
Wieczerza Pańska – części 1-3 

Wieczerza Pańska lub Komunia jest jednym z zaledwie dwóch rytuałów Nowego Testamentu - drugim 

jest chrzest wodny. Wszystkie inne rytuały Starego Testamentu zostały pochłonięte ofiarą Jezusa. 

Niektórzy mogą sugerować, że chrzest Duchem Świętym jest trzecim, ale jest to po prostu duchowe 

napełnienie, nie zaś zewnętrzny akt, taki jak zanurzenie w wodzie lub spożycie posiłku, więc zazwyczaj 

nie wymienia się go pośród rytuałów Nowego Testamentu. 

Czy jest to fundamentem naszej wiary, jak to wielu dzisiaj uważa? 

Kiedy autor Listu do Hebrajczyków wymienia „zasady (podstawy) nauki o Chrystusie”, w 6:1-2 wymienia: 

odwrócenie się od martwych uczynków, wiara w Boga, chrzty (wodą i Duchem Świętym), nakładanie rąk, 

zmartwychwstanie oraz sąd wieczny. (Czy kiedykolwiek słyszałeś o tym na zajęciach dla „nowych 

wierzących” lub w czasie kazania?) 

Wieczerza Pańska nie jest częścią wymienionych tu podstaw, fundamentu. Nauczanie o nakładaniu rąk 

jest fundamentalne, ale Wieczerza Pańska taka nie jest. To powinno być dzisiaj wyraźnie powiedziane. 

Jeśli uważasz Wieczerzę Pańską za fundamentalną doktrynę, to może powinieneś przemyśleć to, co 

mówi o tym Pismo Święte. W ten sposób odnawiamy nasz umysł, aby myśleć teraz tak, jak myśli Bóg. 

Pokuta (odwrócenie się) JEST częścią fundamentu naszej wiary. Wieczerza Pańska nie jest. 

Zrozum proszę, że popieram całkowicie Wieczerzę Pańską i celebruję ją kilka razy w roku. Ale jeśli 
chodzi o fundamentalne nauczania, Pismo Święte nie uznaje jej za taką. To prawdopodobnie jest 

szokiem dla niektórych, ale to dobry szok, abyś zaczął myśleć teraz tak, jak myśli w tej sprawie Bóg. 

Zwróć uwagę… 

W Dz. 2:38, gdy zgromadzony tłum usłyszał wyjaśnienia Piotra dotyczące Pięćdziesiątnicy i zapytał, co 

muszą zrobić, aby zostać zbawionymi, Piotr odpowiedział im : „Nawróćcie się (pokutujcie)…” W Dz. 3:19, 

kiedy chromy został uzdrowiony, a zgromadzeni ludzie byli świadkami tego cudu, Piotr wezwał ich, aby 

„pokutowali i nawrócili się”. W Dz. 8:22, kiedy czarnoksiężnik Szymon chce otrzymać moc, by nakładać 
ręce ku chrztowi Duchem Świętym, Piotr odpowiada mu, aby „pokutował i modlił się do Boga”. W Dz. 

11:18, kiedy Piotr mówi liderom, jak domownicy Korneliusza tak samo, jak oni narodzili się na nowo i 

otrzymali Ducha Świętego, to jest tam napisane, że wszyscy „radowali się, że i poganom dał Bóg 

upamiętanie (pokutę) ku żywotowi”. 

Paweł znajdując się  na Wzgórzu Marsa w Atenach w Dz.17:30 mówi im: „Bóg…  teraz jednak wzywa 

wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali.” W Dz. 20:21, w swoim ostatnim pożegnaniu z 

przywódcami Efezu Paweł mówi, że był wierny „ wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania 

się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego, Jezusa.” W Dz. 26:20 w swojej obronie przed Agryppą 

mówi to samo i dodaje: „aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania.” 

