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Święty
Paweł 
i źródło
Eucharystii

Msza Św., Eucharystia, Pamiątka, 
Komunia Św., to terminy, które 
na stałe wpisały się do słownika nie-
dzielnych celebracji w Kościele Ka-
tolickim. Liturgia chrześcijan od 
początków swojej historii łączy 
w sobie elementy dorocznej Paschy 
celebrowanej w warunkach domo-
wych, kiedy to podkreśla się związek 
wydarzenia wyzwolenia z kultem  
ofiarnym sprawowanym w Świątyni  
Jerozolimskiej. Te rytuały z kolei  
były również owocem wcześniej- 
szych praktyk kultycznych pasterzy 
i rolników. Cykliczne praktyki  
religijne z chwilą wyjścia z Egiptu, 
a potem Paschy Jezusa, nabrały cha- 
rakteru wspomnienia konkretnego 
wydarzenia mającego wpływ na ce-
lebrujących je. W poniższym tekście 
spróbujemy odpowiedzieć na pyta-
nie: Jaka była rola Apostoła Naro- 
dów w kształtowaniu centralnej  
celebracji chrześcijańskiej?

Paweł, hebrajczyk z urodzenia i wy-
kształcenia oraz nauczyciel chrześci-
jaństwa, sam był uczniem wspólnot 
chrześcijańskich, w których kształ-
towała się jego wiara neofity. Szcze-
gólnym miejscem na mapie gmin, 
które pomagały mu zrozumieć, 
w jaki sposób połączyć jego wiarę 
pobożnego Żyda z uznaniem Chry-
stusa za Pana i Zbawiciela, i które 
przekazały podstawy kultu nowego, 
była wspólnota w Antiochii Syryj-
skiej (dzisiejsza Antakya w Turcji).
Przykładem przejęcia nauki od 
wspólnot już istniejących są hym-
ny liturgiczne, które Paweł 
wprowadził do swego wykła-
du o Bogu Trójjedynym. Przeka-
zane przez Pawła i praktykowane 
czynności dotyczące centralnej litur-
gii chrześcijan, Eucharystii, odnoszą 
się do niesamowitego gestu Jezu-
sa – połączenie liturgii Świątynnej, 
zarezerwowanej dla kapłanów (naj-
wyraźniej ukazuje ich czynności  

liturgia Dnia Przebłagania) z Posił-
kiem Paschalnym, celebrowanym 
w domach, któremu przewodniczył 
ojciec rodziny oraz codzienne mo-
dlitwy związane z posiłkami.

„Łamanie chleba” czy 
„Wieczerza Pańska”

Okres działalności Pawła przypada  
na czas przed zburzeniem Świą-
tyni Jerozolimskiej, która była  
utożsamiana z kultem oficjalnym 
w Izraelu (po zburzeniu Świąty-
ni dostrzegamy na posadzkach sy-
nagog odwzorowanie wszystkich 
sprzętów świątynnych, np. syna-
goga w Seforis). Fakt ten sprzyjał 
rozwojowi celebracji domowych. 
Chrześcijanie od samego początku  
adaptowali domy mieszkalne na  
miejsca sprawowania Eucharystii  
(takie zaadaptowane domy nazy- 
wane były Domus Ecclesiae, a najbar- 
dziej znane są: znaleziony w Dura 
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Europos w Syrii oraz Dom Pio-
tra w Kafarnaum w Galilei). Tej 
liturgii przewodniczył przełożony 
wspólnoty lub Apostoł. Od głów-
nej czynności wieczornego spotka- 
nia pochodzi nazwa „łamanie chle-
ba”. Sam Paweł również przewod-
niczył tego typu zgromadzeniom. 
W swoich listach Apostoł wspo-
minając o tej szczególnej celebracji,  
nazywał ją jednak „Wieczerzą  
Pańską” (1 Kor 11,20). To w tym 
kontekście przywołane są przez 
Pawła  słowa ustanowienia rzeczy- 
wistości Ciała i Krwi Zbawiciela, 
pozostawionych uczniom przez 
Baranka Paschalnego, w przededniu  
Jego odkupieńczej śmierci. Apostoł 
odnosi uczestników tych świętych 

zebrań do konieczności uczenia się 
od Chrystusa jedności, przezwycię-
żającej podziały społeczne między 
braćmi. Stąd podkreślana przez Paw-
ła łączność między chrztem a świę-
tym posiłkiem.

