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WSTĘP

Eucharystia jest czymś bardzo ważnym w życiu

każdego

chrześcijanina. Jej sprawowanie jest niczym innym jak odprawianiem
paschalnego misterium, uobecnianiem zwycięstwa i triumfu Chrystusa
oraz

dziękczynieniem

(KL 6).

Stanowiąc

korzeń

i podstawę

chrześcijańskiej społeczności jest zarazem źródłem i szczytem całej
ewangelizacji (DK 5-6). Znaczenie liturgii eucharystycznej jest
dominujące w życiu Kościoła. Stanowi ona Jego centrum, jest
wyrazem

i streszczeniem

całej

Jego

wiary.

W końcu

przez

celebrowanie Eucharystii jednoczymy się juz teraz z liturgią niebieską
1

uprzedzając jednocześnie życie wieczne .
Ponieważ

w swych

początkach

chrześcijaństwo

stanowiło

ugrupowanie żydowskie, dlatego w jego liturgii i obrzędach religijnych
znajdujemy liczne paralele z judaizmem. Również takie analogie
istnieją między liturgią Eucharystii i najważniejszym dla Żydów
świętem - Paschą. Ta niewątpliwa bliskość obu liturgii może stać się
okazją do głębszego, obustronnego poznania chrześcijan i Żydów oraz
wzajemnego poszanowania (DRN 4).
Powyższe fakty sprawiają, ze analizy z zakresu historii biblijnej
są czymś potrzebnym i zasadnym. Praca niniejsza wychodzi naprzeciw
tej potrzebie. Jej celem jest ukazanie wspólnych elementów między
1

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1326-1327.
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Paschą żydowską a Ostatnią Wieczerzą opisaną przez św. Łukasza.
Oprócz tekstu Łk 22,7-38 źródłem będą dla nas przede wszystkim
teksty Starego i Nowego Testamentu oraz literatury rabinistycznej,
odnoszące się do Paschy. Teksty starotestamentalne wykorzystamy, by
ukazać jak wyglądała liturgia paschalna (począwszy od pierwszej
Paschy w Egipcie a skończywszy na Passze z I w. po nar. Chr.)
uwzględniając kontekst i znaczenie tej uroczystości w historii i życiu
codziennym w Palestynie. Chodzi nam tu przede wszystkim o teksty
opisujące uroczystości paschalne a mianowicie: Wj 12; Lb 9,1-14; Joz
5,10-12; 2 Kri 23,21-23; 2 Krn 3,1-19; 30-31; Ezd 6,19-22. Spośród
pism rabinistycznych kapitalne znaczenie ma dla nas traktat Pesahim
zawarty w Misznie. Zaś spomiędzy tekstów Nowego Testamentu
skupimy się tylko na fragmencie Łk 22,7-38, ponieważ zawiera on
z jednej strony najstarszą tradycję, najbliższą temu, co działo się
w Wieczerniku przed męką Chrystusa na Krzyżu a z drugiej ukazuje
najwięcej

podobieństw

do

2

liturgii

paschalnej .

Świadomie

rezygnujemy z detalicznego omawiania pozostałych tekstów o Ostatniej
Wieczerzy.
Niniejsza

praca

ma

charakter

studium

historyczno-

egzegetycznego. Zastosujemy w nim dwie metody. W pierwszej części
3

metodę bezpośredniego i pośredniego ustalania faktów a w drugiej
4

zaś metodę synchroniczną . Przyjęcie tej metodologii umożliwi nam
ukazanie dokładnego obrazu wieczerzy paschalnej a następnie przez

2

H . Langkammer, Słowa Jezusa o piciu z winnego szczepu w Królestwie Bożym na tle
przekazów ustanowienia Eucharystii (Mk 14, 25; Łk 22, 15-18) [w:] Materiały pomocnicze do
wykładów z biblistyki, pod red. S. Łacha, M . Filipiaka, H . Langkammera, Lublin 1977, s. 192¬
193; por. R. Bartnicki, Ostatnia Wieczerzaa świadomość zbawczej śmierci Jezusa, STV 18 (1980)
2, s. 315; J . Kudasiewicz, Teologia Ewangelii synoptycznych, Lublin 1986, s. 46.
3

4

2

J . Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1973 , s. 409-415.

W. Egger, Metodologia del Nuovo Testamento, lntroduzione allo studio scientifico del Nuovo
Testamento, Bologna 1989, s. 75-167.
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analizę Łk 22,7-38 szczegółowe wypunktowania zbieżności i paralel
zachodzących miedzy Paschą a Ostatnią Wieczerzą.
Praca

niniejsza będzie składała się z dwóch rozdziałów.

W pierwszym przedstawimy genezę i rozwój liturgii Paschy. Wpierw
ukażemy znaczenie terminu pascha i zawierającą się w nim treść.
Następnie,

poprzez

nakreślenie

problemu

prehistorii

świąt

paschalnych, przejdziemy do opisu pierwszej Paschy odprawianej
przed wyjściem z Egiptu i pozostałych tekstów omawiających dalszy
rozwój uroczystości. Ostatnią część będzie stanowić zobrazowanie
liturgii Paschy za czasów Jezusa. W rozdziale drugim dokonamy
egzegezy Łk 22,7-38. Będzie się ona składała z trzech części.
W pierwszej zajmiemy się zagadnieniami literackimi, t j . krytyką
tekstu,

granicami

w kontekście,

interesującej

strukturą

nas

perykopy, jej

omawianego tekstu oraz

miejscem

porównaniem

z pozostałymi Synoptykami i Pawłem. W części drugiej przedstawimy
podobieństwa do rytu paschalnego jakie dostrzegamy w opisie
Łukaszowym, by w trzeciej części rozdziału ukazać analogiczne
tematy obecne w Passze i Ostatniej Wieczerzy. Rozważymy tu trzy
następujące
charakter

tematy:

pamiątka,

dziękczynienia

charakter

i uwielbienia.

eschatologiczny
W zakończeniu

oraz
pracy

zbierzemy wnioski wynikające z dokonanego przez nas zestawienia
opisu Łk 22,7-38 z obrzędami żydowskiej Paschy.
Zagadnienie
opracowań.

Paschy

Brakuje

i Ostatniej

niestety

Wieczerzy

pozycji,

które

posiada

duzo

przedstawiałyby

interesujące nas zagadnienie w sposób gruntowny. Najczęściej są to
mniejsze lub większe wzmianki umieszczane przez autorów przy
okazji analizowania szerszych problemów (przeważnie związanych
z Eucharystią). Najpełniejszą chyba pozycją dogłębnie traktującą
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5

interesującą nas problematykę jest praca J. Jeremiasa . Autor omawia
wiele aspektów Paschy i Ostatniej Wieczerzy. Porusza problem, czy
Ostatnia Wieczerza była ucztą paschalną, podając różne argumenty za
i przeciw; rozważa opis Ostatniej Wieczerzy w ramach tradycji
0 męce Jezusa Chrystusa, a następnie zajmuje się wpływem liturgii na
przekaz tekstów eucharystycznych oraz ustaleniem, który tekst jest
najstarszy. W piątym rozdziale Jeremias podejmuje się teologicznohistorycznej interpretacji słów Jezusa. Bardzo istotnym dla naszej
6

pracy jest ekskurs pt. "Das Passahmahl" . Zawiera on opis przebiegu
uczty paschalnej w oparciu o teksty midraszowe i talmudyczne.
Z polskojęzycznych pozycji trzeba wymienić książkę J. Drozda
8

a także artykuły R. Bartnickiego , A. Jankowskiego

9

7

oraz S.

10

Potockiego .
Podkreślić należy znaczenie naszego studium dla pełniejszego
zrozumienia istoty Eucharystii, jej korzeni. Wiemy, ze została ona
zapoczątkowana w czasie Ostatniej Wieczerzy, a ta jest związana
z żydowską Paschą,

z niej wyrasta, nabierając

nowego sensu

1 znaczenia oraz stając się dla biorących w niej udział nową
rzeczywistością, stanowiącą pamiątkę śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa, który jest "naszą Paschą" (1 Kor 5,7).
5

The Eucharistic Words of Jesus, London 1966. Jest to tłumaczenie trzeciego wydania tej
książki z 1960, bardzo różniącego się od wydania pierwszego, które ukazało się w Góttingen
w 1935 r.
6

StrBill, Bd. 4, s. 41-76.

7

Ostatania Wieczerza nowę Pascha, Katowice 1977.

8

Pascha żydowska a chrześcijańska ofiara eucharystyczna, STV 18 (1980) 1, s. 97-123;
Ewangeliczne opisy męki w aspekcie literackim, teologicznym i kerygmatycznym [w:] Studia
z biblistyki, t. 3, Grzech - odkupienie - miłość, pod red. J . Łacha, Warszawa 1983, s. 67-207;
Ostatnia Wieczerza a męka Jezusa [w:] Męka Jezusa Chrystusa, pod red. F . Gryglewicza, Lublin
1986, s. 65-84.
9

Eucharystia jako "nasza Pascha " (1 Kor 5,7) w teologii biblijnej Nowego Testamentu, R B L
28 (1975), s. 89-100; Eucharystia Nowa Paschę [w:] Msza Święta, pod red. W. Świerzawskiego,
Kraków 1993, s. 10-23.
10

Misterium Paschy Starego Testamentu, R B L 41 (1988), s. 274-286.
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Niniejsza praca domaga się szerszej kontynuacji w postaci
studiów nie ograniczających się tylko do badania relacji między Paschą
a Ostatnią Wieczerzą

w opisie Łukasza.

Chodziłoby

zwłaszcza

0 przeanalizowanie pozostałych tekstów Nowego Testamentu i ich
wzajemnego stosunku. Domaga się tego konieczność zgłębiania
Eucharystii - najważniejszego wydarzenia dla każdego chrześcijanina
1 całego Kościoła.

1. G E N E Z A I R O Z W Ó J L I T U R G I I P A S C H Y Ż Y D O W S K I E J

Pascha jest bardzo starym świętem żydowskim. Stojąc u zarania
dziejów Izraela ma dla niego istotne znaczenie. To ona rozpoczęła
wyjście z niewoli egipskiej i proces czterdziestoletniego kształtowania
Narodu Wybranego na pustyni. Wokół tego święta skupiało się życie
religijne i polityczne Izraelitów w ciągu całej dalszej ich historii.
W pierwszym rozdziale naszej pracy ukażemy genezę i rozwój liturgii
Paschy żydowskiej, od jej początków az do czasów współczesnych
Jezusowi. Rozdział ten obejmował będzie pięć punktów. Najpierw
przedstawimy etymologię i terminologię paschalną. Następnie hipotezy
związane z prehistorią tego święta oraz rozwój jego liturgii według
świadectw Starego Testamentu. W ostatnim punkcie pierwszego
rozdziału omówimy przebieg liturgii paschalnej w I w. po Chr.

1.1.

Etymologia i terminologia P a s c h y

Bymologja terminu pascha (hebr. 0 • 3 ; aram. K n • 3 , K 0 T
iroiaxct, 4>aa€K,

<j>aoe%) nie została

do końca

;gr.

jednoznacznie
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11

określona . W tekście masoreckim rzeczownik ten występuje 49
razy, najczęściej z rodzajnikiemn • 3 H (wyjątek stanowi 2 Krn 35,18)
albo z dopełnieniem H 1 iTP ^ H D D . Natomiast w Nowym Testamencie
aramejska forma K FI D 3 jest oddawana przez -Ka.a%a (29 razy).
Podobnie czyni to Septuaginta (z pewnymi wyjątkami np: Jr 38(31),8
12

1 2 Krn 30,35 gdzie występuje słowo 0aaeic/x) . Teksty, w których
występuje

słowo pascha (zarówno w Starym jak i w Nowym

Testamencie) nie mają takiego samego znaczenia. Odnoszą się one
albo do święta Paschy, przede wszystkim zaś do uczty paschalnej (Wj
13

12,11.27 ; Kpł 23,5; Lb 28,16), albo do przedmiotu ofiary - baranka
14

wielkanocnego . Więcej wiadomości na temat znaczenia terminu
pascha dostarczają nam teksty biblijne, w których występuje on jako
czasownik. Są to głównie teksty o treści religijnej: Wj 12,13.23.27;
2 Sm 4,4; 1 K r i 18,21.26; Iz 31,5. Na związek czasownika 0 • 3
15

z biblijną Paschą wskazują tylko trzy fragmenty z Wj 12 :

11

Zob. W. Gesenius, Hebräisches und Chaldäisches Handworterbuch das Alte Testament,
Leipizg 1883, s. 681; L . Stefaniak, art. Pascha [w:] PEB, t. 2, s. 214 (w naszej pracy
rezygnujemy z pełnego objaśniania skrótów przy pierwszym ich cytowaniu). Termin -Kaa%a jest
transkrypcja aramejskiego słowa X l i D S ; natomiast ^CWTCK i (fxxocx hebrajskiego Ti • S . Używany
jest ten termin, choć rzadko, w postaci <j>eoe (Pwt 16,1), co potwierdza przekład Wulgaty - Phase.
W Talmudzie, Targumach i Midraszu możemy znaleźć w wokalizacji tego terminu jod K • ^ 3 FI ;
zob. J . Jeremias, art. Traff^a [w:] TWNT, Bd. 5, s. 895-896.
12

H . Haag, art. Pascha [w.] BL, k. 1312; por. S. Potocki, art. cyt, s. 274.

13

Te dwa teksty z Księgi Wyjścia znajdują się we fragmencie opisującym ustanowienie
pierwszej Paschy w Egipcie. Mojżesz nakazując pospiesznie (hebr. ] 1 T S U 3 ) spożywać baranka
wypowiedział ważne słowa: Ti "I i"! " O X 1 Ti U 0 B ("jest to Pascha na cześć Jahwe") będące nazwą
tej liturgii, którą Żydzi mieli odtąd co roku powtarzać; zob. C . Jakubiec, Pascha, R B L 2 (1949),
s. 135; por. M. Peter, Księga Wyjścia [w:] BP, t. 1, s. 107.
14

H . Haag, Pascha, k. 1312; por. S. Potocki, art.cyt., s. 275; J . Drozd, Ostatnia Wieczerza
nowa Paschę, s. 6. O terminie pascha w sensie ofiary zob. S. Haręzga, Rozwój paschalnego
prawodawstwa w świetle tradycji biblijnych Starego Testamentu, R B L 37 (1984), s. 191; E .
Lipiński, Ostatnia uczta paschalna Starego Przymierza, R B L 11 (1958), s. 484; A. Jankowski,
Eucharystia jako "nasza Pascha"..., s. 91-92.
15

Teksty tych fragmentów zob. S. Potocki, art.cyt., s. 275.
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w. 13 "... gdy ujrzę krew przejdę obok was (

<

n 0 • D1 )i

nie będzie wśród was plagi, która by was wyniszczyła kiedy będę
karał ziemię egipską",
w. 23 "Jahwe będzie przechodził (1 3 D 1 ), by sprowadzić plagę
na Egipt i zobaczy krew na progu i odrzwiach i przejdzie Jahwe obok
drzwi ( H U B i I

)Sni

n

1

nosi

) i nie da niszczycielowi wejść do

waszych domów aby w was uderzyć",
w. 27 "to jest ofiara Paschy na cześć Jahwe, który przeszedł
obok domów f D ] *P I? H D D ) synów Izraela w Egipcie, i nękając
Egipcjan nasze domy ocalił (? ^ H

H )...".

Zwrot ) S 1 1 0 3 wszystkie przekłady (zarówno w Starym i Nowym
Testamencie) oddają przez "przeszedł obok, przeszedł ponad". Odnosi
się on do Jahwe, który idąc przez kraj "przechodzi nad" oznaczonymi
domami lub drzwiami, by uderzyć Egipcjan a Izraelitów uchronić od
zagłady . Niekiedy twierdzi się, ze n • 3
16

w znaczeniu przejścia

pierwotnie określał moment przekroczenia przez słońce konstelacji
barana albo moment, w którym księżyc przechodzi przez swój punkt
17

kulminacyjny . W w. 23 przejście Boga przez Egipt wyraża inny
termin 1 3 2 ("przeszedł"). W wyniku tej czynności Bożej Egipcjan
dotknęła plaga, Izraelici zaś dzięki szczególnej interwencji Jahwe 0 V
n • 3 ) zostali spod niej wyłączeni. ) B H D D wskazuje tutaj na osobliwe
, dynamiczne działanie Boga, który zwrócił się ku domom Izraelitów

16

T. Barrosse, Pascha i wieczerza paschalna, Conc 4 (1968), s. 556; por. G . Ricciotti, Dzieje
Izraela, Warszawa 1956, s. 189. Za takim przekładem opowiada się T. F . Glasson poświęcając
na ten temat cały swój artykuł: The 'Passover', a Misnomer: the Meaning of the Verb Pasah, JTS
10 (1959), s. 79-84. Napisał miedzy innymi: "Pasah usually means 'to be lame, to limp'. But in
four passages another meaning is required and this is generally given as 'to pass over'. We are
concerned with this latter group, not the former, and we leave on side the question whether it is
actually the same verb which is used in both". Chodzi tu o następujące teksty: Wj 12,13.23.27
i Iz 31,5; tamże, s. 79,
17

L . Stefaniak, art. cyt., s. 214.
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i osłonił je swą mocą (w. 13), by zabezpieczyć ich mieszkańców przed
18

zniszczeniem (w. 23) i ocalić (w. 27) .
Septuaginta tłumaczy ten termin przez OKeirctaci (w.

13),

irapeAeuaerm (w. 23), eoKeiraaey (w. 27). Św. Hieronim łączy
z omawianym czasownikiem pojecie przejścia tłumacząc go stale
transire. Do w. 11 Hieronim dodaje glosę objaśniającą znaczenie
Paschy (łac. Phase): "Phase, id est transistus Domini" (Phase, to
19

znaczy przejście Pana) .
W księgach królewskich n • 3 występuje w dwóch miejscach.
Pierwszy raz w 2 Sm 4,4 znajdujemy fragment o Meribbaalu, synu
Jonatana i wnuku Saula. Był on kulawy, ponieważ

gdy

był

niemowlęciem piastunka upuściła go w czasie pospiesznej ucieczki (na
1

wieść z Jizreel o śmierci Jonatana i Saula) " i został kaleką (TI • 3

1 )".

Jest to jedyny tekst, w którym H • 3 ma znaczenie świeckie . Po raz
20

drugi n • 3 spotykamy w 1 Kri 18,21.26. W w. 21 termin ma sens
21

przenośny oznaczający niezdecydowanie, brak stałej postawy . W w.
26 oznacza on obrzędowe czynności proroków Baala, mające skłonić
bóstwo do zapalenia oflarniczej żertwy, by udowodnić prawdziwość
ich religii. Prorocy ci "skierowali się ku ( P U 1 n • 3 ^ 1 ) ołtarzowi,
22

który przygotowali" wykonując tańce rytualne . Owe tańce polegały

18

S. Potocki, art. cyt., s. 267.

19

C . Jakubiec, art. cyt., s. 136.

2 0

S. Potocki, art. cyt., s. 275.

2 1

B J tłumaczy n • 3
przeciwieństwami".
2 2

przez "chwiać się na obie strony"zaś BP "wahać się miedzy dwoma

S. Potocki, art. cyt., s. 277.

29

na rytmicznym wykonywaniu podskoków przy dźwiękach cytry oraz
23

zginaniu ku ziemi kolan. Sprawiało to wrażenie kulenia, chromania .
Ostatni tekst, w którym znajdujemy czasownik Tl • 3 w Starym
Testamencie występuje w Iz 31,5. Sąsiaduje on z innymi terminami
bliskoznacznymi. Protoizajasz

opisuje Jerozolimę nękaną przez

Asyryjczyków. Udręka skończy się, gdy sam Jahwe przybędzie, by
odmienić los miasta i jego mieszkańców: "Jak nadlatujące ptactwo, tak
Jahwe zastępów nadciągnie ( ] ^ ) nad Jerozolimę, i nadciągnie ( 1 U 3 )
i ocali

X m ), przejdzie (0 • 3 ) i w y z w o l i ^ "7 D H 1 )". Te cztery

czasowniki opisujące zbawczą interwencję Bozą zestawione są parami
tworząc swego rodzaju paralelizm synonimiczny. Czasowniki W • 3
i | 1 1 ]

mają zbliżone znaczenie. | 1 2 3 występuje przeważnie

w tekstach o wyzwoleniu i odnowieniu Jerozolimy przez Jahwe: 2 K r i
24

19,34; 20,6; Iz 31,5 (dwukrotnie); 37,35; 38,6; Zach 9,15; 12,18 .
Zestawienie czasownika n • 3 z"] ~* 3 3 oraz obecność dwóch innych
specyficznych

terminów

powoduje, ze 0 • 3

oznaczających

wybawienie

i ratunek

nie może być tłumaczone przez "oszczędzić,

darować" Qak to czyni BP i BT). Termin ten wywodzić należy raczej
z korzenia n • 3 znaczącego "przejść, ominąć" tak jak w opowiadaniu
25

o dziesięciu plagach w Egipcie .
Mimo częstego występowania źródłosłowu terminu pascha
w Biblii, prowadzi się dalsze poszukiwania. Niekiedy doszukują się go

J. Homerski, Pierwsza Księga Królów [w:] BP, t. 1, s. 624; por. L . Stefaniak, art. cyt.,
s. 214. Za ta etymologią opowiada się również A. Fic, Jezus Chrystus, Tajemnice męki i chwały,
t. 2, Poznań 1952, s. 30: "Święto nazwane jest Paschą od czasownika p-s-ch, co pierwotnie
oznaczało «skakać koło* ołtarza, prawdopodobnie dlatego, ze nomadowie w czasie ofiary
procesjonamie obchodzili ołtarz dokoła. Ceremonia ta pierwotnie stanowiła zasadniczy ryt każdej
uroczystości".
2 4

S. Potocki, art. cyt., s. 276; por. B. Wodecki, Księga Izajasza [w:] BP, t. 3, s. 81; S.
Haręzga, Rozwój..., s. 192.
2 5

P. Zerafa, Passover and Unleavened Bread, Ang 41 (1964), s. 242-243; por. T. F . Glasson,
art. cyt., s. 79.

30

w akkadyjskim słowie pasahu, które oznacza "uśmierzyć, uciszyć,
załagodzić (jakieś bóstwo), uspokoić", lub babilońskim pussuhu "pogodzić, pojednać" utożsamiając rzeczownik n • 3 ze świętem
ekspiacji, pojednania, w czasie którego na przebłaganie boga Szamasz
26

składano w ofierze baranka, krwią zaś jego mazano odrzwia pałacu .
Trudno jest jednak przyjąć taką etymologię, ponieważ żydowska
27

Pascha nie ma charakteru ekspiacyjnego . Słowo to wyprowadza się
także od syryjskiego rdzenia p s h "być radosnym" (podkreślając
28

radosny charakter święta Paschy) . Wywodzi się je również od tego
rdzenia w znaczeniu "utykać, podskakiwać" (podkreślając, ze demon,
w którego złą moc wierzyli ludzie, przeskakiwał namioty oznaczone
krwią baranka i oszczędzał ich mieszkańców) albo "zbawić, strzec,
29

osłaniać" . Próbuje się także doszukać źródłosłowu egipskiego.
Mamy tu dwie propozycje. Pierwsza wyprowadza słowo n • 3
z egipskiego rzeczownika pash "pamiątka". Pascha nie oznacza tu idei
przejścia, ale "zachowanie w pamięci" (por. Wj 12,14). Druga zaś od
podobnego słowa

egipskiego

oznaczającego

"uderzenie,

cios".

Zakończenie Wj 12,11 należałoby więc przetłumaczyć: "Gdyzjestto
uderzenie Jahwe". Ta ostatnia propozycja jest trudna do przyjęcia,
ponieważ nie wydaje się możliwe, aby Izraelici własnemu zwyczajowi
skierowanemu przeciw Egipcjanom nadali egipską nazwę. Wyjaśnienie
to również wskazuje na śmierć pierworodnych w Egipcie, które ma
znaczenie drugorzędne; istotnym sensem Paschy jest wyzwolenie

G. Ricciotti, Dzieje..., s. 217.
J. J . Castelot, A. Cody, Religious Institutions of Israel [w:] NJBC, s. 1278.
O radosnym charaketrze święta mówi także Józef Flawiusz, Ant. 17,9,3.
S. Wypych, Pięcioksięg,

Warszawa 1987, s. 101.