Zastanawiam się więc, co by się stało, gdybyśmy bardziej byli zainteresowani pokutą i naszym prawym 

życiem niż tym, jak i kiedy powinniśmy spożyć Wieczerzę Pańską? Jak wyglądałoby ciało Chrystusa, 

gdybyśmy mieli takie same priorytety, jakie Bóg wymienia w swoim Słowie? Co by było, gdyby w czasie 

każdej porannej niedzielnej Eucharystii wzywano także do pokuty? A może czas poświęcony na 

celebrowanie Wieczerzy Pańskiej chociaż w połowie poświęcono wezwaniu do pokuty? 

To ciekawa rzecz do przemyśleń, lecz teraz powróćmy do tematu... 

Wiele napisano o pierwotnym kościele, który co tydzień obchodził Wieczerzę Pańską, ale wiele z tych 

tekstów opiera się na błędnych założeniach, patrząc na starożytne wyrażenia współczesnymi oczami. 

Interpretują wyrażenie „łamanie chleba” jako oznaczające Wieczerzę Pańską, co jest czymś 
niepoprawnym. Wyrażenie to było powszechne w pierwszym wieku i oznacza posiłek zjedzony z innymi - 

wspólny posiłek. Nie mieli wtedy krojonego chleba, więc łamali chleb przy każdym posiłku - czasem 



obejmowało to Wieczerzę Pańską, ale czasem był to po prostu tylko posiłek. Jezus łamał chleby i dzielił 

ryby, ale nikt chyba nie twierdzi, że było to Wieczerzą Pańską? Nie, to był tylko posiłek. (Mt 14:19, 15:36, 

26:26) 

W Dz. 2:42 jest napisane, że uczniowie trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, łamaniu chleba i 

modlitwie. Wyrażenie „łamanie chleba” w języku greckim oznacza wspólny posiłek – ludzie zbierali się, 

aby wspólnie zjeść. Wieczerza Pańska była częścią posiłku, ale nie każdego. Nacisk położono na 

gromadzeniu się celem wspólnych relacji, jedzenia, modlitwy i nauczania. 

Widzimy to w Dz. 20:11, kiedy Paweł wskrzesza młodzieńca, który wcześniej zasnął, wypadł przez okno i 

zginął. Po wskrzeszeniu wszyscy łamali chleb, a Paweł rozmawiał aż do świtu, po czym wyszedł. Tekst 

nie mówi, że mieli Wieczerzę Pańską, lecz że zjedli razem późny posiłek. 

W Dz. 27:35 opisana jest taka sama praktyka łamania chleba, gdy to Paweł w czasie sztormu zapewnia 

wszystkich 276 podróżujących statkiem, iż anioł powiedział mu, że nie zginą i udowadnia to biorąc chleb, 

dziękując Bogu, po czym łamie go i spożywa. 

W kościele domowym, 

...kiedy obchodzona jest Wieczerza Pańska, jest ona często częścią posiłku. Jej częstotliwość zależy od 

grupy czy też gospodarza spotkania. Czasem zwykłe spotkanie wierzących może zawierać Wieczerzę 

Pańską, jeśli tylko mają taką wolę. Można to zrobić nawet samemu lub w dwie osoby - w Piśmie Świętym 

jest bardzo niewiele na ten temat wskazówek, no może poza tym, aby sprawdzić stan naszego serca, ale 

o tym powiemy kolejnym razem. 

Jeśli zdejmiemy religijne okulary i cofniemy się w czasie do I wieku, zobaczymy Wieczerzę Pańską jako 

część większego posiłku, który miał miejsce w czasie zgromadzenia w domach wierzących. Nie zawsze 

było to częścią „robienia kościoła”. Najczęściej jest to po prostu sposób, aby upamiętnić Jego śmierć i 
poniesioną ofiarę i nie jest on ograniczony ani miejscem ani jak często jest celebrowany. 

