
PASCHA JAKO ŚWIĘTO WYZWOLENIA 
WSKAZUJĄCE NA WYZWOLENIE W CHRYSTUSIE

Przychodząc na to miejsce mogą nam towarzyszyć różne motywy i postawy. 
Możemy przychodzić z przyzwyczajenia, z tradycji.
Możemy przychodzić na nabożeństwo, aby nikt nie mógł mi zarzucić, że mnie 
nie było.
Możemy przychodzić dla towarzystwa, aby spotkać się ze znajomymi,
Możemy przychodzić, bo rodzice mi kazali.
Ale możemy też przychodzić z potrzeby serca.
Dziś będziemy wspólnie jako bracia i siostry, jako Kościół Boży przystępować 
do pamiątki wieczerzy Pańskiej.
Jakie uczucia powinni mi towarzyszyć wówczas, kiedy zgromadzamy się przy 
stole Pańskim?

Pan Jezus zanim przystąpił z uczniami do spożywania Wieczerzy paschalnej 
powiedział, że gorąco tego pragnął!

Czy naprawdę mogę powiedzieć z ręką na sercu, że gorąco pragnąłem spożyć tę 
Wieczerzę z braćmi i siostrami w zborze?
Dlaczego Jezus tak bardzo pragnął spożyć tę Wieczerzę z uczniami?
Skąd pochodzi i jakie ma znaczenie łamanie chleba i picie tego wina?
Jakie ma to znaczenie dla mojej wiary i życia?

Rozmyślając o Wieczerzy Pańskiej mogą nam towarzyszyć różne wyobrażenia. 
Spróbujmy wyobrazić sobie, że siedzimy razem z Jezusem przy wieczerzy 
paschalnej i posłuchajmy, co On ma nam do powiedzenia.

Te słowa Jezusa zostały zapisane w Ew. Łukasza.

Łuk. 22:15-24
15. I rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami 
przed moją męką;
16. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie 
w Królestwie Bożym.
17. I wziąwszy kielich, i podziękowawszy, rzekł; Weźcie go i rozdzielcie między 
sobą;
18. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż 
przyjdzie Królestwo Boże.
19. I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało
moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją.
20. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe 
przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.
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21. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole.
22. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak było postanowione, ale biada temu
człowiekowi, który go wydaje.
23. A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, który z nich miałby to uczynić.
24. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego.

Czy znajdując się dziś przy stole Pańskim słyszymy słowa Jezusa, który mówi 
do nas: „Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami …”
Te słowa niosą za sobą ważne przesłanie. Jezus gorąco pragnie społeczności z 
nami podczas tej dzisiejszej Wieczerzy.
Dlaczego?
Co ona oznaczała wówczas?

Zanim jesteśmy świadkami ustanowienia pierwszej Wieczerzy Pańskiej od 
w.19, mamy do czynienia z wersetami dot. ostatniej Paschy Jezusa.
Co oznaczała Pascha dla Izraela?

Pascha to (hebr. פסח - Pesach, oznacza 'przejście')

Pascha wskazywała Izraelitom na przejście. Jakie przejście?

Wyjścia 12:14 i 27: 
14 w: "Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako
święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu 
świętować będziecie." 
27 w: " 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.”

Pascha wskazywała Izraelitom na przejście anioła śmierci, który oszczędził 
pierworodnych w Izraelu, zabijając synów Egiptu.
Osoby czytające Biblię znają dobrze tę historię opisaną w II ks.Mojż.

Dla przypomnienia kilka istotnych faktów poprzedzających Paschę:
- Bóg Jahwe powołuje Mojżesza, aby wyprowadził Izrael z ziemi Egipskiej.
- Faraon przeciwstawia się Bożej woli
- Egipt dotykają niszczycielskie plagi
- 10 plaga była decydująca. Przez Egipt miał przejść anioł śmierci zabijając 
wszystkich pierworodnych

Dlaczego anioł śmierci przeszedł nie zabijając pierworodnych synów wśród 
Izraelitów?

Bóg daje możliwość ochrony domów Izraelskich przed śmiercią.
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Należało zabić baranka, upiec go, zjeść, a krwią pomazać drzwi do swojego 
domu.

Co było konsekwencją Bożej ingerencji w niewolę Izraela?

Wróg został złamany, pokonany. Faraon tracąc własnego syna czuje się 
zwyciężony, pokonany, nie ma już mocy i chęci trzymać dalej Izrael w niewoli.

Dlatego Pascha była również dla Izraela znakiem wyprowadzenia ich z niewoli 
egipskiej jak czytamy w 2 Moj. 13:9:

„I będzie ci to jako znak na ręce twojej i jako pamiątka między oczyma twoimi, 
aby zakon Pański był w ustach twoich, gdyż ręką przemożną wyprowadził cię 
Pan z Egiptu.”

Ale jakie znaczenie ma Pascha Izraela w powiązaniu z Wieczerzą Pańską 
Kościoła?
Czy Wieczerza Pańska to Pascha?
Czy Wieczerza Pańska ma nam wskazywać na ochronę Izraela przed śmiercią w
Egipcie i wyjście Izraela z niewoli?

