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Streszczenie rozprawy doktorskiej

Eucharystia w nfluczaniu Sw. Jana Chryzostoma

Doctor Eucharistiae to jeden z wielu tytul6w nadanych przez tradycjg Sw. Janowi
Chryzostomowi (+407 r.), podkreSlajqcy prymarn? rolg sakramentu Eucharystii w jego Zyciu

i nauczaniu. Eucharystia byNa dla Zlotoustego 2r6dlem wszelkiej

dziaNalnoSci. Jako kaplan

Antiochii i biskup Konstantynopola sprawowal Eucharystig, gromadzqc przy oharzu Pariskim

powierzony sobie lud. Jako jeden

z

najwigkszych m6wc6w staro2ytnoSci wielokrotnie

podejmowal temat Eucharystii. M6wil o niej szczeg6lnie w homiliach podczas sprawowania

liturgii, ale tematykg eucharystycznqpodejmowal r6wnieZ w licznych katechezach, mowach,
komentarzach egzegetycznych, traktatach

a

nawet listach. WaZnym argumentem

przemawiaj4cym za zasadnoSci4 nazwania Sw. Jana doktorem Eucharystii pozostaje

i

to,2e

jedna zlilurgii staro4rtnego KoSciola zostalanarwanajeeo imieniem. Boskn liturgia iw. Jana
Chryzostoma jest zresztq odprawiana w ko$ciele prawoslawnym do dziS.
Praca doktorska sklada siE

z

czterech rczdziaN6w. W pierwszl'rn przedstawiony zostal

biogram Sw. Jana, w kt6rym w spos6b szczegolny zwr6cono uwagg na znaczenie Eucharystii
na przestrzeni kolejnych etap6w Zycia Zlotoustego: jego mlodoSci

i poslugi diakoriskiej

oraz

poslug kaplanskiej w Antiochii i biskupiej w Konstantynopolu. Sw. Jan nie mial w4tpliwo6ci,

2e Eucharystia powinna byd zawsze znakiem jednoSci

jej

uczestnik6w, dlatego

w

tym

kontekScie opisane zostaly lvqYdarzeniaz jego 2ycia liturgia sprawowanaprzez Chryzostoma

z

Sewerianem, biskupem Gabala, na zuZegnanie ich konlliktu

z 402 r., sprawa Wielkich

Braci, kt6rym Sw. Jan pozwolil uczestniczyd w naboZefstwach, ale zabronil przyjmowania

komunii Sw., poniewai pozostawali w konflikcie ze swoim biskupem
aleksandryjskiego biskupa Teofila, kt6ry

sierpnia 403

r. nie chcial sprawowai z

po przybyciu do

-

Teofilem, gest

Konstantynopola pod koniec

Chryzostomem jednej Eucharystii oraz decyzja

cesarskiej pffiV, kt6ra odm6wila udzialu

w liturgii sprawowanej przez Chryzostoma

w uroczystoS6 Narodzenia Pariskiego 403 r. Swiadectwem niezwyklej czci, jak4 Chryzostom

dnzyl Eucharystig, pozostaje r6wnie2 jego list do pupieza lnnocentego I, w kt6rym Patriarcha
Konstantynopolski opisywal zaj{cia w Hagia Sofia z Wielkanocy 404 r., kiedy to Zolniene
przerwali liturgiczne zgromadzenie, bezczeszczqc Naj Swigtszy Sakrament.

W

rozdziale drugim ukazana zostila istota Eucharystii

w

nauczaniu Sw. Jana.

Om6wiono wigc najpierw paschalny wymiar Eucharystii. Antiocheriski .ojciec KoSciola

vwaZal, Ze Chrystus sam przygotowal

i

stal sig pasch4 dla wszystkich ludzi. Ustanowil j4

natomiast na gruncie paschy Zydowskiej, kt6ra byla jednak tylko figurq, zapovnedzi1

i cieniem tej, kt6ra stala sig rzeczywistoSci4. Eucharystia byta w rozumieniu Chryzostoma
nowym przymierzem, kl6re Chrystus ustanowil przez swoj4 Smier6 na lcrzyiru. Odkupiony
przez Chrystusa Nowy Lud moZe posila6 sig przy oharzu Jego cialem

i

krwi4. W kolejnej

czg6ci drugiego rozdziaht om6wione zostalo nauczarie Chryzostoma dotyczqce Eucharystii

jako uobecnienia vtydarzeh Wieczernika. Antiochefrczyk glosil, 2e uczestnicy liturgicznego

- jak Apostotrowie -

zgromadzenia mog4

siedzie6 z Chrystusem przy jednym stole

i z rqk

i krew. Sprawowana kaZdego dnia Eucharystia nie

samego Zbavicielaprzyjmowa6 Jego ciato

r62ni sig niczym od tej, kt6r4 Chrystus ustanowil w noc przed swoj4 mgk4. Antiochericzyk
podkreSlal r6wnieZ

w

swym nauczaniu eschatologiczny aspekt Eucharystii, kt6ra jest dla

wierz1cych antycypacj4 nieba

i

zadatkiem przyszlej chwaly. Sw. Jan wielokrotnie pouczaL

swoich sfuchaczy o realnej obecnoSci Chrystusa w Eucharystii: z r6wn4 moc4 podkreslal
obecnoS6 Chrystusa historycznego, kt6rego cialo

bylo umgczone

i

ul<rzylowane, ale m6wil

r6wnie2 o obecnoSci Chrystusa uwielbionego, kt6ry siedzi po prawicy Ojca i jest adorowany

przez aniol6w

i Swigtych. Jednym z gl6wnych aspekt6w Eucharystii podnoszonych przez

Chryzostomaby\ dzigkczynny charakter sakramentu. Wierz4cy powinni zawsze skladad Bogu
dziEkczynienie za to, 2e prowadzi sw6j lud do stotu, przy kt6rym kahdy mohe spo2ywa6 cialo

i krew Chrystusa. Sw. Jan twuhaN tajemnicg Eucharystii za najwaimiejszy

dar,

jaki Chrystus

dal swojemu KoSciolowi, dlatego nieustannie zachgcil, by jego sluchacze licznie gromadzili
sig na sprawowanie Eucharystii, rezygnuj4c z innych, czgsto zgubnych form spgdzania czasu,
wSr6d kt6rych poczesne miejsce zajmowaly widowiskach teatralne.

