
Cia³o i krew
�Je�li nie bêdziecie jedli cia³a Syna cz³owieczego i pili krwi jego, nie macie ¿ywota w sobie.� � Jan 6:53

Ka¿da spo³eczno�æ religijna dba o to, aby jej cz³onkowie legi-
tymowali siê znakiem identyfikuj¹cym ich przynale¿no�æ wyzna-
niow¹. Znak winien spe³niaæ pewne kryteria. Musi byæ jawny i
wyra�nie odró¿niaæ tych, co go nosz¹ od innych ludzi. Im bardziej
sekciarska spo³eczno�æ, tym widoczniejszy i tym dziwaczniejszy
bywa jej znak.

Jezus nie za³o¿y³ sekty. Jego celem nie by³o przeciwstawianie
swych na�ladowców �wiatu ani zabieranie ich z tego �wiata, ale
zachowanie ich w Jego imieniu (Jan 17:11). Pomimo to spo³ecz-
no�æ imienia Jezusowego tak¿e mia³a odró¿niaæ siê od �wiata, mia³a
wyró¿niaæ siê znakiem: �St¹dci poznaj¹ wszyscy, ¿e�cie uczniami
moimi, je�li mi³o�æ mieæ bêdziecie jedni przeciwko drugim� � Jan
13:35. Jezus po³o¿y³ na spo³eczno�ci swego imienia znak mi³o�ci,
którego pieczêci¹ sta³o siê uczestnictwo w Jego ciele i krwi: �Kie-
lich b³ogos³awienia, który b³ogos³awimy, izali nie jest spo³eczno-
�ci¹ krwi Chrystusowej? Chleb, który ³amiemy, izali nie jest spo-
³eczno�ci¹ cia³a Chrystusowego? Albowiem jednym chlebem, jed-
nym cia³em wielu nas jest� � 1 Kor. 10:16-17.

Pieczêæ spo³eczno�ci cia³a i krwi, niezale¿nie od tego jak ró¿-
nie jest rozumiana, sta³a siê znakiem wyró¿niaj¹cym chrze�cijan
spo�ród innych spo³eczno�ci religijnych. Waga tego znaku powo-
dowa³a powstawanie rozmaitych kontrowersji wokó³ jego znacze-
nia. Najpierw spierano siê o to, kiedy i jak czêsto nale¿y uczestni-
czyæ w rytualnej wieczerzy. Potem dyskutowano nad znaczeniem
symboli chleba i wina, aby w koñcu powstrzymaæ wiernych przed
uczestniczeniem w spo³eczno�ci krwi Chrystusowej, rezerwuj¹c
ten przywilej jedynie dla kasty nowego kap³añstwa. Tak czy owak
dla ka¿dego chrze�cijanina uczestnictwo w ciele i krwi Chrystusa
stanowi warunek zbawienia i spo³eczno�ci z innymi na�ladowca-
mi Mistrza.

 Kwestia cia³a i krwi traktowana jest w ka¿dej niemal spo³ecz-
no�ci chrze�cijañskiej na prawach dogmatu. Tote¿ nie³atwo jest
podj¹æ otwart¹ i rzeczow¹ dyskusjê na ten temat. Jednak dla
szczerego badacza Biblii tak to, jak i inne zagadnienia o znacze-
niu fundamentalnym musz¹ pozostaæ otwarte choæby po to, aby
ich rozumienie pog³êbia³o siê w miarê osobistego wzrostu ka¿de-
go cz³onka Cia³a Chrystusowego. Je�li na dowolnym etapie roz-
woju ogrodzimy duchowy problem ramami dogmatu, to choæby
dla innych by³ on jasny i prosty, to dla nas pozostanie tajemnym,
niezg³êbionym misterium wiary. St¹d to na ka¿dy rok warto siê-
gaæ po te same tematy, aby przekonaæ siê, jak daleko posun¹³ siê
nasz osobisty rozwój duchowy w rozumieniu fundamentów wiary
i widzenia.

