
Mk 14, 12 - 25 

(12) W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa 

Jego uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł 

spożyć Paschę?  

(13) I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: Idźcie do miasta, a 

spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim  

(14) i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla 

Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?  

(15) On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla 

nas.  

(16) Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział,                     

i przygotowali Paschę.  

(17) Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastoma.  

(18) A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was 

Mnie zdradzi, ten, który je ze Mną.  

(19) Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: Czyżbym ja?  

(20) On im rzekł: Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza w misie.  

(21) Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu 

człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego 

człowieka, gdyby się nie narodził.  

(22) A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: 

Bierzcie, to jest Ciało moje.  

(23) Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy.  

(24) I rzekł do nich: To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana.  

(25) Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż 

do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym. 

 

 

 

 

 



 

 

Ostatnia Wieczerza - (Mk  14, 12 - 25) 

Ks. dr hab. Michał Bednarz, "Krąg biblijny nr 37" Wyd. Biblos 

 

   Posiłek, zwłaszcza spożywany wspólnie, posiadał niezwykłe znaczenie dla ludzi 

starożytnego świata semickiego. Człowiek współczesny nie potrafi tego w pełni zrozumieć. 

Wspólnota stołu nakładała pewne zobowiązania wobec współtowarzyszy,  z którymi się 

wspólnie spożywało pokarm. Poprzez wspólny posiłek wchodziło się  w pewne przymierze 

ze współtowarzyszami (por. Rdz 31, 54) i każda zdrada współbiesiadnika uchodziła na 

niezwykłe wiarołomstwo (Ps 41, 10).  

Szczególne jednak znaczenie posiadało wspólne spożywanie wieczerzy paschalnej. 

Zdamy sobie z tego w pełni sprawę, jeżeli uświadomimy sobie, czym była i jest nadal dla 

Żydów wieczerza paschalne. 

 Wieczerzę paschalną spożywano 15 nisan tj. według naszego sposobu liczenia wieczór 

14 nisan. U Izraelitów dzień zaczyna się bowiem wieczorem. Tak postępowano począwszy 

od II w. przed Chr. 

 Pascha była i jest uroczystym świętem. Było to prawdopodobnie święto pasterzy jeszcze 

w czasach przed Mojżeszem.  

Księga Wyjścia (Wj 5, 1-3; 10, 8-9) świadczy o tym, że naród izraelski był już zżyty             

z ofiarą paschalną jeszcze przed opuszczeniem Egiptu. Wiązano ją z wiosenną ofiarą 

młodego zwierzęcia, która miała zapewnić stadom płodność i rozrost.                                

Izraelici praktykowali ten bardzo stary zwyczaj pasterski jeszcze wtedy, gdy byli 

seminomadami. Wskazuje na to przede wszystkim ryt tej ofiary.  



Uroczystości odbywały się poza sanktuarium, bez kapłana i ołtarza. Ofiara pochodziła ze 

stada, a spożywano ją razem z niekwaszonym chlebem Beduinów i z ziołami pustyni. 

Uroczystość tę obchodzono w nocy, kiedy nie trzeba było się troszczyć o stado.                 

Działo się to w czasie pełni księżyca, gdy noc była jaśniejsza. 

Etymologia słowa pesah jest nieznana. Wyjaśnienie powstania święta Paschy podaje 

Księga Wyjścia (12, 13.23.27).  

Biblia przedstawia je zawsze jako pamiątkę Wyjścia (Wj 13, 3-10; por. także PWT 16, 1-

3). Takie znaczenie tego święta jest jednak późniejsze. Dokonano więc pewnej jego 

„historyzacji”. Nie oznacza to jednak, że opowiadanie o ostatniej pladze i Wyjściu zostało 

wymyślone, aby wyjaśnić święto („legenda kultyczna”). Pamięć o tych wydarzeniach 

historycznych zachowała się w narodzie izraelskim.  

Zwyczaj pasterski stał się obyczajem wędrowców gotowych do drogi (Wj 12, 11).            

Chleb przaśny stał się znakiem pośpiechu w tym odejściu (Wj 12, 34.39).  

Rytuał paschalny jest ściśle związany z oswobodzeniem Izraela z niewoli egipskiej                     

i z przygotowaniem do zawarcia przymierza na Synaju oraz z całym szeregiem wydarzeń, 

które ukształtowały naród izraelski i uczyniły go wyłączną własnością Boga (Wj 6, 6-7; 19, 

4-6). Posiłek wiązał członków rodziny w chwili, gdy przygotowywali się do opuszczenia 

kraju niewoli i wyruszali w niepewną wędrówkę po pustyni, gdzie mogły im grozić siły 

rozkładowe. Jednym słowem: rytuał ten służył oddzielenia Izraelitów od Egipcjan                          

i wyodrębnienia ich jako wspólnoty, którą Bóg wybawił i uznał za swoją własność.  

Autor natchniony informuje ponadto, że w przyszłości należy obchodzić pamiątkę tej 

nocy. Cała wspólnota Izraela winna powtarzać ten ryt przez wszystkie pokolenia. Pascha, 

jako trwała instytucja religii Mojżeszowej, miała być pamiątką wyjścia Izraela z Egiptu.  

Ale termin „pamiątka” oznacza nie tylko wspomnienie przeszłego wydarzenia. 

Czasownik „pamiętać” występuje dosyć często w Starym Testamencie i znaczy tyle, co 

dowiedzieć się o jakimś wydarzeniu, aby odpowiednio na nie zareagować, np. Bóg pamięta 

swoje przymierze z patriarchami po to, aby je zrealizować (Wj 2, 24; 6, 5). Ryt święta  

Paschy miał przypominać narodowi minione wydarzenia oraz utrzymywał Izraelitów we 

wspólnocie. 

 Noc ta przypominała wielkie wydarzenie z przeszłości, ale równocześnie sądzono, że 

właśnie w noc paschalną nastąpią wielkie wydarzenia. W tę noc będzie miało miejsce 

„nowe Wyjście” i pojawi się Mojżesz i Eliasz. Ukaże się także Mesjasz i nastąpi koniec 

świata. 

 Od dnia 10 nisan każda rodzina wybierała jednorocznego baranka nie mającego żadnych 

braków fizycznych. Wszystkie ceremonie związane z jego zabiciem odbywały się 14 nisan 

po południu w sanktuarium. Baranka oddawano ofiarnikom, znajdującym się przy wejściu 

na dziedziniec kapłanów. Z powodu wielkiej liczby zwierząt ofiarnych zaczynano je zabijać 

już po południu (wbrew Wj 12, 6).  



Baranka należało tak zabić, aby wypłynęła krew, której Hebrajczycy nie mogli 

spożywać. Kapłan wylewał krew ofiary przed ołtarzem całopalenia. Kiedy na terenie 

świątyni zabijano baranki paschalne, wypływała stamtąd prawdziwa rzeka krwi.  

Józef Flawiusz pisze, że w jednym tylko dniu, 14 nisan 65 roku, zabito 255 600 

baranków. Ten ryt nazywał się przygotowaniem Paschy. Wnętrzności i tłuszcz spalano, a 

ofiarodawca zabierał baranka. Należało go jeszcze upiec i spożywano go w czasie 

wieczerzy paschalnej w tę noc pełni księżyca. Nie wolno było jednak łamać jego kości, a 

pozostałości po posiłku należało spalić. Ponadto do wieczerzy należało jeszcze przygotować 

pięć rodzajów ziół, wino i słodki, ceglasty sos (charoset).  

Zioła przypominały ucztującym cierpienie, jakie Izraelici znosili w obcej ziemi, a 

czerwone wino – cierpienia, jakich doświadczali nas Nilem, oraz krew, którą tam wylewali. 

Ceglasty sos przypominał zaś cegłę i zaprawę murarską, które musieli wyrabiać w Egipcie. 

Posiłek spożywano po zachodzie słońca i w postawie stojącej, na znak gotowości do 

drogi, a oprócz tego szatę należało podciągnąć w pasie, założyć na nogi sandały i wziąć w 

rękę laskę. Ten przepis nie był zachowywany.  

Wbrew zaleceniom Wj 12, 11 spożywano tę wieczerzę w pozycji półleżącej, stosując się 

do zwyczaju grecko-rzymskiego, odpowiadającego bardziej ludziom wolnym. 

 Głębokie znaczenie wieczerzy paschalnej zrozumie się tylko wtedy, gdy przeczyta się 

Stary Testament i pisma rabinackie. Pascha była uroczystością liturgiczną, celebrowaną 

przez wspólnotę narodu wybranego, w czasie której składano ofiarę i spożywano ucztę 

kultyczną. Spożycie baranka paschalnego uchodziło za ryt ofiarniczy (Pwt 16, 1-8). 

  Wieczerza paschalna ma także charakter społeczny. Wszyscy powinni wziąć w niej 

udział. Zachowanie tego rytu jest nie tylko przywilejem, ale i obowiązkiem (Wj 12, 6.48). 

