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Eucharystia pokarmem dającym życie wieczne dla wierzących w Jezusa, 

natomiast zgorszeniem dla Żydów 

 

Konstytucja Lumen Gentium przypomina, iż Eucharystia jest „źródłem i szczytem 

całego życia chrześciajńskiego”1. Z niej wypływa życie Kościoła i tam znajduje swoją pełnię. 

Kościół katolicki wyraźnie głosi, że w Eucharystii przyjmujemy prawdziwe Ciało i Krew 

Jezusa. Tak też wierzyli pierwsi chrześcijanie, którzy spotykali się po domach na łamaniu 

chleba, o czym świadczy przekaz Dziejów Apostolskich (Dz 2,46). Wiara w realną obecność 

Jezusa w Eucharystii ma swoje głębokie korzenie biblijne. Opisy ustanowienia Eucharystii 

zawarte są w Ewangeliach synoptycznych (Mk 14,22-25; Łk 22,19-20; Mt 26,26-29), jaki 

i w Pierwszym Liście do Koryntian (1 Kor 11,23-25). Natomiast w Ewangelii Janowej można 

odnaleźć tzw. mowę eucharystyczną, w której Jezus w J 6,35 mówi o sobie, że jest „chlebem 

życia” (ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς). Jego Ciało jest „prawdziwym pokarmem” (ἀληθής ἐστιν 

βρῶσις), a Krew „prawdziwym napojem” (ἀληθής ἐστιν πόσις) (J 6,55).  

Analizując mowę eucharystyczną (J 6,26-59) warto zwrócić uwagę na wiele aluzji 

odnoszących się do Starego Testamentu, które niejako zapowiadały dar Eucharystii. 

Dodatkowo poznanie źródeł żydowskich z czasów Jezusa i rodzącego się Kościoła pozwoli na 

głębsze wniknięcie w sens omawianej perykopy. Zatem w niniejszym artykule Eucharystia 

zostanie ukazana jako nowa manna dająca życie wieczne w kontekście starotestamentalnych 

i żydowskich tekstów. Dalej zostanie podjęty temat spożywania Ciała i Krwi Jezusa, który stał 

się przyczyną zgorszenia dla Żydów (J 6,61) i odejścia wielu Jego uczniów (J 6,66). 

 

1. Eucharystia jako nowa manna dająca życie wieczne 

Jezus podczas mowy w synagodze w Kafarnaum określa siebie jako „chleb żywy, który 

zstąpił z nieba” (J 6,50). Tym samym odwołuje się do ważnej tradycji zapisanej na kartach 

Księgi Wyjścia (Wj 16), a mianowicie do manny otrzymanej podczas wędrówki przez 

 
1 Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje: tekst polski, nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 115. 



 

 

pustynię2. Jezus twierdzi, iż to dopiero manna, którą da Ojciec niebieski, ona będzie 

„prawdziwym chlebem z nieba” (J 6,32). Wyjątkowość manny jako daru pochodzącego z nieba, 

jest podkreślona w wielu miejscach w tradycji żydowskiej. Przede wszystkim Żydzi wierzyli, 

że w czasach mesjańskich będzie im dana „nowa manna”. Zatem w tej perspektywie można 

głębiej zrozumieć Jezusowe odniesienie do daru manny w kontekście mowy eucharystycznej.  

1.1. Manna na pustyni 

Izraelici, po wyjściu z Egiptu, wędrowali przez pustynię aż 40 lat. Księga Liczb podaje, 

iż powodem tak długiej wędrówki było nieposłuszeństwo Bogu (Lb 32,11). Stąd też błąkali się 

po pustyni „póki nie wymarło pokolenie, które uczyniło to, co jest złe w oczach Pana” 

(Lb 32,13). Był to trudny czas próby i ucisku, ale Bóg był ciągle obecny we wspólnocie 

swojego ludu. Prowadził go za pośrednictwem słupa obłoku za dnia i słupa ognia podczas nocy 

(Wj 13,21). Oni jednak szemrali przeciw Bogu i wracali myślami do pożywienia, które mieli 

na co dzień w Egipcie  (Wj 16,2-3). W tym właśnie momencie Bóg nie zesłał kary na Naród 

Wybrany, ale zapowiedział, że da im „chleb z nieba” (Wj 16,4). Nie miał być to zwykły chleb, 

który znali, ale specjalny pokarm otrzymany od Pana. Warto podkreślić, iż było to niezwykłe 

zjawisko, tak że Żydzi zbierając ten pokarm po raz pierwszy, pytali się nawzajem man hu? (  מן