Inną kwestią jest to, że w całym Nowym Testamencie, 

... poczynając od 30 lat opisanych w Dziejach Apostolskich, aż do wszystkiego, co napisali w ciągu 70 lat 

Paweł, Jakub, Jan, Piotr i Juda, jedyne miejsce, gdzie jest mowa o Wieczerzy Pańskiej, znajduje się w 1 

Kor. 11. Znalazło się ono tam jedynie z powodu kłótni, która miała miejsce między ludźmi ją 

obchodzącymi. Na szczęście możemy skorzystać z zamieszczonych tam instrukcji. 

W przeciwieństwie do Wieczerzy Pańskiej, odniesienia do przebaczania, szanowania siebie nawzajem, 

modlitwy, pokuty, chrztów itp. są wielokrotnie wspominane lub nauczane w całym Nowym Testamencie. 

Czego dowodzi fakt, że Wieczerza Pańska jest wspomniana tylko raz, podczas gdy inne tematy w tych 

samych listach poruszane są wielokrotnie? Tylko tego, że Wieczerza była po prostu częścią tego, co 

między innymi robili, nie zaś celem samym w sobie, ani też celem ich zgromadzeń. 

A jakie kwestie poruszył Paweł, gdy odniósł się sposobu w jaki Koryntianie spożywali Wieczerzę Pańską? 

A to już na kolejny raz. Do tego czasu wiele błogosławieństw. 

+++ 

Czy wiesz, że Paweł napisał, że niewłaściwe uczestniczenie w Wieczerzy Pańskiej może spowodować 
„słabość, chorobę” lub przedwczesną śmierć? Niesamowite, ale prawdziwe. 

Weź pod uwagę, że jeśli coś pójdzie źle w czasie chrztu wodnego, to ktoś może się zakrztusić wodą, ale 

ostatecznie nic mu nie powinno się stać. Jeśli osobę chrzczoną złapie się za niewłaściwą część ciała, to 

również może to spowodować pewne zakłopotanie, ale można przeprosić i naprawić swój błąd.  



Jednak Paweł powiedział Koryntianom, że ponieważ niektórzy z nich mieli niewłaściwe serce w 

momencie przyjmowania Wieczerzy Pańskiej, dlatego: „…jest między wami wielu chorych i słabych, a 

niemało zasnęło.”. To naprawę poważna sprawa! 

Kultura Koryntu a kultura Królestwa Bożego 

Paweł pisał swój list do Rzymian będąc w Koryncie – świadczy o tym  fragment Rzym. 16:22-23: 

„Pozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który ten list pisałem. (23) Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i 

całego zboru. Pozdrawia was Erast, skarbnik miejski, i brat Kwartus.” 

Podczas wykopalisk archeologicznych w 1929 r. w Koryncie odkryto kamień, w którym wyryto wzmiankę 

o Erascie - skarbniku Koryntu. To dowodzi, że list Pawła do Rzymian został napisany z tego miasta. 

To ważne dla nas w aspekcie dyskusji na temat Wieczerzy Pańskiej, ważne ze względu na ludzi 

wspomnianych w Koryncie. Są oni odzwierciedleniem różnorodności kulturowej i rasowej w Ciele 

Chrystusa. Dz. 18:7-8 mówią nam, że w skład ciała Chrystusa wchodzili Żydzi, Grecy i Rzymianie. 

Wszyscy oni gromadzili się na początku w domu Justusa Gajusa. 

Imię Tercjusz to rzymska cyfra 3, 

...a imię Kwartus to rzymska cyfra 4. Paweł dyktował Tercjuszowi, dlatego napisał: „Pozdrawiam Was ja, 

Tercjusz, który ten list pisałem…” Tylko kilka listów Paweł napisał osobiście* . Resztę, o ile nam 

wiadomo, podyktował w części lub nawet w całości. (* Gal. 6:11, Fil.1:19; następnie Kol.4:18, tylko 

pozdrowienie, 2 Tes. 3:17 tak samo.) 

Rzymianie, czyniąc jakiegoś człowieka niewolnikiem Imperium, zabierali mu imię i nadawali numer, 

tatuując go na czole lub nadgarstku. Tak więc niewolnicy 3 (Tercjusz) i 4 (Kwartus) pracowali z Pawłem. 