Gromadzono się w grupach liczących przynajmniej dziesięć osób.                        

 Wszyscy uczestnicy byli zobowiązani spożyć kawałek baranka. W uczcie tej mogli brać 

udział tylko członkowie narodu wybranego (Wj 12, 43-49). Pierwotnie wszyscy, którzy nie 

mogli zadośćuczynić przepisowi zachowania Paschy we właściwym czasie, byli 

zobowiązani uczynić to miesiąc później (Lb 9, 10-12). Obowiązek spożycia tego posiłku był 

tak ściśle przestrzegany, że nawet ubodzy, jeżeli niemieli za co kupić baranka, wina i ziół, 

otrzymywali je z gminy. 

   W aktualnej formie opis zdradza pewne tendencje doktrynalne: Jezus posiada prorocką 

znajomość przyszłych wydarzeń, a ponadto ewangeliści zaznaczają, że Chrystus 

przygotowuje swoją Paschę w czasie i w kontekście Paschy żydowskiej, realizując tym 

samym zapowiedź Starego Testamentu.  

Z punktu widzenia teologicznego jest niezwykle ważne, że św. Marek używa tutaj słowa 

„ofiarowywano” (Mk 14, 12). W klasycznym języku greckim i w Starym Testamencie był 

to termin techniczny na określenie ofiary.  



 To słowo wskazuje, że zabicie baranka u Żydów miało znaczenie teologiczne. Była to 

prawdziwa ofiara, podobnie jak i posiłek, który następował bezpośrednio po niej.                   

Był to święty posiłek. Ponieważ Chrystus ustanowił Eucharystię, posługując się rytem 

Paschy żydowskiej, dlatego słowo „ofiarowywano” wskazuje pośrednio, że gest Jezusa jest 

ofiarą. 

 Interesujące jest także zestawienie literackie: przygotowaniom Judasza zmierzającym do 

wydania Mistrza odpowiada przygotowanie wieczerzy paschalnej, w której Chrystus daje 

się jako pokarm. 

 Święty Marek skupia uwagę na zapowiedzi Jezusa, która zrealizuje się w najbliższym 

czasie. Uczniowie będą mogli o wszystkim przekonać się osobiście. 

 Ostatnie dni ziemskiego życia Jezus spędził najprawdopodobniej w Betanii razem             

z apostołami i przyjaciółmi. Atmosfera nie była z pewnością taka jak zwykle w wigilię 

wielkiej uroczystości. Tajemniczość i troska przebijały z twarzy Zbawiciela.  

Nieco wcześniej Jezus wzruszył się przed grobem Łazarza (J 11, 33). To samo 

powtórzyło się, gdy Grecy zapragnęli Go zobaczyć (J 12, 36). Wszystko to stanowiło 

zapowiedź męki. Teraz, kiedy ona się zbliżała, Jezus zaczynał odczuwać lęk przed 

cierpieniami. U apostołów wzrastało oczekiwanie królestwa Izraela (Dz 1, 6).  

W dniu, w którym należało przygotować wieczerzę paschalną, Jezus pozostał w mieście       

i nie wrócił już do Betanii.  

  Św. Marek określa ten dzień bardzo dokładnie. Stwierdza, że było to wtedy, „kiedy 

ofiarowywano Paschę” (Mk 14, 12). Wydaje się, że był to czwartek, ponieważ wszyscy 

ewangeliści zgodnie stwierdzają, że Jezus umarł w przeddzień szabatu, tj. w piątek. 

  Święty Marek podkreśla, że Jezus ma zamiar spożyć z uczniami wieczerzę paschalną 

(Mk 14, 14). Zwrot „spożyć Paschę” był u Hebrajczyków określaniem technicznym 

wieczerzy, która miała miejsce na początku Świąt Przaśników. Być może Jezus miał na 

uwadze nową Paschę, a uczniowie przygotowują tylko Paschę żydowską.  

Chrystus wysłał dwóch uczniów, aby przygotowali wieczerzę. Znakiem dla nich będzie 

mężczyzna niosący dzban wydaje się na pierwszy rzut oka dziwna. Trzeba jednak pamiętać 

o tym, że w dniach bezpośrednio poprzedzających mękę Jezus okazywał bardzo często 

niezrozumiałą wiedzę, aby uczniowie zrozumieli, że oddaje się dobrowolnie na śmierć.  

Mężczyzna niosący dzban winien zwrócić uwagę na uczniów, ponieważ na Wschodzie 

zwykle tylko kobiety nosiły wodę w dzbanach. Mężczyźni natomiast czynili to                        

w workach skórzanych. Gdy dwaj uczniowie wejdą do miasta, zapewne przez tzw. Bramę 

Fontanny koło sadzawki Siloa, spotykają wspomnianego mężczyznę, który był 

prawdopodobnie niewolnikiem, ponieważ nie do niego mieli się zwrócić z prośbą.                  

To spotkanie mogło mieć miejsce przy schodach prowadzących do sadzawki Siloe do 

zachodniej części miasta. 



 Uczniowie udali się prawdopodobnie na zachodnie wzgórze Jerozolimy.              

Ewangelista nie określa bliżej tego miejsca. Być może znajdowało się ono na tzw. Syjonie 

chrześcijan, gdzie tradycja lokalizuje Wieczernik. 

  Badania archeologiczne przeprowadzone w roku 1899 na Syjonie chrześcijańskim 

wykazały, że znajdowała się tam budowla HagiaSion – Matka wszystkich kościołów. 

Została zbudowana przed rokiem 347 i wiązało się z nią wiele wspomnień: ostatnia 

wieczerza, zesłanie Ducha Świętego, zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny, dom Marii, matki 

Jana Marka, dom św. Jakuba.  

W latach 1949-1951 J. Pinkerfeld przebadał średniowieczny Wieczernik i stwierdził, że 

jego mur północny, południowy i wschodni stanowi najstarszą część budynku z epoki 

rzymskiej.  

Te badania archeologiczne są zbieżne ze świadectwami źródeł literackich z IV wieku 

(Cyryl Jerozolimski, Epifaniusz, Euzebiusz z Cezarei), z których można wyciągnąć 

następujące wnioski:  

1)  Pierwotny budynek był już kościołem, gdy w roku 130 Hadrian wizytował to miejsce.  

2)  W czwartym wieku sanktuarium nazywało się kościołem apostołów i wierzono, że 

zostało zbudowane na miejscu, gdzie uczniowie Jezusa zgromadzili się w czasie, kiedy 

zstąpił na nich Duch Święty.  

3)  Nauka Ewangelii wyszła z góry Syjon i tam zatrzymał się Chrystus. To stwierdzenie 

Euzebiusza (+ 340) jest echem starej tradycji, według której tutaj właśnie był 

Wieczernik.  

Opierając się na autorytecie wspomnianych świadków, można przyjąć jako 

prawdopodobne, że starożytna synagoga, która istnieje tutaj jeszcze dzisiaj, była 

chrześcijańskim domem modlitwy, wzniesionym w miejscu zesłania Ducha świętego 

jeszcze przed rokiem 130. Ta budowla oraz dzielnica nie uległy zniszczeniu (70 r.), ale 

judeochrześcijanie utrzymywali się na Syjonie, jak w getcie, aż do IV wieku, kiedy usunęli 

ich stąd chrześcijanie bizantyjscy.  

 Kiedy wzniesiono tutaj słynną bazylikę HagiaSion, wspomniana synagoga 

przedbizantyjska stanowiła jej część (prawa kaplica). Bazylika została zniszczona w roku 

1219, ale pozostała kaplica, którą niekiedy nazywano kaplicą umycia nóg. W roku 1335 

franciszkanie nabyli ten budynek oraz przyległy teren. Zbudowali klasztor, którego ślady 

znajdują się dokoła małego dziedzińca na południe od tzw. grobu Dawida.  

  W tym okresie Wieczernik został zrekonstruowany i przybrał aktualny wygląd 

majestatycznej sali o gotyckich łukach. W roku 1524 franciszkanie musieli opuścić parter, 

gdzie mieści się średniowieczny grobowiec Dawida. To miejsce stało się odtąd meczetem.  

Z kolei w roku 1552 sułtan Slim I wyrzucił franciszkanów również z Wieczernika                         

i klasztoru. 



  Nie wiadomo, do kogo należało to miejsce w czasach Chrystusa. Jezus wspomniał             

o gospodarzu domu, lecz nie wymienił jego imienia. Niektórzy próbują określić tę osobę, 

ale opierają się jedynie na domysłach. Wymienia się np. Józefa z Arymatei, Nikodema czy 

rodzinę Jana Marka. Wielu uważa (np. G. Ricciotti), że to ostatnie jest bardzo 

prawdopodobne, gdyż dom ewangelisty stał się po wniebowstąpieniu Jezusa miejscem 

zebrań chrześcijan jerozolimskich. 

