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Nota od Redakcji 

 
 
Drodzy Czytelnicy,  
 
Pierwsze numery naszego biuletynu oparte były o Katechizm Genewski 
Jana Kalwina. Z czasem tekst Katechizmu dobiegł końca, 
postanowiliśmy zatem oprzeć kolejne numery naszego biuletynu Credo 
o główne tematy Reformacji, cytując jednocześnie dokumenty 
historyczne szczególnie istotne w danej kwestii dla szeroko 
rozumianego protestantyzmu.  
Zapraszamy do lektury biuletynu w tej, nieco odmiennej formie i o 
nieco odmiennej treści.  
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Studium Biblijne: 1 Koryntian 11,17-34 
 
 

 
W Koryncie istniały problemy dotyczące 
Wieczerzy Pańskiej, nie natury teologicznej, lecz 
socjologicznej. W omawianym tekście Apostoł 
nie daje nowego nauczania dot. Wieczerzy 
Pańskiej, nie wyjaśnia teologii Wieczerzy 
Pańskiej – zakłada, że to jest Koryntianom 
znane – lecz zajmuje się korektą sposobu jej 
praktykowania.  
Paweł nie wskazuje, kto może uczestniczyć w 
niej a kto nie, czy należy rozumieć Wieczerzę 
Pańską, jako pamiątkę, czy jako ofiarę. Zwraca 
natomiast uwagę na następujący problem: czy 
sposób obchodzenia Wieczerzy Pańskiej głosi 
to, co Jezus dla nas uczynił, czy raczej głosi nasz 
egoizm? 
 
Wyjaśnienie tekstu  
 
w. 17-18 
Paweł nie ma w tej sprawie żadnego powodu do 
pochwały, lecz raczej do ostrego oskarżenia 
Koryntian. Wieczerza Pańska powinna być 
wyrazem jedności chrześcijan, a w Koryncie 
stała się symbolem podziału między bogatymi a 
biednymi. Praktyki korynckie były całkiem 
sprzeczne z przesłaniem Ewangelii.  
Społeczeństwo w Imperium Rzymskim składało 
się z najróżniejszych grup społecznych i 
ekonomicznych. Istniały podziały etniczne, 
religijne, ekonomiczne, polityczne. Nie było w 
zwyczaju, że ludzie z różnych grup społecznych 
przebywali razem. Była to, więc unikalna 
sytuacja, że w kościele korynckim te wszystkie 
grupy tworzyły jedność.  
Frazę po części temu wierzę (w. 18) można 
tłumaczyć, jako: nie mogę w to uwierzyć, lub: 
wierzę temu raportowi.  
 
w. 19 
Słowa Pawła są ironiczne. Nie powinno być 
podziałów, ale faktem było, że elity miały się 
lepiej i wyróżniały się od reszty. Bogaci byli w 
posiadaniu dobrej żywności i wina, zajmowali 
najlepsze miejsca i byli już pijani, podczas, gdy 
reszta była głodna, co oznacza bardzo wyraźny 
podział sprzeczny z przesłaniem Ewangelii (por. 
w. 21).  
 

w. 20-21 
Fraza schodzić się w zborze oznacza dosłownie: 
zgromadzić się w tym samym miejscu. 
NT używa innych słów określających 
nabożeństwo, niż znane określenia związane z 
kultem świątynnym, aby zapobiec utożsamianiu 
się z tymże kultem.  
Grecki wyraz kult (gr. leiturgia) używany jest, 
aby określić codzienną służbę wierzących wobec 
siebie wzajemnie i wobec świata (por. Rz. 12,1). 
 
W greckiej kulturze popularnym był tzw. ‘obiad 
koszykowy’- rodzina przygotowywała obiad w 
domu, pakowała do koszyka i przynosiła do 
kogoś innego, aby tam go spożyć. Nie było 
zwyczaju dzielenia się z innymi, jak to się 
obecnie praktykuje podczas tzw. ‘agape’. 
Wieczerza Pańska w Koryncie funkcjonowała w 
podobny sposób. Każdy przynosił, co miał i jadł i 
pił tylko to, co sam przyniósł. Przez to bardzo 
widoczna była różnica między bogatymi, 
przynoszącymi duże ilości jedzenia i napojów a 
biednymi, posiadającymi tak mało, że 
pozostawali głodni. To spowodowało, że 
Wieczerza Pańska, zamiast być wyrazem 
jedności w Chrystusie, podkreślała podziały 
społeczne. 
Poza tym problemem było, że bogaci mieli czas i 
przychodzili na czas, podczas gdy biedni, 
robotnicy i niewolnicy mieli długie dni pracy, 
więc mogli przyjść dopiero wieczorem. Kiedy 
oni przychodzili, bogatsi byli już po posiłku, 
często też pijani. 
 
