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"Wziął też chleb, złożył podziękowania, połamał go i dał im, mówiąc: „To oznacza moje 
ciało, które ma być dane za was. Czyńcie to na moją pamiątkę”. I tak samo kielich — 
gdy już spożyli wieczerzę — mówiąc: „Ten kielich oznacza nowe przymierze na mocy 
mojej krwi, która ma być za was wylana." - Łukasza 22,19-20

    To była uroczysta noc, na początku pierwszego wieku, 14 Nisan według kalendarza żydowskiego, kiedy 
Jezus zorganizował specjalną kolację z jego dwunastoma apostołami - pamiątkową wieczerzę, która będzie 
służyć jako pocieszenie kiedy zabraknie Jezusa. Ta wieczerza jest nazywana Wieczornym posiłkiem lub 
pamiątką śmierci Chrystusa i mamy ja obchodzić, aż do Jego powrotu. Jest to jedyne wydarzenie w całej 
ziemskiej posłudze, które Jezusa polecił upamiętniać swoim naśladowcom. Z tego powodu ta kolacja powinna 
być najważniejsza w umysłach wszystkich ludzi, zwłaszcza tych, którzy są naśladowcami Jezusa Chrystusa.

    W tym roku, 14 Nisan przypada w dniu 26 marca 2013 roku. W tym dniu, po zachodzie słońca, Świadkowie 
Jehowy z całego świata spotkają się razem na wieczerzy, czcząc formalnie tą pamięć w Salach Królestwa, 
salach wykładowych, prywatnych domach, wynajętych budynkach i innych miejscach Zapraszamy, a raczej, 
zdecydowanie zachęcamy, ludzi wszystkich wyznań, aby podzielić się z nami tą nocą przez upamiętnianie 
pamiątkowej wieczerzy w swoich kościołach, halach, salach, domach prywatnych, itp. Jest to ważne, aby 
wszystkie duchowo myślące osoby spotkały się z ludźmi pełnymi wiary, aby uczcić niezrównane życie Jezusa z
Nazaretu i wziąć udział w Wieczerzy Pańskiej tak jak On nakazał. To jest noc dla całej ludzkości, gdyż każdy z 
nas winien jest Mu swoje teraźniejsze i przyszłe życie. 

"On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia; bo za 
jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne w niebiosach i na ziemi, co 
widzialne i co niewidzialne — czy to trony, czy zwierzchnictwa, czy rządy, czy władze. 
Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego. " - Kolosan 1:15-16

            
    Podczas pobytu na ziemi, Jezus wyjaśnił całej ludzkości:

"Jezus mu rzekł: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca 
inaczej, jak tylko przeze mnie. "- Jana 14:6

            
    I dla wszystkich, którzy zdecydują się podążać "tą drogą" w celu dojścia do Ojca, Jezus przygotowywał wiele
miejsc, które możemy otrzymać:

 „Niech wasze serca się nie trapią. Wierzcie w Boga, wierzcie też we mnie. W domu 
mego Ojca jest wiele pomieszczeń. W przeciwnym razie byłbym wam powiedział, bo 
idę, żeby wam przygotować miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, to przyjdę 
znowu i przyjmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, wy też byli. A gdzie ja idę, 
drogę znacie”." - Jana 14:1-2

    Pamiątkowa wieczerza jest bardzo skromnym wydarzeniem opisanym we fragmencie wprowadzającym 
artykuł. (Łk 22,19-20) Polega ona na dzieleniu się chlebem i piciu wina wśród mężczyzn i kobiet 
wiary,pokazujących ich szacunek i uznanie dla Jezusa Chrystusa, na przykładzie życia jakie prowadził i na 
przykładzie jego wspaniałej wiadomości wolności i zbawienia.  Ponieważ pierwsza pamiątkowa wieczerza 
miała miejsce w związku z żydowską Paschą, na stole znajdował się przaśny chleb i czerwone wino.  W 
związku z powyższym, gdy upamiętniana jest ta wieczerza, zazwyczaj organizuje się ją w obecności 
przaśnego chleba i czerwonego wina.  Ale te emblematy są jedynie symbolem czegoś znacznie większego.  