 Nie wiemy także, jaki charakter miała prośba Jezusa. Być może Chrystus chciał tylko 

skorzystać z przywileju, jaki Mu przysługiwał w tym dniu.  

Mieszkańcy Jerozolimy byli zobowiązani użyczyć swych mieszkań pielgrzymom, aby 

mogli spożyć wieczerzę paschalną. W takim razie gospodarz mógł być kimś 

przypadkowym.  

Pozostaje jednak jeszcze inna możliwość. Jezus skierował prośbę do jakiegoś przyjaciela. 

Być może uzgodnił już z nim wcześniej całą sprawę. Ponadto Chrystus mówi                               

o nadchodzącej męce (Mt 26, 18). Z tego wynika, że ów gospodarz musiał być kimś bliskim 

Jezusowi. Obcemu człowiekowi bowiem nie wyjawia się tajemnic i spraw osobistych. 

Można więc przyjąć, że Wieczernik był własnością przyjaciela Mistrza.  

 Gospodarz „wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową” (Mk 14, 15).                  

Św. Marek określa tę salę przy pomocy terminu greckiego, którym określano 

pomieszczenie, znajdujące się na piętrze, ta sala była zwykle zarezerwowana dla gości.  

W bogatych domach nad apartamentami zarezerwowanymi dla rodziny gospodarza, a 

zamkniętymi dla obcych, znajdowała się duża sala, którą oddawano gościom. Można się 

było do niej dostać schodami, znajdującymi się na zewnątrz domu, tak iż goście nie 

sprawiali kłopotu. 

Wszystko dzieje się tak, jak zapowiedział Jezus. 

 Sala była już przygotowana do spożywania wieczerzy paschalnej. Gospodarz domu 

przygotował dywany, na których uczestnicy mieli spożywać posiłek. Prawdopodobnie 

przygotował także poduszki, na których goście wspierali się rękami. Ewangeliści 

zaznaczają, że wszystko dzieje się tak, jak powiedział Zbawiciel. Temat sprawdzającego się 

proroctwa podkreśla mesjańską godność Jezusa.  

  Uczniom nie pozostało nic więcej, jak tylko zatroszczyć się o to, co było konieczne do 

spożywania posiłku paschalnego, a więc musieli jeszcze przygotować chleb przaśny, 

gorzkie zioła, wino i specjalny sos (charoset). 

  W chwili rozpoczęcia wieczerzy Jezus w sposób uroczysty podaje do wiadomości, że 

jeden z Jego najbliższych współpracowników jest zdrajcą. 

  Słowa Jezusa wywołały niepokój uczniów. Przeczuwali jakieś nieszczęście.                        

Nie protestowani jednak ani nie twierdzili, że to niemożliwe. Nie starali się też odkryć 

wśród obecnych ewentualnego zdrajcy.  



Wiedzieli z doświadczenia, że Mistrz czyta w sercach ludzkich, a ponieważ byli 

świadomi własnej słabości i nędzy, która każdego może doprowadzić do upadku, stracili 

śmiałość i żaden nie czuł się pewny.  

  Każdy lękał się, że może być wskazany jako zdrajca. Dlatego pytali trwożliwie: 

„Czyżbym ja?” (Mk 14, 19). W ten sposób każdy z nich odzyskiwał pewność siebie. 

   Na pytanie uczniów Jezus powiedział: „Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę 

zanurza w misie” (Mk 14, 20).  

Te słowa podkreślają tragizm sytuacji. Nie należy ich interpretować w następujący 

sposób: Kto w tej chwili zanurza ze Mną rękę w misie, jest zdrajcą. W takim bowiem 

wypadku uczniowie rozpoznaliby go bardzo łatwo i nie tolerowaliby pośrodku siebie. 

Inaczej niż się to stało, zareagowaliby także na nieoczekiwanie wyjście Judasza (J 13, 29).  

 Słowa Jezusa są więc tylko aluzją do zwyczajów wschodnich. Chodzi o to, że wszyscy 

spożywali posiłek z jednej misy. Mistrz powtórzył więc tylko to, co już wcześniej stwierdził 

(por. Mk 14, 18b). Jego słowa są w takim razie znakiem dobroci.  W dalszym ciągu nie 

chciał zdemaskować zdrajcy, ale akcentował gorycz, która Go przepełnia.  

 Po raz drugi bowiem podkreślił, że wyda Go nie wróg, lecz ktoś bliski, apostoł, z którym 

łączyły Go zażyłe więzy przyjaźni. Jeszcze raz usiłował więc wzruszyć zatwardziałe serce 

Judasza. 

 W dalszej części wypowiedzi Jezus ukazuje konsekwencje czynu Judasza.                    

Jedne   z nich dotkną Go osobiści, a inne samego zdrajcę. Myśl o zdradzie była dla Niego 

niezwykle bolesna. 

  Jezus przyszedł, aby wypełnić wolę Ojca, i będzie ją realizował aż do końca. Nic nie 

zdoła Go powstrzymać.  

Ewangelista ukazuje Go jako tego, który świadomie i dobrowolnie poddaje się Bożym 

planom. Słowo „odchodzić” czy „podążać” lub „iść” jest typowe dla teologii czwartej 

Ewangelii. Pojawia się ono zwłaszcza w przemówieniu podczas ostatniej wieczerzy                

(J 13, 3.33; 14, 4.2) i uwydatnia pewien aspekt misji Jezusa, a mianowicie Jego 

posłuszeństwo Ojcu w dziele wcielenia i odkupienia.  

 Obecnie Chrystus rozpoczyna powrót do Ojca, aby w ten sposób uzupełnić zbawcze 

dzieło. Jednak ten powrót jest związany z cierpieniem. W takim wypadku bardzo często 

ewangeliści cytują Stary Testament, aby wykazać, że Jezus jest jednak zapowiedzianym                    

i oczekiwanym Mesjaszem. Czynią to szczególnie w opisie męki, chcąc podkreślić, że 

Chrystus w sposób doskonały pełni wolę Ojca.  

  Św. Marek posługuje się formułą: „jak jest napisane”. Jest to odwołanie się do 

autorytetu Biblii jako pisma szczególnego, ale pośrednio też do autorytetu samego Boga. 

  Wszyscy ewangeliści cytują tajemnicze słowa Jezusa: „Syn Człowieczy odchodzi, jak 

o Nim jest napisane”.  



 Co ma Chrystus na myśli? Dlaczego używa tak tajemniczego określenia                              

„Syn Człowieczy”?  

W wielu wypowiedziach określenie to mogłoby być zastąpione zaimkiem „ja” bez 

widocznej zmiany sensu. W palestyńskiej aramejszczyźnie dosyć często zastępowano 

zaimek pierwszej osoby wyrażeniem „syn człowieczy”, czyli po prostu „człowiek”.  

Intencją Jezusa mogłaby więc być pewna niechęć do mówienia o siebie czy też 

pragnienie uniknięcia pozoru egotyzmu. Chrystus mógł też mieć jakiś szczególny powód, 

np. nie chciał mówić zupełnie wyraźnie i zostawiał margines wątpliwości co do tego, czy 

mówi o samym sobie, czy o kimś innym.  

Tylko czy jesteśmy w stanie domyśleć się tej szczególnej przyczyny, dla której w 

pewnych wypadkach Jezus wybierał ten dziwny i niejasny sposób mówienia?  

Użycie takiego sposobu mówienia sugeruje, że pragnie podkreślić – nie mówiąc tego 

wyraźnie – że wypełnia pewną misję, którą zdołają rozpoznać ludzie wyczuleni na Jego 

posłannictwo, podczas gdy inni będą tylko pytać: Dlaczego tak siebie nazywa? 

 Greckie określenie „syn człowieczy” jest dosłownym przekładem hebrajskiego                     

be nadam albo aramejskiego bar naszah. Pierwotnie to określenie było synonimem słowa 

„człowiek” (= istota ludzka). Można powiedzieć, że wyrażenie to znaczyło tyle co „syn 

Adama”, czyli pewne indywiduum rasy ludzkiej (= syn ludzkości). 

  Stary Testament używa określenia „syn człowieczy” w różnych grupach 

znaczeniowych. Może ono po prostu znaczyć: „człowiek”, „członek ludzkiej społeczności” 

– zwłaszcza wtedy, gdy mowa jest o jego relacji w stosunku do Boga.  

Użycie tego wyrażenia podkreśla ułomność człowieka (Iz 51, 12; Hi 25, 6), jego małość 

w obliczu Boga (Ps 11, 4), a niekiedy jego grzeszność (Ps 14, 2-3; 31, 20), prowadzącą do 

śmierci (Ps 89, 48; 90, 3).  

 W Księdze Ezechiela prorok jest 90 razy nazywany synem człowieczym. Przeważnie 

Bóg zwraca się w ten sposób do niego. Na przykład kiedy Ezechiel upadł na twarz                    

i milcząc adorował chwałę Pańską, Bóg nazywał go synem człowieczym (Ez 2, 1.3).  