31

Izraelitów z Egiptu . G. Ricciotti z czasownika H • 3 w znaczeniu
30

31

"chromać, kuleć, skakać, podskakiwać" wyprowadza znaczenie
pochodne: "przechodzić obok, dalej, opuszczać, omijać". Według
niego można je odnaleźć w nazwie miasta Tifsach (por. 1 K r i 5,4)
czyli Tapsacus u Greków i Rzymian. Było ono miejscem, przez które
wojska "przechodziły poza" Eufrat (np. wojska Cyrusa, Dariusza,
Aleksandra). Możemy dostrzec także pewne pokrewieństwo miedzy
hebrajską nazwą Paschy n • 3 a arabskim słowem fasaha oznaczający
"być czystym, bezchmurnym". Ponieważ arabski czasownik oznacza
klarowność atmosfery o świcie, więc hebrajski rzeczownik może
sugerować przejrzystość nocy będącej rezultatem blasku

księżyca

32

będącego w pełni .

1.2.

Hipotezy z w i ę z a n e z prehistorię ś w i ę t a P a s c h y

Religia mozaistyczna przyswoiła sobie dość znaczną liczbę
pogańskich praktyk kultowych. Trzy święta: pierwszych zbiorów
jęczmienia

(Przaśniki),

żniwa

pszenicy

(Pięćdziesiątnica)

oraz

zakończenie jesienią zbiorów winogron (Święto Namiotów) są
najbardziej ewidentnymi przykładami zachowania różnych zwyczajów
kananejskich w kulcie Jahwe. Te agrarne obrzędy stały się okazją do
przypomnienia zbawczego działania Jahwe w historii. Dotarcie do
korzeni wielu izraelskich świąt jest z jednej strony łatwe, ponieważ
Izraelici po osiedleniu się w Ziemi Obiecanej pielęgnowali nadal

J. Kudasiewicz, Tajemnica Eucharystii [w:] Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego,
pod red. J . Kudasiewicza, Warszawa 1981, s. 194; por. J . J . Castelot, A. Cody, art. cyt., s.
1278; S. Łach, Księga Wyjścia, Wstęp - przekład z oryginału, komentarz, Poznań 1964, s. 145;
X. Leon-Dufour, Słownik Nowego Testamentu, Poznań 1981, s. 466.
31

Dzieje..., s. 189; por. W. Gesenius, dz. cyt., s. 681.

3 2

J . W. McKay, The Date of Passover and its Significance, ZAW 84 (1972), s. 437.

32

z szacunkiem tradycje sięgające początkowego okresu swych dziejów.
33

Podobnie jest z Paschą . Ten pasterski ryt nie wywodzi się od
Mojżesza, ale z jeszcze bardziej odległej przeszłości, kiedy Izraelici
34

prowadzili koczowniczy tryb życia .

Z drugiej strony jednak

napotykamy na pewne trudności, gdyz liturgia Paschy jawi się nam
w zinterpretowanej juz teologicznie formie. Wielki wstrząs jakim było
cudowne wyjście z Egiptu sprawił, ze Passze - dawnemu świętu
nomadów - nadano nową treść. Dlatego każda próba rekonstrukcji
35

prehistorii Paschy musi zachować charakter hipotezy .

1.2.1. Przedpaschalne święto na cześć Jahwe

Relacja o biblijnym święcie Paschy jak i kontekst, w którym się
ona znajduje, wskazują, iz Izraelici znali przed wyjściem jakąś
specjalną uroczystość na cześć Boga Jahwe. Wynika to ze słów
Mojżesza domagającego się od faraona wypuszczenie na pustynię
36

Izraela, by ten mógł złożyć ofiarę dla swego Boga . Ta specjalna
ofiara określona jest dwoma wyrazami: n H 3 T tj. ofiarować (Wj
37

3,18;5,3;10,25)lub1 3 V (Wj 3,12; 7,16; 8,20; 9,1.13; 10,3) . Wj
5,1 i 10,9 mówi o wyjściu całego narodu, by obchodzić święto Pana.
Użyty tu hebrajski wyraz święto 13 H pochodzi od tego samego rdzenia
38

co arabski hadz, tzn. pielgrzymka . Również na istnienie jakiegoś

T. Barrosse, art. cyt., s. 555.
3 4

Po raz pierwszy taka koncepcję przyjął J. Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte Israels,
Berlin 1905, s. 88n.; cyt. za S. Łachem, Księga Wyjścia..., s. 324.
3 5

G. von Rad, Theologie des Alten Testaments, Bd. 1, Die Theologie der geschichtlichen
Überlieferungen Israels, München 1978 , s. 28-29.
7

3 6

3 7

Por. J . Jelito, Historia czasów Starego Testamentu, Poznań 1961, s. 141.

S. Łach, Księga Wyjścia...,
Pascha..., s. 102.
3 8

s. 325; por. T. Barrosse, art. cyt., s. 555; R. Bartnicki,

M . Peter, Księga Wyjścia, s. 105.
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specjalnego święta wskazuje zachowanie faraona, który po ustaniu
plagi szarańczy godzi się na złożenie przez Izraelitów ofiary, nie
pozwalając jednocześnie, aby dokonało się to na pustyni. Mojżesz
tłumaczy faraonowi, iz złożenie ofiar przez Żydów wzbudzi do nich
39

niechęć Egipcjan Prawdopodobnie chodzi tu o ofiarę z baranków,
40

których podobizny były czczone w Delcie Nilu jako bóstwa . Sam
ryt ofiary paschalnej, składanej przez ojca rodziny, nie wymagający
oddzielnego kapłaństwa, ważna rola krwi ofiary paschalnej oraz
świętowanie dokładnie w czasie wiosennej pełni księżyca

41

wskazują

na charakter pasterski święta. Ludy koczownicze mierzyły czas przy
pomocy gwiazd, zaś ludy osiadłe, uprawiające ziemię kierowały się
42

raczej ruchem słońca niz księżyca .

1.2.2. Związki Paschy z liturgią nomadów

W obrzędach Paschy znajdujemy pewne elementy wskazujące na
jej

głęboki

związek

z liturgią

43

nomadów .

Przede wszystkim

wykorzystanie krwi zabitego na cześć Jahwe baranka do pomazania
odrzwi domów Izraelitów. Taki ryt wykonywały ludy pasterskie
podczas wiosennej pełni księżyca (nocą z 14 na 15 Nisan) przed
zmianą zimowych pastwisk na wiosenne. Pierwotnie obrzęd ten miał

3 9

Zob. Wj 8,22.

4 0

S. Łach, Księga Wyjścia..., s. 325. Egipcjanie składali ofiary wyłącznie z płodów rolnych,
bardzo silnie zaś był rozwinięty kult zwierząt. Istniało więc niebezpieczeństwo, ze zabicie
jakiejkolwiek sztuki bydła, owcy, czy kozy może wywołać wojnę religijną. Diodor z Tarsu (f394)
wspomina o ukaraniu śmiercią jednego z rzymskich posłów za przypadkowe zabicie kota; zob. J .
Kruszyński, Pismo Święte Starego Testamentu, Przekład z oryginału hebrajskiego, komentarz, t.
1, Pięcioksiąg Mojżeszowy, Lublin 1937, s. 342.
4 1

Szerzej na temat relacji Paschy do pełni księżyca zob. J . W. McKay, art. cyt., s. 435-446.

4 2

J . J . Castelot, A. Cody, art. cyt., s. 1278.

4 3

Syntetyczne wyliczenie tych elementów zob. H . Haran, The Passover Sacrifice [w:] Studies
in the Religion of Ancient Israel, Leiden 1972, s. 89.
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zabezpieczyć ludzi i zwierzęta przed złym wpływem demonów. Każda
rodzina składała ofiarę ze zwierzęcia, a następnie skrapiała krwią
44

wejście do namiotu . Późniejszy ryt Paschy mozaistycznej przejmuje
obrzęd pokropienia odrzwi krwią baranka, ale bez jego apotropeicznej
funkcji. Ryt krwi pozbawiony tej funkcji nie otrzymuje potem jakiegoś
45

szczególnego wyjaśnienia . Wskazuje się, iz obrzęd ten miał także
wyjednać

płodność
46

pastwiskach .

i błogosławieństwo

dla trzody na nowych

Niekiedy obrzędy paschalne próbuje

się łączyć
47

z pasterskimi uroczystościami związanymi ze strzyżeniem owiec .
W opisie liturgii Paschy w Wj 12 Mojżesz przekazuje polecenie
Jahwe co do sposobu spożywania baranka: ma on być upieczony
w ogniu i spożyty z niekwaszonym chlebem oraz gorzkimi ziołami
(zastępującymi sól). Izraelici mają spożywać ten posiłek na stojąco,
mają być przepasani i obuci a w rękach trzymać laski. Taki sposób
spożywania baranka jest czymś typowym dla obrzędów pasterskich.
Strój podróżny był nieodzowny w czasie tej uczty, ponieważ wkrótce
potem

całe

plemię

wyruszało

na

wiosenny

48

wypas trzody .

W biblijnym opisie dostrzegamy także wspólnotowy charakter Paschy.
Wspólne przygotowanie i ucztowanie miało za zadanie umocnić więzy

4 4

W. Hryniewicz, Chrystus nasza Pascha, t. 1, Lublin 1987, s. 42-43; por. M . Peter, art.
Pascha [w:] Katolicyzm A-Z, pod red. Z . Pawlaka, Łódź 1989% s. 307; S. Wypych, dz. cyt., s.
102; P. E . Bonnard, art. Pascha [w:] STB, s. 646; T. Hergesel, Rozumieć Biblię - Stary
Testament, Jahwizm, Kraków 1992, s. 71.
4 5

G . von Rad, dz. cyt., s. 266.

4 6

J . J . Castelot, A. Cody, art. cyt., s. 1278; por. J . Kudasiewicz, Tajemnica..., s. 196; K .
Strzelecka, Szalom, Warszawa 1987, s. 161. Jeszcze do dziś Arabowie w Palestynie przy
zakładaniu domu zabijają owcę, a gdy dom jest skończony skrapia się krwią odrzwia i progi
domostwa. Obrzęd ten ma chronić dom przed wszelkim nieszczęściem. Podobny ryt jest stosowany
w czasie epidemii chorób, uroczystości weselnych i innych ważnych momentów życia; zob. S.
Łach, Księga Wyjścia..., s. 143.
4 7

E . Dąbrowski, Religia Izraela [w:] Religie świata, pod red. E . Dąbrowskiego, Warszawa
1957, s. 454.
48

Die Bibel und ihre Welt, Eine Enzyklopädie zur Heiligen Schrift in drei Banden, hrsg. von
G. Cornfeld, G . J . Botterweck, Bd. 1, Begrisch - Gladbach 1988 , s. 502.
2
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rodzinne i zabezpieczyć je przed siłami rozkładowymi, które groziły
49

grupie w chwili rozpoczęcia wędrówki na nowe pastwiska . Z tego
wynika,

iz Mojżesz

włączył do rytu

święta oprócz

obrzędu

50

pokropienia krwią także i stary posiłek nomadów .

1.2.3. Analogie w obrzędach ludów sąsiednich

Źródeł i analogii do Paschy doszukuje się także w obrzędach
ludów sąsiadujących z Izraelem. Pewne podobieństwa możemy znaleźć
między

Paschą

a arabskim

świętem

o przedislamskiej

genezie

nazywanym radschab. Było to święto odbywające się ku czci lokalnego
bóstwa co roku w czasie pierwszego miesiąca wiosny (tzw. radschab stąd nazwa samego święta), w czasie którego przy świętych
kamieniach ofiarowywano zwierzęta. Podobieństwo Paschy i radschab
zachodzi zasadniczo w trzech punktach: 1. oba święta są wiosennymi
uroczystościami pasterskimi; 2. mają one charakter rodzinny,
przewodzi im ojciec rodziny (nie ma tu urzędowego kapłana); 3. ofiara
składana

jest

podobieństwa

ze

zwierząt

zachodzą

pierworodnych .

miedzy

Paschą

Także

a świętem

pewne
dabiha,

52

obchodzonym przez dzisiejszych Moabitów . Nazwę uroczystości
stanowi arabskie słowo oznaczające "zarżniętą ofiarę". W czasie
dabiha ofiarowywano ze stada owce, kozy lub wielbłądy (najczęściej
białej maści). Dla ważności złożonej ofiary wymagano uśmiercenia
zwierzęcia przez przecięcie szyjnych naczyń krwionośnych, tak aby
krew wylała się na ziemię. Rytu tego dokonywano w celu zapewnienia

4 9

T. Barrosse, art. cyt., s. 556; por. S. Łach, Księga Wyjścia...,

5 0

S. Haręzga, Rozwój...,

s. 325.

s. 199.

5 1

H . Haag, Vom alten zum neuen Pascha, Geschichte und Theologie des Osterfestes, Stuttgart
1971, s. 54-55.
5 2

S. Łach, Księga Wyjścia...,

s. 325; por. H . Haag, Pascha, k. 1313.

36

domostwom ochrony przed nieszczęściami i wpływem złych duchów,
przy zawieraniu małżeństw, zajmowaniu nowych terenów oraz jako
wyraz uszanowania szczególnie ważnych

gości.

W pierwszym

z wymienionych przypadków zwierzę zabijano przed namiotem a jego
53

krwią smarowano środkowy słupek wejścia (tzw. al-wasa) . Taki
sposób świętowania, mający ogólnosemicką genezę, był na pewno
54

znany plemionom Jakuba przybyłym z Kanaan u do Egiptu . Jeszcze
w początkach

naszego wieku

arabscy koczownicy dokonywali

podobnych obrzędów w momencie przeprowadzania trzód z jednych
55

pastwisk na drugie . Podobieństwo do żydowskiej Paschy wykazuje
także sumeryjskie święto zagmuka i babilońskie akitu, tj. dzień
bóstwa. W czasie tych uroczystości procesyjnie wyprowadzano bóstwa
z miejskich do wiejskich sanktuariów. Procesja była poprzedzona tzw.
ucztą bogów, w czasie której spożywano przepisane potrawy. Wyjście
z miejskich do wiejskich sanktuariów ma analogiczny charakter jak
próba wyjścia Izraelitów na pustynię. W Mezopotamii używano krwi
podobnie jak w obrzędach biblijnej Paschy. Namaszczano nią łozę
ludzi chorych, by wypędzić demony powodujące choroby. Również
krwią smarowano drzwi domów, aby chronić je i ich mieszkańców
56

(por. Wj 12,24) . Warto zauważyć, iz hebrajskie określenie odrzwi
w rycie paschalnym H T 1 T D jest identyczne z asyryjskim manzazu,
określającym rezydencję, odrzwia, i ma wyrażać przekonanie, ze
57

w odrzwiach ma swoje mieszkanie bóstwo .

5 3

H . Haag, Vom alten zum neuen Pascha..., s. 56-57.

5 4

S. Łach, Księga Wyjścia...,

5 5

P. Crivellaro, Stary Testament - historia zbawienia, Paris 1987, s. 111.

5 6

S. Łach, Księga Wyjścia...,

s. 326; por. J . Drozd, Ostatnia Wieczerza nową Paschę, s. 12¬

13.

57

Tamże, s. 143

s. 326; por. J . Drozd, Ostatnia Wieczerza nowę Pascha, s. 13.
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W Babilonii znano zwyczaj zabijania jagnięcia jako zastępczą
ofiarę za ludzi. Przypomina to zastępczy charakter

baranków

paschalnych, które ofiarowywano w zamian za pierworodnych synów
58

narodu izraelskiego .

1.3.

P i e r w s z a P a s c h a m o z a i s t y c z n a w g Wj 1 2

Opis ustalenia i obchodu pierwszej Paschy, której charakter nie
był ściśle związany z pasterskim trybem życia, znajdujemy w Wj 12.
Wprawdzie relacja ta pochodzi z dość późnego okresu, bo jest dziełem
tradycji kapłańskiej P, to jednak zawarta tu tradycja sięga początków
59

Paschy . Przedstawiony w Wj 12 ryt święta Paschy ma charakter
autorytatywnego rozporządzenia, które składa się z szeregu nakazów,
zakazów, motywacji przekazywanych Izraelitom przez Jahwe za
pośrednictwem Mojżesza i Aarona w kluczowym momencie dziejów,
60

jakim było wyjście z Egiptu . Zgodnie z poleceniem Mojżesza każda
61

rodzina ma się postarać 10 dnia pierwszego miesiąca o baranka (w.
3). Przygotowanie święta jest ważnym elementem w tym opisie. Jego
rozpoczęcie wyznaczone było na cztery dni przed uroczystością. Jest
to stary przepis, który ustąpił w okresie deuteronomistycznym. Choć

5 8

G. Ricciotti, Dzieje ..., s. 190, przytacza tu bardzo uszkodzony tekst babiloński: "Baranek
zastępuje (?) człowieka. Baranka daje (?) on za swoje życie; głowę baranka daje (?) on za głowę
człowieka, kark baranka daje (?) on za kark człowieka, pierś baranka daje (?) on za pierś
człowieka". Fragment ten pochodzi z Altorientalische Texte zum Alten Testament, hrsg. von H .
Gressmann, Berlin - Leipzig 1926 , s. 330.
2

5 9

S. Potocki, art. cyt., s. 277. S. Wypych, dz. cyt., s. 101, wskazuje, iz podana tu forma
obrzędów paschalnych pochodzi z czasów niewoli babilońskiej.
60

6 1

Tamże, s. 274.

Jest to miesiąc Abib (marzec/ kwiecień), który po niewoli babilońskiej zaczęto nazywać
Nisan (odpowiednik macedońskiego Ksantyka i egipskiego Farmuti; zob. Ant. 2,14,16). Stanowił
on, ze względu na ważność i wielkość wydarzeń jakie się w czasie jego trwania dokonały (wyjście
z Egiptu), początekzydowskiego kalendarza liturgicznego. Początek kalendarza cywilnego stanowił
miesiąc Tiszri (wrzesień/ październik); zob. M. Peter, Księga Wyjścia, s. 107. Także i w Babilonii
początek roku obchodzono na wiosnę, zaś w Egipcie był on obchodzony 19 lipca w związku
z wylewem Nilu; zob. S. Łach, Księga Wyjścia..., s. 142.
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niekiedy wskazuje się, iz jest on kontynuowany po tym okresie
a świadczyć o tym ma przestrzeganie go przez Samarytan, bardzo
62

dokładnie przechowujących stare tradycje . Ten czterodniowy okres
przygotowania był konieczny, aby się przekonać czy baranek
odpowiada

wszystkim przepisanym

63

warunkom . Gdyby jedna

rodzina była za mała, by spożyć baranka, powinna umówić się na
wspólną ucztę z najbliższymi sąsiadami (w. 4). Później ustalono, ze
liczba uczestników nie może wynosić mniej niz 10 osób a nie więcej
64

niz

20 osób .

Baranek

paschalny

musiał

spełniać

wszystkie

wymagania stawiane żertwom ofiarnym. Miało to być zwierzę bez
65

skazy (por. Wj 12,5; Kpł 1,10), samiec . Można było wziąć koźlę,
ale w praktyce ofiarowywano jedynie baranki. Wiek baranka powinien
się wahać od 7 dni do 1 roku (por. Wj 29,38; Kpł 23,12). Chodziło
tu o podkreślenie idei pierworództwa, zgodnie z którą pierworodny
66

baranek należał do Jahwe . Dnia 14 Nisan całe zgromadzenie Izraela
reprezentowane przez starszych (hebr. H 1 U ) miało zabić baranki
"między wieczorami" (w. 6; por. Kpł 23,5) tzn. po nastaniu
67

zmierzchu, przed nadejściem ciemności nocnych . Potem Izraelici
hizopem umoczonym we krwi baranka mieli pokropić odrzwia swych
domów, by uchronić domostwa przed niosącym śmierć Aniołem Jahwe
(w. 7). Zgodnie z poglądami Starego Testamentu we krwi koncentruje
się życie, dlatego przyznawano jej tajemniczy i święty charakter (por.

S. Harezga, Rozwój...,
6 3

64

s. 278; por. S. Łach, Księga Wyjścia...,

s. 142.

J . Kruszyński, Pismo Święte, t. 1, s. 356.
Tamże, s. 197; por. Bell. 6,9,3.

6 5

Samiec był uważany za bardziej warościowego od samicy; zob. M. Peter, Księga
[w:] BP, t. 1, s. 163.
6 6

67

S. Potocki, ort. cyt., s. 278; por. S. Łach, Księga Wyjścia...,

Kapłańska

s. 142.

Tamże. Za taka interpretacją idzie Onkelos i Abenezer, zaś Raszi wskazuje na czas miedzy
godziną trzecią po południu, kiedy słońce nachyla się ku zachodowi, a zachodem słońca; zob. J .
Kruszyński, Pismo Święte, t. 1, s. 356.
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Rdz 4,10; Kpi 17,11) i z tej przyczyny nie wolno było jej spożywać.
Dopuszczano jedynie wylanie krwi na ołtarz lub na ziemię (por. Kpł
7,26n.;

17,3n.

i uświęcający

10-14). Miała ona ekspiacyjny,

oczyszczający
68

charakter (por. Wj 24,5-8; Kpł 8,15) . Później ta

część rytuału paschalnego z Wj 12,13 najprawdopodobniej nie była
69

powtarzana co roku z całą dokładnością . Po zabiciu baranków
Izraelici mieli je upiec na wolnym ogniu i spożyć we własnych
domach wraz z przaśnymi

chlebami i gorzkimi ziołami (w. 8).

Baranki, których mięsa nie wolno było kroić a kości łamać, były
pieczone w całości (nie licząc skóry i niejadalnych wnętrzności) na
długiej żerdzi. Zakaz łamania kości i krojenia mięsa miał podkreślić
szczególny wspólnotowy charakter posiłku. Wszyscy winni być
zgromadzeni wokół jednego baranka i nie należało dopuszczać, by
70

ktoś spożywał kawałki mięsa w odosobnieniu, poza wspólnotą .
Baranki prawdopodobnie w głębokiej studni-piecu, na dnie której
rozpalano silny ogień. Spuszczano je na drzewcu do pieca, a otwór
71

zamykano ziemią, aby mięso piekło się samym ogniem . Nic
z upieczonego zwierzęcia nie mogło pozostać do następnego dnia.
Jeżeli coś pozostało, należało spalić to w ogniu (w. 10). Przepis
o przaśnych chlebach (hebr. D X D ) miał przypominać pośpiech, z jakim
Izraelici wychodzili z Egiptu. Nie mieli czasu czekać, az chleb im się
zakwasi, lecz byli zmuszeni używać niekwaszonego ciasta. Nakaz
używania niekwaszonego chleba opiera się na powszechnym u ludów

6 8

R. Bartnicki, Pascha..., s. 102; por. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych,
Poznań 1989, s. 95-97; X . Leon-Dufour, dz. cyt., s. 353; R. Rumianek, Rola krwi w Starym
Testamencie, STV 23 (1985) 1, s. 77-83.
6 9

T. Barrosse, ort. cyt., s. 557.

7 0

H. Haag, Ursprung und Sinn der alttestamentlichen Paschafeier [w:] Das Opfer der Kirche.
Exegetische, dogmatische und pastoralteologische Studien zum Verständis der Messe, dargeboten
von R. Erni, A. Gügler, H . Haag i in., Luzern 1954, s. 42.
7 1

A. Fic, Ofiara baranka paschalnego na górze Garizim, A K 15 (1929), s. 297; por. S.
Potocki, art. cyt., s. 279.
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starożytnych, widzących w zakwasie chlebowym zaczynający się
proces rozkładu i gnicia, przekonaniu, ze chleb kwaszony symbolizuje
72

duchowe zepsucie i przenikający wszystko grzech . Opis Paschy
w Wj 12 nie podaje nam z jakimi ziołami Izraelici mieli spożywać
posiłek.

Septuaginta,

której

tłumacze

znali dobrze

zwyczaje

żydowskie, hebrajską nazwę CP 1 1 I D przełożyła przez 7riKpi5eę, czyli
dziko rosnącą sałatę lub cykorię. Wulgata zaś przekłada te słowa
ogólnie przez lactuces agrestes, t j . gorzkie zioła. Wieczerza miała być
konsumowana w postawie stojącej, biesiadnicy winni być obuci a w
rękach trzymać laski (w. 11). Taki sposób spożywania wskazuje na
związek

Paschy z obrzędami

nomadów.