CZTERY OPISY

W pismach Nowego Zakonu zachowa³y siê cztery opisy Ostat-
niej Wieczerzy. Co prawda trzej tylko ewangeli�ci wspominaj¹
moment ustanowienia pami¹tki Jezusowej, ale brak wzmianki na
ten temat w Ewangelii Janowej uzupe³nia �w. Pawe³, który jest
czwartym niezale¿nym �wiadkiem, gdy¿ zastrzega siê: �Albowiem
jam wzi¹³ od Pana, com te¿ wam poda³�. Jego �wiadectwo jest o
tyle istotne, ¿e tylko on wspomina, i¿ tak chleb, jak i wino maj¹
byæ spo¿ywane na pami¹tkê Jezusa. Poza nim wspomina o tym
jedynie �w. £ukasz, ale tylko w odniesieniu do chleba. Z porów-
nania czterech opisów widaæ, ¿e ka¿dy wnosi co� istotnego do
ca³o�ci. Mateusz i Marek przekazuj¹ istotne zdanie, ¿e krew no-
wego testamentu wylewa siê za wielu. Mateusz dodaje ponadto:
�Na odpuszczenie grzechów�. Marek stwierdza, ¿e wszyscy pili z
kielicha. £ukasz i Pawe³ wnosz¹ informacjê o tym, ¿e kielich wy-
obra¿a nowy testament, a £ukasz stwierdza ponadto, ¿e tak chleb
jest ³amany, jak i krew wylewana za uczniów Jezusa: �Za was�.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e zachodzi sprzeczno�æ pomiêdzy opisa-
mi £ukasza a Mateusza i Marka, którzy stwierdzaj¹, i¿ krew no-
wego testamentu wylewa siê za wielu. £ukasz i Pawe³ wnosz¹ te¿
istotn¹ informacjê, ¿e jedzenie chleba i picie wina mia³o byæ pa-
mi¹tk¹ Jezusow¹, jedynym obrzêdem liturgicznym spo³eczno�ci
Jego imienia.

Cztery cytowane powy¿ej opisy tworz¹ jedn¹ ca³o�æ informa-
cyjn¹, która uzupe³niona kazaniem Jezusa o ciele i krwi (Jan 6)
stanowi podstawê do rozwa¿añ na temat pami¹tki Jezusowej.

WZORY STAREGO TESTAMENTU

Pan Jezus ustanowi³ Pami¹tkê swej �mierci w czasie �wiêta
Paschy, po spo¿yciu obrzêdowej wieczerzy, upamiêtniaj¹cej wyj-
�cie Izraelitów z Egiptu. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e powinien za-
tem nawi¹zaæ do zwyczajów paschalnych. Poniek¹d tak te¿ i by³o,
gdy¿ baranka wielkanocnego spo¿ywano wed³ug Prawa z prza-
�nym chlebem, a tak¿e zachowywano pó�niej wprowadzony zwy-
czaj picia wina ze wspólnego kielicha (£uk. 22:15-18). Jednak¿e
oba te elementy nie by³y bynajmniej g³ównymi elementami pas-
chalnej wieczerzy. Dlaczego wiêc chleb i wino sta³y siê symbola-
mi cia³a i krwi Chrystusowej, najwa¿niejszymi elementami jedy-
nego zaleconego przez Pana obrzêdu liturgicznego?

W znanych naówczas powszechnie ksiêgach Starego Przymie-
rza opisane s¹ dwie historie, które sta³y siê byæ mo¿e inspiracj¹
dla ustanowienia formy pami¹tkowej wieczerzy. Król Salemu,
Melchizedek, wychodz¹c naprzeciwko Abrahama, aby mu b³ogo-
s³awiæ, wyniós³ jako dar chleb i wino (1 Moj¿. 14:18). Wiele lat
pó�niej Isaj, wysy³aj¹c swego syna � pomazanego króla izrael-
skiego � do Saula, wrêcza mu miêdzy innymi chleb i wino (1 Sam.
16:20). Tak Dawid, jak i Melchizedek byli wzorem dla królew-
skich aspiracji Jezusa. Melchizedek ponadto by³ w swoim czasie
kap³anem Boga Najwy¿szego. Nic wiêc dziwnego, ¿e Jezus Chry-
stus, ró¿d¿ka z pnia Isajego, król i kap³an wed³ug porz¹dku Mel-
chizedekowego, b³ogos³awi¹c swym uczniom przed odej�ciem do
Ojca, stawia przed nimi chleb i wino � emblematy królewskiej
³aski i hojno�ci.

