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W tym roku, Świadkowie Jehowy będą upamiętniać śmierć naszego Pana, Jezusa Chrystusa, w dniu 5 kwietnia
2012 roku, po zachodzie słońca. To wydarzenie oznacza rocznicę odważnego i szlachetnego końca niezrównanego 
ziemskiego życia Syna Bożego / Syna Człowieczego. Tej nocy, oddał swoje życie, żebyśmy mogli żyć i abyśmy nie żyli 
już więcej dla samych siebie, lecz dla innych - demonstrując miłość większą niż wszystkie inne "oddając swoją duszę 
za swoich przyjaciół." (Jana 15:13)

    Choć jest to uroczysta i święta noc, jest to także radosna noc. Możemy upamiętniać jego śmierć, a także 
możemy również uczcić jego życie i sposób w jaki żył. Tak, to jest jego odważne życie poświęcone Bogu, które 
zapewnia każdemu z nas "drogę" do Ojca - nasze zbawienie.  Amen

    Jak wszyscy wiemy, pierwsza Pamiątka zbiegała się, z obchodami Żydowskiej Paschy. W ramach Paschy, płyta
specjalnej żywności i ziół oraz kielichy z winem są podawane wokoło. Upamiętnia to cztery główne etapy Exodus.  
Jezus rozpoczął wieczór w zwykły sposób. Podał On specjalne potrawy, zioła i wino, ale podczas jednego z podania, 
dodał coś innego:

" I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za 
was daje; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten 
kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. " - Łukasza 22:19-20

    Każdej Pamiątki skupiamy się na znaczeniu emblematów: chleba i wina. I z pewnością są one ważne. Jednak 
w sprawozdaniu Jana, Jezus skupił się na czymś innym. Spędźmy resztę wieczoru z Janem.  

    Po każdym podaniu kielicha, gospodarz ma w zwyczaju, podnieść się i umyć ręce. W tym momencie wieczerzy,
Jezus znowu zrobił coś innego. Jan mówi nam, że Jezus:

" Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do 
misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł
też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział 
Jezus i rzekł mu: Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: 
Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich! Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie 
będziesz miał działu ze mną. " - Jana 13:4-8

    Jezus przystąpił do umycia nóg wszystkim dwunastu, w tym Judaszowi Iskariocie, jako ilustracje rozumienia 
nowego przykazania, jakie już miał im dać. Sprawozdanie idzie dalej:

"Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje, i znów usiadł, rzekł do nich: Czy wiecie, co 
wam uczyniłem ? Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem, i słusznie mówicie, bo jestem nim. 
Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać 
nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem. Zaprawdę, 
zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy nad pana swego ani poseł nie jest większy od 
tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować 
będziecie.  "- Jana 13:12-17

    Apostołowie widzieli drogę usługiwania w życiu Jezusa i zostali pobłogosławieni aby służyć odważnie po jego 
stronie. Najwyraźniej jednak, tej nocy powtórnie zaczęli się sprzeczać, który z nich jest największy. Jezus dał im lekcję 
pokory i usługiwania jeden drugiemu. A my, jako widzowie życia Jezusa i tego doniosłego wieczoru, jesteśmy podobnie 
błogosławieni do umysłowej obserwacji tej ilustracji.  Możemy skorzystać z tej lekcji jako modelu zachowania wobec 
siebie - nie ma na co narzekać, kto jest, a kto nie jest większy niż inni, ale uznać, że wszyscy jesteśmy braćmi na równi
stojącymi przed Bogiem.

    



Z zakończeniem posiłku i opuszczeniu go przez Judasza Iskarioty (Jana 13:30), Jezus wyraźnie podał nowe 
przykazanie, po prostu wykazując:  

"A gdy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w 
nim. Jeśli Bóg został uwielbiony w nim, to i Bóg uwielbi go w sobie i wnet go uwielbi. Dziateczki! 
Jeszcze chwilkę będę z wami; szukać mnie będziecie i, jak powiedziałem Żydom: Gdzie Ja idę, 
tam wy przyjść nie możecie, i teraz wam to mówię. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Nowe przykazanie daję wam, abyście się 
wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. "- Jana 13:31-
35

    On dalej radził im:

„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 14:1-4       

    Tak, bracia, znamy drogę.  Jezus jest "drogą i prawdą, i życiem.  Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko 
przez Niego. " (Jana 14:6) Musimy zatem naśladować miłość, wiarę i życie Jezusa, przez to my także możemy pójść 
naszą "drogą" do Ojca, gdzie Jezus przygotował dla nas miejsce.     

Tego wieczoru Jezus kontynuował zachęty i rady.  Powiedział: jeśli go kochamy, będziemy przestrzegać Jego 
przykazań, że będzie posłany ducha prawdy, że jest prawdziwym krzewem winnym, a my musimy pozostać w jedności 
z nim, że musimy zachować obfitość owocu, że musimy się wzajemnie miłować, że możemy prosić Ojca o cokolwiek w 
imię jego a zostanie to nam dane, że zwyciężył świat, i wiele innych rzeczy.  Zakończył modlitwą o widoczna opiekę 
Ojca, a następnie rozpoczął brzemienny wieczór, który tymczasowo zakończy jego historyczne i unikalne ziemskie 
życie. (Jana 14-17)

    Jezus zwrócił uwagę abyśmy tą wieczerzą utrzymywali " pamięci o nim."  Gdy to robimy, powinniśmy najpierw 
spojrzeć wstecz, nie tylko na sposób jego śmierci, ale na jego życie w ciele, to jak On nas umiłował i jak w obliczu 
wszelkich przeszkód rzuconych na niego, stanął z godnością i pokorą.  Należy przypomnieć, że on rzeczywiście był 
kiedyś z ludźmi, a następnie, przez wiarę, powinniśmy dostrzec, że za jakiś czas będziemy wszyscy jeść z nim w 
wiecznym królestwie Ojca.  To jest nowa Pascha, którą nam pozostawił, stała pamięć o jego potężnym życiu, wiecznym
słowie prawdy, jego miłości do nas, i wylaniu Jego Ducha Prawdy na wszelkie ciało.

    Nie trzeba płakać, jak reszta, ale radować się, aby móc uczestniczyć w życiu naszego wielkiego Nauczyciela i 
starszego Brata, po przez usługiwanie sobie, podnoszenie na duchu, kochając się nawzajem, obejmując się nawzajem 
i wzajemnie radując się z Królestwa naszego Ojca i Jego Pana.

    Tej nocy, gdy się ujawnimy, zobaczymy w oczach każdego z naszych braci Ducha Naszego Pana.  I zróbmy im 
jak byśmy czynili Chrystusowi.  I to nie tylko tego dnia, ale każdego dnia kiedy mamy ten przywilej oddychać tym 
ziemskim powietrzem, aż do dnia, gdy dołączymy do stołu naszego Pana w Jego Królestwie.  
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