Pascha powinna być

spożywana pospiesznie (hebr. | 1 T 3 H 3 ) i zbojaźnią, gdyzjestto
73

Pascha na cześć Jahwe . W nocy kiedy Żydzi będą spożywali Paschę
w domach oznaczonych krwią, Jahwe przejdzie zabijając wszystko, co
pierworodne i odbędzie sąd nad bogami Egiptu (w. 12). Według
późniejszych tradycji, jakie przekazał św. Hieronim, ów sąd polegał
na zniszczeniu tej nocy wszystkich świątyń w Egipcie przez trzęsienie
74

ziemi albo pioruny . Święto Paschy ma mieć wielkie znaczenie dla
Izraelitów. Sam Jahwe nakazuje, by je obchodzić co roku "na
pamiątkę" (hebr.) 1 1 3 i ) , w . 14). Co roku 14 Nisan Izraelici mają
ponawiać obrzędy, które dokonali po raz pierwszy w Egipcie (w. 24¬
27).

7 2

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 457; por. F . Gryglewicz,
Chleb, wino i Eucharystia w symbolice Nowego Testamentu, Poznań - Warszawa - Lublin 1968,
s. 16. Plutarch w Quaest. Rom 109 stwierdził: "zaczyn kwasowy pochodzi z zepsucia i psuje
ciasto, z którym go zmieszano"; cyt. za J . Drozdem, Ostatnia Wieczerza nowa Paschę, s. 58.
Warto zauważyć, ze hebrajski termin ] 1 T 3 Ti , tworzący grę słów z Ti 0 B , występuje w Biblii
tylko w opisach paschalnych (Wj 12,11; Pwt 16,3; Iz 52,12 - prorok czyni tu aluzję do tego
święta); zob. S. Potocki, art. cyt., s. 279.
7 3

7 4

S. Łach, Księga Wyjścia...,

s. 145.
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Pod koniec Wj 12 umieszczony został przepis regulujący stosunek
cudzoziemców do Paschy (w. 43-49). Zgodnie z poleceniem Jahwe
żaden cudzoziemiec nie może brać udziału w jej

obchodach.

Uroczystość ta bowiem miała wybitnie narodowo-religijny charakter
i dlatego nie dopuszczano do niej nie-Izraelitów. Jednak w Izraelu
istniało kilka kategorii cudzoziemców, z których niektóre dopuszczano
do uczty paschalnej. Cudzoziemcy określani jako 1 2 byli członkami
tej samej społeczności, co Żydzi. Byli oni potomkami mieszkańców
Kanaanu żyjących na tych terenach jeszcze przed przybyciem
Izraelitów z Egiptu. Jeżeli się obrzezali, dopuszczano ich do Paschy
(w. 48). Inni cudzoziemcy, tzw. 3 117111, pozostający krótki czas
w gościnie u jakiegoś Izraelity oraz kupcy 1 ^ 13 \D przebywający wśród
Żydów w celach handlowych, nie mieli prawa brać udziału w święcie.
Niewolnicy, stanowiący jako własność Izraelity członków jego domu,
75

jeśli się obrzezali mogli brać udział w Passze . Na końcu Wj 12
znajdują się dwa przepisy (w. 46) zakazujące wynoszenia poza dom,
w którym spożywano wieczerzę, mięsa baranka paschalnego i łamania
76

jego kości. Nie wolno było tego czynić z obawy przed profanacją .

1.4.

R o z w ó j rytu p a s c h a l n e g o w e d l e ś w i a d e c t w a
Starego Testamentu

Mimo rozwoju i różnych interpretacji obrzędu paschalnego,
utrzymał się on przez wieki z zadziwiającą trwałością. Księgi Starego
Testamentu

w kilku

miejscach

wspominają

o uroczystościach

paschalnych.

7 5

S. Łach, Księga Wyjścia..., s. 151. Na temat hebrajskich terminów określających
cudzoziemców i ich znaczenia zob. J . K . Pytel, Gościnność w Biblii, Poznań 1992, s. 13-17.
76

Tamże, s. 151-152.
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1.4.1. Pascha na pustyni Synaj (Lb 9,1-14)

Według Lb 9,1-14 Izraelici obchodzili Paschę po raz pierwszy od
77

wyjścia z Egiptu na pustyni Synaj . Jednak juz w rok po pierwszej
Passze okazało się, ze niektórzy Izraelici nie mogli jej spożywać na
pustyni z powodu zaciągnięcia nieczystości rytualnej (przez dotknięcie
się zwłok). Z Kpł 7,10-21 wiemy, iz wszelka nieczystość rytualna była
przyczyną wykluczenia z uczty następującej po ofierze biesiadnej.
Ofiarowanie baranka paschalnego było szczególnym rodzajem ofiary
biesiadnej, toteż nieczyści rytualnie nie mogli w niej uczestniczyć.
Ponieważ ci, którzy zaciągnęli nieczystość przypadkowo, czuli się
niesprawiedliwie odsunięci od Paschy poprosili Mojżesza i Aarona
78

o rozwiązanie tej kwestii . Mojżesz ustalił drugi termin Paschy na
następny miesiąc, tj. 14 Ziv (babil. Ijar, kwiecień/ maj). Była to tzw.
79

"Mała Pascha" . To wczesne uzupełnienie przepisów dotyczących
Paschy jest zrozumiałe, skoro się pojmie jej znaczenie dla Izraelitów:
wspólnoty narodu wybawionego przez Jahwe i wybranego spośród
innych narodów. Dlatego żaden prawowierny Zyd nie chciał być
80

wyłączony od udziału w tych uroczystościach . Aby jednak nie
udzielać

dyspensy

z błahych

powodów

prawodawca

nakazuje

wykluczać z Narodu Wybranego tego, kto będąc czystym i nie
znajdując się w podróży, nie będzie uczestniczył w określonym czasie
w Passze.

7 7

Por. Ant. 3,12,6.

7 8

S. Łach, Księga Liczb, Wstęp, przekład
Warszawa 1970, s. 120.

z oryginału,

7 9

J . Kruszyński, Pismo Święte, t. 1, s. 624.

8 0

M. Peter, Księga Liczb [w:] BP, t. 1, s. 230.

komentarz, ekskursy, Poznań -

43

1.4.2. Pascha w Gilgal (Joz 5,10-12)

Następna wzmianka o obchodzeniu Paschy znajduje się w Joz
5,10-12. Miała ona duze znaczenie dla Izraela, ponieważ była to
pierwsza taka uroczystość na terenach Ziemi Obiecanej (choć
niewielkich),

w Gilgal. Była ona przygotowaniem do dalszego
81

zdobywania Kanaanu przez Izraelitów . Pascha została poprzedzona
obrzędem obrzezania, zaniechanym w czasie pobytu na pustyni (w. 2¬
9). Po wypełnieniu tego obrzędu Żydzi obchodzili uroczystość
paschalną według przepisów podanych im przez Mojżesza. Tekst
wspomina

także

spożywanych

od

o przaśnych
następnego

chlebach
dnia

i prażonych

jako

kłosach

plony

Kanaanu.

Prawdopodobnie w tym właśnie okresie do obrzędów paschalnych
dodano praktykę przedłużania święta o następne dni, w czasie których
82

należało spożywać wyłącznie przaśniki . Była to ważna innowacja
w rycie Paschy, która ostatecznie utrwaliła się po całkowitym
osiedleniu w Kanaanie. Nie jest to dziwne, gdyz biorąc pod uwagę
prehistorię

obu

chronologiczną

świąt,

zbieżność

Paschy

i Przaśników,

ich obchodów

dostrzegamy

i dlatego po

wejściu

Izraelitów (ludy pasterskie) do Kanaanu, zamieszkiwanego przez ludy
83

rolnicze, święta te zostały połączone .

Najstarsze

kalendarze

liturgiczne nie łączą jeszcze ze sobą Paschy i Przaśników (kalendarz
Jahwisty Wj 34,18.25 i Elohisty Wj 23, 15.18), ale juz autorzy Księgi
Powtórzonego Prawa (16,1-8) i proroctwa Ezechiela (45,21-24)
84

wydają się nie dostrzegać między nimi różnicy .

S. Potocki, art. cyt., s. 282.
H. Haag, Pascha, k. 1314.
J. J . Castelot, A. Cody, art. cyt., s. 1277; por. S. Wypych, dz- cyt., s. 102.
T. Barrosse, art. cyt., s. 557.
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1.4.3. Pascha w czasach reform religijnych Ezechiasza
i Jozjasza

Pascha miała wielkie znaczenie religijne i polityczne dla Żydów.
Nic

wiec dziwnego, ze

w oparciu o jej

liturgie

starano się

przeprowadzać reformy. Uroczystości paschalne królów Ezechiasza
i Jozjasza nie tyle odsunęła zagrożenie polityczne ze strony Asyrii
i Babilonii, co raczej utwierdziła naród w wierności Bogu zapewniając
85

mu zbawczą życzliwość Jahwe . Od czasów reformy Jozjasza (621
r. przed Chr.) Pascha jest juz obchodzona w ścisłej łączności
86

z Przaśnikami . Reformy odbywały się nie bez trudności. W 2 Krn
30-31 znajduje się opis niepowodzeń króla Ezechiasza usiłującego
dopilnować, by naród świętował Paschę we właściwym czasie. Opór
części ludności i kapłanów, którzy się nie oczyścili, by przeprowadzić
świąteczne obrzędy spowodował przesunięcie terminu obchodów na
następny miesiąc. Inne dwa teksty: 2 K r i 23,21-23 i 2 Krn 35,1-19
dokumentują

Paschę obchodzoną w ramach szeroko zakrojonej

reformy religijnej. Drugi opis podaje szczegółowy opis Paschy króla
Jozjasza w 18 roku jego panowania. Takiej Paschy Żydzi nie
87

obchodzili od dawnych czasów .

Od tej

chwili Pascha była

obchodzona wyłącznie w Jerozolimie. Deuteronomistyczna reforma
Jozjasza

ograniczyła

kult

85

S. Potocki, ort. cyt., s. 283.

8 6

W. Hryniewicz, Chrystus..., s. 43.

8 7

ofiarniczy

do

obszaru

świątyni

2 Krn 35,18 podaje, iz takiej Paschy nie obchodzono od proroka Samuela; por. Ant. 10,4,5.
Zaś 2 Kri 23,22 od Sędziów, tzn. od Jozuego; por. T. Barrosse, ort. cyt., s. 558.
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jerozolimskiej . Zwierzęta ofiarowane tylko tutaj mogły być spożyte
w ramach Paschy. W ten sposób dokonało się przejście od Paschy
jako święta rodzinnego, ściśle związanego z domem rodzinnym, do
scentralizowanego na terenie świątyni kultu paschalnego. Nabrała ona
przez to wybitnie narodowego charakteru, podkreślającego bardzo
silnie jedność wszystkich pokoleń. Później, za czasów Jezusa, wyłoniła
się kompromisowa forma. Baranki zabijano nadal na dziedzińcu
świątyni, ale samą ucztę odprawiano w ramach rodziny lub jakiejś
89

innej zorganizowanej grupy w obrębie murów miasta .
Owocem deuteronomistycznej reformy, szczególnie silnie się
rozwijającej po odnalezieniu księgi prawa w restaurowanej świątyni,
jest prawo paschalne zawarte w Pwt

16,1-8. Zgodnie z wolą

prawodawcy Pascha ma być obchodzona w tym miejscu, które Jahwe
90

wybierze sobie na mieszkanie dla imienia swego . Odtąd Pascha
połączona

z Przaśnikami

pielgrzymkowym.

stała

W związku

ze

prawodawca dopuszcza składanie

się

największym

świętem

scentralizowaniem

obchodów

ofiar

paschalnych nie

tylko
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z baranków i koziołków, ale także i cieląt . W tym opisie pojawia
się problem dotyczący sposobu przygotowywania żertwy paschalnej.

8 8

Dążenie do centralizacji kultu było bardzo silne. Wśród różnych hipotez na temat powstania
kolonii żydowskiej na Elefantynie, wyspie nilowej Górnego Egiptu, jest również pogląd, według
którego osadnicy elefantyńscy pochodzili spośród emigrantów z prześladowanego przez Jozjasza,
konkurencyjnego wobec Jerozolimy, sanktuarium w Betel; zob. W. Witakowski, Aramejskie
papirusy z Elefantyny i ich znaczenie historyczne, PrzOr 29 (1976) 1, s. 60. O tym dążeniu
świadczy także brak odpowiedzi arcykapłana Jochanana, syna Eliasziba (wymienionego w Ne
12,23 i być może w 13,28) na list członków żydowskiej diaspory zamieszkującei w Egipcie na
wyspie Elefantynie, którzy zwrócili się o pomoc w odbudowaniu swojej lokalnej świątyni
poświeconej Jahu; zob. A. G . Wright, R. E . Murphy, J . A. Fitzmyer, A History oflsrael [w:]
NJBC, s. 1238.; por. M. Peter, Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu, Poznań 1959, s.
311-312; N. Mendecki, Kronika archeologiczna: Elefantyna - w setna rocznicę odkrycia, R B L 46
(1993), s. 37-38.
8 9

J . Drozd, Ostatnia Wieczerza nowę Paschę, s. 17.

9 0

Chodzi tu o świątynię jerozolimską, w której przebywała Arka Przymierza, symbolizująca
nieustanną obecność Jahwe; zob. J . Briěre, art. Arka Przymierza [w:] STB, s. 59.
9 1

M. Peter, Księga Powtórzonego Prawa [w:] BP, t. 1, s. 322.
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W w. 7 występuje hebrajskie słowo

UO . Oznacza ono nie tylko

gotowanie, ale również pieczenie. Wydaje się, ze prawodawca
deuteronomistyczny faktycznie nakazuje gotować żertwę paschalną,
sugerując się praktyką gotowania mięsa ofiar stosowaną przed niewolą
92

babilońską (por. 1 Sm 2,13) .

1.4.4. Pascha po powrocie z niewoli babilońskiej

Ostatnią krótką relację przebiegu Paschy znajdujemy w Ezd 6,19¬
22. Obchodzono ją bardzo uroczyście. Była to pierwsza Pascha
Judejczyków, którzy wrócili z niewoli babilońskiej. Obchodzono ją 14
93

Nisan, czyli najprawdopodobniej 21 kwietnia 515 r. przed Chr. .
Zwierzęta ofiarne zostały zabite przez lewitów. Zgodnie z Wj 12,5
i Pwt 16,2 powinni dokonać tego ojcowie rodzin. Jednak od czasów
Ezechiasza i Jozjasza czynność tę wykonywali lewici (por. 2 Krn
30,16n.). Lewici zabili zwierzęta także i dla kapłanów, którzy zajęci
swą służbą nie mogli tego dokonać oraz dla innych lewitów np.
94

odźwiernych, śpiewaków (2 Krn 35,11-15) . W Passze świętowanej
95

w atmosferze radości brali udział oprócz żydowskich repatriantów
także i niewysiedleńcy,

ale tylko ci, którzy odłączyli się od
96

"nieczystości narodów ziemi" (w. 21) .

9 2

S. Lach, Księga Powtórzonego Prawa, Wstęp - przekład z oryginału, komentarz - ekskursy,
Poznań - Warszawa 1971, s. 195; por. S. Haręzga, Rozwój..., s. 194-195. Odmienną opinię
prezentuje M. Peter, Księga Powtórzonego Prawa, s. 322-323.
9 3

H . Langkammer, Księgi Ezdrasza - Nehemiasza, Przekład z oryginału, komentarz, ekskursy,
Poznań - Warszawa 1971, s. 166.
9 4

J . Drozd, Księga Ezdrasza [w:] BP, t. 1, s. 820.

9 5

Por. Ant. 11,4,8.

9 6

Warunkiem dopuszczenia do Paschy nie było tylko zaprzestanie składania pogańskich ofiar,
przez które zaciągało się nieczystość, ale zachowywanie tradycji i prawa Mojżeszowego w ogóle;
zob. H . Langkammer, Księga Ezdrasza - Nehemiasza, s. 167; por. J . Kruszyński, Pismo Święte
Starego Testamentu, przekład z oryginału hebrajskiego, komentarz, t. 3, Księgi: Dwie
Pralipomenon, Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery i Joba, Lublin 1939, s. 347.
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Biorąc pod uwagę powyższe teksty biblijne, mówiące na temat
Paschy, dostrzegamy, ze mniej mówi się w nich o rycie samego
święta, a większy nacisk kładzie się na okoliczności towarzyszące i na
następstwa odczuwane przez Żydów w czasie jego obchodów. Wynika
to z tego, iz istotnych obrzędów Paschy ustalonych przez Mojżesza
nie trzeba było ponownie opisywać, były one bowiem znane każdemu
Izraelicie. Natomiast podane szczegóły na temat atmosfery, w której
obchodzono uroczystość ukazują jaki miała ona wpływ na duchowe
97

życie Izraela .

1.5.

Liturgia w i e c z e r z y p a s c h a l n e j w I w . po C h r .

Traktat Pesahim, zawarty w Misznie, stanowi podstawę ukazania
rytu uczty paschalnej. Choć powstał on po roku 70 po Chr., to jednak
tradycja, którą przekazuje dość dobrze odzwierciedla

zwyczaje

98

paschalne współczesne Jezusowi . Opis liturgii wieczerzy paschalnej
przedstawimy w trzech częściach. Najpierw omówimy czas i miejsce
wieczerzy, potem spożywane potrawy a na koniec, w chronologicznym
porządku, ukażemy czynności związane ze sprawowaniem liturgii
paschalnej.

1.5.1. Czas i miejsce celebrowania Paschy

Zgodnie z nakazem Wj 12,6.8 ucztę paschalną należało spożywać
99

"tej samej nocy" tzn. nocą z 14 na 15 Nisan . Posiłek powinien

9 7

S. Potocki, ort. cyt., s. 284.

9 8

W. Michalski, Pascha i Ostatnia Wieczerza, Studyum egzegetyczne, Lwów 1916, s. 29.

9 9

14 Nisan był ostatnim dniem przed pełnią księżyca, następującą po wiosennym zrównaniu
dnia z nocą; zob. X . Leon-Dufour, dz. cyt., s. 466.
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rozpocząć się po zachodzie słońca, gdy nastaną

100

ciemności .

Ponieważ wiosną w Palestynie słońce zachodzi między godziną 18
00

a 19 i po zachodzie

30

robi się bardzo szybko ciemno, więc w tym
101

czasie zasiadano do stołu . Niekiedy Paschę urządzano wcześniej 102

późnym popołudniem . Uczta paschalna winna trwać az do świtu,
lecz w praktyce starano się zakończyć ją przed północą, gdyz "noc ta
winna być czuwaniem na cześć Pana", który właśnie tej nocy czuwał
103

nad wyjściem Izraela z Egiptu (Wj 12,42) . Dzień, w którym
urządzano Paschę zależał od tego, jakiego kalendarz użyto, aby
wyznaczyć 14 Nisan. Za życia Jezusa w świątyni używano (od czasów
hasmonejskich) kalendarza księżycowego. Żydowskie sekty, między
innymi odłam Esseńczyków, często posługiwały się kalendarzem
104

słonecznym stosowanym dawniej w liturgii . Według kalendarza
słonecznego święta przypadały zawsze w ten sam dzień tygodnia:
Pascha

w środę

a Pięćdziesiątnica

105

w niedzielę .

Kalendarz

księżycowy nie wyznaczał konkretnego dnia dla święta. Od czasów
deuteronomistycznej reformy Jozjasza Paschę obchodzono wyłącznie
w Jerozolimie. Uroczystość ta połączona była z ogromnym napływem
106

pielgrzymów .

Miasto liczące około 55 tysięcy

mieszkańców

(niektórzy dopuszczają liczbę 120 tysięcy) musiało przyjąć ponad 125

1 0 0

10,1.

101

J . Drozd, Ostatnia Wieczerza nową Paschą, s. 36.

1 0 2

T. Barrosse, art. cyt., s. 559.

1 0 3

StrBill, Bd. 4, s. 54; por. J . Behm, art. KXCHO [W:] TWNT,

Bd. 3, s. 733.

1 0 4

X . Léon-Dufour, dz. cyt., s. 328; por. J . Łach, Data Ostatniej Wieczerzy w świetle
dokumentów znad Morza Martwego, R B L 11 (1958), s. 410-411.
105

E . Lipiński, art. cyt., s. 481; por. M. Wolniewicz, Spór o chronologię Męki, Kat 9 (1965),
s. 10-11.
1 0 6

Wszyscy dorośli mężczyźni, oprócz kalek, mieli obowiązek przybyć na Paschę; por. E .
Dąbrowski, Proces Chrystusa w świetle historyczno-krytycznym, Poznań - Warszawa - Lublin
1965 , s. 61; tenże, Nowy Testament na tle epoki, Geografia, historia, kultura, Poznań Warszawa - Lublin 1965 , s. 353.
3

2
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tysięcy gości. Ponieważ Paschę można było spożywać tylko w obrębie
miasta, a ono było zbyt małe, by wszystkich pomieścić, dlatego rabini
poszerzyli prawne granice stolicy dołączając Górę Oliwną, Betfage
i inne najbliższe

wioski,

tworząc

tzw. Wielkie

107

Jeruzalem .

Mieszkańcy Jerozolimy byli moralnie zobowiązani do przyjęcia
pielgrzymów. Uważano, ze skoro Kanaan po zdobyciu podzielono
między 12 pokoleń, lecz nie uczyniono tego ze stolicą, więc obywatele
Jerozolimy winni przyjmować pielgrzymów i nie żądać od nich opłaty
za pobyt. Goście ze swej strony mieli obowiązek pozostawić
gospodarzowi skórkę ze spożytego baranka oraz używane w czasie
108

posiłku naczynia .
Dawne domy żydowskie były z reguły parterowe. Jeżeli ich
sklepienie było wystarczająco

mocne

dobudowywano na

nich

pomieszczenie przeznaczone dla gości, tzw. pokój wysoki, zwany
inaczej pokojem górnym (iTP ^ X , ctvayaiov, u7reptaov) . Był on
109

często wykorzystywany dla spożywania posiłków. Pokój ten był
przewiewny, prowadziły do niego oddzielne schody. Nie stanowił
właściwego miejsca zamieszkania, gdyz w ciągu dnia panował tam
silny upał (był on narażony na bezpośrednie działanie słońca) i dopiero
wieczorem, kiedy się ochłodziło, można było w nim przebywać.
W Palestynie w miesiącu Nisan panują juz znaczne upały, tak więc
taki pokój, jako nieprzydatny dla siebie,

gospodarze chętnie

110

odstępowali pielgrzymom . Sala ta powinna pomieścić nie mniej

107

E . Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990, s. 149. Józef
Flawiusz, Bell. 2,14,3; 6,9,3 podaje "astronomiczną" liczbę pielgrzymów - 3 miliony osób.
108

StrBill, Bd. 4, s. 41; por. A. Plummer, A Critical and Exegetical Commentary on the
Gospel according to S. Luke, Edinburgh 1922 , s. 493.
5

1 0 9

X . Leon-Dufour, dz. cyt., s.73; por. H . Strąkowski, art. Wieczernik jerozolimski [w:] PEB,
t. 2, s. 657.
1 1 0

W. Gronkowski, Ostatnia Wieczerza, "Przewodnik Katolicki" 42 (1936), s. 211.
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niz 10 osób . Według Miszny jej długość wynosiła 10 łokci i tyleż
112

samo szerokości . W bogatych domach ściany tego pomieszczenia
były wyłożone drewnem cedrowym i przyozdobione kością słoniową.
Podłogę zaścielano kobiercami i dywanami. Na środku znajdowały się
stoły (wysokie na około 40 cm) ułożone w półkole. Stół środkowy był
najważniejszy. Przy nim spoczywał prowadzący wieczerzę. Miejsce
na prawo określane było jako miejsce "na łonie ojca rodziny",
ponieważ spoczywającemu po prawej stronie pana domu wystarczyło
113

zrobić niewielki ruch, by oprzeć się na jego piersi . W bardzo
zamożnych domach obok dużego stołu jadalnego ustawione były także
mniejsze stoliczki czworoboczne, służące do stawiania na nich potraw
114

115

w czasie uczty . Dokoła stołów ustawiano niskie sofy , na
których układali się biesiadnicy wspierając się lewą ręką na poduszce,
a prawą luźno trzymając. Nogi spuszczano ku ziemi.

