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4 Ciało karmiące się Ciałem – Eucharystia pokarmem 
Kościoła 

 
„Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, 
 a Krew moja jest prawdziwym  napojem.” 
/Ewangelia wg św. Jana 6,55/ 
 

4.1 Wstęp, czyli krótka Historia Zbawiania Świata 

4.1.1 Hipotezy 
Czy zastanawiałeś się kiedyś w jaki właściwie sposób Bóg zbawił Świat? 
Tak, wiem – tradycyjnie (i zresztą jak najbardziej słusznie) mówimy że Jezus odkupił 

nasze winy umierając na Krzyżu. Ale czym był ów akt śmierci? Komu Jezus zapłacił ów 
„skrypt dłużny”(Kol 2,14) o którym pisze św. Paweł? 
Funkcjonują tu dwie hipotezy: 

1. Hipoteza „płacenia Bogu” 
Niektórzy twierdzą że Jezus „zaspokoił sprawiedliwość swojego Ojca” ponosząc 

„naszą” karę, gdyż „Bóg jest nie tylko miłosierny, ale i sprawiedliwy”.  
Częstą ilustracją tej hipotezy jest obraz sali sądowej na której sędzia (symbolizujący 

Boga) wydaje surowy wyrok na przestępcę po czym zdejmuje sędziowską togę, 
przechodzi na drugą stronę stołu i przyjmuje na siebie zasądzoną grzesznikowi karę. 

Obraz ten nie zmienia jednak wymowy tej hipotezy; Bóg skazuje na cierpienie 
własnego Syna dla zaspokojenia (dodajmy - w dość pokrętny sposób) swojego 
abstrakcyjnego poczucia sprawiedliwości, ufundowanego na ustanowionym przez siebie 
Prawie. 
2. Hipoteza „zaspokajania żądań Szatana” 

Drugie podejście jest typowym dla świata rzymskiego (ale nie judaistycznego!) 
podejściem jurydycznym; według tego mniemania Szatan ma „domagać się” kary na 
grzesznika zgodnie z Prawem Bożym. Aby tego uniknąć, Jezus przyjmuje na siebie naszą 
karę zaspokajając żądania Szatana (trochę na zasadzie „sztuka jest sztuka”…). Jezus 
umiera w imię zaspokojenia żądań Szatana. 
 
Oba powyższe podejścia łączy parę wspólnych cech: 

 są spojrzeniem jurydycznym (sądowym) w rzymskim (a więc i naszym 
dzisiejszym) rozumieniu sprawiedliwości – nie mają jednak wiele wspólnego z 
żydowskim sposobem myślenia 

 są nie do przyjęcia z punktu widzenia chrześcijańskiego pojęcia miłosiernego Boga 
– Bóg skazujący syna na cierpienie w imię dość formalnie pojętej sprawiedliwości 
(czy to reprezentowanej przez „zmysł moralny Boga” czy co gorsze przez Szatana) 
jest kimś całkowicie innym od Ojca znanego nam z kart Ewangelii 

 nie wyjaśniają dlaczego – mimo rzekomego odbycia naszej kary przez Jezusa – nie 
ustąpiły skutki grzechu (nadal umieramy, chorujemy, nadal także śmierć i 
cierpienie są obecne w Świecie). 

Jaki zatem błąd popełniają wyznawcy wyżej przedstawionych intuicji? 
Otóż jest ogromna różnica pomiędzy (słusznymi!) stwierdzeniami iż „Jezus umarł za 

nas”, „Jezus umarł z powodu naszych grzechów” czy  „Mamy odpuszczenie w Krwi Jezusa” a 
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twierdzeniem jakoby rzekomo Jezus umarł zamiast nas, „zajmując nasze miejsce na krzyżu” i 
„ponosząc naszą karę”. 

Jezus umarł za nas, ale nie zamiast nas 
Nie jest prawdą jakoby Bóg „zażądał od człowieka doskonałego zadośćuczynienia” aby 

nie wsadzić go do Piekła za to że „Go obraził”. 
Aby zobaczyć czym była Ofiara Jezusa musimy wrócić do rozważań jakie (przy okazji 

rozważań nad Niebem i Piekłem) podjęliśmy nad istotą grzechu i jego skutkami.  
Problemem ludzkości dotkniętej grzechem było nie co innego, tylko zerwanie (czy też 

może raczej osłabienie) więzi z Bogiem. Grzech uniemożliwiał nam bezpośredni dostęp do 
Ojca.  

Aby temu zaradzić w sposób nie łamiący wolnej woli człowieka, Bóg wychodzi w 
stosunku do ludzkości z szeregiem coraz dalej idących propozycji Przymierza. Każde z nich 
wprowadzało kolejny stopień bliskości i obejmowało coraz to większą liczbę osób. 
I tak1: 

PRZYMIERZE 
ZAWARTE... KONSEKWENCJA 

z Adamem Małżeństwo 
z Noe Ród 
z Abrahamem Plemię 
z Mojżeszem Naród (12 plemion)  
z Dawidem Królestwo 

w Jezusie Rodzina Boża, obejmująca wszystkie 
narody 

 
 

 

PRZYMIERZE 
Ważnym w tym miejscu wydaje się powiedzieć parę słów o tym 

czym jest „Przymierze”. 
Otóż przymierze nie jest tym samym co kontrakt lub  umowa. 

Kontrakt, umowa polegają na wymianie własności bądź usług; 
przymierze to „wymiana osób” w ten sposób, by powstała pomiędzy 
nimi święta więź rodzinna. „Pokrewieństwo jest więc konsekwencją 
przymierza.(…) Co więcej, więź rodzinna wynikająca z przymierza 
była mocniejsza niż pokrewieństwo naturalne2, toteż przymierza 
zawierane przez Boga w Starym Testamencie oznaczały, iż staje się On 
Ojcem dla Izraela i przyjmuje go za swoją rodzinę”3  

                                                
1 Wiele myśli do tego rozdziału zaczerpnąłem z pozycji Scott i Kimberly Hahn, W domu 
najlepiej – nasza droga do Kościoła katolickiego, Warszawa 2009 (Wydanie II), PROMIC – 
Wydawnictwo Księży Marianów MIC, tytuł oryginału Rome Sweet Home = Our Jurney to 
Catholicism (Ignatius Press, San Francisco 1993), przełożyła na polski Mira Majdan, strony 
47-51 i 73 
2 Stąd „opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”/Mt 19,5/ 
3 Scott i Kimberly Hahn, W domu najlepiej – nasza droga do Kościoła katolickiego, Warszawa 
2009 (Wydanie II), PROMIC – Wydawnictwo Księży Marianów MIC, tytuł oryginału Rome 
Sweet Home = Our Jurney to Catholicism (Ignatius Press, San Francisco 1993), przełożyła na 
polski Mira Majdan, cytat ze strony 51 – dalsza część ramki także na podstawie tej pozycji 
oraz książki Johna Kippleya  Kontrola urodzeń a przymierze małżeńskie 
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Podobnie Jezus nie zawarł z nami jedynie kontraktu - zrobił dla nas 
dużo więcej. Pismo mówi o Jezusie – Słowie: 

„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali 
dziećmi Bożymi”/J 1,12/1 

Usprawiedliwienie oznacza coś więcej niż tylko2 zamianę naszego 
grzechu na sprawiedliwość - Jezus podzielił się z nami swoim 
synostwem. Jesteśmy synami i córkami Boga, wraz ze wszystkimi tego 
konsekwencjami (łącznie z dziedziczeniem wszystkiego3. Bóg nie jest 
jedynie naszym obrońcą - lecz staje się Miłującym Ojcem i czyni nas 
swoimi dziećmi. I dzieje się to naprawdę, nie ma w tym żadnej 
przenośni „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy 
nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy.” /1 J 3,1a/. 
Bóg daje nam życie wieczne poprzez śmierć swojego Syna „aby każdy, 
kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”/J 3,15-16/. Owocem tego 
przymierza jest życie. Nasze życie. 

Nowe Przymierze nie jest ugodą zawartą w sądzie. Bóg wybiega ku 
nam jako gospodarz rodzinnego domu. Więcej – jako Ojciec, a nawet 
„Tatuś” (to mniej więcej znaczy użyte w Piśmie słowo Abba4). 
Przymierze nie pachnie artykułami i przepisami - ma zapach domowego 
chleba pieczonego w sobotnie popołudnie. To dlatego między innymi  
Bóg nie chciał abyśmy praktykowali zobowiązania Starego Prawa. 
Paragrafy nie pasują do rodzinnego domu. 

 
Każde przymierze Starego Testamentu miało jakiś akt, w którym się odnawiało i 

odświeżało. Akt ten nazywano zwykle „ofiarą”. Były 3 podstawowe rodzaje ofiar: 
 ofiara pokarmowa (ofiarowane produkty spożywcze które w trakcie ofiarowania po 

prostu zjadano)  
 rozlanie krwi zwierzęcia ofiarnego (najczęściej baranka) 
 ofiara całkowicie niszczona, spalana (zwana niekiedy „pamiątką”) 
 

Czy te przymierza mogły zbawić ludzkość i przywrócić zaburzoną w Ogrodzie Eden 
harmonię z Bogiem? Oczywiście nie. 
„Prawo nie dawało niczemu pełnej doskonałości, było jednak wprowadzeniem tylko lepszej 
nadziei, przez którą zbliżamy się do Boga.”/Hbr 7,19/  

Prawo i Ofiary Starego Testamentu zapowiadały tę jedną, niepowtarzalną i 
nieprzemijającą Ofiarę. Eucharystia łączy w sobie wszystkie elementy ofiar 
starotestamentowych: jest i rozlanie krwi, i całkowite zniszczenie Jezusa, jest też ofiara 
pokarmowa – przyjęcie Eucharystii. 

Znamiennym jest, że Jezus tylko posłużył się słowem Przymierze tylko w jednej sytuacji 
– w momencie ustanawiania Eucharystii: 
"I rzekł do nich: To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana."/Mk 14,24/ 
„Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana."/Łk 22,20/ 
 
                                                
1 Patrz też Łk 20,36; Rz 8,16; 1 J 3,1-2 
2 Co prawda słowo „tylko” byłoby tu nie na miejscu… 
3 Patrz Rz 8,17;Gal 3,29;Tyt 3,7 
4 Rz 8,15 ; Gal 4,6 



 Ciało karmiące się Ciałem 
 

 

4.1.2 Biblijne pojęcie ofiary 
Trzeba koniecznie powiedzieć o jednej rzeczy: otóż współczesna kalka językowa 

związana ze słowem „ofiara” często prowadzi do niewłaściwego rozumienia tego słowa. W 
efekcie pokutuje niewłaściwe pojmowanie ofiary jako czegoś co „trzeba stracić”, gdy 
tymczasem pojęcie „ofiara” w swoim pierwotnym, biblijnym znaczeniu to pewien sposób 
praktykowania relacji, połączenia z kimś. Stąd np. w ST sporo ofiar pokarmowych, które 
ofiarujący... zjadał (trudno to uznać za „stratę”). 

Zresztą podkreśla to symbolika ołtarza - stołu ofiarnego (posiłek od zawsze był 
symbolem kultywowania więzi). Dzielimy się  po to by odczuć że jesteśmy jednością, rodziną, 
a nie po to by „dać coś Bogu w zamian”. 

Biblijne pojęcie ofiary jest nierozerwalnie związane z pojęciem przymierza. W jaki 
sposób? 

Ofiara to akt, w którym przymierze wyraża się, odnawia, odświeża i umacnia1. 
 
Dla przymierza małżeńskiego takim aktem jest zbliżenie seksualne. W ścisłym sensie, jest 

to ofiara (choć chyba mało który małżonek tak by rzecz nazwał…), gdyż wyraża, odnawia, 
odświeża i niewątpliwie umacnia związek. Małżonkowie nie wymieniają się rzeczami czy 
usługami – oddają raczej sobie nawzajem cząstkę własnej osoby, co tworzy między nimi 
więzy pokrewieństwa silniejsze od więzów wynikających z urodzenia. Pismo Święte posuwa 
się do stwierdzenia że małżonkowie tworzą ze sobą „jedno ciało”2. 

W przypadku Eucharystii owo budowanie pokrewieństwa widać jeszcze wyraźniej. Jezus 
ukształtował swe ciało z ciała kobiety będącej członkiem ludzkiej społeczności – zaś my, 
karmieni Jego Ciałem i Krwią które stają się częścią naszego ciała – składamy się po części z 
Ciała i Krwi Boga, stając się Jego krewnymi. 

Temu rozumieniu ofiary sekunduje Pismo, łącząc ofiarę Jezusa z takimi słowami jak 
„pojednanie lub „połączenie”: 
„ Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla Prawa, by złączyć się z innym - z 
Tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu.”/Rz 7,4/ 
„Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na 
posługę jednania”/2 Kor 5,18/ 
„ i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez 
krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.”/Ef 2,16/ 
„Zechciał bowiem /Bóg/, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów 
pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, 
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. I was, którzy byliście niegdyś obcymi /dla 
Boga/ i /Jego/ wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał w 
doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, 
i nienagannych”/ Kol 1,19-22/ 

Chrystus w liturgii eucharystycznej kontynuuje swoje Wcielenie, przez spożywane przez 
wiernych Postacie Eucharystyczne coraz bardziej wciela się w Kościół – swoje Ciało, 
jednocząc się z nim i jednocząc je. Aby to uczynić Jezus musiał przyjść na Ziemię w postaci 

                                                
1 Scott i Kimberly Hahn, W domu najlepiej – nasza droga do Kościoła katolickiego, Warszawa 2009 
(Wydanie II), PROMIC – Wydawnictwo Księży Marianów MIC, tytuł oryginału Rome Sweet Home = 
Our Jurney to Catholicism (Ignatius Press, San Francisco 1993), przełożyła na polski Mira Majdan, 
cytat ze strony MRB 
2 Mt 19,5 
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ludzkiej (materialnej) gdyż owo zjednoczenie nie byłoby pełne gdyby pozostało jedynie na 
poziomie „ducha” nie angażując „ciała”.1 

Dlatego właśnie – dla wyrażenia, odnowienia, odświeżenia i umocnienia naszego 
pokrewieństwa  z Bogiem na każdej Mszy Św. jest składana ta sama Ofiara. Gdyby był to 
wyłącznie „okup” byłoby to zbędne i niepotrzebne. 

 

 

Niemal we wszystkich światowych właściwym centrum kultu 
jest ofiara. To ostatnie pojęcie obrosło jednak mnóstwem 
nieporozumień. Powszechnie przyjmuje się, że ofiara ma coś 
wspólnego z niszczeniem. [...] W tym miejscu jednak trzeba 
od razu zapytać o to, jaką właściwie radość Bóg miałby 
czerpać ze zniszczenia. Czy wskutek zniszczenia On coś 
zyskuje? Często powiada się, że w zniszczeniu kryje się akt 
uznania zwierzchności Boga nad wszystkimi rzeczami. Ale 
czy taki formalny akt może rzeczywiście służyć chwale 
Bożej? Z pewnością nie. Prawdziwe przekazanie Bogu 
rzeczywistości musi wyglądać zupełnie inaczej. Musi ono 
polegać, jak sądzą Ojcowie Kościoła odwołujący się do 
myślenia biblijnego, na zjednoczeniu człowieka i stworzenia z 
Bogiem. Zjednoczenie z Bogiem nie ma nic wspólnego ze 
zniszczeniem bądź niebytem, lecz związane jest z pewnym 
sposobem bycia. Oznacza ono porzucenie sytuacji 
oddzielenia, pozornej autonomii, bycia tylko dla siebie i w 
sobie. Oznacza ono ową “utratę siebie”, która jest jedynym 
sposobem “zachowania siebie”. Dlatego św. Augustyn mógł 
powiedzieć, że prawdziwą ofiarą jest civitas Dei, to znaczy 
ludzkość, która stała się miłością, która przebóstwia 
stworzenie i która jest oddaniem Bogu wszechświata na 
własność. Bóg będący wszystkim we wszystkich – oto cel 
świata, istota “ofiary” i kultu./J.Ratzinger „Duch liturgii”/ 

 

4.1.3 Ofiara doskonała 
Jezus umierając złożył za nasze grzechy ofiarę doskonałą - raz na zawsze (Hbr 7,27). 

Dlatego zbędne jest już składanie ofiar opisanych w Starym Testamencie. Za to ustanowił 
Eucharystię, która jest uobecnieniem Jego ofiary i umożliwieniem nam w Niej uczestnictwa. 
O istocie Eucharystii wiele mówi fragment:  
„Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest 
Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! Tak samo i kielich po 
wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie 
wylana.” /Ewangelia wg św. Łukasza 22,19-20/ 

Jak już wspominałem, ofiara Jezusa łączy w sobie wszystkie (zapowiadające ją) ofiary 
Starego Testamentu: 
 ofiarę pokarmową (spożywanie Ciała Jezusa)  
 ofiarę niszczoną (spalaną) czyli Pamiątkę 
 rozlanie krwi baranka ofiarnego 

                                                
1 Jezus odkupił nie tylko naszą duszę, ale i ciało. Nieprzypadkowo w „Duchu Liturgii” (ówczesny) 
kardynał Ratzinger porównuje Eucharystię do zjednoczenia pomiędzy Oblubieńcem a Oblubienicą, 
zapewne nawiązując do 5 rozdziału Listu do Efezjan oraz do Księgi Pieśni nad Pieśniami. 
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Eucharystia nie jest jakimś symbolem czy emblematem/1 Kor 11,23-27/. Jezus wyraźnie 
powiedział „to jest Ciało moje”/Mt 26,26b/. Przywiązał On olbrzymią wagę do sprawowania 
Eucharystii i związał z tym Sakramentem wielkie obietnice: 
„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym 
napojem. Kto pożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.” /Ewangelia 
wg św. Jana 6,54-56/ 

Dla mojego i Twojego zbawienia Bóg wydał na śmierć swojego Syna. Jezus umarł dla 
Twojego zbawienia. I zrobiłby to także, gdyby ludzkość nie istniała, a Ty byłbyś jedyną osobą 
na Ziemi. Możesz być tego najzupełniej pewny. 

4.1.4 „Pamiątka”  

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Jezus, mówiąc „to czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22,19, 1 Kor 11,24-25) 
chciał po prostu upamiętnić swój pobyt na Ziemi – chciał, abyśmy 
powtarzali tę czynność „ku pamięci”. 

Jest to częste nieporozumienie. Słowo „pamiątka” kojarzy się nam dziś z różnymi 
gadżetami sprzedawanymi w atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych. Ale 
Eucharystia nie ma nic wspólnego z widokówkami czy tandetnymi kasetkami wyłożonymi 
muszelkami, które można kupić na deptaku w Zakopanem. Nie jest to również obrzęd 
ustanowiony przez Jezusa dla upamiętnienia Jego życia i działalności. [b]„Pamiątką” 
nazywano w Biblii ofiarę[/b] (patrz Wj 30,16 ; Lb 31,54 ; Syr 45,16 ; Syr 50,16), najczęściej 
tę część ofiary, która była przeznaczona na całkowite zniszczenie (spalenie)- patrz Kpł 2,2;2,9; 
2,16;5,12 ;6,8;24,7 ;Lb 5,26. Jezus nawiązał  do obrzędu  zawierania przymierza przy użyciu 
krwi zwierzęcia ofiarnego [color=blue]„Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, 
mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić 
będziecie, na moją pamiątkę!”[/color](1 Kor 11,25).  