Spróbujmy przeżyć głębię znaczenia Wieczerzy Pańskiej dla nas.
Zanim Jezus przekazał uczniom kielich z winem, rzekł: „Ten kielich, to nowe 
przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.”

Czy słyszymy to przesłanie Jezusa: ten kielich to Nowe Przymierze.

Co znaczy, że to przymierze jest nowe?
Autor listu do Hebr. wyjaśnia przesłanie Boga o Nowym Przymierzu tymi 
słowy:
„Gdy mówi: Nowe, to uznał pierwsze za przedawnione…” (Hebr. 8:13a)

 Ale choć obrzędy paschalne są przedawnione i są cieniem Nowego Przymierza 
to jednak niosą za sobą ważne przesłanie dla Kościoła.

Znakiem Paschy czyli ocalenia pierworodnych synów Izraela była krew baranka
na drzwiach domu.
Znakiem Nowego Przymierza jest krew Jezusa Chrystusa jako Baranka Bożego.
Tak, jak Jan Chrzciciel odwracając się w stronę Jezusa - rzekł: „Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzech świata." (Jana 1:29)

Śmierć Chrystusa za nasze grzechy nastąpiła dokładnie w czasie, gdy Żydzi 
składali w ofierze baranka paschalnego jak czytamy w Ew. Jana 18:28:
„Prowadzili więc Jezusa od Kaifasza na zamek; a było rano; ale sami nie weszli
na zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć wieczerzę paschalną.” 
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Izrael miał obchodzić Paschę na znak ocalenia od niewoli i śmierci w Egipcie, 
na znak pokonania wroga Faraona.

Kościół ma obchodzić Wieczerzę na znak, że został ocalony z innej niewoli, 
niewoli szatana, ocalony od śmierci w grzechu. Śmierć została pokonana w 
Jezusie.
Dlatego autor listu do Hebr. 2:13-14 cytuje słowa Chrystusa:
„I znowu: Ufność w nim pokładać będę; I znowu: Otom Ja i dzieci, które mi dał 
Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w 
nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to 
jest diabła,”
Ap. Paweł również nawiązuje do tego, że rozpoczynając życie z Jezusem, 
wyzwalamy się z niewoli szatana:

2 Tym. 2:26
„I że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli.”

Izrael miał obchodzić Paschę na znak wyprowadzenia  z Egiptu do Ziemi 
Obiecanej.
Kościół ma obchodzić Wieczerzę na znak wyprowadzenia z ….. 

Izrael zanim przystąpił do Wieczerzy Paschalnej miał usunąć cały kwas ze 
swojego domu, jak czytamy w 5 Moj. 16:3:
„Nie będziesz przy niej jadł zakwaszonego ciasta przez siedem dni. Będziesz 
jadł przy niej przaśniki - chleb nędzy, gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi 
egipskiej - abyś pamiętał dzień twego wyjścia z ziemi egipskiej przez wszystkie 
dni twojego życia.”

Kościół również ma usunąć pewien kwas zanim przystąpi do spożywania 
Wieczerzy Pańskiej. Ale nie chodzi tutaj oczywiście o kwas chlebowy.

Jaki kwas mamy usunąć zanim przystąpimy do Wieczerzy Pańskiej?
W 1 Kor. 5:7-8 czytamy:
„Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście 
przaśni; albowiem na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany 
Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i 
przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy.”

Bracia i Siostry,
Ten apel skierowany jest do całego Kościoła, również i do nas.
 Przystępując do Wieczerzy mamy usunąć stary kwas. Co tzn.?

Mamy w pierwszej kolejności przeciwstawić się w swoim sercu diabłu. Jak 
czytamy w Jak. 4:6-7:
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 „Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się 
Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.” 

Dlaczego mamy przeciwstawić się grzechowi w swoim życiu i w życiu zboru?
Apostoł odpowiada: „ponieważ jesteście przaśni.”

Co tzn?
Przaśni czyli bez kwasu.
A czasami nawet miną możemy być kwaśni. Mówi się, że „ktoś ma taką 
kwaśną minę.”
Bez kwasu to znaczy czyści od grzechu, czyści od goryczy, od chciwości, od 
zazdrości itd…

I znów obrzędy paschalne stają się tutaj cieniem Chrystusa: 
„… albowiem na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus.”

Paschą Nowego Przymierza nie są już dawne obrzędy, ale sam Jezus Chrystus. 

Czytałem, że Żyd aby przed Paschą usunąć kwas ze swojego domu, dokładnie 
szorował odzież, oczyszczał miejsce gdzie trzymano kwas i dopiero wówczas, 
kiedy przeszukał i wyczyścił dom wznosił ręce do Boga i mówił:

„Boże, wyrzuciłem z mego domu wszelki kwas, jeśli jednak pozostało coś, o 
czym nie wiem, to również z całego serca pragnę to wyrzucić.”

Ten dom, który mam oczyścić zaczyna się w moim sercu, gdzie mieszka 
Chrystus.
Kochani, czy z taką samą determinacją, czy z takim samym zaangażowaniem 
pragniemy oczyścić nasze serce z kwasu?

Stojąc więc przed Stołem Pańskim zechciejmy przyjąć apel ap. Pawła: 
Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i 
przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy.”

Amen
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