W trzecim rczdziale dysertacji opisane

zostaLy

warunki udzialu w Eucharystii, na

kt6re zwracal uwagg staroZytny ojciec KoSciola, Zlotousty przestrzegaN, by jego sluchacze
brali

udziaN

w Eucharystii z gorliwoSci4, szacunkiem i w spos6b godny. Eucharystig rcntmiat

Chryzostoma jako misterium tremendum
z najwigkszq czciq

i

i

misterium fascinosum, kt6r4 nale?y przyjmowad

czystyrn sumieniem, by nie sta6 sig winnym ciaNa

i krwi Chrystusa.

Istotnym warunkiem pelnego uczestnictwa w Eucharystii, o kt6rym nauczal Sw. Jan, bylo

przyjgcie sakramentu chrilu.

W kolejnej czgSci

dysertacji przedstawione wigc zostaly

wypowiedzi Antiochericzyka, dotycz4ce'ontologicznego rwiqzku tych dw6ch salcrament6w
v,ftajemntczenia chrzeScijariskiego. Chrystus, niczym matka, podtrzymuj e przy Lryciu dzieci
zrodzone przez chrzest, daj4c im niezbgdny pokarm

-

swoje cialo

i

krew. Dzigki godowej

k4pieli chrztu, kt6ra oczyszcza wierz4cych, moZliwe jest takZe oblubiericze zjednoczenie
w komunii 5w. Za istotny warunek tdzialu

w

Eucharystii uwaZal Chry.zostom pokutg.

W duchu pokuty powinni trwad zar6wno katechumeni

(by dobrze przygotowai sig

do

prrylgcia sakrament6w inicjacji chrzeScijanskiej), jak r6wnie? oclrzczeni (by pokutowal za
grzechy popelnione po chrzcie

izczystym sumieniem przyjmowad Eucharystig).W ostatniej

czgsci trzeciego rozdzialv dysertacji om6wione zostaly wypowiedzi Chryzostoma dotycz4ce

osoby szafarza Eucharystii

-

prezbitera

-

bez kt6rego odprawianie Eucharystii nie jest

moZliwe. Wedlug autora traktatu O knplaristwie

sL<Nadanie

Bogu najSwigtszej ofiary jest

najdoniodlejszym zadarriem, jakie maj4 wykonywa6 prezbiteruy. Antiochehczyk podkreSlal,
ize dary chleba

i

wina staj4 sig cialem

i

krwi4 Chrystusa przez slowa wypowiedziane przez

prezbiteru. Zaznaczal przy tymjednak, 2e nte byloby to moZliwe, gdyby sam Chrystus nie

dokonywal ich przemiany. Zbawiciel jest obecny podczas kuzdej Eucharystii, dlatego
spelniana ofiara jest zawsze t4 sam4, kt6r4 Chrystus sprawowalze swoimi uczniami.

W

ostatnim, czwarrym rczdziale pracy doktorskiej om6wione zostaly owoce

Eucharystii, o kt6rych nauczal Chryzostom.Przyblizono wigc najpierw wypowiedzi Sw. Jana,
m6wi4ce o Eucharystii jako ir6dlejednoSci czlonk6w Ko6ciola. Chryzostom byl przekonany,

2e wszyscy, kt6rzy spoZywaj4 jeden eucharystyczny chleb, nie tylko jednoczq

sig

z Chrystusem, ale takhe tworzq ciaNo eklezjalne. Przyjmuj4cy Eucharystig powinni robi6

wszystko, by nie bylo w5r6d nich podzial6w, ale panowala jednoSi, miloS6, pok6j

i

zgoda.

Owocem Eucharystii powinna byttakze troska o potrzebuj4cych. Pami4tka Smierci Chrystusa

jest sprawowana godnie, jeheli jej uczestnicy udzielajE potrzebnej pomocy kaZdemu, kto o ni4
prosi. Szczeg6lnym wyruem milosierdzia bylo dlaChryzostoma udzielanie jalmumy. Rzecz
znamienna, 2e zar6wno Eucharystig

jak i jalmuZng Ztotousty nazryaN tajemnrcq, w kt6rej

okazywane jest milosierdzie. Ubogich

rwrtat

Sw. Jan za oltarz, na kt6rym skladane s4

nowotestamentalne ofiary miloSci. ChrzeScijanska miloSi

i

Eucharysti? s? sposobami, przez

kt6re Chrystus jednocry sig ze swoim KoSciolem. Owocem Eucharystii jest r6wniez
skuteczna walka

w walce

z

szatanem

i

grzechem. Cialo

i krew Zbawiciela s4 najlepsz4 pomoc4

z vrogami zbawienia. W ostatniej czqlci

dysertacji om6wione zostalo natczanie

Chryzostoma o Eucharystii, bgd4cej umocnieniem rodzin. Milo56

w

,,ko6ciele domowym"

wzrasta, jeaeli jego czlonkowie karmi4 sig Eucharysti4, dlatego rodziny powinny jak
najczgsciej przychodzii do koSciola, by bra6 tdzial w liturgii.