Jeśli do tej wiedzy dodać to co pisałem w rozdziale 4.1.2 na temat biblijnego pojęcia 
ofiary (tego że jest to przede wszystkim coś, co jednoczy), to należy powiedzieć że  Pamiątka 
to ofiara która jest nie tyle wspomnieniem, co [b]uobecnieniem[/b] pewnego wydarzenia. I 
tak Pasha Jezusa jest uobecnieniem Jego Ofiary, tak jak obchodzona przez Żydów na pamiątkę 
wyjścia z Egiptu Pasha jest dla nich nie tylko wspomnieniem, ale kultywowaniem Przymierza 
Mojżeszowego. 

Na jeszcze jeden, ważny aspekt ofiary „anamnesis” (Pamiątki) zwraca uwagę dr 
Wojciech Kosek1 (polecam gorąco 
www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/pamiatka_i_in_persona_christi.html#spp1). Badacz 
wskazuje na tekst: 
[color=blue]„Gdy w waszym kraju będziecie wyruszać na wojnę przeciw nieprzyjacielowi, 
który was napadnie, będziecie przeciągle dąć w trąby. Wspomni wtedy na was Pan, wasz Bóg, 
i będziecie uwolnieni od nieprzyjaciół. Również w wasze dni radosne, w dni święte, na nowiu 
księżyca, przy waszych ofiarach całopalnych i biesiadnych będziecie dąć w trąby; one będą 
przypomnieniem o was przed Panem. Jam jest Pan, Bóg wasz.” [/color]/Lb 10,9-10/ 

Ofiara Pamiątki otrzymuje tu zupełnie niespodziewany wymiar – stanowi (na równi z 
trąbami) „przypomnienie Bogu” o Przymierzu (czyli inaczej mówiąc stanowi prośbę o opiekę 

                                                
1 Internet, opracowanie Wojciech Kosek    
www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/pamiatka_i_in_persona_christi.html#spp1 
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z powołaniem się na Przymierze)1.Charakterystyczne jest to, że owa Pamiątka 
[b]poprzedzała[/b] czas koniecznej interwencji Boga. 

W tym sensie Wieczernik stanowi Ofiarę Pamiątki, w której Jezus wzywa na pomoc 
swojego Ojca – pomoc, dzięki której pokonuje Szatana.  Bóg odpowiada Jezusowi 
wyprowadzając Go spośród zmarłych (Hbr 13,20). 
Msza Święta uobecnia nie tylko śmierć Jezusa (jako Ofiarę Pamiątki skierowaną do Ojca z 
prośbą o interwencję), ale i Jego Zmartwychwstanie (czyli interwencję Boga). 

4.1.5 Nieustająca ofiara 
Jezus złożył Ofiarę na Ziemi wydając się na pokarm dla swego Ludu w Wieczerniku i 

zrealizował tę Ofiarę w sposób krwawy na krzyżu. Ale to jeszcze nie koniec Ofiary. Prawdę 
mówiąc Ofiara ta nigdy nie osiągnie swego kresu – nie na darmo Pismo mówi o Jezusie:  
„Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.”/Hbr 5,6b/ i trochę dalej: 
„Poprzysiągł Pan, a nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki.  O tyle też Jezus stał 
się poręczycielem lepszego przymierza.  I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie 
zezwalała im trwać przy życiu, Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo 
nieprzemijające.”/Hbr 7,21b-24/ 

Gdyby Ofiara zakończyła się na krzyżu, wieczne kapłaństwo Jezusa byłoby zbędne. 
Jednak On wstąpił do Nieba – Prawdziwej Świątyni i tam ofiarowuje się nieustannie Ojcu – w 
sposób bezkrwawy, pełen chwały i radosny: 
„Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy 
tronu Majestatu w niebiosach,  jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego 
przez Pana, a nie przez człowieka.  Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania 
darów i ofiar, przeto potrzeba, aby Ten także miał coś, co by ofiarował”/Hbr 8,1-3/ 
i dalej: 
„Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i 
nie ręką - to jest nie na tym świecie - uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i 
cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy 
wieczne odkupienie.”/Hbr 9,11-12/ 

Jezus w Świątyni Górnego Jeruzalem2 jest ową „Pamiątką”, ciągłym ogniwem łączącym 
ludzkość z Bogiem i odwołującą się do Jego pomocy przez powołanie się na Przymierze jakie 
tylko On – Jezus Chrystus - mógł zawrzeć. Przymierze to łączy Niebo z Ziemią i powoduje iż 
ludzkość na powrót jest „spokrewniona” z Bogiem. 

Jest to jednorazowa, niepowtarzalna, pozaczasowa i doskonała Ofiara. Jezus ofiarowuje 
się zarówno jako Syn, jak i jako Kościół – swoje Ciało3.  
„Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy 
obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo,  aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako 
chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i 
nieskalany.”/Ef 5,25b-27/4 
                                                
1 Oczywiście, Bóg pamięta sam z siebie. Jak każda modlitwa, akt ten ma raczej uzmysłowić 
człowiekowi pod czyją opieką pozostaje i stanowić akt oddanie się pod tę opiekę. 
2 Tak Biblia określa Królestwo Niebieskie 
3 1 Kor 12,27 
4 Apostoł nieprzypadkowo pisze o braku „skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego”. Już 
w Starym Testamencie wielokrotnie zaznaczano że aby ofiara została przyjęta, musi być 
pozbawiona skaz: 
„Żadnego zwierzęcia ze skazą nie będziecie składać w ofierze, bo to nie byłoby od was 
przyjęte. Jeżeli kto chce złożyć Panu ofiarę biesiadną, aby wypełnić ślub albo jako dar 
dobrowolny,niezależnie od tego, czy to będzie duże, czy małe bydlę, będzie ono bez skazy, 
aby było przyjęte. Nie będzie w nim żadnej skazy!”/ Kpł 22,20-21/ (patrz też Wj 12,5;Wj 



 Ciało karmiące się Ciałem 
 

 

Jezus jest w tej Nieustannej Ofierze ołtarzem, ofiarnikiem (kapłanem) i ofiarą. Będąc 
człowiekiem i Bogiem występuje po obu stronach; zawiera ją w imieniu Boga i w imieniu 
ludzkości. Sprawując Eucharystię uczestniczymy w tym nieustannym ofiarowaniu Jezusa. W 
tym samym, w którym po Paruzji będziemy uczestniczyć bezpośrednio (dlatego o Eucharystii 
czytamy, iż będzie sprawowana do dnia Powtórnego Przyjścia „Ilekroć bowiem spożywacie 
ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.”/1 Kor 11,26/) 

Uczestnicząc w Ofierze jednoczymy się z Bogiem. Dlatego apostoł Paweł omawiając 
sprawowanie Eucharystii kończy swój wywód na jej temat słowami: 
„Przypatrzcie się Izraelowi według ciała! Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy 
spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych?”./1 Kor 10,18/ 

 
ZARZUT 

„Pamiątka” w sensie części ofiary spalanej dla Jahwe [hbr. azkarah = 
AZKRH; lub hbr zikrown = ZKRWN] tłumaczono w Septuagincie na 
„mnemosynon”, a nie na „anamnesis” (które to słowo zostało użyte w NT 
w stosunku do Eucharystii). 

 Nie jest to regułą. Na przykład fragment Kpł 24, 7 („Położysz na każdym stosie trochę 
czystego kadzidła - to będzie pamiątka chleba, ofiara spalana dla Pana.”): „azronkarah” 
tłumaczone jest na „anamnesin”, a więc słowo, które jest użyte w Ewangelii na określenie 
Eucharystii. Podobnie w Lb 10, 10 („przy waszych ofiarach całopalnych i pojednania 
będziecie dąć w trąby: one będą przypomnieniem o was przed Jahwe”): „zikrown” tłumaczone 
na „anamnesis”. 

 
ZARZUT 

Dlaczego Jezus na krzyżu oświadczył „Wykonało się”? 

 
 
Słowa „wykonało się” odnoszą się do wypełnienia zarówno misji Jezusa (J 4,34; J17,4; Hbr 
5,9), Jego czasu (J 7,8; Mk 1,15) jak i zapowiedzi prorockich zapowiadających Jego Ofiarę  – 
do czego są bezpośrednie nawiązania w tym samym opisie: 
„Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: 
Pragnę.”/J 19,28/ 
„Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana.”/J 19,36/ 
(Oczywiście w ogóle w Ewangeliach motyw ten był niezwykle podkreślany w celu 
wzbudzenia wiary: J 13,18; J 15,25; J 18,9;Mk 15,28; Mt 26,56;Mt 1,22) 

 Właśnie na tym polega wyższość kapłaństwa Jezusowego że Jego Ofiara jest 
ponadczasowa – nie ma bowiem bez niej zbawienia. 

 
ZARZUT 

Stwarzanie pozorów nieustannego ofiarowania za grzech jest gorzej niż 
daremnym, jest bluźnierstwem i prawdziwym wypełnieniem słów Pisma: 
„Jest bowiem rzeczą niemożliwą... gdy odpadli, powtórnie odnowić i 
przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i 
wystawiają Go na urągowisko” (Hebr. 6,4.6). 

Co do cytatu Hbr 6,4-6,  to gorąco polecam przeczytanie kontekstu i zobaczenie, że mowa 
tam o grzesznikach, iż grzesząc jakby ciągle Jezusa tymi grzechami krzyżują (a więc werset 
ten mówi coś odwrotnego niż usiłował powiedzieć autor stwierdzenia o „pozorach”; mówi że 
ofiara Jezusa jest pozaczasowa i dotyczy każdego człowieka i ludzkiego czynu w każdym 

                                                                                                                                                    
29,1; Kpł 1,3.10;3,1.6;4,3.23.28.32 ; 5,15.18.25;9,2-3;14,10; 22,19.21; 22,21 Kpł 23,12.18; Lb 
6,14; 19,2;28,3.9.11.19,31;29,2.8.13.17.20.23.26.29.32.36) 
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czasie). Czas nie ma nad Bogiem władzy – w końcu to Bóg stworzył czas! W pewnym sensie 
Ofiara Chrystusa jest zdarzeniem historycznym, niemniej w sensie siły zbawczej jest wciąż 
aktualna. I – dopóki Jezus nie przyjdzie – będzie równie aktualna dla każdego rodzącego się 
pokolenia. 

Jezus przyrównał swoje Ciało do starotestamentowej manny. Jak wiadomo manna została 
zesłana, aby Żydzi nie umarli z głodu. Podobną myśl znajdujemy w Piśmie względem Ciała 
Jezusa: zaspokaja niezbędne potrzeby człowieka „Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb 
życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie 
będzie.”[J 6,35].  W dalszej części rozdziału szóstego przytoczone są jeszcze mocniejsze 
słowa: „Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie 
spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w 
sobie.”/J 6,53/. 

Nie mogę się w tym miejscu oprzeć, aby nie przytoczyć fragmentu z książki ks. Jacka 
Salija Nadzieja poddawana próbom: 

 

„Ojców Kościoła szczególnie fascynuje Eucharystia jako dar Bożej 
wszechmocy, który da się porównać (in plus, rzecz jasna) z Bożym 
dziełem stworzenia wszechświata. Osobiście po raz pierwszy to sobie 
uświadomiłem, czytając przepiękny tekst św. Ireneusza z ok. 185 
roku. Najpierw Ireneusz zauważa w Eucharystii ostateczny dowód na 
to, że nasze ciała kiedyś naprawdę zostaną wskrzeszone: „Jeśli ciało 
nie może zostać zbawione, to Pan nie odkupił nas Krwią swoją ani 
kielich eucharystyczny nie jest uczestnictwem w Jego Krwi, ani też 
chleb, który łamiemy, nie jest uczestnictwem w Jego ciele. Krew 
bowiem wypływa tylko z żył i ciała, i z tego, co stanowi substancję 
człowieka -- nią stało się prawdziwe Słowo Boże, które nas odkupiło 
swoją Krwią” (Adversus haereses 5,2,2).  
Dalej rozwija Ireneusz następujące porównanie: Tak jak w 
stworzonym przez Słowo Boże świecie naturalnym z rozsianych 
ziaren pszenicy wyrasta nowe zboże, podobnie wino i chleb 
„przyjmują Słowo Boże i stają się Eucharystią Krwi i Ciała 
Pańskiego”, aby być naszym pokarmem na życie wieczne. Otóż 
pokarm ten działa w taki sposób, że ciała, które go spożywały, „kiedy 
zostaną złożone w ziemi i ulegną rozkładowi, powstaną w swoim 
czasie, bo Słowo Boże da im zmartwychwstanie na chwałę Boga Ojca, 
który to, co śmiertelne, odziewa w nieśmiertelność, a temu, co 
zniszczalne, łaskawie udziela niezniszczalności, gdyż moc Boża w 
słabości się doskonali” (tamże 5,2,3).  
Zaczynamy więc rozumieć, dlaczego wiara chrześcijańska 
przywiązuje taką wagę do tego, że Bóg Ojciec stworzył świat przez 
swojego Syna (por. J 1,3.10; Kol 1,16n; Hbr 1,2). Przecież przez tegoż 
Syna, przez którego świat został stworzony, Ojciec Przedwieczny 
naprawia w swoim stworzeniu to, cośmy popsuli naszymi grzechami. I 
więcej jeszcze: Przez tegoż Syna Bóg czyni nas nowym stworzeniem, 
to znaczy dokonuje naszego przebóstwienia. Żeby jednak ostatecznie 
stać się nowym stworzeniem, czyli dostąpić chwały 
zmartwychwstania, musimy w życiu obecnym karmić się pokarmem, 
który nas wypełnia obecnością Jezusa Chrystusa, czyli Słowa Bożego, 
które dla nas stało się jednym z nas. Krótko mówiąc, Eucharystia jest 
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pokarmem nowego stworzenia.1 
 

W Księdze Malachiasza znajdujemy zapowiedź Ofiary Jezusa w naganie do lewitów: 
„Nie mam upodobania w was, mówi Pan zastępów, i daru nie przyjmę z ręki waszej. Bo od 
wschodu słońca aż do zachodu wielkie jest imię moje między narodami i na każdym miejscu 
poświęcają i składają imieniu memu ofiarę czystą; bo wielkie jest imię moje między 
narodami, mówi Pan zastępów” (Mal 1,10-11) 

Nie jest możliwe aby Malachiasz miał na myśli wyłącznie krzyżową śmierć Jezusa – z 
pewnością nie pasuje ona do obrazu ofiary składanej „na każdym miejscu” przez narody. Za to 
dokładnie pasuje do Ofiary Mszy Świętej.  

4.1.6 Ofiara raz na zawsze 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

No dobrze, ale przecież Biblia  mówi o Jezusie: „Ten przeciwnie, złożywszy 
raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując 
tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem 
ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.[...] Takie jest 
przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan: dając prawa 
moje w ich serca, także w umyśle ich wypiszę je. A grzechów ich oraz ich 
nieprawości więcej już wspominać nie będę. Gdzie zaś jest ich 
odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.” 
(Hbr 10,12-18) Czyli niepotrzebne jest ciągłe ponawianie Ofiary Jezusa! 

Oczywiście! Zgoda się w 100%! Wszak o Jezusie mówi Pismo Święte: „Ten właśnie, 
ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może 
całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za 
nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, 
oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest 
obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a 
potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo 
bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, 
złożonej po nadaniu Prawa, /ustanawia/ Syna doskonałego na wieki.”/Hbr 7,24-28/. Dlatego 
też Eucharystia nie jest powtarzaniem ofiary Jezusa, lecz jej uobecnieniem. W czasie liturgii 
słyszymy słowa „Wejrzyj, prosimy, na ofiarę Twojego Kościoła, uznaj, ze jest to ta sama 
ofiara, przez którą nas chciałeś pojednać ze sobą.”.  
Podobnie wyraża to katechizm:  

 

„Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. >Jedna i ta sama 
jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący - obecnie przez posługę kapłanów 
- który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania 
jest inny... A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy 
świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, 
który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara 
ta jest naprawdę przebłagalna.”/Kanon 1367/ 

Nie jest to bynajmniej jakaś nauka nowa; oto cytat z Katechizmu z 1567 roku 
(tłumaczenie polskie z 1761): 

                                                
1 O. Jacek Salij OP, Nadzieja poddawana próbom, Wydawnictwo o.Dominikanów W Drodze 
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„Wyznawamy, że jedna i taż jest ofiara i za jednę mieć ją mamy, która się 
we Mszy sprawuje i która na krzyżu ofiarowana była. Bo Chrystus Pan 
jest jedną i tąż ofiarą, który samego siebie na krzyżu raz tylko krwawym 
sposobem ofiarował. Krwawa bowiem i niekrwawa ofiara nie są dwie 
ofiary, ale jedna tylko, której sprawowanie i ofiarowanie - ponieważ Pan 
tak rozkazał, mówiąc: To czyńcie na pamiątkę moją - w tym Sakramencie 
ustawicznie odnawiane bywa” (cz.2 rozdz.4 nr 74). 

 
Jeśliby ktoś usiłował twierdzić, iż Eucharystia jest za każdym razem osobną ofiarą, 

musiałby zarzucić naszemu Panu, że niejako złożył ofiarę dwa razy; raz w wieczerniku i raz 
na krzyżu. Tymczasem Jezus ustanawiając Eucharystię w Wieczerniku nie chciał powtarzania 
swojej Ofiary, lecz chciał, aby ponadczasowa Ofiara realizowała się – tak jak w Starym 
Przymierzu  - w obecności Ludu Bożego. 

Zarówno uobecnienie Ofiary Jezusa, jak i choćby znak krzyża jest owocem wiary w 
ponadczasowość zbawienia, a nie jego „niewystarczalność”. Jest tak od najwcześniejszych 
czasów chrześcijaństwa i trochę się dziwię pewności siebie kogoś, kto po 2000 latach ośmiela 
się przeczyć wszystkim – w tym starożytnym chrześcijanom. 

W tym miejscu chciałbym przytoczyć fragment arcyciekawej pracy dr Wojciecha Koska 
Ostatnia Wieczerza a Msza Święta1: 

 

Gdybym kilkaset lat temu powiedział człowiekowi, że będąc w Polsce mogę 
rozmawiać z kimś przebywającym w Rzymie, że mogę nań patrzeć i być 
przez niego widzianym, to wzbudziłbym uzasadnione podejrzenie. Dziś 
jednak już telefon z kamerą telewizyjną daje taką możliwość: rozmówcy, 
wyposażeni w te urządzenia, mogą być ze sobą, jednocześnie przynależąc 
do odległych punktów przestrzeni. 
(…) 
Choć jest możliwe połączenie za pomocą kabli (czy, nowocześniej, fal 
radiowych) odległych punktów przestrzeni, to nie jest możliwe dla 
człowieka połączenie odległych punktów czasu: człowiek sprzed kilkuset lat 
nie może za pomocą telefonu rozmawiać z kimś współczesnym. 
To, co niemożliwe dla człowieka, nie stanowi bariery dla Boga. Właśnie 
liturgia eucharystyczna jest tym „kablem”, łączącym wspólnotę, 
zgromadzoną w sali Wieczernika w dniu 14. Nisan roku 33. naszej ery, ze 
wspólnotą, zgromadzoną wokół ołtarza w dowolnym czasie historii. 
Obie wspólnoty są zgromadzone przez Jezusa, co więcej, obie stanowią 
jedną jedyną wspólnotę, święte zgromadzenie, w którym Jezus dokonuje 
ustanowienia Nowego i Wiecznego Przymierza w swojej Krwi. 
Ilekroć przychodzimy na Mszę Świętą, tylekroć jesteśmy „telełączeni” 
poprzez wieki z Jezusem i Apostołami, z liturgią w Wieczerniku 
sprawowaną przez Pana Jezusa w nocy poprzedzającej dzień Jego Śmierci 
(15. Nisan 33. roku naszej ery). Stajemy się zawsze uczestnikami tej jedynej 
liturgii (tejże samej, a nie tylko takiej samej!). 