Paweł chce odłączyć Wieczerzę Pańską od 
zwyczajów grecko-rzymskich. Chrześcijanie nie 
powinni się zachowywać egoistycznie, mimo, że 
jest taki zwyczaj w społeczeństwie, w którym 
żyją, powinni być całkiem inni (Ef. 4,20). 
Chrześcijanie nie żyją dla siebie, ale we 
wspólnocie z Bogiem, z braćmi i siostrami, co 
oznacza też, że powinni dzielić się z braćmi. 
 
Jeżeli Koryntianie w taki sposób spożywają 
wspólny posiłek, nie powinni nazywać go 
Wieczerzą Pańską, gdyż nie jest ona Pana, lecz 
tylko ich wieczerzą. Wieczerza Koryncka 
komunikuje obecnym, że część uczestników to 
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bezwartościowi ludzie, z którymi bogaci, elity 
nie chcą mieć nic wspólnego.  
Działanie Jezusa oznacza zbawienie, ale 
działanie Koryntian oznacza ich potępienie. 
 
w. 22 
Paweł mówi tu szczególnie do bogatych. W 
Koryncie biedni nie posiadali kuchni w swoich 
domach. Oni albo przygotowywali jedzenie w 
przenośnych ‘grillach’ na zewnątrz, albo 
kupowali tanie jedzenie w restauracjach typu 
fast food.   
Bogaci byli przyzwyczajeni do tego, że 
niewolnicy stali w pobliżu podczas ich uczt i nie 
widzieli problemu w tym, że oni delektują się 
dobrym jedzeniem w obecności innych, 
nieposiadających nic do jedzenia. 
 
W grecko-rzymskiej kulturze normalnym było, 
że różni obecni goście otrzymywali różne 
rodzaje jedzenia i picia, na podstawie ich 
statusu społecznego i relacji z gospodarzem.  
Hierarchia społeczna była bardzo ważna i 
wszędzie obecna. 
Takie zwyczaje były w starożytności ostro 
krytykowane przez pisarzy i filozofów (Np. 
Marcjalis, Epigramaty) 
 
Bogaci nie musieli się o nic martwić, gdyż 
zawsze mieli dostatek. To samo, dotyczyło  
niewolników, należących do osób bogatych. 
Wolni, którzy pracowali na swój rachunek, oraz 
robotnicy, często byli biedni, i zawsze 
przeżywali okresy, podczas których było mało 
pracy, więc też nie było dochodów, aby kupić 
jedzenie. Oni potrzebowali wsparcia ze strony 
rodziny Bożej. 
 
Widocznie Koryntianie postrzegali Wieczerzę 
Pańską przede wszystkim, jako społeczność 
osobistą z Panem Jezusem, była dla nich tylko i 
wyłącznie społecznością indywidualną 
wierzącego z Jezusem. 
Przynajmniej niektórzy bogaci Koryntianie 
chcieli za wszelką cenę utrzymywać podziały 
społeczne wewnątrz kościoła. Nie chcieli, aby 
biedniejsi i niewolnicy mieli takie same 
przywileje, jak oni. Podobnie jak w Europie 
często np. bogaci i szlachta posiadała 
szczególne miejsce w kościele. 
 

Apostoł Paweł bardzo ostro to potępia: to 
wstyd. Ignorowanie brata lub siostry podczas 
Wieczerzy Pańskiej jest nie do przyjęcia. 
 
w. 23-24 
Nagle Paweł powtarza słowa Jezusa, które są 
jedynym bezpośrednim cytatem z Ewangelii w 
listach Pawła. Nie jest to nowe nauczanie dot. 
Wieczerzy Pańskiej. 
 
w. 25 
Kielich w krwi mojej (w. 25) jest wcześniej 
nazwany kielichem błogosławieństwa (10,16). 
Krew kojarzy się z ofiarą.  
Poza tym, w Starym Testamencie, ale także 
wśród innych narodów na bliskim wschodzie 
przymierze zostawało potwierdzone przez krew 
(por. Ks. Rodzaju). Obecnie podpisujemy 
umowy, ewentualnie przystawiamy też 
pieczątkę, gwarantując, że zobowiązujemy się. 
Wtedy w podobny sposób krew była gwarancją. 
Por. czytamy to np. kiedy Pan zawiera 
przymierze z Izraelem: Wziął też Mojżesz krew i 
pokropił lud, mówiąc: Oto krew przymierza, 
które Pan zawarł z wami na podstawie 
wszystkich tych słów (Wyjścia / II Mojż. 24,8). W 
tym tekście czytamy identyczne słowa: krew 
przymierza. 
 
W Jezusie mamy przymierze z Bogiem. To 
kontynuacja przymierza, które Bóg zawarł z 
Abrahamem i z Izraelem, ale jednocześnie to 
całkiem nowe przymierze. 

