
PASCHA STAREGO A PASCHA NOWEGO PRZYMIERZA

SLAJD 1

I przyszła wiosna… A wraz z wiosną wiosenne porządki.

Na te wiosenne porządki przeniesiemy się teraz do domu żydowskiego. Przez kilka tygodni 
sprząta się i czyści wszystko w domu bardzo dokładnie przygotowując się na święto Paschy. 
Najmłodszy syn ma bardzo dobrze, bo może najpierw trochę pobałaganić. Mianowicie może 
rozsypać po kątach domu trochę okruchów, aby ojciec mógł je wymieść i wypowiedzieć 
tradycyjne błogosławieństwo przewidziane na tę okazję:

„Błogosławiony jesteś Panie nasz, Boże, Królu wszechświata. Ty uświęciłeś nas swymi 
przykazaniami i nakazałeś nam wymieść wszelki kwas z naszego domu.”

SLAJD 2

Także syn rozsypuje okruchy, ojciec sprząta a matka dokładnie wyparza garnki i naczynia 
wrzątkiem do przygotowania uczty paschalnej. Dlaczego wyparza? Aby usunąć nawet 
najmniejszą odrobinę kwasu, która mogła do nich przylgnąć.

I dopiero wtedy można wnieść do domu mace, czyli chleb pieczony bez kwasu.

SLAJD 3

Wieczorem po modlitwie w synagodze, ojciec wraca do świątecznie udekorowanego domu. 
Na stole rozłożone są symbole związane ze świętem Paschy. Każdy symbol wskazuje na coś 
konkretnego, np.:

- szklanka ze słoną wodą – symbolizuje przejście Izraelitów przez Morze Czerwone i łzy 
wylewane podczas niewoli egipskiej

- biała serwetka przykrywająca trzy kawałki niekwaszonego chleba zwanego macą. Maca 
wskazuje na chleb przygotowywany w pośpiechu, kiedy Izraelici mieli opuścić Egipt.

- kość z tylnej nogi baraniej – przypomina, że krew baranka, którą spryskano próg domu 
ocaliła pierworodnych żydowskich, kiedy anioł śmierci wylał swój gniew zabijając 
pierworodnych Egipcjan.

- cztery kielichy czerwonego wina – symbol krwi baranka

- gorzkie zioła (najczęściej chrzan), po których łzawią oczy przypomina o gorzkim losie w 
niewoli egipskiej.

itd.

SLAJD
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Czy my chrześcijanie obchodzimy albo powinniśmy obchodzić dzisiaj Paschę i związane z 
nią święto Przaśników?

Bóg ustanowił to święto dla Izraela w Starym Przymierzu.
Czytamy o tym w II Mojż.12 r.:
w.17: „Przestrzegajcie Święta Przaśników... przestrzegajcie tego święta przez wszystkie 
pokolenia jako ustanowienie wieczne”
w.24:  „Przestrzegajcie tego jako ważnego na wieki ustanowienia dla was i synów 
waszych” 
w.25-28:  „A gdy wejdziecie do ziemi, którą Pan wam da, jak obiecał, przestrzegać 
będziecie tego obrzędu. A gdy was zapytają synowie wasi: Co znaczy ten wasz obrzęd? 
Odpowiecie: Jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w 
Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. I lud pochylił głowy, i 
oddał pokłon. I poszli synowie izraelscy, i uczynili tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi i 
Aaronowi; tak uczynili” 

Czy święto Paschy i święto Przaśników, które ustanowił Bóg dla Izraela obowiązuje pogan 
żyjących w Nowym Przymierzu?

To ważne pytanie. Jakiś czas temu podszedł do mnie pewien brat w Chrystusie i zapytał – 
dlaczego my nie obchodzimy święta Paschy i Przaśników?

SLAJD

Dziś wielu czyta Biblię w taki oto sposób – mianowicie otwiera Biblię w dowolnym miejscu,
czyta dany fragment, nie sprawdzając:

- do kogo jest on skierowany czy do Izraelitów czy do Kościoła, 

- czy dane przykazanie zawarte związane jest ze Starym Przymierzem czy też z Nowym, 

- czy dane symbole znalazły swoje wypełnienie w Chrystusie czy też nie

 I co się dzieje?

Otóż powstaje pomieszanie Starego Przymierza z Nowym, pomieszanie Kościoła z Izraelem,
pomieszanie obrazów i cieni z rzeczywistością jaką jest Chrystus!

Jeśli powinniśmy obchodzić Żydowską Paschę zgodnie z przykazaniem Starego Testamentu 
to musielibyśmy wziąć misę i pomalować nadproża naszych domów krwią baranka, 
musielibyśmy przez najbliższy tydzień nie mieć i nie jadać w naszych domach nic 
kwaszonego, łącznie z chlebem, itd.

Czy biblijni chrześcijanie nie mają więc obchodzić Paschy?