 
Jezusowa Pascha jest centralnym wydarzeniem Historii Zbawienia. Bóg zadbał, abyśmy 

wszyscy mieli w nim uczestnictwo. 
Opór przeciw uznaniu Eucharystii nie wynika z niejasności w Biblii: akurat ten temat jest 

w niej przedstawiony w sposób jasny i bezpośrednio wyjaśniony słowami Jezusa. Przeszkodą 
jest niewiara w oświadczenie Jezusa, a nie brak jasnej biblijnej definicji. 
                                                
1 http://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/ostatnia_wieczerza_a_msza_swieta.html 
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4.1.7 Wymiar eklezjalny (wspólnotowy) 
Warto zwrócić uwagę na piękną konstrukcję biblijną, mówiącą o Ciele Chrystusa 

zarówno jako Eucharystii, jak i o Kościele. 
Na przykład poniższy fragment mówi o Eucharystii: 

„A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, 
mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. 
Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego 
wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie 
grzechów.”/Mt 26,26-28/ 

Ten z kolei wskazuje na Kościół: 
„Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą 
czynność - podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna 
jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.” /Rz 12,4-5/ 

Tę dwoistość łączy i tłumaczy fragment z Listu do Koryntian: 
„Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? 
Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? 
Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem 
bierzemy z tego samego chleba.”/1 Kor 10,16-17/ 

Dlaczego tworzymy jedno ciało? „Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.”! 
Rzeczywistość fizyczna odpowiada tu rzeczywistości duchowej: Chleb Eucharystyczny jest 
Ciałem Jezusa. Spożywając Go powodujemy, że i my „zbudowani jesteśmy z Jezusa”. Nic 
więc dziwnego że Pismo mówi o nas jako Jednym Ciele i to Ciele Chrystusa właśnie - bo z 
Jego Ciała zostaliśmy zbudowani1.  

4.1.8 Decydujące kryterium 
Kwestia Eucharystii jest zupełnie kluczowa. Wszystkie oskarżenia katolicyzmu o 

bałwochwalstwo przy okazji wizerunków czy czci świętych są bzdurne – gdyż ani świętych, 
ani wizerunków nikt z katolików nie uważa za Boga2. Jeśli jednak Kościół myli się co do 
Eucharystii, to jesteśmy bałwochwalcami. 

Jeśli protestanci mają rację, to my, katolicy od niemal 2000 lat oszukujemy w haniebny 
sposób miliardy ludzi. 

Jeśli zaś Prawdą jest to co głosi na ten temat Kościół, wówczas miliony protestantów od 
500 lat pozbawiają się największej Łaski jakiej może doświadczyć człowiek jednoczący się z 
Bogiem i braćmi jednocześnie, w sposób  symbolizujący Kościół który żywi się Ciałem 
Jezusa i staje się Ciałem Jezusa 

Przypomnijmy słowa z Ewangelii wg Mateusza: 
„A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, 
mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy 
dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, 
która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.”/Mt 26,26-28/ 

oraz z 6 rozdziału Ewangelii wg Jana: 
„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym 
napojem. [b]Kto pożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 
[...] 

                                                
1 Z Krwią jest identycznie - ale trzeba jeszcze dodać że „Ciało i Krew” oznacza całość (ciało i 
dusza), całego człowieka. Zarówno Chrystusa, jak i nas. (patrz analiza znaczenia idiomu 
„Ciało i Krew” w rozdziale Symbol czy Ofiara?) 
2 Piszę o tym w rozdziele o Prawie i Przykazaniach 
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Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na 
wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. 
[...] 
Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie 
będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a 
Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja 
jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w 
nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie 
żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi 
przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” 

Jak widać sprawa jest poważna - zależy od niej życie wieczne i trwanie w Chrystusie. Jest 
to zarówno norma pozytywna (kto spożywa - ma życie) jak i negatywna (kto nie spożywa - nie 
ma życia). Kwestia Eucharystii jest zbyt ważna by pozostawić kogokolwiek obojętnym. 
 

 

Ilustracja 1 - Ostatnia Wieczerza. Katakumby Domitylli, Rzym. IV wiek n.e. 
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4.2 Wątpliwości 
Eucharystia jest tak niezwykłą sprawą, iż mimo dosłownego i niepodważalnego opisu jej 

ustanowienia w Ewangelii oraz licznych fragmentów dotyczących jej istotności w całym 
Nowym Testamencie wiele osób ma trudności w jej przyjęciu przez wiarę. Niniejszy rozdział 
ma na celu omówienie niektórych wątpliwości 

4.2.1 Słowo „Eucharystia”  

 
ZARZUT 

Gdzie w Piśmie Świętym występuje słowo „Eucharystia”? 

Słowo to wystąpiło w kontekście Przemienienia: Mt 26,27; Mk 14,23; Łk 22,19; 1 Kor 
11,24 (czyli we wszystkich opisach ustanowienia Najświętszego Sakramentu).  Dla jasności: 
„eucharystia” to tyle co „dziękczynienie” (od gr. eucharistein).  

 

4.2.2 Łamanie chleba a społeczność” 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

W Wieczerzy P. mamy raczej pamiątkę, wspomnienie, a w Stole Pańskim - 
społeczność. Społeczność opiera się na krwi Chrystusowej; tylko ci, którzy 
są narodzeni na nowo są omyci w tej krwi, mają przywilej picia z kielicha. 
Chleb, który łamiemy, jest symbolem jednego Ciała Chrystusowego 
będącego teraz na ziemi utworzonego ze wszystkich Jego członków tu 
przebywających. Udział w łamaniu chleba przy Stole Pańskim zawiera więc 
w sobie naszą jedność  z Chrystusem. 

Słowo „pamiątka” omówiono w osobnym punkcie, zajmijmy się teraz społecznością (co 
prawda w Polsce słowo koinonia zwykliśmy raczej tłumaczyć jako wspólnota). Dla wiernych 
Izraelitów wspólny posiłek był znakiem pewnej więzi - nie na darmo faryzeusze oskarżali 
uczniów Jezusa: „Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? „[Łk 5,30b].Podana 
powyżej jednościowa interpretacja Eucharystii jest w zasadzie prawidłowa ; jej wadą jest 
jednak pewne zawężenie. W Dziejach Apostolskich czytamy o Kościele:  „Trwali oni w nauce 
Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.” [Dz 2,42]. Dodać trzeba iż 
podmiotami Eucharystii są nie tylko spożywający ją wierni, ale przede wszystkim Jezus. Jest 
to zresztą jak najbardziej realna Wieczerza Pańska - nieprawdą jest, jakoby Kościół był tylko 
obrazem Jezusa, a Ciało (Chleb) symbolicznym obrazem Kościoła. Przeciwnie -to Jezus jest 
centrum, i to On jest obecny (dosłownie i realnie) zarówno w znaku (sygnale, fladze) chleba, 
jak i w swoim Kościele. Jego obecność  w Kościele i w Eucharystii została zapisana w Biblii 
w bardzo wyraźny sposób; wyrażają ją choćby fragmenty w których św.Paweł mówi o 
Kościele jako o Ciele Chrystusa (1 Kor 12,12-31)  jak i te, w których Jezus mówi o Chlebie 
Eucharystycznym „To jest Ciało moje” a o Winie „To jest Krew moja”. Oba fragmenty mówią 
o prawdziwej (choć nieco odmiennej), realnej obecności Jezusa. 

Gdyby nie było realnej obecności, nie byłoby także owego związku, społeczności z 
Jezusem - posiłek ów byłby jedynie wspólnotą osób go spożywających.  
„Nasze uczestnictwo w Ciele i Krwi Chrystusa nie zmierza do czego innego, jak tylko do 
naszej przemiany w to, co przyjmujemy, aby przyoblec sie calkowicie w cialo i w ducha 
Tego,w którym umarlismy, zostalismy pogrzebani i zmartwychwstalismy” 

/św.Leon WIelki, Sermo 12, De passione/ 
Od chwili Zwiastowania Jezus nie jest już wyłącznie Bogiem-Duchem, ale Bogiem 

wcielonym. Eucharystia jest sposobem na społeczność (komunię) z Bogiem w Ciele: „Kielich 
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błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem [koinonia] we Krwi Chrystusa? 
Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem [koinonia] w Ciele Chrystusa?” 1(por. 1 Kor 
10,16). 

Natomiast uznanie, iż interpretacja ta wyczerpuje wszystkie znaczenia Eucharystii byłoby 
lekkomyślne. Świadczy o tym choćby cytat z 1 Listu św.Pawła do Koryntian: To jest Ciało 
moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! 25 Podobnie, skończywszy wieczerzę, 
wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile 
razy pić będziecie, na moją pamiątkę! (rozdział 11 w. 24-25). Jezus wyraźnie odwołuje się tu 
do ofiarnego i przymierzotwórczego znaczenia Eucharystii. 

Jedność w Ciele zajmuje specjalne miejsce w Piśmie Świętym. Związek Jezusa z 
Kościołem bywa opisywany na wzór relacji małżeńskiej (Pieśń nad Pieśniami, List do Efezjan 
- zwłaszcza rozdział 5,22-33). Stąd też  uderzające podobieństwo. O małżeństwie czytamy: 
„I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym 
ciałem.06 A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie 
rozdziela.”/Mt 19,5/ 

O związku Kościoła z Jezusem zaś czytamy (proszę wybaczyć, że znów przywołuję ten 
fragment, ale ma on duże znaczenie dla zrozumienia istoty Eucharystii): 
„Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? 
Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, 
przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. 
Przypatrzcie się Izraelowi według ciała! Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy 
spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych? Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymś ofiara 
złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś?” /1 Kor 10,16-19/ 

Czyż to nie jasne: „[...]tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego 
chleba”! 

Co więcej,  zacytowany tekst łączy ze sobą dwa pojęcia Ciała Chrystusa ; to, o którym 
Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy mówi „Oto Ciało moje!” wskazując na chleb oraz to, w 
którym członkowie Kościoła są członkami Chrystusa - pisze o tym św.Paweł dwa rozdziały 
dalej: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki 
ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. / 1Kor 12,12 ] Ta 
sama myśl ujęta jest też w Liście do Rzymian: 05 podobnie wszyscy razem tworzymy jedno 
ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. / Rz 12,5 ]. 
Każde ciało żywione jest przez krew - gdy dopływ krwi ustaje, członki obumierają. Kościół - 
Ciało Chrystusa jest ustawicznie żywione przez krew naszego Pana.  

 
ZARZUT 

To, co nazywacie „Eucharystią” jest po prostu tzw. Agapą, ucztą miłości, 
wspólnym posiłkiem wierzących 

No cóż, Eucharystia oczywiście jest także Agapą. Jezus wykorzystał charakterystyczny 
dla posiłku żydowskiego obrzęd Łamania chleba. Najpewniej zresztą początkowo Agape była 
połączona z Eucharystią - stąd pierwsi chrześcijanie „łamaniem chleba” nazywają swoje 
zgromadzenia eucharystyczne (także dzisiaj pozostał po tym zwyczaju ślad - podczas 
niektórych Mszy Świętych zostaje złożony na ołtarzu zwykły chleb, kołacz lub niekiedy 

                                                
1 Niektórzy tłumaczą ten fragment w jeszcze bardziej dobitny sposób: „Kielich 
błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością [koinonia] z Krwią 
Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością [koinonia] z Ciałem 
Chrystusa?” (por. 1 Kor 10,16). 
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owoce czy słodycze, które to produkty są po zakończeniu Eucharystii normalnie spożywane w 
charakterze „agape”).   

Zauważmy jednak, że prawdopodobnie nawet podczas Ostatniej Wieczerzy Najświętszy 
Sakrament był oddzielony. W Ewangelii wg św. Łukasza (rozdział 22) czytamy najpierw 
wzmiankę o uczcie: „(17) Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: Weźcie go 
i podzielcie między siebie; (18) albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu 
winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże.” Dopiero potem następuje ustanowienie 
sakramentu w chlebie i winie: „(19) Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie 
połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na 
moją pamiątkę! (20) Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe 
Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.” Widać wyraźnie, że kielich w 
wierszu 17 stanowi część uczty miłości, zaś ten z wiersza 20 włączony jest w specjalne 
misterium (ewangelista podkreśla, że dzieje się to po wieczerzy). 

Podobnie jak dzisiaj, pierwsi chrześcijanie zbierali się na ucztach miłości, zbierali się też 
na sprawowaniu Eucharystii.  Często łączyli obie te rzeczy. Jakkolwiek jednak było, to nie 
kolacja była najważniejsza. Przeczytajmy, co pisze na ten temat św. Paweł w 11 rozdziale 1 
Listu do Koryntian: 

„Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej. Każdy bowiem 
już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia, i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas 
gdy drugi nietrzeźwy. Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać 
Boże zgromadzenie i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy będę was 
chwalił? Nie, za to was nie chwalę. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, 
że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: 
To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę!  Podobnie, skończywszy 
wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. 
Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę! Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb 
albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.  Dlatego też kto spożywa chleb lub 
pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek 
baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i 
pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu 
wśród was słabych i chorych i wielu też umarło. Jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy 
sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli 
potępieni ze światem.  Tak więc, bracia moi, gdy zbieracie się by spożywać [wieczerzę], 
poczekajcie jedni na drugich! 3Jeżeli ktoś jest głodny, niech zaspokoi głód u siebie w domu, 
abyście się nie zbierali ku potępieniu [waszemu]. Co do reszty, zarządzę, gdy do was 
przybędę.” 

Św. Paweł wyraźnie przestrzega nie tylko przed niewłaściwym zachowaniem podczas 
zgromadzenia, ale także i przed traktowaniem Chleba i Wina jako zwykłego posiłku. 
Podkreśla wręcz: ”29 Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie 
spożywa i pije.” Dlaczego? Ponieważ „kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, 
winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.”! 

4.2.3 Symbol czy Ofiara? 

 
ZARZUT 

Oświadczenie Jezusa „Oto Ciało moje” należy traktować symbolicznie, 
podobnie jak: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym” (J 15,1), albo 
„Ja jestem bramą[...]” (J 10,7) czy też „Ja jestem światłością świata” (J 
8,12). Słowa „Oto Ciało moje, oto Krew Moja” należałoby rozumieć w 
kontekście wiary (Ciało=wiara)  lub nauki Jezusa. 
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I Po pierwsze w przytaczanych fragmentach o przenośnym1 znaczeniu /J 15,1 ; J 10,7 ;J 
8,12] użyte zostało greckie słowo eimi, podczas kiedy w omawianym fragmencie 
znajdujemy słowo estin. Jest to odbicie głębszego zrozumienia tekstu aramejskiego, 
gdyż w aramejskim nie istnieje słowo „jest” w tym znaczeniu. Włodzimierz Bednarski  
(W obronie wiary) twierdzi nawet  iż w oryginale Jezus prawdopodobnie powiedział po 
prostu: „Bierzcie i jedzcie, to Ciało moje”. (Na marginesie - język aramejski, którym 
posługiwał się zarówno Pan Jezus jak i apostołowie jest językiem prostym, nie 
zawierającym tak wyrafinowanych określeń jak greka). 

 
II Po drugie, sprawdźmy, jakie znaczenie zwrotowi „sarks kai haima” („Ciało i Krew”) 

nadaje Biblia2. Czy ów semityzm jest wyrażeniem o znaczeniu metaforycznym (jak w 
przytoczonych powyżej wypowiedziach o bramie i krzewie), czy też dosłownym (jak 
np. w  J10,28 „Ja daję im życie wieczne” czy w J 11,25 „Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.”)? 

Namiar Fragment Znaczenie słów 
„sarks kai haima” 

Mt16,17 Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, 
Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci 
tego ciało i krew [gr. „sarks kai haima”], lecz 
Ojciec mój, który jest w niebie. 

Człowiek w sensie 
doczesnym, 
materialnym 

J 1,12-13 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało 
moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy 
wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z 
żądzy ciała[gr. „haimaton... sarkos”], ani z woli 
męża, ale z Boga się narodzili. 

Ciało i krew to tu 
pragnienia i zamiary 
doczesne, fizyczne. 

1 Kor 
15,50 

Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą 
posiąść królestwa Bożego, i że to, co 
zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, 
co niezniszczalne. 

Ciało i krew to tu 
doczesny, fizyczny 
wymiar człowieka 

Gal 1,16-
17 

[...] aby objawić Syna swego we mnie, bym 
Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, 
nie radząc się ciała i krwi [sarki kai haimati]”, 
ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy 
apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem 
się do Arabii, a później znowu wróciłem do 
Damaszku. 

Apostoł mówi, że nie 
radził się krwi i ciała, 
czyli żadnego 
człowieka 

Ef 6,12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału 
[haima kai sarka], lecz przeciw 
Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw 
rządcom świata tych ciemności, przeciw 

Krew i ciało oznacza 
tu fizycznych 
wrogów ziemskich w 
opozycji do świata 

                                                
1 Jest pewne nieporozumienie co do znaczenia słowa „symbol”. Dziś za „symboliczne” 
uważamy coś co tylko w sposób umowny, nierzeczywisty, jako „znak” odwołuje się do tego, 
co symbolizuje. Takie rozumienie słowa „symbol” jest stosunkowo późne (datuje się od czasu 
najazdu germanów na cesarstwo). 
Pierwotnie (dla starożytnego Greka) „symbol” był czymś co pozwalało w rzeczywistości 
ziemskiej doświadczać bytu idealnego który „symbolizowało”. 
Tak więc w sensie starożytnym Eucharystia jest „symbolem”, zaś w dzisiejszym rozumieniu 
tego słowa - nie jest. 
2 Polecam znakomitą książkę ks.bp. Andrzeja Siemieniewskiego „Na skale czy na piasku?” 
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pierwiastkom duchowym zła na wyżynach 
niebieskich. 

duchowego 
(Zwierzchności, 
Władze etc) 

Hbr 2,14 (14) Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i 
ciele[haimatos kai sarkos]”, dlatego i On także 
bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby 
przez śmierć pokonać tego, który dzierżył 
władzę nad śmiercią, to jest diabła, 

Paweł mówi o 
Jezusie, że stał się 
uczestnikiem naszej 
fizyczności, 
doczesności – mówi o 
dzieciach, że to 
wszystko dziedziczą 
przez pokrewieństwo 

Wniosek: 
Dla Hebrajczyka, wierzącego Żyda z czasów Jezusa, dla człowieka o 
umysłowości semickiej - a takimi byli zarówno apostołowie, jak i pierwsi 
uczniowie - „ciało i krew” znaczyło tyle, co cielesna realność obecności ludzkiej 
osoby, właśnie z podkreśleniem jej ziemskiego aspektu, a nawet z pewnym 
przeciwstawieniem wobec aspektu czysto duchowego. 
Można śmiało powiedzieć że w Mowie Eucharystycznej w J 6 chodzi Jezusowi o 
karmienie się ludzką (ale przebóstwioną) naturą Jezusa. 