31 Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z 
domem izraelskim i z domem judzkim nowe 
przymierze. 32 Nie takie przymierze, jakie 
zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich 
ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi 
egipskiej, które to przymierze oni zerwali, 
chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan - 33 
lecz takie przymierze zawrę z domem 
izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę 
mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich 
sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim 
ludem. 34 I już nie będą siebie nawzajem 
pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż 
wszyscy oni znać mnie będą, od 
najmłodszego do najstarszego z nich - mówi 
Pan – odpuszczę, bowiem ich winę, a ich 
grzechu nigdy nie wspomnę (Jeremiasza 
31,31-34). 
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Nowe przymierze charakteryzuje się trzema 
cechami (Jer. 31:31-34): 
- Zakon Boży zostaje wypisany w sercu. 
- Bóg jest Bogiem, a wierzący Jego ludem. 
- Bóg odpuszcza winę za grzech. 
 
Nowe przymierze Boga z jego ludem zostało 
zapieczętowane krwią Jezusa Chrystusa. To 
nowe przymierze gwarantuje przebaczenie 
grzechów i otwiera drogę dla Ducha Świętego, 
aby zapisał prawa Boże w naszych sercach. To 
przymierze jest ważnym tematem  
rozdz. 8-14 tego listu, a Wieczerza Pańska jest 
znakiem i pieczęcią nowego przymierza. 
 
w. 26 
Ogłaszać śmierć Pańską (w. 26) – użyty tu wyraz 
oznacza proklamować, ale też głosić, jak głosić 
kazanie. W momencie, kiedy zbór obchodzi 
Wieczerzę Pańską głosi Ewangelię. 
W ten sposób sakrament Wieczerzy Pańskiej 
jest widzialnym znakiem, blisko związanym z 
głoszeniem Słowa.  
 
Wieczerza Pańska jest przedsmakiem wiecznej 
uczty z Chrystusem i dlatego należy ją obchodzić 
godnie i zgodnie w przesłaniem Ewangelii. 
Wieczerza Pańska jest jak lampa, w porównaniu 
ze słońcem. Lampa daje trochę światła, ale w 
porównaniu z prawdziwym pełnym światłem 
słonecznym, nie wiele znaczy. 
 
Koryntianie nie rozumieli, czym jest Wieczerza 
Pańska, i obchodzili ją niegodnie (w. 26). Paweł 
wyjaśnia im to i koryguje ich błędne praktyki. 
 
w. 27-32 
Te wersety są często źle rozumiane z powodu 
wyrywania ich z kontekstu, ale jak zawsze, 
kontekst decyduje i wyjaśnia znaczenie tekstu. 
Paweł nie pisze tu ogólnie o Wieczerzy Pańskiej, 
lecz kieruje swe słowa do konkretnego zboru, 
reagując na konkretny, poważny problem 
istniejący w tym zborze.  
 
Paweł używa całej serii wyrazów ściśle 
związanych z sądem (choćw tłumaczeniu tego 
nie widać).  
Wyraz niegodne sprawiało wiele problemów. To 
po grecku ten sam wyraz, jak w przypowieści o 
marnotrawnym synu: nie jestem godny być 
twoim synem (Ew. Łukasza 12,48). Jeśli głosimy 
śmierć Pańską, czyli głosimy Chrystusa 

ukrzyżowanego, oznacza to, że nasze czyny, 
nasze słowa, nasze życie powinny być zgodne z 
głoszeniem. 
Jeśli niegodnie jemy i pijemy, jesteśmy winni 
ciała i krwi Pańskiej. Jest to nieco zagadkowe 
zdanie, które prawdopodobnie oznacza, że 
wtedy jesteśmy współodpowiedzialni za śmierć 
Jezusa.  
 
Aby wiedzieć, czy jestem godny, Paweł radzi: 
Niech, więc człowiek samego siebie doświadcza 
(bada). Z powodu tego wersetu wielu 
chrześcijan żyje w lęku i boi się brać udział w 
Wieczerzy Pańskiej. Ale przecież nie oznacza to 
rachunku sumienia w sensie szukania grzechów 
i owoców u siebie, lecz chodzi o to, czy krzyż 
definiuje moje życie?  
Jeśli chodzi o grzechy, kto tak naprawdę jest 
godny? Wszyscy żyjemy z łaski. 
Tu szerszy kontekst (1 Koryntian 11,17-34) 
wyjaśnia. 
 
Wśród chrześcijan w Koryncie nadal istniały 
ogromne podziały, które były w społeczeństwie. 
Koryntianie świętowali Wieczerzę Pańską w 
sposób poniżający biedniejszych i zachowywali 
się egoistycznie, podczas gdy Apostoł mówił, że 
w Chrystusie nie ma Żyda, ani Greka, nie ma 
niewolnika, ani wolnego, nie ma mężczyzny, ani 
kobiety (Gal. 3,28). 
Koryntianie zachowali się jak ktoś, kto 
protestuje przeciwko wojnie i przemocy a przy 
okazji bije niewinnego człowieka, którego 
spotyka przypadkiem.  
 
