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IUSTITIAM IN CARITATE
OPUSCULA GEORGIO TROSKA SEPTUAGENARIO DEDICATA

TOMASZ NAWRACA£A

Wieczne kap³añstwo Chrystusa
Sacerdozio eterno di Cristo

Rok kap³añski, który z takim entuzjazmem prze¿ywano w Kociele powszechnym, mia³ byæ dla wszystkich okazj¹ do ponownego zastanowienia siê
nad wartoci¹ kap³añstwa sakramentalnego. Nie tylko ze wzglêdu na widoczne
zró¿nicowanie w liczbie powo³añ na wiecie i coraz to liczniejsze, nowe regiony
wo³aj¹ce z zapa³em do Pana ¿niwa o nowych robotników, ale i ze wzglêdu na
przekrelanie lub relatywizowanie kap³añstwa jako takiego w misji Kocio³a. By³
to wiêc rok g³êbokich prze¿yæ, intensywnych modlitw oraz ponownej refleksji
nad sakramentem wiêceñ. Przy tej okazji warto zwróciæ uwagê na dwie kwestie
zwi¹zane z kap³añstwem Chrystusa. Pierwsza dotyczy wype³nienia prawa
w Chrystusie jako kap³anie, druga za wiecznoci Jego kap³añstwa1.
Pierwszy z proponowanych tematów jest o tyle interesuj¹cy, o ile ca³e chrzecijañstwo pojmuje siebie jako kontynuacjê Starego Przymierza. Bóg wybieraj¹c
jeden naród i daj¹c mu obietnicê zbawienia przez dzie³o przysz³ego Mesjasza, ingeruje w historiê wiata po to, aby swoje s³owo uskuteczniæ i przejæ od zapowiedzi do rzeczywistoci. W ten sposób Bóg kieruje losami ludów i narodów daj¹c im
s³owo, wydarzenie, fakt2, w których objawia siê On sam. Historia narodu wybranego jest histori¹ ludu, który dowiadcza Boga w codziennoci. Wiara nie rodzi siê
jako odpowied na pragnienia cz³owieka, ale ze spotkania z Bogiem. Ka¿de wydarzenie, ka¿de zdarzenie mo¿e objawiaæ Boga i pouczaæ o Nim poprzez Jego s³owo.
Historia Izraela jest ostatecznie histori¹ rozbrzmiewania licznych s³ów Boga
1
Odniesieniem do niniejszych rozwa¿añ s¹ wezwania z odmawianej w wielu seminariach Litanii do Chrystusa, Kap³ana i ¯ertwy, której tekst przytacza Jan Pawe³ II w Darze i Tajemnicy,
Kraków 1996, s. 97-100. To w tej litanii u¿yte s¹ sformu³owania: Jezu, Kap³anie na wieki oraz
Jezu, nazwany przez Boga Kap³anem na wzór Melchizedeka.
2
Tak obfite i zale¿ne od kontekstu jest znaczenie jednego hebrajskiego s³owa dabar. Por. G.J.
Botterweck, H. Ringgren, Theologische Wörterbuch zum Alten Testament, Stuttgart, Berlin, Köln,
Mainz 1977, t. 2, kol. 111-118.
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w wiecie, w którym nie tylko wywo³uj¹ one to, co oznaczaj¹. S³owa Boga przyjmowane s¹ z wielk¹ czci¹ i szacunkiem, gdy¿ s¹ to s³owa samego Boga. Jako takie, s³owa te nie tylko zwiastuj¹ to, co ma siê staæ, ale dzieje siê to, co w nich zosta³o zapowiedziane. A poniewa¿ s¹ to s³owa jedynego Boga nie mog¹ byæ ani
fa³szywe, ani nieskuteczne. Co wiêcej, s³owa ta nie trac¹ swej aktualnoci i nie
mog¹ ulegaæ przedawnieniu. Tak jak Bóg wci¹¿ jest taki sam, jest wieczny3, tak
równie¿ Jego s³owa s¹ wci¹¿ niezmienne i wieczne. Uznaj¹c taki fundament trzeba
za³o¿yæ, ¿e Prawo nadane Izraelowi nie jest skuteczne tyko w kontekcie Starego
Przymierza, lecz równie¿ musi trwaæ  choæ niekoniecznie tak samo  w tym, co
stanowi o Nowym Przymierzu, to znaczy w ofierze Chrystusa. Nie mo¿na tych
przymierzy przeciwstawiaæ, ale uznaæ zapowied nowego w starym i wype³nienie
w nowym starego4. Nowy Testament i ofiara Chrystusa nie przekrelaj¹ prawa Starego Testamentu, ale to prawo wype³niaj¹ raz na zawsze.
Ponad szeæ wieków przed Chytrusem prorok Izajasz opisuje cierpienia tajemniczego s³ugi Jahwe w nastêpuj¹cych s³owach: „M¹¿ boleci, oswojony
z cierpieniem, przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Drêczono
go, nawet ust swoich nie otworzy³. Jak baranek na rze prowadzony. Wyda³ swe
¿ycie na ofiarê za grzechy” (Iz 535). Proroctwa te s¹ nie tylko zakasuj¹ce w swym
ciê¿arze, ale tak¿e w sensie kulturowym. Po co bowiem mówiæ o mierci cz³owieka, nawet niewinnego, jeli ¯ydzi w ogóle nie znali i nie uznawali ofiar
z ludzi?6 Stwierdzenia Izajasza s¹ nie tylko zaskakuj¹ce, ale i bardzo mia³e.
Wnosz¹ w nadzieje mesjañskie zupe³n¹ nowoæ i zmieniaj¹ diametralnie ich kierunek. Przysz³y wyzwoliciel Izraela nie bêdzie tylko królem ani prorokiem; on
bêdzie mia³ w sobie co z kap³ana lub jego funkcji. Zostanie miêdzy innymi z³o¿ony na o³tarzu, skazany na mieræ jak baranek, a okrelenia te nie pozostaj¹ bez
wyranej konotacji kultycznej. Czy Izajaszowi s³uga Jahwe bêdzie ofiar¹ zgodn¹
z prawem? A jeli tak, co taka ofiara przyniesie?
Odpowied na te pytania przyniós³ Nowy Testament i ofiara Chrystusa.
Wszystko, co wczeniej zapowiadano, w³anie w niej zosta³o wype³nione. FiguTemat wiecznoci powróci jeszcze w drugiej czêci.
Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bozym Dei Verbum 16,
Poznañ [b.r.w.].
5
Cytaty Pisma wiêtego wg Biblii Tysi¹clecia online, Poznañ 2003 dostêpne na: http://
www.biblia.pl/index.php [dostêp: 28.04.2011].