 .czyli „co to jest?” (Wj 16,15). Stąd też pochodzi nazwa „manna” (hebr. man)3 – (הוא

Etymologię tego słowa potwierdza również Józef Flawiusz: 

„Hebrajczycy nazywają ten pokarm manna, od słowa man, które w naszym języku jest 

wyrazem pytajnym, znaczącym: ‘co to jest?’. Nie przestawali się oni radować tym 

darem, zsyłanym im z nieba i żywili się nim przez całe czterdzieści lat, które spędzili 

na pustyni”4. 

W biblijnym opisie zesłania manny (Wj 16,11-15) można wyróżnić kilka jej cech. 

Przede wszystkim nie był to zwykły pokarm, ale cudowny „chleb z nieba” (לחם מן־השמים) 

dany od Boga. O jej wyjątkowych właściwościach świadczy fakt, iż pojawiał się on we 

wszystkie dni tygodnia, oprócz szabatu. Tak więc, nie można było przechowywać pokarmu na 

następny dzień, gdyż „tworzyły się robaki i następowało gnicie” (Wj 16,20). Wyjątek stanowił 

 
2 Zob. B. J. Malina, Palestinian manna tradition. The manna tradition in the palestinian targums and its 

relationship, Leiden 1997; B. Poniży, Manna w tradycjach biblijnych, w: Studia Theologica Varsaviensia 

26/1:1988; P. Rytel-Andrianik, From the bread of angels to the food of immortality: manna in Wis 16:20-23; 19:21 

Jerusalem – Warszawa 2012. 
3 L. Koehler – W. Baumgartner – J. J. Stamm, Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego 

Testamentu, Warszawa 2013, s. 561. 
4 Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, Poznań 1979, s. 184. 



 

 

szósty dzień, w którym należało zebrać podwójną ilość manny, by w ten sposób nazajutrz 

zachować spoczynek szabatowy (Wj 16,23). Ponadto każdy, niezależnie od tego jaką ilość 

manny zebrał, to w czasie mierzenia zbioru okazywało się, że ma tyle, ile potrzebuje 

(Wj 16,18). Tę niezwykłość manny dobrze oddaje psalmista (Ps 78,25) nazywając ją  לחם

 który oznacza „silny, mocny”5. Stąd ,אביר pochodzi od przymiotnika אבירים Termin .אבירים

też całe wyrażenie można przetłumaczyć jako „chleb silnych/mocnych”. Podobny przekład 

podaje Biblia Tysiąclecia, gdyż tłumaczy powyższą syntagmę jako „chleb mocarzy”. Jednak 

znacząca różnica pojawia się w przekładzie Biblii Warszawskiej, gdzie można znaleźć 

określenie „chleb anielski”. Przyczyną tego tłumaczenia może być przekład Septuaginty, który 

oddaje to wyrażenie greckim terminem ἄρτον ἀγγέλων. W Księdze Mądrości również można 

odnaleźć określenia świadczące o cudownym charakterze tego pokarmu. W Mdr 16,20 manna 

określona jest jako „chleb anielski” (ἀγγέλων τροφὴν), „gotowy chleb z nieba” (ἕτοιμον ἄρτον 

ἀπ᾽ οὐρανοῦ), pokarm „zdolny dać wszelką rozkosz i wszelki smak zaspokoić” (πᾶσαν ἡδονὴν 

ἰσχύοντα καὶ πρὸς πᾶσαν ἁρμόνιον γεῦσιν). Dodatkowo w Mdr 19,21 występuje sformułowanie 

„pokarm nieśmiertelności” (ἀμβροσίας τροφῆς), który jeszcze bardziej podkreśla 

nadzwyczajność manny. 

Kolejną cechą był jej fizyczny aspekt. Księga Wyjścia opisuje mannę jako „coś 

drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi” (Wj 16,14), jak również, że była ona „biała jak 

ziarno kolendra i miała smak placka z miodem” (Wj 16,31). Manna o smaku miodu miała być 

przedsmakiem Ziemi Obiecanej, która w Księdze Wyjścia (Wj 3,8) nazwana jest „ziemią, która 

opływa w mleko i miód” (ארץ זבת חלב ודבש)6. Izraelici karmili się manną przez cały okres 

wędrówki po pustyni, jednak gdy weszli do Kanaanu i zaczęli jeść plony tej ziemi, dar manny 

ustał7. Zatem można stwierdzić, iż tak jak manna o smaku miodu dana na czas wędrówki po 

pustyni miała kierować myśli ku Ziemi Obiecanej, tak Eucharystia ma przypominać wierzącym 

o nowej Ziemi Obiecanej. 