Był też skarbnik Koryntu, wówczas miasta liczącego około 200 000 mieszkańców. Niewolnicy wywodzili 

się z ludów podbitych przez Rzym, tak więc 3 i 4 nie byli Rzymianami, ale pochodzili z innych narodów, 

innych ras.  

Ciało Chrystusa od dawna jest wielorasowe i wielokulturowe i dobrze się ze sobą dogadywali. 

Przykładem są tu Dz. 13:1, gdzie w Antiochii Syryjskiej widzimy 5 proroków i nauczycieli, którzy noszą 

imiona nosi imiona: Barnaba (Cypr, wyspa na Morzu Śródziemnym), Symeon z Nigru (etniczna Nigeria), 

Lucjusz z Cyreny (współczesna Libia w Afryce Północnej), Manaen ( Izrael) i Saul z Tarsu (Syria). 

Nic więc dziwnego, że niewolnicy nr 3 i 4 współpracują z Pawłem i skarbnikiem dużego miasta Koryntu. 

Wszyscy są równi w Chrystusie… Cóż za cudowna łaska. Jednak w samym Koryncie nie wszystko 

wyglądało tak dobrze. Podczas gdy Tercjusz, Kwartus i Erast nie mieli ze sobą problemów społeczno-

ekonomicznych ani rasowych, jednak inni w tym mieście takowe mieli. 

Uprzedzenia w kościele 

W 1 Kor. 11:17-34 Paweł nawiązuje do grupy ludzi, którzy nie chcą spożywać posiłku ani Wieczerzy 

Pańskiej wraz z innymi. Zanim dołączali do braci (jeśli w ogóle to robili), sami jedli w swoich domach a 

nawet się czasem upijali. 

Korynt był portem morskim - tyglem statków i załóg, właścicieli i kupców z różnych środowisk. Motto 

miasta brzmiało „Wiedza i wolność”, co oznaczało „wszystko jest dozwolone”. Kiedy niektórzy z tych ludzi 

narodzili się na nowo, zaczęli się spotykać w domu rzymskiego Justusa*. Jednak nie oznacza to, że 

wszyscy z nich od razu pozbyli się swoich uprzedzeń i nastawienia. *Dz. 18:7-8 

Co jeszcze warto wiedzieć o Koryncie 

Greczynki cieszyły się dużą swobodą, kobiety rzymskie doświadczały różnego stopnia wolności, a kobiety 

żydowskie były separowane od swoich mężów przebywając na zgromadzeniach („synagoga” to po 

hebrajsku „zgromadzenie”). 



Prawo ustne (tradycja/komentarz) nakazywało im milczeć w czasie spotkań, chociaż prawo Mojżeszowe 

nic takiego nie mówiło – z tego powodu różnie podchodzono do tej kwestii  w całym Cesarstwie 

Rzymskim. 

Greckie żony często nie nosiły welonów. Rzymskie żony zwykle to robiły nosząc lekki „prześwitujący” 

welon. Żydowskie żony, o ile wiemy z historii, zwykle nosiły welon, ale i tu zwyczaje różniły się w 

zależności od regionu Cesarstwa Rzymskiego. 

Starożytna obrączka ślubna 

Noszenie welonu w miejscach publicznych (w naszych Bibliach tłumaczonego jako ‘nakrycie głowy’ – 

przyp. tłum.) było zwyczajem, który miał pokazać wszystkim, że dana kobieta jest mężatką. Welon w 

tamtym czasie bym tym, czym dzisiaj jest obrączka. Żony, które znalazły wolność w Chrystusie, 

wchodząc do domu na spotkanie (kościelne), zdejmowały swoje welony. Były przecież pośród przyjaciół i 

rodziny w Chrystusie. We własnym domu ich nie zakładały, więc dlaczego miały by je zakładać będąc w 

czyimś domu, wśród rodziny w Chrystusie? Teologicznie ma to sens, jednak miejscowe zwyczaje mówiły 

co innego.  