6
Jedyna ofiara z ludzi opisana na kartach Pisma w. i faktycznie z³o¿ona, to ofiara z córki
Jefte. Por. Sdz 11. Przy tej okazji warto wspomnieæ zdanie w. Augustyna, który przyjmuje jako
aksjomat tezê nastêpuj¹c¹: Bóg nigdy nie ¿¹da³ ofiar z ludzi, a Jefte uczyni³ co niezgodnego
z Bo¿ym prawem. Skutek tej ofiary by³ taki, ¿e Bóg nie ingeruje w historiê i nie uprzedza rêki
oprawcy  tak jak uczyni³ to w przypadku Abrahama, ale zachowuje g³êbokie milczenie. Wywód
Augustyna znajduje siê w: Quaestiones in Heptateuchum, lib.7, q.49; PL 34, 810-822. R. de Vaux
ca³¹ historiê uznaje za une étiologie cultuelle, qui n’est rattachée qu’arbitrairement au récit”. Histoire ancienne d`Israël. La période des Juges, Paris 1973, s. 127.
3
4
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ry Starego Testamentu wskazywa³y na ostateczn¹ zbawcz¹ rzeczywistoæ Nowego Testamentu i w niej ca³kowicie ods³oni³y swoje znaczenie. Sens dot¹d ukryty
ukaza³ siê w ca³ej pe³ni i mocy: wszystkie proroctwa sta³y siê zrozumia³e w odniesieniu do tajemnicy Mesjasza z Nazaretu, do Tego, którego uwa¿ano za syna
Józefa (por. £k 3,23).
Tak pojête powi¹zanie miêdzy Starym a Nowym Testamentem jest najpierw
dostrzegalne w osobie samego Chrystusa i Jego funkcji kap³añskiej. O niej najpe³niej traktuje List do Hebrajczyków, który kap³añstwo Jezusa czyni g³ównym
tematem rozwa¿añ. I nie chodzi tu tylko o pokazanie, ¿e Chrystus jako kap³an
jest wy¿szy nad anio³ami, Melchizedekiem, Moj¿eszem czy lewitami, lecz równie¿, aby udowodniæ jak doskonalsze jest nowe przymierze nad starym7. Autor
natchniony stwierdza: „Ka¿dy bowiem arcykap³an z ludzi brany, dla ludzi bywa
ustanawiany w sprawach odnosz¹cych siê do Boga, aby sk³ada³ dary i ofiary za
grzechy. Mo¿e on wspó³czuæ z tymi, którzy nie wiedz¹ i b³¹dz¹, poniewa¿ sam
podlega s³aboci. I ze wzglêdu na ni¹ powinien jak za lud, tak i za samego siebie
sk³adaæ ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godnoci, lecz tylko ten,
kto jest powo³any przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie
okry³ s³aw¹ przez to, i¿ sta³ siê arcykap³anem, ale [uczyni³ to] Ten, który powiedzia³ do Niego: Ty jeste moim Synem, Jam Ciê dzi zrodzi³, jak i w innym [miejscu]: Ty jest kap³anem na wieki na wzór Melchizedeka. Z g³onym wo³aniem
i p³aczem za dni cia³a swego zanosi³ On gor¹ce proby i b³agania do Tego, który
móg³ Go wybawiæ od mierci, i zosta³ wys³uchany dziêki swej uleg³oci. A chocia¿ by³ Synem, nauczy³ siê pos³uszeñstwa przez to, co wycierpia³. A gdy wszystko wykona³, sta³ siê sprawc¹ zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go
s³uchaj¹, nazwany przez Boga kap³anem na wzór Melchizedeka” (Hbr 5,1-10)8.
G³ównym zadaniem kap³ana  jak to wynika z cytowanego rozdzia³u listu 
jest porednictwo miêdzy Bogiem a ludzi w przekazywaniu im Bo¿ych dóbr9. Na
tak¹ funkcjê wskazuje sama etymologia ³aciñskiego s³owa sacerdos. Pochodzi
ono od s³ów sacer  wiêty oraz dos – dar, i oznacza tego, kto sk³ada wiête dary.
Drugim zadaniem kap³ana jest poredniczenie w modlitwach kierowanych do
Boga oraz przeb³aganie za pope³nione przez ludzi grzechy10. Tak pojête kap³añPor. G. Berceville, Le sacerdoce du Christ dans le Commentaire de lépître aux Hébreux de
saint Thomas dAquin, Revue Thomiste 99 (1999) 1, s. 143-158.
8
Temat kap³añstwa Chrystusa najg³êbiej podejmuje i analizuje w Nowym Testamencie list
do Hebrajczyków. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e jego autor adresuje siê do ¯ydów z Jerozolimy, którzy znali kult wi¹tynny, klasê i funkcje kap³anów. To jest istotny element, który bez odniesienia
do tego centralnego miejsca kultu przestaje byæ zrozumia³y.
9
Do tego, co nastêpuje zob. Tomasz z Akwinu, STh III, 22. Doskona³y komentarz do tej kwestii podaje J.P. Torell, Le sacerdos du Christ dans la Somme théologie, „Revue Thomiste” 99 (1999)
1, s. 75-100. Zdaniem autora nowoci¹ u Akwinaty by³o ujêcie kap³añstwa w perspektywie porednictwa, niespotykane wczeniej ani póniej w sposób tak jednoznaczny.
10
Ofiarniczy charakter ofiary Chrystusa za innych zosta³ jasno sformu³owany przez sobór
7
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stwo odnosi siê do Chrystusa w sposób doskona³y: On przyniós³ nam pe³niê ³ask,
na zawsze sta³ siê naszym orêdownikiem u Boga i na zawsze tak¿e z³o¿y³ Bogu
doskona³¹ ofiarê przeb³agania za ca³¹ ludzkoæ11. Ofiara Chrystusa by³a jedna,
jedyna i niepowtarzalna; Bóg i cz³owiek staj¹ siê w niej jednoczenie kap³anem,
ofiar¹ i o³tarzem. To dlatego ¿adna inna ofiara nie mo¿e siê z ni¹ równaæ, a ka¿dy cz³owiek jest w niej zawarty. Ofiara Chrystusa dotyka ka¿dego cz³owieka,
tak¿e samego Chrystusa. Wprawdzie  zgodnie z tradycj¹ biblijn¹  On nie pope³ni³ ¿adnego grzechu i nie potrzebowa³ ¿adnego przeb³agania, jednak¿e jako
pierwszy korzysta z ³ask swego kap³añstwa otrzymuj¹c nie wyzwolenie
z grzechów, lecz z jego konsekwencji dla cia³a. Kap³añstwo Chrystusa dokonuje
siê poprzez Jego cz³owieczeñstwo, które z³o¿one w prawdziwej ofierze, jako
pierwsze bêdzie dowiadczone jego ³askami, tzn. zmartwychwstaniem i uwielbieniem cia³a. Ca³e cz³owieczeñstwo Syna Bo¿ego by³o narzêdziem dzia³ania dla
odpuszczenia grzechów, poprzez które cz³owiek odwraca siê od Boga (por. Hbr
9,24-28), dla podtrzymania ludzi w stanie ³aski, a w konsekwencji dla zadzierzgniêcia sta³ej komunii z Bogiem poprzez uwiêcenie (por. Hbr 10,11-14), które
rozpoczête w czasie, dope³ni siê w wiecznoci (por. Hbr 9,11-15). To potrójne
dzia³anie cz³owieczeñstwa Chrystusa jest mo¿liwe tak¿e dzi dlatego, ¿e przed³u¿a siê ono i aktualizuje w sakramentach Kocio³a12.
