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Jesteśmy blisko tegorocznych obchodów Pamiątki Wieczerzy w dniu 26 Marca 2013r, obchodów 
upamiętniania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy, że Duch Prawdy aktywnie daje świadectwo synom 
Królestwa i wprowadza ich "do całej prawdy". (Jana 16:12-14), Chrześcijanie na całym świecie koncentrują 
swoje umysły i serca na pismach, badając je w celu ustalenia, czy nasze rozumienie rzeczy jest prawidłowe 
(Dzieje 17:11) i czy musimy dostosować nasze myślenie i zachowanie w jakikolwiek sposób, tak aby nie 
lekceważyć tej okazji.  (1 Koryntian 11:28-29)

    Jednym z najważniejszych pytań, jakie należy wziąć pod uwagę to, to czy my indywidualnie powinniśmy
być aktywnymi uczestnikami symbolicznego dramatu a tym samym jeść chleb i pić kielich, czy też powinniśmy 
siedzieć cicho i obserwować innych, którzy obcują z Chrystusem.  Jest to ważne pytanie, bo w nocy gdy Jezus 
ustanowił wieczerzę, dał polecenie: "czyńcie to na moją pamiątkę". (Łukasza 22:19) Więc konieczne jest, czy 
wiemy, że jego polecenie odnosi się do nas indywidualnie, bo jeśli tak jest, a my tego nie "robimy", to nie 
możemy oczekiwać, że Chrystus przyzna się do nas przed swoim Ojcem. (Mateusza 10:32)

    _______________________________

    "Doktryna o 144000 Królów i Kapłanów" ma wpływ w podejmowaniu decyzji, czy można uczestniczyć w
Pamiątkowej Wieczerzy.  Ciało Kierownicze Świadków Jehowy naucza, że w całej historii chrześcijańskiej, 
tylko 144 tysiące wyznawców Chrystusa mogą spożywać Pamiątkową Wieczerzę, ponieważ są oni w 
"przymierzu królestwa" więc wejdą do niebios, aby służyć nad ziemią jako królowie i kapłani.  I przyjmuje się, 
że większość z tej liczby już żyła i umarła tak, iż tylko niewielka resztka pozostaje już na ziemi.  Doktryna 
144000 opiera się na interpretacji pewnych wersetów Biblii, w Księdze Objawienia. 

    Ale co, jeśli doktryna o 144000 została źle zrozumiana?  Co jeśli 144000, o których mowa w Księdze 
Objawienia nie są tymi, w "przymierzu do królestwa" i nie są przeznaczeni jako królowie i kapłani?  To może 
zmienić odpowiedź na pytanie, kto może lub powinien uczestniczyć w Pamiątkowej Wieczerzy?  To na pewno! 
Bo jeśli liczba tych, w przymierzu nie jest znana lub nie jest ograniczona, to każdy, kto kocha Chrystusa i chce, 
"iść za Nim, dokądkolwiek On idzie" musi wziąć udział w Wieczerzy!  Nie będzie żadnego usprawiedliwienia 
dla odrzucenia możliwość upamiętniania Chrystusa w sposób jaki on aprobuje.  Więc przyjrzyjmy się bliżej 
temu, co Pismo Święte w Księdze Objawienia naprawdę mówi o 144.000 i królów i kapłanów.

    Pierwsza wzmianka o 144.000 pojawia w 7 rozdziale Księgi Objawienia, gdzie Apostoł Jan słyszy 
liczebność danej grupy:

"I usłyszałem liczbę tych, których opieczętowano: sto czterdzieści cztery tysiące — 
opieczętowanych z każdego plemienia synów Izraela:
 Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych,
z plemienia Rubena dwanaście tysięcy,
z plemienia Gada dwanaście tysięcy,
z plemienia Aszera dwanaście tysięcy,
z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy,
z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy,
z plemienia Symeona dwanaście tysięcy,
z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy,
z plemienia Issachara dwanaście tysięcy,
z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy,
z plemienia Józefa dwanaście tysięcy,
z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych."- Objawienia 7:4-8