CHLEB

Pierwszy poziom duchowego znaczenia symbolu chleba mie-
�ci siê w cytowanym przez wszystkich ewangelistów o�wiadcze-
niu Jezusa: �To jest cia³o moje�. Istotnym uzupe³nieniem tego zda-
nia jest fragment kazania Jezusa, wyg³oszonego podczas Paschy
na rok przed Jego �mierci¹. Kazanie to mia³o �cis³y zwi¹zek cza-
sowy i przyczynowy z cudem pierwszego rozmno¿enia chleba (zob.
Jan 6). Jezus, odnosz¹c siê do pytania o znak (Jan 6:30), stwier-
dza, ¿e On sam jest chlebem ¿ywota, który zst¹pi³ z nieba, i przy
tej okazji podaje definicjê chleba � cia³a: �A chleb, który ja dam,
jest cia³o moje, które ja dam za ¿ywot �wiata� � Jan 6:51. Prawo
do wiecznego ¿ycia na ziemi, które Jezus uzyska³ na mocy swego
pokrewieñstwa z Bosk¹ doskona³o�ci¹ i potwierdzi³ wype³niaj¹c
Prawo Moj¿eszowe, sta³o siê równowa¿n¹ cen¹ za Adama i jego
potomstwo. Jezus umar³ i w taki sposób zaspokojone zosta³o Bo-
skie poczucie sprawiedliwo�ci. Chlebem, cia³em, które da³ Jezus
za ¿ycie �wiata, by³o prawo do ¿ycia w doskona³o�ci na ziemi.

KIELICH

Na pozór mog³oby siê wydawaæ, ¿e to wino, a nie kielich, jest
istotniejszym elementem w symbolice Ostatniej Wieczerzy. Jed-
nak¿e wszyscy ewangeli�ci zgodnie stwierdzaj¹: �Tak¿e i kielich�,
a nie �tak¿e i wino�. Co prawda, wedle opisu Mateusza i Marka



s³owa wyja�niaj¹ce drugi symbol Wieczerzy zdaj¹ siê odnosiæ do
wina: �To jest krew moja nowego testamentu�. Jednak £ukasz i
Pawe³ cytuj¹ dobitnie s³owa Jezusa, który mówi: �Ten kielich jest
nowy testament we krwi mojej�. W my�l tego o�wiadczenia wyda-
je siê, ¿e to w³a�nie kielich jest istotniejszym elementem symboli-
ki Wieczerzy. Chleb posiada samoistn¹ formê i nie wymaga ¿ad-
nego szczególnego opakowania. Wino za�, jako p³yn, przyjmuje
kszta³t naczynia, do którego jest wlane. Niezale¿nie od tego, jak
ró¿nymi znaczeniami obdarza Biblia symbol kielicha (por. Psalm
23:5; Jer. 25:15; Jer. 51:7; Mat. 26:39), wi¹¿¹cym jest o�wiadcze-
nie naszego Pana, ¿e kielich to nowy testament.