Nim jednak pojawi¹ siê sakramenty, zw³aszcza Eucharystia, Chrystus zostaje poddany prawu. Oskar¿ony o blunierstwo (por. Mt 26,65) zostaje skazany na
mieræ krzy¿ow¹. To w³anie ta ofiara, antycypowana ju¿ w czasie ostatniej wieczerzy, wype³nia prawo ofiarniczego Starego Testamentu.
Kult wi¹tynny oparty by³ na wielkich ofiarach sk³adanych zgodnie z rocznym cyklem liturgicznym. Iloæ sk³adanych ofiar, a tak¿e ich kolejnoæ i sposób
sk³adania by³y cile okrelone przez prawo. Szereg szczegó³ów i skrupulatne
opisy oraz przepisy ofiarne zawarte s¹ w Ksiêdze Kap³añskiej. Jej g³ównym cew Efezie w X anatemie: „Whosoever shall say that it is not the divine Word himself, when he was
made flesh and had become man as we are, but another than he, a man born of a woman, yet different from him (ivdikw/j a;nqrwpon), who is become our Great High Priest and Apostle; or if any man
shall say that he offered himself in sacrifice for himself and not rather for us, whereas, being without sin, he had no need of offering or sacrifice: let him be anathema”. Za: http://www.ccel.org/
ccel/schaff/npnf214.x.ix.xii.html [dostêp: 04.05.2011].
11
Kap³añstwo Chrystusa ods³ania siê w ca³ym Jego ¿yciu stopniowo, tzn. w miarê up³ywu
czasu widaæ jak On coraz bardziej pragnie staæ siê porednikiem miêdzy Bogiem a ludmi. To stopniowe ods³anianie godnoci kap³añskiej mo¿na porównaæ do ustanawiania królestwa Bo¿ego. Lumen gentium w nr 5 mówi o objawianiu siê i ustanawianiu królestwa Bo¿ego w s³owach i czynach
Chrystusa, a najbardziej w Jego osobie. Podobnie i godnoæ kap³añska objawia siê stopniowo przez
s³owa i czyny Chrystusa, aby punkt kulminacyjny osi¹gn¹æ w Jego mierci i zmartwychwstaniu.
12
Takie jest za³o¿enie w. Tomasza z Akwinu w STh III, 62, 1. Warto odwo³aæ siê tak¿e do
drugiej czêci wspomnianego artyku³u ojca G. Berceville, gdzie pokazany jest sposób dzia³ania
sakramentów w powi¹zaniu z mêk¹ Chrystusa.
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lem nie jest jednak bycie poradnikiem wiêtego rzenika, tylko ukazanie wiêtoci Boga i wymagañ jakie stoj¹ przed cz³owiekiem. Ofiary s¹ rodkiem pomocniczym, by cz³owiek by³ jak Bóg: B¹dcie wiêci, jak ja jestem wiêty Oczywicie przera¿aj¹ce mog¹ byæ opisy sk³adania rozlicznych ofiar i wyliczenia
tego, ile i co siê komu nale¿y13. Lecz nie w tym kryje siê sens ksiêgi. Wszystkie jej przepisy maj¹ bowiem pomóc Izraelowi staæ siê narodem wiêtym i ludem Bogu powieconym. Doskona³oæ Boga domaga siê i wzywa cz³owieka
do doskona³oci.
Ca³oæ kultu zorganizowana by³a wed³ug czterech wielkich formach ofiarniczych14. Pierwsza i najwa¿niejsza to ofiara ca³opalna. Jej róde³, choæ niepewnych, mo¿na doszukaæ siê ju¿ w tradycji jahwistycznej wchodz¹cej w sk³ad Ksiêgi Rodzaju15. Ofiarê ca³opaln¹ sk³ada³ ju¿ Noe jako podziêkowanie za ocalenie
z potopu. Nie by³a wiêc tylko samym uwielbieniem Boga, ale tak¿e dziêkczynieniem za konkretne ³aski. Wed³ug przepisów prawa sk³adana ofiara musia³a byæ
ca³kowicie spalona na o³tarzu. Nic z niej nie mog³o pozostaæ. Unosz¹cy siê do
nieba dym mia³ byæ w zamyle autora form¹ uciszenia gniewu i uzyskania przychylnoci Boga. Wskazywa³ tak¿e na ca³kowit¹ zale¿noæ stworzenia od Stwórcy, które uznawa³o Jahwe jako Pana ¿ycia i mierci oraz ród³o wszelkich dobrodziejstw. Ofiara ta mog³a byæ z³o¿ona tylko z tego, co by³o w³asnoci¹ ofiarnika
oraz z tego, co by³o czyste, to znaczy nieu¿ywane uprzednio do rozpusty, w ró¿nych kultach ba³wochwalczych lub sporód zwierz¹t, które zabi³y cz³owieka.
Przepisy ofiarnicze wymaga³y ponad to, aby z³o¿yæ tylko zwierzêta rodzaju mêskiego, bez jakiejkolwiek zmazy. Ofiara ca³opalna, jako fundamentalna dla ca³ego kultu, sk³adana by³a codziennie rano i wieczorem niezale¿nie od innych ofiar.
Druga ofiara nosi nazwê m¹cznej, czêsto okrelanej tak¿e jako pokarmowej.
W historii przepisów ofiarniczych ta forma ofiary przesz³a ciekaw¹ ewolucjê od
znaczenia wieckiego do religijnego. Pocz¹tkowo wskazywa³a ona albo na dar
z³o¿ony jako dowód braterstwa tudzie¿ politycznej przyjani, albo na daninê ofiarowan¹ w³adcy innego narodu. W sensie religijnym mia³a wpierw znaczenie
ogólne dla okrelenia wszystkich ofiar sk³adanych ze zwierz¹t i p³odów ziemi.
Z czasem znaczenie to zacieni³o siê do ofiar, np. z cieczy, ofiar zjednoczenia
lub kadzid³a, by ostatecznie wskazywaæ na ofiarê ze zbo¿a w ró¿nej formie (su13
Na temat recepcji tej ksiêgi wród chrzecijan zob. Ksiêga Kap³añska. Wstêp, przek³ad
z orygina³u, komentarz, eksursy, opr. S. £ach, Poznañ-Warszawa 1970, s. 66-67. Z tego dzie³a czerpiemy te¿ wiêkszoæ informacji o ofiarach i sposobie ich sk³adania.
14
Ca³oæ opisana jest w Ksiêdze Kap³añskiej w nastêpuj¹cym porz¹dku: ofiara ca³opalna (1,117), m¹czna (2, 1-16), biesiadna (3,1-17) oraz przeb³agalna (za grzech: 4,1-5,13 lub za przewinienie: 5,14-26).