Kiedy św. Jan chciał przekazać, iż Jezus stał się człowiekiem, napisał: „A Słowo 
stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką 
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.”/J1,14/. Zresztą Jezus sam 
wyjaśnił znaczenie Chleba-Ciała, co relacjonuje św.Paweł w 11 rozdziale 1 Listu do 
Koryntian: „Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej 
nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest 
Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę!”1 

„Ciało moje za was”! To zdanie  wyklucza inne rozumienie Ciała niż takie, iż 
Chleb jest Ciałem Jezusa (jako ofiary przebłagalnej Nowego Przymierza 1 J 2,2). Jest 
to identyczne samo rozumienie, jak w Hbr 8,12-14, przy omawianiu Nowego 
Przymierza przez Krew Jezusa. Zwrot „Ciało moje za was” wyklucza rozumienie 
Chleba/Ciała jako wiary czy nauki Jezusa, jak to niektórzy usiłują sugerować. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż np. w J 6,53-56 ewangelista nie użył na określenie 
Ciała Jezusa słowa soma (oznaczającego ciało w sposób b. ogólny, zarówno ludzkie, 
jak i np. niebieskie), lecz greckiego terminu sarks (dosłownie: pokarm mięsny, mięso - 
patrz 1Kor 15:39, gdzie wymieniono różne rodzaje ciał).  

Zresztą, w J 6,51b mówi w czasie przyszłym „Chlebem, który Ja dam, jest moje 
ciało za życie świata.” (patrz też J 6,27). Gdyby chodziło o naukę, użyłby czasu 
przeszłego („który wam dałem”) lub teraźniejszego („który wam daję”). Tymczasem 
czas teraźniejszy w kontekście Ciała Jezusa pojawia się dopiero podczas Ostatniej 
Wieczerzy. 

Przy okazji może warto dodać,  że podany wyżej fragment z Pierwszego Listu do 
Koryntian jest jednym z dwu miejsc2, gdzie św.Paweł używa uroczystego określenia „ 
Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem”, przy czym (biorąc pod 

                                                
1 1 Kor 11,23-24 
2 Drugie takie miejsce, to 1 Kor 15,3-4 „Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że 
Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że 
zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem;[...]”. Obie te prawdy stanowią cierń dla 
świata i powód, dla którego myślący w „uduchowiony” (a może raczej filozoficzny) sposób 
odrzucą Ewangelię (jak w Dz. 17,32). 
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uwagę iż sam opis ustanowienia Eucharystii musiał być chrześcijanom znany) 
prawdopodobnie objawienie to dotyczyło raczej znaczenia, niż samego opisu 
czynności podczas Ostatniej Wieczerzy. 

W ogóle warto jest spojrzeć na ukrzyżowanie i śmierć Jezusa jako na ofiarę 
przebłagalną (1 J 2,2 ; 4,10). Właściwie wszystkie ofiary Starego Testamentu były 
wprowadzeniem dla tej Jedynej Ofiary i ją zapowiadały. Tak też interpretowali to 
chrześcijanie - patrz np. Hbr 13,11-12 „Ciała bowiem tych zwierząt, których krew 
arcykapłan wnosi do świątyni jako ofiarę przebłagalną, pali się za obozem. Dlatego i 
Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł mękę poza miastem.” W Hbr 8,4-7 biblia 
powiada, że składanie starotestamentowych ofiar było usługiwaniem „obrazowi i 
cieniowi rzeczywistości niebieskich”(patrz też Hbr 9,9-10).  Także wiele wydarzeń 
biblijnych zapowiadało ofiarę Jezusa - np. ofiarowanie Izaaka było dane jako jej 
podobieństwo (Hbr 11,17-19). 

Jak już wspomniałem, istotnymi elementami ofiar Starego Przymierza były: ofiara 
pokarmowa, ofiara całkowicie niszczona (spalana tzw. „pamiątka”) oraz rozlanie krwi 
zwierząt ofiarnych. Wszystkie te elementy uwzględnia przekaz Nowego Testamentu 
mówiący o Nowym Przymierzu: spożywanie Ciała Jezusa, „Pamiątka” - nie spalana, 
ale odnoszona do całkowitego oddania się, wyniszczenia Jezusa dla nas oraz  Krew, 
którą przelał za nas wszystkich (patrz też  1P 1,18-19 ; 1J 1,7 ; Ap 1,5 ; Ap 5,9 ; Ap 
12,11 ; Ef 1,7 ; Dz 20,28). Ostatnim prorokiem Starego Testamentu który zapowiedział 
złożenie Jezusa jako ofiary za nasze grzechy był Jan Chrzciciel („Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata” [J 1,29]). Nie mówił tego przypadkiem - od czasu wyjścia 
z Egiptu najważniejszym elementem wieczerzy paschalnej było spożywanie baranka, 
nawiązujące do tego, iż krew baranka była znakiem, który ocalał domy żydowskie od 
śmierci pierworodnych: „Krew będzie wam służyła do  oznaczenia  domów,  w  
których  będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was  
plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemie egipska.” /Wj 12,13/. Baranek paschalny 
był zapowiedzią Jezusa i Jego ofiary. 

W Liście do Hebrajczyków czytamy: „Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, 
zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej /świątyni/, ale do samego 
nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, nie po to, aby się często 
miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą.  
Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden 
ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego 
siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd,  tak Chrystus raz jeden 
był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z 
grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.”/Hbr 9,24-28/. Tak więc 
mamy Nową Świątynię - Świątynię Ciała Jezusa (patrz J2,21), już nie Świątynię 
Jerozolimską uczynioną na obraz i zapowiedź Niebieskiej, ale prawdziwą i 
niezniszczalną. I mamy Nową Ofiarę, raz na zawsze złożoną przez Nowego 
Arcykapłana - Jezusa. I Jest to ofiara Jego samego, Jego Krwi i Ciała. Czyż to nie 
szalone? Nic dziwnego że nie chcieli w to uwierzyć ani Żydzi, ani grecy...1 

 
III Po trzecie, Jezus dostatecznie jasno wyjaśnił o co chodzi: „Ciało moje jest 

prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa 
moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący 
Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.”[J 

                                                
1 Sprawę składania ofiary „raz na zawsze” omawiam w  rozdziale 4.1.6 „Ofiara raz na 
zawsze” 
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6,55-57]. Gdyby chodziło o wiarę czy naukę, nie nawiązałby do chleba, mówiąc: 
„Chlebem, który Ja dam jest moje Ciało[...]” [J 6:51, 27]. 

 
IV Po czwarte Pismo Święte wyraźnie wiąże Eucharystię z ofiarą pisząc w Jej kontekście 

o jednoczeniu z ołtarzem żydowskim: 
„Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi 
Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? 
Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem 
bierzemy z tego samego chleba. 
Przypatrzcie się Izraelowi według ciała! Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy 
spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych?”/1 Kor 10,16-18/ 

 
V Po piąte wreszcie o właściwej interpretacji tych słów dowiadujemy się z przekazów 

wczesnochrześcijańskich. Na przykład Ireneusz, który był uczniem Polikarpa (ucznia 
apostołów) tak tę sprawę przedstawia: 

 
PATRYSTYKA 

 „Ciało i Krew Chrystusa jest czystą  Ofiarą Nowego Przymierza”1  
„Także swoim uczniom radził, by składali Bogu ofiarę z pierwocin 
Jego stworzeń, nie jakby tego potrzebował, ale by oni ze swej strony 
nie okazali się bezowocni i niewdzięczni. Wziął więc chleb 
pochodzący ze stworzenia, składał dzięki i mówił: „To jest ciało 
moje”. I podobnie o kielichu, który  pochodzi ze stworzenia 
przeznaczonego dla nas, wyznał, że jest to Jego krew, i wyjaśnił, że 
chodzi o nową ofiarę Nowego Testamentu. Tę ofiarę otrzymał 
Kościół od Apostołów i składa ją Bogu na całym świecie, Bogu, 
który daje nam pożywienie jako pierwociny swoich darów w Nowym 
Testamencie”. 

Jeśli zajrzymy do najstarszego (prócz samego Pisma)  tekstu starochrześcijańskiego, tj. 
datowanego na ok. 90 rok „Didache – nauka dwunastu apostołów” zobaczymy jak 
chrześcijanie którzy usłyszeli Ewangelię jeszcze bezpośrednio z ust apostołów 
rozumieli Eucharystię jako „duchowy napój”. W cytowanym tam tekście 
dziękczynienia po Eucharystii znajdujemy słowa: 

 
PATRYSTYKA 

„3. Ty, Panie wszechmogący, 
Stworzyłeś wszystko dla Imienia Twego, 
Dałeś ludziom pokarm i napój, aby ciesząc się nim, Tobie 
dziękowali. 
Nam zaś dałeś w swej łaskawości duchowy pokarm i napój, i 
Życie wieczne przez Jezusa, sługę Twego.” 

Akurat dziś przeglądając Internet znalazłem taki komentarz do tych słów: 
„Spożycie eucharystycznego chleba i wina skutkuje jednoczesnym otrzymaniem 
duchowego pokarmu i napoju, i życiem w nich zawartym. Duchowym pokarmem i 
napojem jest Chrystus Jezus, który przez nakazany akt Wieczerzy jednoczy się z nami, 
przemieniając nasze ciało i ducha do postaci swego ciała, w którym poniósł ofiarę, i 
daje nam Ducha, który w Nim był i nadal jest.”2 

                                                
1 Jeśli nie zaznaczono inaczej, w tym rozdziale cytaty z patrologii za: Jan Drabina, Piąć 
pierwszych wieków Chrześcijaństwa - wybór tekstów źródłowych -Uniwersytet Jagielloński, 
Instytut Religioznawstwa , skrypty uczelniane nr 650, Kraków 1991. Wyboru dokonał 
Wojciech Sopel 
2 za http://refleksje-ucznia-jezusa.bloog.pl/id,1121192,title,Wieczerza-Panska-Didache-oraz-
Justyn,index.html?ticaid=685ed 
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Rzeczywiście, Didache zdaje się wyrażać tę samą myśl jaką wyraził św.Paweł 
w Liście do Koryntian pisząc że ojcowie „pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z 
towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała - to był Chrystus.”1  
Tu jest bardzo ważny moment: otóż „wiara w Słowo Boże” to także wiara w Jezusa, 
który jest Słowem Bożym. Spożywając Eucharystię spożywamy Słowo Boże! 

4.2.4 Mowa Eucharystyczna 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

W Mowie Eucharystycznej (J 6, 25-71) pojawiają się wersety mówiące o  
wierze: 
„(29) Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło /zamierzone 
przez/ Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał.” 
„(40)To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w 
Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.” 
„(47) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy, ma życie 
wieczne.” 
Czy nie oznacza to że owym chlebem który ma dać jest wiara w Niego? 

 No cóż, trochę byłoby to dziwne gdyby Jezus mówił – używając tych samych słów! – w 
tym miejscu o wierze, a w czasie Ostatniej Wieczerzy o (przemienionym) Chlebie i Winie. 
Jeśli jednak uważnie przeczytamy kontekst wypowiedzi, łatwo zauważymy że konieczność 
wiary jest przywoływana właśnie w kontekście uwierzenia w to, że to Jezus jest owym 
dającym życie pokarmem. 
Myślę że warto dokładniej przeanalizować ten fragment: 
Zaczyna się od tego, iż Jezus wyrzuca Żydom że szukali go tylko dlatego że się najedli chleba: 

(26) W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb 
do sytości. 

I tu jest pierwsza zapowiedź pokarmu jaki uczniom da (w przyszłości! – gdyby chodziło o 
wiarę czy naukę, Jezus użyłby czasu teraźniejszego): 

(27) Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, 
a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg 
Ojciec. 

W odpowiedzi Żydzi pytają Jezusa co mają zrobić by „wypełniać dzieła Boże” i otrzymują 
odpowiedź że mają w Niego uwierzyć: 

(28) Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła 
Boże? 
(29) Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło /zamierzone przez 
Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. 

Żydzi w odpowiedzi pytają Jezusa o cud – jakby mówili „no dobrze, uwierzymy, ale jak się 
uwierzytelnisz? Mojżesz uwierzytelnił się chlebem z Nieba, a Ty co uczynisz?”: 

„(30) Rzekli do Niego: Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i 
Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? 
(31) Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia 
chleb z nieba.” 

Jezus ripostuje mówiąc o sobie samym jako o chlebie z Nieba – i o tym że mojżeszowa 
manna była jedynie zapowiedzią Eucharystii:  

(32) Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam 
chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. 

                                                
1 1 Kor 10,4 
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(33) Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje 
światu. 

Warto zwrócić uwagę że to Jezus jest Chlebem, sama Jego osoba. Nie wiara w Niego, lecz On 
sam! 

Żydzi na razie nie są zaniepokojeni, gdyż interpretują te słowa  podobnie jak dziś 
protestanci -  symbolicznie. Niezrażeni proszą:  
(34) Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! 

Chyba nie ma wątpliwości że w tym momencie Żydzi myśleli o jakiejś przenośni a nie 
spożywaniu Jezusa. 

Jednak Jezus natychmiast wyprowadza ich z tego mniemania, sprowadzając tę ich 
symboliczną interpretację do konkretu: 
(35) Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; 
a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. 

Teraz następuje tekst o wierze: 
(36) Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. 

Jasno widać, że Jezus mówi tu o niewierze w to że to On jest Chlebem z Nieba. 
(37) Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz 
nie odrzucę, (38) ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, 
który Mnie posłał. 

Owo „zstąpienie z Nieba” jest wyraźnym odniesieniem do chleba Bożego z wersu 33. 
(36) Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. 
(37) Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz 
nie odrzucę, (38) ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, 
który Mnie posłał. 
(39) Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale 
żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. 
(40) To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie 
wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 

Jest tu – w zwrocie „a kto widzi Syna” – bardzo ciekawe nawiązanie do ponadczasowości 
Sakramentu. Jedyną możliwością bym dziś widział Jezusa jest właśnie Eucharystia… Muszę 
w nią wierzyć, bo samo oglądanie Jezusa nic mi nie pomoże. 
Żydzi zaczynają się niepokoić – Jezus podaje się za kogoś innego niż go znali (jako sąsiada), a 
do tego całkiem serio mówi o sobie jako o Chlebie z Nieba. Wcześniej uważali to za 
przenośnię i wszystko było w porządku, ale teraz są zmieszani:: 
 (41) Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: Jam jest chleb, który z 
nieba zstąpił. 
Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz 
mówić: Z nieba zstąpiłem.” 

Teraz następuje mowa Jezusa o tym że trzeba wierzyć w Niego i w Jego słowa, by mieć 
życie wieczne: 
(43) Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nie szemrajcie między sobą! 
(44) Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś 
wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 
(45) Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca 
usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. 
(46) Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział 
Ojca. 
(47) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy, ma życie wieczne. 

I zaraz potem Jezus powraca do treści tego, w co Żydzi mają uwierzyć: 
(48) Jam jest chleb życia. 
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(49) Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. 
(50) To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. 
(51) Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył 
na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. 

Jak widać, znów jest to nawiązanie zarówno do tego co się stanie w Wieczerniku, jak i do 
tego co stanie się na Krzyżu. 

Żydzi już nie myślą (jak w w.34) że to przenośnia. Zrozumieli że Jezus mówi dosłownie o 
spożywaniu Jego Ciała i że gani ich za to że nie wierzą w to co mówi:  
(52) Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do 
spożycia? 

Gdyby tu chodziło o wiarę, naukę lub cokolwiek innego, byłby to najlepszy moment by 
wyprowadzić Żydów z błędu. Gdyby chodziło o co innego niż Eucharystia, Jezus nigdy nie 
powiedziałby następnych 6 wersów. Tymczasem On jeszcze wzmacnia swoją poprzednią 
wypowiedź: 
(53) Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie 
spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w 
sobie. 
(54) Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym. 
(55) Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 
(56) Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 
(57) Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie 
żył przeze Mnie. 
(58) To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a 
poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 
 

Tego już było za dużo dla części uczniów Jezusa: 
„Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” 

Jezus gani ich za taki brak wiary i „cielesne”, nie-boże podejście do sprawy i do Jego 
słów, których człowiek cielesny nie jest w stanie przyjąć gdyż „są duchem i są życiem” - zaraz 
jednak dodaje że wiara jest darem Boga: 
„Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało 
dane przez Ojca”. 

Pismo Święte odnotowuje że „Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie 
chodziło.” 

 

 
ZARZUT 

Tu nie chodzi o Ciało i Krew Jezusa tylko o Słowo Boże lub o wiarę. W 
Piśmie czytamy: „Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które 
Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.”/J 6,63/ 

Hipoteza jakoby spożywanie Ciała i Krwi Jezusa oznaczało słuchanie Ewangelii nie 
wytrzymuje konfrontacji z Pismem Świętym. Nijak z tą hipotezą nie da się uzgodnić choćby 
następujących fragmentów: 
„Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest 
Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! Tak samo i kielich po 
wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie 
wylana.”/Łk 22,19-20/ 

Fragment ten – założywszy że chodzi o Słowo Boże – musiałby brzmieć: 
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„Następnie wziął Biblię, odmówiwszy dziękczynienie otworzył i podał mówiąc: To jest Ciało 
moje, które za was będzie wydane: czytajcie na moją pamiątkę! Tak samo i Biblię po 
wieczerzy, mówiąc: Ta księga to Nowe Przymierze w Słowie moim, która za was będzie 
wygłoszona.” 

Pozostaje wyjaśnić znaczenie zwrotu „Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda”. 
Nie jest to oczywiście nawiązanie do Ciała Jezusa (o którym parę wierszy wyżej sam 

mówi „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto 
spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.”1), lecz częste w Nowym 
Testamencie przeciwstawienie postawy człowieka „cielesnego” (zmysłowego), który nie 
rozumie Prawd Bożych) z postawą człowieka „duchowego” który jest w stanie je pojąć. 
Tej samej konstrukcji użyje potem Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian: 
„A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do 
cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. (…)Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. 
Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie 
postępujecie tylko po ludzku?”/1 Kor 3,1.2/ 
„Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się 
to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś 
duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony.”/1 Kor 2,14-15/ 
 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Czy jednak słowa „To jest Ciało moje” należy rozumieć dosłownie? Jeżeli 
trzymam fotografie mojego syna i mówię „to jest mój syn”, to oczywiście 
nie chce przez to powiedzieć, ze fotografia jest moim synem. 

To Prawda. Jednak gdy trzymam mojego syna w ramionach i mówię „to jest mój syn” to 
znaczy że to jest mój syn, a nie „jakby” mój syn, czyż nie? 