S³owo testament jest jednym z ciekawszych przyk³adów sym-
biozy wielu jêzyków na gruncie jednej kultury i tradycji. W he-
brajskich ksiêgach �wiêtych dla okre�lenia zwi¹zków cz³owieka z
Bogiem � przymierzy � u¿ywano s³owa �berith�. Gdy w II w. p.n.e.
naukowcy hebrajscy z Aleksandrii t³umaczyli Stary Testament na
jêzyk grecki, przek³adali s³owo �berith� (przymierze) na greckie
�diatheke� � testament. W jêzyku greckim znane by³o s³owo �syn-
theke�, powszechnie u¿ywane dla okre�lenia przymierza. Jednak-
¿e t³umacze Septuaginty, chc¹c prawdopodobnie podkre�liæ nie-
równo�æ stron, jaka zachodzi w przypadku przymierza Boga z cz³o-
wiekiem, u¿yli s³owa �diatheke�, które w³a�ciwie oznacza testa-
ment, a wiêc ostatni¹ wolê umieraj¹cego cz³owieka. St¹d te¿ auto-
rzy pism Nowego Zakonu u¿ywaj¹ ju¿ wy³¹cznie s³owa �diathe-
ke� dla okre�lenia przymierza Boga z cz³owiekiem. Fakt, ¿e autor
Listu do Hebrajczyków z pe³n¹ �wiadomo�ci¹ odwo³uje siê do
oryginalnego znaczenia greckiego s³owa �diatheke� (Hebr. 9:15-
20), by³ dla t³umacza Wulgaty dostatecznym argumentem, aby s³o-
wo �diatheke� zastêpowaæ zawsze ³aciñskim �testamentum�. I tak
do nowo¿ytnych jêzyków dosta³o siê chrze�cijañskie znaczenie
s³owa testament, s³u¿¹ce np. do okre�lania zbiorów �wiêtych ksi¹g
¿ydowskich � Stary Testament i chrze�cijañskich � Nowy Testa-
ment. Nowo¿ytne przek³ady odró¿niaj¹ dwa znaczenia s³owa �dia-
theke�, t³umacz¹c go raz na �testament� a raz na �przymierze�, po-
woduj¹c niejednokrotnie zamieszanie w rozumieniu niektórych
fragmentów Biblii. Warto mo¿e na marginesie wspomnieæ, ¿e okre-
�lenie kanonu ksi¹g chrze�cijañskich mianem Nowego Testamen-
tu (czyli inaczej Nowego Przymierza!) wynika z innego zrozu-
mienia nauki o przymierzach.

Tak wiêc kielich z winem paschalnym oznacza³ nowe przymie-
rze we krwi Jezusa. Nie wdaj¹c siê w interpretacjê proroctw mó-
wi¹cych o zawarciu z narodem izraelskim nowego przymierza i
nie rozstrzygaj¹c, czy nowy testament, o którym mówi³ Jezus, trzeba
odró¿niaæ od nowego przymierza z Ksiêgi Jeremiasza 31:31-33,
nale¿y uznaæ, ¿e kielich jest tu symbolem przymierza we krwi Je-
zusa. Takie znaczenie kielicha sugeruje te¿ Psalm 116:13, gdzie
kielich zbawienia skojarzony jest ze �lubem, a wiêc tak¿e form¹
przymierza cz³owieka z Bogiem, oraz Mat. 20:22-23 (Mar. 10:38-
39), gdzie Jezus naturalnie wi¹¿e picie kielicha z chrzczeniem siê
Jego chrztem, chrztem w �mieræ (Rzym. 6:3-4). Równie naturalne
wydaje siê powi¹zanie przymierza z krwi¹, czyli kielicha z wi-
nem. Krew jest symbolem duszy, inaczej mówi¹c ¿ycia (1 Moj¿.
9:4; 3 Moj¿.17:14), a jak uczy aposto³ Pawe³, bez przelania krwi
czyli �mierci testatora, przymierze nie mo¿e zostaæ zapieczêtowa-
ne.

CHLEB DLA �WIATA

Wystêpowanie na �wiecie dostatku chleba nie oznacza jeszcze
rozwi¹zania problemu g³odu. Gdyby ludzie potrafili sprawiedli-
wie rozdzieliæ nadprodukcjê ¿ywno�ci oraz posiadane jej zapasy,
a tak¿e nie ograniczali produkcji rolnej, to ju¿ dzi� nikt nie musia-
³by na �wiecie g³odowaæ. Jednak egoizm ludzki steruje dzia³ania-
mi rz¹dów wielu bogatych krajów w kierunku ograniczenia pro-
dukcji ¿ywno�ci, po to, aby jej ceny nie spada³y. Nikt dzisiaj nie
jest sk³onny ponosiæ miliardowych kosztów po to, ¿eby na �wie-
cie nie by³o ludzi g³odnych. Chrystus w swoim Królestwie roz-
wi¹¿e problem g³odu, nie tyle przez poprawê warunków ekono-

micznych, co przez usuniêcie z serc ludzkich egoizmu, który jest
najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ g³odu.