    



Chleb jest symbolem "ciała" Jezusa, które zostało dane w naszym imieniu "- żywe słowo prawdy wciela 
się w śmiertelne ciało. (Jana 6:35, 48-51) Kielich wina jest symbolem nowego przymierza z ludźmi, w których 
prawo Boże jest zapisane w naszych sercach poprzez posługę Ducha Prawdy, który został wylany w naszym 
imieniu. (Jeremiasza 31:33; Jana 16:12-14; Dzieje 2:17-18) Temat znaczenia emblematów, rozszerza artykuł 
"Godne Spożywanie" oraz inne artykuły w sekcji "Artykuły o Pamiątce", znajdujące się na naszej stronie.  
Zamierzamy również opublikować kolejny artykuł z okazji Pamiątki w roku 2013 - "Jezus Pośród Nas". 

    Ważniejsze jest znaczenie symboli, a nie same symbole. Tak więc, jeśli przaśny chleb nie jest łatwo 
dostępny, może być stosowany inny rodzaj chleba. I jeśli wino nie jest dostępne, inny produkt pochodzenia 
winogronowego może zostać użyty, taki jak na przykład sok winogronowy. Ważne jest to, aby ci którzy 
zdecydują się wziąć udział w pamiątkowej wieczerzy i poświęcili się aby wykonywać wolę Ojca, nie spożywali 
napojów alkoholowych, nie wyłączając także dzieci. 

    Niektórzy nie zgadzają się z tą sugestią, twierdząc, że konieczne jest aby był przaśny chleb, ponieważ 
symbolizuje bezgrzeszne ciało Jezusa oraz czerwone wino, gdyż oznacza Jego krew. Ale Jezus nie dał co do 
tego ścisłej wykładni. W rzeczywistości, Jezus był przeciwny takiemu rodzajowi ścisłej rytualizacji. Nie był 
niewolnikiem tradycji. Był o wiele bardziej za duchem prawa, niż za literą prawa. Apostoł Paweł napisał:

"Ale teraz zostaliśmy uwolnieni od Prawa — ponieważ umarliśmy względem tego, co 
nas mocno trzymało — abyśmy byli niewolnikami w nowym sensie przez ducha, a nie 
w starym sensie przez spisany kodeks." - Rzymian 7:6

    Planując rocznicę Pamiątki, proponujemy przeczytać sprawozdanie ewangeliczne z Pamiątkowej Wieczerzy 
i zobaczyć jak Jezus i apostołowie upamiętniali tę noc. (Mateusza 26:17-30; Marka 14:12-26; Łukasza 22:7-
39; Jana 13:1-17:26) W pewnym momencie wieczerzy, Jezus podał chleb i wino i skomentował ich znaczenie. 
Możesz uczynić tak samo podczas Pamiątki, którą organizujesz. Ale zamiast brać ścisły wzór z wieczerzy 
opisanej w ewangeliach, zachęcamy do korzystania ze swojej wyobraźni i niech to duch prowadzi cię w tym 
zakresie. Nie ma żadnych innych formalności, niż dzielenie się chlebem i winem bądź napojem winogronowym.

    Uroczystość była również okazją do omawiania spraw duchowych, w tym braterskiej miłości i jedności.  
Podczas pierwszej Pamiątkowej Wieczerzy Jezus umył uczniom nogi dający tym lekcję pokory. To było w 
zwyczaju w tamtych czasach dla gospodarza przyjmującego swoich gości, aby umywać nogi przybyłym. Do 
tego celu, przy drzwiach były umieszczone dzbany wody, miednice i ręczniki. Ale w tym przypadku, nie było 
sługi, więc kiedy apostołowie przybyli nie było nikogo, kto umyłby im nogi. Którykolwiek z apostołów mógł 
podjąć się tej roli, ale żaden z nich tego nie zrobił. Zamiast tego udali się do stołu i zajęli swoje miejsca, 
subtelnie walcząc o wyróżnioną pozycję obok Jezusa. Jezus nie skarcił ich za brak pokory. On po prostu 
wykazał, czym jest prawdziwa pokora.  