I gdy komuś zniszczy się fotografia mojego syna, nie powiem „jesteś winien śmierci 
mojego syna” – a Paweł napisał o Eucharystii „Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich 
Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej” (1 Kor 11,26-27) 

 
ZARZUT 

Katolicy oddają cześć Hostii powołując się na obecność Jezusa. Jest to 
bałwochwalstwo w najczystszej postaci – oddawanie czci boskiej 
kawałkowi opłatka! 

Rozumowanie to jest prawdziwe, o ile Jezus kłamał mówiąc „to jest Ciało moje” (a 
potem Paweł kłamał mówiąc „Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański 
niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.”/1 Kor 11,27) i nie Hostia to jedynie 
„kawałek opłatka”. 

Jeśli zaś Jezus i potem św.Paweł mówili Prawdę, to nie możemy nie oddawać Jezusowi 
chwały w Eucharystii. 

 

4.2.5 Składanie Ofiary z Jezusa 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Trochę to wygląda tak, że Jezus ofiarowuje się za nas (za nasze grzechy), a 
my mówimy - czekaj Jezu ja ci pomogę!? Czy my możemy złożyć ofiarę za 
siebie z Jezusa? 

                                                
1 J 6,55-56 
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Pytanie to wprowadza nas w bardzo ciekawą sferę -  bowiem oprócz tego że jesteśmy - 
jak jednostki - grzesznikami, to jesteśmy także - jako Kościół - Ciałem Jezusa. W ramach 
powszechnego kapłaństwa Kościół ofiarowuje Ciało Chrystusa - w pewien sposób siebie. 

I nie jest to rozumiane tylko „duchowo” - Paweł nie waha się napisać: 
„Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa 
będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy!”/1 Kor 6,15/ 

Trudno o bardziej „cielesną” wykładnię owego współuczestnictwa. 
 

Dlatego współuczestnictwo w Ofierze wiąże się z tym że trzeba „umrzeć z Jezusem”: 
„Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć 
będziemy.”/2 Tm 2,11/ 

Nie da się tego zrozumieć, jeśli nie przyjmie się pełnej identyfikacji Jezusa z Kościołem – 
w zamian stojąc. na gruncie Kościoła rozumianego „po protestancku”  jako czegoś w rodzaju 
fun-clubu Jezusa. Często jest to rozumiane na zasadzie „Wyznanie? Nieistotne. Jeden fun-club 
się nie podoba - przenoszę się do innego, byle wielbić Jezusa” - a tu nie, okazuje się że 
Kościół to nie jest tylko „grupa uwielbiająca Jezusa”. Jezus i Kościół to jedno - stąd 
porównanie w Piśmie do małżeństwa: 
„Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie 
samego miłuje. przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz 
[każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus - Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. 
Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym 
ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.”/Ef 5,28-
32/ 

Nieprzypadkowo zostały wybrane te właśnie podobieństwa - ciało nierozerwalnie 
związane z człowiekiem (a właściwie będące jego nieodłączną częścią) i małżeństwo - coś co 
powoduje że dwie osoby stają się jedną, nierozerwalną całością. 

 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

W „Koronce” mówimy ”Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, 
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa 
Chrystusa 
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.”. Czy można ofiarować 
zarówno ciało jak i duszę Jezusa? 

a. Nie tylko można, ale jest to jedyna opcja. Nie ma możliwości ofiarowania „samego 
ciała” Chrystusa. Jezus (podobnie jak człowiek) jest od chwili Wcielenia osobą 
psychofizyczną - nie można ofiarować „samego ciała” (byłaby to koncepcja 
hinduistyczna w której hasłem jest „nie jesteś tym ciałem”, nie chrześcijańska). 

b. Powszechnym błędem jest ograniczanie zbawienia do Ofiary Krzyżowej. Nawet jeśli 
rozpatruje się ją łącznie z jej uobecnieniem dzień wcześniej w Wieczerniku, to jeszcze 
za mało. Całość to Wcielenie, Życie, Śmierć i Zmartwychwstanie. 

Piszę o tym by uwypuklić że Jezus ofiarował swoje bóstwo nie tylko na 
Krzyżu, ale już wcześniej - w momencie Wcielenia.  
„On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z 
Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym 
do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, 
stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad 
wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa 
zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki 
język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.”/Flp 2,6-11/ 
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c. Pisałem już o tym1 że ofiara to nie przede wszystkim, (a nawet niekoniecznie w ogóle) 
„stracenie czegoś” ale głównie akt jednoczący. Ofiarowanie to wejście we wspólnotę, 
społeczność z tym któremu się ofiaruje. 

W przeciwieństwie do szamańskich „bogów” ofiarowanie Bogu 
chrześcijańskiemu, miłującemu i dobremu to również oddanie Mu czegoś w wyłączne 
władanie w nadziei że On najlepiej tym pokieruje (np. jeśli chore dziecko zostaje 
ofiarowane Bogu  to jest to de facto prośba o uzdrowienie z jednoczesną zgodą na 
śmierć dziecka jeśli w perspektywie wieczności tak byłoby dla dziecka lepiej). 
„Ofiarowanie ofiary” Jezusa to nic innego jak zgoda, afirmacja działania tej Ofiary dla 
naszego życia i dla (jak mówi Koronka) „świata całego”. 
 

 
ZARZUT 

Nieraz odprawiana jest Msza Święta w jakiejś intencji np. uzdrowienia, 
pomyślności itd. Czy za to była składana Ofiara Jezusa? 

Jest tu pewne nieporozumienie. Msza Święta odprawiana „w intencji” nie oznacza 
„Ofiary składanej w tej intencji”. 

Eucharystia wprawdzie jest Ofiarą (i to tą doskonałą - Jezusową Ofiarą Paschalną), ale nie 
tylko Ofiarą - jest także najdoskonalszym dziękczynieniem, najdoskonalszą modlitwą, 
najdoskonalszą Komunią z Bogiem, najdoskonalszym zwołaniem wiernych a także - czemu 
nie - najdoskonalszą prośbą. I w tym sensie należy rozumieć „intencje” Mszy Świętej. 

 

4.2.6 Różnice w rozumieniu 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Jeśli tak, dlaczego większość kościołów odeszła od sprawowania 
Eucharystii? Czy nie jest to dowód na jej niewłaściwość? 

Nawet gdyby przyjąć takie „demokratyczne” kryterium za dobrą monetę (a i na to nie ma 
zgody - w końcu dążymy do Królestwa Niebieskiego, nie republiki!), inaczej sprawa wygląda 
jeśli nie liczyć grup i grupek religijnych na sztuki, lecz liczbę wyznawców. Nadto jest pewna 
prawidłowość, którą trudno przeoczyć ; im młodsza jest denominacja, tym dalsza od 
sakramentalnego pojmowania Eucharystii. Dwa wielkie Kościoły, których bezpośrednia 
historia sięga czasów biblijnych (tj. Kościół Katolicki oraz Prawosławny)  nie mają 
wątpliwości co do natury tego Sakramentu. Natomiast większość denominacji tzw. „drugiej 
fali reformacji” nie uznaje Eucharystii. Można dyskutować nad argumentami, ale czy nie 
należy jednak zachować pewnej ostrożności wobec nauk chrześcijańskich, które rozwinęły się 
i upowszechniły 15 i więcej wieków po powstaniu chrześcijaństwa? 

Katechizm Kościoła Katolickiego definiuje powyższe kwestie w następujący sposób: 

 

1399 Kościoły wschodnie, które nie są w pełnej komunii z Kościołem 
katolickim, celebrują Eucharystię z wielką miłością. „Kościoły te mimo 
odłączenia posiadają prawdziwe sakramenty, szczególnie zaś, na mocy 
sukcesji apostolskiej, kapłaństwo i Eucharystię, dzięki którym są dotąd z 
nami zjednoczone”. Pewna jedność in sacris, a więc w Eucharystii, jest „w 
odpowiednich okolicznościach i za zgodą kościelnej władzy... nie tylko 
możliwa, ale i wskazana”. 
1400 Wspólnoty eklezjalne powstałe w wyniku Reformacji, odłączone od 

                                                
1 Patrz  rozdział 4.1.2 „Biblijne pojęcie ofiary” 
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Kościoła katolickiego, „nie przechowały właściwej i całkowitej 
rzeczywistości eucharystycznego Misterium, głównie przez brak 
sakramentu kapłaństwa”. Z tego powodu dla Kościoła katolickiego 
interkomunia eucharystyczna z tymi wspólnotami nie jest możliwa. Jednak 
te wspólnoty eklezjalne, „sprawując w świętej Uczcie pamiątkę śmierci i 
zmartwychwstania Pańskiego, wyznają, że oznacza ona życie w łączności z 
Chrystusem i oczekują Jego chwalebnego przyjścia”. 

 

4.2.7 „Pokarm nie przybliża do Boga!” 

 
ZARZUT 

Pismo Święte mówi: „Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, 
ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.”[Rz 14,17] Czy to 
nie jest tekst, który wyklucza idee Eucharystii? 

Cóż, zobaczmy o czym traktuje tekst, z którego zostało wyjęte cytowane zdanie. Problem 
zaczyna się od sporów, jakie wzniecali niektórzy chrześcijanie. O ich istocie mówi wiersz 
drugi „Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi, słaby, jada tylko jarzyny.”[Rz 14,2] 
Przez następne wiersze rozdziału czternastego św.Paweł usiłuje wykazać bezsensowność 
sporu o dietę i w tym kontekście pada cytowane w zapytaniu zdanie. Z całą pewnością nie ma 
ono nic wspólnego z Eucharystią. 

Podobna zresztą sytuacja występuje w Pierwszym Liście do Koryntian:” A przecież 
pokarm nie przybliży nas do Boga. Ani nie będziemy ubożsi, gdy przestaniemy jeść, ani też 
jedząc nie wzrośniemy w znaczenie /1 Kor 8,8/. Z wiersza tego można by na pierwszy rzut 
oka wyciągnąć wniosek przeciw Eucharystii, a przecież św.Paweł pisze tu o bardzo podobnym 
problemie co poprzednio - o sporze, czy można spożywać mięso uprzednio ofiarowane 
bożkom. W obu wypadkach wnioski są podobne - owszem można, ale należy uważać by nie 
spowodowało to zgorszenia (porównaj 1 Kor 8,9-10 i Rz 14,20-21). 

Natomiast Jezus wyraźnie określił, iż Eucharystia jest czym innym niż zwykły pokarm. 
Otwórzmy 6 rozdział Ewangelii wg św.Jana: 
„Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam 
Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec.[...] 
Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto 
we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.[...] 
Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z 
nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze.”/J 6,27.35.48-50/ 

4.2.8 Przemiana chleba w Ciało 

 
ZARZUT 

Kościół Rzymsko - Katolicki naucza swych wiernych, ze chleb i wino 
używane podczas mszy realnie i fizycznie przekształcają się w ciało i krew 
Jezusa Chrystusa po tym, jak kapłan pobłogosławi je podczas liturgii. 

Nie jest to prawda. W żadnym wypadku Kościół nie naucza o przemianie FIZYCZNEJ, 
lecz MISTYCZNEJ. Jest to obecność realna, rzeczywista i cielesna, niemniej nie oznacza to 
bynajmniej że następuje jakaś fizyczna przemiana chleba w Ciało czy wina w Krew! 

Ponieważ jest to częste źródło nieporozumień, pozwolę sobie zacytować za ks. bp. dr 
Andrzejem Siemieniewskim krótkie wyjaśnienie: 
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Ponieważ niektórzy myślą, ze obecność Jezusa w Eucharystii jest 
materialna i jakby „fizyczna”, to stają przed trudnymi pytaniami: czy 
Pan Jezus przebywa w niebie czy na ziemi? czy może być w kilku 
miejscach - kościołach - jednocześnie? Tymczasem jednak wierzymy w 
obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii nie „materialną” i „fizyczną”, 
ale „sakramentalną”. Jakie jest prawdziwie katolickie rozumienie 
licznych wersetów biblijnych dotyczących sakramentu Ciała i Krwi 
Pana, najlepiej dowiemy się od uznanych katolickich autorytetów, 
nazywanych „Doktorami Kościoła”. Jednym z nich jest św. Tomasz z 
Akwinu, teolog z XIII w. Tomasz zastanawiał się miedzy innymi nad 
następującym pytaniem: czy my, katolicy, czytając Biblie, wierzymy w 
Ciało Jezusa obecne fizycznie i materialnie w Eucharystii? Na to 
pytanie tak oto odpowiedział w najbardziej znanym ze swoich dziel, w 
Sumie Teologicznej. Rzeczywista obecność Ciała i Krwi Pana w 
Eucharystii nie jest obecnością fizyczna, ponieważ sposoby prawdziwej 
obecności mogą być rożne, nie tylko materialne i fizyczne. O ile na 
przykład normalne ciało człowieka obecne jest w przestrzeni przez 
swoje zewnętrzne kształty i zajmuje tyle miejsca, ile wynoszą jego 
rozmiary, o tyle dusza człowieka - tez przecież realnie obecna! - 
znajduje się w człowieku na inny sposób, nie przez swoje wymiary, 
których zresztą w ogóle nie posiada. Dusza nie jest przecież w połowie 
po prawej stronie ciała, a w połowie po lewej, ani nie ubywa jej, gdy 
człowiek na przykład straci rękę. Jeszcze inaczej może być obecny w 
tym świecie duch (na przykład anioł). Przecież nawet jeśli jakieś 
pomieszczenie jest niewielkie, to nikt nie powie, ze nie zmieszczą się w 
nim trzy anioły, bo zabraknie dla nich przestrzeni! Rodzaje obecności są 
rożne. 
Te trzy rodzaje obecności nazywano tradycyjnie: obecnością „przez 
wymiary” (ciało człowieka), „przez substancję” (dusza ludzka), „przez 
moc” (aniołowie). Jeszcze innym sposobem obecności jest prawdziwa i 
rzeczywista obecność Jezusa w Eucharystii - jak mówią Ewangelie i św. 
Paweł - obecność w Jego „Ciele i Krwi”. Jest to obecność 
sakramentalna. Trafnie ujął to św. Tomasz w Sumie Teologicznej 
przypominając oczywistą prawdę chrześcijańskiej wiary, ze wierząc w 
obecność Pana Jezusa w Eucharystii trzeba nam jednocześnie zawsze 
pamiętać, ze „Ciało Chrystusa przebywające w niebie - spoczywa”. A 
ponieważ w Eucharystii spotykamy sakramentalną obecność Jezusa, to 
„Ciała Chrystusowego nikt nie może widzieć w tym sakramencie 
posługując się zmysłem wzroku”. Wbrew rozmaitym entuzjastom, 
mówiącym o tym, ze Pan Jezus rzekomo cierpi zamknięty w 
tabernakulum, albo przełamywany podczas eucharystycznego „łamania 
Chleba”, św. Tomasz mówi: „niedopuszczalne jest twierdzenie, ze 
przełamywane bywa samo prawdziwe Ciało Chrystusa... jest ono 
niezniszczalne i nie podlega cierpieniu”. 
Rzeczywista obecność Jezusa pod postaciami Chleba i Wina 
Eucharystii oznacza znacznie więcej niż tylko obecność duchową. 
Chodzi tu o obecność w „Ciele i Krwi”, czyli o spotkanie zarówno z 
Bogiem-Duchem (Synem Bożym), jak i Bogiem-Człowiekiem 
(Jezusem z Nazaretu). „Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że 
Ja mam” (Łk 24,39). Ta rzeczywista obecność nie jest jednak 
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materialno-fizyczna (nie jest, jak ujął to Tomasz z Akwinu, „przez 
wymiary”), ale zupełnie inna - a mianowicie sakramentalna.1 

 
 Warto może w tym miejscu zwrócić uwagę, iż ciało Jezusa po zmartwychwstaniu nie 

było ograniczone prawami fizyki - z jednej strony Jezus miał ciało i kości2, a nawet spożywał 
posiłek3, z drugiej strony zaś - jeśli chciał - mógł wejść do pomieszczenia pomimo iż drzwi 
pozostawały zamknięte4!  

Niemożliwe jest, aby Ciało Jezusa było obecne w chlebie na sposób fizyczny, gdyż 
musielibyśmy uznać fizyczny chleb za Boga „Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy 
sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli 
człowieka.”/Dz 17, 29/. Byłby to pogląd fałszywy również dlatego, iż sugerowałby  iż Bóg 
fizycznie mieszka np. w świątyni, co jest oczywiście nieprawdą „Bóg, który stworzył świat i 
wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach 
zbudowanych ręką ludzką”/Dz 17,24, patrz też Dz 7,48-49/.  

Jezus pozostawił nam duchową - ale i cielesną, choć nie na sposób fizyczny - Świątynię 
Nowego Przymierza: „Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech 
dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę 
świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. 
Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli 
Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.”/J 2,19-22/. 

Jak widać z ostatniego wiersza, autor natchniony nie miał wątpliwości co do interpretacji  
prawdy o Nowej Świątyni - Eucharystii i Kościoła. Zresztą tu właśnie po raz kolejny widać, że 
Wieczerza Pańska i Kościół jako Ciało Chrystusa w wielu miejscach Pisma Świętego 
wymieniane są niejako jednym tchem, łącznie. Nie jest to przypadkiem - Kościół to tyle co 
Jezus i ci, „którzy wybrani zostali według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu 
zostali uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa 
Chrystusa.”/1 P 1,1-2a/ („pokropienie krwią” nawiązuje do obrzędu składania ofiary lub 
zawierania przymierza w Starym Testamencie - patrz np. Hbr 9,19 ; Hbr 11,28). 

Podobne pytania musieli chyba zadawać katechumeni już w pierwszych wiekach. W 
pismach św.Ambrożego znajdujemy następujący fragment5: 
„Powiesz: „To co widzę, nie wygląda wcale jak krew”.  
(…) 
Dzieje się tak, żeby zapłata za odkupienie mogła zbawiać, nie powodując jednak przykrego 
wrażenia, jakie wywołuje krew.” 

Jako katolicy uważamy, że skoro Jezus powiedział „To jest Ciało moje, które za was 
będzie wydane” (Łk 22,19) to nie bardzo jest o czym dyskutować – skoro tak powiedział, to 
tak jest. A ponieważ potem dodał: „to czyńcie na moją pamiątkę!” więc tak czynimy. I tyle. 
Apostoł Paweł dodałby zapewne: „Ale choćbyśmy my albo anioł z nieba zwiastował wam 
ewangelię odmienną od tej, która myśmy Wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!”/Gal. 
1,8/. 

                                                
1 Bp. dr Andrzej Siemieniewski Na skale czy na piasku?  
2 Łk 24,39 
3 Łk 24,43 
4 J 20,26 
5 tłum.L. Gladyszewski Św.  Ambrozy, wybor pism dogmatycznych, POK, t.2, Poznan 1970 
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4.2.9 Dlaczego pod jedną postacią? 

 
ZARZUT 

Katolicy spożywają jedynie chleb - Ciało Jezusa, zaniedbując wino. 

Faktycznie, w przeważającej liczbie wypadków katolicy przyjmują Pamiątkę w postaci 
Chleba Eucharystycznego.  Nie jest to co prawda regułą: w licznych wypadkach udziela się 
Komunii pod obiema postaciami (msze święte uroczyste, wspólnotowe, odprawiane w domu 
chorego, jubileusze małżeńskie itp.). Sprawa ma przede wszystkim wymiar praktyczny. 