Określenie to uwydatniło dystans człowieka w stosunku do Boga i przypomniało 

prorokowi jego śmiertelność. Niekiedy wyraża ono zdziwienie, że mała istota została 

ukoronowana przez Boga na króla całego stworzenia: „Czym jest człowiek, że o nim 

pamiętasz, i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz?” (Ps 8, 5).  

Kryje się w tym wyrażeniu cała antropologia Starego Testamentu, którą można streścić w 

następujący sposób: wobec Boga człowiek jest zaledwie tchnieniem, a jednak Bóg obsypał 

go tyloma dobrodziejstwami. W pewnych jednak wypadkach określenie „syn człowieczy” 

może oznaczać szczególnego wybrańca, np. króla. „Niech ręka Twoja będzie nad mężem 

Twej prawicy, nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie” (Ps 80, 18). 



 W literaturze apokaliptycznej określenie „syn człowieczy” nabiera jeszcze innego 

znaczenia. Chodzi o znaczenie mesjańskie. W ten sposób została określona tajemnicza 

postać z Księgi Daniela. W jednej ze swych wizji prorok widzi „jakby Syna 

Człowieczego” (Dn 7, 13).  

  Mamy w niej do czynienia z niezwykłą scenerią. Z morza, wrogiego Bogu chaosu, 

wyszły cztery bestie, które symbolizują cztery mocarstwa. Autor ukazuje w sposób 

konkretny sukcesywne następowanie ziemskich mocarstw, które będą kolejno upadać, 

robiąc miejsce królestwu Bożemu. Wspomniane mocarstwa są pozbawione wszelkiej mocy, 

gdy stają przed tronem Boga, wyobrażonego w osobie starca.  

W tym momencie przybywa na (lub w) obłokach niebieskich ktoś, „jakby Syn 

Człowieczy”. Zbliża się do trybunału Boga i otrzymuje od Niego powszechne i wieczne 

panowanie nad całym światem.  

„A oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do 

Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę            

i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest 

wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” 

(Dn 7, 13-14).  

Nie wiadomo, w jaki sposób zrodziła się ta myśl. Nie jest wykluczone, że mamy tu 

nawiązanie do tradycji, zakładających istnienie uosobionej Mądrości Bożej albo że 

występuje tu aluzja do Adama z Księgi Rodzaju (1, 27), stworzonego na obraz Boży                    

i „niewiele mniejszego od istot niebieskich” (Ps 8, 6).  

W dalszej części Księgi Daniela autor podaje wyjaśnienie wizji. Wynika z niego, że 

królestwo przypadnie „świętemu ludowi Najwyższego” albo „świętym Najwyższego”              

(Dn 7, 18.22.27).  

Syn Człowieczy może więc tu oznaczać równocześnie lud mesjański, ale i samego 

Mesjasza, który lud reprezentuje. Pozornie może się wydawać, że chodzi tylko o ten właśnie 

lud, reprezentowany przez Syna Człowieczego, który jest otoczony chwałą.  

Chodziłoby więc o Boże królestwo eschatologiczne. Syn Człowieczy byłby tylko 

symbolem ludzkości. Jednak nie wolno zapominać o innej możliwości. Bestie przedstawiły 

aluzji do Głowy świętego ludu, któremu będzie przekazane całe panowanie jako udział                      

w królestwie Bożym. Jednak ta tajemnicza postać nie odpowiada w pełni tradycyjnemu 

pojęciu Mesjasza, króla z rodu Dawida. Jego przymioty przewyższają atrybuty Mesjasza, 

syna Dawida. Syn Człowieczy nie jest śmiertelnym stworzeniem i nie jest podobny do 

żadnego króla ziemskiego, ale jest osobistością transcendentną. 

 Wizja siódmego rozdziału Księgi Daniela wywarła na literaturę apokaliptyczną, która 

interpretowała indywidualistycznie symbol syna człowieczego i uwydatniała Jego cechy 

transcendentne.  



  Przypowieści Pierwszej Księgi Henocha, albo precyzyjniej tzw. Henocha Etiopskiego 

(powstały prawdopodobnie między 170 a 60 r. przed Chr.), świadczą, że w pewnych 

kręgach judaizmu oczekiwano Mesjasza, którego identyfikowano ze wspomnianym synem 

człowieczym.  

Syn człowieczy to istota tajemnicza, która przebywa w pobliżu Boga i posiada 

sprawiedliwość oraz możność objawiania dóbr zbawczych, zarezerwowanych na koniec 

świata. Jest preegzystującą istotą niebieską, a nie ziemskim królem mesjańskim.               

Został wybrany przed stworzeniem świata. Gdy przyjdzie kres czasów, wtedy syn 

człowieczy zasiądzie na tronie chwały jako sędzia wszystkich, zbawiciel i obrońca 

sprawiedliwych, żyjących przy Jego boku po zmartwychwstaniu.  

Chociaż czas powstania Przypowieści Księgi Henocha jest przedmiotem dyskusji, to nie 

ulega wątpliwości, że przedstawiają pewien etap rozwoju doktryny o synu człowieczym, 

który dokonał się w środowiskach żydowskich przed publicznym wystąpieniem Jezusa.  

 Ważne jest także to, iż w tych apokaliptycznych pismach syn człowieczy jest 

indywidualną osobą, jak później w Nowym Testamencie. Trzeba jednak stale pamiętać, że 

tytuł ten nie był nigdy powszechnie używany na oznaczanie Mesjasza. 

 W Nowym Testamencie określenie Syn Człowieczy występuje 84 razy (69 razy                   

u synoptyków; 12 razy w czwartej Ewangelii; 1 raz w Dziejach Apostolskich i 2 razy               

w Apokalipsie). Wyrażenie to pojawia się więc we wszystkich warstwach tradycji, a 

ponadto trzeba zauważyć, że w ewangeliach tylko Jezus określa siebie w ten sposób                

(z wyjątkiem J 12, 34).  

  Ewangeliści nigdy nie umieszczają tego osobliwego wyrażenia w mowach 

wypowiadanych przez kogoś innego ani też nie posługują się nim w narracji. Jeżeli nie 

zmieniono tego określenia, to dlatego, że jego stosowanie musiano odczuwać jako 

znamienne dla Jezusowego sposobu mówienia. Można więc z tego wyciągnąć wniosek, że 

sam Mistrz z Nazaretu tak siebie nazywał. 

  Jezus niewątpliwie wybrał to określenie, gdyż dobrze oddaje Jego osobowość, godność 

oraz misję i jest zupełnie pozbawione zabarwienia politycznego i nacjonalistycznego, a ma 

charakter duchowy. Eksponuje preegzystencję, uwielbienie, władzę i boskie synostwo. 

  Wszystkie wypowiedzi Jezusa, w których określa się mianem Syna Człowieczego, 

można sprowadzić do trzech grup.  

  W niektórych tekstach tytuł ten ma ogólny sens mesjański i dotyczy ziemskiej 

działalności Jezusa. Do uczonych w Piśmie Chrystus mówi, że jako Syn Człowieczy ma 

władzę odpuszczania grzechów. Jezus dał zatem do zrozumienia, że jest kimś więcej niż 

zwykłym Mesjaszem ziemskim. Zestawia siebie z Bogiem. Podobnie jest w sytuacji, gdy 

Jezus broni uczniów, którzy zrywają kłosy w szabat. Stwierdza wtedy: „Syn Człowieczy 

jest panem szabatu” (Mk 2, 28). Jako Syn Człowieczy głosi także słowo (Mt 13, 37).                



We wszystkich tych wypadkach już w czasie ziemskiej działalności objawia chwałę dnia 

ostatniego. 

  Drugą grupę stanowią teksty, w których Jezus mówi o swym cierpieniu, śmierci                        

i zmartwychwstaniu (Mk 8, 31; 9, 9.12.31; 10, 33.45; 14, 21.41). Tak jest przede wszystkim 

we wspólnych synoptykom zapowiedziach męki: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce 

ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 17, 22-23). 

Uzasadnieniem takiego losu jest wola Ojca wyrażona w Piśmie (musi). 

  Trzecią grupę stanowią teksty o zabarwieniu eschatologicznym (Mk 8, 38; 13, 26; 14, 

62). Jezus czyni w nich wyraźną aluzję do uwielbienia Syna Człowieczego, którego 

przyjście w chwale zdecyduje o losie świata. Jezus ukaże się w majestacie jako sędzia; 

zjawi się jako postać transcendentna, uczestnicząca w chwale i potędze Boga. Wielki sąd 

przyniesie w objawienie Syna Człowieczego. ,,Gdy Syn Człowieczy swej chwale, a z Nim 

wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały" (Mt 25,31).  

