-
koleñ Izraela� (£k 22,30; por. 23,42; J 18,36).

Ojciec daje swe Królestwo Synowi; Syn z kolei przygo-
towuje Je dla wierz¹cych w Niego. Nade wszystko jednak
Jezus, poniewa¿ jest zapowiadanym przez ST Mesjaszem �
Królem, Zbawicielem i Synem Bo¿ym, przynosi Królestwo
w sobie samym, w swej Osobie. Chrystus jest �autobasile-
ia� (Orygenes, Comm. in Matth., XIV 7).

W czasie swej ziemskiej dzia³alno�ci Jezus ofiaruje
ludziom ten dar, którym jest Królestwo Boga i Królestwo
Syna Cz³owieczego. Ka¿dy, kto otwiera siê na ten Jezuso-
wy dar, dostêpuje zbawienia. Potrzebne jest nawrócenie
i wiara. Jeden ze wspó³-ukrzy¿owanych z Jezusem z³oczyñ-
ców otworzy³ siê w duchu wiary na Jezusa-Króla, prosz¹c:
�Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego króle-
stwa� (£k 23,42). Natychmiast us³ysza³ w odpowiedzi s³o-
wa Jezusa: �Zaprawdê, powiadam ci: Dzi� ze Mn¹ bêdziesz
w raju� (w. 43). Jezus przynosz¹c Królestwo ofiaruje lu-
dziom zbawienie.

2. �GODZINA� JEZUSA � OFIARA ZBAWCZEJ MÊKI, �MIERCI

I ZMARTWYCHWSTANIA

Jezus ofiaruje ludziom nie tylko sw¹ obecno�æ i Króle-
stwo Bo¿e, które przynosi. Idzie znacznie dalej w swym
zbawczym oddaniu dla cz³owieka. Gdy nadchodzi Jego
�godzina�, odwa¿nie pod¹¿a do Jerozolimy, aby byæ os¹-
dzonym, skazanym na �mieræ i zmartwychwstaæ. Zamierza
bowiem obdarzyæ najwiêkszym darem, jakim jest Jego
�mieræ, któr¹ przyjmuje w imiê wierno�ci wzglêdem Ojca,
oraz z mi³o�ci do Ojca i do ludzi. Ju¿ najstarsza tradycja
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ewangeliczna, a zw³aszcza wierny jej autor Listu do He-
brajczyków, odkry³ w tym, co prze¿ywa³ Jezusa sens ofia-
ry nowego Przymierza. Chrystus �przez Ducha Wiecznego
ofiarowa³ Bogu samego siebie� (Hbr 9,14). �Raz jeden
objawi³ siê teraz na koñcu czasów, aby zg³adziæ grzech przez
ofiarê z samego siebie� (9,26).

A. Jezus pod¹¿a na �mieræ w duchu mi³o�ci do ludzi
i pos³uszeñstwa wzglêdem Ojca

Mêka i �mieræ nie s¹ dla Jezusa czasem cierpienia, któ-
re nie ma sensu7. Wszyscy trzej synoptycy opowiadaj¹

7 W. Hryniewicz nieco filozoficznie rzecz ujmuj¹c twierdzi, ¿e �z sa-
mego cierpienia nie wolno siê cieszyæ, bo ono jest z³em� (Nad przepa�ciami
wiary, s. 81). Rzecz w tym, ¿e nie ma czego� takiego jak �samo cierpienie�,
samodzielny byt. Jest choroba lub przemoc, która stanowi przedmiot analiz
naukowych lub filozoficznych. Dla teologa zawsze jest cz³owiek, który prze-
¿ywa cierpienie, o którym to cz³owieku Hryniewicz zreszt¹ bardzo wiele
i trafnie mówi. Wydaje siê jednak, ¿e jego trudno�æ w dostrze¿eniu zbaw-
czej dynamiki Eucharystii w odniesieniu do cz³owieka cierpi¹cego ma swe
�ród³o w tym, ¿e kategorie my�lenia abstrakcyjno-filozoficzno-poetyckiego
stosuje jako klucze hermeneutyczne na p³aszczy�nie historii zbawienia. Je-
¿eli �samo cierpienie jest z³em�, nie ma sensu�, to trudno mu dostrzec sens
w cierpieniu, mêce i �mierci Chrystusa. Dlatego te¿ nie stawia pytania: jaki
ma sens egzystencja cz³owieka, dotkniêtego cierpieniem. A je¿eli ju¿, to
widzi go w kategoriach czysto ludzkich: �Zdarza siê, ¿e co� w cz³owieku
dojrzewa wskutek cierpienia. Ale te¿ bardzo ostro¿nie trzeba o tych spra-
wach my�leæ i mówiæ. G³êbsza wra¿liwo�æ mo¿e siê zrodziæ w cz³owieku,
który sam wiele przecierpia³, a nie za³ama³ siê i czego� siê nauczy³� (s. 82).
W³a�nie ca³y problem w rozumieniu zdania: �nauczy³ siê pos³uszeñstwa�.
Dla o. Hryniewicza jest to zdanie ma³o wyra�nie ewangeliczne, a �pos³u-
szeñstwo� Chrystusa interpretowane przez pryzmat ludzkiej cnoty pos³u-
szeñstwa, a zw³aszcza jej wypaczeñ (s. 82-84). Analiza postawy Jezusa wobec
zbli¿aj¹cej siê �mierci pozwala odkryæ, czym jest Jego pos³uszeñstwo: bez-
granicznym, synowskim przylgniêciem do woli Boga, który jako Stworzy-
ciel i Ojciec przejmuje siê losem cz³owieka i z mi³o�ci¹ interweniuje; wkra-
cza w dzieje cz³owieka � w³a�nie w Jezusie-pos³usznym Synu, pa³aj¹cym t¹
sam¹ mi³o�ci¹ Ojca do cz³owieka � jednocz¹c siê z ka¿dym cz³owiekiem w
uni¿eniu (w cierpieniu i �mierci), aby w ka¿dym odnowiæ swoj¹ Bosk¹ chwa-
³ê. Chwa³a, któr¹ Jezus otrzymuje od Ojca, w odpowiedzi na swoje pos³u-
szeñstwo, jest rzeczywi�cie chwa³¹ cz³owieka, o której mówi Ps 8, i jako
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o tym, ¿e Jezus opuszcza Galileê i udaje siê do Jerozolimy.
Jakkolwiek w porównaniu z Janow¹ prezentacj¹ publicz-
nej dzia³alno�ci Jezusa (liczne podró¿e do Jerozolimy) jest
to ujêcie sumaryczne, to zawiera wa¿ne przes³anie: Jezus
przechodzi z terytorium, gdzie tak wiele naucza³ o Króle-
stwie niebieskim, do miejsca swej mêczeñskiej �mierci,
gdzie w pe³ni da ludziom Królestwo Bo¿e.

£ukasz najwyra�niej spo�ród synoptyków ukazuje �dro-
gê Jezusa do Jerozolimy�. Wielk¹ sekcjê swej Ewangelii
zaczyna od s³ów: �Gdy dope³ni³ siê czas Jego wziêcia
z tego �wiata, postanowi³ udaæ siê do Jerozolimy� (9,51).
W dalszej czê�ci narracji dyskretnie przywo³uje motyw po-
d¹¿ania Jezusa do Jerozolimy (9,53.57; 10,1; 13,22.33;
17,11). Przywo³ywana tak czêsto droga Jezusa, rozpoczêta
przez Niego samego i wytrwale kontynuowana, jest obra-
zem Jego woli oddania siê ludziom. Aktu tego dokona Je-
zus w³a�nie w Jerozolimie, dok¹d pod¹¿a.