15
W¹tpliwoci dotycz¹ ofiary Kaina i Abla okrelanej tym samym wyrazem minhah, ale opisywanej odpowiednio jako ofiara z p³odów ziemi oraz ofiara z trzody. Por. Ksiêga Kap³añska, opr.
S. £ach, s. 32-33.
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rowego, zmielonego lub te¿ przerobionego na ciasto). By³a to ofiara samodzielna, sk³adana przed ubogich, czêsto w formie chlebów pok³adanych i wyra¿a³a
formê daru. Sk³ada³a siê na ni¹ m¹ka pszenna polana oliw¹ z oliwek i posypana
kadzid³em. Tak przygotowana ofiara wnoszona by³a do wi¹tyni i spalana na o³tarzu jako pami¹tka. Ofiara m¹czna mia³a na celu przypomnienie Jahwe o ofiarodawcy lub aby ten przypomina³ Mu o czym. Fakt ten zdaje siê podkrelaæ przepis o koniecznoci samodzielnego wniesienia tej ofiary przez ofiarodawcê
i oddania jej do r¹k kap³anów. Oni ukazuj¹ siê tu jako konieczni porednicy miêdzy Bogiem a cz³owiekiem.
Ofiara biesiadna to trzecia forma ofiarnicza Starego Testamentu ³¹czona zazwyczaj z ofiar¹ pochwaln¹. Etymologia nazwy tej ofiary wskazuje na ofiarê
pomylnoci lub czyni¹c¹ pokój. Ofiarnicy ciesz¹ siê b³ogos³awieñstwem i przyjani¹ ze strony Jahwe. Ofiara ta zawiera³a rytua³ skrapiania o³tarza krwi¹ ofiary,
i paleniem jej czêci na o³tarzu (por. Wj 24,6-7 oraz Pwt 12,1-32). Najczêciej
by³y to fragmenty najbardziej witalne, np. t³uszcz. Pozosta³e czêci rozdzielano
miêdzy kap³anów i sk³adaj¹cych ofiarê, aby zosta³y spo¿yte. Ta ofiara najmocniej podkrela jednoæ cz³owieka jako ofiarnika i Boga jako Tego, komu sk³ada
siê ofiarê. Ofiara biesiadna wyra¿a przyjañ miêdzy Bogiem a cz³owiekiem. Poniewa¿ w judaizmie nigdy nie mo¿na by³o oczekiwaæ fizycznego zjednoczenia
z Bogiem, pragnienie bycia z Nim dokonywa³o siê poprzez udzia³ w tych samych
dobrach, tej samej wspólnocie ¿ycia i gocinnoci. St¹d podzia³ ofiary i koniecznoæ jej spo¿ycia jako przypomnienie o zale¿noci od Boga. Ka¿da uczta mia³a
w Izraelu ogromne znacznie, daj¹c okazjê do stworzenia wspólnoty, radoci,
utrwalenia przymierza. Ofiara biesiadna czyni³a wiêc jednoæ miêdzy ludem
a Bogiem oraz miêdzy cz³onkami ludu. Jest to ofiara centralna wszystkich dni
wi¹tecznych.
Czwarta, to ofiara przeb³agalna za grzechy ca³ego ludu16 sk³adana przez arcykap³ana raz do roku jako wyraz wiadomoci w³asnej grzesznoci wobec Boga
i niewiernoci wobec zawartego przymierza17. Najwa¿niejszym gestem w tej ofie16
W opisie ofiary u¿ywa autor natchniony s³ów qahal lub edah na oznaczenie ludu. Pierwotnie, tak przynajmniej s¹dzi S. £ach, by³ tu tylko jeden termin  qahal. Szczególnie interesuj¹cym
jest fakt, ¿e LXX t³umaczy te terminy na grecki odpowiednio jako ekklesia i synagogue. To, co jest
najbardziej charakterystyczne dla s³owa qahal streszcza siê w czterech punktach: 1. Chodzi o zwo³anie przez Boga i faktyczne zebranie siê ludu, który uprzednio zosta³ wezwany; 2. Obecnoæ Jahwe poród zebranych; 3. G³oszenie s³owa Bo¿ego ludowi; 4. Z³o¿enie ofiary, która albo zawiera
albo odnawia przymierze. Znaczenie qahal wprowadza nas w Nowy Testament: chrzecijañska
ekklesia przejmuje ca³y sens qahal, a samo qahal staje siê cis³¹ zapowiedzi¹ nowego ludu, zrodzonego ju¿ przez Chrystusa jako jednoczesna kontynuacja i nowoæ ludu Starego Przymierza. Co
wiêcej, nowy lud formuje siê na wyrane, definitywne, wezwanie Boga.
17
Ksiêga Kap³añska rozró¿nia w ofierze przeb³agalnej obrzêdy ofiary za grzech poszczególnych cz³onków spo³ecznoci Izraela, tj. za arcykap³ana, ksiêcia, zwyk³ego cz³owieka i wreszcie za
ca³¹ spo³ecznoæ.
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rze by³o w³o¿enie r¹k na ofiarê, by w sposób symboliczny wyraziæ przeniesienie
na ni¹ kary za grzechy z ofiaruj¹cego. Nastêpnie skrapiano krwi¹ ofiary o³tarz,
a pozosta³e czêci spalano na o³tarzu18. Ofiara przynosi³a przebaczenie i darowanie winy za pope³nione przestêpstwa moralne i kultyczne.
Liturgia Kocio³a dostrzega³a w ofierze Chrystusa spe³nienie ofiar Starego
Testamentu19 i od samego pocz¹tku uznawa³a Jego Paschê za jedyn¹ ofiarê godn¹ Boga. Dlatego warto j¹ odczytaæ w perspektywie Ksiêgi Kap³añskiej. Z jednej bowiem strony Chrystus umiera jako baranek paschalny, a z drugiej Jego ofiara rekapituluje i wype³nia wszystkie przepisy prawa moj¿eszowego, tzn. podnosi
je na wy¿szy poziom, niczego nie zmieniaj¹c i niczego nie odrzucaj¹c. W przeciwnym razie trzeba by stwierdziæ, ¿e samo prawo nadane przez Boga nie by³o
skuteczne i potrzebowa³o zast¹pienia przez doskonalsze przepisy. W konsekwencji okaza³oby siê, ¿e Bóg nie osi¹gn¹³ zamierzonego celu i ¿e Jego dzia³anie
wymaga³o modyfikacji pod wp³ywem ludzkiego dzia³ania, co wydaje siê byæ
czyst¹ niedorzecznoci¹.