Ma wypełnić misję eschatologiczną wobec świata, czyli osądzić go. Podobną myśl 

dostrzegamy w wypowiedzi Jezusa skierowanej do arcykapłana. Religijni przywódcy 

Izraela zażądali od Niego jasnego samookreślenia się. Jezus identyfikuje się z Synem  

Człowieczym nawiązując do Ps 110,1 i Dn 7,13: ,,Ujrzycie Syna Człowieczego, 

siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi"             

(Mk 14,62).  

Odpowiadając w ten sposób na pytanie, czy jest Mesjaszem, oczyszczał to pojęcie ze 

wszystkich naleciałości politycznych i zwrócił uwagę na swą transcendencję oraz łączność    

z Bogiem. W rzeczywistości wykluczył tym samym jakąkolwiek ziemską koncepcję 

Mesjasza. Ukazał natomiast swoją transcendencję. Tytuł „Syn Człowieczy", ze względu na 

swoją uprzednią historię, bardzo się nadawał do tego rodzaju objawienia. To stwierdzenie 

sprawiło, że został skazany za bluźnierstwo. 

  Powróćmy do zapowiedzi zdrady. Mistrz podkreśla, że wypełnienie zapowiedzi Pisma 

nie usprawiedliwia zdrajcy i nie znosi odpowiedzialności, ponieważ działał on zupełnie 

świadomie i dobrowolnie. Podkreśla to słowo „biada”.  

Jezus posługiwał się nim zawsze w sytuacjach beznadziejnych, np. przeciw mieszkańcom 

Kafarnaum i innych miast (Łk 10, 13), przeciw faryzeuszom i uczonym  w Piśmie (Mt 23, 

13-23; Łk 11, 42-54), przeciw bogaczom (Łk 6, 24-26). Wypowiedział także to słowo w 

stosunku do Judasza, z którym tak długo przebywał.  

W tym wypadku nie jest to przekleństwo. W słowach Chrystusa kryje się bowiem żal                  

i jeszcze jedno – usiłowanie nawrócenia Judasza. 

  Jezus jednak dodaje: „Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”             

(Mk 14, 21b).  



Zdanie to szokuje ludzi wszystkich czasów. Nie jest to sentencja filozoficzna, a więc 

stwierdzenie, że dla złoczyńcy byłoby lepiej, gdyby się nie narodził. Nie jest to także 

życzenie nieszczęścia. Byłoby to bowiem sprzeczne z nauczaniem Jezusa o miłości 

nieprzyjaciół oraz z całą Jego postawą, zwłaszcza w czasie męki, gdy lituje się nad 

nieprzyjaciółmi i przebacza oprawcom.  

Koniec zdania sugeruje, że jest to smutne stwierdzenie i aluzja do tragicznego losu 

Judasza. Słowa te wskazują, że zdrajca jest już zbyt zaangażowany, aby mógł powstrzymać 

się jeszcze od podjętego kroku.  

W tym zdaniu jest więc tylko ogólne stwierdzenie nieszczęścia, w jakie wpada człowiek 

ze swej winy, nawet jeżeli był przeznaczony do „życia”.  

Ewangelista dotyka tutaj problemu wszechwiedzy Boga i dobrowolnej z Nim 

współpracy człowieka.                

Chodzi o dwie prawdy pozornie sprzeczne. Autorzy natchnieni nie próbują jednak tutaj 

rozwiązywać tego zagadnienia. 

  Święty Marek w następujący sposób zaczyna opowiadanie: „A gdy jedli” (Mk 14, 18). 

Jest to notatka chronologiczna, wskazująca, kiedy rozegrało się to wydarzenie.   

Po przygotowaniach do ostatniej wieczerzy należało oczekiwać opisu posiłku. 

Tymczasem św. Marek wspomina wyłącznie o ustanowieniu Eucharystii. Żydowska 

wieczerza paschalna jest wspomniana tylko ogólnie: „A gdy jedli”. 

   Jezus „wziął chleb” (Mk 14, 22).  

Wszyscy synoptycy posługują się w tym wypadku słowem, którym określano zwykły 

chleb kwaszony, którego nie wolno było spożywać w czasie wieczerzy paschalnej.                 

W wypadku chleba przaśnego dodawano zwykle określenie bliższe „przaśny”.  

Niektórzy egzegeci przypuszczają, że w czasie wieczerzy Jezus nie posłużył się chlebem 

przaśnym, gdyż posiłek, który spożywano, uprzedzał o jeden dzień przepisaną Paschę. Inni 

uważają, że odbija się tutaj zwyczaj pierwotnego Kościoła, w którym przy celebrowaniu 

Eucharystii posługiwano się chlebem przaśnym, a w wypadku jego braku także kwaszonym.  

W naszym wypadku uczestniczymy w wieczerzy o charakterze paschalnym i dlatego 

można przyjąć, iż spożywano tam prawdopodobnie chleb przaśny. 

„Odmówił błogosławieństwo”. Jak należy rozumieć to błogosławieństwo? 

 Są dwie możliwości: albo Jezus błogosławi chleb, albo składa dziękczynienie swemu 

Ojcu. Biblia dopuszcza obydwie możliwości.  

W pierwszym wypadku chodzi o to, że Bóg udziela przedmiotom czy rzeczom pewnej 

jakości albo czyni je czystymi (por. Rdz 49, 25-26; 1 Sm 9, 13). Jednak w Piśmie Świętym 

„odmówić błogosławieństwo” znaczy: „złożyć dziękczynienie” (por. Rdz 24, 48).                    

W naszym wypadku chodzi raczej o drugie znaczenie.  



Jezus złożył dziękczynienie Ojcu przed wskrzeszeniem Łazarza (J 11, 41). Żydzi składali 

Bogu dziękczynienie przed posiłkiem. Dziękczynieniem rozpoczyna się również seder,               

tj. rytuał aktualnego posiłku paschalnego.  

Recytowane są wtedy następujące słowa: „Błogosławiony bądź, wieczny, nasz Boże, 

Królu wszechświata, który nas uświęciłeś przez swe przykazania”.  

W czasach Chrystusa dziękczynienie było także częścią rytuału żydowskiego w dniu 

Paschy, chociaż niekoniecznie należało się posługiwać jakąś utartą formułą. W związku               

z ostatnią wieczerzą Jezus mógł ułożyć specjalną modlitwę dziękczynną, dostosowaną do 

okoliczności. 

  „Połamał”.  

Do obowiązków ojca, albo tego, kto był głową rodziny, należało łamanie chleba. 

Zwłaszcza w czasie wieczerzy paschalnej należało rozdzielić chleb między uczestników.  

Jedynie pamiętając o tej tradycji, można wyjaśnić szczegół, że wszystkie opisy 

wspominają o łamaniu chleba. Słowami „łamanie chleba” (fractiopanis) Kościół pierwotny 

określał liturgię eucharystyczną. 

  Zaimek „To” jest podmiotem i odnosi się do rzeczy, jaką Jezus trzymał w rękach. 

Chrystus wziął w ręce kawałek chleba i wymówił słowa: „To jest Ciało moje”.  

Ten sposób postępowania przypomina jeden szczegół z żydowskiej wieczerzy 

paschalnej. Przepis nakazywał, aby ojciec wyjaśnił znaczenie różnych pokarmów, które 

spożywano w czasie tego posiłku. Wskazując na chleb, mówił: „Oto chleb utrapienia, 

który spożywali nasi ojcowie w Egipcie”. Kontekst wydarzenia wskazuje więc, że Jezus 

naśladował zwyczaj wieczerzy paschalnej i nadał pokarmowi znaczenie religijne. 

„Ciało” – nie chodzi tutaj o jeden element konstytutywny człowieka, w przeciwieństwie 

do drugiego – duszy. Słowo „ciało” występuje tutaj jako pars pro toto Jezusa. Chrystus 

posłużył się więc nim w znaczeniu semickim. Zwyczaj określenia całej osoby przy pomocy 

słowa „ciało” znany był w pierwszym wieku w świecie żydowskim. W Starym Testamencie 

„ciało” oznacza całego człowieka, a więc jego ciało i duszę. 

  Jezus powtórzył nad winem taki sam ryt jak nad chlebem. Dzięki czynił i dawał 

uczniom, aby pili. 

 „To”. Podobnie jak w wypadku konsekracji chleba zaimek wskazujący odnosi się do 

tego, co Chrystus trzymał w swych rękach i co dawał apostołom. 

 „Moja Krew Przymierza”.  

Według Biblii krew jest nosicielką życia i dlatego jest bardzo często personifikowana, 

np. „Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!” (Rdz 4, 10).  

W Nowym Testamencie znajdujemy ślady podobnej idei. Krew jest pars pro toto osoby. 

Dlatego w opisach ustanowienia Eucharystii krew oznacza totus Christus.  



Posługując się paralelizmami oraz dokonując gradacji, Jezus w formie niezwykle 

dramatycznej wyraził to samo, co w słowach wypowiedzianych nad chlebem. 