    Następnie Apostoł Jan widzi wizję drugiej grupy:



"Potem ujrzałem, a oto wielka rzesza, której żaden człowiek nie zdołał policzyć, ze 
wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków, stojąca przed tronem i przed 
Barankiem, ubrana w białe długie szaty; a w rękach ich gałęzie palmowe."- Objawienia 
7:9

    Tak więc, widzimy, że 144 tysiące to liczba z dwunastu plemion "synów Izraela"; natomiast "wielka 
rzesza" jest wielonarodowa grupa wielkiej nieznanej liczby.  I widzimy, że ani te wersety, ani otaczające 
wersety nie identyfikują grupy zarówno królów jak i kapłanów.

    Jedyna miejsce w którym jest mowa o grupie 144.000 w Księdze Objawienia, to rozdział 14: 

"I ujrzałem, a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery 
tysiące mających napisane na swych czołach jego imię i imię jego Ojca.. . . .I śpiewają 
jak gdyby nową pieśń przed tronem i przed czterema żywymi stworzeniami, i 
starszymi; i nikt nie zdołał opanować tej pieśni oprócz stu czterdziestu czterech 
tysięcy kupionych z ziemi."- Objawienia 14:1,3

    Grupa 144000 stoi z "Barankiem " i jest określana grupą śpiewaków, ale nie jako królowie i kapłani.  A 
co na temat drugiej grupy, wielonarodowej wielkiej rzeszy?  Czy mają wyznaczone zadanie? Odpowiedź 
znajduje się w 5 rozdziale:

"A gdy wziął ten zwój, cztery żywe stworzenia i dwudziestu czterech starszych upadło 
przed Barankiem i każdy miał harfę oraz złote czasze pełne kadzidła, a kadzidło 
oznacza modlitwy świętych. I śpiewają nową pieśń, mówiąc: „Godzien jesteś wziąć 
zwój i otworzyć jego pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i swoją krwią kupiłeś Bogu 
ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu 
królestwem i kapłanami, i mają królować nad ziemią”." - Objawienia 5:8-10

    Tutaj, Jan dowiaduje się, że wielonarodowy tłum ludzi to ci, którzy mają być królami i kapłanami! Jak 
mogliśmy przegapić ten punkt? Jak ci, którzy rozwinęli doktrynę o 144000 nie dostrzegli, że królowie i kapłani 
nie są 144.000, ale są tak naprawdę "wielką wielonarodową rzeszą"?  To wyjaśnienie stwarza ogromną różnicę
w podstawowych nauk Świadków Jehowy.  To pokazuje, że nauka, iż tylko ograniczona liczba ludzi będzie 
zakwalifikowana jako królowie i kapłani jest nieporozumieniem - jest błędem.  

    Zamiast tego, Jan mówi nam, że liczba tych, którzy będą służyć jako królowie i kapłani są niezliczona!  
Żaden człowiek nie jest w stanie policzyć tych, którzy będą służyć jako królowie i kapłani.  Czy takie spojrzenie 
na tą sprawę nie pokazuje kto może i powinien uczestniczyć w Pamiątkowej Wieczerzy?  Czy takie spojrzenie 
nie prostuje naszego widoku na to, kto może wejść do Królestwa Niebios?  Na pewno powinno!  

    Ale jeśli 144,000 nie mają być królami i kapłanami w niebie, to kto nimi jest?  Niestety, Jan nie 
utożsamia tej grupy inaczej jak tylko w ten sposób, że byli oni w stanie opanować pewną pieśń, której nikt inny 
nie mógł opanować i że zostali oni kupienie z ziemi. (Objawienie 14:1-3) Z tego dowiadujemy się, że w 
pewnym momencie, ta grupa to ziemianie, którzy znaleźli drogę do nieba i najwyraźniej zdobyli konkretną 
wiedzę i zrozumienie, albo nauczyli się pewnych umiejętności, których nikt inny nie ma .  Tak więc wydaje się, 
że są jeszcze inne role i zadania, że ci z ziemi będą mieć w niebie, inne obowiązki niż królowie i kapłani. 
Będziemy musieli poczekać na dalsze objawienie lub do czasu realizacji celu lepszego zrozumienia tej grupy 
144000.

