O ludzkim ciele na Boże Ciało - z Jego Magnificencją, ówczesnym( 2011 rok-red.) rektorem Wyższego
Seminarium Duchownego w Łodzi ks. doktorem Januszem Lewandowiczem rozmawia Zbigniew
Komorowski.
-Ofiara czy Uczta? Co w Boże Ciało należy bardziej zaakcentować?
-Żyjmy Słowem Bożym. Patrzmy w sposób dwojaki na ten problem. Z jednej strony Słowo. Największy
teolog starożytności Orygenes z Aleksandrii powiedział o ucieleśnieniu Słowa w Piśmie Świętym. Jest
to Słowo, które słyszymy w każdą Niedzielę na mszy świętej. Przez fakt wcielenia Chrystus wszedł w
ludzką historię. Przyjął nasze ciało. W pewnym sensie stworzył na nowo ciało człowieka.
-Zatrzymajmy się nad tym zagadnieniem. Jak starożytni Grecy i Rzymianie postrzegali ciało i
cielesność ?
-Jeśli chodzi o starożytność grecką to dominuje tam nurt orficko- pitagorejski, wg którego ciało jest
więzieniem duszy. Dusza natomiast jest jakimś boskim pierwiastkiem i wywodzi się od Dionizosa,
który został rozszarpany i zjedzony przez tytanów. A ponieważ od tytanów pochodzą ludzie, z tego
wynika że mają boski pierwiastek i ten pierwiastek jest właśnie uwięziony w ciele. Dlatego
wyzwolenie człowieka polega na wyzwoleniu z ciała.
-Potem nastała epoka chrześcijaństwa. Gdybyśmy oparli się o tekst Biblii...
-...to tego rodzaju motywów nie będziemy znajdować. Przede wszystkim jest tam mowa o tym,że
błogosławieństwo Boże rozciąga się również na ciało. Weźmy na przykład księgę Psalmów. Tam
owszem, jest mowa o ucisku jakiego doznaje duch. Ale z drugiej strony należy pamiętać, że cały
człowiek jest brany pod uwagę, z duszą i ciałem. Ciało podlega cierpieniu, dlatego szukamy
wyzwolenia z cierpienia, stąd troska o ciało. Człowiek doświadczał ograniczoności ciała.
-To ograniczenie objawia się w śmierci.
-W tej sytuacji przyjście Chrystusa otwiera nową perspektywę dla ludzkości. Jego Wcielenie jest
dowodem na to że ciało jest dobre. Z drugiej strony podjęcie męki przez Chrystusa pokazuje jakiś inny
wymiar ciała, mianowicie jest ono dobre ale potrzebuje odkupienia. Pragniemy by ustały łzy,
cierpienie. To wszystko przynosi Chrystus przez swoje zmartwychwstanie. Można by powiedzieć, że w
męce Chrystusa ciało otrzymuje nową jakość. Wartość ciała jest o tyle większa,że istoty bezcielesne
nie mogą cierpieć. Uważam, że był to motyw dla którego w historii ludzkości cierpienie było
poszukiwane- nawet po to, by mieć udział w tym wydarzeniu, którego dokonał Chrystus.
-Jesteśmy bliżej Boga niż aniołowie, którzy nie mają Ciała?
-Skoro Bóg stał się Człowiekiem i przyjął nasze ciało, wobec tego nasza cielesność jest również drogą
do Boga. Od momentu wcielenia cielesność stała się częścią natury Boga. Skoro Bóg nie pogardził
cielesnością i ją przyjął, oznacza to, że żyjąc w ciele, uczestniczymy w jakiejś wielkiej godności. Jest
ona, powtórzę to jeszcze raz- czymś dobrym.
-Papież wypracował tak zwaną teologię ciała. Biograf papieża Georg Weigel powiedział, że to
teologiczna bomba zegarowa.
-Jan Paweł II stwierdził, że ciało zostało nam jednocześnie dane i zadane.
-Żyjący w na przełomie II i III wieku w Kartaginie Tertulian wypowiedział się na ten temat bardzo
podobnie. Jego zdaniem ciało jest podmiotem i podstawą zbawienia.
-Tak, bo człowiek jest jednością duszy z ciałem.
-Czyli odmawianie na cmentarzu modlitwy jedynie za dusze jest błędne?
-I tak i nie. Jesteśmy całością . Nie wiemy w jaki sposób dokona się nasze zmartwychwstanie ale
wiemy, że się dokona. Będzie to zbawienie w całości: z ciałem i duszą.
-Pewien dominikanin, trochę humorystycznie powiedział kiedyś podczas kazania: „Dbajmy o ciało.

Dusza i tak jest nieśmiertelna, poradzi sobie”. Ciało jest dobre?
-Zdecydowanie. Nie tylko dlatego,że możemy w nim cierpieć, ale także dlatego, że mamy możliwość
spełniania w ciele uczynków miłości. Pan Jezus mówi o odwiedzaniu w więzieniu, o podaniu łyka
wody, o nakarmieniu głodnego, przyodzianiu go. To wszystko jest jakąś służbą wobec ciała.
-Jakie ciała będziemy mieli w przyszłym życiu?
-Własne! To zagadnienie jest bardzo ciekawe. Już teologia pierwszych wieków zajmowała się tym
problemem. Jednak moim zdaniem, nie musimy znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Bóg wie
najlepiej co zrobić, byśmy byli zadowoleni. Powinniśmy mieć w sobie postawę ufności.

