
NAMASZCZENI ŚWIADKOWIE
 
Ambasadorzy Zastępujący Chrystusa

Pytania I Odpowiedzi

W dniu 11 lutego 2014 r. otrzymaliśmy następujący komentarz i zapytanie:

"Moi przyjaciele, Dziękuję za wasze rzeczowe odpowiedzi na moje pytanie. Wzmocniły one tylko to, w co zawsze
wierzyłem. Niestety w tym nadchodzącym okresie pamiątki, na obszarze Północnej Kalifornii jestem zupełnie 
sam. Po przeczytaniu artykułu "Pamiątka Obrazy", wydawało się zbyt oczywiste, to co się dzieje. Tak wielu z 
przyjaciół po prostu przyjmuje jako "ewangelie" wszystko, co jest drukowane w publikacjach Strażnicy przez Ciało
Kierownicze, bez prawdziwego badania faktów. Może boją się tego, co znajdą lub tego co może ktoś powiedzieć, 
lub są zbyt rozleniwieni do badania rzeczy, które mogą uratować ich samych, ich rodziny i przyjaciół. Większość 
powie, że "miliony z nas nie mogą się mylić. Z pewnością Jehowa błogosławi i kieruje naszymi wysiłkami." 
Następnie klika studium "Strażnicy" oraz spotkań usługujących w których przewodniczyłem, doprowadziło mnie 
do podjęcia poważnych decyzji. Byłoby miło spotkać się z osobami, o tej samej mentalności synów Bożych w 
dorocznych obchodach Pamiątki. Starałem się być dyskretny, ale nie wydaje mi się, że w mojej okolicy jest ktoś z
takim samym zrozumieniem. Czy mam po prostu obchodzić ją samemu? Czy jest to dopuszczalne?
"W tym tygodniu próbowałem ustąpić ze starszego "z powodów osobistych" i wszystko, co usłyszałem to:" 
Zobaczymy, jak się będziesz czuł z tym za kilka tygodni / miesięcy. Pozostali bracia po prostu przejmą twoje 
obowiązki". Staram się nie robić czegoś sprzecznego, tego że mogę dawać "pokarm duchowy" i nadal wtrącać 
chwalebną nadzieję w przyszłość, tym, którzy są zagubieni. Ale ze względu na moją pewną wiarę, oczywiste jest,
że będzie to trwała decyzja. W pewnym momencie jednak, wydaje się, że to tylko kwestia czasu zanim my jako 
synowie Boży będziemy zjednoczeni w różnych miejscowościach wznosząc wspólny okrzyk uwielbienia do 
naszego Zbawiciela. Dziękuje za wasze przemyślenia. Wasz brat."

Autorowi, gratulujemy odważnego stanowiska i twojej determinacji do naśladowania Chrystusa. W 
zeszłym roku otrzymaliśmy e-mail od siostry z podobnym pytaniem o samotne świętowanie Pamiątki. Proszę, 
spojrzyj na niego, Pytanie i Odpowiedź 3/19/13-2. Nasza bezpośrednią odpowiedzią jest to, że na pewno 
można samemu upamiętniać Pamiątkową Wieczerze. Wiele osób w zeszłym roku samotnie obchodziło Pamiątkę.
Jednak jest o wiele lepiej i przyjemniej, gdy możesz spędzić ten wieczór z tymi, którzy mają miłość do Chrystusa i
chcą się z nim tym dzielić.

Chcielibyśmy, abyś rozważył te dodatkowe pomysły:

1. Jeśli masz żonę i dzieci, możesz uczynić Pamiątkową Wieczerzę tematem waszego "rodzinnego studium". Po 
wyjaśnieniu znaczenia udziału w Pamiątce, być może możesz podzielić się z nimi swoimi intencjami i zobaczyć, 
czy chcą uczestniczyć razem z tobą.

2. Jeśli obecnie masz zainteresowanych, których chcesz zaprosić na Pamiątkę, to dlaczego nie podjąć z nimi 
szeregu dyskusji o randze tego wieczoru i zaprosić ich do uczestniczenia w Pamiątkowej Wieczerzy razem z 
tobą.