Wyobraź sobie, że wchodząc do czyjegoś domu, zdejmuje się obrączkę… Żona mogłaby chcieć tak 

zrobić, bo przecież jest wolna w Chrystusie - i miałaby rację. Jednakże taki uczynek byłby oznaką braku 

szacunku zarówno wobec jej męża, jak i wobec Pana. 

W takiej sytuacji zgromadzeni ludzie mogli by zastanawiać się, dlaczego taka kobieta nie szanuje samej 

siebie, okazuje brak szacunku wobec własnego męża i wszystkich wokół. Dlaczego hańbi świętość 
małżeństwa obnosząc się ze swoją wolnością w Chrystusie? Przecież  hańbi w ten sposób Tego, który 

spaja Duchem Świętym jej małżeństwo. 

Paweł powiedział także, że kobieta nie powinna afiszować się ze swą wolnością także ze względu na 

anioły odpowiedzialne za jej rodzinę. Powiedział im, że są wolne w Chrystusie, ale niech wezmą pod 

uwagę to, że są mężatkami i niech zakładają welony. Dwa razy powiedział im, aby zwróciły uwagę na 

lokalne zwyczaje i tradycje i aby welony nosiły. 

(Niektórzy z głosicieli tak zwanej „hiper-łaski” twierdzili, że nie ma grzechu ani też żadnej 

odpowiedzialności, ponieważ jesteśmy wolni w Chrystusie. Nie zdawali sobie sprawy, że wolność w 

Chrystusie jest dana, aby dać nam siłę do prowadzenia uświęconego życia – nie zaś aby usprawiedliwiać 
grzeszne lub niewłaściwe zachowanie. Jak mówi Juda w wersecie 4, bezbożni zamieniają Bożą łaskę w 

wymówkę dla rozpusty, która zaprzecza i hańbi Pana Jezusa Chrystusa.) 

Widzimy teraz, o co w tym chodzi. Koryntianie byli grupą ludzi zróżnicowaną rasowo i społecznie, którzy 

przed nawróceniem się mieli różne pochodzenie religijne. W przyszłym tygodniu zajmiemy się 

konsekwencjami uprzedzeń wobec innych podczas przyjmowania Wieczerzy Pańskiej. 

+++ 

Skończyliśmy ostatnio poruszając niektóre z problemów w Koryncie. 

Po tym wszystkim Paweł musiał uporać się z ich uprzedzeniami wobec innych ras, statusu i różnic 

kulturowych. 

Była grupa, która nie chciała jeść z innymi, o czym mowa w 11:17-34. W wersecie 22 Paweł pyta: 

„Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic 

nie mają?” Słowo przetłumaczone jako „gardzić” oznacza gardzić, pogardzać, znieważać. Pochodzi od 

słów „kata” (zły, negatywny) i phroneo (być emocjonalnym). Krótko mówiąc jest tu mowa o postawie 

człowieka. Jednak ich postawa wobec ludzi odmiennych od nich samych była postawą wobec samego 

Chrystusa. 



Czuli się lepsi od innych 

Nie lubili osób X, więc usprawiedliwiali się tym, że tak właśnie czuli. Własne emocje podpowiadały im, jak 

podejmować decyzje i jaką postawę przyjąć. Pismo Święte mówi nam, że mamy mówić własnym 

emocjom, co mają myśleć – mamy poddać je kontroli naszej woli. 

Może ich mama nienawidziła grupy X – tak zostali wychowani, więc także ich nienawidzili. Bycie w 

Chrystusie i kochanie innych ludzi stanowiło dla nich wyzwanie.  

W dużym międzynarodowym porcie morskim, którym był Korynt, właściciele statków i sklepów zwykle nie 

obcowali z tymi, którzy dla nich pracowali. Podobnie jak Żydzi nigdy nie jadali z poganami (Gal. 2:12-14). 

