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Ambasadorzy Zastępujący Chrystusa

Godne Spożywanie    

"A zatem kto by jadł ten chleb lub pił kielich Pański niegodnie, będzie winny względem 
ciała i krwi Pana. Najpierw niech człowiek uzna siebie za godnego po skrupulatnym 
zbadaniu i tak niech je chleb i pije z kielicha. Bo kto je i pije, nie rozeznając ciała, ten je i 
pije wyrok przeciwko sobie."- 1 Koryntian 11:27-29

    Z powodu powyższych wersetów, Świadkowie Jehowy boją się z błędnie uczestniczyć w pamiątce śmierci 
Jezusa Chrystusa. Uczą że tylko 144 tysięcy chrześcijan w całej historii, są synami Bożymi, a więc godnymi do
udziału w symbolach pamiątki - chlebie i winie lub bochenku i kielichu - i że reszta ludzkości służyć tylko jako 
widzowie i beneficjenci będący osobami trzecimi. Tak więc, jeśli ci bracia wierzą i myślą, że są częścią 144000 
że są w błędzie, będą cierpieć z powodu wyrok.  

    To zrozumienie (a raczej nieporozumienie) jest głównym powodem, dla którego wielu naszym braciom nie 
udało się stanąć w obronie Chrystusa w ostatnich Pamiątkowych wieczerzach. W związku z tym przyjrzyjmy 
się bliżej tym pismom i dostrzeżmy prawdziwe znaczenia ich kontekstu. Miejmy nadzieję, że jeśli uda nam się 
rozwiać ten błąd w myśleniu, coraz więcej osób w naszej społeczności będzie miało wiarę i odwagę, by stanąć 
jako synowie Królestwa na tegorocznej pamiątkowej wieczerzy.
            
    Podstawową częścią nauczania Ciała Kierowniczego wokół Pamiątkowego  uczestnictwa jest założenie, że 
Chrześcijańskie Pisma Greckie zostały napisane tylko do 144.000 namaszczonych synów Boga. Wszyscy inni 
- przyjaciele Boga - maja korzyści z pism tylko "przez rozszerzenie. ' W oparciu o to założenie, trzeba by 
stwierdzić, że Paweł pisał do wszystkich osób członków 144.000, którzy mieli nadzieję niebiańską. Jeśli tak, to 
żaden członek zboru Koryntian nie mógł przeanalizować się i stwierdzić, że oni nie byli synami Bożymi z 
nadzieja niebiańską.  

    Pomyśl o tym przez chwilę. W tym czasie w historii chrześcijaństwa, nie było nawet pomysłu, że uczniowie 
Chrystusa powinni starać się żyć wiecznie na ziemi. Wprowadzenie ziemskiego raju-jako przyszłości, było 
starą żydowską nadzieją. Chrystus przyszedł z nową nadzieją - wejście do Królestwa Niebios:

 „Szczęśliwi, którzy są świadomi swej potrzeby duchowej, gdyż do nich należy królestwo 
niebios... „Szczęśliwi, którzy są czystego serca, gdyż oni będą widzieć Boga. „Szczęśliwi 
pokojowo usposobieni, gdyż oni będą nazwani ‚synami Bożymi’. „Szczęśliwi, którzy są 
prześladowani ze względu na prawość, gdyż do nich należy królestwo niebios. 
„Szczęśliwi jesteście, gdy was lżą i prześladują, i ze względu na mnie kłamliwie mówią 
przeciwko wam wszelką niegodziwość. "- Mateusza 5:3, 8-11

                                        
    Rozróżnienie to zostało wyjaśnione przez Pawła kiedy pisał do Galatów. Wyjaśnił różnicę jako symboliczny 
dramat tych, w ramach starego przymierza żydowskiego, którzy realizowali ziemskie rzeczy, i tych w ramach 
nowego przymierza chrześcijańskiego, którzy należą do "Jeruzalem”:
             