Podział wśród Koryntian jest głębszy niż bogaci-
biedni, ponieważ podział jest między tymi, 
którzy naśladują Chrystusa i biorą swój krzyż na 
siebie (co oznacza: żyć już nie dla siebie, lecz dla 
Chrystusa), a tymi, którzy tego nie robią (Por. 
Mk. 14:17-21, gdzie uczniowie są egoistyczni).  
Jeżeli traktuję Wieczerzę Pańską 
indywidualistycznie, nie rozróżniam ciała i 
grzeszę. Wieczerza zawsze ma wymiar 
wspólnotowy. 
 
Ale aby móc brać udział w Wieczerzy Pańskiej, 
każdy musi rozróżniać ciało, co nie jest całkiem 
jasne. 
Niektórzy twierdzą, że chodzi o obecność 
Chrystusa w sakramentach, lub o ciało 
ukrzyżowanego Chrystusa, choć w kontekście 
jest to mało prawdopodobnym.  
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W tym kontekście najbardziej logicznym 
znaczeniem jest, że każdy, kto bierze udział, 
musi rozróżniać i uznać Kościół, jako Ciało 
Chrystusa. Oznacza to uznanie jedności w 
Chrystusie, co było problemem w Koryncie.  
 
Nie uznając Ciała Chrystusa popełnia się bardzo 
poważny grzech. Aż tak poważny, że Apostoł 
pisze, że właśnie z powodu tego grzechu jest 
wielu chorych i umarłych w zborze.  
 
w. 33-34 
Paweł nakazuje, że mają czekać jedni na drugich 
– wyraz można też tłumaczyć, jako: bierzcie / 
otrzymujcie jedni od drugich, lub też: troszczcie 
się o siebie wzajemnie. 

Samo czekanie nie rozwiązuje problemu, 
Koryntianie powinni dzielić się ze sobą.  
 
Nabożeństwo i Wieczerza Pańska nie jest 
miejscem, aby się najeść (skupienie na sobie), 
lecz aby mieć społeczność z Chrystusem i z 
Kościołem (skupienie na innych). Jeśli tylko 
myślisz o sobie i tylko chcesz jeść, to lepiej 
wcale nie iść do Kościoła, lecz pozostać w domu. 
 

Pedro Snoeijer 
 

Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Święta Wieczerza naszego Pana Jezusa Chrystusa 

 
Sakrament Wieczerzy Pańskiej, Komunia, bądź 
po prostu Wieczerza Pańska – to drugi z dwóch 
sakramentów, jakie są sprawowane w 
Kościołach Reformacji, w Kościołach 
protestanckich.  
W poniższym artykule chcemy przede wszystkim 
skupić się na rozumieniu Sakramentu Wieczerzy 
w Kościołach, które w ich życiu wiary oraz w ich 
nauczaniu posługują się pojęciami 
wypracowanymi w oparciu o Słowo Boże.  
 
Wieczerza w rozumieniu biblijnym jest 
posiłkiem wspólnotowym, ustanowionym przez 
Jezusa Chrystusa (por. Ewangelia Marka 14,22-
25 i teksty paralelne), który jest celebrowany 
podczas nabożeństwa wspólnoty, społeczności 
chrześcijańskiej.  
Chleb i wino są rozdawane uczestniczącym w 
komunii, jako znak i wspomnienie jedynej ofiary 
Chrystusa na krzyżu. Przez Słowo - chleb i wino 
stają się, dzięki Duchowi Świętemu, nośnikami 
obecności Pana ukrzyżowanego i 
zmartwychwstałego, źródłem zbawienia dla 
tego, który przyjmuje je w wierze.  
 
Jak uczy Katechizm Heidelberski, który nie jest 
księgą symboliczną ograniczoną wyłącznie do 
Kościołów tzw. reformowanych, czy zwanych na 
kontynencie amerykańskim prezbiteriańskimi, 
ale jest po prostu zbiorem nauk opartych o 

solidną refleksję biblijną (każdorazowo zresztą 
odnosząc się do tekstów Pism Świętego), przez 
Wieczerzą Pańską Bóg przypomina mi i 
zapewnia mnie, że uczestniczę w jedynej ofierze 
Jezusa Chrystusa, która dokonała się na Krzyżu, 
we wszelkich dobrach z tej ofiary płynących; w 
Wieczerzy Bóg pomaga mi „schwycić” owoce tej 
jedynej ofiary.  
 
A zatem, w sposób równie jednoznaczny jak 
chleb Wieczerzy, który jest łamany i rozdawany 
oraz jak kielich wina, który jest mi dany do picia, 
w taki to pewny sposób Ciało Chrystusa zostało 
ofiarowane i zostało „złamane” dla mnie na 
Krzyżu, a Jego krew została wylana na 
odpuszczenie moich grzechów.  
Podobnie zatem, jak chleb, który w naturalny 
sposób (postrzegalny i zrozumiały dla 
wszystkich) ma moc żywić moje ciało, wspierać 
jego rozwój, oraz tak jak wino rozwesela moje 
serce, w podobny sposób – mówi Katechizm – 
ciało Chrystusa ma moc bycia dla mnie 
pożywieniem duchowym, a Jego krew jest 
radością i siłą mojej duszy.  
 