"[Jezus] wstał od wieczerzy i odłożył swe wierzchnie szaty. A wziąwszy ręcznik, 
przepasał się. Następnie nalał wody do miednicy i zaczął myć uczniom nogi oraz 
osuszać je ręcznikiem, którym był przepasany." - Jana 13:4,5

    Potem Jezus wyjaśnił przedstawioną lekcje: 

"Gdy teraz, umył im nogi i położył na jego wierzchnią odzież i położył się znowu przy 
stole, rzekł do nich:" Czy wiesz, co ja wam uczyniłem? Się do mnie: "Nauczycielu, 'i,' 
Panie, i słusznie mówicie, bo jestem taki. W związku z tym, jeśli ja, chociaż Pan i 
Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i powinien umyć nogi siebie.  Na ustawić wzór dla 
ciebie, że tak jak ja do Ciebie, należy zrobić także.  Większość naprawdę mówię wam, 
niewolnik nie jest większy od swego pana ani jeden, który jest posłany większy niż ten,
który Go posłał.  Jeśli wiesz, że te rzeczy, jesteś szczęśliwy, jeśli je zrobić. "- Jana 
13:12-17

    
    Podczas Pamiątkowej Wieczerzy, powinniśmy podejść do tego wieczoru z tego samego rodzaju pokorą do 
naszych braci i sióstr.  Nie musimy umywać sobie nóg, ale powinniśmy być świadomi potrzeby wszystkich tych,
w obecności i szukać sposobów, aby służyć sobie nawzajem.  I po tym dzieleniu się tym osobistym 
wydarzeniem, być może będziemy mogli nieść tą pokorę poza ten budynek, do naszego codziennego życia.  
Przez wiarę możemy wejść do duchowego braterstwa, ale pozostać w nim możemy przez sposób, w jaki 
traktujemy "najmniejszych" z naszych braci. (Mateusza 25:34-40)

    



   

     Było tak wiele innych lekcji, których nauczał Jezus podczas tego wieczoru a które mogą służyć nam do 
dyskusji.  Zobacz nasz artykuł, "Nasza Najświętsza Noc", który opublikowaliśmy z okazji Pamiątki Wieczerzy 
w roku 2012. Zachęcamy, aby dowiedzieć się najwięcej ile zdołasz o Jezusie i jego ziemskiej służbie tak, aby 
tej nocy, emblematy chleba i wina miały dla ciebie większe znaczenie.  Może chcesz przeczytać te artykuły: 
Kim jest Jezus Chrystus? "Stosunek Jezusa do Jednostki", "Wiara i Religia Jezusa" oraz "Oddawanie 
czci Duchem i Prawdę".

    Mimo, że wielu Świadków Jehowy oficjalnie świętowało wieczór z dużą grupą współwyznawców, na ich 
wieczerzy, tylko bardzo mała liczba osób rzeczywiście uczestniczyła w spożywaniu chleba i wina.  My, autorzy 
tej strony, staramy się pomóc im zobaczyć, że wszyscy, którzy należą do Chrystusa, muszą brać udział w 
pamiątkowej wieczerzy.  Jest to okazja, aby otwarcie i publicznie wyznać naszą jedność z Jezusem.  I 
odwrotnie, to jest nasza szansa, aby Jezus otwarcie wyznał swoje zjednoczenie z nami przed swoim Ojcem w 
niebie:

"„Co do każdego więc, kto przyzna się przed ludźmi do jedności ze mną, ja też 
przyznam się do jedności z nim — przed moim Ojcem, który jest w niebiosach; ale kto 
się mnie zaprze przed ludźmi, tego ja też na pewno się zaprę przed moim Ojcem, który 
jest w niebiosach." - Mateusza 10:32-33