Ponadto warto przypomnieć, iż Izraelici przechowywali mannę w Arce Przymierza wraz 

z  tablicami Dekalogu i laską Aarona (Wj 16,32-34). Świadczy to o świętości tego pokarmu, 

gdyż Arka znajdowała się w Miejscu Najświętszym, które symbolizowało obecność samego 

 
5 Koehler – Baumgartner – Stamm, Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, s. 7. 
6 B. J. Pitre, Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii, Kraków 2020, s. 100. 
7 Wj 16,35: „Izraelici jedli mannę przez czterdzieści lat, aż przybyli do ziemi zamieszkałej. Jedli mannę, aż 

przybyli do granic ziemi Kanaan”; Joz 5,12: „Manna ustała następnego dnia gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie 

mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan”. 



 

 

Boga. Co więcej, celem przechowywania manny nie było to by kolejne pokolenia mogły ją 

spożyć, ale by mogły „zobaczyć” pokarm, którym żywił ich Bóg na pustyni8. Ważne wydaje 

się tu podkreślenie owego „patrzenia”, które kieruje nasze myśli ku Eucharystii – spożywanej 

i adorowanej. 

1.2. Manna w tradycji żydowskiej 

W pismach żydowskich istnieje wiele tradycji dotyczących manny, co wskazuje na jej 

wyjątkowe znaczenie w historii Narodu Wybranego. Pierwsza z nich dotyczy przekonania, iż 

manna jest jedną z dziesięciu rzeczy stworzonych w wieczór szabatu9. Podobną myśl 

przekazuje również Targum Pseudo-Jonatana do Księgi Wyjścia 16,15: 

Kiedy synowie Izraela ujrzeli to, byli zdumieni i mówili jeden do drugiego: „Co to jest?” 

Nie wiedzieli bowiem, co to było. Mojżesz zaś powiedział do nich: „To jest chleb, który 

był zachowany dla was od początku wysoko w niebie, a teraz Pan daje go wam do 

jedzenia”10. 

Traktat Joma mówi także o cudownych właściwościach manny, która mogła posiadać 

smak każdego pokarmu. Tak na przykład dla dzieci smakowała jak mleko, dla młodych jak 

chleb, zaś dla starszych jak miód (Yoma 75a)11. Natomiast traktat Chagiga przekazuje tradycję 

o przechowywaniu manny w niebie, gdzie jest przygotowywana przez aniołów dla ludzi 

sprawiedliwych (Hag. 12b)12. Zatem manna przechowywana w Miejscu Najświętszym 

ziemskiej świątyni była obrazem manny będącej w świątyni w niebie13. Bowiem świątynia 

ziemska była jedynie odwzorowaniem świątyni niebiańskiej. 

Kolejnym elementem tradycji żydowskiej było przekonanie, że manna została udzielona 

Izraelitom za pośrednictwem Mojżesza. Świadczy o tym znany historyk żydowski – Józef 

Flawiusz: 

 
8 Wj 16,32: „Mojżesz rzekł: «Oto, co nakazał Pan: Napełnijcie omer i przechowajcie go dla waszych późniejszych 

pokoleń, aby ujrzeli pokarm, którym żywiłem was na pustyni po wyprowadzeniu z ziemi egipskiej»”. 

ַען׀   ֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכֶ֑ם ְלַמֹּ֣ ּנו ְלִמְשֶמֶ֖ ֶמ֙ר ִמֶמָ֔ ֹעֹ֙ א הָּ ֶֹ֤ ה ְמל ֹּ֣ה ְיהוָָּ֔ ר ִצוָּ ֙ר ֲאֶשֹּ֣ בָּ ה ֶזֶ֤ה ַהדָּ אֶמר ֹמֶשֶׁ֗ ֹֹּ֣ ְלִתי   ִיְר֣אּוַוי ר ֶהֱאַכֶ֤ ֶחם ֲאֶש֙ ֶאת־ַהֶלֶׁ֗