£ukasz przytacza wypowiedzi Jezusa, który bêd¹c
w drodze na �mieræ objawia swój stosunek do niej. Naj-
pierw s¹ to dwa logia: �Przyszed³em rzuciæ ogieñ na zie-
miê i jak¿e bardzo pragnê, ¿eby on ju¿ zap³on¹³. Chrzest mam
przyj¹æ i jakiej doznajê udrêki, a¿ siê to stanie� (12,49-50).
W obydwu Jezus przewiduje sw¹ �mieræ i gor¹co jej pra-
gnie8. �Ogieñ�, który Jezus chce rzuciæ na ziemi¹, to
�ogieñ�, który jest najwa¿niejszym owocem ca³ej Jego misji
(�przyszed³em� � por. 19,10). Jest to �ogieñ zbawczy�,
ogieñ s¹du, który oczyszcza i zbawia9. �Chrzest� to czeka-

taka mo¿e byæ przez Jezusa udzielona ka¿demu cz³owiekowi. �Z powodu
�mierci (dia. to. pa,qhma tou/ qana,tou � TOB t³umaczy: � cause de la mort),
któr¹ wycierpia³, zosta³ ukoronowany chwa³¹ i czci¹, poniewa¿ z ³aski Boga
zazna³ �mierci dla (dobra) wszystkich� (Hbr 2,9). To w³a�nie jest najwiêk-
sza �przepa�æ wiary� Jezusa i naszej. Ukazywanie jej przez pryzmat karyka-
turalnej sytuacji niepos³uszeñstwa ludzkiemu (zakonno-seminaryjnemu) re-
gulaminowi mo¿e tylko prowadziæ do jeszcze wiêkszego niezrozumienia,
wrêcz o�mieszenia tego, co jest istot¹ tajemnicy Chrystusa � Zbawiciela
cz³owieka.

8 Por. V. Taylor, Jesus and his sacrifice, London 1965, s. 164-167.
9 W ST ogieñ jest czêsto symbolem s¹du Bo¿ego: s¹du bêd¹cego

konsekwencj¹ grzechów ale i s¹du przynosz¹cego zbawienie wszystkim
prze�ladowanym przez wrogów.
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j¹ca Jezusa mêka, nieskoñczenie wielkie cierpienie, które
porównane jest do wielkiej wody, która poch³ania jednost-
kê (por. Mk 10,38b). W obydwu logiach uderza druga czê�æ
wypowiedzi, swego rodzaju refren. W obliczu swej �mier-
ci Jezus odczuwa w sobie gor¹ce pragnienie, czuje jej pil-
n¹ potrzebê; zbli¿a siê do niej w duchu ¿arliwej mi³o�ci.

Druga wypowied� Jezusa �w drodze do Jerozolimy�
brzmi: �Id�cie i powiedzcie temu lisowi (Herodowi): Oto
wyrzucam z³e duchy i dokonujê uzdrowieñ dzi� i jutro,
a trzeciego dnia bêdê u kresu. Jednak dzi�, jutro i pojutrze
muszê byæ w drodze, bo rzecz niemo¿liwa, ¿eby prorok
zgin¹³ poza Jerozolim¹� (£k 13,32-33). Jezus jest w pe³ni
�wiadom, ¿e Królestwo Bo¿e, które przychodzi �dzi� i ju-
tro� poprzez uzdrowienia i egzorcyzmy, zacznie byæ w pe³ni
swych mocy obecne na ziemi �trzeciego dnia�, kiedy Oj-
ciec wskrzesi Go z martwych. Doskonale wie, ¿e w Jerozo-
limie czeka go �mieræ, typowa dla proroka-mêczennika,
która w pe³ni objawi Jego mi³o�æ: do Ojca i do ludzi (por.
Hbr 2,10).

Obydwie wypowiedzi, pochodz¹ce bez w¹tpienia od
Jezusa historii, objawiaj¹ Jego wolê oddania w pe³ni swe-
go ¿ycia � ³¹cznie z mêk¹ i �mierci¹ � dla zbawienia ludzi.

W trzech wielkich zapowiedziach mêki-�mierci-zmartwych-
wstania, które znajduj¹ siê w centralnej czê�ci Ewangelii syn-
optycznych (Mk 8,31 par; 9,31 par; 10,32-34 par; por. tak¿e
trzy krótkie � Mk 9,12; 10,38. 45) Jezus objawia najpierw swo-
im uczniom, ¿e czekaj¹ca Go w Jerozolimie �mieræ jest zgod-
na z wol¹ Ojca10. Piotr i inni uczniowie, mogli s¹dziæ, ¿e
upokorzenie i �mieræ Jezusa, jest wynikiem z³o�ci ludzi. Jed-
nak takie my�lenie nie by³o zgodne z zamys³em Boga. Jezus
upomina surowo Piotra: �On (Jezus) obróci³ siê i patrz¹c na
swych uczniów, zgromi³ Piotra s³owami: «Zejd� Mi z oczu,
szatanie, bo nie my�lisz o tym, co Bo¿e, ale o tym, co ludz-
kie»� (Mk 8,33). Zapowied�, która ma miejsce po Prze-
mienieniu Jezusa, jeszcze mocniej podkre�la wielko�æ
zbawczego zamys³u Ojca. Natomiast trzecia, dokonana

10 Por. J. Jeremias, Gesù predice la sua passione, morte, risurrezio-
ne, Parole di Vita 15(1970), s. 81-93.
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w obecno�ci dwunastu i wielkiej rzeszy w czasie �kiedy
byli w drodze, zd¹¿aj¹c do Jerozolimy, Jezus wyprzedza³
ich, tak ¿e siê dziwili; ci za�, którzy szli za Nim, byli strwo-
¿eni. Wzi¹³ znowu Dwunastu i zacz¹³ mówiæ im o tym, co
mia³o Go spotkaæ� (Mk 10,32). Marek podkre�la, ¿e Jezus
�wyprzedza³ ich� � jakby bieg³ ku miejscu swego mêczeñ-
stwa, bêd¹cego równocze�nie miejscem zbawienia ludzi.
Wszystkie zapowiedzi, wyg³oszone przed mêk¹, �wiadcz¹
o tym, ¿e Jezus od samego pocz¹tku swej publicznej dzia-
³alno�ci prze¿ywa sw¹ �mieræ-zmartwychwstanie. W wy-
darzeniu tym widzi centralny moment zbawczego planu
Ojca, który czyni tak¿e swoim. Wbrew pozorom � którym
ulegaj¹ uczniowie i rzesze ludu � Jezus nie pada ofiar¹ San-
hedrynu, który Go odrzuci. Nawet posuwaj¹ca siê do gra-
nic mo¿liwo�ci nienawi�æ nie jest w stanie przekre�liæ
zbawczego planu Boga i mi³o�ci Jezusa wzglêdem cz³o-
wieka. Jezus jest w pe³ni �wiadom tego, co prze¿yje w Je-
rozolimie � ¿e bêdzie ukrzy¿owany (por. Mt 26,2).
Opowiadania o namaszczeniu w Betanii �wiadcz¹ o tym, ¿e
Jezus mówi³ nawet o swoim pogrzebie: �Wylewaj¹c ten ole-
jek na moje cia³o, na mój pogrzeb to uczyni³a� (Mt 26,12; por.
Mk 14,3-9; J 12,1-8). Wydarzenia zwi¹zane z mêk¹ i �mier-
ci¹ nie zaskakuj¹ Go; wie o nich zanim nast¹pi¹ i w sposób
ca³kowicie wolny je akceptuje11.