Zanim nast¹pi jednak b³ogos³awiona rado�æ obfito�ci chleba,
Jezus przez sw¹ �mieræ dostarczy³ ludziom chleb niebiañski, który
zapewnia nie tyle regeneracjê witalnych si³ organizmu, co daje
b³ogos³awieñstwo wiecznego bytowania bez potrzeby odnawia-
nia swych si³. Istnienie tego cudownego pokarmu nie rozwi¹zuje
bynajmniej ostatecznie problemu ¿ycia wiecznego. Ludzie chêt-
nie wo³aj¹, jak ¯ydzi poszukuj¹cy Jezusa po cudzie rozmno¿enia
chleba: �Panie! daj nam zawsze tego chleba� � Jan 6:34, jednak
ich serca s¹ zupe³nie nie przygotowane na przyjêcie pokarmu, który
daje Jezus. Cia³o Jezusa, wedle Jego w³asnych s³ów (Jan 6:31),
dane zosta³o jako okup za ¿ycie ca³ego �wiata i to �wiata pogr¹¿o-
nego w grzechu, �wiata, który w swym upodleniu zawiód³ w³asne-
go Wybawcê na Wzgórze Trupich G³ów, aby tam wydaæ �wiadec-
two swej nieprawo�ci.

Z³o¿enie okupu nie zale¿a³o od woli ludzi, ale by³o objawem
wielkiej mi³o�ci Boga do swego stworzenia: �Poniewa¿ Bóg by³ w
Chrystusie, �wiat z samym sob¹ jednaj¹c, nie przyczytuj¹c im upad-
ków ich� � 2 Kor. 5:19. Jednak przyjêcie chleba ¿ywota musi wi¹-
zaæ siê z aktem woli cz³owieka, który �wiadomie decyduje siê na
przyjêcie warunków, którymi obwarowane jest skorzystanie z oku-
pu. Istnieje ludzkie przys³owie, które mówi, ¿e konia mo¿na przy-
prowadziæ do studni, ale nie mo¿na kazaæ mu piæ. Bóg nie zamie-
rza nikogo zmuszaæ do korzystania z owoców Jego wielkiej mi³o-
�ci, która zawiod³a Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bo¿ego na
krzy¿ hañby i przekleñstwa.

Jest wiele �wiadectw S³owa Bo¿ego, które zapewniaj¹, i¿ wszy-
scy ludzie powstan¹ z grobów, niezale¿nie od rozmiaru swego grze-
chu i przestêpstwa (np. Dzieje Ap. 24:15). Równie wiele fragmen-
tów S³owa Bo¿ego stwierdza jednak, ¿e nie wszyscy z nich znajd¹
si³ê konieczn¹ do skorzystania z drogi zbawienia (Dan. 12:2). Je-
¿eli zatem Jezus mówi, ¿e �je�liby kto jad³ z tego chleba, ¿yæ bê-
dzie na wieki�, a jednocze�nie wiemy, ¿e niektórzy ludzie, po-
wstawszy z grobu, wcale nie bêd¹ ¿yæ na wieki, to wynika st¹d
istotny wniosek: Samo powstanie z martwych, skorzystanie z ceny
sprawiedliwo�ci, jaka zosta³a zap³acona na krzy¿u Golgoty, nie
jest bynajmniej równoznaczne ze spo¿ywaniem chleba ¿ywota. Pan
Bóg przygotowa³ stó³ suto zastawiony ró¿norodnym pokarmem �
�ucztê z rzeczy t³ustych, ucztê z wystawnego wina, z rzeczy t³u-
stych, szpik w sobie maj¹cych, z wina wysta³ego i czystego�. Ju¿
niebawem, gdy tylko wypiecze siê chleb, zakoñcz¹ siê przygoto-
wania do tej wielkiej uroczysto�ci, a wtedy Pan �skazi na tej górze
zas³onê, która zas³ania wszystkich ludzi� i �po³knie �mieræ w zwy-
ciêstwie� (Izaj. 25:6-8). Ludzie powstan¹ z grobów i wszyscy zo-
stan¹ zaproszeni na wspania³¹ ucztê. Wszak jej Gospodarz �chce,
aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do znajomo�ci prawdy przy-
szli� (1 Tym. 2:4). Jaka szkoda, ¿e nie wszyscy bêd¹ sk³onni sko-
rzystaæ z hojno�ci Króla i przyj�æ na ucztê, aby je�æ chleb daj¹cy
¿ycie wieczne.