Kościoły protestanckie nie przyjmują 
jakiejkolwiek hierarchii, pozwalającej uważać 
Wieczerzę za bardziej lub mniej ważną od 
głoszenia Słowa lub od Chrztu.  
Słowo i sakrament są środkami (w sposób 

http://www.pedrosnoeijer.blogspot.com/
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bezpośredni nie porównywalnymi między nimi), 
którymi Pan Bóg posługuje się, aby zbliżyć się do 
ludzi.   
Aby to mocniej podkreślić, protestantyzm woli 
zatem mówić o Wieczerzy Pańskiej, a nie o 
Eucharystii, ponieważ termin Eucharystia 
zawiera dla niektórych tradycji chrześcijańskich 
więcej treści niż posiłek wspólnotowy i termin 
ten określa czasem całe nabożeństwo 
wspólnoty.  
Jak większość Kościołów, protestantyzm uważa, 
zgodnie z Kościołem pierwszych wieków, że 
komunia wokół stołu komunijnego i społeczność 
(czyli komunia) między różnymi wspólnotami 
lokalnymi są w ścisłej relacji. Wieczerza jest 
momentem, gdzie Chrystus ofiaruje 
indywidualnemu wierzącemu wybaczenie i 
życie, ale jest ona także świątecznym 
momentem zgromadzenia społeczności 
wierzących, widzialnym wyrazem rzeczywistości 
jedności Kościoła - Ciała Chrystusa.  
Spożywanie chleba i picie wina jednoczy 
uczestników Wieczerzy z ich Panem, który sam 
przewodniczy przy stole komunijnym i tworzy 
nową więź pomiędzy zaproszonymi.  
 
Rozumienie Wieczerzy było często ważnym 
powodem wielu napięć pomiędzy różnymi 
tradycjami chrześcijańskimi, na tyle silnymi, że 
pojmowanie Wieczerzy pociągnęło za sobą 
podział (już od XVI wieku) między Kościołami.  
 
Różnice rozumienia Wieczerzy dotyczą przede 
wszystkim następujących zagadnień:  
 
1. Rozumienie rzeczywistości i sposobu 
obecności Chrystusa w Wieczerzy.  
Jest to kwestia obecna od początków 
protestantyzmu, w ich dyskusji z Kościołem 
katolickim, ale także pomiędzy nimi samymi.  
 
Aby próbować zrozumieć właściwie sens (i 
trudności historyczne) tego sakramentu należy - 
wydaje się nam - powrócić do ustanowienia go 
w wersji podanej w 1 Liście Apostoła Pawła do 
Koryntian (1 Kor 11,23-26):  

Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam 
przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był 
wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, 
złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało 
moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę 
moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: 
Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; 

to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę 
moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z 
kielicha tego pijecie, śmierć Pańską 
zwiastujecie, aż przyjdzie. 

Paweł Apostoł, realizując w posłuszeństwie to, 
co jest nakazem Pańskim (Albowiem ja 
przejąłem od Pana to, co wam przekazałem...) 
zaświadcza, że dzielenie się chlebem i winem 
jest fundamentem życia Kościoła. Przywraca 
bowiem, ale i ożywia, pamięć ostatniego 
posiłku, który Jezus dzielił ze swoimi uczniami – 
posiłku pożegnalnego.  
 
Pan Jezus tej nocy, której był wydany... 
Trzy pierwsze Ewangelie czynią z ostatniego 
posiłku Jezusa wieczerzę, podczas której 
celebruje się żydowską Paschę: uwolnienie z 
niewoli do wolności i początek marszu w 
kierunku Ziemi Obiecanej. Natomiast Ewangelia 
Jana sytuuje ten posiłek zaraz przed tym 
świętem.  
Szereg egzegetów (specjalistów Biblii) uważa, że 
wersja Jana jest bardziej prawdopodobna.  
W tym jednak co dotyczy nas dzisiaj, ważnym 
jest, że posiłek ten odbywał się w kontekście i 
znaczeniu Paschy, nadającej określony 
charakter gestom Jezusa.  
Żydzi celebrowali Paschę, aby przypomnieć 
Wyjście z Egiptu, które było wyjściem ludu z 
niewoli do wolności.  
W Misznie, kodeksie prawa judaizmu, istnieje 
cały traktat poświęcony nakazom związanym ze 
świętem Paschy. Noc paschalna jest opisana 
jako punkt kulminacyjny interwencji Boga 
pośród ludzi: Wyprowadził nas z niewoli do 
wolności, z udręki do radości, z żałoby do 
rozradowania, z ciemności do wielkiego światła, 
z poddania do wyzwolenia.  
Ten kontekst, znaczenie z nim związane, 
rozbrzmiewa w obrządku święta Paschy, ale 
rozbrzmiewa także podczas każdej celebracji 
Wieczerzy Pańskiej, która przypomina 
ukoronowanie Bożego – wyzwalającego - 
działania.  
 