B. �Kielich� mêki � zbawienie przez �mieræ z pos³u-
szeñstwa i mi³o�ci

W ogrodzie Oliwnym Jezus wypowiada swoje �tak� �
pe³ne mi³o�ci � wobec zbawczej woli Ojca, która zak³ada
ofiarê na krzy¿u. Wszyscy synoptycy przytaczaj¹ zdanie
Jezusa: �Ojcze mój, je�li to mo¿liwe, niech Mnie ominie
ten kielich! Wszak¿e nie jak Ja chcê, ale jak Ty� (Mt 26,39;
por. Mk 14,36; £k 22,42). �Kielich� to biblijna metafora

11 Ma racjê H. Merklein (La signoria, dz. cyt., s. 169) pisz¹c, ¿e
Jezus �w tych dniach mia³ pe³n¹ �wiadomo�æ, a nawet pewno�æ w³asnej
�mierci�.
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s¹du Bo¿ego (por. Ps 75,9; Jr 25,15nn; Ha 2,16). Przycho-
dz¹ce na Izraela cierpienia i �mieræ pod ciosami wrogów,
konsekwencja grzechów ludu, rozumiano jako pochodz¹ce
z �kielicha� s¹du Boga (por. Iz 51,17. 22). �Kielich�, który
Jezus przyjmuje z rêki Ojca, to wszystkie cierpienia, które
przyniesie ze sob¹ czas mêki i �mierci na krzy¿u, bêd¹ce
owocem grzechu cz³owieka. Jezus pragnie �wypiæ ten kie-
lich�, jako prawdziwy cz³owiek, a zarazem Syn Bo¿y. W ten
sposób �kielich� cierpienia i ludzkiej �mierci (�kielich s¹du�)
przemienia siê w Jezusie w �kielich zbawienia�.

Równocze�nie Jezus podejmuj¹c �kielich� mêki i �mier-
ci objawia sw¹ mi³o�æ wobec Ojca. W celu jej zaakcento-
wania Marek u¿ywa nawet formy �Abba�. Jezus zwraca
siê do Ojca w duchu synowskiej mi³o�ci, maj¹c �wiado-
mo�æ swej równo�ci z Ojcem. Jeszcze dalej idzie �w. Jan,
który przyjêcie �mierci widzi jako cel przyj�cia Jezusa, Syna
Bo¿ego na ziemiê, i nazywa j¹ momentem �oddania chwa-
³y Imieniu� Ojca, �uwielbieniem� Ojca: �Teraz dusza moja
dozna³a lêku i có¿ mam powiedzieæ? Ojcze, wybaw Mnie
od tej godziny. Nie, w³a�nie dlatego przyszed³em na tê go-
dzinê. Ojcze, ws³aw (doksason) Twoje imiê!». Wtem roz-
leg³ siê g³os z nieba: «Ju¿ ws³awi³em i jeszcze ws³awiê»�
(J 12,27-28). W nastêpnych wersetach ewangelista mówi
o �mierci Jezusa jako czasie s¹du: �Teraz odbywa siê s¹d
nad tym �wiatem. Teraz w³adca tego �wiata zostanie precz
wyrzucony. A Ja, gdy zostanê nad ziemiê wywy¿szony,
przyci¹gnê wszystkich do siebie». To powiedzia³ zaznacza-
j¹c, jak¹ �mierci¹ mia³ umrzeæ� (ww. 31-33).

�Kielich� mêki i �mierci � konsekwencja grzechu Ada-
ma i wszystkich ludzi � Jezus przyjmuje z mi³o�ci¹: do lu-
dzi i do Ojca. Przyjête w takim duchu cierpienie i �mieræ
dokona ca³kowitej przemiany relacji Bóg � cz³owiek.
Grzech cz³owieka przestaje mieæ tragiczne konsekwencje:
przepa�æ miêdzy Bogiem i cz³owiekiem zostaje zniesiona.
Jezus � wywy¿szony na Krzy¿u przyci¹ga wszystkich do sie-
bie, a nastêpnie prowadzi do Ojca. �mieræ Jezusa zbawia
cz³owieka. £¹cz¹c siê z ni¹ � poprzez picie z Jego Kielicha �
cz³owiek przemienia swe cierpienie i �mieræ. Przestaj¹ one
byæ dla niego konsekwencj¹ niepos³uszeñstwa woli Ojca,
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a staj¹ siê przejawem heroicznego pos³uszeñstwa i mi³o-
�ci, które maj¹ swe �ród³o w Jezusowym pos³uszeñstwie
i mi³o�ci do Ojca.

C. �mieræ na krzy¿u � centralne wydarzenie histo-
rii zbawienia

Z modlitw¹ Jezusa w ogrodzie Oliwnym �ci�le ³¹czy siê
moment Jego �mierci na krzy¿u. Poszczególni ewangeli�ci
akcentuj¹ ró¿ne aspekty tego wydarzenia � �kielicha� mêki
i �mierci. Mateusz przytacza wo³anie Jezusa: �Bo¿e mój,
Bo¿e mój...� (por. 27,45-46. 50). Zaimek �mój� przywo³uje
na pamiêæ modlitwê w Getsemani, w której Jezus zaakcep-
towa³ sw¹ �mieræ. �mieræ zaakceptowana w formie �Kieli-
cha�, prze¿yta w sferze moralno-duchowej, przychodzi
rzeczywi�cie na p³aszczy�nie egzystencji cielesnej12. Marek
podkre�la sposób, w jaki Jezus umiera. Budzi on wiar¹ set-
nika (15,39)13. £ukasz zamyka ¿ycie Jezusa modlitw¹: �Oj-
cze, w Twoje rêce powierzam ducha mojego. Po tych s³owach
wyzion¹³ ducha� (23,46). Jezus umiera jak cz³owiek spra-
wiedliwy, który ufa Bogu, przekonany, ¿e nie zostanie przez
Niego opuszczony w cierpieniu14. Autor czwartej Ewangelii
widzi �mieræ Jezusa jako wyraz pos³uszeñstwa Ojcu i wyraz
mi³o�ci do ludzi. Zdanie �wszystko wype³ni³o siê� (tetele-
stai � 19,30) oznacza, ¿e Jezus wype³ni³ wolê Ojca, który
Mu zawsze towarzyszy³ (por. 4,34; 6,38; 14,31). Równocze-
�nie objawi³ mi³o�æ do ludzi � tê �do koñca�, mi³o�æ a¿ do
oddania za nich ¿ycia (13,1). Zarówno jedno jak i drugie
Jezus wype³ni³ w ca³kowitej wolno�ci: �Nikt Mi go (¿ycia)

12 Por. G. Danieli, �Elì, Elì, lemà sabactàni?� Riflessioni sull�ori-
gine e il significato della suprema invocazione di Gesù secondo Matteo
(Mt 27,46), w: Gesù e la sua morte, s. 29-49.

13 Por. E. Manicardi, Gesù e la sua morte secondo Marco 15,33-
37,w: Gesù e la sua morte, s. 9-28.

14 Szerzej o £ukaszowym opisie �mierci Jezusa, ró¿ni¹cym siê od Mt
i Mk zob. V. Fusco, La morte del Messia (Lc 23,26-49), w: Gesù e la sua
morte, s. 51-73; E. Manicardi, L�atteggiamento di Gesù nell�imminenza
della sua morte nel Vangelo secondo Luca, PSV 32 (1995), s. 97-119.
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nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddajê. Mam moc je oddaæ
i mam moc je znów odzyskaæ. Takie prawo otrzyma³em od
mojego Ojca»� (10,18)15.

