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W tym nadchodzącym roku, Świadkowie Jehowy będą upamiętniać śmierć naszego Pana, Jezusa Chrystusa, w 
dniu 26 marca 2013 r. po zachodzie słońca. Będzie to rocznica odważnego i szlachetnego końca niezrównanego 
ziemskiego życia naszego "Cudownego Doradcy, Potężnego Boga, Wiekuistego Ojca, Księcia Pokoju" (Izajasza 9:6), 
z woli Pierwszego Ojca wszystkich rzeczy, rocznica Jezusa, który przebywał w pierwszym wieku jako Syn Boży/Syn 
Człowieczy.  

    Do tej nocy i poza nią, wszystko co Jezus zrobił było dla naszego dobra. Chciał nam ukazać prawdę o nas 
samych i naszym stosunku do Boga. Chciał sprostować poważne, błędne wyobrażenia na temat natury Boga - że nie 
jest On tylko potężnym władcą, lecz jest On naszym niebiańskim Ojcem. Jezus chciał podnieść naszą osobistą 
godność, nie jako zwykłych sług Bożych, lecz jako Jego synów, którzy noszą Jego podobieństwo i posiadają Jego 
ducha - niezniszczalne nasienie Ojca. (Rodzaju 1:27, 1 Koryntian 3:16; 1 Piotra 1:23)

    A poza tym, nawet Jezus chciał aby cały świat wiedział, że wszyscy jesteśmy jedną wielką, potencjalnie 
szczęśliwą rodziną, choć obecnie dysfunkcyjną. W tym celu rozkazał swoim uczniom aby zanieśli przesłanie ojcostwa 
Boga i braterstwa człowieka do najbardziej odległych części świata - do wszystkich narodów, plemion, ludów i 
języków. (Mateusza 28:19-20, Dz 1:8) Nie, Jezus Chrystus nie był tylko prorokiem czy mędrcem lub założycielem 
jednej religii. Ma boski związek z całą ludzkością - Żydami, Muzułmanami, Buddystami, Hinduistami, Szyitami, 
różnymi ludźmi z plemion i ludów, nawet ateistami i agnostykami. Według woli Pierwszego Ojca, cała ludzkość 
zawdzięcza swoje istnienie i możliwość przetrwania Jezusowi Chrystusowi.  

    Ale na uczniach Jezusa, którzy tworzą chrześcijański naród spoczywa wzór Chrystusa i życia jakie prowadził. 
Tak jak Apostoł Paweł napisał:

"Ale wszystko jest od Boga, który nas ze sobą pojednał przez Chrystusa i dał nam służbę 
pojednania, mianowicie Bóg jednał ze sobą świat za pośrednictwem Chrystusa, nie poczytując 
im ich wykroczeń, i nam poruczył słowo pojednania." - 2 Koryntian 5:18-19

    Tak, bracia i siostry, Chrześcijaństwo dał Bóg, Chrystus - przykładem misji.  

"Jesteśmy więc ambasadorami zastępującymi Chrystusa, jak gdyby przez nas Bóg upraszał. 
Jako zastępujący Chrystusa prosimy: „Pojednajcie się z Bogiem”." - 2 Koryntian 5:20
         

    W ten sposób możemy doprowadzić inne narody do wiary i uznania ich Stwórcy, oraz  do kontynuacji w 
oddawaniu czci prawdziwemu Bogu, Pierwszemu Ojcu wszystkich. Naszym zleceniem nie jest to, aby zrobić 
wszystkich "chrześcijanami", ale by pokazać im, jak być "jak Chrystus" w kontaktach z innymi. Pamiątka w 
2013r będzie wspaniałą okazją dla nas wszystkich, aby mieć świeży start w prawdziwą służbę pojednania.  