Jeżeli Jezus dzielił swój ostatni posiłek w wieczór 
Paschy, bądź w przeddzień tygodnia 
paschalnego, to zrobił to po to, aby wpisać 
swoje dzieło w historię Bożego uwolnienia.  
Niemniej to, co zaskakuje być może najbardziej 
(ale i najbardziej dzieli chrześcijan), to słowa 
wypowiedziane przez Jezusa, biorącego chleb: 
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to jest ciało moje oraz biorącego kielich: to 
jest  krew moja.  
To jest krew moja – cztery słowa po polsku; po 
grecku (w języku oryginału Nowego 
Testamentu) jest tych słów pięć.  
Ileż dyskusji narosło wokół tych słów. Jedni 
twierdzą, że są to słowa określające chleb, tzn. 
że stał się on Jego Ciałem; inni twierdzą jest to 
znak ( że chleb reprezentuje Ciało Chrystusa).  
Kiedy do tego doda się próby (jednych i drugich) 
wytłumaczenia, jak chleb staje się Ciałem 
Chrystusa, dochodzi do jeszcze większego 
zagmatwania problematyki... 
 
Jeżeli jednak chciałoby się powrócić do źródła, 
próbując odnaleźć słowa, które Jezus naprawdę 
wypowiedział (a Jezus przecież nie mówił po 
grecku, ani po łacinie), cała debata wokół 
znaczenia wypowiedzianych słów staje się nieco 
bezproduktywna. Dlaczego? Ponieważ w języku 
aramejskim, w jakim mówił i nauczał na co dzień 
Jezus, słowa jest po prostu nie używa się. 
Najprawdopodobniej powiedział On po prostu: 
To moje ciało.  
Ponadto, słowo ciało, ma w myśli biblijnej 
znaczenie dużo szersze, niż jego znaczenie, jakie 
przybrało wśród nas, w naszej kulturze.  
 
Mamy prawie naturalną skłonność, a to pod 
wpływem kultury greckiej, odróżniania ciała od 
ducha. Kiedy jednak Jezus mówi o ciele, 
przywołuje On (w znaczeniu przyjętym w Jego 
kulturze) całość osoby ludzkiej. Ten sens jest 
jeszcze bardziej wzmocniony, jeśli dołączymy do 
ciała krew, która jest symbolicznym „miejscem”, 
w którym „przebywa” życie.  
 
Te powyższe uwagi ukazują, jak bardzo jest 
niebezpiecznym i sterylnym silenie się na zbyt 
materialną interpretację tego, o czym myślał 
Jezus, rozdając chleb i wino swoim uczniom i 
mówiąc do nich: To ciało moje... To moja krew.  
 
Co jednak nieco bardziej obiektywnie, 
niezależnie od prób podejmowanych przez 
różnych teologów, związanych z tym czy innym 
Kościołem, możemy powiedzieć o intencji 
Chrystusa, to to, że oferując swoim uczniom - a 
dzisiaj i nam - chleb i wino, chce On wejść w 
nasze życie inaczej, niż tylko przez wypowiadane 
słowa; chce mówić do naszej osoby inaczej, niż 
tylko za pomocą słów.  

Kiedy mówi:  To moje ciało...To moja krew..., to 
przypomina nam, że jest Emmanuelem, Bogiem 
z nami, Słowem, które stało się ciałem.  
Jego obecność nie jest jakąś myślą, jakimś 
ideałem lub sentymentem, ale jest ona życiem; 
zakorzenia się w naszym realnym - tu na tej 
ziemi - istnieniu.  
To zatem bardziej przez wiarę, niż naszym 
rozumem, mamy pojmować obecność Chrystusa 
w elementach Wieczerzy Pańskiej. W chlebie i 
winie Jezus Chrystus przypomina nam swoje 
słowa i swoje dzieła wybaczenia, swoje 
przypowieści i uzdrowienia, swoją mękę i 
zmartwychwstanie.  
Całość życia Chrystusa jest obecna w tym 
posiłku, jest znakiem Nowego Przymierza.  
 
2. Reasumując.  
Katolickie rozumienie przemiany chleba i wina 
w ciało i krew Chrystusa (tzw. 
transsubstancjacja) była żywo kontestowana 
przez Reformację luterańską, która uważa 
obecność Chrystusa cum, in i sub (z, w i pod) 
postaciami chleba, nie chcąc jednocześnie 
poszukiwać pełni wyjaśnienia i precyzować tej 
tajemnicy.  
 
Jan Kalwin kładł nacisk na duchowe 
uczestniczenie wierzącego w Chrystusie 
uwielbionym. To działanie Ducha Świętego 
jednoczy mnie - przez moją wiarę - z ciałem 
świętym Jezusa Chrystusa, który oddał się za 
mnie. Zjednoczenie dzięki Duchowi jest 
zjednoczeniem z Ciałem Chrystusa.  
 