    Ale, tak naprawdę nie jest ważniejsze, to, że będziemy w stanie zinterpretować Objawienie niż wiedza 
w tym, czy jesteśmy posłuszni jednoznacznemu poleceniu Jezusa Chrystusa, aby zachować jego życie, 
upamiętniając jego śmierć i jego służbę poprzez udział w symbolicznym dramacie w Pamiątkowej Wieczerzy.  
Jezus poruszył ten temat, gdy rozmawiając z niektórymi Żydami, którzy pragnęli go  zabić, za to że powiedział, 
iż był synem Boga:

"„Badacie Pisma, ponieważ myślicie, że dzięki nim będziecie mieć życie wieczne, a 
właśnie one świadczą o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, żeby mieć życie."-
Jana 5:39-40

        
    Wszyscy, którzy chcą żyć po prostu "przychodzą do Jezusa."  Nie ma potrzeby, aby skrupulatnie 
studiować proroctwo, by wiedzieć, w jaki sposób się prowadzić, jak oddawać cześć i jak mamy realizować 
naszą misję.  Jego proste i otwarte nauki są wystarczające.



    Doktryna o 144.000 służy jednemu celowi: zapobieganiu ludziom miłującym Chrystusa przyjście do 
Niego, po przez uczestnictwo w Pamiątkowej Wieczerzy i szukaniu wejścia do Królestwa Niebios.  Nie ma 
nauczania Jezusa i pisarzy Chrześcijańskich Pism, które wspiera takie zakłócenia.  W rzeczywistości, istnieje 
bezpośrednie i konkretne potępienie przez samego Jezusa  każdego, kto będzie próbował utrzymać ludzi z 
dala od Królestwa Niebios:

"„Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Zamykacie bowiem królestwo 
niebios przed ludźmi; bo sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy do 
niego idą." - Mateusza 23:13

    Usunięcie doktryny o 144000 pozwala wszystkim, którzy "szukają Królestwa i Jego prawości" 
(Mateusza 6:33), aby aktywnie uczestniczyć w Pamiątkowej Wieczerzy.  Wiemy jednak, że wielu z nich wciąż 
mają zastrzeżenia, głównie dlatego, że doktryna o 144000 jest tak głęboko zakorzeniona w psychice Świadków
Jehowy.  Potrzebne jest więcej niż zwykłe ujawnienie błędów.  Podciśnienie wytworzone przez nieudane nauki 
muszą być zastąpione przez jeszcze lepsze nauki - kolejne, które dają nadzieję i uzdrowienie.  Doktryna, która 
pasuje do tej roli to doktryna ojcostwa Boga i braterstwa człowieka - prawdziwa dobra nowina o Królestwie! 
(Zobacz Czym jest Dobra Nowina?)

    Kiedy Jezus rozpoczął głoszenie i nauczanie, jasno wykazał, że każdy, kto w Niego wierzy, jest synem 
Bożym:            

"Prawdziwe światło, które oświetla człowieka każdego pokroju, miało właśnie przyjść 
na świat. Był na świecie i świat zaczął istnieć przez niego, ale świat go nie poznał. 
Przyszedł do własnego domu, ale jego własny lud go nie przyjął. Jednakże tym 
wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, ponieważ wierzyli w 
jego imię; i narodzili się nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli człowieka, lecz z Boga."- 
Jana 1:9-13

        
    Nawet jak napisał Paweł:

"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

    I możemy zauważyć, że "możliwość, stania się dziećmi Bożymi" została dana przed tym jak Duch Święty 
został wylany.  Przypomnijmy, że wylanie po raz pierwszy ducha świętego po śmierci Jezusa nastąpiło w dniu 
Pięćdziesiątnicy:         

"A gdy jeszcze trwał dzień święta Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli razem na tym samym 
miejscu i nagle z nieba dobiegł szum jakby pędzącego gwałtownego wiatru, i napełnił 
cały dom, w którym siedzieli. I ukazały się im jakby języki ognia, i się porozdzielały, i 
na każdym z nich spoczął jeden, a wszyscy zostali napełnieni duchem świętym i 
zaczęli mówić różnymi językami, tak jak duch dawał im się wypowiadać." - Dzieje 2:1-4

    Podobnie, pierwsza Pamiątkowa Wieczerza została przeprowadzona z apostołami Jezusa, zanim zostali 
namaszczeni duchem świętym.  Tak więc wiemy, że nawet namaszczenie nie jest wymogiem, aby uczestniczyć
w Pamiątkowej Wieczerzy!  

    Bracia, synostwo z Bogiem jest celem Ojca od początku stworzenia:

"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    

    Zaprawdę, upamiętnienie Pamiątkowej Wieczerzy jest bez ograniczeń.  Wszystkich, którzy wybrali 



zjednoczenie z Chrystusem i symboliczne przypomnienie jego życia i śmierci, zapraszamy do udziału.  To 
rozumienie jest zgodne z charakterem naszego Ojca w niebie:

"Wtedy Piotr otworzył usta i rzekł: „Z całą pewnością dostrzegam, że Bóg nie jest 
stronniczy, lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się go 
boi i czyni to, co prawe." - Dz.Ap. 10:34-35

    Wybranie przez Boga niewielkiej liczby, która mogłaby się cieszyć życiem wiecznym w niebie z Nim i z 
Chrystusem, podczas gdy zdecydowana większość ludzkości jest przeznaczona do ograniczonych 
doświadczeń życia na ziemi, pokazuje stronniczość.  Nawet ci, którzy przestrzegają nauki o 144.000 zdają 
sobie sprawę, że niebiańska nadzieja jest bardziej chwalebna i jest lepszą nagrodą.

    Być może nie jest to wielka rozbieżność jeśli tylko 144 tysiące ze 108 miliardów, które szacuje się, że 
żyło na ziemi, pragnie życia niebiańskiego.  Ale to nie jest przypadek.  Praktycznie każdy religijny człowiek na 
tej planecie pragnie życia w niebie.  I gdyby nie uczy doktryny o 144000, tak samo byłoby ze wszystkimi 
Świadkami Jehowy.  A jeśli pismo mówi prawdę, iż Bóg "otwiera swoją rękę i zaspokaja pragnienie wszystkiego
co żyje" (Psalm 145:16), to niebiańska nadzieja jest otwarta dla wszystkich.  

    Kiedy rozumiemy cudny i wielkoduszny potencjał życia niebiańskiego, to czy zorientowani w Bogu 
ludzie nie chcieliby być jego częścią?  Jedynym powodem dla odrzucenia niebiańskiej nadziei jest 
nieznajomością jej rzeczywistości.  Mamy nadzieję, że dzięki tej stronie, możemy i zaostrzamy duchowy 
apetyt, pokazując to, co Biblia mówi na temat nieba i życia w niebie.  Prosimy również zapoznać się z serią 
artykułów na naszej stronie, poruszających temat Chwalebnej Niebiańskiej Nadziei i zobaczycie czy nadal 
chcecie być odwróceni plecami do tego niezrównanego przywileju. 