    Do tej pory opublikowaliśmy wiele artykułów, które omawiają naszą prawdziwą relację w stosunku do Boga i 
do Chrystusa.  Oto kilka z nich:

        Kto jest prowadzony przez Ducha?
            (Omówienie Rzymian, rozdział 8)
        Posuwać się naprzód w wierze
            (Omówienie listu do Galatów)
        Trzymać się Świętej Tajemnicy
            (Omówienie listu do Kolosan)
        Przeznaczeni od założeniem świata
            (Omówienie listu do Efezjan)
        Ponowne narodziny
            (Dyskusja o spotkaniu Jezusa z Nikodemem)



        Oddawanie czci w duchu i prawdzie
            (Dyskusja o spotkaniu Jezusa z Samarytanką)
        Wolność dzieci Bożych
            (Dyskusja synostwa od Żyda do chrześcijanina)

    Musimy odpowiedzieć na wiele pytań, zarówno publicznie jak i prywatnie, wyjaśniając jedyną nadzieję dla 
całej ludzkości i wiernie pokazując jak chrześcijańscy pisarze Biblii kierują całą ludzkość do niebiańskiej nadziei, jako
synowie i córki Boga - w pismach, takie jak te:

"„Przestańcie gromadzić sobie skarby na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje 
włamują się i kradną. Raczej gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie 
niszczy i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam też będzie 
twoje serce." - Mateusza 6:19-21    

"Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, gdyż pobłogosławił 
nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w jedności z Chrystusem,
tak jak nas wybrał w jedności z nim przed założeniem świata, abyśmy w miłości byli wobec niego
święci i bez skazy. Albowiem z góry nas wyznaczył do usynowienia poprzez Jezusa Chrystusa 
według upodobania swej woli," - Efezjan 1:3-5

"Nie przestaję składać za was podziękowań. Stale czynię o was wzmianki w moich modlitwach, 
aby Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia 
w dokładnym poznaniu go; abyście — mając oczy waszego serca oświecone — wiedzieli, do 
jakiej nadziei was powołał, czym jest chwalebne bogactwo, które on zachowuje jako dziedzictwo 
dla świętych, i czym jest niezrównana wielkość jego mocy wobec nas, wierzących. Odpowiada 
ona działaniu potęgi jego siły," - Efezjan 1:16-19

"Pędzę do celu po nagrodę Bożego powołania w górę za sprawą Chrystusa Jezusa. Ilukolwiek 
więc jest nas dojrzałych, bądźmy tego samego nastawienia umysłu; a jeśli pod jakimś względem 
macie inne nastawienie umysłu, Bóg wam objawi powyższe nastawienie." - Filipian 3:14-15

"A nasze obywatelstwo jest w niebiosach, skąd także skwapliwie oczekujemy wybawcy, Pana 
Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze upokorzone ciało, żeby je dostosować do swojego 
chwalebnego ciała zgodnie z działaniem mocy, jaką też wszystko może sobie podporządkować." -
Filipian 3:20-21

"Dziękujemy Bogu, Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy, 
usłyszeliśmy bowiem o waszej wierze w związku z Chrystusem Jezusem i o miłości, jaką żywicie 
do wszystkich świętych ze względu na nadzieję zachowaną dla was w niebiosach. O tejże nadziei 
usłyszeliście przedtem dzięki opowiadaniu prawdy tej dobrej nowiny, która stała się u was 
obecna, a wydaje owoc i wzrasta na całym świecie, tak jak wśród was, od dnia, gdyście usłyszeli i
dokładnie poznali niezasłużoną życzliwość Bożą w prawdzie."- Kolosan 1:3-6

"Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, gdyż stosownie do 
swego wielkiego miłosierdzia dał nam — przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa spośród 
umarłych — nowe zrodzenie do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i 
niewiędnącego. Jest ono w niebiosach zachowane dla was, strzeżonych mocą Bożą przez wiarę, 
ku wybawieniu, które jest gotowe, by je objawiono w czasie ostatnim." - 1 Piotra 1:3-5

    A my wielokrotnie pokazywaliśmy, że żaden chrześcijański pisarz Biblijny nie zachęcał aby dążyć do 
ziemskiej nadziei. Wręcz przeciwnie, \zdecydowanie zachęcali braci aby porzucić i odwrócić się od wykonywania 
rzeczy cielesnych, które zawierają ideę wiecznej ziemskiej nadziei.
            