ִים׃  ָֽ ֶרץ ִמְצרָּ י ֶאְתֶכֶ֖ם ֵמֶאִ֥ ר ְבהֹוִציִאִ֥  ֶאְתֶכ֙ם ַבִמְדבָָּ֔
9 „Dziesięć rzeczy stworzonych zostało w przeddzień soboty, o zmierzchu. Oto one: Otwór ziemi, Otwór studni, 

Usta osła, Tęcza, Manna, Laska, Szamir, Pismo, Rylec, Tablice” – Sentencje Ojców. Pirke Awot, Kraków 2015, 

s. 23. 
10 M. MacNamara – M. Maher, Targum Neofiti 1: Exodus. Targum Pseudo-Jonathan: Exodus, Collegeville 1994, 

s. 208; por. Pitre, Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii, s. 102. 
11 M. L. Rodkinson, New edition of the Babylonian Talmud. Tracts Yomah and Hagiga, Boston 1918, s. 115. 
12 Rodkinson, New edition of the Babylonian Talmud, s. 25; por. Y. Slutsky, Manna, w: Encyclopedia Judaica t. 

13:2007, s. 478. 
13 Pitre, Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii, s. 105. 



 

 

Gdy Mojżesz modlił się ze wzniesionymi rękoma, spłynęła na ziemię rosa, która na jego 

rękach zaczęła krzepnąć. Pomyślawszy sobie, że i ona jest zapewne pokarmem 

zesłanym przez Boga, skosztował owej rosy i przekonał się, że jest smaczna. Lud sądził, 

że to śnieg, którego można było się spodziewać o tej porze roku, ale Mojżesz 

wyprowadził ich z tego błędnego mniemania, tłumacząc, że ta rosa spadła z nieba dla 

uchronienia ich od głodu, i wezwał ich, by sami przekonali się o tym. Idąc za 

przykładem wodza, skosztowali nowego pokarmu i zachwycili się jego smakiem. Był 

bowiem słodki i wyborny jak miód, z kształtu podobny do wonnego ziela bdelium, 

a z wielkości do nasion kolendru14. 

Warto zauważyć, że do tego przekonania odwołuje się także Jezus w J 6,32, kiedy mówi, iż „to 

nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba”. 

Tak więc tradycje te były obecne w świadomości Jezusa i Jego słuchaczy. 

Jednak najważniejszym elementem tradycji żydowskiej mówiącym o mannie, 

w kontekście omawianej mowy eucharystycznej (J 6, 26-59), jest nadzieja związana 

z nadejściem czasów mesjańskich. Wierzono bowiem, że w czasie przyjścia Mesjasza nastąpi 

ponowne zesłanie manny. Midrasz do Księgi Koheleta 1,9 stwierdza: 

Jak pierwszy odkupiciel sprawił, że manna zstąpiła z nieba, jak jest powiedziane ‘Oto 

sprawię, że manna zstąpi dla was z nieba jak deszcz’ (Wj 16,4), tak drugi odkupiciel 

ześle wam chleb z nieba (Kohelet Rabba 1,9)15. 

Tak więc wierzono, że cudowna manna pojawi się znów wraz z przyjściem Mesjasza. Toteż 

Jezus jako prawdziwy Mesjasz, głosząc naukę o chlebie życia, zapowiada wypełnienie się 

żydowskich nadziei na ponowne zesłanie manny z nieba. 

W J 6,33 pojawia się wyrażenie „chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie 

daje światu” (ὁ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ) 

a także w J 6,41 „Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił” (ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ). Może to nawiązywać do Targumu Neofiti 1 do Księgi Wyjścia 16,4 kiedy to Pan 

mówi do Mojżesza: „Oto Ja uczynię, aby chleb zstąpił dla was z nieba” (  הא אנה מחית לכון לחם

 
14 Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, s. 183–184. 
15 Por. Pitre, Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii, s. 106. 



 

 

 :Targum różni się w tym miejscu od tekstu Biblii Hebrajskiej, gdzie zapisane jest .16(מן שמיא

„Oto ześlę wam chleb z nieba” ( מן־השמי  לחם  לכם  ממטיר  םהנני  ). Widoczne jest tu po raz 

kolejny odwołanie Jezusa do tradycji targumicznej, która była znana słuchającym Go Żydom. 

Jezus wyraźnie utożsamia się z nową manną z nieba. 

