
LB 49: WIECZERZA PAŃSKA (CZĘŚĆ 1) 

Cele 

• Pokazać, że Wieczerza Pańska zastąpiła Paschę i została ustanowiona 
przez Jezusa jako upamiętnienie Jego śmierci na krzyżu. 

• Wyjaśnić, że podczas Wieczerzy Pańskiej został użyty przaśny chleb 
i niesfermentowane wino, ponieważ oba symbolizowały bezgrzeszność 
Jezusa. 

• Pomóc zrozumieć, że porównanie ciała i krwi Jezusa do chleba i wina jest 
stwierdzeniem obrazowym (symbolicznym), a nie dosłownym. 

• Zachęcić do podjęcia decyzji, by obchodzić Wieczerzę Pańską zgodnie 
z  nakazem Jezusa. 

Wprowadzenie 

Było żydowskie święto Paschy, kiedy Jezus obchodził pierwszą Wieczerzę Pańską 
ze swoimi uczniami. Podczas Paschy zabijano baranka bez skazy, 
symbolizującego Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie jako ofiarę za grzechy 
świata (Ewangelia Jana 1,29; 1 List do Koryntian 5,7). Było to święto, podczas 
którego Izraelici spoglądali wstecz na swoje wybawienie z Egiptu, a jednocześnie 
oczekiwali nadchodzącego Zbawiciela. Kiedy Jezus oddał swoje życie w ofierze, 
Paschę zastąpiła Wieczerza Pańska. Jest ona spojrzeniem wstecz na krzyż, 
a jednocześnie oczekiwaniem na przyjście Jezusa i Królestwa Bożego.  

Ewangelia Łukasza 22,7-23 

• Czego dowiadujemy się z tej historii o Jezusie? 

• W jaki sposób Jezus obchodził Wieczerzę Pańską ze swoimi uczniami? 

• Czego dowiadujemy się o znaczeniu Wieczerzy Pańskiej? 

Chleb symbolizował ciało Jezusa, a wino Jego krew. Oba symbole przypominają 
nam, że Jezus zapłacił życiem, by zmazać naszą winę. Podczas Paschy Żydzi mieli 
usunąć ze swoich domów wszystko, co kwaszone. Nawet chleb nie mógł być 
wyrośnięty na zakwasie, ale miał mieć postać płaskich placków – przaśników 
(zob. Księga Wyjścia 12,15.19-20). Było tak dlatego, że kwas jest w Biblii 
symbolem grzechu, a Jezus był ofiarą doskonałą, bez jakiejkolwiek skazy czy 
zepsucia (zob. Księga Wyjścia 12,5; 1 List Piotra 1,18-19). Jezus ustanowił 
Wieczerzę Pańską właśnie w czasie Paschy.  
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Według Ewangelii Łukasza 22,18 Jezus nie będzie pił z owocu winorośli, aż 
przyjdzie Królestwo Boże. Wtedy nie będzie już śmierci ani fermentacji (nic się 
nie będzie psuło). Dlatego Jezus mówi tutaj o winie niesfermentowanym, czyli 
świeżym soku z winogron. 

Czego dowiadujemy się o znaczeniu oraz sposobie obchodzenia Wieczerzy 
Pańskiej z następujących fragmentów Biblii? 

✓ 1 List do Koryntian 5,6-8 

✓ 1 List do Koryntian 10,16-17 

✓ 1 List do Koryntian 11,23-29 

List do Hebrajczyków 9,27-28; 10,10.12.14 

• Co te wersety biblijne mówią o ofierze Jezusa? 

Jezus powiedział o chlebie: „To jest ciało moje”, a o winie: „To jest krew moja”. 
Jest to oczywiście opis obrazowy, a nie dosłowny. Gdyby chleb i wino 
rzeczywiście były dosłownym ciałem i krwią Jezusa, to Jezus byłby ofiarowywany 
ponownie podczas każdej Wieczerzy Pańskiej. Taka jest interpretacja Kościoła 
rzymskokatolickiego (ofiara mszy świętej), ale Biblia tego nie popiera. Powyższe 
stwierdzenia z Listu do Hebrajczyków wyraźnie pokazują, że Jezus  został złożony 
w ofierze RAZ i że ta JEDNA ofiara jest ważna po wsze czasy i nie musi być ciągle 
powtarzana.  

Wieczerza Pańska wyraża to samo, co chrzest. Jest to wyznanie wiary w Jezusa 
Chrystusa i Jego Kościół. W tym sensie Wieczerza Pańska jest powtarzaniem 
wyznania uczynionego przy chrzcie. Biblia mówi, że  powinniśmy się 
wewnętrznie przygotować do obchodzenia Wieczerzy Pańskiej, ale ta 
uroczystość nie jest dla ludzi, którzy uważają, że są już wystarczająco dobrzy, 
lecz dla tych, którzy rozumieją, że potrzebują Bożego przebaczenia.  

Osobiste zastosowanie  

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Co stało się dla ciebie ważne?  

• Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby zastosować to w swoim życiu? 

• Czy chcesz uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej, tak jak polecił Jezus?  
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