„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

"Wiemy bowiem, że jeśliby nasz ziemski dom, ten namiot, się rozpadł, to będziemy mieć budowlę
od Boga, dom nie rękami uczyniony, wieczny — w niebiosach. Bo w tym domostwie naprawdę 
wzdychamy, gorąco pragnąc przyoblec się w to, które jest dla nas z nieba," -. 2 Koryntian 5:1-5   



"Bo jest wielu takich — często o nich wspominałem, a i teraz o nich wspominam z płaczem — 
którzy postępują jako nieprzyjaciele Chrystusowego pala męki; końcem ich jest zagłada, ich 
bogiem jest brzuch, a chwała ich polega na ich hańbie, umysłem zaś są przy rzeczach 
ziemskich."- Filipian 3:18-19

"Jeżeli jednak zostaliście wskrzeszeni z Chrystusem, to szukajcie tego, co w górze, gdzie 
Chrystus zasiada po prawicy Boga. Wciąż skupiajcie umysły na tym, co w górze, a nie na tym, co
na ziemi."- Kolosan 3:1-2

       Nawet w pierwszym wieku, człowiek próbował zmienić dobrą nowinę, o tym, że Jezus sam nauczał synostwa 
z Bogiem i wejścia do niebios, a chciał to uczynić według własnego gustu, ale Paweł przed tym ostrzegał:

"Dziwię się, że tak szybko dajecie się odsunąć od Tego, który was powołał przez niezasłużoną 
życzliwość Chrystusa, do jakiejś innej dobrej nowiny. Lecz ona nie jest inna; są tylko pewni 
ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć dobrą nowinę o Chrystusie. Ale choćbyśmy nawet 
my albo choćby anioł z nieba oznajmił wam jako dobrą nowinę coś poza tym, co wam 
oznajmiliśmy jako dobrą nowinę, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy poprzednio, tak i 
teraz znowu mówię: Kto by wam oznajmiał jako dobrą nowinę coś poza tym, co przyjęliście, 
niech będzie przeklęty." - Galatów 1:6-9

    Jezus jednak mówił o dwóch różnych losach ludzkości, ale prawie nie odnosząc się do nich jako do dwóch 
nadziei.  

"„Wtedy król powie do tych po swej prawicy: ‚Chodźcie, pobłogosławieni przez mego Ojca, 
odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata." - Mateusza 25:34

"Wtedy powie z kolei do tych po swej lewicy: ‚Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, 
przygotowany dla Diabła i jego aniołów." - Mateusza 25:41

        Zamiast tego chrześcijańscy autorzy Biblii podkreślali jedność i jednolitość naszego braterstwa i nadziei, które
wspólnie posiadamy:

"Ale wy nie dajcie się nazywać Rabbi, bo jeden jest wasz nauczyciel, natomiast wy wszyscy 
jesteście braćmi. I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, bo jeden jest wasz Ojciec, ten 
niebiański. Ani nie dajcie się nazywać ‚wodzami’, bo jeden jest wasz Wódz, Chrystus." - 
Mateusza 23:8-10

"Ja zatem, więzień w Panu, upraszam was, abyście chodzili w sposób godny powołania, którym 
zostaliście powołani, z zupełnym uniżeniem umysłu i łagodnością, z wielkoduszną cierpliwością, 
znosząc jedni drugich w miłości, usilnie starając się zachować jedność ducha w jednoczącej więzi
pokoju. Jedno jest ciało i jeden duch, tak jak zostaliście powołani w jednej nadziei, do której was
powołano; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;" - Efezjan 4:1-5

"Niech też pokój Chrystusowy włada w waszych sercach, do tego bowiem zostaliście powołani w 
jednym ciele. I okazujcie się wdzięczni." - Kolosan 3:15

"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus 
Jezus," - 1 Tymoteusza 2:5

    Ta dobra nowina o Królestwie Niebios była tak ważna, że uczniowie Jezusa chętnie oddawali za nią swoje 
życie.  To nie była odległa fantazja. Dla nich była prawdziwa.  