�mieræ Jezusa � uwzglêdniaj¹c jeszcze inne teksty NT
� ma trzy cechy charakterystyczne, które decyduj¹ o tym,
¿e jest ona centralnym wydarzeniem historii zbawienia. Po
pierwsze, Jezus oddaje siebie ludziom w duchu mi³o�ci a¿
do koñca. W sposób wyj¹tkowy na Kalwarii, a wcze�niej
w czasie swej ziemskiej dzia³alno�ci, Jezus przemienia
swoj¹ niezmo¿on¹ i nieskoñczon¹ mi³o�ci¹ ludzk¹ niena-
wi�æ, która coraz bardziej Go przyt³acza. Na zazdro�æ i nie-
nawi�æ, które Go dosiêgaj¹, odpowiada mi³o�ci¹. Z³o�æ,
niesprawiedliwe dzia³ania ludzi, które prze¿ywa, doznaj¹
w Nim prawdziwej �transubstancjacji�16. Ostatecznie, samo
cierpienie i �mieræ, które staj¹ siê Jego udzia³em, zostaj¹
w Nim przeistoczone w chwa³ê. Przemienienie na górze
by³o antycypacj¹ tego przeistoczenia.

Po drugie, �mieræ Jezusa jest ofiar¹ duchowo-egzysten-
cjaln¹. Postawa Jezusa, nacechowana mi³o�ci¹, bez w¹t-
pienia zas³uguje na miano ofiary. Jest to jednak ofiara inna
ni¿ te, które Izrael sk³ada w �wi¹tyni. Prorocy i inni auto-
rzy natchnieni � obok kultu ofiarniczego maj¹cego odnie-
sienie w ¿yciu moralnym � domagaj¹ siê kultu duchowego,
zakorzenionego w egzystencji poszczególnego Izraelity
(por. Oz 6,6; Mi 6,8; Ps 15; 24; Syr 34,18 � 35,10; Tb 4,11;
Mdr 3,4-6). Przyk³adem osoby, która czci Boga w pierw-
szym rzêdzie ofiar¹ natury duchowej, jest Abraham (por.
Rdz 22). Ofiara duchowa, bêd¹ca wyrazem wierno�ci
i pos³uszeñstwa Bogu, sk³adana w duchu pokory, mi³o�ci,
oddania, i poczucia Bo¿ej, zbawczej sprawiedliwo�ci (por.
Mt 23,23), ma pierwszeñstwo przed ofiar¹ materialn¹, sk³a-
dan¹ w �wi¹tyni.

15 Por. R. Vignolo, La morte di Gesù nel Vangelo di Giovanni, PSV
32 (1995), 121-137.

16 Takiego okre�lenia w kontek�cie �mierci Jezusa u¿ywa A. Van-
hoye, Il sangue dell�Alleanza nel Nuovo Testamento, La Civiltà Cattoli-
ca 1(1992), z. 3398,s. 118-132
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Pawe³ podkre�la, ¿e ¿ycie i �mieræ Jezusa naznaczone
by³y mi³o�ci¹: �Obecne ¿ycie moje jest ¿yciem wiary w Syna
Bo¿ego, który umi³owa³ mnie i samego siebie wyda³ za
mnie� (Ga 2,20). Tego rodzaju mi³o�æ stawia na równi
z ofiar¹: �Chrystus was umi³owa³ i samego siebie wyda³ za
nas w ofierze i dani na wdziêczn¹ wonno�æ Bogu.� (Ef 5,2;
por. w. 25). Z kolei autor Listu do Hebrajczyków Jezusowe
pos³uszeñstwo woli Ojca uznaje za ofiarê natury ducho-
wej: �Przeto przychodz¹c na �wiat, mówi: Ofiary ani daru
nie chcia³e�, ale� Mi utworzy³ cia³o; ca³opalenia i ofiary za
grzech nie podoba³y siê Tobie. Wtedy rzek³em: Oto idê �
w zwoju ksiêgi napisano o Mnie � abym spe³nia³ wolê
Twoj¹, Bo¿e� (10,5-7). W dalszej czê�ci wyja�nia, ¿e zba-
wienie ma sw¹ przyczynê w woli Ojca, której Jezus da³
pierwszeñstwo w swoim ¿yciu i �mierci: �Na mocy tej woli
u�wiêceni jeste�my przez ofiarê cia³a Jezusa Chrystusa raz
na zawsze� (w. 10). W czwartej Ewangelii pe³nieni woli
Ojca Jezus uznaje wrêcz za swój codzienny pokarm: �Moim
pokarmem jest wype³niæ wolê Tego, który Mnie pos³a³,
i wykonaæ Jego dzie³o� (4,34; por. 5,30; 6,38). Duchow¹
ofiarê Jezus sk³ada przez ca³e swe ¿ycie. �mieræ jest mo-
mentem szczytowym ca³ego ¿ycia Jezusa, naznaczonego
pe³nym mi³o�ci oddaniem Ojcu � ¿ycia, które ca³e jest du-
chowo-egzystencjaln¹ ofiar¹.

Po trzecie, �mieræ Jezusa jest udzia³em w mi³o�ci Ojca
do cz³owieka. Wolê Ojca, oznaczaj¹c¹ Jego mi³o�æ do lu-
dzi, ewangeli�ci zaznaczaj¹ przy pomocy takich sformu³owañ
jak: �trzeba, aby...�; �jak zosta³o napisane� (por. Mt 26,24;
Mk 14,21). Sam Jezus, a za Nim pierwsi chrze�cijanie, ro-
zumia³ swoj¹ �mieræ jako element zbawczego planu Ojca
(por. Dz 2,23). Ojciec wobec Jezusa nie jest Tym, kto wy³a-
dowuje na Nim swój gniew z powodu grzechów ludzi. Plan
Ojca w istocie swej jest planem mi³o�ci, tak¿e w stosunku
do Jezusa. Mi³o�æ przenika tak relacjê Ojciec � Syn, stosu-
nek Ojca i Syna do ludzi, oraz stosunek Syna do Ojca. Naj-
lepszym potwierdzeniem tej prawdy jest tekst Ef 1,3-14:

�Niech bêdzie b³ogos³awiony Bóg i Ojciec Pana na-
szego Jezusa Chrystusa, On nape³ni³ nas wszelkim b³ogo-
s³awieñstwem duchowym na wy¿ynach niebieskich �
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w Chrystusie. W Nim bowiem wybra³ nas przez za³o¿e-
niem �wiata, aby�my byli �wiêci i nieskalani przed Jego
obliczem. Z mi³o�ci przeznaczy³ nas dla siebie jako przy-
branych synów przez Jezusa Chrystusa, wed³ug postano-
wienia swej woli, ku chwale majestatu swej ³aski, któr¹
obdarzy³ nas w Umi³owanym. W Nim mamy odkupienie
przez Jego krew � odpuszczenie wystêpków, wed³ug bo-
gactwa Jego ³aski. Szczodrze j¹ na nas wyla³ w postaci
wszelkiej m¹dro�ci i zrozumienia, przez to, ¿e nam oznaj-
mi³ tajemnicê swej woli wed³ug swego postanowienia, które
przedtem w Nim powzi¹³ dla dokonania pe³ni czasów, aby
wszystko na nowo zjednoczyæ w Chrystusie jako G³owie:
to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. W Nim dost¹pili�my
udzia³u my równie¿, z góry przeznaczeni zamiarem Tego,
który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamys³em swej woli,
po to, by�my istnieli ku chwale Jego majestatu � my, któ-
rzy�my ju¿ przedtem nadziejê z³o¿yli w Chrystusie. W Nim
tak¿e i wy us³yszawszy s³owo prawdy, Dobr¹ Nowinê wa-
szego zbawienia, w Nim równie¿ uwierzyli�cie i zostali-
�cie naznaczeni pieczêci¹ Ducha �wiêtego, który by³
obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w ocze-
kiwaniu na odkupienie, które nas uczyni w³asno�ci¹ Boga,
ku chwale Jego majestatu�17.