Autor Listu do Hebrajczyków przypomina chrzecijanom, i¿ maj¹ teraz arcykap³ana wielkiego, Jezusa Chrystusa. Funkcja arcykap³ana by³a szczególnie
podkrelana przy jednej ofierze  przeb³agalnej. Tylko arcykap³an móg³ dokonaæ
przeb³agania za grzechy narodu. G³ównym punktem ca³ego rytu by³o obarczenie
ofiary grzechami przez na³o¿enie r¹k, a póniej jej zabicie i skropienie krwi¹
o³tarza. Ta forma ofiary jest bardzo podobna do sk³adanych ca³opaleñ, a ³¹czy je
jeszcze nakaz wyniesienia popio³ów poza teren ofiarniczy, z dala od o³tarza. Jan
w opisie mêki wspomina o przes³uchaniu przez rzymskich ¿o³nierzy, którzy policzkowali Jezusa. Ewangelici Mateusz i Marek mówi¹ wiêcej  po przes³uchaniu przez wysok¹ radê jej cz³onkowie podchodzili i uderzali Jezusa. Czy¿ nie
powinnimy w tym prostym gecie widzieæ obarczenia grzechem ofiary? Czy
nie jest to na³o¿enia r¹k przez lud, a przynajmniej przez jego starszyznê tak, jak
tego wymaga³a ofiara przeb³agalna za lud?
Taka przygotowana ofiara zostaje z³o¿ona Bogu. Ka¿dy chrzecijanin mo¿e
przybli¿yæ siê z ufnoci¹ do tronu ³aski, aby otrzymaæ mi³osierdzie i znaleæ ³askê (por. Hbr 4,16). Tym tronem jest Golgota Jezusa, miejsce ofiary, miejsce,
z którego usuniêto cia³o i z³o¿ono w nieodleg³ym grobie. Przepis Ksiêgi Kap³añskiej nakazywa³, aby ofiara ca³opalna sk³adana by³a bez pomocy kap³anów a¿ do
chwili rozlania krwi. Ma³y szczegó³, który pozwala rozpoznawaæ w Chrystusie
18
To, co zosta³o z tej ofiary, by³o wynoszone poza wi¹tyniê i tam spalane przez arcykap³ana.
Ofiarnik i porednik byli tu t¹ sam¹ osob¹  arcykap³anem. W ofiarach za lud czêæ ofiary przypada³a kap³anom.
19
Msza³ rzymski stwierdza: Przez ofiarê swojego cia³a na krzy¿u dope³ni³ On ofiary Starego
Przymierza i oddaj¹c siê za nasze zbawienie sam sta³ siê Kap³anem, O³tarzem i Barankiem ofiarnym (5 Prefacja wielkanocna).
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prawdziwego ofiarnika. On umiera w ca³kowitym osamotnieniu, bo ci, którzy
dot¹d szli za Nim, uciekli (por. Mt 26,56). Chrystus sam sk³ada siebie na ofiarê.
Co wiêcej, krew ofiary nie mog³a byæ rozlana na terenie wi¹tyni. Zabicia nale¿a³o dokonaæ poza cis³ym terenem wi¹tyni. A czy¿ ewangelici nie stwierdzaj¹
zgodnie, ¿e wyprowadzono Jezusa na ukrzy¿owanie poza miasto? Ofiara krzy¿a
jest jedyna. Czy i w ten sposób nie widaæ tu nawi¹zania do sprawowania funkcji
arcykap³añskiej, podczas której arcykap³an tylko raz do roku móg³ wejæ do miejsca najwiêtszego w wi¹tyni? Chrystus ofiarowuje siê raz i w ten sposób otwiera nam drogê, ju¿ nie do ziemskiego przybytku, ale wprost do nieba.
Wraz z ca³opaleniem nastêpowa³a najczêciej ofiara m¹czna. Do niej u¿ywano nie jakiej m¹ki, lecz najczystszej, najlepszej. Ten przepis mo¿na interpretowaæ jako wskazówkê dotycz¹c¹ cz³owieczeñstwa Chrystusa. Jak prawdziwy Bóg,
Jezus by³ do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. On by³ doskona³y
w swej ludzkiej naturze i do takiej doskona³oci zachêca³ swych uczniów (por.
Mt 5,48). Id¹c za Jezusem mieli stawaæ siê jak On, to znaczy wiêtymi20. Ten
proces mia³ na celu oddzielanie tego, co by³o profanum od tego, co by³o sacrum
i nadawanie temu ostatniemu coraz wiêkszego znaczenia i priorytetu. Jeli w Starym Testamencie wiêtoæ stawa³a siê przedmiotem troski i kierowa³a wysi³ki ku
zachowaniu czystoci rytualnej, to w Nowym by³a ona darem ze strony Jezusa,
który swoich czyni³ czystymi, wiêtymi, nowymi, odrodzonymi w prawdzie Ducha wiêtego21. Nie kto inny jak Jezus uczy nieustannie bycia ca³kowicie zwróconym do Ojca, jako Boga, Pana ¿ycia i wiêtoci, który wymaga nie rzeczy drugorzêdnych, ale pierwszorzêdnych, doskona³ych, czystych.
Ofiara ca³opalna by³a spalana w ca³oci, za z ofiary pokarmowej brano tylko czêæ. Resztê pozostawiano dla kap³anów. Nakaz z ostatniej wieczerzy: To
czyñcie na moj¹ pami¹tkê jest oddaniem ofiary tym, którzy brali w niej udzia³.
Eucharystia jest antycypacj¹ ca³kowitego wydania Chrystusa ludziom i Bogu,
które ma byæ powtarzane a¿ do koñca wiata. Uczestnicy ostatniej paschy Chrystusa nie tylko obecni s¹ w mêce, ale tak¿e bêd¹, w nastêpstwie czasowym, uwielokrotniaæ obecnoci Mistrza wród uczniów. W ten sposób, w opisie pasji, pojawia siê czwarta ofiara  biesiadna, wyra¿aj¹ca jednoæ i przyjañ miêdzy ludmi
i Bogiem. I Eucharystia i chrzest w³¹czaj¹ cz³owieka w Chrystusa, daj¹c mu
udzia³ w Jego funkcji kap³añskiej. Odt¹d jest on wspó³ofiarnikiem, dope³nia

20
Nakaz wiêtoci wystêpuje w Kp³ 11,44-45; 19,2; 20,7. W Nowym Testamencie jest tylko
jedna wyrana wzmianka o tym przepisie w 1P 1,16. Wydaje siê, ¿e tak jak ca³e ¿ycie Izraelity
mia³o byæ podporz¹dkowane wiêtoci, tak równie¿ ca³e ¿ycie chrzecijanina mia³o byæ jej manifestacj¹. Por. J.-L. Ska, Introduction à la lecture du Pentateuque. Clés pour l’interprétation des cinq
premiers livres de la Bible, Bruxelles 2000, s. 55.
21
Na temat pojêcia i jego konotacji zob.: wiêty w: S³ownik Teologii Biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznañ 1990, s. 972-977.