"Nakazuj tym, którzy są bogaci w obecnym systemie rzeczy, żeby nie mieli wygórowanego 
mniemania o sobie i żeby nie opierali nadziei na niepewnym bogactwie, lecz na Bogu, który 
obficie dostarcza nam wszystkiego dla naszego pożytku; żeby pracowali nad tym, co dobre, byli 
bogaci w szlachetne uczynki, hojni, gotowi się dzielić, niezawodnie zaskarbiając sobie wspaniały 
fundament na przyszłość, aby móc się mocno uchwycić rzeczywistego życia." - 1 List do 
Tymoteusza 6:17-19

    I powinna być prawdziwa dla nas wszystkich - tak realna, że my też chętnie będziemy dawać z siebie 
wszystko, aby czcić Boga naszego i jego Chrystusa, w obliczu wszelkiej opozycji rodziny, przyjaciela lub wroga:
        



"„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...Kto bardziej 
kocha ojca lub matkę niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto bardziej kocha syna lub córkę niż 
mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie przyjmuje swego pala męki i nie idzie za mną, nie jest mnie 
godzien. Kto by znalazł swą duszę, ten ją straci, a kto by stracił swą duszę ze względu na mnie, 
ten ją znajdzie." -. Mateusza 10:32-33, 37-39

    Ta nadchodząca Pamiątka Wieczerzy Pańskiej będzie nasza szansą, aby stanąć dla Chrystusa i okazać się 
godnymi jego osoby.  To będzie nasza szansa na rozszerzenie granic Królestwa Niebieskiego na ziemi, zapraszając tyle
osób, jak to tylko możliwe do udziału z nami w naszych obchodach tej nocy - czy to zrobimy publicznie ze zborem 
Świadków Jehowy, czy też zrobimy prywatnie.  (Będziemy dostarczać więcej informacji na temat tych opcji, w 
kolejnym artykule.)

  I chcemy, aby zawsze pamiętać o tym, w jaki sposób możemy honorować, ogłaszać i uczestniczyć w tej nocy:

"Każdy, kto zlekceważył Prawo Mojżeszowe, umiera bez współczucia na podstawie świadectwa 
dwóch lub trzech. Jak myślicie, o ileż surowsza kara należy się temu, kto podeptał Syna Bożego i 
za pospolitą uznał wartość krwi przymierza, którą został uświęcony, oraz ze wzgardą znieważył 
ducha niezasłużonej życzliwości?" - Hebrajczyków 10:28-29

    Nie, bracia i siostry, nie okazujmy pogardy dla tej nocy lub braku szacunku dla ofiary Chrystusa, tak jak to nie 
ma znaczenia tylko dla kilku tysięcy, ale jest zwykłą wartością dla miliardów ludzi na ziemi dzisiaj.  Bądźmy 
uczestnikami i miejmy udział w Chrystusie, a nie tylko obserwatorami, jakbyśmy byli widzami na imprezie sportowej.

    Nie, zarejestruj się, weź udział w wyścigu i walcz zgodnie z zasadami:
    

"A nawet gdy ktoś zmaga się na igrzyskach, nie otrzymuje korony, jeśli się nie zmagał według 
reguł." - 2 Tymoteusza 2:5

    My z naszej strony będziemy kontynuować nasze wysiłki, aby akcentować naszym rządzącym braciom, 
znaczenie tej nocy i tej najświętszej uroczystości.  Będziemy nadal budować domowników Boga, zachęcając i 
podnosząc na duchu pokarmem, im bliżej do Pamiątki w 2013r, w tych kilku artykułach, aby pobudzić nasze apetyty, 
tak, że będziemy w pełni przygotowani do tej nocy pełnej wrażeń. Wierzymy, że artykuły będą zawierać pomysły, o 
których jeszcze nie myśleliście.  Więc bądź na bieżąco !