Ulryk Zwingli odrzucał rozważanie rzeczywistej 
obecności Chrystusa w Wieczerzy, podkreślając 
bardziej jej wymiar symboliczny - pamiątki 
nauczania i dzieła Chrystusa.  
 
Współczesny dialog między Kościołami 
Reformacji historycznej (luterańskimi i 
reformowanymi) wyrażony w dokumencie z 
1973 roku, zwanym Konkordią Leuenberską, 
pozwolił przejść w części ponad tym, co dzieliło 
te dwie tradycje. W artykule 18 Konkordia 
ustanawia, że: „W Wieczerzy Pańskiej 
zmartwychwstały Jezus Chrystus przez Słowo 
obietnicy wraz z chlebem i winem udziela 
samego siebie w ciele i krwi, ofiarowanych za 
wszystkich. W taki sposób ofiarowuje siebie 
całkowicie tym wszystkim, którzy przyjmują 
chleb i wino. Wierząc przyjmuje się Wieczerze 
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Pańską na zbawienie, nie wierząc - na sąd”.  
 
3. Kościoły protestanckie zawsze żywo 
oponowały przeciw katolickiej koncepcji ofiary 
eucharystycznej, ofiary Mszy składanej przez 
Kościół.  
 
Protestanci kładą nacisk na jedyność i pełną 
wystarczalność ofiary Chrystusa na krzyżu. 
Podkreślają ponadto, że Wieczerza jest darem 
Boga, który – podobnie jak Słowo – jest dany 
ludziom w taki sposób, aby ani oni sami, ani 
jakikolwiek Kościół, nie czuli się autorami, czy 
współtwórcami, współpracownikami ofiary 
składanej Bogu.  
 
4. Ostatnia kwestia, to ministerium 
(przewodniczenie Wieczerzy Pańskiej) -  
umocowanie i określenie w Kościele osoby 
przewodniczącej Wieczerzy.  
 
Dla Kościoła katolickiego i Kościołów 
prawosławnych jedynie Eucharystia, której 
przewodniczy biskup lub ksiądz, którego on 
(biskup) deleguje, jest ważna.  
Wynika z tego, że Kościoły, których duchowni 
nie są włączeni w tę tradycję 
(oczywiście  myślimy tutaj o Kościołach 
protestanckich) nie są w oczach katolików, czy 
prawosławnych, zdolnymi do celebrowania 
prawdziwej w ich (katolickim i prawosławnym) 
rozumieniu Eucharystii.  
Takie rozumienie rzeczy ma swoje praktyczne 
konsekwencje: Kościoły katolickie i 
prawosławne zakazują ich wiernym uczestniczyć 
w Wieczerzy protestanckiej. Po stronie 
protestanckiej otwartość do uczestniczenia w 
Wieczerzy również jest zmienna w zależności od 
tradycji...  
Współczesny dialog między Kościołami 
protestanckimi skutkuje dużo większym niż w 
przeszłości otwarciem na uczestniczenie 

członków różnych Kościołów protestanckich w 
Wieczerzy.  
 
W Kościołach tzw. ewangelikalnych osoba 
przewodniczącego Wieczerzy Pańskiej jest 
pojmowana bardzo różnie. Czasami są to 
ordynowani pastorzy, a w Kościołach, w których 
ministrium (posługa) pastorska nie jest 
definiowana jako odrębna pośród innych, 
Wieczerzy Pańskiej przewodniczą starsi zboru, a 
nawet dowolni członkowie zborów.  
 
Współcześnie, praktyka Wieczerzy wśród 
protestantów staje się częstszą niż w przeszłości 
i podczas jej celebracji kładzie się szczególnie 
mocno nacisk na epiklezę (wezwanie Ducha 
Świętego), na dzieło Ducha Świętego czyniącego 
- przez Słowo - Chrystusa obecnym i ofiarującym 
zbawienie temu, którzy w komunii uczestniczy.  
Tradycja zwingliańska (obecna w wielu 
Kościołach typu tzw. ewangelikalnego) kładzie 
bardziej niż na epiklezę nacisk na wspólnotę 
przyjmującą Wieczerzę, niż na chleb i wino jako 
takie.  
 
Ważnym aspektem, współcześnie często 
podkreślanym w trakcie celebrowania 
Wieczerzy, jest świadomość wezwania - przez 
fakt przyjmowania Komunii – wszystkich 
Kościołów lokalnych oraz chrześcijan 
indywidualnie, do zaangażowania w dzieło 
pojednania ludzi z Bogiem, do budowania 
odnowionej społeczności w tym świecie. 
Poprzez tę orientację eschatologiczną, 
sprawowanie Wieczerzy jest także głoszeniem 
przyjścia Królestwa Bożego i nowego 
stworzenia, na które wszyscy wierzący 
czekamy.  
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły na ten i inne tematy oraz rozważania 
biblijne – na blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com/
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Belgijskie Wyznanie Wiary 

 

 
Artykuł XXXV 

Święta Wieczerza naszego Pana Jezusa Chrystusa 
 
Wierzymy i wyznajemy, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus nakazał i ustanowił sakrament wieczerzy 
świętej, aby karmić i wspierać tych, których już odrodził i włączył do swojej rodziny, to jest Kościoła. 
 