Drodzy, mamy obchodzić Paschę, ale nie Paschę cienia, litery, obrazu, ale Paschę inną, 
Paschę rzeczywistości, Paschę duchową, Paschę Nowego Przymierza!
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Co tzn.

SLAJD
Przeczytajmy I Koryntian 5:7. Odczytamy ten werset w kilku tłumaczeniach:
Czy ktoś ma Biblię Tysiąclecia?

Biblia Warszawska: Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ 
jesteście przaśni; albowiem na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus.

Biblia Tysiąclecia: Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że 
przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.(BT)

Grecko-polski Nowy Testament: Oczyśćcie stary zaczyn, aby byliście młodym ciastem, jak 
jesteście przaśni. I bo jako Pascha nasza został zabity na ofiarę Pomazaniec

W jednym tłumaczeniu Wielkanoc, w innym zgodnie z greckim słowem Pascha.

Co lub kto jest Paschą dla chrześcijan?

Czy jakiś dzień czy osoba?

Przeczytajmy jeszcze raz grecko-polski N.T.: „…bo jako Pascha nasza został zabity na 
ofiarę Pomazaniec

Jak widzimy Paschą, jej treścią i najważniejszym symbolem dla chrześcijan jest sam Jezus 
Chrystus. A wszystkie inne symbole, typu chleb i wino wskazują właśnie na Niego.

Dlaczego?

Otóż w j.hebrajskim „pesach” oznacza przejście, wyjście. Pascha rozpoczynała 7-dniowe 
święto Pierwocin.

Żydowskie święto Paschy często zbiega się z nasza Wielkanocą.

Dla Żydów Pascha była i wskazywała na Paschę czyli:
-  przejście anioła śmierci przez Egipt zabijając wszystkich pierworodnych. Zabijał tych, 

których odrzwia nie były pokropione krwią baranka.
- przejście Izraelitów z ziemi egipskiej do Ziemi Obiecanej, do Kanaanu,
- przejście ze śmierci do życia. Przecież Izraelici w Egipcie poprzez zabójczą pracę byli 

skazywani na śmierć. Pamiętajmy, że nawet każdy narodzony żydowski chłopiec był 
zabijany.

SLAJD
Dla chrześcijan Żydowska Pascha jest i wskazuje na Chrystusa czyli:
- przejście Chrystusa ze śmierci na krzyżu do zmartwychwstałego życia
- w Chrystusie dokonało się lub może dokonać się Twoje przejście ze stanu duchowej 
śmierci do stanu duchowego życia.
Jak czytamy w liście do Efezjan 2:5:
„ I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście 
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SLAJD

Jakim jeszcze słowem możemy oddać hebrajskie słowo „Pesach” oprócz słowa przejście?
Drugim słowem określającym Paschę albo Wielkanoc jest słowo „wyjście”

Skąd wyszliśmy my chrześcijanie? Czy wyszliśmy spod władzy Faraona, z Egiptu do 
Kanaanu?

Nie, my wyszliśmy spod władzy szatana, spod władzy tego świata, mocy grzechu, do 
Królestwa Bożego!

SLAJD
O tym duchowym wyjściu czytamy w wielu miejscach N.Testamentu, m.in. w:

Dziejach Apostolskich 26:18: Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i 
od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów….

Liście do Rzymian 6:22: Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie 
pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny.

Czy Chrystus stał się i jest nadal Twoim wyjściem z niewoli grzechu i przejściem do życia z 
Bogiem?

Czytaliśmy, że „Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha”.

Nie tylko ap.Paweł mówił o Chrystusie, że jest Paschą, ale Chrystus wskazywał na siebie 
jako nową Paschę, jako duchowe wyjście i przejście. Powiedział przecież:

Ewangelia św. Jana 10:9 Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie 
i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.

Żydowska Pascha (Wielkanoc) poprzez swoje symbole obrazuje, jest cieniem jeszcze innych
prawd duchowych Paschy jaką jest Chrystus, np.

Baranek Paschalny oczywiście obrazował Chrystusa jako doskonałego Baranka (Ew.Jana 
1:29).  Dlatego taki baranek miał być bez skazy (2 Mojż. 12:5, por. Hebr. 9:14), 
Przed Świętem Paschy należało usunąć z domostw wszelki zakwas (2 Mojż. 12:15,19 13:7).
Kwas obrazuje grzech, obłudę, złość i przewrotność (Łuk. 12:1, 1 Kor. 5:7-8, Gal. 5:9). 
Maca czyli chleb zrobiony bez zakwasu, z mąki i wody symbolizował bezgrzeszne ciało 
Chrystusa.

Pan Bóg powiedział do faraona: 
„…wypuść syna mojego, aby mi służył. Jeśli będziesz się wzbraniał od wypuszczenia go, Ja 
zabiję twego syna pierworodnego.” (2 Mojż. 4:22-23)
 
Kto był tym synem, którego miał wypuścić faraon?
Oczywiście Izrael, jak czytamy w:
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 Ozeasza 11:1: Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna.