    Jak pisaliśmy w tym artykule, otrzymaliśmy e-mail od siostry, która ma nieuleczalnego raka.  Przyjęła Ona, że 
jest córką Ojca i współdziedzicem z Chrystusem i chce, aby jej nadzieja, była znana publicznie na następnej Pamiątce. 
Jednak nie wierzy ona, że jej cielesny przybytek będzie trwać do marca 2013 roku.  

    Byliśmy tak poruszeni jej uczuciami, że chcemy podzielić się mail-em naszej drogiej siostry, z wami, 
naszymi czytelnikami, aby zachęcić was, aby wstać nawet teraz, nie czekając na marzec 2013 roku.  Niech jej nadzieja
dotrze do innych, z którymi się kontaktujesz.  Niech wasze światło świeci, żeby inni mogli oddać chwałę Bogu i 
przyjąć Jego ofertę synostwa. (Mateusza 5:16) Oto jej słowa:

        "Pozdrowienia dla Ciebie i dla wszystkich, którzy mogą być tu przez przypadek lub przez ducha Bożego, ja 
wierzę że przez to stanie. Byłam świadkiem w imieniu Jehowy, ale rosłam na cześć naszego Chrystusa i świadectwie 
dotyczącym Jezusa w jego miejscu stając się chrześcijanką. Jestem Świadkiem Chrystusa i w żaden sposób nie 
uwłaczam Ojcu, dlatego, że on został wysłany przez jego i naszego Ojca. Mówię te rzeczy ze względu na rodzaj samo 
wywyższenia,samo promowanie Ciała Kierowniczego w tych dniach. Nie pozostało mi wiele dni na tej ziemi z 
powodu mojej choroby, więc chciałam, niech to będzie znane, wszystkim waszym czytelnikom i Bogu, Jezusowi i 
świętym aniołom, że moją nadzieja jest to, aby być z Chrystusem w niebie .  Widzisz, ja nie muszę udawać, co do 
mojej nadziei, nadziei życia. Nie czekajcie przyjaciele, bądźcie pełni prawdy dla siebie. Śmierć znajdzie się dla nas 
wszystkich. Ja nie zobaczę kolejnej Pamiątki. Nikt z nas nie ma tej obietnicy.  Zachęcam, NIE błagam, każdego 
Świadka do szukania w swoim sercu prawdy a prawda będzie dana. Bóg zapłać za twoje odważne, śmiałe i 
orzeźwiające artykuły. Dziękuję. "

  Do naszej drogiej siostry, mamy nadzieję, że masz okazję przeczytać ten artykuł, aby wiedzieć, że twoje słowa
mają wpływ na wiele i będą miały wpływ, na o wiele więcej osób.  Twoimi ostatnimi słowy, dajesz chwałę 
Chrystusowi.  Rzeczywiście okazujesz się godna.  Nie mamy wątpliwości, że Jezus Chrystus przyzna się do jedności z
Tobą przed Ojcem. (Mateusza 10:32)

    



Do wszystkich naszych czytelników, zachęcamy Państwa abyście byli gotowi do działania w nadchodzącym 
miesiącu.  Możemy znaleźć się w sytuacji bardzo podobnej do chrześcijan w pierwszym wieku, którzy złożyli 
jednoznaczną decyzję aby być " bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom". (Dzieje 5:29) Przepasz biodra 
aktywnością.  To jest rzeczywiście wyznaczony czas !

    Z prawdziwą miłością i szczerym uczuciem, twoi bracia.

"Elaia Luchnia"
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