Podobnie �mieræ Jezusa widzi �w. Jan. �mieræ Jezusa
to wydarzenie, którego istota polega na tym, ¿e Syn otacza
chwa³¹-mi³o�ci¹ Ojca, odpowiada sw¹ mi³o�ci¹ na Jego
mi³o�æ do siebie i do ludzi, a Ojciec odpowiada sw¹ mi³o-
�ci¹ na mi³o�æ Syna do siebie i do ludzi (por. J 13,31-32;
12,23. 38). Krótko mówi¹c, z³o�æ ludzi wobec Jezusa nie
znajduje usprawiedliwienia. Ale ta w³a�nie z³o�æ i niena-
wi�æ dla Jezusa staje siê okazj¹ i motywem objawienia siê
jego nieskoñczonej mi³o�ci. Mi³o�æ ta � zwrócona do Ojca
i do ludzi � przyjmuje postaæ ofiary duchowej i jest mi³a
Bogu: �Dlatego mi³uje Mnie Ojciec, bo Ja ¿ycie moje od-
dajê, aby je potem znów odzyskaæ� (J 10,17).

17 Por. H. Cousin, Dieu a-t-il sacrifié son Fils? Lumi�re et Vie 146
(1980), s. 55-67; K. Romaniuk, L�amour du P�re et du Fils dans la
sotériologie de Saint Paul, (AnB15A), Rome 1974, s. 153-183; 54-73.
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Podsumowuj¹c, nale¿y powiedzieæ, ¿e Jezus historii
zaakceptowa³ sw¹ �mieræ, która stawa³a siê nieunikniona
i w³¹czy³ j¹ w sw¹ dzia³alno�æ zbawcz¹. Odkry³ w niej wolê
Ojca, który pragnie wkroczyæ w dzieje cz³owieka i przemie-
niæ je od wewn¹trz. Tym samym nada³ jej rangê wydarzenia
zbawczego. Swoim uczniom � przynajmniej pod koniec swej
publicznej dzia³alno�ci � wyra�nie mówi³ o jej zbawczym
znaczeniu. Z pewno�ci¹ mówi³ o niej w czasie ostatniej wie-
czerzy. Chcia³, aby Jego �mieræ, od samego pocz¹tku ³¹czo-
na przez Niego ze zmartwychwstaniem � bêd¹c szczytowym
momentem Jego zbawczej dzia³alno�ci � by³a uobecniana
w Ko�ciele w Eucharystii.

3. EUCHARYSTIA � UOBECNIENIE OFIARNICZO-ZBAWCZEJ

�MIERCI CHRYSTUSA

�mieræ, zmartwychwstanie i wniebowst¹pienie mog³y
staæ siê wydarzeniami zamykaj¹cymi zbawcz¹ dzia³alno�æ
Jezusa. Jednak z woli samego Jezusa Jego odej�cie do Ojca
nie koñczy procesu zbawiania �wiata, który rozpocz¹³ sw¹
publiczn¹ dzia³alno�ci¹. W czasie ostatniej wieczerzy Je-
zus spe³nia kilka czynno�ci zwi¹zanych z chlebem i kieli-
chem, które maj¹ charakter gestów wyra¿aj¹cych prawdê
o Jego ofiarniczo-zbawczym oddaniu siê uczniom � Ko-
�cio³owi. S¹ to takie gesty jak: modlitwa b³ogos³awieñstwa,
skierowana do Ojca; ³amanie i rozdawanie chleba; jeden
kielich dla wszystkich, s³owa nad chlebem i winem; s³owa
o Królestwie i nowym Przymierzu. Wszystkie te gesty
i s³owa koresponduj¹ z Jego wcze�niejsz¹ aktywno�ci¹
i osob¹ � z postaci¹ Jezusa gotowego s³u¿yæ zbawieniu lu-
dzi i oddaj¹cego tym samym chwa³ê Ojcu. Nade wszystko
uobecniaj¹ ofiarniczo-zbawcze oddanie siê Jezusa ludziom,
które osi¹gnê³o swój historyczny wymiar w �mierci na krzy-
¿u. Analiza s³ów ustanowienia Eucharystii pozwoli lepiej
zobaczyæ now¹, ofiarniczo-zbawcz¹ obecno�æ i dzia³alno�æ
Jezusa w Ko�ciele.
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A. �Cia³o za (i dla) was wydane� � zbawcza Ofiara
pojednania grzeszników z Bogiem

Z uwa¿nej analizy 1 Kor 15,3-5 oraz 11,23-25 wyni-
ka, ¿e w Ko�ciele pierwotnym istnia³ podwójny keryg-
mat: jeden chrystologiczno-soteriologiczno-ofiarniczy,
drugi eucharystyczno-soteriologiczno-ofiarniczy. W pierw-
szym �mieræ Jezusa � jako wydarzenie na p³aszczy�nie hi-
storii � ukazana jest jako ofiara ekspiacyjna: �Chrystus
umar³ za nasze grzechy� (por. Rz 4,25; 5,6; 2 Kor 5,15.21;
Ga 1,4; 1 J 2,1-2; 4,10). Istota tej ofiary polega na tym, ¿e
usuwa ona grzech jako przeszkodê w relacji miêdzy cz³o-
wiekiem i Bogiem; Jezusa na krzy¿u dokona³ pojednania
cz³owieka z Bogiem. Drugi kerygmat natomiast ofiarnicz¹
�mieræ Chrystusa ³¹czy z eucharystycznym Cia³em i Krwi¹.
Poprzez dodanie rzeczownika �Pan� (w dope³niaczu �
1 Kor 11,23b; por. ww. 23a.26.27.29) widzi w Eucharystii
tak¿e uobecnienie zmartwychwstania. Zestawienie tych
dwóch kerygmatów prowadzi do bardzo wa¿nego wniosku:
s³owa i wyra¿enia nale¿¹ce do formu³ ustanowienia Eu-
charystii s¹ czê�ci¹ jêzyka ofiarniczego NT, którym opisu-
je siê tak¿e jednorazowe, historyczne wydarzenie �mierci
i zmartwychwstania Jezusa. Oznacza to, ¿e teksty euchary-
styczne prezentuj¹ konsekrowany chleb (Cia³o) i wino
(Krew) jako zbawcz¹ ofiarê Chrystusa, jako sakramental-
ne uobecnienie ofiary z³o¿onej na Kalwarii. Centralne wy-
darzenie historii zbawienia, bêd¹ce ukoronowaniem
zbawczej dzia³alno�ci Jezusa, jest sakramentalnie uobec-
niane przez wieki.