Z biblijnego punktu widzenia nie ma to szczególnego znaczenia. Ciało i Krew oznaczają 
po prostu Jezusa. Popatrzmy:[list][*]„Kto spożywa chleb lub pije Kielich Pański niegodnie, 
winien będzie Ciała i Krwi Pańskiej”[1 Kor 11,27] - jak widać spożycie chleba lub wina 
pociąga odpowiedzialność za Ciało i Krew.[*]„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z 
nieba. [color=blue]Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.[/color] Chlebem, który 
Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak 
On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili 
Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. [color=blue]Kto spożywa moje Ciało i pije 
moją Krew, ma życie wieczne[/color], a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje 
jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. [color=blue]Kto 
spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. [/color]Jak Mnie posłał 
żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To 
jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a 
poumierali. [color=blue]Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”[/color] [J 6,51-58] - 
jak widać obietnice odnośnie Ciała i Krwi oraz Ciała osobno są tu stosowane zamiennie. 
Podobna sytuacja jest w 1 Kor 10,16-17.[/list] 
 

Z czego wynika takie podejście? Z tego, że Jezus mówiąc o Ciele i Krwi nie nakazał nam 
spożywania „osobno” swojej Krwi i Ciała. Użyty tu idiom Ciało i Krew (gr. „sarks kai 
haima”) oznacza całego człowieka, a nie dwa niezależne „składniki” Ofiary. 

Ta świadomość istniała już we wczesnym Kościele apostolskim: wprawdzie podczas 
Eucharystii przyjmowano sakrament w obu postaciach, jednak do chorych zanoszono Go 
jedynie w postaci chleba. Wymowna jest też nazwa „Łamanie chleba” jaką chrześcijanie 
nadali Eucharystii (Dz 20,7; Łk 24,35; Dz 2;42) 

4.2.10 „Moc kapłanów” 

 
ZARZUT 

Kościół Katolicki uczy że jego kapłani mają wyłączny przywilej 
wypowiadania błogosławieństwa, które przemienia materiały użyte w 
czasie komunii w rzeczywiste ciało Jezusa, i ze wobec tego jest on jedynym 
kościołem, w którym Jezus „przebywa fizycznie” również obecnie. 

Nieprawda. Przemienienie jest związane nie z przynależnością do Kościoła, lecz z tzw. 
sukcesją apostolską oraz zachowaniem biblijnego kształtu. Stąd Przemienienie następuje w 
wielu Kościołach niekatolickich, których kapłani byli konsekrowani przez biskupów, 
konsekrowanych przez papieża lub biskupów, którzy byli konsekrowani przez wcześniejszych 
biskupów... itd. aż do apostołów. Jeśli zachowana jest ta ciągłość (wynikająca m.in. z 
obietnicy Jezusa udzielonej Piotrowi: „I tobie dam klucze  królestwa niebieskiego; cokolwiek 
zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w 
niebie.”/Mt 16,19/). Jezus ze swojej strony dochowuje obietnicy. 
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Tak więc Msza Święta odprawiana w Kościele Prawosławnym czy Anglikańskim1 jest 
ważna, tj. następuje w niej Przeistoczenie. 

Powiem więcej – obietnice naszego Pana są nieodwołalne, więc przeistoczenie następuje 
także, jeśli osoba konsekrowana w sukcesji sprawuje Najświętszą Ofiarę w sposób niegodny 
(np. jeśli Ksiądz zrzuci sutannę i przystąpi do satanistów, po czym praktykuje Msze Święte w 
sposób bluźnierczy). 

Warto dodać, że nieco niewłaściwe jest sformułowanie o błogosławieństwie, iż 
przemienia ono „materiały użyte w czasie komunii w rzeczywiste ciało Jezusa”. To tak, jakby 
powiedzieć że owoce Chrztu Świętego czerpią swą moc z... wody jako takiej! 

To nie prezbiterzy karmią lud Ciałem i Krwią Chrystusa - to On daje nam pokarm na 
życie wieczne [J 6,54]. I podobnie jak podczas cudu rozmnożenia chleba i ryb, który to cud 
zapowiadał przyszłą rzeczywistość stołu pańskiego, Jezus mówi „Wy dajcie im jeść!” /Łk 
9,13/. Podobnie jak wtedy apostołowie, dziś prezbiterzy nic nie byliby w stanie zrobić, gdyby 
nie moc Jezusa. I, identycznie jak wtedy, gdy Jezus „odmówiwszy błogosławieństwo, połamał 
i dawał uczniom, by podawali ludowi” [Łk 9,16], dziś sam Jezus dokonuje konsekracji, gdyż 
tak naprawdę to On jest jedynym prawdziwym kapłanem Nowego Przymierza. 

To on, sprawując Ostatnią Wieczerzę, sprawuje jednocześnie wszystkie Msze Święte – 
kiedykolwiek nastąpią.  
 

 

„Pan Jezus sprawuje Ostatnią Wieczerzę raz w historycznym czasie przed 
Męką. W tym samym czasie, w tej samej Ostatniej Wieczerzy, sprawuje 
On jednocześnie wszystkie Msze Święte.(…) 
Jezus z czasu Ostatniej Wieczerzy «sięga» w czas każdej Mszy Świętej, a 
nie kapłan z czasu Mszy Świętej «sięga» w czas Ostatniej Wieczerzy.(…) 
To nie z czasu Mszy Świętej «sięgamy» w czas Ostatniej Wieczerzy czy w 
czas Męki i Chwały Pana, aby rzeczywiście dokonało się «uobecnienie» 
tych Wydarzeń. 
Jest odwrotnie: to Pan «sięga» w nasz czas i sprawia, że stajemy się 
rzeczywiście uczestnikami Ostatniej Wieczerzy i «uobecnienia» owych 
Wydarzeń, które On zawarł w sprawowanej właśnie w noc przed Męką 
liturgii.(…) 
Msza Święta nie jest oderwana od Ostatniej Wieczerzy, nie jest jej 
naśladowaniem przez kapłana! Msza Święta jest Ostatnią Wieczerzą, bo 
sprawujący historycznie jednorazowo Ostatnią Wieczerzę Jezus 
równocześnie «sięga» w historycznie odległy czas każdej Mszy Świętej, by 
osobowo posłużyć się oddanym Mu kapłanem – celebransem. 
Zdanie «Jezus sprawuje Ostatnią Wieczerzę» znaczy «Jezus sprawuje 
wszystkie Msze Święte pomimo odległości historycznego czasu pomiędzy 
nimi».”2 

 
Może na koniec właściwym będzie przytoczenie za ks. Jackiem Salijem wyjaśnienia 

zagadnienia pochodzenia przemieniającej mocy, jakie dał św. Ambroży (+ 397):  

                                                
1 Obecnie ważność Mszy Świętej w Kościele Anglikańskim jest dyskusyjna i zależy od 
odłamu anglikanizmu 
2 Dr Wojciech Kosek,  
http://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/pamiatka_i_in_persona_christi.html#spp1 
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PATRYSTYKA 

„Wszystkie modlitwy poprzednie wypowiada kapłan: składa Bogu chwałę, 
zanosi modły błagalne, prosi za lud, za królów itd. Z chwilą, gdy dochodzi 
do sprawowania czcigodnego sakramentu, wtedy już kapłan nie posługuje 
się własnymi zwrotami, lecz używa słów Chrystusa. Jakie to są słowa? Te 
mianowicie, które wszystko stworzyły. Na rozkaz Pana powstało niebo, 
ziemia, morze, zrodziło się wszelkie stworzenie. 
Widzisz więc, jak wielką moc działania posiadają słowa Chrystusa. Jeśli w 
słowie Pana Jezusa tkwi taka siła, że pod jego wpływem zaczyna istnieć 
coś, czego dotąd nie było, to tym bardziej jest ono w stanie sprawić, że 
rzeczy, które poprzednio istniały, zamieniają się w inne. 
Nie istniało ani niebo, ani morze, ani ziemia, ale mówi Dawid: <On 
powiedział i stały się. On rozkazał i zostały stworzone> (Ps 148,5).  
Oto odpowiadam ci: Nie było Ciała Chrystusowego przed konsekracją, ale 
po niej -- powtarzam -- jest już Ono obecne. Chrystus sam powiedział i 
stało się, On rozkazał i zostało stworzone. Poprzednio ty sam byłeś starym 
stworzeniem. Skoro jednak zostałeś uświęcony, zacząłeś istnieć jak nowe 
stworzenie. Czy chcesz wiedzieć, jak się nim stałeś? Powiedziano, że 
wszystko <w Chrystusie jest nowym stworzeniem> (2 Kor 5,17)” (O 
sakramentach 4,14-16). 

 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Czy jednak nie kłóci się to z ideą powszechnego kapłaństwa, wyrażoną 
przez św.Piotra?  
„Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, 
narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście 
ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do 
przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie - ludem, teraz zaś 
jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako 
ci, którzy miłosierdzia doznali.”/1 Ptr 2,9-10/ 

Powszechne kapłaństwo wiernych jest faktem, ale w żaden sposób nie stoi w sprzeczności 
z istnieniem szczególnej funkcji kapłańskiej (w sensie, o jakim pisałem powyżej). Dobrze to 
widać na przykładzie Starego Testamentu. Żydzi przecież niewątpliwie mieli kapłanów, a 
przecież również – jako lud – byli „królewskim kapłaństwem”: 
„Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie 
szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. 6 

Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym..”/Wj 19,5-6a/  

4.2.11 Co może prezbiter? 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Podczas Mszy Świętej kapłan w imieniu całego Kościoła ofiaruje Ciało i 
Krew Jezusa. Czy tylko kapłan katolicki może składać ofiary? 

Obawiam się że w pytaniu jest zawarte pewne nieporozumienie. 
Otóż kapłan katolicki też... nie może tego robić. 

Kapłaństwo w KK nie jest tym samym co kapłaństwo ST - a więc kapłan (prezbiter) 
katolicki nie jest „pośrednikiem” składającym ofiarę za lud. Jedynym prawdziwym 
kapłanem w tym pełnym (pośredniczącym) sensie jest Jezus Chrystus. 

Prezbiter katolicki sprawując Eucharystię działa „in persona Christi” - Ofiarę tę składa de 
facto Jezus Chrystus a nie kapłan. A w sensie „nie pośredniczącym” ale „uczestniczącym” 
składamy ją wszyscy.. 
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Tak więc twierdzenie że „Podczas Mszy św. kapłan w imieniu całego Kościoła ofiaruje...” 
jest w zasadzie słuszne, lecz nieprecyzyjne.  Owszem, kapłan to czyni, ale nie jako „ksiądz X” 
ale „jako Chrystus” - z Jego upoważnienia. A to dlatego że ludzie mogą być pośrednikami w 
wielu rzeczach - w ewangelizacji (2 Tm 2,2), w nauczaniu (2 Tes 2,15), nawet we 
wstawiennictwie (Mt 5,44; Dz 8,24) - ale tylko Jezus jest „pośrednikiem Nowego Przymierza” 
(Hbr 9,15) realizowanego przez Krew Jego Ofiary (Hbr 12,24). 

Dlatego Paweł słusznie napisał: 
„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus 
Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym 
czasie.”/ 1 Tm 2,5-6 / 
Jezus jest zarówno kapłanem składającym Ofiarę, jak i samą Ofiarą. 

 

Święcenia, ważne święcenia kapłańskie celebransa, są niepodważalnym 
wymogiem do tego, by rzeczywiście nastąpiło w czasie liturgii mszalnej 
owo przedziwne „telepołączenie”: Kościół wciąż przypomina, że liturgiem 
we Mszy Świętej jest Chrystus, zaś kapłan, widziany przy ołtarzu, udziela 
Mu siebie do spełnienia tej liturgii. Ta liturgia jest liturgią Ostatniej 
Wieczerzy, skoro Jan Paweł II, mówiąc o roli święceń kapłańskich, 
zaznacza: „posługa ta jest niezbędna dla ważnego zjednoczenia konsekracji 
eucharystycznej z ofiarą Krzyża i z Ostatnią Wieczerzą”/ dr Wojciech 
Kosek Ostatnia Wieczerza a Msza Święta1/ 

Umyślnie w tym tekście nie omawiam bliżej zagadnień dotyczących kapłaństwa, gdyż myślę 
iż winne one być przedyskutowane osobno.  
Ponownie polecam gorąco książkę ks.bp.Andrzeja Siemieniewskiego „Na Skale czy na 
Piasku” gdzie sprawę tę omówiono dosyć dokładnie (dostępna także w postaci elektronicznej 
pod adresem http://www.apologetyka.katolik.pl/dyskusje-z-chrzescijanskimi-
pogladami/protestantyzm/73) 
 

4.2.12 Świętość celebransa 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Jak to możliwe że dla ważności Eucharystii nie ma znaczenia świętość (lub 
grzeszność) odprawiającego ją prezbitera? 

Moc sakramentu nie opiera się na człowieku, lecz na obietnicy Boga. A Bóg wypełnia 
swoje przyrzeczenia: „Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się 
zaprzeć siebie samego.”/2 Tm 2,13/ 

Dlatego właśnie Pismo nie uzależnia przeistoczenia od grzeszności osób uczestniczących, 
jedynie przestrzega: 
„Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi 
Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego 
kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i 
pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło”/ 1 Kor 11,27-
30/ 

Jak widać, to że człowiek uczestniczący w Komunii jest niegodny nie powoduje w 
najmniejszym stopniu niezaistnienia Eucharystii. Przeciwnie, widzimy że spożywa on Ciało o 
Krew Pańską - co jest wielką profanacją (a skoro jest profanacja, to znaczy że Przeistoczenie 
się dokonało…). Tak wielką, że negatywne jej skutki ujawniają się już w doczesnym życiu 
(w.30). 
                                                
1 http://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/ostatnia_wieczerza_a_msza_swieta.html 
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Połączenie Jezusa z Kościołem rozumiane jako małżeństwo jest rozumiane bardzo 
dosłownie. Do tego stopnia, że podobnie jak o małżonkach mówi się iż tworzą jedno Ciało 
(Mt 19,5-6), tak i Jezus z nami tworzy jedno Ciało. I nie tylko z nami „jako całym 
Kościołem”(1 kor 12,12-30), ale z każdym z nas (1 Kor 6,15a: „Czyż nie wiecie, że ciała 
wasze są członkami Chrystusa?”). 
 

4.2.13 Kiedy powstała nauka o transsubstancji? 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Nauka o transsubstancjacji nie powstała w czasach Ostatniej Wieczerzy jak 
sadzi większość katolików. Była ona przedmiotem kontrowersji przez wiele 
stuleci, zanim stała się kanonem wiary. 

Jest tu kilka nieporozumień: 

4.2.13.1 Powstanie nauki o transsubstancji 
1. Nauka o ZJAWISKU transsubstancji (choć oczywiście nie nazwa „transsubstancja”!) 

powstała oczywiście nie tyle w czasach, co w czasie Ostatniej Wieczerzy, w chwili kiedy 
Jezus powiedział „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane” (Łk 22,19). 
Doprawdy, trudno mi uwierzyć iż ktoś może kwestionować słowa naszego Pana i to pod 
zarzutem... niebiblijności! 

2. Właściwie można chyba nawet powiedzieć, że nauka o Eucharystii powstała przed 
Ostatnią Wieczerzą1 (J 6,51-53): 
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył 
na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. 
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do 
spożycia? 
Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali 
Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w 
sobie.” 
Jak widać, dla Żydów Przeistoczenie było równie niewiarygodne, jak dla części 
współczesnych protestantów! 

4.2.13.2 Eucharystia w Kościele Apostolskim 
Nieprawdą jest także, jakoby pierwsi chrześcijanie nie znali nauki o Ciele i Krwi 

Pańskiej. Przypomnijmy św.Pawła: 26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie 
kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. 27 Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich 
Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej (1 Kor 11,26-27). 

Po raz kolejny wypada zacytować „Didache, czyli nauka dwunastu apostołów” (koniec I 
wieku): 

 
PATRYSTYKA              

Co do Eucharystii, składajcie dziękczynienie w taki oto sposób: 
 
Najpierw przy kielichu: 
Dziękuję Ci, Ojcze Nasz, 
Za świętą winorośl daida, sługi Twego, 
Którą objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego. 
Tobie chwała na wieki! 
 
Następnie przy łamaniu chleba: 

                                                
1 A więc zanim transsubstancja zdarzyła się po raz pierwszy 
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Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, 
Za życie i za poznanie, 
Które objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego. 
Tobie chwała na wieki! 
 
Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach, 
Został w jedno zebrany, 
Tak niech Kościół Twój aż po najdalsze krańce ziemi 
Zbierze się w jednym królestwie Twoim, 
Bo Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki! 
 
Niech nikt nie je ani nie pije z waszej Eucharystii oprócz tych, co zostali 
ochrzczeni w imię Pana, gdyż to właśnie miał Pan na myśli mówiąc: 
„Nie dawajcie psom tego, co święte” 

      /Didache, część IX/. 

4.2.13.3 Eucharystia we wczesnym chrześcijaństwie 
Nieprawdą jest także, jakoby Eucharystia nie była czymś integralnym w chrześcijaństwie 

pierwszych wieków. Oczywiście istniały spory na ten temat, jednak bez większego znaczenia. 
Najlepszym dowodem na to jest fakt, przytaczany często przez nieświadomych jako 
oskarżenie – to, że dogmat o transsubstancji sformułowano dopiero w 1215 roku. 

 (Niezorientowanym wyjaśniam – dogmat ogłasza się wówczas, gdy w danej materii 
następują duże i trudne do rozstrzygnięcia spory doktrynalne. Póki takich poważnych sporów 
nie ma, nie ma powodu do ogłaszania dogmatów). 