Haggada pierwowzorem 
liturgii słowa

W Dz 20,7 dostrzegamy Pawła  
długo nauczającego w pierwszy  

dzień po szabacie. Apostoł przypo-
mina w tym ojca rodziny zbiera- 
jącego dzieci w czasie świętowa-
nia Paschy, aby opowiedzieć im 
o wyzwoleniu Narodu Wybrane-
go z niewoli egipskiej (haggada). 
Opis z Dziejów Apostolskich wska-
zuje na posiłek po nauce. 
Wobec Koryntian Paweł podkre-
śla, że Jezus zebrał uczniów w noc 
przed swoim odejściem, zatem ce-
lebracja tego wydarzenia nawiązu-
je do przejścia Izraelitów ze stanu  
śmierci do życia, podkreślając  
wartość wyzwolenia. Tak jak Pas- 
cha sprzed lat, upamiętniana co  
roku, tak śmierć i zmartwychwsta- 
nie Nauczyciela, są widziane przez 
Apostoła jako zerwanie pęt niewoli, 
najpierw egipskiej a potem grzechu. 
Zbigniew Kiernikowski tłumaczy 
to w sposób następujący: Żydzi ce-

lebrowali owe ryty, przeżywając każ-

dorazowo w ten sam sposób obecność 

Boga w swoim pokoleniu, w swojej 

rodzinie, w życiu każdego uczestni-

ka uczty paschalnej… W celebracji  

Paschy został zawarty schemat [narzę-

dzie] wyzwolenia, którego człowiek sta-

le potrzebuje. 

„Drugi Chleb” 
i „Czwarty Kielich”

Jezus tworzy z celebrowanego wyda- 
rzenia osobiste spotkanie z Bogiem.  
Wyzwolenie z niewoli grzechu  
i Nowe Przymierze zostały doko-
nane w Ciele i Krwi Jezusa. Jego 
ofiara zastąpiła to, co w celebracji  
paschalnej, składającej się z rytuału  
trzech chlebów i czterech kielichów  
nazywano „chlebem udręczenia” 
i „kielichem Hallelu”. Chleb przaśny, 
pierwotnie podkreślający zakończe-

-nie jednego okresu pracy na roli, 

został wykorzystany do wyraże-
nia konieczności opuszczenia nie-
woli w pośpiechu. Jako taki został  
użyty przez Mistrza do pod- 
kreślenia wydostania się z niewoli  
grzechu. Chleba nie krojono, ale  
go łamano. Drugi z trzech chlebów 
nosił nazwę „chleba udręczenia”. 
Modlitwy wypowiadane przy okazji  
dzielenia go i spożywania z gorz- 
kimi ziołami przypominały o nie- 
woli. Pieczywo musiało być przaśne, 
gdyż wyrażało to pośpiech opuszcza- 
jących Egipt. Jedna część podzie- 
lonego na początku uczty pod- 
płomyka była rozdzielana i spoży- 
wana z pierwszym chlebem prza-
śnym po drugim kielichu. Pozostałą 
część drugiego chleba spożywano  
dopiero na końcu uczty, na pa-
miątkę ofiary paschalnej. Podobnie 
rzecz miała się z winem. Picie go  
podkreślało przechodzenie do ko-
lejnych punktów posiłku paschal-
nego. Ucztę otwierał kielich zwany 
qaddosh, następnie drugi kielich 
towarzyszył recytowaniu Haggady,  
trzeci kielich kończył ucztę. Po  
uczcie wznoszono czwarty kielich, 
związany z recytacją Hallelu (wy-
korzystywane tu pieśni pochwalne:  
Ps 79,6-7; 115-118; 136). To wła-
śnie zakończenie posiłku paschal-
nego podkreślają słowa, które 
tradycja pawłowa (1 Kor 11,25) 
przekazała pełniej niż wersja marko-
wa. Kielich czwarty podkreśla Bożą 
wierność narodowi wybranemu  
(mimo niewierności samych Izra-
elitów), przypieczętowaną przez  
śmierć Jezusa, co nadaje gestom  
i pojednaniu charakter nieodwo-
łalny. Krew baranka, wyrażająca  
wstępnie prośbę o obfitość trzody,  
w tym kontekście zaczęła oznaczać 
prośbę o ocalenie przed śmiercią.  
Od czasów wzniesienia Przybytku  
Boga na pustyni, krew stała się  
znakiem przymierza. Co prawda,  
żaden Żyd nie zaakceptowałby 
picia krwi, ale już w Starym Te-
stamencie wino było postrzegane 
jako „krew winogron”, a zatem 
wino związane z Paschą i krew zwią-
zana z Przymierzem w Jezusie sta-
ją się jednym. Określenia „To jest 
Ciało moje” i „To jest Krew moja” 
nie tyle zastępują dotychczasowe 

„Święty Paweł piszący listy” 

Valentin de Boulogne
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Ks. dr Aleksander Dziadowicz, 

absolwent specjalistycznych studiów  

z teologii biblijnej i nauk biblijnych  

w Strasburgu i w Jerozolimie. Wy-

kładowca Listów św. Pawła i teologii 

biblijnej oraz spowiednik w Wyższym 

Seminarium Duchownym w Pelplinie.

znaczenie uczty, ale uwypuklają jej 
charakter przygotowany od wie-
ków. Chrystus, szczególnie w paw- 
łowej wersji słów konsekracji,  
uzmysławia uczestnikom posiłku,  
że całe udręczenie niewoli wziął 
na siebie, dlatego termin „chleb 
udręczenia” zastępuje słowami  