Według

zwyczaju Greków i Rzymian wieczerza była spożywana w pozycji
116

półleżącej, co podkreślało wolny stan biesiadników .
siedziały

117

wyprostowane .

Salę

oświetlał

kwadratowy

Kobiety
otwór

w sklepieniu. Sposób umeblowania nie był stały. Zwyczaj panujący na
Wschodzie pozwalał gościom przygotować sobie to pomieszczenie

111

T P s 4,3 (163) wskazuje, iz była to minimalna liczba osób wymagana, by można było
spożywać Paschę; zob. StrBill, Bd. 4, s. 41.
1 1 2

BB 6,4; zob. StrBill, Bd. 4, s. 42.617; por. A. Fic, Jezus..., s. 37.

1 1 3

D. Rops, Dzieje Chrystusa, Warszawa 1987 , s. 343.

1 1 4

J . Drozd, Ostatnia Wieczerza nowę Paschę, s. 35.

115

Były to tzw. triclinia (hebr. K 3 ^ "7 p 1 ü , gr. rpixAiviov); zob. StrBill, Bd. 4, s. 617.

6

1 1 6

j.Pes 10.37b.53n.: "R. Levi has said: because slaves eat standing, here (at the passover
meal) people should recline to eat, to signify that they have passed from slavery to freedom"; cyt.
za J . Jeremias, The Eucharistie Words..., London 1966, s. 49.
1 1 7

J . Kaczmarczyk, Męka Jezusa Chrystusa podług czterech Ewangelij, Kraków 1932, s. 19¬
20; por. H . Langkammer, art. Posiłek [w:] Słownik biblijny, pod red. H . Langkammera, Katowice
1990 , s. 128.
4
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siedziały

117

wyprostowane .

Salę

oświetlał

kwadratowy

otwór

w sklepieniu. Sposób umeblowania nie był stały. Zwyczaj panujący na
Wschodzie pozwalał gościom przygotować sobie to pomieszczenie
według

własnego

118

uznania .

Ze

względu

na

duzy

napływ

pielgrzymów na okres Paschy dozwolone było jednoczesne jej
119

spożywanie w jednym większym pomieszczeniu przez kilka grup ,
choć często i to nie wystarczało. Pielgrzymi byli więc zmuszeni
spożywać Paschę poza domostwami, lecz koniecznie w obrębie
Jerozolimy. Po spożyciu wieczerzy wolno było rozejść się za mury na
odległość drogi szabatowej i tam przenocować albo modlić się, jeżeli
120

nie znalazło się miejsca, w otwartej tej nocy świątyni .

1.5.2. Potrawy paschalne

Oprócz baranka w czasie wieczerzy paschalnej konsumowano
również inne potrawy. Każda rodzina, nawet ta najuboższa, była
zobowiązana, aby wszystkie przepisane potrawy znalazły się na
świątecznym stole.
Podczas uroczystej kolacji spożywano niekwaszone chleby (hebr.
FI X D ). Przypominały one uczestnikom pospieszne wyjście z Egiptu,
121

które sprawiło, ze Żydzi musieli się zadowolić przaśnym chlebem .
Dlatego tez przaśniki nazwano chlebem upokorzenia (Pwt 16,3).
Wypiekano je tylko z samej mąki i wody. Starano się, by mąka była jak najbielsza (w
przeciwieństwie do ciemnej mąki galilejskiej). Najczęściej używano mąki pszennej, ale w
niektórych przypadkach dozwolone było użycie mąki sporządzonej z jęczmienia, owsa, prosa
117

J . Kaczmarczyk, Męka Jezusa Chrystusa podług czterech Ewangelij, Kraków 1932, s. 19¬
20; por. H . Langkammer, art. Posiłek [w:] Słownik biblijny, pod red. H . Langkammera, Katowice
1990 , s. 128.
4

118

A. Fic, Ustanowienie najświętszej Eucharystii, SzCh 2 (1931) 2, s. 160; por. tenże, Jezus
Chrystus..., t. 2, s. 38.
119

P s 7,13; por. StrBill, Bd. 4, s. 42.

1 2 0

S. Gądecki, Wstęp do Ewangelii synoptycznych, Gniezno 1992, s. 261-262.

121

Trzeba bowiem od 8 do 10 godzin, aby zaczyn (gr. fu/art, łac. fermentum) konieczny do
wypieku kwaszonego chleba zaczął działać; zob. D. Forstner, dz. cyt., s. 457.

52
122

czy orkiszu . Chleb paschalny był biały. Miał kształt okrągłego,
podobnego do talerza, blatu. Jego powierzchnie pokrywały pęcherzyki
z powietrzem. Dawał się bardzo łatwo łamać. Miał około 25 cm
123

średnicy i 2 cm grubości . Spożywane były trzy przaśne chleby,
które podawano oddzielone serwetkami i przykryte specjalną zasłonką.
Symbolizowały one od góry do dołu: Izraela, Lewiego i Kohena
(kapłanów). Oznaczało to rzeczywistą obecność całego narodu
124

izraelskiego w czasie Paschy .
Oprócz chleba dla celebracji Paschy konieczne było wino. Gdyby
jakąś rodzinę izraelską nie byłoby stać na zakup wina, wtedy gmina
125

żydowska była zobligowana do jego dostarczenia . Używane wino
przygotowywane było w różny sposób: mogło być gotowane lub
przyprawione korzeniami. Także wiek wina nie grał roli. Najczęściej
126

jednak używano czystego czerwonego wina gronowego . Do picia
służyły kielichy lub czary w kształcie orzecha. Wytwarzano je ze
złota, srebra, białego albo czarnego szkła (nie używano kielichów ze
szkła zielonego). Ubodzy Żydzi używali kubków wykonanych z gliny.
Pojemność jednego kielicha nie powinna być mniejsza niz 0,25 logu
(1 log = 0,55 1), ponieważ tyle wina zmieszanego z wodą zawierał
trzeci kielich paschalny. Do spożywania wina byli zobowiązani
wszyscy biesiadnicy, także kobiety i dzieci, bowiem i oni byli
wyzwoleni z niewoli egipskiej. Łącznie jedna osoba w czasie Paschy

J. Drozd, Ostatnia Wieczerza nową Paschą, s. 36-37; por. E . Szymanek, dz. cyt., s. 149¬
150.
123

Tamże; por. F . Szreder, Ostatnia Wieczerza, SW 12 (1975), s. 446; M. Wolniewicz,
Ostatnia Wieczerza, "Msza Święta" 3 (1965), s. 80.
1 2 4

H . Wahle, Wspólne dziedzictwo, judaizm i chrześcijaństwo w kontekści dziejów zbawienia,
Tarnów 1993, s. 46.
1 2 5

J . Drozd, Ostatnia Wieczerza nową Paschą, s. 80. Pomocą w dostarczaniu wina zajmował
się tzw. Tamchuj (publiczny organ pomocy społecznej); zob. J . Jeremias, The Last Supper, JTS
50 (1949), s. 3.
1 2 6

M. Wolniewicz, art. cyt., s. 80.
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zużywała nie więcej niz 0,25 logu wina, gdyz nie było one spożywane
w czystej postaci, ale rozcieńczone wodą. Do słabszego dodawano tyle
127

wody, iz stanowiła ona 66% objętości, zaś w mocniejszym az 75 .
Zgodnie z przepisem zawartym w Wj 12,8 wśród paschalnych
potraw znajdowały się także różnego rodzaju gorzkie zioła (hebr.
12 1 D ). Na początku konsumpcji zioła te miały smak słodki, który

W

w trakcie jedzenia zmieniał się w gorzki. Przypominały one, iz pobyt
w Egipcie tez najpierw był przyjemny, lecz z czasem stał się
128

brzemieniem . Miszna wymienia następujące rośliny używane jako
129

gorzkie zioła: sałatę, cykorię, chrzan i szakłak . Do gorzkich ziół
używanych w czasie Paschy należą także: tymianek,

czomber,

rozmaryn, kolendra, gorzka kapusta, laur, majeranek,

bazylia.

Dodawano je

po

trochę

do przetartego

130

chrzanu .

Podczas

wieczerzy maczano w tym przecierze kawałki macy i spożywano.
Każdy biesiadnik był zobowiązany zjeść porcję gorzkich ziół
odpowiadającą wielkością średniej oliwce.
Poza wymienionymi potrawami spożywano rodzaj sosu zwanego
n D 1 1 n , co tłumaczy się jako "glina". Sporządzano go z jabłek, fig,
daktyli i innych owoców z dodatkiem wina lub winnego octu. Miał on
papkowatą konsystencję.
cynamonową,

która

Sos przyprawiano sproszkowaną

nadawała

mu charakterystyczne

korą

czerwone

zabarwienie. Kolor miał przypominać glinę z której Izraelici wyrabiali
cegły dla faraona. Nawiązywał tez do legendy, zgodnie z którą

E . Szymanek, dz. cyt., s. 150.
128

J . Drozd, Ostatnia Wieczerza nowa Paschą, s. 38.

1 2 9

P s 2,6.

130

D. Rogov, Ostatnia Wieczerza: najbardziej znany ze wszystkich posiłków,
Ambasady Izraela" nr 12 z maja 1993, s. 15.

"Izrael, Biuletyn
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Żydówki były zmuszone rodzić dzieci pod jabłoniami w tajemnicy
131

przed Egipcjanami .
Baranek, mace, wino, gorzkie zioła i sos były konieczne, by
można

było

sprawować

wieczerzę

paschalną.

Oprócz

tych

podstawowych potraw można było znaleźć na stole także tzw. "słoną
wodę" (czyli ocet), symbol potu i łez wyrażający cierpki los synów
132

Abrahama w Egipcie . Spożywano także ryby, ryz, jaja, zaś na
zakończenie posiłku elementy dekoracyjne ze stołów (świeże owoce
133

i zioła, orzechy włoskie i migdały) .

1.5.3. Przebieg obrzędu Paschy

1.5.3.1. Przygotowanie

Rozporządzenia zawarte w Wj 12 nakazywały Izraelitom postarać
się w dniu 10 Nisan o odpowiednie zwierzę do spożycia w czasie
wieczerzy paschalnej. Jednak za czasów Jezusa nie przestrzegano tego
przepisu

134

ze względów praktycznych .

Właściwe

uroczystości

paschalne rozpoczynały się tzw. przygotowaniem (gr. Trapaoiceufj, łac.
parasceve). Zgodnie z Miszną w nocy poprzedzającej
należało przeszukać dokładnie dom

14 Nisan

i usunąć wszelkie produkty

zawierające kwas (głównie chleb, przetwory mączne i zbożowe). To,
co zawierało kwas, trzeba było spożyć, sprzedać poganom albo
135

rozkruszyć i rozwiać na wietrze . Usuwano wtedy z domów także

131

StrBill, Bd. 4, s. 65.

1 3 2

B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego

1 3 3

R. Bartnicki, Pascha..., s. 104; por. D. Rogov, ort. cyt., s. 15.

1 3 4

wtajemniczenia, Warszawa 1983, s. 386.

E . Power, Exodus [w:] CCHS, s. 214. Jest on jednak zachowywany przez Samarytan az
do czasów współczesnych; por. A. Fic, Ofiara..., s. 297.
135

F s 1,1; 2,1.
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i napoje: piwo medyjskie, napój babiloński, ocet edomicki, egipskie
piwo jęczmienne, a także: wywar farbiarski, krochmal kucharski i klej
136

pisarski . Kwaszone potrawy wolno było spożywać wyłącznie do
godziny szóstej (tj. 12 w południe) 14 Nisan. Od południa az do
wieczerzy obowiązywał ścisły post, który musieli przestrzegać
wszyscy Żydzi. Ojcowie rodzin lub przewodniczący grup w godzinach
popołudniowych przynosili do świątyni baranki paschalne. Zdarzało
się także, ze niewolnik z polecenia swego pana zajmował się
137

dostarczeniem i zabiciem zwierzęcia w świątyni . Traktat Pesahim
w taki sposób opisuje ubój zwierząt paschalnych: "Ofiarę paschalną
zabijano w trzech oddziałach, jak powiedziano: «Zabije go cała
wspólnota zgromadzenia Izraela*, wspólnota, zgromadzenie i Izrael.
A gdy wszedł pierwszy oddział i zapełnił się dziedziniec, zamykano
drzwi dziedzińca. Wtedy grano na trąbach i podnosił się krzyk radości
i znowu grano < na trąbach > . Kapłani zaś stali rzędami mając
w rękach srebrne naczynia i złote naczynia. < Jeden > szereg miał
same srebrne naczynia, a < drugi > szereg miał same złote naczynia;
i nie były pomieszane. A naczynia nie miały < płaskich > den, aby
nie można było ich postawić i aby krew nie zakrzepła. Jeśli Izraelita
zarżnął zwierzę, a kapłan zebrał <krew do naczynia > , to wtedy
przekazywał go swojemu sąsiadowi, a ten jego sąsiad swojemu
sąsiadowi, który przyjmował < naczynie > pełne, a zwracał puste.
Kapłan będący najbliżej ołtarza skrapiał jego podnóże jednym
138

skropieniem" . Operację tę powtarzały następnie kolejne dwa

136

F s 3,1.

137

J . Drozd, Ostatnia Wieczerza nowa Paschę, s. 27. Rozmaite ugrupowania przyjmowały
różny czas zabijania baranków: faryzeusze i talmudyści od 3 popołudniu do zachodu słońca,
natomiast Samarytanie, saduceusze i karaici od zachodu słońca do zapadnięcia ciemności; zob. E .
Power, ort. cyt., s. 214. Bell. 6,9,3 umieszcza czas uboju od godziny dziwiątej do jedenastej (tj.
od 3 do 5 po południu).
1 3 8

F s 5,5-6.
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oddziały. Krew zabitych zwierząt spływała specjalnym kanałem do
139

potoku Cedron . Ofiarę zabijał właściciel. Winien to zrobić bardzo
140

umiejętnie . W czasie tych obrzędów uroczyście odśpiewywano
141

Hallel (Ps 113-118) . Z północnej strony ołtarza znajdowały się
haki wbite w słupy i ściany, na których wieszano zabitego baranka
i ściągano skórę. Jeśli wszystkie haki były zajęte, można było
skorzystać ze specjalnych metalowych sztab. Taką jedną sztabę dwóch
Izraelitów kładło sobie na ramiona i wieszało baranka, by go
142

oprawić .

Z rozciętego

przeznaczone na

spalenie

baranka

wyciągano

i umieszczano

części

w misach,

ofiarne

w których

zanoszono je do ołtarza całopalenia. Zgodnie z Kpł 3,9-11 na ołtarzu
palono

cały

ogon

143

zwierzęcia ,

cały

tłuszcz

pokrywający

wnętrzności, tłuszcz przylegający do niego, nerki wraz z tłuszczem je
okalającym oraz tłuszcz pokrywający wątrobę. Po sprawieniu zwierzę
zawijano w jego skórę i narzucano na wznak na ramię, by zanieść do
144

domu . Paschy nie wolno było piec na metalowym rożnie lub
ruszcie. Należało sporządzić rożen z drzewa granatowego i nasadzić
na niego zwierzę tak, by drzewce przechodziło przez pysk, az do
145

odbytnicy. Nogi i wnętrzności wkładano do środka . Należało to

1 3 9

R. Bartnicki, Pascha..., s. 103.

1 4 0

Ofiara musiała być zabita jednym cieciem. Nie wolno było noza ani wyjmować, ani
ponownie wkładać, ani cofać by nabrać rozmachu. Ostrze noza przeznaczonego do immolacji
trzeba było wcześniej wypróbować. Uznawano je wtedy za dobre do zabijania, gdy przecięło włos
w powietrzu; zob. A. Fic, Ofiara..., s. 296.
141

Hallel jest to grupa psalmów (113-118) odmawianych w czasie Paschy i innych świąt, które
rozpoczynają się aklamacją FI 1 *7 "7 ii (wysławiajmy Jahwe) wyrażającą szczególną radość; zob. H.
Langkammer, art. Hallel [w:] Słownik biblijny, pod red. H . Langkammera, Katowice 1990 , s.
66.
1

4

1 4 2

StrBill, Bd. 4, s. 51.

1 4 3

Niektóre gatunki owiec palestyńskich mają silnie obtłuszczony ogon, którego tłuszcz
uchodzi za najprzedniejszy; zob. M . Peter, Księga Kapłańska, s. 166.
1 4 4

145

StrBill, Bd. 4, s. 51.

P s 7,1. J . Kaczmarczyk, Męka...,
przyczepiano na zewnątrz do boków tuszy.

s. 20 podaje, iz szlachetne wnętrzności baranka
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czynić bardzo ostrożnie, ponieważ za złamanie kości barankowi
146

groziła chłosta . Św. Justyn Męczennik ( f około 167) w "Dialogu
z Żydem Tryfonem" (40,3) świadczy, iz baranki przebijano jeszcze
dodatkową żerdzią granatową w poprzek przez grzbiet. Skrzyżowane
147

drzewca symbolizowały krzyżową mękę Jezusa . Tak

nabite

zwierzę piekło się w piecu zwanym 1 1 ] U . Pod piecem rozpalano
ogień a baranka umieszczano we wnętrzu. Zależnie od siły ognia
148

mięso piekło się od 30 do 60 minut .

1.5.3.2. Część wstępna wieczerzy

O określonej godzinie grupa osób, w imieniu której dokonano
zabicia, spotykała się w umówionym miejscu. Jak każdy posiłek, tak
i ucztę paschalną rozpoczynano rytualnym obmyciem rąk. Następnie
przewodniczący dolewał do kielicha z winem wody

149

i odmawiał

modlitwę błogosławienia Boga za dar winnej latorośli: "Błogosławiony
bądź, Panie, nasz Boże, królu wieków, który dajesz nam ten owoc
winnego krzewu!"

150

151

a potem modlitwę za dar święta Paschy :

"Bądź pochwalony o Jahwe, nasz Boże, Królu świata, któryś to Święto
niekwaszonych chlebów dał swemu ludowi, Izraelowi, ku radości

1 4 6

F s 7,11.

147

Hl. Justinus, Dialog mit dem Juden Tryphon, Kempten - München 1917, s. 60.

1 4 8

StrBill, Bd. 4, s. 52.

1 4 9

Był to pierwszy kielich w czasie wieczerzy. Nazywano go kielichem poświęcenia - kos
kiddusz; zob A. Fic, Jezus..., s. 42.
150

B. Mokrzycki, Droga..., s. 385. Przewodniczący zobowiązany był do wiernego
przestrzegania konstrukcji każdej modlitwy - miał jednak prawo do improwizacji i przystosowania
ich tekstu do potrzeb chwili; zob. L . Mycielski, Modlitwy Ostatniej Wieczerzy i ich wpływ na
powstanie modlitw eucharystycznych Kościoła, R B L 21 (1968), s. 346.
151

Za czasów Chrystusa istniał spór w jakiej kolejności należy odmawiać te modlitwy. Szkoła
Hillela zachowywała wyżej wymieniona kolejność, natomiast szkoła Szammaja nakazywała wpierw
błogosławić dzień Paschy, a potem wino; zob F s 10,2.
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i pamięci: Bądź pochwalony o Jahwe, który uświęcasz Izraela
152

i czasy!". Uczestnicy odpowiadali "Amen!" .
Po wypowiedzeniu błogosławieństwa nad pierwszym kielichem
i świętem Paschy wnoszono w misach upieczonego baranka, mace,
gorzkie zioła, sos owocowy i inne potrawy. Podczas wieczerzy , w
domach bogatych Żydów usługiwali niewolnicy, była to bowiem
czynność uważana za poniżającą. Gdy nie było niewolników ich rolę
153

spełniali sami uczestnicy biesiady . Jedzący nie używali sztućców.
Posługiwali się palcami, natomiast zamiast łyżek używano kawałki
chleba,

które

zwyczajowym

często

zmieniano.

błogosławieństwem

Potrawy
stołu

podawano
i łamaniem

przed
chleba

poprzedzającymi żydowski posiłek. Takie postępowanie, przynajmniej
w części miało pobudzać zainteresowanie dzieci uczestniczących
154

w wieczerzy . Spożywanie rozpoczynał przewodniczący. Brał do
ręki gorzkie zioła i maczając je sosie recytował błogosławieństwo:
"Bądź pochwalony, o Jahwe, nasz Boże, Królu świata, któryś nas
uświęcił przez swoje przykazania i nakazałeś nam spożywać gorzkie
155

zioła" na co uczestnicy odpowiadali "Amen!" . Po tych słowach
spożywano gorzkie zioła maczane w sosie, ale w małej ilości. W tym
czasie prowadzący brał przaśne chleby i unosząc je nieco nad stół
wypowiadał: "To jest chleb niedoli, który spożywali nasi ojcowie
w krainie Egiptu. Ktokolwiek łaknie, niech przystąpi. Ktokolwiek jest
156

w potrzebie niech przyjdzie i sprawuje Paschę" .

J. Drozd, Ostatnia Wieczerza nowa Paschę, s. 40.
W. Gronkowski, art. cyt., s. 213.
T. Barrosse, art. cyt., s. 559.
J. Drozd, Ostatnia Wieczerza nowę Paschę, s. 40.
B. Mokrzycki, Droga..., s. 386.
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W czasie spożywania mieszano drugi kielich wina , natomiast
najmłodszy z uczestników czterokrotnie pytał obrzędowo ojca rodziny
(albo przewodniczącego grupy) o sens przezywanej uroczystości:
"Czym różni się ta noc od wszystkich innych nocy?". Przewodniczący
odpowiadając wygłaszał tzw. haggadę paschalną, czyli wyjaśniające
158

opowiadanie dotyczące święta Paschy . Odpowiadał na zadane
pytanie w taki sposób: "Ponieważ we wszystkie noce spożywamy
potrawy kwaszone
niekwaszone.

i niekwaszone,

tej nocy zaś wszystko jest

Ponieważ we wszystkie noce spożywamy

mięso

smażone, pieczone i gotowane, tej nocy zaś wszystko jest tylko
pieczone. Ponieważ we wszystkie noce maczamy jeden raz, tej nocy
159

zaś dwa razy" . Wyjaśnienie sensu wieczerzy ojciec zaczynał od
omówienia fragmentu z Pwt 26,5-8:

"Ojciec mój, Aramejczyk

błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi
i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się
z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty
przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Boga ojców naszych, Jahwe.
Usłyszał Jahwe nasze wołanie i wejrzał na naszą nędzę, nasz trud
i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Jahwe z Egiptu mocną ręką
i wyciągniętym ramieniem, wśród wielkiej grozy znaków i cudów".
W czasie haggady należało wyjaśnić trzy rzeczy: ofiarę paschalną,
chleb przaśny i gorzkie zioła. Ofiarę paschalną ponieważ Bóg ominął
domy Izraelitów w Egipcie, przaśne chleby ponieważ Izraelici zostali
uwolnieni z Egiptu, gorzkie zioła ponieważ Egipcjanie uczynili

157

Był to tzw. kos haggada, ponieważ był przygotowywany w czasie haggady; zob. A. Fic,
Jezus..., s. 42.
1 5 8

Trwała ona od kwadransa do pól godziny. Należało wtedy czuwać, by najmniejsze dzieci
nie zasnęły; zob. J . Jeremias, The Eucharistic Words..., s. 221.
159

P s 10,4. Gdy chłopiec był mały ojciec uczył go zadawania pytań, a gdy jeszcze nie umiał
mówić, czyniła to zona lub gospodarz zapytywał samego siebie; zob. J . Drozd, Ostatnia Wieczerza
nową Paschą, s. 41; por. R. Bartnicki, Pascha..., s. 105.
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gorzkim

życie

Izraelitów

160

w Egipcie .

Takie

przywoływanie

przeszłości nie było dla Żydów przypomnieniem tego, co minęło.
Wydarzenia miały charakter aktualny. Każdy uczestnik wieczerzy
przede wszystkim sam uważał się za uchodźcę z Egiptu, a słowa
161

haggady odnosił do samego siebie . Haggadę rabini rozszerzyli
i ozdobili różnymi dodatkami tak, iz trudno nam dotrzeć do tekstu jaki
mógł być prawdopodobnie używany za czasów Jezusa. Klasyczny
przykład

pięknej

haggady

znajdujemy

w Mdr

162

15,1-19,22 .

Kaznodzieja paschalny kończył ją gorącą zachętą, by chwalić Jahwe:
"Śpiewajmy

więc

przed

Nim

-

163

Alleluja!" .