Podsumowując można stwierdzić, iż Jezus często odwoływał się do tradycji żydowskiej 

zawartej w Starym Testamencie, targumach i apokryfach. Ponadto warto zwrócić uwagę, że 

mowa eucharystyczna miała miejsce w synagodze w Kafarnaum (J 6,59). Stąd też Jezus 

nawiązuje do znanych ówcześnie przekonań i wierzeń, ale równocześnie wprowadza pewne 

novum, które powodowało oburzenie i zgorszenie wśród słuchających Go Żydów. 

 

2. Eucharystia jako spożywanie Ciała i picie Krwi Pana 

 Słowa Jezusa wypowiedziane w synagodze w Kafarnaum „Jeżeli nie będziecie 

spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia 

w sobie” (J 6,53) wywołały sprzeciw i oburzenie pośród Żydów. Były dla nich na tyle szokujące 

i sprzeciwiające się ich przekonaniom, że odchodzili od Jezusa, odłączali się od grona Jego 

uczniów (J 6,66). A On pozwalał im odejść. Nie było tam miejsca na żaden kompromis, Jezus 

oczekiwał od słuchaczy wiary w Jego trudne (dosł. twarde) słowa (J 6,60) 17. 

2.1. Zakaz spożywania krwi 

Pomimo wyraźnego odwołania się Jezusa do tradycji żydowskich i zapowiedzi ich 

wypełnienia, wielu słuchaczy nie było w stanie przyjąć Jego nauki. Powodem tego była pozorna 

sprzeczność z prawem żydowskim zapisanym na kartach Tory. Mianowicie był to zakaz 

spożywania krwi18. Jest on jednoznacznie wyartykułowany w Rdz 9,4: „Nie wolno wam tylko 

jeść mięsa z krwią życia”. Ten bezwzględny zakaz wynikał z przekonania, iż „życie ciała jest 

we krwi” (Kpł 17,11). Stąd należy ona jedynie do Boga, który jest Dawcą wszelkiego życia. 

Przekroczenie tego prawa pociągało poważne konsekwencje – zerwanie łączności z Bogiem 

i wyłączenie z Jego ludu: „Ktokolwiek by ją spożywał, zostanie wyłączony” (Kpł 17,14). 

Zastanawiając się dlaczego zakaz spożywania krwi był tak mocno akcentowany w Izraelu, 

należy pamiętać, iż krwawe ofiary były znane w wielu krajach ościennych. Izrael natomiast 

miał wyróżniać się spośród ludów pogańskich: „Tego, co czynią w ziemi egipskiej, w której 

 
16 M. S. Wróbel, Targum Neofiti 1: Księga Wyjścia. Tekst aramejski - przekład - aparat krytyczny - przypisy, 

Lublin 2017, s. 173. 
17 σκληρός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος (J 6,60). 
18 Więcej na ten temat w: R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, Poznań 2004. 



 

 

mieszkaliście, nie czyńcie. Tego, co czynią w ziemi Kanaan, do której was wprowadzę, nie 

czyńcie. Nie będziecie postępować według ich obyczajów” (Kpł 18,3). Mając w pamięci 

przywołany zakaz, tym bardziej wydają się niezrozumiałe słowa Jezusa o spożywaniu Jego 

Ciała i Krwi19. 

Zatem słowa Jezusa wywołały silne reakcje wśród słuchaczy: szemranie, zgorszenie, 

a w końcu odejście. Czasownik σκανδαλίζω użyty w Jezusowym pytaniu τοῦτο ὑμᾶς 

σκανδαλίζει najczęściej tłumaczony jest jako „gorszyć się”, „oburzać się” („To was 

gorszy?”)20. Termin ten występuje jedynie dwa razy w Ewangelii Janowej i można zauważyć, 

że stoi w pewien sposób w opozycji do czasownika πιστεύω (wierzyć). W J 16,1 występuje 

w kontekście prześladowań, doświadczanych trudności, natomiast w J 6,61 jest negatywną 

reakcją na znaki i cuda czynione przez Jezusa. Zatem określa postawę przeciwną wierze: brak 

wiary, powątpiewanie, a także nieprzyjęcie nauki Jezusa i Jego słów.  Dlatego mając na uwadze 

rozumienie rzeczownika ακάνδαλον jako przeszkodę w dojściu do wiary, bardziej zasadne 

wydawałoby się tłumaczenie: „To jest dla was przeszkodą w wierze?” lub „To wam 

przeszkadza wierzyć?”. Ponadto potwierdzeniem mogą być słowa Ewangelii, gdzie mowa jest, 

iż w konsekwencji wielu uczniów odeszło od Jezusa, gdyż nie uwierzyło w Niego i Jego 

naukę21. 