Jednak wszystkie trzy grupy ludzi spotkały się w domu rzymskiego Justusa (Dz. 18: 7-8), aby świętować 
Jezusa.  

Musieli nauczyć się skupić na tym, co ich łączy a nie co dzieli. Musieli nauczyć się „dostrzegać łaskę” w 

sobie nawzajem i „wyciągać rękę na znak wspólnoty”, tak jak Piotr uczynił to wobec Pawła w Gal. 2:9. 

W wersetach 23-27 Paweł przytacza, często powtarzane, słowa Jezusa wypowiedziane podczas 

Ostatniej Wieczerzy, a następnie mówi: „Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego 

niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak 

niech je..." 

W języku greckim brzmi to tak: 

„Ten, kto je i pije, nie rozróżniając Ciała (tj. Kościoła) w tym zgromadzeniu, je i pije sąd dla siebie; bo 

gdybyśmy ocenili siebie samych, nie bylibyśmy sądzeni”. 

„Ocenić siebie” oznacza uczciwą ocenę własnego serca. To nie jest sąd w kategorii niebo czy piekło, lecz 

sąd na ziemi, ponieważ wiedzieli, jaką ofiarę zapłacił Pan, aby im przebaczyć, lecz oni w swej hipokryzji 

nie chcą przebaczyć innym. 

Pamiętaj, że pierwszym poziomem osądu jest osądzanie samego siebie 

Kiedy uczyniłeś Jezusa swoim Panem, osądziłeś siebie samego, przez co unikniesz gorszego sądu. 

Kiedy przyznajemy się do grzechu przed Panem, osądzamy sami siebie. Kiedy przepraszamy tych, 

których skrzywdziliśmy, osądzamy samych siebie. Te rzeczy, za które już się osądzaliśmy, nie będą 

wspomniane w dniu, w którym staniemy przed Panem. 

Jeśli tego nie zrobimy, następnym poziomem osądu jest poniesienie konsekwencji naszych działań. Jeśli 
nie wyciągniemy wniosków z naszej lekcji, później zmierzymy się z tym samym problemem. Bóg jest 

sprawiedliwy i jeśli mówimy, że Go znamy, ale nie postępujemy we właściwy sposób, to słuszną rzeczą 

jest to, że pozwala doświadczyć nam konsekwencji naszych uczynków. 

W tym kontekście osoby, które trzymają się swoich uprzedzeń i nie chcą osądzić samych siebie, 

pozbawiają się tym samym dobrodziejstw ofiary Pańskiej. Wystawiają się na konsekwencje własnych 

uprzedzeń, które są formą nieprzebaczenia. Paweł ujął to tak, że nie przebaczając wystawiają się na 

słabości i choroby. 

„Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło (zmarło przedwcześnie). Bo 

gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, 

znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni.” (w. 30-32) 

Zaburzony układ odpornościowy? 

Oba słowa przetłumaczone jako „słaby” i „chory” oznaczają wątły, słaby, kruchego zdrowia, ułomny. 

Paweł bezpośrednio łączy ich uprzedzenia z osłabionym „systemem odpornościowym” lub ogólną 

skłonnością do chorowania. Powiedział, że dzieje się tak dlatego, że kiedy przyjmujesz Wieczerzę 



Pańską z uprzedzeniami w sercu, stajesz się winny, odmawiając przebaczenia tak, jak Chrystus ci 

przebaczył. Tak więc twoje życie jest w twoich własnych rękach. Krótko mówiąc, jesteś osądzany, 

ponieważ odmówiłeś osądzania samego siebie. 

To takie proste. Ludzie chcą „ciepłego i rozmytego” Jezusa, ale rzeczywistość Nowego Testamentu jest 

taka, że Pan oddaje człowiekowi tak, jak jest to słuszne. To nie jest gra. Stwierdzam, że ludzie, którzy 

szybko wybaczają i nie trzymają urazy, rzadko nawet przeziębiają się (oczywiście nie twierdzę , że jeśli 
np. masz dzieci, to gdy przeziębiają się jest to oznaką problemów w sercu. Dzieci najczęściej łapią katar 

od swoich rówieśników ����. Ja użyłem tego tylko jako przykładu.) 