Zgromadzeni

odpowiadali śpiewem pierwszej części podniosłego hymnu zwanego
Hallel haggadol (Ps 113-114; Wig 112-113A), czyli tzw. Małego
164

Hallelu . Był on wykonywany bardzo żywiołowo i entuzjastycznie.
165

Według Talmudu Hallel powinien roznosić dachy domów . Po
zakończeniu śpiewu wypijano drugi kielich wina, który pobłogosławił
przewodniczący. Być może w tym momencie wychylano parę kropel
słonej wody. By nie pozostawać rytualnie nieczystym obmywano sobie
ręce wypowiadając modlitwę: "Bądź pochwalony, o Jahwe, nasz Boże,

1 6 0

P s 10,8.

161

Por. B. Mokrzycki, Wypełniają się Pisma, Rozważania
1989, s. 27.

biblijno-liturgiczne, Warszawa

1 6 2

H. Wahle, dz. cyt., s. 49-50 wskazuje na wpływ grecko-rzymskich wieczerzy
z intensywnymi dysputami (tzw. sympozjów) na sposób wygłaszania haggady, która winna być
mówiona językiem prostym, tak by była zrozumiała dla każdego. Cztery obrzędowe pytania
paschalne, zdaniem autorki, to paralele pytań sympozjonalnych.
163

B. Mokrzycki, Droga..., s. 387.

164

Pierwsza część Małego Hallelu według szkoły Szamaja należało domawiać do słów: "Matka
synów się raduje" (Ps 113,9) zaś według szkoły Hillela do: "Krzemień w źródle" (Ps 114,8); zob.
P s 10,6. Hilelici dodawali jeszcze modlitwę o Zbawiciela: "Spojrzyj na nędzę nasza i osadź
sprawę nasza i wybaw nas dla Imienia Twojego. Badź błogosławiony, Jahwe, Zbawco Izraela";
zob. W. Michalski, dz. cyt., s. 40.
165

D. Rops, Zycie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa, Poznań - Warszawa - Lublin
1965, s. 508-509.
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Królu świata, Któryś nas przez swoje przykazania uświęcił i polecił
obmyć ręce".

1.5.3.3. Uczta właściwa

Obmycie rak rozpoczynało

właściwą wieczerzę.

Wszyscy

zajmowali miejsca dokoła stołu a przewodniczący unosząc do góry
macę wypowiadał nad nią modlitwę dziękczynienia i błogosławienia:
"Niech będzie błogosławiony Jahwe, nasz Bóg, Król świata, który
sprawia, ze ziemia rodzi dla nas chleb. Niech będzie błogosławiony
Jahwe, nasz Bóg, Król świata, który nas przez swoje przykazania
uświęcił i niekwaszony chleb nam spożywać nakazał". Uczestnicy
166

odpowiadali "Amen!" . Przewodniczący łamał chleb i podawał go
w milczeniu uczestnikom wieczerzy. Gest ten był tak ważny, iz po
167

nim nie dopuszczano juz nikogo spóźnionego do udziału w uczcie .
Po zjedzeniu połamanego chleba rozpoczynano swobodne spożywanie
168

potraw paschalnych. W czasie jedzenia zapalano uroczystą świecę .
Jeżeli spożywano dodatkową ofiarę świąteczną (zwaną chagiga)

169

to

przewodniczący wypowiadał nad nią błogosławieństwo: "Niech będzie
błogosławiony, Jahwe, nasz Bóg, król świata, który nas przez swoje
przykazania uświęcił i ofiary krwawe nam spożywać nakazał". Jedząc
starano się, by baranka zostawić na koniec i by ostatni kąsek spożyć
z jego

mięsa.

przewodniczący

Przed
odmawiał

166

StrBill, Bd. 4, s. 70.

167

B. Mokrzycki, Droga..., s. 388.

168

rozpoczęciem

konsumpcji

błogosławieństwo:

baranka

"Niech

H . Paprocki, Wieczerza mistyczna, Anafory eucharystyczne chrześcijańskiego
Warszawa 1988, s. 16.
169

będzie

Wschodu,

Była to dobrowolna ofiara z woła, owcy, jagnięcia lub kozła; zob. J . Jeremias, The
Eucharistic Words..., s. 57.
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błogosławiony Jahwe, nasz Bóg, Król świata, który nas przez swoje
170

przykazania uświęcił i Paschę nam spożywać nakazał" .

1.5.3.4. Obrzędy po uczcie właściwej

Po kolejnym obmyciu rak i uprzątnięciu sali przygotowywano
171

trzeci kielich . Był to najuroczystszy kielich rytualny. Wlewano do
niego 0,25 logu wina zmieszanego z wodą. Wino to mieszano
bezpośrednio przed podaniem na stół. Używany kielich musiał być
bardzo dokładnie oczyszczony. Był to jedyny wspólny kielich w czasie
172

uczty, z którego wszyscy pili na znak jedności . Przewodniczący
zwracał się do uczestników wieczerzy z zaproszeniem do wspólnej
modlitwy odmawiając: | 1 D ' t n n D 1 D . Mówił: "Chwalcie Boga,
173

którego własnością jest to, cośmy spożyli". Zebrani odpowiadali:
174

"Bądź pochwalony nasz Boże, za pokarmy, któreśmy spożyli" .
Przewodniczący siedząc w wyprostowanej pozycji chwytał kielich
w obie ręce i unosił nad stół na wysokość szerokości dłoni trzymając
go

w prawej

ręce.

Następnie

wpatrzony

w kielich

odmawiał

175

modlitwę . Za czasów Jezusa w ramach tej modlitwy, nazywanej
Birakat ha-Mazon, odmawiano dwa błogosławieństwa (berakoth). Po

1 7 0

StrBill, Bd. 4, s. 70.

171

Był to tzw. "trzeci kielich błogosławieństwa za potrawy" lub krócej "kielich
błogosławieństwa" (hebr. Ti 3 1 2
W 0 1 • ; gr. TÓ 7rorř)piov rí\o eikoyiaą;
por. 1 Kor
10,16); zob. StrBill, Bd. 4, s. 628; por. A. Fic, Jezus..., s. 43.
1 7 2

Opinie rabinów na ten temat były różne. Jedni wskazywali, iz ten kielich pito ze wspólnego
kielicha, inni zaś byli zdania, iz każdy z uczestników ulewał nieco wina do swego naczynia; zob.
StrBill, Bd. 4, s. 631. Zauważa się tez, ze gospodarz wieczerzy, by uczcić szczególnie któregoś
z biesiadników i zapewnić jemu Boże błogosławieństwo, pozwalał mu pić wino z własnego
naczynia; zob A. Gerken, Teologia Eucharystii, Warszawa 1977, s. 22-23.
1 7 3

StrBill, Bd. 4, s. 627 podaje, iz nie wiadomo dokładnie czy juz w czasach Chrystusa
praktykowano odmawianie Birakath ha-Zimmun.
1 7 4

J . Drozd, Ostatnia Wieczerza nową Paschą, s. 43-44.

175

StrBill, Bd. 4, s. 628.
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zburzeniu świątyni dodano dwa dalsze błogosławieństwa . Teksty
177

tych błogosławieństw przedstawiają się następująco :
1 błogosławieństwo - "uwielbienie za pokarm" (hebr. ] T H n D 1 3 ):
"Błogosławiony bądź, o Jahwe, nasz Boże, Królu wszechświata, który
karmisz cały świat swoimi dobrami! Doprawdy: to On w swojej
dobroci, łaskawości i troskliwym miłosierdziu daje chleb wszystkiemu,
co żyje, bo Jego łaskawość trwa na wieki. W swojej wielkiej
i niezmiennej dobroci nie pozostawił nas łaknącymi, i oby nigdy nie
dopuścił by brakowało nam pokarmu - ze względu na wielkość Jego
imienia. On karmi i otacza opieką wszystko co stworzył, i obdarza
wszelkimi dobrami. Błogosławiony bądź, Jahwe, który karmisz całe
stworzenie!".

2 błogosławieństwo - "dziękczynienie za Ziemię" (hebr. f 1 K n
n D 1 3 ): "Dziękujemy Ci, o Jahwe, nasz Boże, ześ ojcom naszym dał
w dziedzictwo dział tak cenny - dobrą i rozległą Ziemię Izraela. Ześ
nas, o Jahwe, nasz Boże, wywiódł z ziemi egipskiej i uwolniłeś nas
z domu niewoli. Dziękujemy Ci za Twoje Przymierze, którym (przez
ryt obrzezania) naznaczyłeś nasze ciało, za Prawo, którego nas
nauczyłeś i za Twe Przykazania, które nam oznajmiłeś. Za życie, za
łaskawość i miłość, którymi nas darzysz i za pokarm, którym nas
karmisz troszcząc się o nas w każdym dniu, w każdym czasie i w
każdej godzinie. Za to wszystko dziękujemy Ci, o Jahwe, nasz Boże
i błogosławimy Tobie. Niech będzie błogosławione Twe Imię ustami
wszystkich żyjących teraz i na wieki - albowiem napisano: Gdy najesz

176

177

J . Drozd, Ostatnia Wieczerza..., s. 44; por. R. Bartnicki, Pascha..., s. 106.

Zob. StrBill, Bd. 4, s. 631. Polskie tłumaczenie trzech pierwszych błogosławieństw zob.
L . Mycielski, art. cyt., s. 348-349.

64

się i nasycisz, będziesz błogosławił twego Boga, Jahwe, za piękną
178

Ziemię, którą ci dał . - Błogosławiony bądź, o Jahwe, za Ziemię
i za pokarm!".

3 błogosławieństwo - "modlitwa wstawiennicza za Jerozolimą"
(Jiebr.D^ \Z71 " T
Izraelem -

n J 1 3 K 3 1 3 ): "Zmiłuj się, o Jahwe, nasz Boże nad

Twym ludem, nad Jeruzalem Twoim miastem, nad

Syjonem - na którym spoczywa chwała Twego majestatu, nad
królestwem domu Dawida - pomazańca Twego, i nad

wielką

Świątynią, w której wzywane jest Twe Imię. O Boże, Ojcze nasz,
opiekuj się nami, i broń nas, i paś na rozległych pastwiskach. O tak:
paś nas na rozległych pastwiskach i bądź nam wspomożycielem
w każdej potrzebie. Spraw prosimy Cię, o Jahwe nasz Boże, byśmy
pokładali nadzieję nie w darach ludzkich i w ludzkich pożyczkach,
lecz tylko w Twojej pełnej, otwartej, świętej i hojnej dłoni - by nie
przytrafiło się nam nigdy nic złego i byśmy nie byli zawstydzeni na
wieki. Buduj święte miasto Jeruzalem i opiekuj się nim za dni
naszych. Błogosławiony bądź, o Jahwe, który w miłosierdziu swoim
179

budujesz Jeruzalem!" .

1 7 8

1 7 9

|
i
|
i
I

Pwt 8,10.
e

b

Różne źródła, a w szczególności B rakh 46", 48 , 49* wskazują, iz pierwsze trzy
błogosławieństwa brzmiały bardzo podobnie do wyżej podanych tekstów, natomiast inaczej jest
z czwartym błogosławieństwem; zob. StrBill, Bd. 4, s. 628. Około 120 r. został ustalony tekst
pierwszych trzech błogosławieństw. 20 lat wcześniej na synodzie w Jamnia postanowiono włączyć
do wyżej wymienionej triady jeszcze jedno, czwarte błogosławieństwo; zob. J . Jeremias, The
Eucharistic Words..., s. 110. L . Mycielski, ort. cyt., s. 349 podaje, ze po modlitwie
wstawienniczej za Jerozolimę, nagle otwierały się drzwi a wszyscy obecni oczekiwali na przybycie
wielkiego prekursora Mesjasza - zwiastuna "dnia Jahwe" - Eliasza. Przewodniczący modlitwom
błagał o "wylanie się gniewu Pana" na niewiernych wykorzystując następujące teksty: Ps 79,6-7;
69,23-29; Lm 3,66; Oz 9,14; So 3,8. Zwyczaj ten zachowywany jest do dzisiaj, a nawet zostawia
się wolne miejsce przeznaczone dla proroka Eliasza; por. A. J . B. Higgins, The Lord' s Supper
in the New Testament, London 1960*, s. 47-48.
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4 błogosławieństwo - "Ten, który jest dobry i który dobro
wyświadcza" (hebr.

D D FP

i

I ; !

: ) : ' T W i w ^ badz, Jahvse

nasz Boże, Królu świata, Boże nasz Ojcze, nasz Królu, nasza Mocy,
nasz Stwórco, nasz Zbawicielu, nasz Święty, Święty Jakuba, nasz
Pasterzu, Pasterzu Izraela, Królu wszelkiego dobra, okazujący nam
dobro w każdym czasie". Błogosławieństwo kończono "Amen!". Gdy
uczestnicy wypili trzeci kielich rozpoczynano śpiew drugiej części
Małego

hallelu (Ps

115-118;

Wig

113-117).

W tym czasie
180

przygotowywano i spożywano czwarty kielich paschalny . Można
było wypić także piąty kielich, ale po odśpiewaniu kilku psalmów (Ps
181

121-138; Wig 120-137) . Paschę zamykał śpiew Wielkiego Hallelu
(Ps

136;

Wig

w przeciwieństwie

135).
do

Ucztę

kończono

w ciszy

i skupieniu

innych

posiłków,

nierzadko

wesołych

182

i hałaśliwych .

1 8 0

Był on nazywany kos selle hallel, ponieważ przy nim kończono Hallel; zob. A. Fic,
Jezus..., s. 43.
181

B. Mokrzycki, Droga..., s. 391. Obok czterech wcześniejszych kielichów, wyrażających
radość wyzwolenia z niewoli w Egipcie, ten był przeznaczony dla zwiastuna Mesjasza - proroka
Eliasza; zob. K . Strzelecka, dz. cyt., s. 162.
1 8 2

Według zwyczajów antycznego świata po uroczystym posiłku następowała libacja, zwana
w świecie hellenistycznym aufnróaioy a na obszarze judejskim mistita; zob. H . Schurmann,
Ostatnia Wieczerza Jezusa jako eschatologiczny znak wypełnienia [w:] Współczesna biblistyka
polska 1945-1970, pod red. J . Łacha, M . Wolniewicza, Warszawa 1972, s. 29; por. tenże, Słowa
Jezusa przy Ostatniej Wieczerzy w świetle wykonywanych przy niej czynności, Conc 4 (1968), s.
590. Odmienny sposób zakończenia wieczerzy jest związany z przepisem w Misznie: "Nie kończy
się afikomanu po ofierze paschalnej" ( F s 10,8). Afikoman (gr. ems.ó> juiov, hebr. |
D p'*
BK)
oznacza świąteczną procesję albo rozrywkę. Tak więc przepis ten zabrania swawolnych zabaw po
zakończeniu wieczerzy. Z biegiem czasu nie rozumiano tego słowa w taki sposób i w Talmudzie
otrzymało ono znaczenie deseru; zob. H . Wahle, dz. cyt., s. 49; por. W. Michalski, dz. cyt., s.
41.
1

1

2. ŁK 22,7-38 W ŚWIETLE LITURGII P A S C H A L N E J

W rozdziale drugim zajmiemy się egzegezą Łukaszowego opisu
Ostatniej Wieczerzy na tle liturgii paschalnej. Nasza analiza będzie
obejmowała trzy etapy. Najpierw rozważymy zagadnienia literackie.
Następnie wskażemy obecność elementów rytu paschalnego w Łk
22,7-38, by na koniec pokazać analogiczne tematy zawierające się
w święcie Paschy i w Ostatniej Wieczerzy.

2.1.

A n a l i z a literacka L k 2 2 , 7 - 3 8

2.1.1. Krytyka tekstu - problem dłuższej i krótszej lekcji

Z punktu widzenia krytyki tekstu w całości Łk 22,7-38 nie
znajdujemy specjalnych trudności. Brak jest istotnych rozbieżności
a drobne różnice nie wpływają na sens przekazywanego

tekstu.

Problem stanowią jedynie słowa ustanowienia Eucharystii (w. 17-20).
Występują one w tzw. dłuższej i krótszej lekcji. Dłuższą wersję
podają: papirus 75, kodeksy S, A , B, C, wiele kodeksów uncjalnych
i minuskułowych

(najczęściej

pochodzenia

bizantyjskiego),

lekcjonarze, niektóre starołacińskie przekłady Wulgaty, przekłady
syropalestyńskie, koptyjskie, ormiańskie i gruzińskie. Słów: "...które
za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo

67

i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we
krwi mojej, która za was będzie wylana" (w. 19b-20) brak w kodeksie
D, niektórych przekładach starołacińskich, syroharkleńskich. Słowa te
w układzie w. 19a. 17.18 podają przekłady starołacińskie (b, e). Układ
w. 19.17.18. znajdujemy w przekładzie syrokuretoniańskim. Wiersze
17 i 18 opuszczają

przekłady

bohairyckie.

w.

Układ

syropalestyńskie

19.20a.17.20b.18

oraz

posiada

niektóre
przekład

183

syrosynaicki .
W X I X w. B. F. Westcott i F. J. A . Hort podjęli dyskusję na
temat oryginalności Łk 22,19b-20. Uznali oni autentyczność przekazu
zawartego w tekście zachodnim (kodeks D , kilka manuskryptów
starołacińskich i prawdopodobnie wersja syryjska) odrzucając wyżej
wymienione

184

wiersze .

Za

tym

stanowiskiem

poszło

wielu

protestanckich teologów (między innymi Wendt, Schiirer, Haupt,
Weiss, Grass, Grafe). Również tym problemem zajął się Eberhard
Nestle. Według niego tekst zachodni zawiera właściwości harmonii
ewangelicznej spokrewnionej z Diatessaronem Tacjana. Tę tezę poparł
185

następnie licznymi argumentami Soden .
Natomiast J. Jeremias wskazuje, iz skoro Marcjon i Tacjan
(prawdopodobnie) używali dłuższej lekcji, to w takim razie dłuższa
lekcja była juz znana około 140 r. na zachodzie (w Rzymie). Jeremias
powołuje się tu na A . Potta i A . Harnacka. Według niego tekst
zachodni jest pod silnym wpływem jakiegoś wcześniejszego tekstu
zawierającego dłuższą lekcję Łukasza. Na brak dłuższego tekstu
w kodeksie D miała wpływ disciplina arcani. Został on wykreślony

1 8 3

Por. F . Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza,
komentarz, Poznań - Warszawa 1974, s. 323.

Wstęp - przekład

z oryginału,

1 8 4

G . B. Caird, The Gospel of St Lukę, London 1968, s. 237.

185

J . Drozd, Ostatnia Wieczerza w świetle ostatnich dyskusji, R B L 5 (1952), s. 441-442.
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przez jakiegoś teologa działającego w młodym Kościele z początkiem
186

I I wieku .
H.

Schurmann próbuje problem dłuższej

i krótszej

lekcji

rozwiązać przez nawiązanie do tradycji liturgicznej. Sugeruje, ze
nadużycia opisane w 1 Kor 11 spowodowały wczesne oddzielenie
Eucharystii od wspólnych uczt. Aby pozbawić zwolenników łączenia
Eucharystii z posiłkami argumentów

dokonano zmian w opisie

Ostatniej Wieczerzy autorstwa św. Łukasza. Także przeniesienie czasu
sprawowania Eucharystii na godziny poranne spowodowało, ze
reformatorzy z drugiego wieku usunęli słowa z wiersza 20 słowa: "po
187

wieczerzy" .
Odpowiedzi na problem istnienia dwóch różnych lekcji doszukuje
się także w harmonizacji Ewangelii Łukasza z innymi Synoptykami.
Lekcja krótsza jest prawdopodobnie wynikiem zabiegu mającego na
celu lepsze dostosowanie formuły konsekracyjnej do liturgicznego
188

użytku . Istniała także tendencja wśród kopistów do usunięcia
jednego z dwóch kielichów, o których pisze Łukasz (w. 17 i 20), by
dokonać

harmonizacji

tekstu

Łukaszowego

z Markowym

189

i Mateuszowym . Zmiany w perykopie przypuszczalnie zaczęto
dokonywać na początku I I w. W tym okresie odłączono od kultu
eucharystycznego agapy, dotychczas integralnie związane z tą liturgią.
Starano się usunąć wszelkie wskazówki, ze agapy, w czasie których
190

pito także wino, należały wcześniej do liturgii eucharystycznej .

1 8 6

J . Jeremias poświęca temu zagadnieniu fragment pod tytułem: Luke: Short Text or Long
Text? zawarty w czwartym rozdziale swej pracy The Eucharistic..., s. 139-159.
187

H . Chadwick, The Shorter Text of Luke XXII. 15-20, HTR 50 (1957), s. 252-253.

1 8 8

K . Romaniuk, Eucharystia w przekazach biblijnych, A K 75 (1983), s. 160; por. tenże,
Sakramentologia biblijna, Zarys teologii sakramentów dla teologów, katechetów, duszpasterzy,
Warszawa 1994, s. 37.
189

P. Benoit, The Holy Eucharist -1, Ser 8 (1956), s. 98.

1 9 0

J . Drozd, Ostatnia Wieczerza nowę Paschę, s. 120.
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Choć zdarzają się przypadki przyjmowania za autentyczną
191

krótszej lekcji , to jednak obecnie wśród biblistów panuje tendencja
192

w kierunku przyjęcia wersji dłuższej za autentyczną .

2.1.2. Problem granic perykopy

Wiersz 7 zaczyna się od wprowadzającego wyrażenia: "HA.6ev 5e
ii f|/xepaTÓv aCujwcov, [cv] 'n c5ei OueoOcn TO

iraoxa".

Łukasz nie

rozpoczyna perykopy przy pomocy spójnika Kai, lecz jak zwykle
193

używa spójnika 5e ; por. Łk 21,20; 21,34-35a; 21,37; 22,1; 22,54;
23,13-14a. Zwrot ten ewidentnie otwiera nową perykopę. Możemy
dostrzec także różnicę

w określeniu

czasu akcji

w perykopie

poprzedzającej i Łk 22,7-38. W perykopie wcześniejszej autor czyni
l

to przy pomocy imperfectum TiYY Cev wskazującego na zbliżanie się
świąt paschalnych, które jednak faktycznie jeszcze nie nadeszły.
Natomiast w wierszu 7 uzywaaorystUTjA,6ev informującego, izjest juz
194

dzień Paschy, to co się teraz dzieje ma miejsce w tym dniu . Do
powyższego kryterium dochodzi jeszcze argument zmiany tematyki
tekstów poprzedzających i następujących po Łk 22,7-38. Łk 22,1-6
opisuje spisek przeciw Jezusowi i zdradę Judasza. Natomiast Łk
22,39-46 opowiada o bezpośrednim przygotowaniu Jezusa do męki
poprzez modlitwę i trwogę

(T| <xy(óvia).

Następuje tu zmiana miejsca

akcji. Jezus udaje się na Górę Oliwną ("xai e£eA6<i>v

tiropevQi)

Kara

Na przykład A. V66bus, A New Approach to the Problem of the Shorter and Longer Text
in Luke, NTS 15 (1958/69), s. 457-463; H. Chadwick, art. cyt., s. 249-258.
192 Y Tayio^ jfe Passion Narrative of St Luke, a Critical and Historical Investigation,
Cambridge 1972, s. 51. J . Kudasiewicz, Teologia..., s. 45 wymienia tu H. Schurmanna, J .
Jeremiasa i F . Gryglewicza; por. tenże, Elementy eklezjalne w tekstach ustanowienia Eucharystii,
STV 18 (1980) 2, s. 30.
1 9 3

V. Taylor, The Passion..., s. 44-45.

1 9 4

Por. A. Plummer, dz. cyt., s. 492.
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TO

eSoę eię

TO

Opoę

TG$V

EAai©v"). Porównując umiejscowienie

interesującego nas fragmentu z analogicznymi tekstami u Mateusza
i Marka (Mk 14,12-26; Mt 26,17-30) dostrzegamy, iz także one
znajdują się pomiędzy perykopami o zdradzie Judasza oraz modlitwie
i trwodze konania w Ogrodzie Oliwnym. Istotne znaczenie ma również
fakt licznych podobieństw między sposobem celebracji wieczerzy
paschalnej a Łukaszowym opisem Ostatniej Wieczerzy, o czym
będziemy mówili dalej. Daje to nam podstawę do traktowania Łk
22,7-38 jako całość.