Jaki sens nadaje Jezus s³owu �Cia³o� w zdaniu, które
wypowiada w wieczerniku nad chlebem? Rzeczownik soma
w kilku tekstach Ewangelii oznacza cia³o Jezusa bez ¿ycia,
zw³oki zdjête z krzy¿a i z³o¿one w grobie (por. Mt 27,59;
Mk 15,43; ££k 23,53; J 20, 12). W innych tekstach, w któ-
rych dochodzi do g³osu antropologia semicka, �cia³o� to
tyle co ¿yj¹ca osoba. Jezus poleca � w paradoksalny spo-
sób � aby cz³owiek wy³upa³ sobie oko, je¿eli ono jest po-
wodem zgorszenia, i dodaje: �lepiej bowiem jest dla ciebie,
gdy zginie jeden z twoich cz³onków, ni¿ ¿eby ca³e twoje cia³o
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mia³o byæ wrzucone do piek³a� (Mt 5,29). �Cia³o� jest tu rów-
noznaczne z zaimkiem osobowym �ty�, twoja osoba. Nieco
dalej stwierdza: ��wiat³em cia³a jest oko. Je�li wiêc twoje
oko jest zdrowe, ca³e twoje cia³o bêdzie w �wietle� (Mt 6,22).
Chodzi o �wiat³o potrzebne tobie jako osobie, twojemu oso-
bowemu �ja�. W innym tek�cie �cia³o� jest synonimem
�¿ycia� (psyche): �Czy¿ ¿ycie nie znaczy wiêcej ni¿ pokarm,
a cia³o wiêcej ni¿ odzienie?� (Mt 6,25; por. £k 12,22.23).
Równie¿ w Corpus Paolinum �cia³o� oznacza osobê. Wzy-
waj¹c chrze�cijan w Rzymie s³owami �proszê was, aby�cie
dali cia³a swoje na ofiarê ¿yw¹, �wiêt¹, Bogu przyjemn¹,
jako wyraz waszej rozumnej s³u¿by Bo¿ej� (12,1) aposto³
pragnie, by oni sami jako osoby stali siê ¿yw¹ ofiar¹. Podob-
nie, gdy mówi o �ciele� jako ��wi¹tyni Ducha �wiêtego�
(1 Kor 6,19; por. 3,17), ma na my�li osobê, �ja� osobowe.

W jeszcze innych tekstach NT rzeczownik �cia³o� nie
tylko oznacza osobê, ale dodatkowo zawiera odniesienie
do ofiary. Autor Listu do Hebrajczyków pisze: �przycho-
dz¹c na �wiat, mówi: Ofiary ani daru nie chcia³e�, ale� Mi
utworzy³ cia³o� (10,5 cytuj¹c Ps 40, 7 LXX); w dalszej
czê�ci podsumowuj¹c wszystko mówi: �Na mocy tej woli
u�wiêceni jeste�my przez ofiarê cia³a Jezusa Chrystusa raz
na zawsze� (10,10). �Cia³o� oznacza tu tak osobê Chrystu-
sa jak i ofiarê, któr¹ z³o¿y³ z siebie samego. Aby móc z³o-
¿yæ tê ofiarê Jezus Chrystus zechcia³ �staæ siê uczestnikiem
we krwi i ciele� (2,14) takim jak nasze. Maj¹c �cia³o� praw-
dziwie ludzkie móg³ staæ siê �mi³osiernym i wiernym arcy-
kap³anem wobec Boga dla przeb³agania za grzechy ludu�
(2,17). �Cia³o� Chrystusa to On sam jako Ofiara, która do-
konuje pojednania, usuwa grzechy ludu. Dok³adnie tak samo
o �ciele� Chrystusa mówi �w. Piotr: �On sam, w swoim
ciele poniós³ nasze grzechy na drzewo, aby�my przestali
byæ uczestnikami grzechów, a ¿yli dla sprawiedliwo�ci �
Krwi¹ Jego ran zostali�cie uzdrowieni� (1 Pt 2,24). �Cia-
³o� � na zasadzie metonimii � oznacza tu Jezusa, który na
krzy¿u sk³ada siebie samego w ofierze przeb³agalnej za
nasze grzechy.

W formule ustanowienia Eucharystii �cia³o� oznacza
osobê Jezusa, który ca³kowicie oddaje siebie w ofierze na
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krzy¿u, a w konsekwencji w Eucharystii: �To jest Cia³o
moje, które jest za was wydane� (£k 22,19). Znamienne, ¿e
w ujêciu Paw³owym zwrot �to jest Cia³o moje, które jest za
(i dla) was (wydane)� (1 Kor 11,24) ma sw¹ paralelê w wy-
ra¿eniu ��mieræ Pana� (11,26). Daj¹c chrze�cijaninowi swe
�Cia³o� w Eucharystii Chrystus czyni go uczestnikiem swej
ofiary, swej zbawczej �mierci, która nierozdzielnie ³¹czy
siê ze zmartwychwstaniem (Paw³owe odniesienie do ��mier-
ci Pana�). W ka¿dej Eucharystii Chrystus uobecnia sw¹
zbawcz¹ �mieræ i zmartwychwstanie. �Moje Cia³o� to Je-
zus, który oddaje siê ludziom jako zmartwychwsta³y, ale
równocze�nie z ca³ym bogactwem swej zbawczej mêki.
�Cia³o� Jezusa w Eucharystii to Baranek, którego Jan wi-
dzia³ jako �stoj¹cego...i jakby z³o¿onego w ofierze� (Ap 5,6);
zmartwychwsta³y, ale ze znakami swej mêki.

Jezus mówi¹c do uczniów �To jest Cia³o moje� stwier-
dza, ¿e to, co wed³ug zmys³ów jest chlebem, to w istocie
jest On sam, który ustanawiaj¹c Eucharystiê w wieczerni-
ku, przed³u¿a sw¹ postawê oddania siê ludziom, uobecnia
sw¹ paschaln¹ ofiarê ekspiacyjn¹, której istot¹ jest Jego zjed-
noczenia siê z nimi w ich cierpieniu, mêce i �mierci, aby
doprowadziæ ich do chwa³y zmartwychwstania � do pe³nej
wspólnoty z Bogiem. Bez Jego zjednoczenia z nimi nie s¹
w stanie � o w³asnych si³ach, na podstawie swych zas³ug �
doj�æ do tej wspólnoty, ani osi¹gn¹æ chwa³y zmartwychwsta-
nia. S³uchaj¹c modlitwy dziêkczynnej Jezusa, s³ów wypowia-
danych nad chlebem, spo¿ywaj¹c podawany przez Jezusa
Chleb-Cia³o, uczniowie jednocz¹ siê z Tym, który dobrowol-
nie idzie na �mieræ, która jest równie¿ ich �mierci¹. Chleb
eucharystyczny, który Jezus daje siedz¹cym za sto³em uczniom,
to On sam � daj¹cy im na mocy swej ofiarniczej �mierci nowe
¿ycie w obliczu Boga. Modlitwa dziêkczynna Jezusa, ³amanie
chleba, s³owa ustanowienia, rozdzielanie Chleba, który sta³
siê Cia³em Jezusa, wspólne spo¿ywanie Go � oto zbawcza
wspólnota miêdzy Jezusem i tymi, których odkupi³ od grze-
chów. �Chleb, który ³amiemy, czy¿ nie jest udzia³em (koinw-
ni,a) w Ciele Chrystusa? Poniewa¿ jeden jest chleb, przeto
my, liczni, tworzymy jedno Cia³o. Wszyscy bowiem bierze-
my z tego samego chleba� (1 Kor 10,16-17). Dopiero znaj-
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duj¹c siê �w Ciele Chrystusa� cz³owiek jest wyzwolony
z grzechów i pojednany z Bogiem.

To zbawcze oddanie swej Osoby ludziom Jezus czyni
aktualnym, nieustannie obecnym w sakramencie na prze-
strzeni ca³ej historii Ko�cio³a � a¿ do skoñczenia �wiata
(por. Mt 28,20)18.