2. Sprzeciw wobec Eucharystii w tradycji żydowskiej 

Niezrozumienie tajemnicy spożywania Ciała i Krwi Chrystusa widoczne jest na kartach 

pism żydowskich. Jednym z nich jest Tosefta, gdzie można znaleźć aluzję do chrześcijańskiej 

uczty eucharystycznej: 

Jeśli mięso znajduje się w rękach goja, wówczas jest dozwolone czerpanie z tego 

korzyści, jeśli zaś w rękach heretyka (min), to jest zakazane czerpanie z tego korzyści. 

To, co wychodzi na zewnątrz z domu bałwochwalstwa, w rzeczywistości jest mięsem 

 
19 Daje temu wyraz żydowski badacz G. Vermes: „Wyobrażenie spożywania ciała człowieka, a zwłaszcza picia 

jego krwi, nawet jeśli przyjmie się poprawkę ze względu na metaforyczność języka, robi wrażenie całkowicie obce 

w kontekście kulturowym żydowskiej Palestyny. Słuchaczy Jezusa, z ich głęboko zakorzenionym tabu 
dotyczącym krwi, na dźwięk tych słów musiałyby ogarnąć mdłości” – G. Vermes, The Religion of Jesus the Jew, 

Minneapolis 1993, s. 16. 
20 R. Popowski tłumaczy ten termin jako „powodować wpadnięcie w pułapkę”, „powodować upadek”, „prowadzić 

do grzechu”, „urażać”, „oburzać”, „gorszyć” – zob. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego 

Testamentu, Warszawa 2006, s. 556. 
21 J 6,64 – „«Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie 

wierzą, i kto miał Go wydać” (ἀλλ᾽ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν. ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν 

οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν). 

J 6,66 – „Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło” (Ἐκ τούτου πολλοὶ [ἐκ] τῶν μαθητῶν 

αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ᾽ αὐτοῦ περιεπάτουν). 



 

 

ofiary dla umarłego, gdyż mówi się: zabijanie ofiary przez heretyka (min) jest 

bałwochwalstwem; ich chleb jest chlebem Samarytanina; ich wino jest winem 

bałwochwalczej libacji” (Hul. 2,20.21)22. 

Termin „heretyk” (min) zazwyczaj odnosił się do wyznawcy Jezusa, a „dom bałwochwalstwa” 

mógł oznaczać zgromadzenia chrześcijan. Natomiast Eucharystia jest tu określona jako „mięso 

ofiary dla umarłego”. Dalej mowa jest o chlebie i winie, co już bezpośrednio wskazuje na ofiarę 

eucharystyczną. 

Podobny przykład polemiki żydowsko-chrześcijańskiej wobec tajemnicy Eucharystii 

widoczny jest w tradycji zapisanej w targumach. Księga Hioba opisuje przybycie przyjaciół do 

tytułowego bohatera księgi:  

Usłyszeli trzej przyjaciele Hioba o wszystkim, co na niego spadło, i przyszli, każdy 

z nich z miejscowości swojej: Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naamy. 

Porozumieli się, by przyjść, boleć nad nim i pocieszać go (Hi 2,11). 

Natomiast targumista, komentując przytoczony werset, próbuje wyjaśnić w jaki sposób 

przyjaciele Hioba dowiedzieli się o jego tragedii:  

Tg Hi 2,11:  

הון אתהפיך לבישרא חייא וחמר ו ולחם סעודתחמון ית אילני פרדסיהון די יביש כד

 תיהון אתהפיך לדמא  מש
 

Tłumaczenie: 

Gdy zobaczyli, że drzewa ich sadów uschły, a chleb ich uczt zamienił się w żywe mięso, 

a wino ich przyjęć stało się krwią23.   

W przytoczonym wersecie z targumu do Księgi Hioba mowa jest o przyjęciu, podczas którego 

dokonuje się przemiana chleba w żywe mięso i wina w krew. Wskazuje to na wyraźną aluzję 

do Eucharystii. Ponadto targumista upatruje w tym znaku źródła wszystkich nieszczęść, które 

dotknęły Hioba. Tak więc według targumu spożywanie Ciała i Krwi Pana jest symbolem 

nieszczęścia, podczas gdy dla chrześcijan jest znakiem zbawienia. 