2.1.3. Miejsce perykopy w sekcji Łk 19,28-24,53

Tekst Łk 22,7-38 stanowi część szerszej jednostki omawiającej
działalność Jezusa w Jerozolimie. Rozpoczyna się ona zwrotem
wprowadzającym:
<xva6ai\(óx

"Kai

ei7roi>v

raura

eTropeuero C[nrpoaQev

eię 'IepoaóAujua" (19,28), nawiązującym do użytego

wcześniej wyrażenia: "cywero 5e ev T<2> crofnrXr\povoQai

TOLO

r\fiepaę

rąą otvcxXi\ntye<ji>ą aurou Kai a u r ó ę TO 7rpóad)7rov eorf\pioev rou
iropeueoOai eię

n

'lepovaaXr\(i

(9,51). Te dwa wiersze dzielą

Łukaszowy opis działania Jezusa na trzy części: pobyt w Galilei (4,14¬
9,50),

droga

do

Jerozolimy

(9,51-19,27),

czyny

Chrystusa

w Jerozolimie - męka i zmartwychwstanie (19,28-24,53), w której to
195

części znajduje się interesująca nas perykopa . Sekcja opisująca
pobyt w Jerozolimie zawiera trzy bloki. W pierwszym (19,28-21,28)
po uroczystym wjeździe do stolicy następują dyskusje z faryzeuszami,
ostrzeżenie dla miasta i nauki o charakterze eschatologicznym. Drugi

1 9 5

Por. E . Szymanek, dz. cyt., s. 146; R. Bartnicki, Redakcyjne cele Ewangelistów w Łk
19,28-40 i J 12,12-19, STV 18 (1980) 2, s. 52; J . Ernst, Das Evangelium nach Lukas, Leipzig
1977, s. 458-460.
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(21,1-23,56) opisuje Ostatnią Wieczerzę, proces i mękę Zbawiciela,
zaś trzeci (24,1-53) mówi tylko o uczniach po powstaniu z grobu
196

i wniebowstąpieniu Jezusa .
Męka w Ewangelii Łukasza stanowi ponowną okazję dla szatana,
by "kusić" Jezusa. W trzecim wierszu perykopy o spisku i zdradzie
Judasza mowa jest, ze szatan wstąpił w niego i wykorzystał go
przeciw Jezusowi. Podobnie w 22,31 diabeł domaga się wypróbowania
uczniów "przesiewając" ich jak pszenicę. Kulminacyjnym momentem
ataku na Chrystusa jest modlitwa na Górze Oliwnej. Zbawiciel wzywa
tam uczniów dwukrotnie do modlitwy. Łukasz w całym swym dziele
ukazuje szczególną łączność Jezusa z Ojcem, przedstawiając Go jako
męża modlitwy. Ta relacja miedzy Nimi jest również mocno
197

akcentowana w opisie męki .
Ostatnia Wieczerza i pożegnalna mowa w jej trakcie wygłoszona
są fundamentem logicznie rozwijających się wydarzeń. Działalność
Jezusa, przedstawiona przez Łukasza, ma charakter "wstępujący" jest
ona drogą do Jerozolimy, by przez śmierć i zmartwychwstanie dojść
198

do chwały niebieskiej .

2.1.4. Struktura Łk 22,7-38

199

Proponujemy następującą strukturę interesującego nas tekstu :
I

Przygotowanie posiłku paschalnego (w. 7-13),
196

Por. F . Gryglewicz, Ewangelia..., s. 293. Natomiast J. Ernst, dz. cyt., s. 387, łączy drugą
i trzecią część razem i tytułuje je "cierpienie i zmartwychwstanie Jezusa".
197

R. Bartnicki, Ewangeliczne opisy..., s. 82-83.

198
9 5i rozpoczynającym podróż do Jerozolimy użyte zostało słowo av«A.r|/ii|ri<;
zasadniczo odnoszące się do wniebowstąpienia , które jednak w odniesieniu do osoby Jezusa swą
treścią obejmuje wszystko, co było z odejściem do nieba bezpośrednio związane tj. mękę, śmierć
krzyżową, zmartwychwstanie; zob. J . Kudasiewicz, Rola Jeruzalem w Łukaszowej sekcji podróży
(9,51-19,27), R T K 16 (1969) 1, s. 25-26.
1 9 9

Por. J . Ernst, dz. cyt., s. 461.
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II

Ostatni posiłek Jezusa przed męką (w. 14-38),
1. Pascha Jezusa (w. 14-18),
2. Ustanowienie Eucharystii (w. 19-20),
3. Pożegnalne słowa Jezusa (w. 21-38),
a.

Określenie zdrajcy (w. 21-23),

b.

Pierwszeństwo miedzy uczniami i przyszła nagroda (w.
24-30),

c.

Przestroga i ostrzeżenie Piotra (w. 31-34),

d.

Dwa miecze (w. 35-38).

Wyznacznikiem tego podziału są różne zmiany, jakie dostrzegamy
w Łk 22,7-38. Wiersze 7-13 mówią o przygotowaniu uczty paschalnej
przez uczniów Piotra i Jana dokonanym na polecenie Jezusa. W w.
7 czas akcji został określony przez stwierdzenie "Tak nadszedł dzień
Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę". Natomiast w. 13
informuje nas o zakończeniu czynności związanych z szykowaniem
uczty. W. 14 rozpoczyna opis wieczerzy. Ogólne określenie czasu
przez dzień "Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę" w w.
7 zostaje

sprecyzowane

terminem

"godzina"

(f|

o pa).

W przedstawieniu spożywanego posiłku wyróżniają się trzy podjęte
tematy. Najpierw, po zajęciu miejsca przez biesiadników, Jezus
wyraża tęsknotę za spożyciem posiłku paschalnego , aby następnie
dokonać dziękczynienia nad kielichem (w. 14-18). Od w. 19 do 20
mamy słowa konsekracji chleba i wina. Między wierszami 21 a 38
znajduje się najdłuższa część tekstu, zawierająca pożegnalne mowy
Jezusa. Otwierają zapowiedź zdrady (w. 21-23). Zapowiedź tę Łukasz
umieszcza

dopiero

po

opisie

ustanowienia

Eucharystii,

w przeciwieństwie do Mateusz i Marka, u których znajduje się ona
przed

tym

opowiadaniem.

Rozbieżność

między

Łukaszem

a pozostałymi Synoptykami jest wynikiem względów redakcyjnych.
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Autor trzeciej Ewangelii chciał zebrać razem wszystkie słowa Jezusa
po opisie samego obrzędu. Takiemu układowi tekstu przyświeca także
cel parenetyczny. Ma on ostrzec wspólnotę chrześcijańską przed
zbytnią pewnością siebie. Nawet udział w ofierze eucharystycznej nie
200

wyklucza wiarołomstwa i zdrady . Po określeniu zdrajcy znajduje
się wypowiedź

Zbawiciela o pierwszeństwie

wśród

Apostołów

i przyszłej nagrodzie. Zainspirowana została ona powstałym wśród
uczniów sporem o to, kto jest największy (w. 24). Dalej Chrystus
zwraca się do Piotra dwukrotnie wymieniając jego imię
EÍ/ZQV)

2 0 1

.

(Lífiiúv,

Mówi o tym, ze szatan chciał przesiać uczniów jak

pszenicę i ze Piotr ma ich utwierdzać. Na koniec przepowiada
zaparcie się Piotra. Ostatnim fragmentem z Łk 22,7-38 jest tekst
o dwóch mieczach (w. 35-38).

2.1.5. Łk 22,7-38 a teksty paralelné w Ewangelii Mateusza
i Marka oraz w 1 Liście do Koryntian

Nowy Testament przekazuje nam relację o Ostatniej Wieczerzy
wraz ze słowami ustanowienia Eucharystii tylko w czterech miejscach:
Mt 26,17-29; Mk 14,12-25; Łk 22,7-38 i 1 Kor 11,23-25. Najdłuższy
202

jest tekst Łukasza, a najkrótszy Pawła . Św. Paweł w swym Liście
podaje

tylko

słowa

konsekracji, natomiast

Synoptycy szerzej

relacjonują ostatnią ucztę Zbawiciela, którą spożył z uczniami przed

R. Bartnicki, Ostatnia Wieczerza a męka Jezusa, s. 74-75; por. H . Langkammer,
Wprowadzenie i komentarz do ewangelicznych opisów męki Pańskiej, Lublin 1975, s. 61.
2 0 1

Podwójne użycie imienia było czymś powszechnym w świecie żydowskim (por. Rdz 22,11;
46,2; Wj 3,4; 1 Sm 3,10; Mt 23,37). Na temat różnych znaczeń powtórzenia imienia zob. StrBill,
Bd. 2, s. 258.
2 0 2

Opis Łk ma 32 wiersze, Mk - 14, Mt - 13, a 1 Kor liczy tylko 3 wersy.

74

swoją męką. Mt i M k przedstawiają wieczerzę według następującej
kolejności:
1. Przygotowanie wieczerzy (Mt 26,17-19; M k 14,12-16),
2. Zapowiedź zdrady Judasza (Mt 26,20-25; M k 14,17-21),
3. Ustanowienie Eucharystii (Mt 26,26-29; M k 14,22-25).
Łukasz dość znacznie odbiega od wyżej wymienionego schematu.
Zapowiedź zdrady umieszcza po słowach konsekracji (w. 21-23) wraz
z innymi mowami: na temat pierwszeństwa między uczniami, przyszłej
nagrody, tego, co było w przeszłości i co czeka uczniów w przyszłości
203

(w. 24-38) .
Najkrótszy opis przygotowania uczty ma Mt. U Mt i Mk
inicjatywa spożycia wieczerzy paschalnej wychodzi od uczniów; to oni
pytają się o miejsce, w którym Zbawiciel pragnie świętować. Jedynie
u Mt słowa, którymi Jezus posyła swych uczniów nie mają formy
pytającej, ale charakter żądania: "...u ciebie chcę urządzić Paschę
z moimi uczniami" (w. 18). Przedstawienie Łukaszowe jest dość
podobne do Markowego, jednak u Łk inicjatywa spożycia Paschy
204

wychodzi od Jezusa .
Z kolei Łk ma najkrótszy fragment zapowiadający

zdradę

Judasza. Różni się on znacznie od ujęcia Mt i Mk. Jest krótki. Nie
powtarzają się w nim żadne elementy. Jezus stwierdza tylko obecność
zdrajcy. Łk nic nie wzmiankuje o smutku Apostołów, ani nie dodaje
słów, iz byłoby "...lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził"
(Mt 26,24; por. M k 14,21). Nie ma tez wymiany zdań między
205

uczniami ani postępu w identyfikacji zdrajcy .

Por. R. Baxtiacki,Ewangeliczne opisy..., s. 103.
K . P. Stock, / / raconto delia passione nei vangeli sinottici, Roma 1989, t. 1., s. 54-57.
Tamże, s. 66-67.

75

Najbardziej

interesujące

jest

porównanie

ze

sobą

słów

ustanowienia Eucharystii (Mt 26,26-29; M k 14,22-25;Łk 22,15-20;
1 Kor 11,23-25). Zestawiając je ze sobą dostrzegamy dwa podstawowe
206

ich typy: Mt - Mk i Łk - 1 Kor .
Miedzy Pawłem i Łukaszem możemy wymienić następujące
zbieżności:
1. Jezus wziął chleb i odmówił dziękczynienie (evxapiaTr\aaę,

a nie

c\)Xoyr\aaę jak w formule Piotrowej),
2. Słowa wypowiedziane nad chlebem i kielichem są bardzo zbliżone
(występują tylko drobne niuanse - Łk ma pełniejszą formułę
ofiarniczą:"...które za was będzie wydane" (w. 19), zaś 1 Kor
podaje tylko "za was" (w. 24); przy słowach nad kielichem, w w.
20, Łk dodaje: "...która za was będzie wylana"),
3. Nakaz "to czyńcie na moją pamiątkę" Łk podaje tylko raz, a 1 Kor
dwa razy,
4. W tradycji antiocheńskiej ustanowienie Eucharystii nastąpiło po
wieczerzy i łączyło się wyraźnie ze śmiercią Zbawiciela (1 Kor
11,23; Łk 22,15).
Ujęcie

Łk z Mt

i Mk

zdradza

widoczną

tendencję

do

oczyszczania słów konsekracji z semityzmów. W ujęciu jerozolimskim
nie ma nakazu powtarzania gestu i słów Jezusa, a w słowach
wypowiedzianych nad chlebem nie ma zwrotu ofiarniczego , który jest
wyraźny u Pawła i Łukasza. Mimo wielu rozbieżności, obydwie
207

tradycje są zgodne co do istoty .

2 0 6

Teksty te stanowią dwie tradycje: Piotrową (zwaną inaczej jerozolimską) i Pawiową (tzw.
antiocheńską); zob K . Romaniuk, Eucharystia..., s. 161-164.
J. Kudasiewicz, Teologia..., s. 46-47.
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2.2.

Obecność e l e m e n t ó w rytu p a s c h a l n e g o w tekście

Łk 2 2 , 7 - 3 8

2.2.1. Przygotowanie

Dzień, w którym Jezus spożył ze swymi uczniami Ostatnią
Wieczerzę św. Łukasz określa zwrotem r| r\fiepa rcov

aęńfiw

faktycznie oznaczającym dzień Paschy (por. 22,1). Ewangelista w tym
miejscu używa języka potocznego, który dzień Paschy zalicza do świąt
208

Przaśników .

Przy pomocy czasownika eóei wyrażony

został

obowiązek ofiarowywania Paschy w tym dniu. Termin d)ei określa
209

prawne zobowiązanie do wypełnienia tego przepisu . Przepisana
czynność

ofiarowania

baranka

paschalnego

wyrażona

jest

bezokolicznikiem OueaOai. Czasownik ten, podobnie jak rzeczownik
ii euffia, jest precyzyjnym tłumaczeniem hebrajskiego terminu H 1 1
(żertwa) dokonanym przez Septuagintę. H 2 1 jest używany przez Biblię
hebrajską jako techniczny termin związany z Paschą (por. Wj 12,27;
23,8; 34,25). Terminologię tę potwierdzają żydowscy pisarze I wieku:
Filon Aleksandryjski (VitaMosis 3,224) i Józef Flawiusz (Ant. 2,14,6;
3,10,5). Przechodzi ona także do Nowego Testamentu (Łk 22,7; por.
210

M k 14,12; 1 Kor 5,7) . Łukasz, podobnie jak Mateusz i Marek,
ogranicza się tylko do wzmianki o przygotowaniu wieczerzy (por. Mt
26,17-19; Mk 14,12.15-16). Chociaż nie wymienia szczegółów tego
przygotowania, to jednak wyrażenie "przygotować Paschę" nie

2 0 8

Por. R. Bartnicki, Ewangeliczne opisy..., s. 108.

2 0 9

A. Plummer, dz. cyt., s. 492.

2 1 0

A. Jankowski, Eucharystia jako "nasza Pascha"..., s. 92; por. G. D. Kilpatrick, The
Eucharist in the Bible and Liturgy, Cambridge 1983, s. 35.
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pozostawia wątpliwości, ze chodzi tu wieczerzę paschalną . Łukasz
mówi także o spożywaniu Paschy
14,12.14).

"Spożywać

Paschę"

(22,8.11; por. Mt 26,17; Mk
zarówno

w księgach

Starego

Testamentu oraz w pismach rabinackich I i I I wieku po Chr. oznacza
zawsze

spożywanie

baranka

wielkanocnego.

Bardzo

częstym

znaczeniem rzeczownika pascha w księgach kanonicznych jest sam
baranek zabity i spożyty. Wskazuje

na to występowanie tego

rzeczownika po czasownikach: n U ] - zabić zwierzę w celu złożenia
Bogu krwawej ofiar (por. Pwt 16,2.5.6), tD n XD - zarżnąć (por. Wj
12,21, 2 Krn 30,15; 35,1.6.11; Ezd 6,20),
16,7; 2 Krn 35,13),

XD2 - upiec (por. Pwt

• K - spożyć (por. Wj 12,43; Pwt 16,7; 2 Krn

30,18). W Misznie zwrot "spożyć Paschę" zawsze jest rozumiany jako
212

spożywanie baranka wielkanocnego .
Jezus poleca swym uczniom przygotowanie Paschy w mieście (w
Jerozolimie), w którym to tylko miejscu można było spożywać Paschę.
Pomieszczenie uczniowie otrzymują
ponieważ

do

użyczenia

takowego

bez

żadnych

przybywającym

problemów,
na

święto

213

zobowiązani byli mieszkańcy Jerozolimy . Pokój, który Apostołom
do dyspozycji oddaje gospodarz znajduje się na piętrze (awayaioy)
a takie pomieszczenie było najczęściej udostępniane pielgrzymom.
Ewangelista Łukasz (odwrotnie niz Mateusz i Marek) przypisuje
Jezusowi

inicjatywę wspólnego spożycia wieczerzy

paschalnej.

Przejawia się w tym ojcowska pozycja jaką zajmował Jezus wobec
Apostołów i którą potem będzie spełniał podczas uczty. W poleceniu
ChrystusaCTOijuaaare r|jwiv TO 7raaxaiva</xxY<«>/*ev podkreślonyjest

2 1 1

J . Kudasiewicz, Historiozbawcza interpretacja tekstów eucharystycznych, R T K 26 (1979)
4, s. 138; por. E Lipiński, ort, cyt., s. 487.
2 1 2

E . Lipiński, art. cyt., s. 484.

2 1 3

J . Jeremias, The Eucharistic Words..., s. 44.
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wspólnotowy charakter Ostatniej Wieczerzy, który był szczególnie
214

widoczny w czasie uczt paschalnych .

2.2.2. Wieczerza

Czas rozpoczęcia Ostatniej Wieczerzy Łukasz określa zwrotem:
óre

KCU

eye\€TO

(w. 14). W Ewangeliach "godzina" oznacza

r\ &pa

często mękę Jezusa, lecz tu odnosi się ona do przygotowania
wieczerzy

(22,7-13)

i oznacza

215

paschalną . Czasownik

<xveireaev

czas

przeznaczony

na

ucztę

(w. 14) mówi, iz Jezus i Jego

uczniowie zajmowali przy stole pozycje półleżące. Było to coś
niezwykłego dla normalnego posiłku, bowiem Żydzi spożywali na
siedząco, nie licząc posiłków świątecznych. W czasie Paschy taka
postawa była religijnym obowiązkiem symbolizującym, ze biesiadnicy
są

ludźmi

216

wolnymi .

W w.

15 Jezus uroczyście

pragnienie spożycia Paschy. Ewangelista używa tu zwrotu:

deklaruje
cirid-ofiia

będącego greckim tłumaczeniem hebrajskiego idiomu

eireQv[ir)aa

szczególnie

mocno

podkreślającego

chęć

spożycia

wieczerzy

217

paschalnej . Łukasz, podobnie jak Marek, używa pięć razy słowo
Pascha i raz Przaśniki. Znamienne jest jednak to, ze tylko on po raz
szósty ma ten termin umieszczony w deklaracji: "gorąco pragnąłem

2 1 4

Por. K . P. Stock, dz. cyt., t. 1, s. 57.

215

Tamże., s. 82; por. R. Bartnicki, Ostatnia Wieczerza a męka Jezusa, s. 73; tenże,
Ewangeliczne opisy..., s. 121-122.
2 1 6

J. Jeremias, The Last Supper, s. 3. Zdarzało się jednak, ze bogaci obywatele Izraela leżeli
przy każdym posiłku, idąc w tym postępowaniu za wzorem Greków i Rzymian; zob. J . Drozd,
Ostatnia Wieczerza w świetle ostatnich dyskusji, s. 438.
2 1 7

Por. A. Jankowski, Eucharystia Nowę Paschę,
i modlitwie, Kraków 1987, s. 19-20.

s. 11; M. Thurian, O Eucharystii
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spożyć tę Paschę z wami", która mocno podkreśla paschalny charakter
218

spożywanej wieczerzy .
Po złożonej deklaracji Jezus uczynił dzięki nad kielichem wina.
Słowa błogosławieństwa wypowiedziane przez Niego nawiązują do
błogosławieństwa

nad

pierwszym

kielichem

paschalnym

219

wypowiadanym na samym początku wieczerzy . Stanowią one
paralelę do poprzedniego stwierdzenia o spożywaniu Paschy (w. 15¬
16) i zarazem parafrazę, ponieważ kielich z winem, podobnie jak
220

baranek, był synonimem samej uczty . W w. 17 pojawia się po raz
pierwszy wzmianka o używaniu wina w czasie Ostatniej Wieczerzy.
Wino nie było zwykłym codziennym napojem Żydów. Było one
spożywane jedynie podczas uroczystości rodzinnych lub świąt
religijnych. W codziennej diecie jako napój używano wodę. Podczas
Paschy spożywanie wina było koniecznością wynikającą z rytu
liturgicznego

wieczerzy.

Obowiązek

ten

dotyczył

nawet

221

najbiedniejszych .
W w. 19 Jezus wypowiedział między innymi takie słowa nad
chlebem:

"TOUTÓ

eoriv

TO o€>fia fiov".

Istnieje podobieństwo między

tą wypowiedzią a zwrotem z żydowskiej haggady paschalnej: "Oto
chleb, który spożywali nasi ojcowie, którzy wyszli z ziemi egipskiej"
222

albo "Oto chleb nędzy" . Jezus odmawiając dziękczynienie nad
chlebem dodaje do niego polecenie: "rouro Troieire eię rfjv ejufjv

A. Jankowski, Jedyne kapłaństwo Chrystusa [w:] A. Jankowski, K . Romaniuk, Kapłaństwo
w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, Katowice 1972, s. 31; por. S. Gądecki, dz. cyt., s. 262.
2 1 9

J . Kudasiewicz, Historiozbawcza interprecja..., s. 138-139; por. R. Bartnicki, Ostatnia
Wieczerza..., s. 73-74.
2 2 0

J . Drozd, Ostatnia Wieczerza nowę Paschę, s. 105.

2 2 1

J . Jeremias, The Eucharistic Words..., s. 50-52; por. X . Leon-Dufour, dz. cyt., s. 497.

2 2 2

H . Langkammer, Wprowadzenie..., s. 64. K . Hola, Tajemnica Eucharystii w aspektach
dziejozbawczych i dogmatycznych, R B L 40 (1987), s. 318 dostrzega, iz taka analogia odnosi się
również do słów Jezusa nad kielichem.
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avo:/>ivT|aiv" (w. 19). Grecki termin Oivafivąaią

określa pojęcie

pochodzące z obrzędu Paschy. Jest on tłumaczeniem hebrajskiego
słowa] 1 1 3 T

występującego między innymi w tekstach traktujących

o święcie paschalnym (np. Wj 12,14; Lb 10,10) i stanowiącego
223

centralne pojęcie starotestamentalnego kultu . Cała formuła: "To
czyńcie na moją pamiątkę" lub przynajmniej jej część "na moją
pamiątkę" swym kontekstem oraz brzmieniem nawiązuje do polecenia,
które Mojżesz przekazał Izraelitom w sprawie Paschy: "Dzień ten
będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto
dla uczczenia Jahwe. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować
będziecie na zawsze" (Wj 12,14)

224

i od razu kojarzy się z Paschą -

225

szczególnym rodzajem pamiątki . Jezus wypowiadając słowa nad
kielichem ujmuje w swoistą paralelę wino i krew (w. 20). Sugeruje to,
ze Chrystus używał czerwonego wina, które z reguły było spożywane
226

w czasie Paschy . Wśród ludzi Starożytnego Wschodu spotykamy
się ze świadomością, ze winna jagoda, winne grono ma w sobie życie.
Wyciśnięty sok z winogrona jest więc jego krwią i dlatego czerwony
kolor wina ułatwiał powstawanie i utrzymywanie ścisłych związków
wina

227

z krwią .