£AMANIE CHLEBA

Tak jak dla wszystkich ludzi, tak i dla na�ladowców Chrystusa
w tym wieku z³ym przyjêcie chleba ¿ywota nie jest automatyczne,
lecz musi wi¹zaæ siê z aktem woli, z wyznaniem grzechu i wyra¿e-
niem przekonania o zbawczej mocy krwi Chrystusowej. Chleb
nieprzypadkowo jest pierwszym elementem wieczerzy. Bez sko-
rzystania z mocy okupowej ofiary nie sposób przyst¹piæ do Boga,
gdy¿ on jest �ogniem trawi¹cym� (¯yd. 12:29). Jednak samo sko-
rzystanie z mocy przysz³ego wieku mog³oby siê okazaæ jedynie
daremnym przyjmowaniem Bo¿ej ³aski. Jedzenie chleba to wiêcej
ni¿ tylko usprawiedliwienie. Jedzenie chleba oznacza wyrzecze-
nie siê grzechu i przyjêcie zasad mi³o�ci na ka¿dy dzieñ ofiarowa-
nego ¿ycia. Jedzenie chleba z³amanego na Golgocie to droga wy-
rzeczeñ i na�ladowania Mistrza w mi³o�ci a¿ do �mierci. Tylko
takie postêpowanie gwarantuje sprawiedliwym dalsze usprawie-
dliwienie, a �wiêtym dalsze po�wiêcenie (Obj. 22:11).



Spo¿ywanie chleba jest wspólnym elementem zbawienia �wia-
ta i Ko�cio³a wybrañców Bo¿ych. Czym dla ludzko�ci bêdzie po-
wstanie od umar³ych, tym dla zanurzonego w �mieræ jest powsta-
nie do nowo�ci ¿ywota, jeszcze w tym ciele (Rzym. 7:4). Aposto³
Pawe³ w wielu miejscach stwierdza, ¿e wybrani jeszcze na tym
�wiecie prze¿ywaj¹ sw¹ w³asn¹ �mieræ, a dost¹piwszy zmartwych-
wstania i wzbudzenia, zasiadaj¹ z Chrystusem na duchowych nie-
biosach (Rzym. 8:11; Efez. 2:5-6; Kol. 2:12; 3:1). Spo¿ywanie
chleba gwarantuje ¿ycie wieczne na ziemi pod warunkiem pos³u-
szeñstwa. Ko�cio³owi wybranych obiecany jest jednak inny ro-
dzaj istnienia. Oni staraj¹ siê o ¿ywot �sam w sobie� (Jan 5:26;
6:53), maj¹ nadziejê ujrzeæ Chrystusa takim, jakim On jest (1 Jan
3:2) w duchowej potêdze bosko�ci istnienia. Dlatego te¿ Pan zale-
ci³ im, po ³amaniu chleba,