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w swym ciele braki mêki Chrystusa (por. Kol 1,24). Chrzecijanin zbawia wiat
jako cz³onek lud kap³añskiego pos³uguj¹cy innym jako minister wspólnoty. Tym
bardziej wiêc wa¿ne jest znaczenie ofiary biesiadnej. Zgodnie z tradycj¹ kap³añsk¹ nale¿a³o spo¿yæ jej czêæ, aby ofiara zosta³a przyjêta przez Boga. W przeciwnym razie nie mia³a ona ¿adnych skutków. Chrystus Pan czyni to samo: daje
siebie w Eucharystii jako chleb i napój. Cz³owieka nie mo¿e siê obejæ bez po¿ywienia i picia; ich przyjmowanie jest konieczne dla ¿ycia. Jeli wiêc Chrystus
daje siebie swoim jako fundamentalne wymiary ich egzystencji, to wskazuje
w ten sposób na zwi¹zek jaki istnieje miêdzy Nim a Jego uczniami. To nie jest
zale¿noæ w³adzy ani tym mniej zale¿noæ tylko moralna. Jezus jest dla uczniów
fundamentem ich ¿ycia, bo kto w Niego wierzy nie bêdzie pragn¹³, a kto do Niego przychodzi, nie bêdzie ³akn¹³ (por. J 6,35). Chodzi o zale¿noæ dotycz¹c¹ bytu
ka¿dego ucznia, który z Chrystusa czerpie pokarm do ¿ycia, si³y i odwagê do
nieustannego dawania siebie innym. Agere sequitur esse. Dzia³anie ucznia jest
zale¿ne do jego bytu: odkupiony i odnowiony mo¿e dzia³aæ jako nowy cz³owiek
w wiecie, który ju¿ jest zal¹¿kiem królestwa Bo¿ego.
Sama jednak obecnoæ Chrystusa wród swoich uczniów wymaga wiary. Bez
niej Jego obecnoæ staje siê bezowocna. Kto wierzy ma ju¿ bowiem ¿ycie. Otrzymuje je od Ojca, który na wiat posy³a swoje odwieczne S³owo. Choæ przemawia³ wiele razy, ostatni raz powiedzia³ o sobie wszystko przez Jezusa. On staje
siê nieporównywalnym wydarzeniem zbawczym, eschatologicznym wejciem
Boga w historiê ludzi, ostatnim s³owem w ca³ym dialogu z cz³owiekiem22. W ten
sposób wype³nia siê ca³a historia zbawienia i nic z tego, co zosta³o ofiarowane
przez Boga, nie jest utracone. Prawo zostaje wype³nione. Katechizmu stwierdza
doæ jednoznacznie i dosadnie: Jezus, Mesjasz Izraela, a wiêc najwiêkszy
w Królestwie niebieskim, powinien by³ wype³niæ Prawo, przyjmuj¹c je w jego
integralnoci, a¿ do najmniejszych przepisów, zgodnie z w³asnymi s³owami. On
sam tylko móg³ uczyniæ to w sposób doskona³y23.
Patrz¹c na Chrystusa widzimy Jego ca³kowite wydanie Ojcu; nic nie zostawia dla siebie, ca³¹ swoj¹ ludzk¹ wol¹ oddaje siê Temu, który mo¿e oddaliæ kielich mêki. To wydanie jest owocne, gdy¿ Chrystus przynosi ludziom przeobfitoæ ³aski i zagubionemu cz³owiekowi na sta³e pokazuje drogê do Boga. Wiêcej
nawet  Jezus bierze to, czego nie musia³ braæ  ludzkie grzechy, ale i ludzkie
s³aboci i niedoskona³oci (por. Iz 53,4). Podobny do ludzi staje siê dla nich arcykap³anem. Mêka i mieræ, a póniej zmartwychwstanie pokazuj¹, ¿e dzie³o ³aski jest doskonalsze ni¿ dzie³o nieprawoci. Jezus jako arcykap³an w porednictwie u Boga nie domaga siê dodatkowych rodków. Je¿eli bowiem kap³an
potrzebuje rodków lub porednika, dziêki którym bêdzie móg³ przyst¹piæ do
22
23

Por. D.J. Hall, Etre à limage de Dieu, Paris  Montréal 1998, p. 319-321.
Katechizm Kocio³a katolickiego, Poznañ 1994, nr 578.
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Boga, tak Chrystus nie potrzebuje niczego24. Nie potrzebuje skutków swej ofiary
dla siebie, ale przekazuje je innym.
W pos³udze kap³ana nale¿y rozró¿niæ dwie rzeczy: z³o¿enie ofiary i jej przyjêcie. Ods³aniaj¹ siê one w osi¹gniêciu zamierzonego celu przez tych, którzy
sk³adaj¹ ofiarê. Chrystus sk³ada ofiarê nie dla dóbr doczesnych, ale wiecznych
(por. Hbr 9,11) i nabycie tych ostatnich mo¿e wskazywaæ na sens Jego kap³añstwa jako wiecznego. Powszechnie mówi siê o Chrystusie jako kap³anie na wieki lub wiecznym kap³anie. W tej funkcji jest On wy¿szy nad anio³y (jako Bóg
i cz³owiek), nad Moj¿esza (jako nowy prawodawca), a tak¿e nad kap³añstwo
Aarona i jego nastêpców. Ta wy¿szoæ ma jednak nie tylko znaczenie funkcjonalne (doskona³oæ ofiary), ale i personalne: ka¿dy chrzecijanin ma siê poddaæ Chrystusowi, bo On przewy¿sza kap³anów Starego Testamentu i w osobie, i w swoim
pos³ugiwaniu.
„Ten to Melchizedek, król Szalemu, kap³an Boga Najwy¿szego, wyszed³ na
spotkanie Abrahama, wracaj¹cego po rozgromieniu królów, i udzieli³ mu b³ogos³awieñstwa. Jemu Abraham tak¿e wydzieli³ dziesiêcinê z ca³ego [³upu]. Imiê
jego najpierw oznacza króla sprawiedliwoci, a nastêpnie tak¿e króla Szalemu,
to jest Króla Pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani pocz¹tku
dni, ani te¿ koñca ¿ycia, upodobniony za do Syna Bo¿ego, pozostaje kap³anem
na zawsze. Rozwa¿cie, jak wielki jest ten, któremu sam patriarcha Abraham da³
dziesiêcinê z najlepszego ³upu.
Gdyby wiêc doskona³oæ zosta³a osi¹gniêta przez kap³añstwo lewickie, lud
bowiem otrzyma³ Prawo, oparte na nim, to po co by³o potrzeba ustanawiaæ jeszcze innego kap³ana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Aarona? Ze zmian¹
bowiem kap³añstwa musi te¿ nast¹piæ zmiana Prawa. Ten za, o którym siê to
mówi, nale¿a³ do innego pokolenia, z którego nikt nie s³u¿y³ o³tarzowi. Wiadomo przecie¿, ¿e nasz Pan wyszed³ z pokolenia Judy, a Moj¿esz nic nie wspomnia³
o kap³anach z tego pokolenia. Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego,
¿e na podobieñstwo Melchizedeka wystêpuje inny kap³an, który sta³ siê takim
nie wed³ug przepisu prawa cielesnego, ale wed³ug si³y niezniszczalnego ¿ycia.
Dane Mu jest bowiem takie wiadectwo: Ty jeste kap³anem na wieki na wzór
Melchizedeka. Zostaje przeto usuniête poprzednie Prawo z powodu swej s³aboci i nieu¿ytecznoci. Prawo nie dawa³o niczemu pe³nej doskona³oci, by³o jednak wprowadzeniem tylko lepszej nadziei, przez któr¹ zbli¿amy siê do Boga.