   Określenie w literaturze greckiej oznacza albo ostatnią wolę, albo testament i w ten 

sposób tłumacze LXX oddali hebrajskie słowo berit. Tym zaś terminem określano pakt albo 

układ normujący wzajemne współżycie jednostek czy społeczności, a mógł to być układ 

między dwoma równymi partnerami albo między kimś wyższym i niższym.  

Układ taki zawali np. Dawid i Jonatan (1 Sm 18, 1-3) oraz Salomon i Hiram w imieniu 

dwóch narodów (1 Krl 5, 12) i w tych wypadkach były to układy między równymi 

partnerami.  

W pewnych wypadkach układ, określany przy pomocy terminu berit, mógł mieć także 

inny charakter religijny.  

Przymierze, które Bóg zawarł z narodem izraelskim, było układem tego rodzaju. 

Hebrajczycy wchodzili w niego jako nierówni partnerzy, akceptując wolę Boga i Jego plan, 

a Bóg był inicjatorem i gwarantem, a równocześnie kontrahentem. Układ ten dawał 

narodowi zapewnienie zbawienia, ale domagał się od Izraela wierności.  

Autorzy Nowego Testamentu posługują się terminem „przymierze” w sensie układu 

religijnego. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus przypomniał o takim właśnie przymierzu               

i w ten sposób nawiązywał do zbawczego planu Bożego, a równocześnie stwierdził, że za 

pośrednictwem Jego Krwi zostało ustanowione Nowe Przymierze i wszedł w życie nowy 

statut, który definitywnie określał stosunki między Bogiem a ludzkością.  

Nawiązał w tym wypadku do Starego Testamentu, a więc do: Wj 24, 4-8; Jr 31, 3-34, ale 

także do Iz 42, 6; 49, 8. Kiedy Jezus stwierdził „to jest moja Krew Przymierza”, nawiązał 

do słów Mojżesza, wypowiedzianych przez niego w chwili zawierania przymierza pod 

Synajem (Wj 24, 1-8).  

Obok ołtarza, który symbolizował Boga, Mojżesz polecił wznieść dwanaście słupów 

kamiennych, które oznaczały dwanaście pokoleń izraelskich, czyli cały lud Boży, a 

następnie pokropił krwią ołtarz i lud (być może tylko słupy kamienne), chcąc podkreślić 

ścisłą łączność Izraela z Bogiem.  

Gdy Jezus mówił o Przymierzu, każdemu, kto słyszał Jego wypowiedź, musiało się 

kojarzyć z tym, co uczynił Mojżesz. Nawiązując do wydarzenia pod Synajem                               

i nazywając Przymierze Nowym (por. Łk 22, 20), Chrystus dał do zrozumienia, że 

ustanawia nową ekonomię w miejsce dawnego porządku, którego Mojżesz był 

pośrednikiem.  

Zawarcie przymierza synajskiego było związane z ucztą sakralną (Wj 24, 3-8) i podobnie 

było także w części ostatniej wieczerzy. Ponadto prorocy łączyli bardzo często ideę nowego 

przymierza z ucztą mesjańską (Iz 25, 6-12; 55, 1-5, 65, 12-14).  



Podobnie jak pod Synajem krew ofiar przypieczętowała przymierze między Bogiem a 

narodem wybranym, tak na krzyżu Krew doskonałej ofiary Chrystusa przypieczętowała 

Nowe Przymierze między Bogiem  a ludzkością i stworzyła nowy lud Boży.  

Chrystus dał własną Krew apostołom, którzy stanowili pierwociny nowego Izraela.               

Byli nie tylko symbolami, ale prawdziwymi żywymi kamieniami, położonymi jako 

fundament nowego ludu Bożego (Ef 2, 20; Ap 21, 24), który podobnie jak Izrael jest ludem 

świętym i kapłańskim (1 P 2, 5-9). Apostołowie - żywe kamienie - nie tylko zostali 

pokropieni krwią, lecz ją spożywali.  

W konsekracji wina Jezus urzeczywistnił w sposób tajemniczy (sakramentalny) to, czego 

dokona za kilka godzin fizycznie jako nowy Mojżesz, kiedy już nie krwią zwierzęcej ofiary, 

ale własną krwią, którą wyleje na krzyżu, przypieczętuje Nowe Przymierze, gdyż będzie 

ono bardziej wewnętrzne, duchowe i doskonalsze.  

 Przymierze Jezusa jest najdoskonalszym wypełnieniem przymierza synajskiego                    

i jeszcze raz potwierdza się, że nie przyszedł On, aby znieść to, co stare, ale udoskonalić                                 

i uzupełnić (por. Mt 5, 17). Tajemnica Przymierza, czyli tajemnica Boga z ludźmi, osiągnęła 

swe ukoronowanie.  

 Nowe Przymierze łączy się ściśle ze Starym, ale równocześnie je przewyższa                        

i doskonali, podobnie jak i Stare, jest darem Boga i Jego łaską, ale nie jest całkowicie 

pozbawione charakteru dwustronności, gdyż zakłada pewne obowiązki i nowy kult. 

 Czasownik „wylana” wskazuje, że kielich zawiera tę samą Krew, która zostanie wylana 

na krzyżu, a która, jako ofiara doskonała, pieczętuje Nowe Przymierze między Bogiem                   

a ludzkością i stworzy nowy lud Boży. 

 Przymiotnik „wielu”, którym określani są ci, za których Jezus oddaje życie, jest 

semityzmem. Wskazuje na wielką liczbę. Wyrażenie za wielu odgrywa bardzo ważną rolę, 

gdyż aż pięć razy występuje w czwartej Pieśni o Słudze Pańskim (Iz 52, 14.15; 53, 11.12).  

W takim razie w tekstach ustanowienia Eucharystii zawarta jest dyskretna formuła 

semicka, ale stanowi ona pewną aluzję do cierpiącego Sługi Pańskiego, którego prorok 

przedstawia jako tego, który umiera, aby pojednać ludzkość z Bogiem.  

O powiązaniach między tymi tekstami decyduje podobieństwo treściowe:                       

Sługa Pański miał ponieść mękę i śmierć ekspiacyjną za innych, podobnie za innych przelał 

krew Jezus. Nie ulega więc wątpliwości, że Chrystus podejmując wyrażenie z Iz 53 za 

wielu, swoją śmierć uważa za powszechne zadośćuczynienie zastępcze. 

 

 

 

 



 

 

1. Wieczerza paschalna miała duże znaczenie społeczne. W sposób wyjątkowy 

łączył wszystkich uczestników i jednoczyła ich z całym narodem wybranym. 

Eucharystia jest Nową Paschą. Czy jednak dla chrześcijan posiada takie znaczenie, 

jakie miała dla Izraelitów wieczerza paschalna? 

 

2. Eucharystia ciągle na nowo urzeczywistnia akt Przymierza ostatniej wieczerzy                   

i krzyża, podobnie jak stara Pascha uobecniała zbawcze działanie Boga w czasie 

wyzwolenia z Egiptu. 

 

3. Chrystus daje własną krew apostołom, którzy stanowią pierwociny nowego 

Izraela. Są oni nie tylko symbolami, ale prawdziwymi żywymi kamieniami, 

położonymi jako fundament nowego ludu Bożego (Ef 2, 20; Ap 21, 24), który 

podobnie jak Izrael jest ludem świętym i kapłańskim (1 P 2, 5-9). Zgromadzony 

przy stole eucharystycznym Kościół powinien przyjrzeć się sobie i życiu 

wspólnotowemu. 

 

4. „Zaczynam więc i ja rozumieć, że aby „czynić” to, co uczynił Jezus tamtej nocy, 

muszę przed wszystkim „połamać” siebie samego, czyli w obliczu Boga odrzucić 

wszelki opór, wszelki bunt wobec Niego i wobec braci, muszę przełamać moją 

dumę, ugiąć się i powiedzieć aż do końca „tak” wszystkiemu, czego Bóg ode mnie 

zażąda; muszę i ja powtarzać te słowa: Oto idę, Boże, pełnić Twoją wolę! Ty nie 

chcesz ode mnie wielu rzeczy, chcesz mnie samego, a ja Ci mówię „tak”. Być 

eucharystią jak Jezus oznacza być całkowicie zdanym na wolę Ojca” 

 

 

 

„Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć 

Paschę?” (Mk 14, 12) 
 

[Uczniowie] mówią: „gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania…”. 

Widać stąd, że rzeczywiście nie miał domu, że stale szukał dla siebie gospody. Sądzę, że            

i uczniowie nie mieli, bo wyrzekli się wszystkiego. A dlaczego obchodził Paschę?                       

We wszystkim, aż do ostatniego dnia swego życia, pokazuje, że nie jest przeciwny Prawu 

(św. Jan Chryzostom, „Homilie na Ewangelię według św. Mateusza” 81, 1, tłum.                   