    Kiedy odsuniemy od siebie błędne myślenie, że tylko niewielka liczba ludzi jest synami Bożymi, 
współdziedzicami z Chrystusem z niebiańską nadzieją, to olbrzymi ciężar jest zrzucany z naszych barków.  Już
nie postrzegamy siebie jako niewolników Boga, oddalonych od Jego specjalnej uwagi i przeznaczonych do trud
w naszych zniszczalnych ciałach.  Raczej widzimy siebie jako uprzywilejowane dzieci i z zadowoleniem jako 
mieszkańców przyjaznego wszechświata z wiecznym i niezniszczalnym życiem w świetle. Jesteśmy w stanie 
lepiej zrozumieć słowa Jezusa:

   " Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się mozolicie i jesteście obciążeni, a ja was 
pokrzepię.  Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodnie 
usposobiony i uniżony w sercu, a znajdziecie pokrzepienie dla dusz waszych. 
Albowiem moje jarzmo jest miłe, a moje brzemię lekkie”. " - Mateusza 11:28-30

    I już nie boimy się śmierci bo wiemy, że po zakończeniu naszego śmiertelnego życie, czekają nas 
niezliczone błogosławieństwa. I możemy łatwiej zastosować napomnienie Jezusa:

 "  „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

 " „Dlatego wam mówię: Przestańcie się zamartwiać o swe dusze, jeśli chodzi o to, co 
będziecie jeść lub co będziecie pić, albo o swe ciała, jeśli chodzi o to, w co się 
będziecie ubierać. Czyż dusza nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało niż odzież?  
Przypatrzcie się uważnie ptakom nieba, gdyż nie sieją ani nie żną, ani nie zbierają do 
spichrzy, a jednak wasz Ojciec niebiański je żywi. Czyż nie jesteście warci więcej niż 
one? Kto z was przez zamartwianie się może dodać jeden łokieć do długości swego 
życia? Także co się tyczy odzieży, dlaczego się zamartwiacie? Wyciągnijcie naukę z 
tego, jak rosną lilie polne; nie mozolą się ani nie przędą, ale mówię wam, że nawet 
Salomon w całej swej chwale nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli zatem Bóg 
tak przyodziewa roślinność polną, która dzisiaj jest, a jutro się ją wrzuca do pieca, to 
czy tym bardziej nie przyodzieje was, małowierni? Nigdy więc nie zamartwiajcie się i 
nie mówcie: ‚Co będziemy jeść?’ albo: ‚Co będziemy pić?’, albo: ‚Co na siebie 
włożymy?’ Bo o wszystko to skwapliwie zabiegają narody. Przecież wasz Ojciec 
niebiański wie, że wszystkich tych rzeczy potrzebujecie.  „Stale więc szukajcie 
najpierw królestwa oraz Jego prawości, a wszystkie te inne rzeczy będą wam dodane. 
"- Mateusza 6:25-33



    Tak, to nie jest zaledwie resztka 144.000 uczestników działu z Chrystusem, tam jest wielka rzesza 
synów Bożych, którzy maja nakaz, aby wziąć udział w symbolicznej Pamiątkowej Wieczerzy.  

    Dlatego w nadchodzącą Pamiątkową noc, kiedy będziesz siedział w fotelu i emblematy chleba i  wina 
będą przekazywane, co zrobisz?  Będziesz uciekać od niebiańskiego przywileju i możliwości wyznania 
przykazania Chrystusa ?  Przelękniesz się i  pospiesznie podasz emblematy do osoby po prawej stronie, 
jakbyś miał być przeklęty nawet dotykając ich? Lub odważnie przyjmiesz stanowisko w Królestwie Niebios i 
będziesz uczestniczył w największej symbolicznej wieczerzy naszego życia?
    
    To każdy jeden z nas, musi siebie zbadać i uczynić osobistą decyzję. Mamy nadzieję, że zdecydujesz 
się stanąć w obronie Chrystusa, bronić niebiańskiej nadziei i stanąć w obronie  jako syn Ojca i dziedzic 
wspólnie z Chrystusem. (Rzymian 8:17) Niech Duch Ojcowski świadczy wespół z twoim duchem

    Czekamy na Twoje komentarze.

"Elaia Luchnia"
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