" Powiedzcie mi, wy, którzy chcecie być pod prawem: Czy nie słyszycie Prawa? Na 
przykład jest napisane, że Abraham miał dwóch synów: jednego ze służącej i jednego z 
wolnej; ale ten ze służącej urodził się istotnie według ciała, ten drugi zaś, z wolnej — na 
podstawie obietnicy. Stanowi to symboliczny dramat, gdyż owe niewiasty oznaczają dwa 
przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi dzieci na niewolę i którym jest Hagar. A ta 
Hagar oznacza Synaj, górę w Arabii, i odpowiada dzisiejszej Jerozolimie, bo ona jest ze 
swymi dziećmi w niewoli. Ale Jerozolima górna jest wolna i ona jest naszą matką. " - List 
do Galatów 4:21-26

    Więc, albo jeden był zgodny z prawem lub jeden dążył do "Jeruzalem górnej". Nie ma innej opcji. Nie było 
nic pośredniego, gdzie jeden może być chrześcijaninem, a jednocześnie dąży do rzeczy "na mocy prawa" - 
ziemskiej Jerozolimy lub Jerozolimy dolnej - w sposób cielesny.



    
    W naszych dniach, nawet Ciało Kierownicze uczy, że tak zwana ziemska nadzieja nie była objawiona 
Chrześcijanom do późnych lat 19 wieku. [Zobacz "Okazywanie się Godnym Chrystusa"] W związku z tym, 
każdy Chrześcijanin do którego pisał Paweł dążył do życia wiecznego w niebie:

"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

    W rzeczywistości, każdy chrześcijanin, który był przywiązany do rzeczy ziemskich był postrzegany jako 
mający źle ukierunkowany umysł:

"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

    
    To co mówi pismo stoi w sprzeczności z tym co zostało poruszone w pytaniach czytelników w Strażnicy z 15 
Sierpnia 2011. W tym artykule, Ciało Kierownicze, które jest najwyraźniej źródłem tego materiału, próbowało 
wyjaśnić, dlaczego niektórzy chrześcijanie mogą mieć błędne przeświadczenie o swojej niebiańskiej nadziei.  
Stwierdza ono:

        "Pewne czynniki — między innymi dawne przekonania religijne lub nawet zaburzenia psychiczne 
bądź emocjonalne — mogą powodować, że ktoś błędnie uzna, iż ma powołanie niebiańskie."

    Jednakże, zgodnie z listem Pawła do Filipian, uznaje on tych, którzy nie żywią niebiańskiej nadziei, jako 
"zaburzonych" emocjonalnie lub niezrównoważonych!
        
    Przy okazji, nauczanie, że chrześcijańskie Pisma zostały napisane tylko do 144000 jest niedokładne.  
Zobacz Pytanie i Odpowiedzi, 29 lipca 2012, w których to nieporozumieniem jest wyjaśnione.  

    Na podstawie wszystkich tych faktów, Paweł nie mógł mieć na myśli braci w Koryncie, którzy myśleli 
trzeźwo, czy mieli nadzieję na życie wieczne na ziemi lub w niebie, zanim spożywali wieczerze. To po prostu 
nie było częścią chrześcijańskiej rozmowy. Już sam ten fakt pokazuje, że Paweł nie mówi, że ci, którzy 
spożywają emblematy nie mają nadziei niebiańskiej i będą osądzeni, wszyscy w czasach Pawła mieli nadzieję 
niebiańską.

    Paweł w żaden sposób nie prosił braci, aby dowiedzieli się, czy mieli niebiańskie lub ziemskie powołanie. Co
sugeruje? Rozważmy kontekst:                        

"Kiedy się zatem schodzicie na jedno miejsce, nie jest możliwe jedzenie wieczerzy 
Pańskiej. Bo gdy ją jecie, każdy wcześniej spożywa własną wieczerzę, tak iż jeden jest 
głodny, a drugi podpity. Czyżbyście nie mieli domów, żeby jeść i pić? A może gardzicie 
zborem Bożym i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Cóż mam wam powiedzieć? Czy 
mam was pochwalić? W tym was nie chwalę." - 1 Koryntian 11:20-22



    Paweł mówił, że bracia nie byli zjednoczeni, nie szanowali w tej okoliczności jeden drugiego. Niektórzy jedli 
posiłki, zanim się spotkali a nawet niektórzy byli pod wpływem alkoholu. Podczas gdy inni, którzy nie mieli 
środków, aby mieć duży posiłek z winem przybyli na spotkanie z nadzieją na wspólny posiłek. W rezultacie, 
niektórzy spożywali wyznaczony przez Pana posiłek a niektórzy nie. Paweł kontynuuje:

 "Ja bowiem otrzymałem od Pana, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której 
miał być wydany, wziął chleb i złożywszy podziękowania, połamał go i rzekł: „To oznacza 
moje ciało, które jest za was. Czyńcie to na moją pamiątkę”. Podobnie uczynił też z 
kielichem, gdy po spożyciu wieczerzy powiedział: „Ten kielich oznacza nowe przymierze 
na mocy mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie go pić, na moją pamiątkę”. Bo ilekroć 
jecie ten chleb i pijecie ten kielich, obwieszczacie śmierć Pana, aż on przybędzie.".- 1 
Koryntian 11:23-26  

    Tutaj Paweł przypomniał braciom o znaczeniu "chleba" i "kielicha z winem", tak jak uczynił to sam Jezus.  
Chleb oznacza "ciało" Jezusa, które jest chlebem życia, które zostało dane za nas - żywe słowo prawdy 
wcielone w śmiertelnym ciele.

"Jezus rzekł do nich: „Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, w ogóle nie 
zgłodnieje, a kto we mnie wierzy, przenigdy nie odczuje pragnienia.....„Ja jestem chlebem
życia. Wasi praojcowie jedli mannę na pustkowiu, a jednak pomarli. To jest chleb, który 
zstępuje z nieba, aby każdy mógł z niego jeść i nie umrzeć. Ja jestem chlebem żywym, 
który zstąpił z nieba; jeśli ktoś je z tego chleba, będzie żył na wieki; chlebem zaś, który ja 
dam, jest moje ciało za życie świata”." - Jana 6:35,48-51

    Kielich oznacza nowe przymierze, gdzie prawo Ojca jest napisane w naszych sercach poprzez posługę 
Ducha Prawdy, który został wylany w naszym imieniu.

 „Albowiem takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po owych dniach” — 
brzmi wypowiedź Jehowy. „Włożę w nich moje prawo i napiszę je na ich sercu. I będę ich 
Bogiem, a oni będą moim ludem”." - Jeremiasza 31:33

"„Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale w tej chwili nie możecie tego znieść. Kiedy
jednak ten przybędzie — duch prawdy — wprowadzi was w całą prawdę, bo nie będzie 
mówił sam z siebie, lecz będzie mówił to, co słyszy, i oznajmi wam to, co nadchodzi. Ten 
otoczy mnie chwałą, ponieważ otrzyma z tego, co moje, i wam to oznajmi." - Jana 16:12-
14

"‚„A w dniach ostatnich — mówi Bóg — wyleję mego ducha na wszelkie ciało i wasi 
synowie oraz wasze córki będą prorokować i wasi młodzieńcy będą mieć wizje, a waszym
starcom śnić się będą sny; i nawet na moich niewolników oraz na moje niewolnice wyleję
w owych dniach mego ducha i będą prorokować."- Dzieje 2:17-18

"I nie tylko to, lecz radujmy się, będąc w uciskach, gdyż wiemy, że ucisk rodzi 
wytrwałość, a wytrwałość — stan uznania, a stan uznania — nadzieję, nadzieja zaś nie 
prowadzi do rozczarowania, ponieważ miłość Boża została wlana w nasze serca za 
sprawą ducha świętego, którego nam dano." - Rzymian 5:3-5

    I tak jak często bracia się spotkali i spożywali Wieczerzę Pamięci, tym przypominali o życiu Jezusa i 
posłudze Ducha Prawdy w swoich sercach.  

    Biorąc pod uwagę jej ogromne znaczenie, to będzie osądzeniem - niegodne docenienie chleba i wina 
poprzez uznanie tych symboli jako coś zwykłego, przychodząc najedzonym i pod wpływem alkoholu.

