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Wszystko, co powiedział Pan,
uczynimy i będziemy posłuszni. (Wj 24,7)

Mojżesz wrócił z góry i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie
Jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: "Wszystkie słowa,
jakie powiedział Pan, wypełnimy". Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa
Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił
dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu pokoleń Izraela. Potem polecił
młodzieńcom synów Izraela złożyć ofíarę całopalną i ofiarę biesiadną z
cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą połową
krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I
oświadczyli: "Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni".
Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: "Oto krew przymierza, które
Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów".

Bracia i siostry, Chrystus zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych,
przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką, to jest nie na tym świecie uczyniony
przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną Krew
wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego zdobywszy wieczne odkupienie.
Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się
zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej Krew
Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako
nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście
służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest Pośrednikiem Nowego Przymierza,
ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za
pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa,
dostąpili spełnienia obietnicy.

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa Jego
uczniowie: "Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś
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mógł spożyć Paschę?" I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym
poleceniem: "Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący dzban
wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi:
Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba w której mógłbym spożyć Paschę z
moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam
przygotujcie dla nas". Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie
znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął
chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im mówiąc: "Bierzcie, to
jest Ciało moje". Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i
pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: "To jest moja Krew Przymierza, która za
wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z
owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w
królestwie Bożym". Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.

Eucharystia, stojąca w centrum dzisiejszego święta, jest sakramentem, którego
znaczenie wykracza daleko poza to, co widzialne. Aby znaleźć dojście do tej
tajemnicy wiary jest rzeczą konieczną rozpocząć od tego, co się widzi, aby dojść do
tego w co się wierzy i w ten sposób wejść w łączność (communio) z Tym, który jest
tam rzeczywiście.
Widzialne: widzialnymi są chleb i wino, owoce ziemi i ludzkiej pracy; ludzka
rzeczywistość, którą Jezus daje nam do spożywania. Są to jednak również
rzeczywistości o znaczeniu biblijnym: chleb symbolizuje chleb czasu wyjścia, jedzony
w pośpiechu jako pokarm i wzmocnienie na drogę przez pustynię. Wino uobecnia
nam ucztę niebiańską, którą Jezus chce przygotować dla swoich.
Wiara: Wierzymy w Jezusa, który w widzialnych znakach chleba i wina ofiarował dla
nas swoje życie, abyśmy z Jego paschy mogli czerpać pełnię życia. Na każdym stole,
przy którym chrześcijanie łamią chleb, powinno się antycypować to, co na tym ołtarzu
staje się rzeczywistością: w łamaniu chleba Chrystus daje się ciągle na nowo, abyśmy i
my darowali siebie sobie nawzajem.
Ten, który jest wśród nas: Aby zrozumieć znaczenie Eucharystii u podstawy, musi się
żyć doświadczeniem obecności z Chrystusem. Ponieważ Chrystus żyje w nas w
postaci chleba i wina, otrzymujemy więcej życia i miłości. W oparciu o takie
doświadczenie oraz w dzieleniu życia i miłości przeżywamy, jako członkowie
jednego ciała Chrystusa, jedność miłości Boga i bliźniego, a także jedność wiary i
życia.
Dzielić się posiłkiem, jak czynił to Jezus:
On dzielił się chlebem, On dzielił się swoimi myślami, On dzielił się swoimi
marzeniami, On dzielił się swoim ciałem, On rozdzielił swoje ciało, On rozdzielił
swoje życie wśród umarłych ludzi.
Ja dzielę się z tobą chlebem, który przypomina mi Jezusa. Ja dzielę się z tobą moimi
myślami i marzeniami, które łączą mnie z Jezusem.
Ja dzielę się z tobą sekundą mojego życia. Ja dzielę się z tobą i daję tobie znak mojej
miłości. (Uwe Seidel)
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