„Ciało moje”. Wszystkie przekazy  
wspominają odkupieńczą wartość  
Krwi, za wielu wylaną (Mt/Mk), 
na odpuszczenie grzechów (Mt 26,28). 
Przekaz pawłowy odnosi to do 
uczestników uczty paschalnej: krew 

za was będzie wylana (Łk 22,20). 
Ponadto w wersji markowej bra- 
kuje słów: za was wydane przy oka- 
zji konsekracji chleba (Łk 22,19a). 
Brakuje również nakazu: to czyńcie  

na moją pamiątkę (1 Kor 11,24-25). 
Apostoł podkreśla powyższy nakaz 
przy konsekracji Ciała i Krwi,  
podczas gdy jego uczeń Łukasz 
zapisuje te słowa jedynie w od- 
niesieniu do konsekracji Ciała.  
Zbigniew Kiernikowski tłuma-
czy znaczenie tych słów: Polecenie 

Czyńcie to na moją pamiątkę… otwiera  

nową perspektywę. Tutaj nie chodzi już 

tylko o statyczną czy materialną prze-

mianę chleba jako chleba w Ciało  

Jezusa, ale o to, że przy spełnianiu tych  

znaków i gestów ma się dokonać  

(i wciąż dokonywać) uobecnienie dzie-

ła wyzwolenia i pojednania, w którym 

Jezus wydał samego siebie za ludzi bę-

dących pod jarzmem grzechu.

Obie tradycje jednak odnoszą usta-
nowienie Eucharystii do eschatolo-
gicznej realizacji Królestwa Bożego. 
Otóż Jedno Ciało Jezusa podzielone 
między uczniów ma doprowadzić 
do scalenia ich między sobą, aby 
razem przedstawiali sobą całe-
go Chrystusa. Ku temu służy dar 
Ducha Świętego.

Pokarm duchowy
W oparciu o informacje przytoczo- 
ne powyżej możemy podkreślić,  
że Paweł przekazuje Kościołowi 
pierwsze sformułowanie teologii  
eucharystycznej opartej na trady- 
cji paschalnej: Chrystus bowiem  

został złożony w ofierze jako nasza  

Pascha (1 Kor 5,7). Pełne uczestni- 
ctwo w celebracji eucharystycznej 
nie tylko przywołuje na pamięć rze-

czywistość eschatologiczną, ale daje 
spożywającemu Ciało i Krew Chry-
stusa Uwielbionego dotykać Nie-
ba, na które ma szansę dzięki łasce 
chrztu.
Ostatnim zagadnieniem, którego  
dotkniemy przy okazji omawia-
nia pawłowego spojrzenia na ucztę 
paschalną, jest kwestia ubóstwa, 
którą podkreśla Paweł w repry-
mendzie przesłanej Koryntianom. 
To spostrzeżenie nawiązuje rów-
nież do zwyczajów żydowskich. 
Idzie o szczególne wyczulenie na  
potrzebujących. Przypomnijmy na- 
kaz wspólnego posiłku w Egipcie 
oraz nakaz wspólnego spożywa-
nia manny na pustyni. Izraelici, 
uwrażliwiani od pokoleń, starali się 
ułatwiać celebrowanie Paschy każ-
demu, kto tego pragnął. Tę troskę 
przedstawia Apostoł czytelnikom 
swego listu, przy okazji omawia-
nia zebrań liturgicznych młodej 
wspólnoty w Koryncie. Wydaje się  
jednak, że Paweł dobrowolnie re-
zygnuje z tradycji żydowskiej, łą-
czenia posiłku z uwielbieniem Boga, 
i sugeruje rozdział między agapą  
a Eucharystią (1 Kor 11,21-22.34).  
Może to być związane nie tyle  

z rezygnacją z troski o ubogich, ale 
szukaniem modelu życia i celebracji  
dla wspólnoty zróżnicowanej pod 
względem pochodzenia religijnego. 
Uwaga poświęcona ubogim człon- 
kom wspólnoty odnosi też wszys- 
tkich chrześcijan do duchowego  
przyjęcia słów Jezusa: przyjdźcie  

do mnie wszyscy, którzy utrudzeni  

i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię 

(Mt 11,28) oraz nie potrzebują leka- 

rza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają 

(Łk 5,31). Gest łamania chleba, 
jako centralne wydarzenie Wiecze-
rzy Pańskiej, daleko przekracza bra-
terski charakter dzielonego posiłku. 
Należy go widzieć także w kontek-
ście wydarzeń z Wielkiego Piątku. 
Uświadamia on złamanie człowie-
czeństwa Jezusa na krzyżu. Owo zła-
manie uzdrawia zbolałą ludzkość 
i nadaje jej zdolności umierania  
dla innych.

„Chrystus łamiący chleb” , Pier Leone Ghezzi
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