 Kolejnym przykładem negatywnego stosunku judaizmu rabinicznego do wyznawców 

Jezusa jest tekst z Talmudu Babilońskiego (Traktat Gittin 56b-57a), który opowiada historię 

 
22 Por. M. Rosik, Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Na rozdrożu, Wrocław 2016, s. 198. 
23 M. Baraniak, Targumy rabiniczne a chrześcijaństwo, w: Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. 

Perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa 27:2012, s. 118. 



 

 

Onkelosa, syna siostry cesarza Tytusa24. Postanowił on wywołać z grobów trzy postaci, które 

są uznawane za wrogów Izraela – Tytusa (niszczyciela świątyni jerozolimskiej), Balaama 

(proroka obcych narodów) i Jezusa („grzesznika” Izraela). Następnie zadał im pytanie o to jaką 

karę odbywają za popełnione przestępstwa. Tytus, który spalił świątynię jerozolimską, został 

ukarany przez spalenie jego ciała i rozrzucenie prochów ponad morzami. Balaam, za 

przekleństwo Izraela, został ukarany przez gotowanie we własnym nasieniu. Natomiast Jezus 

poniósł karę poprzez gotowanie we własnych ekskrementach. Wymierzenie tej surowej sankcji 

mogło być wyrazem sprzeciwu judaizmu rabinicznego wobec chrześcijańskiej praktyki 

Eucharystii25. Wiąże się to z faktem, iż pokarm wskutek procesów fizjologicznych zostaje 

przemieniony w ekskrementa. Stąd też można zauważyć odniesienie do spożywania Ciała 

i Krwi Chrystusa przez wierzących.  

 

Zakończenie 

 Podsumowując można zauważyć, że Jezus w wielu miejscach odwołuje się do 

starotestamentowej tradycji o mannie, jak również do licznych przekonań obecnych 

w świadomości ówczesnych Żydów. Zgłębiając owe tradycje można głębiej wniknąć 

w przesłanie Jezusowej mowy eucharystycznej. Ponadto należy mieć na uwadze, iż Ewangelia 

Janowa jest świadectwem polemiki między judaizmem rabinicznym a rodzącycm się 

Kościołem. Stąd też widoczna jest polaryzacja stanowisk przyjmowanych wobec nauki 

o Eucharystii. Dla wielu uczniów była powodem odejścia od Mistrza, a w konsekwencji 

zakwestionowania zasadności życia sakramentalnego Jego wyznawców.  

Manna na pustyni była przedsmakiem Ziemi Obiecanej, tak też nowa manna jest 

przedsmakiem życia niebiańskiego. Dlatego Eucharystia ma nie tylko podtrzymywać życie 

wierzących w drodze do nowej Ziemi Obiecanej, ale jest ona pokarmem dającym życie 

wieczne. Papież Benedykt XVI nazwał ją sakramentem miłości, gdyż jest „darem, jaki Jezus 

Chrystus czyni z samego siebie, objawiając nam nieskończoną miłość wobec każdego 

człowieka”26. Zapowiedzią tego sakramentu były m.in. chleby obecności przechowywane 

przed Arką Przymierza, obok złotej menory. Interpretując słowa Talmudu Babilońskiego 

w świetle Eucharystii można zauważyć niezwykłe wypełnienie się zapowiedzi biblijnych: 

 
24 M. S. Wróbel, Jezus i jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna, Lublin 

2013, s. 132–136. 
25 M. S. Wróbel, Znaczenie Eucharystii w Ewangelii według św. Jana, w: Przegląd Biblijny 13: 2021, s. 131. 
26 Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, Kraków 2008, s. 5. 



 

 

Kapłani w Świątyni podnosili złoty stół i ukazywali Chleb Obecności tym, którzy 

zgromadzili się na święta, mówiąc: „Patrzcie, oto miłość Boga do Was!” (Talmud 

Babiloński, Menachot 29a) 

Również dziś kapłani unoszą na złotej patenie „chleb żywy” (J 6,48), to jest Ciało Chrystusa,  

i ukazują je zgromadzonym w światyni mówiąc: „To jest bowiem Ciało Moje, które za was 

będzie wydane”. Taka jest miłość Boga, która została objawiona w Eucharystii. 
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