Cz³owieczeñstwo Chrystusa nie potrzebowa³o odkupienia, bo by³o wolne od grzechu.
mieræ na krzy¿u, ofiara Nowego Przymierza, musia³a obj¹æ jednak i to cz³owieczeñstwo, by sta³a
siê uniwersaln¹ dla ca³ej ludzkoci. Biblijna antyteza o dwóch Adamach jest tu bardzo sugestywna.
Jeli bowiem jeden Adam jest ojcem grzesznej ludzkoci, gdy¿ grzech dotyka najpierw jego samego, przynosz¹c mu cielesne oddalenie od Boga, to Chrystus, nowy Adam, staje siê ojcem ludzkoci
odkupionej w swoim ciele, które czerpie z owoców ofiary. Tym, co krzy¿ daje cz³owieczeñstwu
Chrystusa jest zmartwychwstanie i udzia³ w chwale tak, jak to wskazalimy wy¿ej.
24
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Tym wiêcej, i¿ sta³o siê to nie bez z³o¿enia przysiêgi. Gdy bowiem tamci bez
przysiêgi stawali siê kap³anami, Ten w³anie przez przysiêgê Tego, który do Niego powiedzia³: Poprzysi¹g³ Pan, a nie bêdzie ¿a³owa³: Ty jeste kap³anem na
wieki. O tyle te¿ Jezus sta³ siê porêczycielem lepszego przymierza. I gdy tamtych wielu by³o kap³anami, gdy¿ mieræ nie zezwala³a im trwaæ przy ¿yciu, Ten
w³anie, poniewa¿ trwa na wieki, ma kap³añstwo nieprzemijaj¹ce. Przeto i zbawiaæ na wieki mo¿e ca³kowicie tych, którzy przez Niego zbli¿aj¹ siê do Boga,
bo zawsze ¿yje, aby siê wstawiaæ za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam by³o
arcykap³ana: wiêtego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników,
wywy¿szonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowi¹zany, jak inni arcykap³ani, do sk³adania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za
grzechy ludu. To bowiem uczyni³ raz na zawsze, ofiaruj¹c samego siebie. Prawo
bowiem ustanawia³o arcykap³anami ludzi obci¹¿onych s³aboci¹, s³owo za przysiêgi, z³o¿onej po nadaniu Prawa, [ustanawia] Syna doskona³ego na wieki” (Hbr
7,1-4.11-28).
Trzeba wpierw zwróciæ uwagê na pojêcie wiecznoci. Nie oznacza ona tylko
niezmiennoci i nieskoñczonego trwania. Nie wystarczy powiedzieæ, ¿e co jest
wieczne, poniewa¿ nie ma pocz¹tku ani kresu. To mo¿e byæ tylko nieskoñczone.
Aby mówiæ o wiecznoci trzeba za³o¿yæ absolutny brak zmian, a nie tylko brak
limitów. Wiecznym jest ten (lub to), kto (lub co) nie ma pocz¹tku ani koñca i kto
(lub co) w odstêpie miêdzy tymi dwoma ekstremami tak¿e pozostaje taki sam.
Wiecznoæ oznacza ca³kowit¹ identycznoæ w sobie i ze sob¹ w ka¿dej chwili
weryfikowania istnienia jakiego bytu. To jest dopiero podstawowa doskona³oæ
tego bytu  niezmienne realizowanie w akcie tego, czym siê jest25.
Autor Listu do Hebrajczyków mówi o Chrystusie, ¿e jest Synem doskona³ym na wieki. Oznacza to, ¿e doskona³oæ Syna nie wynika z faktu wcielenia
i zbawienia, ale z faktu synostwa. Mówi¹c Syn wyra¿amy najbardziej intymny
i wieczny byt Chrystusa Jezusa. Tylko On jest wiecznym i wspó³istotnym Synem Ojca, który ukaza³ siê ludziom w ciele, a teraz trwa wiecznie przed Ojcem.
Wcielenie i dzie³o zbawienia jest objawieniem tego, co dzieje siê w ca³ej wiecznoci miêdzy Synem a Ojcem, tzn. ich wiecznej komunii, ich wiecznego poznawania siê i mi³owania, dzia³ania dla naszego zbawienia i trwania w sobie. Syn
jest sam¹ relacj¹ synowsk¹ wobec Ojca, która istnieje w boskim bycie. Syn ca³y
zwrócony jest na Ojca, który Go zradza, za Jego osobowoæ to nic innego, jak
25
Mówi¹c o wiecznoci Boga trzeba koniecznie rozró¿niæ Jego niezmierzonoci (nie ma miary i zdolny jest byæ wszêdzie), wszechobecnoæ (faktyczn¹ obecnoæ wszêdzie), niezmiennoæ (nie
mo¿e nic zyskaæ lub straciæ, bo brakuje mu takiej mo¿liwoci; jest czystym aktem istnienia) oraz
wiecznoæ (jednolitoæ ¿ycia niezmiennego, bez pocz¹tku i koñca, które siebie posiada ca³kowicie
i jednoczenie). Definicja Boecjusza jest tu bardzo trafna: Aeternitas est interminabilis vitae tota
simul et perfecta possessio. Cytat wraz z wyjanieniami za: R. Garrigou-Lagrange, Dieu. Son Existance et sa Nature, Paris 1923, s. 386-390.
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relacja synowska. Wszystko, co Syn posiada, otrzymuje od Ojca, tzn. i swoj¹
naturê i wszystkie dobra: m¹droæ, mi³oæ, moc, dzia³anie. Syn jest doskona³y na
wieki bo jest Synem Ojca, który jest w niebie.
Syn, który trwa na wieki, ma kap³añstwo nieprzemijaj¹ce. Kap³añstwo jest
zwi¹zane z porednictwem: byæ kap³anem, to znaczy byæ porednikiem miêdzy
cz³owiekiem a Bogiem w rzeczach wiêtych. Kap³añstwo Chrystusa zwi¹zane
jest z jego ofiar¹ na krzy¿u, która dokonuje siê w czasie. Za Cesara Augusta rodzi siê, za namiestnika Poncjusza Pi³ata umiera na krzy¿u. To jest konkretny czas,
gdzie dokonuje siê ofiara krzy¿owa. Jej skutki  a nie ona sama  trwaj¹ na wieki. Eucharystia, sakramentalna ofiara Chrystusa, nie sprawia, ¿e On umiera
w niebie za ka¿dym razem, gdy odprawiana jest Msza wiêta. Kap³añstwo sakramentalne jest potrzebne do przed³u¿ania skutków tej ofiary, aby jej owoce mog³y
obejmowaæ coraz to nowe zastêpy ludzkoci. Poniewa¿ jednak ten, który umiera
na krzy¿u jest Bogiem, a nie tylko cz³owiekiem, dlatego ofiara ta, mimo up³ywu
czasu, niczego nie traci ze swej skutecznoci. Wci¹¿ trwa przed Ojcem jako przeb³aganie za grzechy ludzkoci i ten stan jest w³aciwy dla Kocio³a i chrzecijan
pielgrzymuj¹cych do eschatologicznego spe³nienia. W komunii z Bogiem nie
bêdzie ju¿ nam potrzebna ofiara, gdy¿ nie bêdzie ju¿ grzechów. Pozostanie jednak porednictwo Chrystusa w Jego ciele uwielbionym. Nieprzemijaj¹ce26 kap³añstwo Chrystusa nie jest wieczne na mocy ofiary, ale na mocy osoby. Mówi¹c
jeszcze cilej na mocy unii hipostatycznej. Kap³añstwo Chrystusa w jego porednictwie miêdzy Bogiem a ludmi jest konsekwencj¹ zjednoczenia dwóch natur
w jednej osobie.