3. Spędź następne klika tygodni poprzedzających Pamiątkę na dyskusji z dalszą rodziną, przyjaciółmi i 
współpracownikami o Wieczerzy Pańskiej i możesz zaprosić tych, którzy mają życzenie mieć udział z 
Chrystusem w tej pamiętnej Wieczerzy wraz z tobą. Przekonasz się, że twoja rodzina, przyjaciele lub koledzy, 
którzy już są chrześcijanami, a którzy nie są dotknięci wadą idei 'ziemskiej nadziei " będą chętni w dzieleniu się z 
tobą Wieczerzą.

W dyskusjach, wyjaśnij że udział w Pamiątkowej Wieczerzy jest naturalnym i normalnym wymaganiem
dla chrześcijanina i całej rodziny chrześcijańskiej, podobnie jak Pascha była świętem, które upamiętniał każdy z 
rodziny żydowskiej. Stare Przymierze było dla dzieci Abrahama - całego narodu. Również nowe przymierze jest 
dla całego wierzącego narodu Chrześcijańskiego, który jest Ciałem Chrystusa (Efezjan 1:22-23), również, 
odnoszącego się do "dzieci Abrahama".



"Doprawdy, wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wy wszyscy, 
którzyście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma 
niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wy wszyscy bowiem jesteście jedną osobą w 
jedności z Chrystusem Jezusem. Ponadto jeśli należycie do Chrystusa, to rzeczywiście jesteście 
potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy." - Galatów 3:26-29

Poprzez uczestnictwo w Pamiątkowej Wieczerzy, otwarcie wyznajemy zjednoczenie z Chrystusem, tak
też On będzie otwarcie wyznawał zjednoczenie z nami. (Mateusza 10:32-33)

Nie trzeba przeżyć jakiegoś nadnaturalnego doznania w celu "zakwalifikowania się" do udziału. 
Towarzystwo Strażnica stworzyło fałszywą naukę, że tylko 144.000 ma prawo spożywać emblematy i mieć udział 
w Wieczerzy. Ta doktryna jest tak rażąco błędna, że zastanawiamy się, jak kiedykolwiek mogliśmy sami w to 
wierzyć. Pokazujemy ten wyraźny błąd w artykule "Wielki Tłum Uczestników". Towarzystwo Strażnica stworzyło 
także fałszywe zrozumienie wokół terminu "namaszczony" tak, że przeciętny Świadek Jehowy nie może 
zrozumieć jego prostoty. Zobacz Pytanie i Odpowiedź 2/23/12 gdzie przedyskutowaliśmy to bardziej 
szczegółowo.

W najprostszej wykładni, bycie namaszczonym oznacza bycie prowadzonym przez ducha - podążanie 
za jego przewodnictwem, podejmowanie decyzji w oparciu o wolę Boga. Ale nawet jeśli ktoś nie może jeszcze 
przyjąć tej prostej prawdy, że niebiańska nadzieja jest dla wszystkich, powinni oni zrozumieć, że jeśli nie będą 
uczestniczyć z Chrystusem, nie uzyskają życia wiecznego lub zmartwychwstania w żadnych okolicznościach:

"Toteż Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Jeżeli nie jecie ciała Syna Człowieczego i 
nie pijecie jego krwi, nie macie życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie 
wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatnim." - Jana 6:53-54

Masz trochę czasu do Pamiątki - 14 kwietnia 2014 r., do pracy nad tymi rzeczami. A w tym czasie, 
Twoja sytuacja może się zmienić, i możesz być obdarzony duchowymi braćmi i siostrami, aby dzielić z nimi ten 
wieczór.

W tym roku zachęcamy wszystkich naszych braci, aby spodziewać się niespodziewanego. A cokolwiek
stanie się z tobą, mamy nadzieję, że będziesz dzielić się z nami swoimi doświadczeniami. Po Pamiątce, 
opublikujemy stronę - Doświadczenia z Pamiątki 2014 - wspierającą wszystkich, którzy mieli udział w tej 
najświętszej nocy.

"Elaia Luchnia"
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