B. �Moja Krew Przymierza�� Ofiara Jezusa �ró-
d³em eschatologicznego Przymierza

Rzeczownik �krew� w odniesieniu do Chrystusa wy-
stêpuje rzadko w znaczeniu dos³ownym, materialnym (por.
Hbr 9,22). �mieræ krzy¿owa nie nastêpowa³a na skutek
up³ywu krwi. Tekstów, które mówi¹ o �krwi� Chrystusa,
nie nale¿y rozumieæ w �wietle ST, jakoby by³a ona materi¹
ofiary. Rzeczownik �krew� w odniesieniu do Chrystusa
oznacza bowiem zbawcz¹ mêkê, �mieræ-zmartwychwsta-
nie Jezusa, która dokona³a siê na Kalwarii, a uobecnia siê
w sakramencie. Autorzy NT czêsto mówi¹ o �krwi� Jezu-
sa, maj¹c na my�li Jego �mieræ jako ofiarê � Jego bezgra-
niczne zaufanie woli Ojca i pe³ne mi³o�ci oddanie siê
ludziom. W tekstach chrystologiczno-soteriologiczno-ofiar-
niczych chodzi o ofiarê na Kalwarii. Tak na przyk³ad �w.
Pawe³ a¿ 5 razy mówi o �krwi� w sensie chrystologicznym
(Rz 3,25; 5,8-9; Ef 1,7; 2,13. 16). W tekstach tych �krew�
Chrystusa wystêpuje w paralelizmie do wyra¿enia �Chry-
stus umar³ za nas� b¹d� wrêcz zastêpuje je.

W Hbr 9,13-14 �krew� Chrystusa, wylana na krzy¿u,
nie jest ofiar¹ rytualn¹ jak krew koz³ów i cielców w ST.
Oznacza ofiarê egzystencjaln¹, któr¹ Chrystus sk³ada
�z siebie samego� (por. Hbr 5,8; 10,9-10; 9,12; 13,12), przy
wspó³dzia³aniu �Ducha Wiecznego� � Ducha �wiêtego
(9,14). Ofiara ta � rzeczywista, nie intencjonalna � oczysz-
cza wierz¹cych z grzechów, u�wiêca (13,12), i pozwala im
s³u¿yæ Bogu ¿ywemu (9,14). Podobnie ofiarniczy sens ma
�krew� Chrystusa w 1 Pt 1,2 oraz w tek�cie, który brzmi:

18 Por. G. Crocetti, Questo è il mio Corpo, s. 107-110. 123-125.
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�z waszego, odziedziczonego po przodkach, z³ego postê-
powania zostali wykupieni nie czym� przemijaj¹cym, sre-
brem lub z³otem, ale drogocenn¹ krwi¹ Chrystusa, jako
baranka niepokalanego i bez zmazy� (w. 18-19).

Z kolei w Pierwszym Li�cie �w. Jana wyra¿enie �krew
Jezusa, Jego Syna�, która oczyszcza nas z ka¿dego grze-
chu (1,17), wystêpuje w paralelizmie synonimicznym ze
zdaniem: �On (Chrystus) bowiem jest ofiar¹ pojednania za
nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz równie¿ za grzechy
ca³ego �wiata� (2,2). Obydwa zdania odnosz¹ siê do ofiary
z³o¿onej na krzy¿u. Jednak w pierwszym rzêdzie opisuj¹
dzia³anie Chrystusa zmartwychwsta³ego, który nie przestaje
byæ Tym, który przez swoj¹ �krew� (mêkê i �mieræ), rozu-
mian¹ jako �ofiara pojednania� wstawia siê za nami u Ojca.
Tekst ten pozwala lepiej rozumieæ zdania, w których mowa
o ofiarniczej i zbawczej roli Krwi Chrystusa, przyjmowa-
nej w sakramencie Eucharystii.

W tekstach eucharystyczno-sakramentalnych bowiem
Krew Chrystusa oznacza tê sam¹ ofiarê Jezusa, ale uobec-
niaj¹c¹ siê w czasie celebracji sakramentu (por. 1 Kor 10,16;
11,25. 27). Na to¿samo�æ ofiary egzystencjalnej (jednorazo-
wej, na p³aszczy�nie historii Jezusa) i sakramentalnej
(w ka¿dej Eucharystii) wskazuje fakt, ¿e w tekstach euchary-
styczno-akramentalnych �krew� u¿ywana jest w kontek�cie
tych samych wyra¿eñ i pojêæ, co w tekstach chrystologicz-
no-soteriologiczno-ofiarniczych. Zwroty �moja Krew�
(Mt 26,28; Mk 14,24) oraz �we Krwi mojej� (£k 22,20;
1 Kor 11,25) maj¹ swój odpowiednik w takich wyra¿eniach
chrystologiczno-soteriologiczno-ofiarniczych jak: �krew
Chrystusa� (Ef 2,13; Hbr 9,14); �krew Jezusa� (Hbr 10,19;
1 J 1,7); �krew Jezusa Chrystusa� (1 P 1,2); �przez swoj¹
krew� (Rz 3,25; 5,9; Ef 2,13; Hbr 9,12). Na podstawie tego
paralelizmu synonimicznego w 1 Kor 11,16 Krew w kielichu
eucharystycznym nazwana jest wprost �Krwi¹ Chrystusa�.

Rzeczownik �krew�, stosowany tak w odniesieniu do
historycznej ofiary Chrystusa (na krzy¿u) jak i w odniesie-
niu do kielicha eucharystycznego (w wieczerniku i w liturgii
Ko�cio³a apostolskiego), oznacza, ¿e Krew eucharystyczna
ma równie¿ walor ofiarniczy, taki sam jak krew przelana na
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krzy¿u. Pawe³ u¿ywaj¹c osiem razy s³owa �krew� w sensie
teologicznym, piêæ razy stosuje go w odniesieniu do ofiar-
niczej �mierci Chrystusa na krzy¿u (Rz 3,25; 5,9; Ef 1,7;
2,16; Kol 1,20) i trzy razy w odniesieniu do celebrowanej
w Ko�ciele Eucharystii (1 Kor 10,16; 11,25. 27).