B£OGOS£AWIENIE KIELICHA

Usprawiedliwienie, w przypadku Ko�cio³a wybranych, ozna-
cza przyznanie prawa do posiadania przymiotu doskona³ego cz³o-
wieczeñstwa � przynajmniej w oczach Bo¿ych � jednak tylko po
to, aby mog³o byæ ono z³o¿one na ofiarê, podobnie jak to uczyni³
Mistrz, wstêpuj¹c do rzeki Jordan. Tak wiêc konsekwencj¹ uspra-
wiedliwienia musi byæ ofiarowanie � zawarcie z Bogiem przymie-
rza przy ofierze (Ps. 50:5). Fakt ten zobrazowany jest w przyjêciu
paschalnego kielicha b³ogos³awieñstwa i zbawienia. Przymierze
takie musi byæ poprzedzone usprawiedliwieniem z wiary, aby cz³o-
wiek, który przystêpuje do Boga, nie zosta³ strawiony ogniem za-
palczywo�ci Pañskiej. Inaczej mówi¹c, aby przyst¹piæ do Boga,
trzeba najpierw przyst¹piæ do Chrystusa i w Nim dopiero zawrzeæ
przymierze z Bosk¹ Sprawiedliwo�ci¹. Tak¹ drogê dla ludzi wy-
znaczy³ sam Pan Jezus, mówi¹c: �Jamci jest ta droga, i prawda, i
¿ywot; ¿aden nie przychodzi do Ojca, tylko przez miê� � Jan 14:6.
Dla ludzko�ci w Tysi¹cletnim Królestwie Chrystus bêdzie drog¹
do zawarcia z Bogiem nowego przymierza istotnej sprawiedliwo-
�ci, natomiast dla Ko�cio³a droga ta wiedzie przez cierpienie do
chwa³y bosko�ci.

Przymierze z Bogiem � testament � wymaga przelania krwi.
Bez tego ¿aden testament nie jest wa¿ny. Tak i w kielichu � sym-
bolu przymierza ofiary � znajduje siê krew Chrystusa. O krwi tej
jest napisane, i¿ jest wylana za Ko�ció³ (Ew. £ukasza) albo te¿ za
wielu (Ew. Mateusza i Marka). Okre�lenie �za wielu� nale¿y od-
nosiæ raczej do ca³ego �wiata na mocy porównania dwóch innych
wersetów, które nie mog¹ byæ ze sob¹ sprzeczne (Mar. 10:45 i 1
Tym. 2:6). Okre�lenie �za wielu� oznacza w tym kontek�cie, i¿
Jezus nie umar³ za wybran¹ grupê ludzi ani za jeden naród, ale za
wielu ludzi z wielu narodów. Wszyscy ludzie, miliardy powo³a-
nych do istnienia, to rzeczywi�cie wielu. Dlaczego zatem jest na-
pisane, ¿e krew Jezusa wylewa siê za wybranych � �za was� � jak
pisze ewangelista £ukasz? Dlaczego krew nowego przymierza
znajduje siê w kielichu przymierza Ko�cio³a � nowego kap³añ-
stwa? Podobne pytania pojawiaj¹ siê w odniesieniu do chleba.

Nie³atwo jest jednoznacznie rozstrzygn¹æ ten problem. Po
pierwsze, w my�l przypowie�ci o skarbie ukrytym w roli (Mat.
13:44), istotnym powodem odkupienia ziemi by³a dla Chrystusa
mi³o�æ do Ko�cio³a � skarbu ukrytego w�ród mas ludzi. Po drugie,
wiele miejsc Pisma �wiêtego za�wiadcza, ¿e odkupienie najpierw