Pozwolę sobie tu przytoczyć świadectwo św. Justyna męczennika (zmarł w 165 roku) 
pochodzące z jego Apologii chrześcijan pisanej do pogańskiego cesarza Antoninusa Piusa 
(138-161). Święty, odwołując się do Mt 26,28 i Łk 22,19 pisze: 

 
PATRYSTYKA 

„A oto pokarm ten zowie się u nas Eucharystia, i nikt w nim udziału brać 
nie może, tylko ten, który wierzy  w to, czego uczymy, kto wziął kąpiel na 
odpuszczenie grzechów i na odrodzenie, i tak żyje, jak Chrystus podał. Nie 
używamy bowiem tego pokarmu jak zwykłego chleba albo zwykłego 
napoju. Nie, jak za sprawa Słowa Bożego wcielony nasz Zbawiciel Jezus 
Chrystus przybrał i ciało, i krew dla naszego zbawienia, tak samo pokarm, 
co  się  stal  Eucharystia   przez  przez  modlitwę  Jego  własnego  słowa, 
odżywia przez przemienienie krew i ciało nasze. Ten pokarm jest, taka 
mamy naukę, ciałem i krwią tego właśnie wcielonego Jezusa. 
Apostołowie bowiem w napisanych przez siebie Pamiętnikach zwanych 
Ewangeliami, podali nam, ze takie otrzymali przykazanie. Jezus wziął 
Chleb, dzięki składał i mówił: „To czyńcie na pamiątkę Moja, To jest 
Ciało Moje” I podobnie wziął kielich, dzięki składał i mówił: "To jest 
Krew Moja”. I rozdawał im tylko samym (..) 
Tedy czyta się Pamiętniki Apostolskie albo Pisma Prorockie, póki czas na 
to pozwala. Potem, gdy lektor skończy, przełożony daje żywym słowem 
upomnienie i zachętę do naśladowania tych nauk znakomitych. Następnie 
wszyscy z miejsc powstajemy i modlimy się. Po czym, jak się już 
powiedziało, gdy modlitwa się kończy, przynoszą chleb oraz wino i wodę, 
a przełożony zanosi modlitwy tudzież dziękczynienie, ile tylko może, lud 
zaś z radością odpowiada „Amen”. Wreszcie następuje rozdawanie i 
rozdzielanie wszystkim tego, co się stało Eucharystią (...). 
W przeddzień bowiem Dnia Saturna został [Jezus] ukrzyżowany, a 
nazajutrz, po tymże dniu, to znaczy w Dzień Słońca, objawił się apostołom 
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i tę im podał naukę, którąśmy niniejszym waszej przedłożyli uwadze.” 
Z listów św. Ignacego Antiochenskiego (zm. 107) wiemy, ze przewodniczącym 

zgromadzenia eucharystycznego był  biskup lub ktoś przez niego delegowany. On też napisał: 

 
PATRYSTYKA 

„Nie znajduję już żadnej przyjemności ani w zniszczalnym pokarmie, ani w 
rozkoszach tego życia, łaknę tylko Chleba Bożego, to jest Ciała Jezusa 
Chrystusa - tego Ciała, które wzięło początek z pokolenia Dawidowego - a 
jako napoju pragnę Krwi Jego, to jest czystej, nieprzemijającej miłości”  

/List do Rzymian/ 
„(…) w łasce Jego imienia każdy z was i wszyscy razem gromadzicie się w 
jednej wierze i w Jezusie Chrystusie z rodu Dawida według ciała, Synu 
Bożym, by słuchać biskupa i kapłanów w nienaruszonym posłuszeństwie, 
łamiąc jeden chleb, który jest pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem 
pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Chrystusie Jezusie.” 

/List Ignacego Antiocheńskiego do Efezjan 20:2/ 
„Zwróćcie uwagę jak bardzo ci co mają odmienne zdanie o przychodzącej 
do nas łasce Jezusa Chrystusa, przeciwni są myśli Bożej. (…) 
Powstrzymują się od Eucharystii i modlitwy, gdyż nie wierzą, że 
Eucharystia jest Ciałem naszego Pana, Ciałem, które cierpiało za nasze 
grzechy i które Ojciec w swojej dobroci wskrzesił. Tak więc ci co 
odmawiają daru Boga, umierają wśród swoich dysput.” 

/List Ignacego Antiocheńskiego do Smyrnian 6:2- 7:1/ 
 
Św. Cyryl z Jerozolimy instruował nowo ochrzczonych (IV w):  

 
PATRYSTYKA 

„Podstaw dłoń lewą pod prawą  gdyż masz przyjąć Króla. Do wklęsłej ręki 
przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz: Amen. Uświęć też ostrożnie swoje oczy 
przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił. To 
bowiem, co by spadło na ziemię, byłoby utratą jakby części twych członków. 
Bo czyż nie niósłbyś z największą uwagą złotych ziarenek, by ci żadne nie 
zginęło i byś nie poniósł szkody? Tym bardziej zatem winieneś uważać, 
żebyś nawet okruszyny nie zgubił z tego, co jest o wiele droższe od złota i 
innych szlachetnych kamieni” (Katecheza 23,21). [...] Ponieważ przyjmujesz 
Komunię świętą powinieneś ciało swoje przemieniać w tron dla Króla 
niebios! Inaczej mówiąc, masz się upodabniać do cherubinów, o których 
Pismo Święte tyle razy powiada, że stanowią oni tron Boży: „Błogosławiony 
jesteś, Boże, co na Cherubach zasiadasz, pełen chwały i wywyższony na 
wieki!” 
„Jak bowiem chleb eucharystyczny po wezwaniu Ducha Świętego nie jest 
już tylko chlebem, lecz ciałem Chrystusa1” 
„Już to pouczenie błogosławionego Pawła wystarczy zupełnie, aby wzbudzić 
w was wiarę w Boskie tajemnice. Zaszczyceni nimi uczestniczycie w Ciele i 
Krwi Chrystusa. Powiedział bowiem, jak to czytaliśmy przed chwilą: „W 
nocy, w której został zdradzony, wziął Pan Jezus chleb, a dzięki uczyniwszy 
łamał go, dał uczniom swoim i rzekł: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. 
Wziąwszy też kielich, dzięki uczyniwszy, powiedział: Bierzcie i pijcie, to jest 
Krew moja. Skoro wyraził się o chlebie: „To jest Ciało moje”, któż będzie się 
wahał; „To jest krew moja”, któż zwątpi i powie, że to nie jest Krew Jego. 
W Kanie Galilejskiej przemienił Chrystus wodę w wino; czyż wiec nie 
będziemy wierzyć, iż wino w Krew przemienił? Cudu tego dokonał na 

                                                
1 Katecheza 21 (Mistagogiczna trzecia) 
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doczesnych godach; czyż wiec nie przyjmiemy, iż tym bardziej, synom 
duchowego łoża swe Ciało i Krew dal na pożywienie?  
 
A zatem z całym przekonaniem uważajmy to za Ciało i Krew Chrystusa!  
 
Pod postacią chleba dane ci jest jest Ciało, pod postacią wina dana ci jest 
Krew. Gdy tedy przyjmujesz Ciało i Krew Chrystusa, w Ciele i Krwi Jego 
uczestniczysz. Stajemy się nosicielami Chrystusa, gdyż jego Ciało i Krew są 
dane naszym członkom. Według błogosławionego Piotra „uczestniczymy w 
naturze Bożej” (...)  
 
Nie patrz wiec na chleb i kielich jak na czysto ziemskie rzeczy, są one 
bowiem Ciałem i Krwią - jak Pan zapewnił. Chociażby ci to mówiły zmysły, 
niechaj cie jednak utwierdza wiara. Nie osadzaj rzeczy ze smaku, lecz 
przyjmuj wiara, a nie wątp, iż otrzymałeś dar Ciała i Krwi Chrystusa”1 
 

 
Św. Ireneusz w znanym tekście „Adversus haereses” („Przeciw heretykom”) pisał: 

 
PATRYSTYKA 

„Skoro wiec napój zmieszany w kielichu i zwyczajny chleb, otrzymując 
Słowo Boga, staje się Eucharystią, ciałem Chrystusa, dzięki któremu 
wzrasta i utrzymuje się substancja ciała naszego, to jakże /gnostycy/ mogą 
twierdzić, ze ciało nie jest zdolne przyjąć daru Bożego, tj. życia wiecznego, 
skoro karmi się ciałem i krwią Pana i jest jego członkiem (...)”(„Przeciw 
herezjom” V:2,3). 

 
Hipolit Rzymski2: 

 
PATRYSTYKA 

„Wszyscy tez powinni uważać, by nie kosztował z Eucharystii ktoś 
niewierzący, oraz by jej nie tknęła mysz czy jakieś inne zwierza, lub aby nie 
upadla na ziemie jej cząstka i nie zginęła; jest to bowiem Ciało 
Chrystusowe, które może spożywać tylko wierzący.” Tradycja Apostolska 
III, 9 
 

 
Św.Ambroży3: 

 
PATRYSTYKA 

 „Dowiedziałeś się zatem, ze Ciało Chrystusa przemienia się z chleba. A na co 
wino i woda? Wlewa się je do kielicha, ale na skutek działania slow 
konsekracji powstaje Krew. 
(…) 
A teraz przyjrzyj się poszczególnym słowom: „On to przeddzień męki, w 
swoje święte ręce wziął chleb”. Zanim nastąpiła konsekracja, był tylko chleb. 
Od chwili wypowiedzenia slow Chrystusa jest to Jego Ciało. Posłuchaj, co On 
mówi: Przyjmijcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem moje Ciało. Przed 
wypowiedzeniem slow Chrystusa stoi tu kielich wypełniony winem i woda. 
Na skutek działania slow Chrystusa powstaje Krew, która odkupiła lud. 

                                                
1 Katecheza 22 (Mistagogiczna czwarta), za Jan Drabina, Piec pierwszych wiekow 
Chrzescijanstwa - wybor tekstow zrodlowych -Uniwersytet Jagiellonski, Instytut 
Religioznawstwa, skrypty uczelniane nr 650, Krakow 1991 
2 tłum. M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975 
3 tłum.L. Gładyszewski Św.  Ambroży, wybor pism dogmatycznych, POK, t.2, Poznań 1970 
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Widzicie wiec, w jaki sposób słowo Chrystusa ma moc zamieniania 
wszystkiego. Zresztą sam Pan Jezus zapewnił nas, ze przyjmujemy Jego Ciało 
i Krew. Czyż powinniśmy wątpić w wiarygodność tego świadectwa? ”/ 
Katecheza 22 (Mistagogiczna czwarta/ 

 
Pozwolę sobie jeszcze przytoczyć parę świadectw za Włodzimierzem Bednarskim („W 

obronie wiary”): 
 [...]trzeba przypominać, że ofiara Mszy św. nie jest powtarzaniem, ale 

„uobecnieniem” autentycznego faktu ofiary Chrystusa i odbywa się ona na 
ołtarzu („Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą 
przybytkowi” Hbr 13:10 por. 1P 2:5). Tę ofiarę zapowiadał prorok 
Malachiasz (Ml 1:11), a te rozumienie poświadczają chrześcijanie I/IIw.  
(…) 

 2) Św.Ignacy (+107) „Do Kościoła w Filadelfii” (4) „Jedno bowiem jest Ciało Pana 
naszego Jezusa Chrystusa i jeden kielich, by nas zjednoczyć z Krwią Jego, jeden ołtarz, jak 
też jeden biskup...” (patrz też Justyn Męczennik [ur.100] „Dialog z Żydem Tryfonem” 
41:1-3) por. Klemens Rzymski (+101) „List do Koryntian” 44:4.  
3) 1Kor 10:14-22 mówiąc o Eucharystii ukazuje ją na tle ołtarza i ofiar ST. Tym samym 
wskazuje, że Ostatnia Wieczerza powtarzana we Mszy św. jest ofiarą (uobecnieniem 
ofiary) we właściwym słowa tego znaczeniu. W 1Kor 10:21 mowa jest o stole Pańskim, 
który oznacza ołtarz (Ml 1:7, 12, Ez 41:22), a na nim składa się przecież ofiary. Por. 1P 2:5  
4) Św.Ireneusz (ur.130-40) Adversus haereses (4:17,5) „Przeto ofiara Kościoła, którą Pan 
nauczył składać na całej ziemi jest uznana za czystą ofiarę przez Boga [Ml 1:11]...”.  
5) Biblii nie jest obce słowo liturgia, które zostało w Dz 13:2 oddane określeniem 
„nabożeństwo” (gr. leitourgia) lub „służba Pańska”, którą sprawowali chrześcijanie.  

Czy Eucharystia bywała kwestionowana w pierwszych wiekach trwania Kościoła? 
Zapewne tak. Byli wszak i tacy, którzy (na modłę grecką) usiłowali sprowadzić 
zmartwychwstanie do „duchowego zmartwychwstania” - prąd ten jest zresztą nadal obecny 
np. w nauczaniu „Świadków Jehowy”. I tak jak (później) zmartwychwstaniu powiedzieli 
„nie!” Grecy („posłuchamy cię innym razem” [Dz 17,32]) tak w synagodze w Kafarnaum 
nauka o Chlebie z Nieba spotkała się z dezaprobatą Żydów („trudna jest ta mowa. Któż jej 
może słuchać?”/J 6,60/, „Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło.”/J 
6,66/). 

 Po ludzku trudno się nawet specjalnie Żydom dziwić - oto zamiast oczekiwanego 
triumfatora militarnego i politycznego w blasku potęgi Dawida i Salomona, Mesjasz 
przychodzi na świat w pasterskiej jaskini. Twierdzi że jest Bogiem, mimo że wszyscy wiedzą 
że narodził się z niewiasty. Zwycięstwo widzi w hańbiącej śmierci na krzyżu1, na swojego 
zastępcę po wniebowstąpieniu wyznacza prostego rybaka i daje mu władzę związywania 
wszystkiego w Niebie i na Ziemi (Mt 16,19), prawdę powierza do głoszenia apostołom wraz z 
władzą odpuszczania grzechów, namawia do jedzenia Jego Ciała, twierdzi, że w ciągu trzech 
dni odbuduje świątynię i w ogóle robi wiele dziwnych rzeczy - nie mogą one się podobać 
prawniczo i „cieleśnie” myślącym Żydom, ale nie spodobają się też grekom, którzy chętnie by 
widzieli zmartwychwstanie, ale na sposób ezoteryczny - nie cielesny. 

                                                
1 Dziś postrzegamy krzyż jako symbol pozytywny - jest to efekt tego, że żyjemy w kulturze 
chrześcijańskiej. Aby uzmysłowić sobie czym dla ówczesnych żydów był krzyż, 
musielibyśmy sobie wyobrazić, że Jezus umarł np. na szubienicy. To jednak nadal nie dałoby 
nam dobrego obrazu, gdyż znamy pojęcie męczeństwa i cenimy sobie męczenników. W I w 
n.e. męczeństwo nie było niczym specjalnie pozytywnym - wśród rzymian za to ceniona była 
sława. 
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Cześć z tych sporów zdarzała się również w niektórych grupach chrześcijan. Doketyści 
odrzucali realność Eucharystii i jednocześnie - co charakterystyczne - realność Wcielenia, 
Odkupienia i zmartwychwstania ciał. Uważali też że Jezus tylko pozornie stał się człowiekiem 
i pozornie umarł na krzyżu. Św. Ignacy z Antiochii (zm. 107) pisze o tych poglądach w 
„Liście do Kościoła w Smyrnie”: 

 
PATRYSTYKA 

„Powstrzymują się od Eucharystii i modlitwy, gdyż nie wierzą, że 
Eucharystia jest Ciałem Pana naszego, Ciałem, które cierpiało za nasze 
grzechy i które Ojciec w swej dobroci wskrzesił. Tak więc ci, co odmawiają 
daru Boga, umierają wśród swoich dysput. Lepiej byłoby dla nich, żeby 
mieli miłość, bo w ten sposób i oni mogliby zmartwychwstać” (List do 
Smyrneńczyków 7,1). 1 

Dowody iż wiara w Eucharystię była żywa we wczesnym Kościele, znajdujemy m.in. w 
sztuce katakumbowej. W niszach katakumb św.Kaliksta znajduje się fresk nazwany „trylogią 
eucharystyczną” – składa się bowiem z trzech obrazów.  

 
Katakumby Kaliksta, przedstawienie Eucharystii 

 
Na centralnym siedmiu2 uczniów za stołem eucharystycznym, spożywających rybę 

(starochrześcijański symbol Jezusa – słowo to jest akronimem słów Jezus Chrystus Syn Boga 
Zbawiciel). 

Na obrazie umieszczonym po lewej stronie tryptyku przedstawiona jest scena konsekracji. 
Bardzo ważną informację niesie fakt, iż przedstawiona jest ona przy małym stole liturgicznym 
co potwierdza iż czynność konsekracji wykonywana była jedynie przez prezbitera. 

                                                
1 Włodzimierz Bednarski podaje też inne żródła: „Do Kościoła w Rzymie” (7:3) oraz 
św.Ireneusz (ur.130-40) Adversus haereses; Klemens Aleks. (ur.150) „Pedagog”; Tertulian 
(ur.155) De resurrectione carnis 8 (por. „Przeciw Marcjonowi” III:19,4, IV:40,3); Orygenes 
(ur.185) „Pedagog”, In Jerem. 19,23; św.Cyprian (+258) De Lapsis (teksty patrz „Sakramenty 
Święte” cz. I, Ks.W.Granat, s.215-6; „Pokarm nieśmiertelności. Eucharystia w życiu 
pierwszych chrześcijan” pod. red. Ks.W.Myszora i Ks.E.Stanuli).  
Właściwe rozumienie J 6:53-57 potwierdzają np. św.Cyprian (+258) „O Modlitwie Pańskiej” 
18; Orygenes (ur.185) „Homilie o Księdze Kapłańskiej” 7:5, por. Tertulian (ur.155) „O 
modlitwie” 6; Klemens Aleks. (ur.150) „Kobierce” V:66,2; Justyn Męczennik (ur.100) 
„Apologia” I:66,2 
2 To jest tylu ilu zebrało się wokół Jezusa nad brzegiem jeziora po zmartwychwstaniu (J 21,1-
13) 
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Wreszcie obraz po prawej przedstawia wstawiennika z rękoma wzniesionymi do góry co 
ma przypominać niezbędność spożywania Eucharystii dla uzyskania zbawienia. 
 
 

 
Chleb eucharystyczny oraz ryba (symbol Chrystusa). Krypty Lucyny, katakumby Kaliksta początek III wieku. 

 
Co ciekawe, Reformacja też nie od razu zakwestionowała obecność Jezusa w Eucharystii. 

Marcin Luter pisał: 

 

„Czymże jest tedy sakrament ołtarza? Odpowiedź: Jest to prawdziwe 
ciało i prawdziwa krew Chrystusa Pana, w chlebie i winie i pod postacią 
chleba i wina przez Słowo Chrystusa nam, chrześcijanom, ku 
spożywaniu i piciu ustanowione.”. 
/Duzy katechizm Marcina Lutra „O sakramencie ołtarza”/ 

 
 Dopiero Zwingli odważył się wystąpić przeciw tej odwiecznej prawdzie. 
 

4.2.14 Zakaz spożywania krwi  

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Będąc pobożnym Żydem Jezus z pewnością znał werset: 
„Ktokolwiek spożywa jakąkolwiek krew, będzie wykluczony spośród swego 
ludu.”/Kpł 7:27/ 
Jak więc mógł powiedzieć „Krew moja jest prawdziwym napojem.”/J 
6,55/? 

To bardzo ciekawa kwestia. Warto jednak sprawdzić, czemu w Starym Testamencie 
został sformułowany taki zakaz. Czemu właściwie nie wolno było spożywać krwi? 



 Ciało karmiące się Ciałem 
 

 

Krew wg Tory jest tożsama z życiem: 
„Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia.”/Rdz 9,4/ 
„Bo życie wszelkiego ciała jest we krwi jego - dlatego dałem nakaz synom Izraela: nie 
będziecie spożywać krwi żadnego ciała, bo życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. 
Ktokolwiek by ją spożywał, zostanie wyłączony.”/Kpł 17,14/ 
Jezus jest kwintesencją życia: 
„W Nim było życie, a życie było światłością ludzi”/J 1,4/ 
Dlatego właśnie spożywamy Krew - „Życie” Jezusa: 
„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym.”/ J 6,54/ 
Dlaczego? 
„Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”/J 6,33/ 
Jezus wyraźnie łączy spożywanie swojego Ciała i Krwi z życiem wiecznym: 
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na 
wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. 
(...) Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym.”/J 6,51.54/ 

Wszystkie ofiary starotestamentowe były zapowiedzią nowotestamentowej Ofiary Jezusa 
Chrystusa. W Księdze kapłańskiej znajdujemy w związku z tym następujące stwierdzenie: 
„Bo życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała 
przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie.”/Kpł 17,11/ 

 We krwi Jezusa jest nasze życie (Hbr 10,19), dlatego właśnie spożywamy Chleb i Wino, 
aby mieć udział w Ciele i Krwi Chrystusa (1 Kor 10,16). 