Wystêpuj¹cy w dwóch innych tekstach eucharystycz-
nych (Mt 26,28;; Mk 14,24) zwrot �moja krew Przymie-
rza� równie¿ wskazuje na ofiarniczy sens Krwi, któr¹ siê
pije w sakramencie Eucharystii. Jednak ³¹czy tê ofiarê
z Przymierzem. W Li�cie do Hebrajczyków autor a¿ trzy
razy mówi o �krwi Przymierza�, maj¹c na my�li ofiarnicz¹
�mieræ Jezusa na krzy¿u (9,20; 10,29; 13,20). W pierw-
szym z nich, który odnosi siê najpierw do Mt 26,28 (�cis³y
paralelizm) � przywo³uje tak¿e postaæ Moj¿esza i krew przy-
mierza zawartego na Synaju (Wj 24,8). Zaznacza tym sa-
mym, ¿e tak jak Moj¿esz u¿y³ krwi z ofiar, tak te¿ �krew
Przymierza�, które Jezus zawar³ na krzy¿u i nieustannie
odnawia w ka¿dej Eucharystii, jest równie¿ krwi¹ ofiarni-
cz¹; Jezus z³o¿y³ na krzy¿u ofiarê i tê w³a�nie ofiarê pona-
wia w rycie Eucharystii. Wed³ug Mt 26,28 eucharystyczna
�Krew Przymierza� jest �wylana na odpuszczenie grzechów�;
wed³ug Hbr 9,22 bez �rozlania krwi nie ma odpuszczenia
grzechów, a Jezus ofiarowa³ siebie samego raz na zawsze
dla zg³adzenia grzechów wielu� (9,28). Nale¿y przy tym
podkre�liæ, ¿e Jezus mówi w formule ustanowienia Eucha-
rystii �moja� krew Przymierza. K³adzie akcent na tym zaim-
ku. Ró¿ni siê ona bowiem nie tylko od krwi ofiar ST, ale
tak¿e od ka¿dej innej ludzkiej krwi (mêczeñstwa i �mierci
w imiê mi³o�ci). Jest ona krwi¹ Syna Bo¿ego (por. Mk 14,33;
16,16). W zdaniu: �Pomy�lcie, o ile¿ surowszej kary stanie
siê winien ten, kto by podepta³ Syna Bo¿ego i zbezcze�ci³
krew Przymierza, przez któr¹ zosta³ u�wiêcony� (Hbr 10,28)
zwrot �krew Przymierza� jest synonimem osoby �Syna
Bo¿ego�. Równocze�nie u¿ywaj¹c zaimka �moja� Jezus
przesuwa akcent z samego cierpienia, mêczeñstwa i �mier-
ci na swoj¹ osobê. Sk³adana przez Niego ofiara to w pierw-
szym rzêdzie On sam w akcie ca³kowitego oddania siê Ojcu
i ludziom. Jego egzystencja dla Ojca i dla ludzi osi¹ga kul-
minacyjny moment: staje siê istot¹ Jego Osoby. ¯ycie Je-
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zusa streszcza siê w akcie Ofiary. Ofiara na krzy¿u nie jest
dzie³em przypadku, tward¹ konieczno�ci¹, ale czynem Jego
Osoby, a nastêpnie jest wydarzeniem miêdzy-osobowym.
Podobnie ofiara ustanowiona w wieczerniku jako ofiara
�Krwi Przymierza na odpuszczenie grzechów� nie jest ge-
stem ku pokrzepieniu serc uczniów, ale sakramentalnym
uobecnieniem Jezusa z Nazaretu i Syna Bo¿ego w akcie
Jego osobowego, ofiarniczego oddania siê Ojcu i ludziom.
Akt ten przekracza czynno�æ usuniêcia grzechów: ustana-
wia nowe Przymierze. Podaj¹c jeden kielich dwunastu
uczniom, którzy maj¹ z niego piæ, Jezus daje im udzia³
w swojej �Krwi Przymierza� � daje im zbawcz¹ si³ê, wy-
p³ywaj¹c¹ z Jego �mierci, która na nowo i definitywnie ³¹-
czy ich Bogiem. Równocze�nie jako pojednanych z Bogiem
i miêdzy sob¹ czyni ich uczestnikami uczty Przymierza.
Zapowiada³a j¹ uczta, jak¹ po zawarciu przymierza Moj-
¿esz i Aarona oraz siedemdziesiêciu starszych spo¿yli przed
Bogiem na górze Synaj (Wj 24,9-11). Spo¿ywana z Jezu-
sem na ziemi uczta Przymierza jest antycypacj¹ uczty escha-
tologicznej, uczty, na któr¹ pod¹¿aj¹ wszystkie narody (por.
Iz 24-27; a zw³aszcza 24,23 i 25,6-8 z Wj 24,9-11)19.

C. Kielich �Krwi Przymierza� kielichem Królestwa
Bo¿ego

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus mówi¹c o kielichu
Krwi �nowego Przymierza� natychmiast przechodzi do te-
matu Królestwa Bo¿ego: �To jest moja Krew Przymierza,
która za wielu bêdzie wylana na odpuszczenie grzechów.
Lecz powiadam wam: Odt¹d nie bêdê ju¿ pi³ z tego owocu
winnego krzewu a¿ do owego dnia, kiedy piæ go bêdê
z wami nowy, w królestwie Ojca mojego»� (Mt 26,28-29;
por. Mk 14,24-25; £k 22,19-20. 29-30). Oznajmia, ¿e Jego
Krew Przymierza niesie ludziom pe³niê zbawienia; jest to

19 Szczegó³ow¹ analizê wyra¿enia �Krew Przymierza� oraz zwro-
tu �wylana za was�, który okre�la ofiarniczy charakter Eucharystii, prze-
prowadza G. Crocetti, Questo è il mio Corpo, s. 127-167.
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zbawienie eschatologiczne, w³a�ciwe dla Królestwa Bo¿e-
go, które przychodzi. Zbawienie to oznacza najbardziej
intymn¹, osobow¹ wiê� z Bogiem. Dobrze widaæ to w tek-
�cie: �Dlatego i Ja przekazujê (diatithemai, czasownik, od
którego pochodzi diatheke � �przymierze�) wam Królestwo,
jak Mnie przekaza³ je mój Ojciec: aby�cie w Królestwie
moim jedli i pili przy moim stole oraz ¿eby�cie zasiadali na
tronach, s¹dz¹c dwana�cie pokoleñ Izraela� (£k 22,29-30).
Domy�lne �przymierze� (w. 29) stoi w paralelizmie z �Kró-
lestwem� (w. 29 i 30), które jest ukazane w obrazie wiel-
kiej uczty, w której �wiêtuje siê mi³o�æ-przymierze.

Nowe Przymierze i Królestwo Bo¿e �ci�le ³¹cz¹ siê ze
sob¹. Czas zbawczej dzia³alno�ci Jezusa, zmierzaj¹cej do
zainaugurowania na ziemi Królestwa Bo¿ego, oraz era no-
wego i wiecznego Przymierza pokrywaj¹ siê ze sob¹. �Nowe
Przymierze� jest pojêciem korelatywnym do wyra¿enia
�Królestwo Bo¿e� � oznacza to, ¿e Panem czasów zbawie-
nia jest Bóg, Jego zbawcza wola. Jezus wype³nia zbawcz¹
wolê Boga. W Jego dzia³aniu nale¿y ostatecznie widzieæ
zbawcze (ofiarnicze) dzia³anie Boga-Ojca, który �tak umi-
³owa³ �wiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³ (w sensie
ofiarniczym � odda³ ludziom)� (J 3,16).

Mówi¹c najkrócej, obydwa nurty Jego zbawczej dzia-
³alno�ci (pro-egzystencjalny i paschalny) znajduj¹ swe
trans-historyczne uobecnienie w Eucharystii. Jest ona
uobecnieniem jedynej Ofiary, w której �teraz� i �a¿ do skoñ-
czenia �wiata� Jezus zbawia �idzie do cz³owieka� i zbawia
tych, którzy Go przyjmuj¹.

RIASSUNTO

Gesù durante la sua vita terrena si rivela come colui
che va incontro all�uomo. Ai malati porta la salute, ai pec-
catori il perdono, agli indemoniati la libertà, ai morti rido-
na la vita. In Lui si avvicina il Regno di Dio, incomincia il
tempo della salvezza escatologica. Crea attorno a se una
comunità d�amore composta dalle persone che vengono da
Lui o attirate dalla sua bont�. Le parole di Gesù e le sue
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opere rivelano la sua pro-esistenza salvifica. La salvezza �
anticipata nella terrestre pro-esistenza di Gesù � raggiunge
la sua pienezza nella sua Pasqua. In questo momento l�ope-
ra della salvezza raggiunge il suo apice: Gesù offre agli
uomini se stesso. La croce di Cristo � vissuta come sacrifi-
cio pasquale � espia i peccati e permette ad ogni uomo di
entrare nella nuova alleanza con Dio. La croce di Cristo è
stata anticipata nell�evento dell�Ultima Cena. Fra questi due
eventi esiste inscindibile connessione. L�avvenimento del-
l�Ultima Cena consiste nel fatto che Gesù distribuisce
il suo Corpo e il suo Sangue, ossia la sua esistenza, dando
se stesso. La morte violenta di Gesù, vissuta nell�obbedienza
filiale e nell�amore, viene trasformata in un sacrificio volon-
tario, in quest�atto d�amore che è la redenzione del mondo.
In modo esplicito l�amore infinito di Cristo � testimoniato
sulla Croce � viene rivelato nelle parole dell�Ultima Cena.
L�Eucaristia è presenza del Sacrificio di Cristo che consiste
nel sommo atto di donazione, dell�amore �sino alla fine�.
Gesù, nelle parole dell�istituzione dell�Eucaristia esprime
la verit� salvifica che egli è il Sacrificio reale e definitivo.
Dio aspetta quell�amore infinito, che è l�unica vera conci-
liazione fra cielo e terra.
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