Ci, którzy są odrodzeni, mają w sobie dwojakie życie - jedno cielesne i ziemskie, w którym uczestniczą od 
swoich pierwszych narodzin i które jest udziałem wszystkich ludzi; drugie natomiast duchowe i 
niebiańskie, które otrzymują wraz z powtórnym narodzeniem, a które bierze się ze Słowa Ewangelii i ze 
społeczności z ciałem Chrystusa - życie to nie jest powszechne, lecz należy jedynie do wybranych Bożych. 
Dlatego Bóg dał nam ku pokrzepieniu naszego cielesnego i ziemskiego życia ziemski i powszechny chleb, 
który jest dlań pożyteczny i dostępny wszystkim ludziom, tak samo jak życie. Lecz dla wsparcia 
duchowego i niebiańskiego życia wierzących Bóg zesłał chleb żywota, który zstąpił z nieba, a mianowicie 
Jezusa Chrystusa, który posila i wzmacnia duchowe życie wierzących, kiedy Go spożywają, to znaczy, 
kiedy Go akceptują i przyjmują przez wiarę w duchu. 
 
W celu zobrazowania nam tego duchowego i niebiańskiego chleba Chrystus ustanowił ziemski i widzialny 
chleb jako sakrament swego ciała oraz wino jako sakrament swojej krwi, aby przez nie poświadczyć nam, 
że tak jak przyjmujemy i trzymamy ten sakrament w naszych dłoniach oraz go jemy i pijemy naszymi 
ustami, przez co nasze życie jest następnie posilone, tak pewne jest, że przez wiarę (która jest ręką i 
ustami naszej duszy) otrzymujemy prawdziwe ciało i krew Chrystusa, naszego jedynego Zbawiciela, dla 
naszych dusz - dla podtrzymania naszego duchowego życia. 
 
Tak jak pewne jest ponad wszelką wątpliwość, że Jezus Chrystus nie na darmo nakazał nam sprawowanie 
swych sakramentów, tak też sprawia w nas wszystko to, co zostało zobrazowane w tych świętych 
znakach, choć sposób w jaki się to odbywa przekracza nasze zrozumienie i możliwości pojmowania, gdyż 
działania Ducha Świętego są zakryte i niepojęte. Jednakże nie mylimy się twierdząc, że to co jemy i 
pijemy, jest prawdziwym i rzeczywistym ciałem oraz prawdziwą krwią Chrystusa. Lecz sposób, w jaki w 
nich uczestniczymy, nie dotyczy ust, lecz ducha przez wiarę. A zatem, chociaż Chrystus zawsze siedzi po 
prawicy swego Ojca w niebiosach, to jednak nie wzdryga się przed uczynieniem nas swymi uczestnikami 
przez wiarę. Ta uczta jest duchową biesiadą, w której Chrystus zaszczepia siebie w nas wraz z wszelkimi 
płynącymi z tego korzyściami, a także daje nam w niej rokoszować się Nim oraz zasługami zdobytymi 
przez Jego cierpienia i śmierć - karmi, wzmacnia i pociesza nasze ubogie i smutne dusze, kiedy jemy Jego 
ciało, a także ożywia i pokrzepia je, kiedy pijemy Jego krew. 
 
W dodatku, chociaż sakramenty ściśle łączą się z rzeczywistością w nich zobrazowaną, to jednak nie 
wszyscy mają udział w obu. Niewierni przyjmują ten sakrament ku własnemu potępieniu - nie otrzymują 
oni jego rzeczywistości, tak samo jak Judasz i Szymon czarnoksiężnik przyjęli sakrament, lecz nie 
Chrystusa, który jest w nim zobrazowany, i w którym jedynie wierzący mają uczestnictwo. 
 
Na koniec, przyjmujemy ten święty sakrament w zgromadzeniu Bożego ludu, z pokorą i czcią, 
wspominając należycie śmierć Chrystusa, naszego Zbawiciela, z dziękczynieniem, wyznając tym naszą 
wiarę, a także chrześcijańską wiarę. Dlatego nikt nie powinien przystępować do tej uczty bez 
uprzedniego badania siebie, aby przypadkiem jedząc ten chleb i pijąc z tego kielicha, nie jadł i nie pił 
własnego sądu. Pokrótce, ten święty sakrament skłania nas do gorliwej miłości dla Boga i naszego 
bliźniego. 
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Odrzucamy wszelkie domieszki i potępienia wymysły, które ludzie dodali lub zmieszali z sakramentami, 
profanując je, i zarazem stwierdzamy, że winniśmy być w pełni usatysfakcjonowani ustanowieniami 
przekazanymi nam przez Chrystusa i Jego apostołów i tak się do nich odnosić, jak to i tamci czynili. 
 