J. Krystyniacki). 

 

 

 

 



 

„Idźcie do miasta, a spotka was człowiek, niosący dzban wody” (Mk 14, 13) 

 

Najbardziej uroczystym dniem chrztu jest Wielkanoc. Wtedy to dokonała się męka 

Pana, w którą jesteśmy ochrzczeni. Wielką zaś stosowność da się wytłumaczyć obrazem. 

Kiedy bowiem Pan chciał odbyć ostatnią wieczerzę, powiedział uczniom, których wysłał 

w celu przygotowania wieczerzy: „Znajdziecie człowieka niosącego wodę”. Miejsce 

mającej się odbyć paschy wskazała woda (Tertulian, „O chrzcie” 19, tłum. E. Stanula). 

 

 

„Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza w misie” (Mk 14, 20) 

 

Jezus widząc, że sami uczniowie boją się o siebie, wskazał zdrajcę, idąc za 

świadectwem słowa prorockiego tej treści: „Nawet człowiek, który je mój chleb ze 

mną, wielkie przeciw mnie uczynił podejście” (por. Ps 41 [40], 10). To bowiem zdanie 

pozostaje w zgodzie z tym, co mówi: „Kto ze Mną rękę zanurza w misie, ten mnie 

wyda”.  

Należy się zastanowić, czego nas chciał nauczyć Zbawiciel, dając znak swoim uczniom 

o zdrajcy Judaszu na podstawie tego, , że razem z Jezusem włożył swoją rękę do misy, w 

której – jak sądzę – zanurzali mięso, spożywając wieczerzę paschalną. Myślę zatem, że 

powiedział to, chcąc ujawnić wielką  jego złość, ponieważ ten, którego przyjął do 

wspólnego stołu i z którym jadł (może dlatego, że od początku dobrze postępował), 

zdradził Jezusa, otaczającego go tak wielkimi względami, i nie pamiętał ani taj samej 

spożywanej soli, ani o stole, ani o wspólnym chlebie, lecz wszystko przekreślając                        

z powodu obietnicy trzydziestu srebrników, zdradził hojnego Dawcę tak wielu dóbr 

(Orygenes, „Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza” 82, tłum. S. Kalinkowski). 

 

 

„A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im” (Mk 14, 22) 

 

Pan dając swoim uczniom przykład, aby ofiarowali Bogu pierwociny Jego stworzenia 

– nie jakoby On ich potrzebował, ale aby oni nie żyli bezowocnie ani niewdzięcznie – 

wziął rzecz stworzoną, chleb, składał dzięki i rzekł: „To jest Ciało moje”.  

Podobnie kielich z winem, które także jest częścią stworzenia jak my, określił jako 

swoją Krew i ustanowił nową ofiarę Nowego Przymierza. Taką właśnie naukę Kościół 

otrzymał od Apostołów i na całym świcie składa Bogu ofiarę, która karmi nas 

pierwocinami Jego darów w Nowym Przymierzu (św. Ireneusz, „Przeciw herezjom” 4, 

17, 5, za: „Ojcowie Kościoła komentują Biblię”). 

 

 



 

„Bierzcie, to jest Ciało moje” (Mk 14, 22) 

 

Pan Jezus sam zapewniał: „To jest Ciało moje”. Przed wypowiedzeniem słów 

niebiańskiego błogosławieństwa oznacza to inną rzecz, po konsekracji – to już Ciało.              

On sam wskazał na własną krew. Przed konsekracją nazywa się inaczej, po konsekracji 

jest to już Krew. Ty zaś powiadasz „amen”, to znaczy „naprawę tak jest”.  

Niech serce wewnątrz wyznaje to, co mówią usta. Niech serce odczuwa, co głoszą 

słowa (św. Ambroży, „O tajemnicach” 54, tłum. L. Gładyszewski). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 – 1994 

To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana.(Mk 14,24) 

 

Pierwsze przymierze, jakie Bóg zawarł z Izraelem, było przypieczętowane krwią 

zwierząt (Wj 24,5-8). Krew ta nie dała jednak ludowi mocy uzdalniającej do życia                          

w posłuszeństwie Bogu. Lud nieustannie łamał przymierze zawarte z Bogiem. 

Aby zrealizować swój zamiar powołania ludu, który byłby Mu posłuszny, Bóg zawarł              

z ludźmi Nowe Przymierze, pieczętując je krwią własnego Syna. Jezus, umierając na 

krzyżu, przelał swoją niewinną krew, aby przypieczętowane nią przymierze mogło 

owocować w sercach ludu Bożego.  

W Nim wszyscy wierzący w Niego, którzy zostali „wezwani do wiecznego 

dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy” (Hbr 9,15), to znaczy stali się uczestnikami 

natury Bożej (2P 1,14). 

Krew Jezusa, przelana dla nas, jest znakiem jego daru z siebie i ukazuje Jego miłość do 

Ojca i do nas. Jezus spełnił wolę Ojca i w ten sposób nas odkupił. Jego dar z siebie ma moc 

oczyszczenia nas i dokonania w nas wewnętrznej przemiany, jeśli tylko zwracamy się do 

Niego w wierze. 

Krew Jezusa, przez oczyszczenie naszych sumień z martwych uczynków, jest zdolna 

przywrócić świętość naszemu życiu. Może nas obmyć z grzechów, które nie pozwalają nam 

żyć w obecności Boga ani służyć Jemu samemu w miłości i posłuszeństwie (Hbr 9,14). 

W Eucharystii Chrystus uobecnia dla nas zbawczą rzeczywistość Nowego Przymierza. 

Jego Ciało i Krew maja moc przemiany naszych serc i pociągnięcia nas ku Bogu. 

Przekazują nam one owoce zwycięstwa odniesionego na Kalwarii, to jest przebaczenie 

grzechów i łaskę życia w świętości. W Eucharystii otrzymujemy dar życia w Duchu 

Świętym. 

W uroczystość Bożego Ciała wyraźmy nasza wdzięczność Panu za dar Jego Ciała                     

i Krwi, jaki otrzymał Kościół, za dar, który uobecnia wśród nas moc Nowego Przymierza.  

Wzbudźmy w sobie wiarę w obecność Jezusa pod postaciami chleba i wina, i pozwólmy, 

by Ciało i Krew Chrystusa oczyściły nas i przemieniły nasze życie. 

      

 

 

 



60 – 1997 

Świętujemy dziś pamiątkę Nowego Przymierza w krwi Jezusa, które stanowi podstawę 

naszego chrześcijańskiego życia. Ponieważ Jezus oddał samego siebie na ofiarę za nasze 

grzechy, zostaliśmy pojednani z naszym Ojcem w niebie i otrzymaliśmy Jego życie, stając 

się dziećmi Bożymi. Pamiątka tego przymierza jest przez nas celebrowana zawsze, ilekroć 

zbieramy się na Eucharystii i przyjmujemy Ciało i krew Jezusa. 

Już przed tysiącami lat lud Starego Testamentu uznawał krew za siedlisko życia. Gdy 

synowie Izraela zawarli przymierze z Jahwe na górze Synaj, Mojżesz na potwierdzenie tego 

faktu pokropił lud i ołtarz krwią złożonych w ofierze zwierząt (Wj 24,3-8). Lud uznał Jahwe 

za swojego Boga, a ich więź została przypieczętowana krwią. Zostali złączeni węzłem 

życia. 

W podobny, choć nieporównanie mocniejszy sposób, Jezus ustanowił Nowe Przymierze 

przelewając swoją własną krew jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy (Hbr 9,11-150. 

Krew cielców i kozłów nie mogła tego dokonać. Jedynie krew Syna Bożego, który stał się 

człowiekiem, mogła przywrócić Bogu upragnioną łączność z Jego ludem. 

Dar Ciała i Krwi Chrystusa, dostępny dla nas w Eucharystii, jest niezwykły i cudowny. 

Nie tylko zobowiązujemy się do przestrzegania Prawa Bożego, ale przyjmujemy samego 

Boga – spożywając Jego Ciało i pijąc Jego Krew. Nie dostępujemy już jedynie 

zewnętrznego oczyszczenia przez pokropienie krwią, ale zapraszamy Jezusa do naszych 

serc, aby w nas zamieszkał i przemieniał nas na swój obraz i podobieństwo. 

Oto przymierze, które Bóg od wieków pragnął zawrzeć ze swoim ludem. Przez proroka 

Jeremiasza Pan obiecał, że oczyści nas z grzechu i umieści swoje prawo w głębi naszego 

serca (Jr 31,31-34).  

Teraz, dzięki ofierze krwi i ciała Chrystusa, możemy wejść w tak intymną więź                

z Bogiem, że zaczniemy upodabniać się do Niego w myśleniu i działaniu, okazując Jego 

miłość i miłosierdzie innym. 