Czas wypowiadanych w w. 20 słów Łukasz

(podobnie jak Paweł w 1 Kor 11,25) określa zwrotem fiera

TO

óeiirvfj o m . To określenie wskazuje, iz Jezus konsekrował trzeci
kielich paschalny, tzw. kielich błogosławieństwa, wypijany

po

2 2 3

T. M. Dąbek, Przygotowanie idei Eucharystii jako duchowego pokarmu w Starym
Testamencie, R B L 41 (1988), s. 315.
2 2 4

K . Romaniuk, Eucharystia...,
[w:] TWNT, Bd. 1, 352.
2 2 5

s. 175; por. J . Behm, art. avanvr)Oię,

virónvrioię

A. Jankowki, Eucharystia jako "nasza Pascha"..., s. 94.

2 2 6

A. J . B. Higgins, dz. cyt., s. 21; por. B. Mokrzycki, Nowa Pascha, Warszawa 1987, s.
117. Wino, a zwłaszcza czerwone, bardzo chętnie ujmowano równolegle do krwi, ponieważ
dostrzegano wpływ wina na wzmożone krążenie krwi; zob. J . Drozd, Ostatnia Wieczerza nową
Paschą, s. 62.
2 2 7

F . Gryglewicz, Chleb..., s. 29.
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zakończeniu spożywania potraw paschalnych. Za konsekracją tego
właśnie kielicha przemawiają następujące argumenty:
1. istnienie związku miedzy modlitewnymi
kielichem

zawartymi

a modlitwami

formułami nad

w żydowskim

liturgicznymi

nad

rytuale

kielichem

tym

paschalnym

eucharystycznym,

znajdującymi się w najstarszych księgach liturgicznych;
2. trzeci kielich miał

szczególny wymiar

wspólnotowy

-

dla

wszystkich uczestników Paschy należało przygotować tylko jeden
kielich, który przewodniczący mógł własnoręcznie podać gościowi
wyrażając

w ten

sposób

serdeczną

życzliwość

połączoną

z życzeniami;
3. kielich ten według przepisów rabinistycznych był najważniejszy mogło się tak zdarzyć, ze opuszczano pierwszy i drugi kielich, ale
228

trzeci musiał być zawsze .
W Ewangelii Łukasza dodatkowy problem stanowi wzmianka
0 dwóch kielichach w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy zaś Mateusz
1 Marek wspominają tylko o jednym kielichu. Pierwszy wymieniony
kielich jest pierwszym kielichem
wieczerzę, natomiast drugi

paschalnym

rozpoczynającym

odpowiada trzeciemu, nad

którym

229

odmawiano uroczyste błogosławieństwo . Podany wyżej zwrot: "po
wieczerzy" wskazuje na czasowe rozdzielenie czynności jakie Jezus
230

dokonał nad chlebem i kielichem . Przez oddzielenie konsekracji
chleba i wina Chrystus nawiązuje do rozłączonych czasowo ofiary

2 2 8

J . Drozd, Ostatnia Wieczerza nowa Pascha, s. 109-110.

2 2 9

Por. z zestawieniem przebiegu Paschy i Ostatniej Wieczerzy jakie zamieszcza A. J . B.
Higgins, dz. cyt., s. 45-47.
2 3 0

W w. 20 przez metonimię mówi się o kielichu zamiast o tym, co się w nim znajduje, tj.
o winie. Ta forma literacka jednak jest tak łatwa do uchwycenia, ze nie sprawia problemów
w odczytaniu właściwego sensu wypowiedzi; zob. F . Gryglewicz, Ewangelia..., s. 326; por.
tenże, Chleb..., s. 80.
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baranka

paschalnego w Egipcie i ofiary

krwi

przymierza na

231

Synaju . Wszystkie słowa wypowiedziane przez Jezusa nad macą
i winem możemy odnieść do haggady paschalnej, której celem było
wyjaśnienie

sensu

nocy

paschalnej

i przezywanej

wieczerzy.

W czasach Chrystusa przewodniczący uczcie nie był zobowiązany
wypowiadać ściśle określonego tekstu haggady. Stanowiła ona jego
232

wolną kompozycję .

2.2.3. Pożegnalne słowa Jezusa

Po opisie ustanowienia Eucharystii Łukasz podaje mowy
wygłoszone

przy

stole

przez

Jezusa

(tzw.

Tischgespräche)

a skierowane do Apostołów. Blok ten rozpoczyna spór uczniów
233

o pierwszeństwo . Jest bardzo prawdopodobne, ze powstał on
miedzy uczniami w chwili zajmowania miejsc przy stole paschalnym.
Jezusowi jako przewodniczącemu przysługiwało miejsce centralne.
Pozostali mieli się usadawiać dowolnie. Chęć przebywania blisko
234

Mistrza była przyczyną gwałtownych kłótni między uczniami .
Tischgespräche kończy się tekstem o dwóch mieczach. Łukasz
używa tu na określenie miecza greckiego terminu fioc%aipa.
występują jeszcze inne określenia miecza: ' pojwßaio; i

£i<t>oę.

W grece
Termin

2 3 1

B. Lewandowski, "To czyńcie na moją pamiątkę", Próba egzegezy teołogiczno-liturgicznej,
A K 62 (1970), s. 499.
2 3 2

Słowa podawane przez Synoptyków i Pawła stanowią juz swego rodzaju kanon
eucharystyczny streszczający Chrystusową haggadę do najistotniejszego minimum; zob. A.
Jankowski, Biblijna teologia przymierza, Katowice 1985, s. 107-108; por. tenże, Eucharystia
Nową Paschą, s. 14-15.
2 3 3

Nie bierzemy tu pod uwagę zapowiedzi zdrady, ponieważ jak to wskazaliśmy miała ona
miejsce wcześniej.
2 3 4

R. Bartnicki, Ewangeliczne opisy..., s. 124; por. tenże, Pascha..., s. 110. Podobnie jak
logion Jezusa o zdradzie, tak również ten fragment odnosi się do sytuacji poprzedzającej
ustanowienie Eucharystii; por. E . Michoń, Jezus podczas męki u św. Łukasza [w:] Studia
z teologii św. Łukasza, pod red. F . Gryglewicza, Poznań - Warszawa - Lublin 1973, s. 49.
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na%a\pa

juz od czasów Homera oznaczał noże służące do zabijania

ofiar oraz te, które używano w gospodarstwie domowym lub chirurgii.
Jako nazwy właściwych mieczy używano dwóch ostatnich słów.
W Starym Testamencie zarówno /jictxaipa jak i ' po/ufima oznaczają
krzemienne noże używane do różnych celów, miedzy innymi do
zabijania ofiar (por. Rdz 22,6.10) i d o obrzezania (por. Joz 5,23)235

yj

odpowiedzi na słowa Jezusa Apostołowie mówią o dwóch

mieczach, które jednocześnie pokazują. Wątpliwe jest, by zgodnie
z dawnym żydowskim zwyczajem uczniowie mieli ze sobą miecze,
bowiem wszelkie osobiste uzbrojenie było za czasów Rzymian
236

zakazane . Prawdopodobnie były to większe noże używane do
zabijania baranków, które bardzo często Żydzi wieszali w swych
237

domach na ścianach . Fragment o dwóch mieczach, jak i całość
opisu Ostatnie Wieczerzy według św. Łukasza, kończy zwrot iicav ó v
eariv. Jest on bardzo różnie interpretowany. Cyryl Aleksandryjski
(podobnie Jan Chryzostom) wskazuje, ze Jezus powiedział "wystarczy,
dość" w sensie wystarczającej ilości, ale równocześnie mówiąc to
uśmiechnął się serdecznie i nie bez

melancholii.

Chrystus był

szczególnie wyrozumiały, bowiem nie chciał zakłócić rodzinnej
238

atmosfery wieczerzy paschalnej .

J. Szlaga, Interpretacja perykopy Łk 22,35-38 w kontekście empirycznym Starego i Nowego
Testamentu, SPelp 7 (1975), s. 96. Autor podaje, iz / * « x « i p « używał jako nazwę małych mieczy
Herodot. Św. Jan Złotousty odnosi ten termin występujący w w. 36 i 38 do w. 8. Według niego
chodzi tu o nóz służący do zarzynania albo krojenia baranków paschalnych; zob. A. Plummer, dz.
cyt., s. 506.
236

Ant. 22,8,10.

2 3 7

J . Szlaga, Interpretacja..., s. 104; por. G. Ricciotti, Zycie Jezusa Chrystusa, Warszawa
1954, s. 594.
2 3 8

J . Szlaga, Symbolika miecza w Łk 22,35-38 [w:] Studia z teologii św. Łukasza, pod red.
F . Gryglewicza, Poznań - Warszawa - Lublin 1973, s. 170. Łukasz redagując opis Ostatniej
Wieczerzy stara się zgodnie ze swym teologicznym zamysłem, aby nie wprowadzać w jej przebieg
akcentów smutku i zaniepokojenia, które mogłyby zakłócić radosną atmosferę uczty paschalnej;
zob. Z . Ziółkowski, Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1989, s. 353.
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2.3.

A n a l o g i c z n e t e m a t y teologiczne P a s c h y i Ostatniej
Wieczerzy

2.3.1. Pamiątka

Dla Izraelitów Pascha nie była taka samą pamiątką jak inne
rocznice wspominające przeszłe wydarzenia. Była ona aktualizacją
239

tego, co minęło . Stanowiła najbardziej

intensywną

pamiątkę

działania Jahwe w odniesieniu do Narodu Wybranego. Była to
pamiątka o charakterze posiłku, uobecniająca przymierze zawarte
240

z Bogiem .

Było

to

spojrzenie

w przeszłość,

kiedy

Jahwe

wyprowadzał Izraelitów z Egiptu z jednoczesną świadomością, iz
przez kultyczne powtórzenie paschalnego rytu jego uczestnik sam jest
241

wyprowadzany zniewoli . W języku współczesnej teologii można
by tu powiedzieć o swoistym uprzytomnieniu sakramentalnym (niem.
sakramentale

242

Vergegenwàrtigung) .

Z analizy

modlitw

odmawianych w czasie uczty paschalnej (chociażby Hallelu - Ps 113¬
118) przebija przekonanie, ze właśnie teraz Jahwe wyzwala swój lud
i teraz Bóg zbawia Izraelitę. W spotkaniu i dialogu wiary Jahwe
właśnie teraz (aktualnie) jest Bogiem Izraela a Izrael jest jego
243

ludem .
Taką rolę pełniły nie tylko modlitwy, ale również spożywane
potrawy

a mianowicie gorzkie

zioła.

Miały

one

dopomóc

2 3 9

A. Jankowski, Eucharystia Nowa Paschę, s. 17-18.

2 4 0

K . Hoła, Paschalny charakter Ostatniej Wieczerzy a data śmierci Jezusa, R B L 38 (1985),

s. 44.
241

The Jewish Festivals and the Christian Liturgy, vol. 1, The Passover, the Last Supper and
the Eucharist, Spring 1975, s. 21.
2 4 2

2 4 3

H . Haag, Ursprung..., s. 42.

J . Kudasiewicz, Elementy..., s. 39-40. Rabbi Gamaliel mówił: "W każdym pokoleniu
człowiek ma patrzeć na siebie tak, jakby sam wyszedł z Egiptu..."; P s 10,5.
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biesiadnikom w przeżyciu bolesnych chwil Żydów, którzy przebywali
w niewoli w Egipcie. Uczestnicy uczty spożywając je jednoczyli się
ze swoimi ojcami, biorąc pełny udział w gorzkości jakiej doświadczyli
pod

244

panowaniem

faraona .

Pascha

nie

była

jednak

dla

przezywających ją tylko mnemotechnicznym środkiem. Miała ona
także przypominać Bogu o Jego ludzie. Szczególnie wyraźnie ukazuje
to

modlitwa

Chrystusowi,

z czasów
która

Tannaitów,

zawiera

a więc

następującą

okresu

bliskiego

prośbę:

"Niechaj

wspomnienie, które rozważa naszych praojców, Mesjasza Syna
Dawidowego, Sługę Twego, miasto święte Jeruzalem, Twój lud, dom
Izraela - wzniesie się ku Tobie , przyjdzie, dotrze, ukaże się przed
Tobą i zostanie przyjęte, dopuszczone, uznane i wspomniane u Ciebie
- dla naszego zbawienia i pomyślności". Tak więc obchodzący Paschę
Zyd uobecniał sobie zbawcze dzieło wyjścia z Egiptu, pieśnią
uwielbienia jaką był Wielki Hallel głosił Boże miłosierdzie, dziękował,
245

błagając jednocześnie o dalszą realną pomoc .
Słowa "To czyńcie na moją pamiątkę" uważa się niekiedy za
niepochodzące od Jezusa. Pierwszym zarzutem przeciw autentyczności
tej formuły jest fakt, ze występuje ona tylko w tradycji Pawiowej
i Łukaszowej. Jednak to nie jest sprawą istotną, ponieważ od momentu
upowszechnienia

się

celebracji

eucharystycznej

polecenie

jej

powtarzania nie było koniecznym składnikiem liturgicznej formuły.
Inną sprawą jest fakt, ze Jezus powiedział o wiele więcej słów
w czasie Ostatniej Wieczerzy, niz te które się zachowały w przekazach
eucharystycznych. W drugim zarzucie odmawia się interesującemu nas
sformułowaniu pochodzenia od Jezusa. Wskazuje się na bardzo ścisły

2 4 4

2 4 5

J . Drozd, Ostatnia Wieczerza nowa Paschę, s. 59.

A. Jankowski, Eucharystia jako "Nasza Pascha"..., s. 96. Cały tekst modlitwy zob. J .
Jeremiáš, The Eucharistie Words..., s. 251.
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związek

wczesnochrześcijańskiej

zmarłych

przez
246

hellenistycznym .

starożytne

Eucharystii

wspólnoty

z upamiętnianiem

kultyczne

w świecie

Ponieważ te wspólnoty celebrowały uczty ku

czci zmarłych, urządzając je co roku lub częściej, wnioskuje się
z tego, ze użycie słów "na moją pamiątkę" jest czymś ewidentnie
potwierdzającym fakt kształtowania się Eucharystii na podobieństwo
247

posiłków hellenistycznego kręgu .
Podobieństwo miedzy poleceniem powtarzania i starożytnymi
wzmiankami instytucji upamiętniających umarłych posiłków jest na
pierwszy rzut oka

zadziwiające

i wywołuje

wrażenie. Jednak

zagłębiając się w te wzmianki dostrzegamy, ze formuła "to czyńcie na
moją pamiątkę" nie ma nic wspólnego z tymi posiłkami. Taką analogię
możemy dostrzec w testamencie, Epikura (f271/270 przed Chr.).
Napisał on w nim między innymi: "Co się tyczy dochodów...niech
będą użyte...po pierwsze: na ofiary pośmiertne dla uczczenia pamięci
mojego ojca, mej matki i mych braci; po wtóre na urządzenie
zwykłych, corocznych obchodów moich narodzin przypadających 10
Gameliona, a także zebrań naszych członków dwudziestego dnia
248

każdego miesiąca, poświęconych mojej i Metrodona pamięci" . To
ostatnie spotkanie studentów tekst grecki określa słowami: "eię rf\v
T\[I<ÓV

Te Koa

Mnrpooojpoi) <juvTj^T]v > " . Decydującego słowa

fj\r{fir]v

oryginał grecki nie podaje, chociaż je zakłada. Potwierdza to Cyceron
używając w swym tłumaczeniu tego tekstu słowa memoria. Należy
zauważyć, ze nie ma tutaj mowy o żadnym posiłku upamiętniającym

2 4 6

J . Jeremias, The Eucharistic Words..., s. 237-238. Autor podaje, ze za taka opinią idą
przede wszystkim H . Leclercq i H. Lietzmann.
247

Tamże, s. 238-239. Jeremias podaje tu sprecyzowaną opinię Lietzmanna: "by the use of the
formula «this do in remembrance of me» the Lord's Supper «assumes the character of a meal of
remembrance for one departed, and thereby ranks distinctly as a type of the religious meals that
were customary everywhere in the Graeco-Roman world*".
2 4 8

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy filozofów,

Warszawa 1968, s. 539.
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(nie jest on jednak wykluczony) . Drugą interesującą nas wzmiankę
250

znajdujemy w inskrypcji z Nikomedii . Podobnie jak w pierwszym
przykładzie nie znajdujemy tu nic na temat urządzania posiłku.
Możliwość posiłku sugeruje słowo

avyyeveia

oznaczające grupę

rodzinną. Ale ten argument nie jest mocny, ponieważ w tekście nie
znajdujemy całego wyżej wymienionego terminu, a tylko trzy litery eve-, które mogłyby być częścią np. jakiegoś imienia. Konstrukcję eię
juvfjjUTiv

znajdujemy jeszcze w dwóch inskrypcjach związanych

z zapisami spadkowymi. W Sillyonw Pamfilii matka dała ei ę juvrj/xriv
reijufjv

T O O viov,

300 denarów na edukację. Inskrypcja z Magnezji

w Azji Mniejszej (II w. po Chr.) mówi o tajemniczym

kulcie

nowicjuszy, którzy zostawili pieniądze ei ą [iv r\ [ii] v. Pieniądze te miały
być gwarantem składania ofiar za zmarłych. Na koniec warto dodać,
ze zwrot

ixvr\fir\c;

x«P

l v

znaleziono w inskrypcji nagrobnej z czasów

rzymskich dotyczącej dekorowania różami albo corocznego palenia róz
i w bardzo późnej inskrypcji z Palmiry (451 r. po Chr.), która
powstała reijLtfję Kai

[n]vr\in)ę

x«P

l v

dla kogoś, kto zafundował

ofiary i dary wotywne dla Molocha.
Chociaż motyw

fir\fir\v

jest bardzo powszechny w starożytnym

świecie (jak to widzieliśmy w powyższych przykładach), to jednak
należy stwierdzić, ze konstrukcja eię avajwvr|(7iv jest kompletnie
nieobecna i ze w żadnej ze wzmianek nie wspomina się jasno posiłku
upamiętniającego. Jedynie w łacińskich inskrypcjach, związanych
z tym rodzajem posiłków, możemy wielokrotnie

znaleźć takie
251

sformułowania: in memoriam, ad memoriam czy ob memoriam .

2 4 9

J . Jeremias, The Eucharistie Words..., s. 239-240.

2 5 0

Podaje ja B. Laum, Stiftungen in der griechischen und römischen Antike, Leipzig - Berlin,
Bd. 2, s. 141; cyt. za J . Jeremias, The Eucharistie Words..., s. 240.
2 5 1

J . Jeremias, The Eucharistie Words..., s. 240-241.
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W sprawie braku powiązań

miedzy ucztami eucharystycznymi

a upamiętniającymi zmarłych istotny jest jeszcze jeden argument.
Posiłki wspomnieniowe nigdy nie odbywały się w rocznicę śmierci ich
fundatora. Czasami data posiłku była determinowana przez ogólną datę
wspomnienia zmarłych (dies violarum - 22 marca lub dies rosarum 11 maja, czy Partenalia) a najczęściej przez datę urodzin fundatora
albo wspominanego członka jego rodziny. Zdarzało się fundowanie
kilku celebracji upamiętniających
Natomiast Eucharystię

252

w ciągu roku (do sześciu) .

sprawowano przynajmniej raz w tygodniu.

Z biegiem czasu uczty wspomnieniowe utraciły z swój religijny
charakter. Nie odprawiał ich ogół ludzi, ale specjalne grupy, które po
otrzymaniu pieniędzy zobowiązywały

się do świętowania czci

zmarłego fundatora. Sposób celebracji był zdecydowanie różny od
Eucharystii.

Większe

zainteresowanie

pokładano

na

osobie

celebrującego i rozdawaniu podarków, przez co uczty te powoli
nabierały światowego charakteru.
Ogólnie możemy stwierdzić, ze podobieństwo między posiłkiem
eucharystycznym i upamiętniającym zmarłych dowodzi co najwyżej
zapożyczenia słów a nie idei. Nawet samo skorzystanie z tych słów
nie jest pewne, bowiem można znaleźć równie dobre paralele
253

w judaizmie czasów Jezusa . Idea tych słów jest całkiem inna. Nie
chodzi w nich o wspomnienie przez bankiet przyjaciela, który odszedł,
lecz oznaczają one wznowienie sakralnych czynności, przez które
ofiara nieśmiertelnego Mistrza aktualizuje się pod postacią chleba
i wina. Uczniowie, dostrzegający w tym geście ogromną wartość,
wymagali ze strony Jezusa szczególnej zachęty, by odważyli się

Tamże, s. 242.
Przegląd tych paralel zob. tamże, s. 244-249.
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powtarzać ten obrzęd .

Anamneza ta mająca z jednej strony

charakter epifanijny, będąca aktem liturgicznym uobecniającym śmierć
255

Chrystusa az do Jego paruzji , ma także jeszcze inny wymiar
nawiązujący do żydowskiej teologii "pamięci Bożej". Nakaz "to
czyńcie na moją pamiątkę" możemy tu rozumieć jako zachętę do
zwrócenia się ku Bogu, aby pamiętał o tych, którzy kierują do Niego
swe wołanie. Ukazuje on nam Eucharystię jako prośbę skierowaną do
Boga, by On wspomniał na to, co uczynił Jezus i troszczył się
256

o swoich wyznawców .

2.3.2. Charakter eschatologiczny Paschy i Ostatniej Wieczerzy

Zwrócenie się tylko do przeszłości nie wyczerpuje teologicznej
treści Paschy. Sięga ona również daleko w przyszłość ukazując
nadzieję, iz to, co dokonało się w przeszłości dokona się także
257

w przyszłości . Pascha, będąc najbardziej intensywną pamiątką
działania Bożego w stosunku do Izraelitów i mając charakter posiłku
aktualizującego

Przymierze

z Jahwe,

była jednocześnie

pełna

oczekiwań na eschatologiczne wybawienie, przyjście Mesjasza i jego
258

królestwo . W okresie zbliżającej się ery chrześcijańskiej Pascha

2 5 4

P. Benoit, art. cyt., s. 106.

2 5 5

B. Lewandowski, art. cyt., s. 449; por. E . Dąbrowski, Listy do Koryntian, Wstęp przekład z oryginału, komentarz, Poznań 1965, s. 236.
2 5 6

W. Hryniewicz, Eucharystia - sakrament paschalny, A K 75 (1983), s. 235-236. Podobnie
podwójny charakter anamnezy dostrzega M. Thurian, dz. cyt., s. 20: "Jest to gest liturgiczny,
aktualizujący pewne wydarzenia z dziejów zbawienia (wyjście Ludu Bożego czy tez ofiarę
Chrystusa na krzyżu) w Kościele i dla niego a równocześnie jest to akt liturgiczny przez który
Kościół przedstawia Ojcu jedyną ofiarę Chrystusa jako swą ofiarę dziękczynną i wstawienniczą.
...«to czyńcie na moją pamiątkę* w rzeczywistości znaczy «czyńcie to, aby moja ofiara pozostała
obecną wśród was i aby mój Ojciec pamiętał o Mnie dla waszego dobra*".
2 5 7

W. Hryniewicz, Chrystus..., s. 48.

2 5 8

K . Hoła, Paschalny charakter..., s. 44.
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stała się najbardziej mesjańskim świętem ze wszystkich żydowskich
uroczystości religijnych.
Istniała bardzo popularna tradycja, ze Mesjasz przyjdzie w dzień
Paschy, a Jego królestwo, które było wyobrażane jako eschatologiczna
259

uczta, w czasie której będzie spożywane wino . Udział w tej uczcie
był przedmiotem ogromnej nostalgii wielu pobożnych Izraelitów.
Temat

ten

nieobcy

był

Jezusowi.

Powraca

On

do

niego

w przypowieściach a szczególnie w czasie Ostatniej Wieczerzy (Łk
260

22,16.18) . Żydzi wierzyli, ze z przyjściem
związany koniec obchodzenia

Mesjasza
261

świąt paschalnych .

będzie

Mesjańskie

oczekiwania bardzo dobrze oddają słowa pochodzące z czasów
Chrystusa odnoszące się do omawianej uroczystości: "W tę noc
zostaliście

wybawieni

iw

tę

noc

zostaniecie

wybawieni

262

w przyszłości" . Również mesjańską wymowę mają spożywane
potrawy. Chleb przaśny, przypominając zbawcze chwile narodu
i cudowną bliskość Boga, jednocześnie stanowił typ przyszłej epoki
mesjańskiej, co potwierdza Rabbi Eliezer ben Hyrkanos w Midraszu
do Pieśni nad Pieśniami. Podobnie półleżące postawa w czasie

J. E . Kilmartin, Ostatnia Wieczerza i najwcześniejsze ofiary eucharystyczne w Kościele,
Conc 4 (1968), s. 562. Według innej tradycji, zawartej w tzw. Poemacie Czterech Nocy,
z aramejskiego przekładu Pięcioksiągu, będącym komentarzem do Wj 12,42, w dniu Paschy
obchodzono pamiątkę czterech nocy, wspominających cztery wielkie objawienia Słowa Bożego:
objawienie przy stworzeniu świata, przy ofierze Izaaka, przy wyjściu z Egiptu i mające nadejść
objawienie mesjańskie. Uważano, ze Pascha stanowi rocznicę stworzenia świata i ze zawiera
podobnie jak narodziny i ofiara Izaaka pewną ideę odnowy; zob. S. Mędala, Stary Testament
a męka Chrystusa [w:] Męka Jezusa Chrystusa, pod red. F . Gryglewicza, Lublin 1980, s. 18-19;
por. S. Guz, Ofiara Izaaka i Pascha żydowska - zapowiedzią Paschy chrześcijańskiej, WDŁ 55
(1981) 3-4, s. 88-89.
2 6 0

S. Haręzga, Błogosławieństwa

2 6 1

A. Jankowski, Biblijna teologia..., s. 111.

2 6 2

Apokalipsy, Katowice 1992, s. 76.