Ostatnie zagadnienie, to pytanie o relacjê miêdzy Chrystusem a Melchizedekiem. Raz autor pokazuje Melchizedeka podobnego do Chrystusa w pos³udze
kap³añskiej, a raz kap³añstwo Chrystusa porównuje do pos³ugi Melchizedeka27.
Autor listu pokazuje wpierw podobieñstwa istniej¹ce miêdzy Chrystusem
a Melchizedekiem. I na mocy tych podobieñstw wynosi kap³añstwo Chrystusa
ponad kap³añstwo lewitów. Takie by³o za³o¿enie wstêpne, które tu zostaje doprecyzowane. Chrystus nie pochodzi z kap³añstwa Lewickiego, jedynym odniesieniem do Niego w Starym Testamencie jest w³anie Melchizedek. Mówi¹c o podobieñstwach jakie istniej¹ miêdzy nimi, sprowadzaj¹ siê one do podobieñstwa
26
Tekst ³aciñski mówi tu o sempiternum, a nie aeternum; teskt grecki u¿ywa s³owa aparabatos  nie daj¹ce siê przekazaæ, nienaruszalne, takie, które siê nie zmienia, którego nie mo¿na przekazaæ innym. Na taki sens tego s³owo wskazuj¹ wszystkie wspólnoty chrzecijañskie, które nie
zachowa³y kap³añstwa sakramentalnego.
27
Postaæ Melchizedeka ma d³ug¹ historiê w tradycji pozabiblijnej Starego Testamentu, która
nie przesta³a nabieraæ nowych kszta³tów a¿ do czasów Jana Chrzciciela. J. Daniélou, Les saints
païens de l’Ancien Testament, Seuil 1956, s. 132-140; The Bible and the Liturgy, Paris 1956, s. 7584; G. Bardy, Melchisédech dans la tradition patristique, „Revue Biblique”, 35 (1926), s. 416nn;
36 (1927), s. 24nn.
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w osobie oraz do podobieñstwa w kap³añstwie. Te pierwsze s¹ ³atwe do zauwa¿enia, gdy¿ je¿eli Melchizedek nazywany jest królem sprawiedliwoci, to i Chrystus tak¿e (por. 1Kor 1,30), królem pokoju (por. Ef 2,14). Szereg okreleñ odnosz¹cych siê do Melchizedeka, jak na przyk³ad: nie mia³ ani ojca ani matki, bycie
bez rodowodu, bez pocz¹tku dni ani te¿ koñca ¿ycia, ma tak¿e znaczenie. Nie
oznaczaj¹, ¿e Melchizedek nie mia³ ¿adnej rodziny tylko to, ¿e Pismo wiête nic
o nich nie mówi. To wielkie milczenie jeszcze mocniej upodabnia go do Chrystusa, który nie mia³ byæ na ziemi zwi¹zany z ludzk¹ rodzin¹ (tu, na ziemi, nie
mia³ ojca, w niebie za nie mia³ matki ani pochodzenia) bo by³ Bogiem (z natury
wiêc jest bez pocz¹tku i bez koñca).
Jeli chodzi o podobieñstwo w kap³añstwie zauwa¿my  zgodnie z prawami
logiki, ¿e to, co póniejsze upodabnia siê do tego, co wczeniejsze, a nigdy na
odwrót. By unikn¹æ trudnoci odnonie Chrystusa autor listu stwierdza, ¿e choæ
jako cz³owiek urodzi³ siê on po Melchizedeku, to jednak jako Bóg uprzedza³ go
ju¿ wówczas, gdy ten wyszed³ na spotkanie Abrahama. To Melchizedek jest porównywany do Chrystusa, a nie odwrotnie, za porównanie to bazuje na pos³udze kap³añskiej Syna, który jest kap³anem na wieki. Melchizedek ma kap³añstwo,
które nie ma koñca ani nastêpcy, a w ten sposób wskazuje na Chrystusa, który
trwa nieustannie. Jeli Jego kap³añstwo jest samo w sobie niezmienne i uniwersalne, to musi dawaæ skutki niezmienne i uniwersalne. Kap³añstwo Syna Bo¿ego
dokonuje siê na krzy¿u w ca³kowitym pos³usznym wydaniu siebie Ojcu: ofiara
nie dokonuje siê tylko na mocy okrutnej mierci (sam akt ofiarniczy mo¿e byæ
przecie¿ wymuszony), ale na mocy wolnego wyboru tego, który jest ofiarowany28. Ponadto jeli w Starym Testamencie kap³ani sprawuj¹c swe funkcje musieli
umrzeæ, tak w Nowym Testamencie Chrystus jest prawdziwym kap³anem, który
ju¿ nie umiera. Lewici nie mogli byæ na stale porednikami miêdzy ludmi
i Bogiem, bo umierali. Chrystus za jest nim dlatego, ¿e pokona³ mieræ raz na
zawsze. Jest On kap³anem niemiertelnym, bo, jako druga Osoba Trójcy trwa
w wiecznoci u Boga i z tej wiecznoci wynika wiecznoæ dla Jego cia³a osobistego, ale i mistycznego.
Bêd¹c wiecznym, Chrystus ma kap³añstwo, które jest wieczne i skuteczne.
Jego ofiara dotyka ca³¹ ludzkoæ nie tylko ze wzglêdu na osobê ofiarnika-ofiary,
ale równie¿ ze wzglêdu na dobra, które p³yn¹ z niej, dobra duchowe i trwa³e29.
Ca³a ludzkoæ jest pojednana z Bogiem i ca³a zaproszona do chwa³y. Ka¿dy
mo¿e, jeli chce, osi¹gn¹æ zbawienie.
Por. J 10,17-18.
Dobra wys³u¿one przez Chrystusa s¹: przesz³e  zbawienie dokona³o siê raz na zawsze
w okrelonym czasie, obejmuj¹c ca³¹ ludzkoæ; teraniejsze  s³u¿¹ utrzymywaniu w ludziach ³aski; przysz³e  trwanie w komunii z Bogiem w wiecznoci. W takim ujêciu dotykamy pojêcia sakramentu jako znaku, który odnosi siê do przesz³oci, dzia³a w teraniejszoci i daje przedsmak
i jest zadatkiem wiecznoci. Szczególnie widaæ to w odniesieniu do sakramentu Eucharystii.
28
29