Bóg oszczędził pierworodnych Izraelitów w Egipcie. Dlaczego, bo krew baranka była nad 
wejściem do ich domów.

Kogo dzisiaj Bóg oszczędza od duchowej śmierci? Tych, którzy zechcieli, aby krwią 
pierworodnego Syna Bożego zostało pokropione wejście do ich serca.
Mówiąc prościej, Bóg oszczędzi Ciebie jeżeli zechcesz poprosić Go o odpuszczenie 
grzechów przez krew Jezusa Chrystusa.
Dlaczego?
Bo - „On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego 
świata.” (1 Jana 2:2)

Powracamy do pytania czy dzisiaj mamy zachowywać Żydowską Paschę (Wielkanoc)?

SLAJD
Żydowska Pascha i wiele innych świąt czy przykazań jak np. Sabat ustanowionych dla 
Żydów w Starym Przymierzu odgrywały wspaniałą rolę, ale ich rola się skończyła wraz ze 
słowem „Wykonało się”
Jak Pisze ap.Paweł w II liście do Koryntian 3 rozdziale:

„Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą 
przewyższa.”

Dlatego Pan Jezus poprzez swoją śmierć, jak czytamy:
 
„uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera 

zabija, duch zaś ożywia.”
 II List do Koryntian 3:6

Dzisiaj zauważam taką modę do powracania do obrazów, cieni, litery, kiedy mamy już 
Chrystusa, który jest rzeczywistością.

Ap.Paweł ostrzega w liście do Kolosan 2:16:

Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu 
księżyca bądź sabatu.

Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.

W Chrystusie zostają zniesione starotestamentowe przykazania i przepisy związane z 
literalnymi świętami Izraela.

Dziś jednak bywa, że chrześcijanie chcą do nich powracać i przed tym również jesteśmy 
ostrzegani w liście do Galacjan 4 rozdziale:
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9 Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, 
czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej 
służyć chcecie?

10 Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata!
11 Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami.

Nie chcemy więc czcić świętych dni, ale czcić osobę, na która one wskazywały.

Obchodzimy Wielkanoc nie dlatego, że jest szczególnych dniem, ale Chrystus, który jest 
naszą Paschą, Wielkanocą jest szczególną osobą każdego dnia!

Czy tylko w Wielkanoc mamy przeżywać zmartwychwstanie Chrystusa?
Czy tylko w Zielone Święta mamy przeżywać relację z Duchem Świętym?
Czy tylko w okresie Paschy (Wielkanocy) mamy usuwać stary kwas złości czy 
przewrotności?

Oczywiście, że nie.

Jak mamy więc podejść do Paschy Nowego Przymierza czyli do Wieczerzy Pańskiej 
wskazującej na Chrystusa?

W I liście do Koryntian 5:8 czytaliśmy:
Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w 

przaśnikach szczerości i prawdy.

Przystępując do Wieczerzy Pańskiej niechaj każdy z nas zada sobie dzisiaj pytanie:

Czy nie żywię żadnych złych myśli czy planów względem kogoś?
Czy moje serce  i język jest czysty od kwasu plotek, oskarżania czy uprzedzenia w stosunku 
do kogoś?

Zanim Żydzi przystępowali do Wieczerzy Paschalnej to usuwali cały kwas z domu.
A co uczynił Chrystus w czasie Wieczerzy?
Umył nogi. Komu? Tym, o których wiedział, że za chwilę będą się kłócić, kto z nich jest 
najważniejszy.
Tym, o których wiedział, że za chwilę Go zdradzą i uciekną.
Ty, o których wiedział, że nawet kiedy zobaczą Go zmartwychwstałego to od razu mu nie 
zaufają.
Dlaczego był gotów na takie poświęcenie?
Bo ich kochał bezwarunkowo.
Czy możesz o sobie dzisiaj powiedzieć, że Twoje serce jest wolne od złości, przewrotności, 
jest szczere i prawdziwe?
Czy możesz powiedzieć, że chcesz uczyć się od Jezusa umywać nogi innym czyli postawy 
pokory?
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Bywa, że przystepujemy do Wieczerzy, a wcale nie chcemy wyprzeć się swojej pychy, 
swojego „ja”. Ale właśnie gotowość na ukrzyżowanie swojego ciała, którego symbolem jest 
tutaj chleb,
Gotowość, na przelanie swojej krwi, której symbolem jest tutaj wino
Ta gotowość postawy pokory sprawiła, że Chrystus zechciał za Ciebie umrzeć.
Czy jesteś gotów umrzeć ze swoim ja dzisiaj dla Niego?

W Kolosan 2:5-8 czytamy:
5 Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,

6 Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym
Bogu.

7 Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a
okazawszy się z postawy człowiekiem,

8 Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej.
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