    Mamy nadzieję, że jednym ze sposobów do dokonania zmiany w ich naukach jest zachęcenie wszystkich 
aktywnych Świadków Jehowy, którzy przyjęli synostwo z Bogiem i naśladują Chrystusa, aby ich nadzieja była 
znana publicznie po przez spożywanie emblematów.  W ten sposób nasze przywództwo w Brooklynie w 
Nowym Jorku, będzie wiedziało, że duch Ojca jest aktywny w naszym związku braci i budzi ich do synostwa i 
ich niebiańskiej nadziei.  Być może, ta wiedza pobudzi ich do porzucenia nadziei wiecznego życia na ziemi i 
pomoże otwarcie uczyć tego, aby skupiać swoje umysły na rzeczach niebiańskich - prawdziwym życiu. 
(Kolosan 3:2; 1 Tymoteusza 6:19) 

    Po kolacji, Świadkowie Jehowy mają zwyczaj spotykania się w lokalnych restauracjach aby się umacniać.  
W tym roku chcielibyśmy zasugerować, aby ci, którzy mieli wiarę i odwagę by spożywać emblematy, aby po 
uroczystości spotkali się razem w domach prywatnych w celu omówienia ich nadziei i miłości do Ojca i Jego 
Chrystusa.  Mogą nawet chcieć dzielić chleb i spożywać wino w towarzystwie swoich prawdziwych braci w 
wierze.  Zamiast zakończenia tej noc w lekkomyślności, niech zakończy się uroczystym podziękowaniem za 
wszystko, co Chrystus uczynił dla nas i ponownym oddaniem do czynienia woli Ojca.

    A wszyscy inni, którzy zdecydują się na udział w tej wieczerzy w ich własnych miejscach kultu, zachęcamy 
was, abyście także spędzili ten wieczór w uroczystej atmosferze oddają się rozmyślaniu.  Pragniemy aby 
pewnego dnia nasza cała planeta dała czyn uwielbienia Chrystusowi i uznała naszą jedność duchową i stałą 
się rodziną, dziećmi Boga i braćmi dla siebie nawzajem.  Wyobraź sobie radość aniołów w niebie, którzy 
patrzyliby na naszą wierność. Być może przez ten sposób możemy zminimalizować nieszczęścia, które mają 
przyjść na ludzkość za nie uznanie naszego Stwórcy.

    Mamy nadzieję że po Pamiątce usłyszymy od was wszystkich, wasze doświadczenie z upamiętniania tej 
wyjątkowej okazji.  Chcielibyśmy wiedzieć, w jaki sposób obchodziliście tą uroczystość, o czym rozmawialiście,
ile osób brało udział i gdzie obchodziliście Pamiątkę na naszej pięknej planecie.  Udostępnimy miejsce na 
naszej stronie, gdzie będziemy publikować te informacje.

        Zanim Jezus opuścił ziemię, zadał to pytanie:

"Kiedy jednak przybędzie Syn Człowieczy, czy rzeczywiście znajdzie wiarę na ziemi?" -
Łukasza 18:8 

    To jest nasza modlitwa, że coraz więcej ludzi docenia wspaniałego Stwórcę i naszego starszego brata 
Jezusa Chrystusa tak, iż gdy przybędzie, odpowiedź będzie zdecydowana: "tak!"  On bez wątpienia wie, że 
jego życie i jego śmierć za nas, nie poszła na marne. On wie, że usłyszeliśmy go, że wierzymy mu, że go czcić
i czekamy na dzielenie się z nim przez całą wieczność.

    



    Zamierzamy opublikować jeszcze kilka artykułów przed nadchodzącą Pamiątkową Wieczerzą aby 
przygotować nas do tej ważnej nocy.  W międzyczasie, jak napisał apostoł Piotr : "róbmy wszystko, co 
możemy, aby na koniec zastał nas niesplamionych i nieskalanych, i w pokoju." (2 Piotra 3:14) I tacy będziemy!

    Czekamy na Wasze komentarze.

"Elaia Luchnia"
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