R. Bartnicki, Ewangeliczne opisy..., s. 118. J . Drozd, Ostatnia Wieczerza nową Paschę,
s. 71 podaje następujący fragment Talmudu Babilońskiego: "R. Joszua mówi: «Podczas miesiąca
Nisan (Izraelici) zostali wybawieni i podczs tego samego miesiąca zostaną wybawieni
w nadchodzącym czasie...*".
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wieczerzy, symbolizująca wolność biesiadników, wzmagała u nich
263

tęsknotę za przyjściem Mesjasza .
Niżej

wymienione świadectwa wskazują,

ze

wykonywany

w czasie Paschy Hallel w późnym judaizmie był interpretowany
eschatologicznie:
Ps 113,2

wysławianie Boga w świecie, który przyjdzie (Midr. Ps
113, § 4 ) ,

Ps 113,9

Syjon na końcu czasów (Pesik. 141a),

Ps 115,1

cierpienie

czasów

mesjańskich;

wojna

przeciwko

Gogowi i Magogowi (b. Pes. 118a),
Ps 116,1

dni Mesjasza (j. Ber. 2,4d.48n.),

Ps 116,ln.

modlitwa Izraela o odkupienie (b. Pes. 118b),

Ps 116,4

zbawienie pobożnych dusz z Gehenny (b. Pes. 118a),

Ps 116,9

zmartwychwstanie umarłych (b. Pes.

118a); posiłek

eschatologiczny (Ex. R. 25,10 do 16,4),
Ps 116,13

błogosławieństwo

Dawida nad

w czasie zbawienia (b. Pes.

stołem po
119b;

Ex. R.

posiłku
25,10

do 16,4),
Ps 118,7

sąd ostateczny (Midr. Ps 118, § 10),

Ps 118,10-12 wojna przeciwko Gogowi i Magogowi (Midr. Ps 118,
§ 12),
Ps 118,15

początek czasów mesjańskich (Pesik 132a),

Ps 118,24

odkupienie mesjańskie (Midr. Ps 118, § 22),

Ps 118,25-29 antyfonalny chór w czasie paruzji (Midr. Ps 118, § 22),
Ps 118,27a

Bóg światłem czasu zbawienia (Midr. Ps 36, § 6),

Ps 118,27b

dni Goga i Magoga (j. Ber. 2,4d.49),

Ps 118,28

przyszły świat (j- Ber. 2,4d.50) .
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Tamże, s. 75-76.

2 6 4

Zob. J . Jeremias, The Eucharistic Words..., s. 256-257.
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Szczególnie mocno eschatologiczny charakter nadaje interpretacja
Midraszu do Ps 118,24-29 (Midr. Ps 118, § 22). W. 24: "Oto dzień,
który Pan uczynił" jest odnoszony do dnia odkupienia (to jest do
mesjańskiego odkupienia), które ma zakończyć wszelką niewolę. Dalej
Midrasz do w. 25-29 opisuje godzinę eschatologiczną, w czasie której
mieszkańcy Jerozolimy stoją na wieżach razem z kapłanami a z Góry
Oliwnej nadciąga Mesjasz na czele pielgrzymów z Judei. Mieszkańcy
Świętego Miasta i przybysze witają się wzajemnie śpiewem hymnu na
sposób antyfoniczny używając słów z Ps 118,25-28 az do momentu
zjednoczenia w chwaleniu Boga słowami w. 29. Choć nie znamy daty,
kiedy ta interpretacja Ps 118,24-29 pojawiła się, to jednak Nowy
Testament pokazuje nam, iz taki sposób odczytywania interesującego
265

nas psalmu istniał juz za czasów Jezusa .
W opisach Ostatniej Wieczerzy nie zabrakło, podobnie jak
w Passze, charakteru eschatologicznego. Jest całkiem prawdopodobne,
ze Synoptycy znając tą cechą żydowskiego święta uwypuklili tak ramy
266

paschalne, aby uwydatnić rysy nowej wieczerzy . Także ucztę,
przedstawianą przez Łukasza, należy rozumieć jako eschatologiczny
bankiet, który stał się zadatkiem uroczystego posiłku zapowiadanego
przez proroków. Słowa Jezusa: "...nie będę pił z owocu winnego
krzewu, az przyjdzie królestwo Boże" (22,18) mają właśnie taki
267

sens . Wcześniej, w w. 16., Jezus mówiąc o spożywaniu Paschy
używa słowo irkr) p <D0fl, które normalnie w Ewangelii używane jest do

265

Tamże, s. 257-259. Nowy Testament cytuje Ps 118,26a w tekstach mających charakter
mesjański i eschatologiczny: w opisach uroczystego wjazdu do Jerozolimy (Mt 21,9; Mk 11,9;
Łk 19,38; J 12,13) i odwrócenia się Jezusa od Jerozolimy (Mt 23,39; Łk 13,35). Sam Jezus
interpretował Ps 118 w sposób mesjański (por.Mt 16,21; 21,42; Mk 8,31; 12,10-11; Łk 9,22;
17,25; 20,17).
2 6 6

J . E . Kilmartin, art. cyt., s. 562.

2 6 7

J. Łach, Ostatnia Wieczerza w współczesnej problematyce biblijnej, R B L 12 (1959), s. 140¬

141.
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wyrażenia myśli, ze przepowiednie starotestamentalne spełniają się
w osobie Jezusa i Kościele przez Niego założonym. Tutaj zaś mowa
jest o tym, ze Pascha Starego Testamentu zostanie zastąpiona nowym
obrzędem paschalnym, który będzie zapowiedzią ostatecznej Paschy
268

w eschatologicznym królestwie Bożym . Jezus mówiąc o chlebie
i winie (w. 16 i 18) nadaje im eschatologiczny sens i ujmuje te słowa
w swoistą paralelę z ustanowieniem Eucharystii (w. 19 i 20)

269

oraz

daje Apostołom nakaz: "to czyńcie na moją pamiątkę". To polecenie
zawiera oprócz tego, o czym wcześniej mówiliśmy, głęboką treść
eschatologiczną. Pamiątka jest uobecnieniem dzieła zbawienia nie tylko
jako rzeczywistości przeszłej, ale także obecnej i przyszłej. Jest to
zachęta dla Apostołów, aby gromadzili się przy stole eucharystycznym
270

i oczekiwali na dopełnienie swego zbawienia w paruzji Chrystusa .
Nasuwa się tu analogia do paschalnego oczekiwania na Mesjasza,
którego przyjście miał poprzedzić prorok Eliasz. Podobny charakter
oczekiwania na przyszłe przyjście Mesjasza widoczny jest w słowach
Jezusa: "Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej" (w. 20), co
oznacza: "Ten podany wam kielich daje wam uczestnictwo w nowym,
niedościgłym i ostatecznym przymierzu, które Bóg przywraca przez
271

moją śmierć (tzn. w mojej K r w i ) " . Ciekawe w tym kontekście jest
to, ze Chrystus określa siebie mianem Syna Człowieczego (w. 22),
272

który jest tytułem mesjańskim .

R. Bartnicki, Ewangeliczne opisy..., s. 122.
2 6 9

M. Czajkowski, Stół Kościoła,
Testamentu, STV 25 (1987) 1, s. 133.

uczta królestwa,

2 7 0

orędzie

eucharystyczne Nowego

K. Romaniuk, Eucharystia..., s. 175; por. J . Kudasiewicz, Teologia..., s. 53. Także św.
Tomasz wskazał na ten potrójny charakter przyznjąc, ze Pascha: "est commemoratio praeteriti,
demonstratio praesentis et prognosticum futuri" (por. S. Th. 111,60,3); cyt. za H . Haag,
Ursprung..., s. 43.
2 7 1

A. Gerken, dz. cyt., s. 30.

2 7 2

R. Bartnicki, Ewangeliczne opisy..., s. 111.
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W swej mowie pożegnalnej Jezus ponownie nawiązuje

do

transpozycji Paschy Starego Testamentu w nowy obrzęd. Przemiana
ta otrzymuje swoisty akcent eschatologiczny dobrze widoczny
w słowach: "Dlatego i Ja przekazuje wam królestwo, jak Mnie
przekazał je mój Ojciec: abyście w królestwie moim jedli i pili przy
moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście
pokoleń Izraela" (w. 29). Do melancholii pożegnania Jezus dodaje tu
nadzieję nadejścia eschatologicznego królestwa, które spełni się przez
273

Boże działanie .

2.3.3. Dziękczynienie i uwielbienie

Oprócz tego, ze Pascha była pamiątką i miała charakter
zapowiadającej

eschatologiczne

wydarzenia

uczty,

była

także

szczególnym dziękczynieniem. Modlitwy obrzędowe towarzyszące tej
wieczerzy tworzyły wielkie dziękczynienie Ludu Bożego Starego
274

Przymierza .

Izraelici

rozpamiętywali

dobrodziejstwa

Jahwe

i błogosławili za wybranie, wyprowadzenie z niewoli egipskiej, za
odkupienie i nadzieję
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życia wiecznego . Rabbi Gamaliel

tak

mawiał: "W tym dniu oznajmisz swojemu synowi: «Z powodu tego,
co uczynił mi Pan, gdy wychodziłem z Egiptu*.. .jesteśmy zobowiązani
dziękować, wielbić, wychwalać, sławić, wywyższać, poważać,
błogosławić, wynosić i chwalić Tego, kto naszym ojcom i nam uczynił
wszystkie te cuda, wyprowadził nas z niewolnictwa do wolności, ze
smutku do radości, z żałoby do święta, z ciemności do wielkiego

2 7 3

A. Jankowski, Biblijna teologia..., s. 119-120.

2 7 4

B. Mokrzycki, Nowa Pascha, s. 157.

2 7 5

B. Szklarczyk, Eucharystia przez figury Starego Przymierza zapowiedziana, "Materiały
Problemowe" 7 (1983), s. 55.
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światła,

z niewoli do wyzwolenia. Dlatego mówimy przed Nim
276

«Alleluja»" .
Modlitwy odmawiane w czasie uczty paschalnej przeniknięte są
uczuciem wdzięczności i uwielbienia Boga. Bardzo często zaczynają
się one od słów: "Błogosławiony bądź Panie...", "Bądź pochwalony
Jahwe..." lub podobnych. Najuroczystszym

błogosławieństwem

paschalnym było to wypowiadane nad trzecim kielichem wina, tzw.
kielichem

błogosławieństwa.

Nawiązując

do

wdzięczności, Filon Aleksandryjski stwierdził:

tego

uczucia

"Pascha oznacza

«Przejście», aby duch ludzki dokonał swego przejścia i aby przez to
okazał

swojemu

Bogu

-

Wybawicielowi

wdzięczność

(gr.

euxapioriav) za to, ze go w sposób nieoczekiwany wyprowadził do
277

wolności" . Charakter dziękczynienia i uwielbienia mają również
wykonywane psalmy stanowiące tzw. Hallel, którego nazwa pochodzi
od aklamacji "chwalmy Jahwe". Niektóre z psalmów Hallelu (tj. Ps
116 i 118) należą do grupy psalmów zwanych H 1 1 U cechujących się
278

charakterem uwielbienia i dziękczynienia .
Ustanowienie

Eucharystii,

w atmosferze dziękczynienia

tak

jak

Pascha,

odbywa

i uwielbienia. Łukasz

się

dwukrotnie,

w opisie konsekracji chleba i wina, używa czasownika eu/apiareo)
w aoryście. Natomiast Mateusz i Marek stosują na

określenie

czynności nad chlebem inny czasownik - euAoyeo). Nie ma to
wielkiego znaczenia, ponieważ czasowniki te oznaczają praktycznie to
samo. Pierwszy powstał w wyniku dodania przedrostka ev
czasownika %ap\^opia\

do

i możemy go przetłumaczyć przez "być

wdzięcznym", "dziękować". Drugi również jest zrostem - eu i Xey<ó.

P s 10,5.
Migr Abrah 25; cyt. za J . Drozd, Ostatnia Wieczerza nowa Paschę, s. 74.
A. Tronina, Psalmy "eucharystyczne": Todah, R B L 41 (1988), s. 286-287.289.293.
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Znaczy "błogosławić", "dziękować", "dobrze o kimś mówić" .
W greczyźnie Filona Aleksandryjskiego i w Septuagincie
ei)xapiffTia

słowo

(a czasami eukoyia) jest stosowane jako tłumaczenie

hebr. H D 1 3 , oznaczającego nie tylko zwykłe podziękowanie, lecz
rodzaj spowiedzi Narodu Wybranego ku chwale jedynego Boga. n D 1 3
zawsze zaczyna się od zwrotu do Boga przez słowo Adonaj, aby
następnie przejść do wyrażenia Bogu należnej chwały za to, co uczynił
lub

objawił

ojcom swego

280

ludu .

Taki

sam schemat

mają

błogosławieństwa Q 1 3 ) wypowiadane w czasie wieczerzy paschalnej
a będące przykładem H 3 1 2
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. W czasie modlitwy "dziękczynienia

za ziemię" (hebr. Y ^ ^ H n D 1 D ), będącej częścią uroczystego
błogosławieństwa paschalnego nad trzecim kielichem, Jezus wyrzekł
najprawdopodobniej
dziękczynienie

słowa

konsekracji wina. Wypowiadane tu

"za Przymierze",

zapowiadane

przez

paschalnego i zawarte przez krew cielców, zostało

baranka
zastąpione

wypowiedzią Jezusa o Nowym Przymierzu, które zostanie zawarte
przez przelanie krwi Chrystusa na drzewie krzyża. Być może jednak
słowa konsekracji wina były wypowiedziane w innym miejscu w "modlitwie wstawienniczej za JerozDlimę"(hebr. • ^ 1Z71 n ^ H ] 1 3
1 3 )-zamiast modlitwy błagalnej o "wylanie się" gniewu Bożego
w zapowiadanym przez Eliasza "Dniu Jahwe". Przez słowa o wylaniu

2 7 9

Por. Słownik grecko - polski, pod red. Z . Abramowiczówny, Warszawa 1960, t. 2, s.
350.378.
2 8 0

L . Bouyer, Od liturgii żydowskiej do liturgii chrześcijańskiej
P. Góralczyka i in., Poznań - Warszawa 1986, s. 128-129.

[w:] Eucharystia, pod red.

Terminy Í1 • ~) • i ~] ~1 Zl w życiu codziennym występowały często zamiennie. Pierwszy
możemy określić jako "gratiorum actio", natomiast drugi tłumaczy się zwykle przez
"benedictiones"; zob. E . Ozorowski, Eucharystia w nauce i praktyce Kościoła katolickiego,
Poznań 1990, s. 320.
2 8 1
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swej krwi za ludzi na odpuszczenie grzechów, Chrystus zmieniłby
282

tutaj czarę gniewu na kielich miłosierdzia .

2 8 2

L . Mycielski, art. cyt., s. 350. Co się tyczy słów konsekracji chleba, autor umiejscawia
je również w czasie błogosławieństwa trzeciego kielicha, podczas "uwielbienia za pokarm" (hebr.
1 T fi n 2 ~l 2 ). My jednak, jak to wcześniej wskazaliśmy, dostrzegamy bardziej właściwe miejsce dla
tych słów w czasie haggady paschalnej.

ZAKOŃCZENIE

Niniejsza

praca

miała

na

celu odnalezienie

podobieństw

i wspólnych elementów występujących w opisie Ostatniej Wieczerzy
autorstwa św. Łukasza i liturgii paschalnej odprawianej w I w. po
nar. Chr.
Aby tego dokonać, w rozdziale pierwszym ukazaliśmy genezę
święta Paschy (sięgając do tradycji związanej z wyjściem z Egiptu)
a następnie jego rozwój do czasów współczesnych Jezusowi. W tym
celu najpierw przedstawiliśmy etymologię i terminologię Paschy. Choć
etymologia ta nie została do końca wyjaśniona, to jednak jasne jest, ze
termin pascha służył jako nazwa własna samej uczty paschalnej albo
składanego w ofierze baranka, zaś w formie czasownikowej oznaczał
"przejście obok, nad". Teksty biblijne nie odnoszące się do święta
Paschy wskazują na inne znaczenie: "zostać kaleką", "skakać koło"
oraz niezdecydowanie i brak stałej postawy. Źródłosłowu szukaliśmy
także w tekstach związanych z kulturą ludów, wśród których mieszkali
Izraelici (podaliśmy rozumienie akkadyjskie, babilońskie, egipskie
i syryjskie).
Religia mozaistyczna przyswoiła sobie znaczną ilość pogańskich
praktyk kultowych, choć także często bazowała na własnej kulturze
okresu nomadycznego. Tak było z Przaśnikami, Pięćdziesiątnicą,
Świętem Namiotów jak również i z Paschą. Także i ona sięga swymi
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korzeniami do czasów kiedy Izrael był ludem koczowniczym.
W oparciu o święto pasterskie Żydzi zaczęli obchodzić uroczystość
upamiętniającą najważniejsze wydarzenie z historii ich narodu wyprowadzenie z niewoli egipskiej. Dotarcie do korzeni żydowskich
świąt jest z jednej strony łatwe, ponieważ Izraelici zamieszkując
w Ziemi Obiecanej starannie przechowywali stare zwyczaje sięgające
początków ich dziejów. Lecz z drugiej strony święta żydowskie jawią
się nam jako juz zreinterpretowane teologicznie pod wpływem
wielkiego wstrząsu jakim było wyjście z ziemi egipskiej.
Opis pierwszej Paschy spożytej przed wyjściem
w Wj 12),

ukazuje

obszernie

w formie

(zawarty

autorytatywnego

rozporządzenia, do respektowania którego zobowiązany był każdy
prawowierny Zyd, spożywanie uroczystego posiłku. Choć tekst ten
pochodzi z późnego okresu, to jednak zawiera bardzo starą tradycję.
Następne teksty biblijne mniej mówią o samym rycie święta a większy
nacisk kładą na okoliczności jakie towarzyszyły sprawowaniu tych
obrzędów. Ten bowiem, jako powszechnie znany, nie wymagał
ponownego opisywania. Bardziej istotna była tu atmosfera i sposób
przezywania oraz miejsce i znaczenie Paschy w życiu społecznopolitycznym.
W ostatniej części pierwszego rozdziału przedstawiliśmy przebieg
wieczerzy w czasach, w których zył Jezus. Każdy dorosły Zyd miał
obowiązek świętowania w Jerozolimie. Ponieważ z tej okazji do
stolicy napływały liczne rzesze pielgrzymów, mieszkańcy mieli
obowiązek ugościć ich nie żądając w zamian żadnej opłaty. Po
przedstawieniu wyglądu typowego miejsca, wypożyczanego gościom
dla spożycia baranka oraz omówieniu potraw paschalnych, przeszliśmy
do

opisu

przebiegu

liturgii.

Wszystko

zaczynało

się tzw.

przygotowaniem, w czasie którego dokonywano rytualnego uboju
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zwierząt w świątyni, by następnie zająć się szykowaniem pozostałych
potraw i znalezieniem odpowiedniego miejsca. Wieczerza składała się
z trzech części: czynności wstępnych, właściwej uczty i chwil po
skończeniu

spożywania,

najuroczystszy

tego

błogosławieństwa

kiedy to

wieczoru

z racji

-

wypijano trzeci kielich
zwany

odmawianego

nad

także

-

kielichem

nim,

bardzo

rozbudowanego, błogosławienia.
W drugim rozdziale badaliśmy tekst Łk 22,7-38 od strony
egzegetycznej i teologicznej. Fragment ten niesłusznie "okaleczono"
za sprawą zwolenników tzw. krótszej lekcji odrzucających wiersze
19b-20 (nie występujące w kodeksie D i niektórych przekładach
starołacińskich i syroharkleńskich) jako nieoryginalne. Problem ten
próbowano rozwiązać na różne sposoby. E. Nestle wskazał, iz tekst
zachodni zawiera właściwości harmonii ewangelicznej spokrewnionej
z Diatessaronem Tacjana. Z kolei J. Jeremias w swych wywodach
wskazuje na tzw. disciplina arcani, zaś H . Schurmann szuka
rozwiązania w nawiązaniu do tradycji liturgicznej. Inni odwołują się
do

harmonizacji

Łukasza

z pozostałymi

Synoptykami,

której

prawdopodobnie dokonano w I I w.
Dalej, po określeniu granic perykopy, jej miejsca w kontekście,
struktury oraz po porównaniu z tekstami paralelnymi, dokonaliśmy
analizy pod kątem zachodzących podobieństw między rytem Paschy
a Ostatnią Wieczerzą. Wskazaliśmy na około dwadzieścia takich
zbieżności.
Zestawienie Łk 22,7-38 z Paschą pomaga nam w zrozumieniu
trudności związanej z relacją Łukaszową o dwóch kielichach wypitych
w czasie Ostatniej Wieczerzy (podczas,

gdy Marek i Mateusz

wspominają tylko jeden). Właśnie ta podwójna wzmianka była między
innymi przyczyną powstania wspomnianego wyżej problemu, tzw.
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krótszej

i dłuższej

lekcji.

Na koniec zajęliśmy

się tematami

teologicznymi zawartymi zarówno w święcie Paschy jak i Ostatniej
Wieczerzy.
Przy okazji

rozważania charakteru pamiątki pojawiła się

kontrowersja, czy słowa "to czyńcie na moją pamiątkę" pochodzą od
Jezusa. Doszukiwano się analogii do tego stwierdzenia w świecie
hellenistycznym (uczty ku czci zmarłych, zapisy fundacyjne). Choć
faktycznie zachodzi tu zbieżność, to ma ona jednak co najwyżej
werbalny charakter. Idea słów jest całkiem różna, zbieżna natomiast
z treścią zawartą w liturgii paschalnej. Podobieństwa charakterów są
znaczne. Nie jest to czymś dziwnym, ponieważ każdy naród, każda
kultura kocha swoją tradycję i gdy jakiś zwyczaj tracił znaczenie nie
był rugowany z życia religijnego czy narodowego, ale nadawano mu
nową treść i nowe znaczenie. Tak było i z Paschą jak i z Ostatnią
Wieczerzą. Ta druga dokonała się w ramach obrzędów uroczystości
żydowskiej, przekształcając ją jednak treściowo, stając się nową
Paschą sprawowaną przez chrześcijan ku upamiętnieniu wielkiego
wydarzenia

w Bożej

ekonomii

zbawienia:

męki,

śmierci

i zmartwychwstania Chrystusa.
Pascha, mając wyraźnie mesjański charakter, była doskonałym
materiałem, by Chrystus mógł nadać jej nowy charakter podczas
ostatniego posiłku spożytego z uczniami w Wieczerniku. Zresztą
tradycja judaistyczna wskazywała, ze kresem Paschy będzie przyjście
Mesjasza. Miał Go poprzedzić prorok Eliasz i dlatego zwyczajowo
w czasie wieczerzy zostawiano jedno miejsce wolne dla tego
mesjańskiego prekursora. Tak więc Chrystus - oczekiwany Mesjasz będąc wypełnieniem tej tradycji zakończył w swej osobie stary obrzęd,
by jednocześnie przemienić go w ucztę ludu Nowego Przymierza.
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Taka wymowa Paschy dobrze była znana Żydom I w . po
nar. Chr. Znali ją na pewno Apostołowie. Dlatego idealnie nadawała
się, by na jej bazie Jezus mógł dać swym uczniom wielki dar - nową
Paschę, w której On sam jest prawdziwym barankiem.