"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

    Paweł kontynuuje:



"A zatem kto by jadł ten chleb lub pił kielich Pański niegodnie, będzie winny względem 
ciała i krwi Pana. Najpierw niech człowiek uzna siebie za godnego po skrupulatnym 
zbadaniu i tak niech je chleb i pije z kielicha. Bo kto je i pije, nie rozeznając ciała, ten je i 
pije wyrok przeciwko sobie." - 1 Koryntian 11:27-29

    Staje się to niegodne gdy mamy złe nastawienie umysłu. Dlatego Paweł radził im rozważyć i upewnić się, że
są trzeźwi i poważnie podchodzą do tej uroczystości a nie zbierają się dla wspólnej zabawy.  Kontynuuje:

 "Właśnie dlatego wielu wśród was jest słabych i chorowitych, a sporo śpi w śmierci. Ale 
gdybyśmy rozeznawali, czym jesteśmy, nie bylibyśmy sądzeni. Gdy jednak jesteśmy 
sądzeni, jesteśmy karceni przez Jehowę — żebyśmy nie zostali potępieni ze światem. A 
zatem, bracia moi, gdy się schodzicie, aby ją jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeżeli ktoś 
jest głodny, niech zje w domu, żebyście się nie schodzili na sąd. A pozostałe sprawy 
uporządkuję, gdy przybędę." - 1 Koryntian 11:30-34

    Paweł sugerował, że przez postawa niektórych była przyczyną tego iż byli "słabi i chorowici" i dlatego 
niektórzy zginęli, najwyraźniej przedwcześnie.  Chciał, aby bracia "rozpoznali kim są" - synami Bożymi, braćmi 
Chrystusa i dziedzicami Królestwa Niebios. (Rzymian 8:12-17) Aby nie żyli już oni dla pragnień ciała:

 "Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy też uzbrójcie się w to samo nastawienie 
umysłu; gdyż ten, kto cierpiał w ciele, zaniechał grzechów, aby przez resztę swego czasu 
w ciele żyć już nie dla pragnień ludzkich, lecz dla woli Bożej. Wystarczy bowiem, że w 
minionym czasie wykonywaliście wolę narodów, gdy się oddawaliście rozpasaniu, 
pożądliwościom, nadużywaniu wina, hulankom, pijatykom i bezprawnym 
bałwochwalstwom." - 1 Piotra 4:1-3

    Drodzy bracia, Pamiątkowa wieczerza jest uroczystą okazją. To nie jest noc z lekkomyślności społecznej.  
Jest zgodą na działania Ducha Prawdy, aby owładnął nasze serca i prowadził nas do całej prawdy. (Jana 
16:12-14) Jest to przypomnienie, że mamy podniósł nasze pale męki i postanowić podążać za Chrystusem w 
sposób ciągły. (Mateusza 16:24) Jest to deklaracja, że jesteśmy chętni przejść przez chrzest w śmierć jako 
sposób przejścia do niebiańskiej kariery. (Rz 6:3-4)

    Dlatego też, gdy spotkamy się w dniu 26 marca 2013 r., pozwólmy nam analizować siebie. Czy uznajemy 
Jezusa jako chleb życia, który pozwala nam żyć wiecznie? Czy możemy zaakceptować przewodnictwo Ducha 
Prawdy, tak iż "prawo Ojca" jest zapisane w naszych sercach? Czy chcemy obcować z naszymi braćmi i 
podnosić się w naszej najświętszej wierze? Jeśli tak, to spotkajmy się tej nocy i dzielmy się emblematami 
podczas tej wieczerzy jako odważni synowie Boży, bracia Chrystusa i spadkobiercy Królestwa Niebios.  
                    
    To jest noc dla synów i córek Boga. Każdy, kto nie chce uczestniczyć w ofierze Chrystusa, kto odrzuca nowe
przymierze, kto odrzuca niebiański karierę i kto nie chce ustanowić swoich ziemskich ciał do naśladowania 
Chrystusa w dążeniu do nieba, jest niegodny, aby wziąć udział w Pamiątkowej wieczerzy i jest niegodny 
Chrystusa. Pozwól nam wszystkim, którzy uważamy się za Chrześcijan, obudzić się do naszej prawdziwej 
nadziei i jeść i pić godnie podczas naszej najświętszej nocy.

    Czekamy na Wasze komentarze.

"Elaia Luchnia"
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