Boze Cialo 2020

Drugie czytanie - z pierwszego listu do Koryntian 10, 16 - 17
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.

W czasach gdy Pawel pisal list do Koryntian, Swiatynia Jerozolimska jeszcze
instniala i Zydzi skladali w niej ofiary ze zwierzat. W tym samym czasie, inne ludy
rowniez skladaja ofiary ze zwierzat swym bozkom. Poganie czesto po zlozeniu ofiary,
spotykaja sie na wspolnym posilku w swiatyni, gdzie spozywaja czesc zlozonej ofiary.
W ten sposob maja nadzieje wejsc w komunie z czczonym bostwem. W
przeciwienstwie do nich wszystkich, chrzescijanie nie skladaja ofiar ze zwierzat.
Zdazalo sie, ze ci, ktorzy niedawno przyjeli Chrzest Swiety, dotad regularnie
uczestniczyli w skladaniu ofiar w swojej poprzedniej religii, a takze w posilkach
organizowanych po ceremoniach. Niektorzy wprawdzie zrezygnowali ze skladania
ofiar ze zwierzat ale czesto mieli ochote wziac udzial w samym posilku w swiatyniach
poganskich.
Pawel, w swym pierwszym liscie do Koryntian, odpowiada na nurtujace tamtejszych
chrzescijan pytania :
1. Czy chrzescijanin moze uczestniczyc w lamaniu Chleba i chodzic na poganskie
posilki ?
2. Czy chrzescijanin moze spozywac mieso, ktore wczesniej bylo zlozone w ofierze
poganskiemu bozkowi ? Istniala bowiem praktyka, ze czesc ofiarnego miesa
byla spozywana w sakralnych posilkach, a reszte sprzedawano na targu czy z
rzezni i kazdy mogl je kupic.
•

Ten temat jest tez poruszony w 15 rozdziale Dziejow Apostolskich, w
14 i 15 rozdziale listu do Rzymian oraz w pierwszym liscie do
Koryntian : w rozdzialach 14 i 15.

Niektorzy uwazali, ze skoro chrzescijanin nie wierzy w bozki, to nie ma znaczenia czy
kupuje i zjada mieso, zlozone wczesniej w ofierze poganskiej. Pawel przychyla sie do
takiego rozumowania, jednak zaznacza, ze nie moze to byc powodem do zgorszenia
innych-bardziej skrupulatnych chrzescijan i nie moze tez byc dawaniem okazji, by
nie-chrzescijanie rozumieli to jako uczestniczenie w idolatrii.

« Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi
Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?
-

Pawel tlumaczy tu, ze liturgia Eucharystii jest posilkiem.
Pawel podkresla, ze Eucharystia wprowadza nas do komunii z Bogiem.
•

«Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie
wylana. » (Lk 22, 20)
- W jezyku biblijnym, slowo Przymierze wskazuje na wzajemne
przynalezenie do siebie Boga i narodu wybranego.

-

W Jezusie Chrystusie, Bog zawarl Przymierze z cala ludzkoscia.
To w Jezusie, cala ludzkosc przyjmuje propozycje Boga i odpowiada na nia.
Jezus utrzymuje dialog z Bogiem Stworzycielem, zaproponowany niegdys
Adamowi… a przez niego, calej ludzkosci.
W Jezusie, Ktory jest Bogiem i Czlowiekiem, Bog proponuje Swa Milosc, a
ludzkosc odpowiada dziekczynieniem.
Jezus jest Slowem Ojca…
Eucharystia jest miejscem wypelnienia sie Przymierza…
•

-

« Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże,
Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć
i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen”.

Eucharystia jest « posilkiem sakralnym », wprowadzajacym do komuni z Bogiem.
Jednak w przeciwienstwie do poganskich posilkow sakralnych, ofiara, ktorej
oczekuje od nas Bog, jest bezkrwawe powierzenie (oddanie) Mu naszego zycia :
•

« Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy;
całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś. Wtedy powiedziałem: «Oto
przychodzę; w zwoju księgi o mnie napisano: Jest moją radością, mój
Boże, czynić Twoją wolę, » (Ps 40, 7-9)
- Chrystus ofiarowal cale swe zycie sluzbie braciom. W Eucharystii,
przyjmujac Komunie Swieta, jednoczymy nasze zycie z zyciem Jezusa
i ofiarowujemy je Bogu Ojcu.

« Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? »
-

Pawel tlumaczy, ze wtedy, gdy rzeczywiscie jestesmy jedym cialem z
Chrystusem, On czyni nas zdolnymi do zycia, tak jak On…do ofiarowywania
Bogu Ojcu naszego zycia, dla narodzin nowej ludzkosci…

Ewangelia wedlug Swietego Jana 6, 51-58
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. 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».

-

Te slowa, wypowiedziane przez Jezusa w synagodze w Kafarnaum, wywolaly
wielkie poruszenie wsrod sluchaczy i wielu odwrocilo sie od Niego, wielu
przestalo za Nim chodzic. Wtedy Jezus zapytal Apostolow:
«Czyż i wy chcecie odejść?», a Piotr odpowiedzial Mu: “«Panie, do kogóż
pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty
jesteś Świętym Boga. »

-

W czytanym dzis fragmncie slowo « cialo » jest synonimem « zycia ».

« Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata».
-

-

Najczesciej wystepujacym slowem w czytanym dzis fragmencie Ewangeli jest
“zycie”.
• “Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją,
Boże. » (Hbr 10,7)
– A wola Boza jest, by wszyscy mieli zycie wieczne…
Zycie jest darem.
• “O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie
macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, <dalejże, kupujcie> bez
pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądza
na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, co nie nasyci?
Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje
tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie,
posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. » (Iz 55, 1-3)

Historia biblijna ukazuje, jak na przestrzeni wiekow rozwijalo sie znaczenie slow
« ofiara i skladac ofiare ». Na poczatku, Hebrajczycy skladali krwawe ofiary z ludzi i
zwierzat. Wowczas uwazano, ze aby wejsc do Bozego swiata, by zblizyc sie do
Boga, trzeba ofiarowac Mu czyjes zycie.

1. Pierwszy etap – Bog zakazuje skladania ofiar z ludzi.
•

Bog mowi do Abrahama : «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu
nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi
nawet twego jedynego syna». (Rodz 22,12)
Nadal sklada sie w ofierze zwierzeta ale istnieje tez inna forma
ofiary - chleba i wina – tak zwana ofiara Melchizedeka.

•

« Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a [ponieważ]
był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc:
«Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego,
Stwórcę nieba i ziemi! Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy,
który w twe ręce wydał twoich wrogów!» (Rodz 14, 18-20)

2. Nadanie nowego znaczenia ofiarom skladanym ze zwierzat.
Za czasow Mojzesza, od chwili otrzymania Dziesieciu Przykazan,
zaczyna sie zwracac uwage na to, ze wazniejszym od skladania
ofiar Bogu jest zycie z Nim w Przymierzu, z Nim, ktory wyzwala
czlowieka…

3. Prorocy nauczaja, ze wazniejsza od skladania ofiar ze zwierzat
jest ofiara serca.
Prorocy tlumaczyli, ze wazniejszym od zlozonej Bogu ofiary jest
kochajace serce.
•

« Miłości pragnę, nie krwawej ofiary,
całopaleń. » (Oz 6,6)

•

« Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoż żąda Pan od
ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i
pokornego obcowania z Bogiem twoim?» (Mi 6,8)

•

« Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy.
Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze

poznania Boga bardziej niż

pełne są krwi. Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków
waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się
w dobrem! » (Iz 1, 15-17)

4. Ostatni etap – zycie w komunii z Bogiem nie polega na
skladaniu Mu krwawych ofiar ale dawaniu (poswiecaniu) swego
zycia na sluzbe braciom.

* Mowia o tym piesni o Sludze, zawarte w ksiedze
Izajasza.
- W tekstach Nowego Testamentu, Jezus czesto jest przedstawiany
jako Sluga zapowiedziany przez poroka Izajasza, jako Ten, ktory
ofiarowuje cale swe zycie dla ludzi…
•

« Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». (w.51)

•

« Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto
Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.” (w. 57)