 

4.2.15 Przeżywanie Eucharystii 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Kiedy się czyta o biblijnym znaczeniu Mszy Świętej, wszystko wygląda 
znakomicie. Czy jednak Ci wszyscy ludzie na niedzielnej Eucharystii zdają 
sobie sprawę w czym uczestniczą? 

1. Trochę rozumiem frustrację, jaka stoi za tym pytaniem. Każdy, kto został głębiej duchowo 
dotknięty przez Jezusa zna to pragnienie – aby wszyscy doświadczali Jego Łaski. Ileż razy 
wracając z rekolekcji do mojego codziennego towarzystwa myślałem: o czym Ci ludzie 
rozmawiają!? Po co gadać o takich głupotach, sporo o wyciągnięcie ręki są wielkie rzeczy, 
które przygotował nam Bóg?! Ileż razy przeżywając Eucharystię marzyłem, jak byłoby 
pięknie gdyby wszyscy stojący pod chórem rozumieli w czym uczestniczą i pełną piersią, 
całymi sobą wychwalali Pana! 

Jednak po pewnym czasie zdałem sobie sprawę z czegoś jeszcze – że chrześcijaństwo 
to nie tylko ta „radość duszy”. Że często pragnąc przeżyć podobnych do moich dla innych, 
pragnąc dla nich „świadomego uczestnictwa” byłem dumny że lepiej znam Pismo, że 
jestem „świadomym chrześcijaninem” który oddał swoje życie Panu. I tym samym… 
oddalałem się od Jezusa. To o mnie mówił w przypowieści: 
„Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. 
Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, 
zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w 
tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i 
nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla 
mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie 
tamten.”/Łk 18/ 
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Tak więc okazało się, że mając się za „oświeconego”, za człowieka który „czuje 
bluesa” tak naprawdę niewiele rozumiałem z chrześcijaństwa, którego „naturalnym 
środowiskiem” są przede wszystkim owi ludzie prości, przeróżni pastuszkowie, żebracy i 
prostacy.  Chrześcijaństwa, o którym apostoł Jakub pisał: 
„Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i 
wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów 
świata.”/ Jk 1,27/ 

2. Inną sprawą jest – może banalne, ale ważne – pytanie ile w ogóle człowiek jest w stanie 
zrozumieć z tajemnicy Eucharystii, która jest w istocie tajemnicą Boga. 

Doprawdy, w oceanie naszej ignorancji, kropla różnicy w rozumieniu pomiędzy 
teologiem a prostaczkiem nie czyni zasadniczej różnicy – zwłaszcza jeżeli wpędza teologia 
w samozachwyt. 

 
ZARZUT 

W 11 rozdziale Pierwszego Listu do Koryntian czytamy: 
„Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską 
głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub  pije kielich Pański 
niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.”/1 Kor 11,26-27/ 
Wygląda  na to że Paweł pisze iż niegodne spożywanie Eucharystii ściąga 
na człowieka winę ponieważ chleb i wino są głoszeniem śmierci Pańskiej. 
Uderzające jest że apostoł nie referuje do świętości samego Ciała i Krwi 
Pańskiej! 

Bardzo często problem sam się rozwiązuje, jeśli przeczyta się szerszy fragment. W tym 
wypadku kluczowe jest znalezienie twierdzenia, do którego odnosi się owe „dlatego” z wersu 
27. Przeanalizujmy strukturę całej wypowiedzi: 

Fragment tekstu 4.2.15.1.1.1 Znaczenie tekstu 
Wiersze 12 -22a 
 

Paweł gani Koryntian za złe zachowanie 
podczas Wieczerzy Pańskiej 

22b Cóż wam powiem? Czy będę was 
chwalił? Nie, za to was nie chwalę. 

Druga część wersu 22 – Zaczyna się ciąg 
myślowy o którym dyskutujemy 

23aJa bowiem otrzymałem od Pana to, co 
wam przekazałem 

Paweł rozpoczyna opis tego dlaczego „nie 
będzie chwalił” Koryntian za takie zachowanie 
– innymi słowy zaczyna mówić o znaczeniu 
Wieczerzy Pańskiej 

23bże Pan Jezus tej nocy, kiedy został 
wydany, wziął chleb i 24dzięki uczyniwszy 
połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was 
[wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę!  
25Podobnie, skończywszy wieczerzę, 
wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest 
Nowym Przymierzem we Krwi mojej. 
Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją 
pamiątkę! 26Ilekroć bowiem spożywacie 
ten chleb albo pijecie kielich, śmierć 
Pańską głosicie, aż przyjdzie. 

Tu Paweł mówi dlaczego Wieczerza jest taka 
ważna: 
1. Bo Jezus powiedział że to Jego Ciało i 

Krew 
2. Bo jest to Jego Ofiara – ta sama co na 

Krzyżu 
3. I że zawsze kiedy ją przyjmujemy, głosimy 

(ogłaszamy) Jego śmierć (Ofiarę) – i 
będziemy to robić aż On przyjdzie 

 
„Bowiem” z w.26 odnosi się do całego wiersza 
25 a może nawet także do w.24. 

27Dlatego też kto spożywa chleb lub pije 
kielich Pański niegodnie, winny będzie 
Ciała i Krwi Pańskiej. 

Wiersz ten odnosi się do CAŁEJ wypowiedzi o 
ważności Wieczerzy (wiersze 23b-26) 
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Jak widać, istotą nieporozumienia było zacytowanie tylko dwu wersetów (26-27) co 
sprawiło wrażenie, że „dlatego” z w.27 odnosi się do „bowiem” z w.26 a nie do „bowiem” z 
w.23a (to jest całej wypowiedzi o tym co Paweł „otrzymał od Pana i przekazał Koryntianom”. 

4.2.16 Słowo „sakrament” 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Nie znalazłem w Biblii słowa „sakrament”! 

Rzeczywiście, nie ma w Piśmie słowa „sakrament”. Poszukajmy jednak inaczej; 
„sakrament” (łac. sacro – poświęcić) to tyle co „znak widzialny Łaski niewidzialnej, 
ustanowiony przez Jezusa Chrystusa”. 

Korzystając z takiej definicji nie mamy już problemu; Pismo jest pełne fragmentów 
mówiących o Łasce, znakach i ich ustanowieniu przez Jezusa. W szczególności mamy co 
najmniej cztery takie fragmenty mówiące o ustanowieniu Eucharystii: Mt 26,26-29 ; Mk 
14,22-24 ; Łk 22,19-20 i 1 Kor 11,23-29. 

Skoro już o tym mówimy, może warto jeszcze omówić znaczenie słowa „znak” w 
odniesieniu do sakramentów w ogóle, a w odniesieniu do Eucharystii w szczególności. Otóż 
„znak” należy tu rozumieć bardziej w sensie boi przymocowanej łańcuchem do skarbów na 
dnie niż jako „oznaczenie” w sensie flagi czy znaku drogowego.  

To znaczy jest to taki znak, że jak się za niego chwyci i pociągnie, to się wejdzie w 
posiadanie skarbów... 
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4.2.17 Ryt 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Biblijne znaczenie Eucharystii to jedno, ale czemu jest ona tak 
sformalizowana? Czy potrzebny jest jednolity ryt Mszy Świętej? 
Przecież jeśli udaję się na wizytę do przyjaciela nie wymieniam z nim 
sformalizowanych powitań, nie muszę też robić ceregieli co do naczyń, 
gestów, przyborów liturgicznych itd. 

Obawiam się że zagadnienie liturgii – samo w sobie ciekawe – przekracza zakres mojego 
tekstu1, postaram się jednak w skrócie naświetlić przynajmniej niektóre sprawy. 
Każdy ryt ma trzy główne zadania: 
 zadanie społecznościowo- jednościowe  

Zadanie to polega na zapewnieniu iż będziemy się mogli modlić razem, wspólnie (co przy 
totalnej dowolności  byłoby niemożliwe). Dlatego właśnie Paweł sugerował by 
przemawiać do siebie w zgromadzeniu  „w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych 
ducha”/Ef 5,19/. Stąd też wynikał zakaz jednoczesnej charyzmatycznej modlitwy 
indywidualnej jaki znamy z 1 Kor 14,23.  

 ukazujący sakrum 
W pytaniu padł przykład wizyty u przyjaciela - więc i ja odwołam się do tego 
podobieństwa. Można rzeczywiście podejmować przyjaciół (np. zapraszając ich na 
imieniny) jedząc śledzie złożone na codziennej gazecie i popijając z musztardówek - i 
chwaląc się że „między nami nie ma żadnych ceregieli”. 
A można przyjąć ich w posprzątanym mieszkaniu, na stole położyć czysty obrus i 
estetyczną zastawę, udekorowane potrawy, dobrać ciekawą muzykę itd. 

 zadanie komletnościowe 
Zadanie to ma na celu zapewnienie, że w tym co czynimy znajdą się wszystkie elementy 
polecane dla tej czynności przez Biblię, że nic nie zostanie pominięte. Jednocześnie trzeba  
zapobiegać mnożeniu się praktyk niepotrzebnych. Gdy czytam opisy Eucharystii z 
pierwszych wieków (niektóre z nich przytoczyłem powyżej) i znajduję w niej te same 
elementy co dziś, wiem że wszystko jest w porządku – że depozyt wiary został przekazany 
w sposób zadowalający. 
Ktoś mógłby powiedzieć, że owa kompletność nie jest potrzebna, że nie o to chodzi. 
Istotnie, wszystko opiera się na Łasce Boga, a nie na kompletności rytuałów (w końcu to 
wiara, nie magia). Jednak Biblia uczy, ze wierność poleceniom Boga jest sprawdzianem 
wiary. 
 

 

WĄŻ MIEDZIANY 
I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: Czemu 
wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie 
ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm 
mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które 
kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła.  

Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc: Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i 
przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się 
Mojżesz za ludem. 
Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy 
ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. 
Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I 
rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał 

                                                
1 Polecam gorąco znakomitą książkę obecnego papieża „Duch liturgii” 
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przy życiu./Lb 21,5-9/ 
        Ktoś mógłby powiedzieć „przecież nie chodzi o figurę węża a o wiarę w Boga, nie 
muszę fizycznie patrzeć na węża” - a jednak ocalony został tylko ten który „spojrzał na 
węża miedzianego”/Lb 21,9/ 
 

 

NAAMAN i PROROK ELIZEUSZ 
„Naaman, wódz wojska króla Aramu, miał wielkie znaczenie u 
swego pana i doznawał względów, ponieważ przez niego Pan 
spowodował ocalenie Aramejczyków. Lecz ten człowiek - 
dzielny wojownik - był trędowaty.   
(…) 

Więc Naaman przyjechał swymi końmi i swoim powozem, i stanął przed drzwiami domu 
Elizeusza. Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć: Idź, obmyj się siedem razy w 
Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty!  
Rozgniewał się Naaman i odszedł ze słowami: Przecież myślałam sobie: Na pewno 
wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Pana, Boga swego, poruszywszy ręką nad 
miejscem chorym i odejmie trąd.  
(…) 
Lecz słudzy jego przybliżyli się i przemówili do niego tymi słowami: Gdyby prorok kazał 
ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli ci powiedział: 
Obmyj się, a będziesz czysty?  
Odszedł więc Naaman i zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, 
a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony.”/2 Krl 
5,1.9-11.13-14/ 
To nie woda i nie kąpiel uzdrowiła Naamana. Jednak czy zostałby on uzdrowiony gdyby 
(argumentując „po co ten rytuał”) nie zanurzył się siedem razy w Jordanie?1 
 
 
Jezus dał wiele (i daje nadal) takich „furtek”. Człowiek sam nie jest w stanie „dorównać” 

do poziomu świętości takiego, by oglądać Boga - gdyby tak było Krzyż nie byłby potrzebny, 
wystarczyłoby Prawo Mojżeszowe. 

I podobnie jest z Eucharystią - Jezus zostawił furtkę - jeżeli będziecie tak i tak robić 
(łamać chleb) - to jest to Rezerwuar Łaski. Uczynek ogranicza się do aktu wiary – do tego czy 
przyjdziesz i się napijesz, czy nie. 

Wypełnianie znaków danych przez Boga - bez kombinowania czy „z wiarą można tylko 
sześć razy zamiast siedem wykąpać się w Jordanie” - jest cenione przez Boga, gdyż jest 
świadectwem zaufania do Niego. 

Czy nie „rytem” było posmarowanie krwią drzwi Izraelitów przed ucieczką z Egiptu? 
Przecież mogliby powiedzieć „Dobra, dobra, po co ten ryt, nie wystarczy że wierzę?” 

Podobnie ma się sprawa z obrzezaniem i chrztem. 
 
Jest rzeczą krzepiącą, iż czytając pisma wczesnochrześcijańskie, znajdziemy w nich opis 

Eucharystii tak bardzo podobny do tego jak ją sprawujemy dziś: 

                                                
1 Historia Naamana i Elizeusza to bardzo ważny fragment – a przy tym mój ulubiony, dlatego często 
się do niego odwołuję i to przy omawianiu w bardzo różnych tematów. 
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PATRYSTYKA 

„W dniu zwanym dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie 
wszystkich nas, zarówno z miast jak i ze wsi.  
Czyta się wtedy pisma apostolskie lub prorockie, jak długo na to czas 
pozwala. Gdy lektor skończy, przewodniczący zabiera głos, upominając i 
zachęcając do naśladowania tych wzniosłych nauk. Następnie wszyscy 
powstajemy z miejsc i modlimy się za nas samych... oraz za wszystkich, w 
jakimkolwiek znajdują się miejscu, by otrzymali łaskę pełnienia w życiu 
dobrych uczynków i przestrzegania przykazań, a w końcu dostąpili 
zbawienia wiecznego. 
Po zakończeniu modlitw przekazujemy sobie nawzajem pocałunek pokoju. 
Z kolei bracia przynoszą przewodniczącemu chleb i kielich napełniony wodą 
zmieszaną z winem. 
Przewodniczący bierze je, wielbi Ojca wszechrzeczy przez imię Syna i 
Ducha Świętego oraz składa długie dziękczynienie (po grecku: eucharistian 
- przyp.) za dary, jakich nam Bóg raczył udzielić. 
Modlitwy oraz dziękczynienie przewodniczącego kończy cały lud 
odpowiadając: Amen. 
Gdy przewodniczący zakończył dziękczynienie i cały lud odpowiedział, 
wtedy tak zwani u nas diakoni rozdzielają obecnym Eucharystię, czyli 
Chleb, oraz Wino z wodą, nad którymi odprawiano modlitwy dziękczynne, a 
nieobecnym zanoszą ją do domów”./św.Justyn Apologia/ 

 

4.2.18 Najwyższy (…) nie mieszka w dziełach rąk ludzkich 

 
ZARZUT 

W Dziejach Apostolskich czytamy: 
„Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich, jak mówi Prorok: 
Niebo jest moją stolicą, a ziemia podnóżkiem stóp moich. Jakiż dom 
zbudujecie Mi, mówi Pan, albo gdzież miejsce odpoczynku mego? Czyż 
tego wszystkiego nie stworzyła moja ręka?”/Dz 7,48-50/ 
Jak więc można twierdzić że Bóg przebywa w Tabernakulum? 

1. Adekwatność cytatu 
Nie wydaje mi się, by określanie przechowywania Eucharystii w Tabernakulum jako 

„mieszkanie Boga” było adekwatne. Jak już pisałem w rozdziale 4.2.8 przemiana chleba i 
wina w Ciało i Krew Pańską jest przemianą rzeczywistą, ale nie fizyczną. Trudno więc 
rozpatrywać Eucharystię w kategorii fizycznego miejsca. 
2. Aktualność  

Zacytowany fragment jest częścią dłuższego wywodu przywołującego czasy Dawida i 
słowa Izajasza1. Jednak od czasów proroków nastąpiło zdarzenie, które wszystko radykalnie 
zmieniło – tym zdarzeniem było Wcielenie. Jezus przyjąwszy naturę ludzką i narodziwszy się 
w Betlejem, żyjąc ponad 30 lat wśród nas niewątpliwie mieszkał w domach będących dziełem 
ludzkich rąk. 

Jest to sytuacja analogiczna jak w sprawie oglądania Boga. Wiemy że „Boga nikt nigdy 
nie widział”/J 1,18a/  a jednak na prośbę Filipa „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy.” 
Jezus odpowiada: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie 
zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?”/J 14,8-9/ 

Od momentu wcielenia wszystko się zmieniło –  od kiedy „Słowo stało się ciałem i 
zamieszkało wśród nas” i dzięki temu „oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”/J 1,14/. 
                                                
1 Iz 66,1 
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Wymownym świadectwem tej zmiany perspektywy jest  pewien zapis w Ewangelii Mateusza. 
Otóż bezpośrednio po opisie śmierci Jezusa ("zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha") 
następuje opis szeregu zjawisk (skały się kruszą, pęka ziemia itd.) Symbolem przełamania 
oddzielenia Boga od ludzi jest to, że zasłona przybytku (zasłona rozdzielająca miejsce "święte 
świętych" gdzie przebywała "Chwała Jahwe") zostaje mocą śmierci Jezusa rozdarta. I tu 
następuje ów tajemniczy zapis; otóż ewangelista twierdzi że otworzyły się groby i ludzie 
"święci" z nich powstali po czym "weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu"1. 
 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Skoro Komunia Święta jest tak ważna, dlaczego dopiero w 1215 r. Sobór 
Laterański IV przypomina o obowiązku przyjmowania jej co najmniej raz w 
roku. 

Sobór napomina katolików do częstszego komunikowania, ale samo stwierdzenie nie 
było w 1215 roku nowe. Na przykład obradujący w 506 roku synod w Agde definiuje bardzo 
stanowczy kanon: „Wiernych, którzy nie przystępują do Komunii św. na Boże Narodzenie, 
Wielkanoc i Zielone Święta, nie należy uważać za katolików”/kanon 18/ 

 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Czy przyjmowanie Eucharystii jest takie ważne? 

No cóż, być może należałoby postawić pytanie inaczej: czy ważne jest byśmy mieli 
udział w Krwi Chrystusa (1 Kor 10,16), byśmy słuchali Jego poleceń (Łk 22,19), byśmy trwali 
w Nim (J 6,56) byśmy uczestniczyli w Jego Krwi i Ciele (Hbr 2,14) byśmy mieli uczestnictwo 
w Przymierzu (1 Kor 11,25), byśmy mieli Zycie w sobie (J 6,53), byśmy zostali wskrzeszeni 
w dniu ostatecznym (J 6,54) oraz byśmy mieli Zycie wieczne (J 6,58)? 
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1 Mt 27,50-53 