Co się stanie, jeśli zabierzemy te uprzedzenia ze sobą do grobu? 

Paweł opisał to wcześniej w 1 Kor. 3:1-15. Odniósł się tam do ich sporów i podziałów mówiąc, że to 

drewno, siano i słoma, które spłoną, gdy staną przed Panem. Powiedział też, że oni sami ocaleją, jednak 

jak ktoś, kto przeszedł przez ogień i którego cały dobytek spłonął. 

Radził im, aby się nawrócili, naprawili sytuację, odłożyli na bok podziały i spory i w ten sposób odnieśli 
zwycięstwo nad własną niedojrzałością i kierowaniem się emocjami. Takie zwycięstwo w oczach Panach 

byłoby jak złoto, srebro i drogocenne kamienie. 

Przyjęcie uzdrowienia w czasie przyjmowania Wieczerzy Pańskiej 

Nie oczekuje się od nas, że zbadamy całe nasze życie pod kątem choćby najmniejszej niewłaściwej 

rzeczy, ponieważ to, co się działo w Korynie było rzeczą powszechnie znaną całemu ciału Chrystusa. W 

1 Jan.  3:20 napisane jest, że jeśli nasze serce „potępia” nas, Bóg jest większy niż serce. Greckie słowo 

„potępić” składa się z „kata”, co oznacza „przeciw”, i „gnosis”, co oznacza „wiedzieć”. Innymi słowy, nie 

musisz sam wyszukiwać na siłę tego, o co sądzisz że Bóg może być na ciebie „zły”. Jeśli On chce, abyś 
się uporał z jakąś rzeczą w życiu, da ci wyraźnie znać. Będziesz to wiedział bez kopania w poszukiwaniu 

czegoś niewłaściwego we własnych doświadczeniach życiowych. 

Ci, których serce jest właściwe, którzy nie znajdują w nim nieprzebaczenia, obchodząc Wieczerzę Pańską 

mogą otrzymać uzdrowienie. We właściwy sposób dostrzegamy ciało samego Pana w ciele 

Chrystusowym (kościele) i przyjmujemy również, że „jego ranami jesteśmy uzdrowieni”. 

Około roku 1980 po raz pierwszy usłyszałem, jak kaznodzieja mówił o uzdrowieniu podczas 

przyjmowania Wieczerzy Pańskiej. Później, kiedy byłem przeziębiony, postanowiłem wypróbować to – 

ech… - szaleństwo młodości! (Miałem wtedy około 22 lat i znałem Pana dopiero od około 6 lat). To był 

idealny moment. Byłem przeziębiony, ciągnąłem nosem i miałem lekki kaszel, gdy przypomniałem sobie, 

co powiedział ten pastor. Po upewnieniu się, że nie mam żadnego nieprzebaczenia i niewłaściwej 

postawy wobec innych ludzi powiedziałem sobie, że „Jego ranami zostałem uzdrowiony”, po czym 

przyjąłem Wieczerzę Pańską. Po południu po przeziębieniu nie było już śladu. To było super! 

Oczywiście nie jest to jakaś „cudowna procedura”, jednak w moim przypadku było to potwierdzeniem 

fragmentu Biblii, który omawialiśmy. Przyjmowanie Wieczerzy Pańskiej jest poważnym aktem z naszej 

strony. Sprawia, że odkładamy na bok to, co nas rozprasza, życiowe bagaże, brzemię minionego 

tygodnia i ponownie skupiamy naszą uwagę na Jego ofierze, a tym samym na naszej miłości do tych, 

którzy również idą z Nim przez życie. 

Wiele książek napisano na ten temat, ale mam nadzieję, że to, co napisałem, okaże się dla was 

błogosławieństwem. 

Wiele błogosławieństw 

John Fenn 

 