 

„Ojcze, ilekroć przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa pokornym i wdzięcznym sercem, 

wkraczaj, prosimy, z coraz większa mocą w nasze życie. Przez swojego Ducha objawiaj 

nam obietnice, których nam udzieliłeś na mocy Nowego Przymierza.” 

    

 

 



 

127 – 2003 (160 – 2006) 

"Wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im". (Mk 14,22) 

 Bierzcie, to jest Ciało moje (Mk 14,22).  

Jezu, oddajesz się nam cały! Czy jednak znajdzie się ktoś godzien przyjąć Ciebie, Pana 

nieba i ziemi? Gdyby nie Twoje miłosierdzie, któż ośmieliłby się zbliżyć do Eucharystii? 

Co innego, gdyby był to zwyczajny chleb, ale przecież  

sam powiedziałeś, że to jest Twoje Ciało. To zbyt wiele, jak na ludzki rozum! 

Trudna jest Twoja mowa, Panie, nie potrafimy jej pojąć. Kiedy jednak przyjmujemy ją z 

pokorną wiarą i wdzięcznością, Ty posilasz nas swoim własnym Ciałem, abyśmy mogli Cię 

kochać i Tobie służyć. Pomóż nam wniknąć w wielkość tego daru i głębiej zrozumieć jego 

znaczenie dla naszego życia. Niech Twoja łaska pomoże nam pełniej przyjąć dar przemiany, 

który nam ofiarowujesz w tym bezcennym sakramencie. 

 To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana (Mk 14,24). 

 Jezu, w Starym Testamencie Twój lud był uświęcany przez pokropienie krwią zwierząt 

ofiarnych. Dziś, zamiast przyjmować ofiarę ich krwi, dajesz nam swoją własną Krew 

wylaną w ofierze, wraz z wielką obietnicą: „O ile bardziej krew Chrystusa, który przez 

Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze 

sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu” (Hbr 9,14). 

Panie, nie wystarczyło Ci zwyczajnie pokropić nas Twą Krwią. Chcesz, by stała się ona 

tryskającym w nas źródłem odnawiającym nasze siły fizyczne i duchowe.  

Jezu, ożyw nas swoją Krwią! Daj nam przedsmak nieba, gdy pijemy z kielicha 

zbawienia!  

Niech ta Krew, którą przyjmujemy, głęboko poruszy nasze serca i odnowi umysły, 

abyśmy mogli dojść do celu, dla którego zostaliśmy stworzeni. Oby moc tej krwi, krążącej 

w naszym ciele, wspierała nas w poznawaniu i przyjmowaniu życia, które nam 

ofiarowujesz. 

„Jezu, jestem zdumiony, że zechciałeś zaprosić mnie do Twego stołu, bym spożywał 

Twoje Ciało i Krew. Przyjmując ten sakrament miłości, pragnę Cię uwielbiać, w Tobie 

pokładać całą moją ufność. Spraw, Panie, abym spożywając Twoje Ciało i Krew, stał się 

podobny do Ciebie.” 
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Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, Najwyższego Kapłana, w przeddzień 

Jego ofiary, kiedy to daje uczniom swoje Ciało i Krew, które mają być wydane za zbawienie 

świata. Zarazem odsyła nas to tego, co najbardziej charakterystyczne w posłudze każdego 

księdza, który przez sakrament święceń uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa – do 

sprawowania Eucharystii. Eucharystii, która uobecnia dla nas jedyną ofiarę Chrystusa i 

sprawia, że każdy z nas może zasiąść z Nim w Wieczerniku, aby przyjąć Jego Ciało i Krew 

– zadatek wiecznego zbawienia. 

 Bardzo pięknie o posłudze kapłanów mówi dzisiejsza prefacja:  
 

„Ty przez namaszczenie Duchem Świętym ustanowiłeś Twojego Jednorodzonego Syna 

Kapłanem nowego i wiecznego przymierza i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo 

będzie trwało w Kościele. Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim 

kapłaństwem, lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia 

otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. W Jego imieniu odnawiają oni Ofiarę, przez 

którą odkupił ludzi, i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. Otaczają oni 

miłością Twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami. Poświęcając swoje 

życie dla Ciebie i dla zbawienia braci, starają się upodobnić do Chrystusa i składają Tobie 

świadectwo wiary i miłości”. 
 

W naszym kraju nie odczuwamy braku księży. Może dlatego często stawiamy im tak 

wysokie wymagania i przeżywamy bolesny zawód, gdy ich „świadectwo wiary i miłości” 

nie spełnia naszych oczekiwań. Tak wiele się po nich spodziewamy. Wymagamy od nich 

świętości – i to zwykle o wiele bardziej niż od samych siebie. 

Dziś, kiedy przypominamy sobie wartość kapłaństwa, ucieszmy się tym, że 

mamy księży, że nie musimy przejeżdżać kilkudziesięciu czy kilkuset kilometrów, żeby 

wziąć udział we Mszy świętej albo się wyspowiadać.  

 Doceńmy ich wielkoduszną odpowiedź na wezwanie Chrystusa, ich starania, a przede 

wszystkim to, że przez ich ręce otrzymujemy pokarm na życie wieczne.  

 Otoczmy ich modlitwą i życzliwością.  

 Pamiętajmy też o tym, że posługa księży ma służyć naszemu uświęceniu.  
 

 Nawet najświętszy ksiądz nie nawróci się za mnie. 
 

A przecież każdy z nas, jak mówi dzisiejsza prefacja, został obdarzony królewskim 

kapłaństwem – powszechnym kapłaństwem ludu Bożego. Na mocy tego powołania mamy 

modlić się i składać Bogu duchowe ofiary na ołtarzach swoich serc za zbawienie świata. Jak 

ja wypełniam moje kapłańskie powołanie? 
 

„Panie Jezu, proszę Cię dziś za wszystkich kapłanów. Odnów w nich radość 

Twojego wezwania i wspieraj ich w niełatwej posłudze uświęcania ludu Bożego”. 

Jr 31,31-34 albo Hbr 10,11-18     Ps 110,1-3 



297 - 2018 

Tak bardzo proste były gesty Jezusa. Powtarzał je każdy gospodarz uczty paschalnej. 

Można powiedzieć, że po dziś dzień powtarza je każdy, kto kroi chleb i podaje go swoim 

dzieciom czy bliskim. Zadziwiające były jedynie słowa: „Bierzcie, to jest Ciało moje” 

(Mk 14,22).  
 

Jezus nie rozdawał jedynie chleba, rozdawał także siebie. 
 

W pewnym sensie każdy z nas, służąc swoim bliskim, oddaje im także siebie.  

Wiemy przecież, albo przynajmniej się domyślamy, jak gorzko smakuje chleb podany 

bez miłości, z miną, od której odechciewa się jeść.  
 

 Jednak Jezus doprowadził to oddanie siebie do ekstremum, wydając za nas swoje 

ciało w sposób absolutnie dosłowny – składając je w ofierze na krzyżu.  

 Ukochał nas do końca. Co więcej, oddając się nam w Eucharystii, uzdalnia nas do 

miłości.  

 Dzięki Jego ofierze możemy więc już nie tylko sami doświadczać miłości Boga, ale 

również kochać innych.   
 

Za takim właśnie Jezusem idziemy dziś w procesji Bożego Ciała. 
 

Za Jezusem, który napełnia Bożą miłością i mocą zwyczajne ludzkie gesty.              

Który wchodzi w naszą rzeczywistość, a dziś, niesiony w Najświętszym Sakramencie, mija 

domy wierzących i niewierzących, zwyczajnych, grzesznych ludzi, aby nieść im swoje 

błogosławieństwo. Jak śpiewamy w pieśni: „Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak 

się Jego dzieciom powodzi”. 

Idąc za Nim, wyznajemy publicznie naszą wiarę. Ale także, co jeszcze trudniejsze, 

wyznajemy, że chcemy „iść za Nim” także w sensie biblijnym, to znaczy być Jego 

uczniami i naśladować Go. Nie jest to wcale łatwe. Dlatego podczas procesji przy czterech 

ołtarzach słuchamy Jego słowa i modlimy się o wzrost łaski Bożej w nas, o częste i owocne 

przyjmowanie Jezusa w Eucharystii, o to, byśmy nie zeszli z tego świata bez Komunii 

świętej i byśmy, przezwyciężając podziały pomiędzy sobą, dążyli do Boga w jedności. 
 

Idźmy więc z radością, wiedząc, że mamy Boga, któremu na nas zależy, którego warto 

kochać i który pomaga nam kochać innych. Tę miłość nieśmy dzisiaj światu i dawajmy                 

o niej świadectwo. 
 

„Panie Jezu, który do końca nas umiłowałeś, ucz nas, idących za Tobą, tej 

miłości, która ma być znakiem rozpoznawczym Twoich uczniów”. 

 

Wj 24,3-8       Ps 116,12-13.15-18     Hbr 9,11-15 

 