staje siê udzia³em Ko�cio³a, a dopiero pó�niej ca³ego �wiata (np.
Jak. 1:18; Obj. 20:4-6 i wiele innych). Jednak najpe³niejsze wyja-
�nienie tego zagadnienia wi¹¿e siê ze zrozumieniem idei po�red-
nictwa w przymierzach Boga z cz³owiekiem. Nie zag³êbiaj¹c siê
w ten skomplikowany problem warto tylko stwierdziæ, ¿e Moj-
¿esz, który nie by³ po�rednikiem dla kap³añstwa lewickiego, lecz
raczej dla ca³ego narodu izraelskiego, po�redniczy³ tak¿e w za-
warciu przymierza kap³añskiego i spe³ni³ funkcjê kap³añsk¹ wzglê-
dem kap³anów z rodu Aarona, zanim zostali oni po�wiêceni do
sprawowania swej us³ugi (Por. Mal. 2:4-5 i 2 Moj¿. 32:26-33 oraz
3 Moj¿. rozdz. 8-9). Tak te¿ i o Ko�ciele pisze aposto³, ¿e przyst¹-
pi³ on do po�rednika nowego testamentu (¯yd. 12:24), co wcale
nie oznacza, ¿e przymierze Ko�cio³a z Bogiem jest identyczne z
tym, które w swym proroctwie opisuje Jeremiasz (Jer. 31:31-34).
Oznacza to jedynie, ¿e Chrystus jest po�rednikiem wy³¹cznie dla
�wiata, jednak zanim przyst¹pi do dzia³alno�ci na tym polu, spe-
³nia kap³añsk¹ us³ugê wzglêdem Ko�cio³a. Dlatego te¿ krew przy-
mierza w kielichu Ko�cio³a nie jest nazwana krwi¹ przymierza
ofiary, lecz przymierza nowego.

Przyjêcie kielicha jest zatem wy³¹cznym przywilejem uczest-
ników powo³ania obecnego wieku i oznacza uczynienie z Bogiem
przymierza, na mocy którego ma On wy³¹czne prawo do kierowa-
nia losem swych wybranych. Krew znajduj¹ca siê w kielichu daje
moc oczyszczenia grzechów, którym towarzyszy pewna doza �wia-
domo�ci. �wiêty Pawe³ dzieli grzechy na dwie grupy. Przyczyn¹
dla niektórych jest cia³o, inne za� s¹ grzechami ducha (2 Kor. 7:1).
Zmazy cia³a to uczynki, o których wiadomo, i¿ s¹ z³e, jednak s³a-
bo�æ cia³a powoduje ustawiczne ich powtarzanie. Te grzechy ukryte
s¹ pod szat¹ sprawiedliwo�ci Chrystusowej. Ich oczyszczenie
wynika z mocy chleba. S¹ jednak i takie uczynki, które dla czyni¹-
cego je d³ugo nieraz zdaj¹ siê byæ dobrym i zacnym postêpowa-
niem. Niejednokrotnie grzesznik jest �wiêcie przekonany, ¿e przez
swe postêpowanie chwali Boga i czyni Mu przys³ugê. Z czasem
jednak okazuje siê, ¿e postêpowanie takie jest z³em. Grzech pope-
³niony w taki sposób jest zmaz¹ ducha. Towarzyszy mu pewna
doza �wiadomo�ci i przekonania o s³uszno�ci swego postêpowa-
nia. Oczyszczenie za� zmazy ducha wymaga zastosowania krwi
Chrystusowej.

¯YWOT W SOBIE

O ile spo¿ywanie chleba gwarantuje cz³owiekowi dostêp do
¿ywota wiecznego, to jedzenie cia³a i picie krwi Chrystusa daje
nadziejê ¿ywota samego w sobie. Ten przywilej synowskiego
uczestniczenia w bosko�ci Chrystusa obiecany jest tym, którzy ju¿
teraz, nie bacz¹c na trudno�ci, zdecyduj¹ siê ca³kowicie wyrzec
siê w³asnej woli i wolno�ci po to, aby wspó³uczestniczyæ w dziele
zbawienia ludzko�ci. Tylko tacy, którzy gotowi s¹ umrzeæ za nie-
sprawiedliwych, posiadaj¹ stosowne kwalifikacje do pe³nienia w
przysz³o�ci funkcji kap³añstwa nowego przymierza. Tylko ci, któ-
rym dzi� uda siê wyczy�ciæ stary kwas z nowego zaczynu, bêd¹
mogli w przysz³o�ci staæ siê czê�ci¹ chleba, który � nie jako okup,
lecz przyk³ad � pos³u¿y ludziom za wzór drogi, wiod¹cej od grze-
chu do doskona³o�ci.
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