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PIERWSZE SPOTKANIE
Wszystko  zaczęło się w pewne piątkowe popołudnie.  Dorota właśnie 

wróciła ze szkoły. Maria, jej matka czekała już z obiadem. Po posiłku dwie 
kobiety odpoczywały przy kawie. Nagle rozległ się dźwięk dzwonka.
— Otwórz Dorotko — odezwała się Maria — to pewnie znowu ktoś do cie-
bie.
— Och mamo, powiedz, że mnie nie ma — spojrzała prosząco — wiesz w 
poniedziałek mamy klasówkę z fizyki.
— No tak... i spróbuj się tu człowieku wyręczyć dziećmi. Ech! Dzwonek 
zabrzmiał ponownie. Maria nie spodziewała się o tej porze żadnej wizyty. 
Przez ułamek sekundy pomyślała, że może to listonosz, albo ktoś z gazow-
ni. Kiedy podeszła do drzwi ujrzała dwóch mężczyzn. Wyglądali  bardzo 
porządnie. Jeden z nich trzymał w ręku jakąś czerwoną książkę. Maria na 
wszelki wypadek założyła łańcuch na drzwi.
— Panowie w jakiej sprawie ?
— Goście!
— Jacy goście? Nie przypominam sobie, abym kogoś na dziś zapraszała — 
Prawdę mówiąc nie była zachwycona tym najściem. W domu jak zawsze w 
środku tygodnia panował mały bałagan. Z niepokojem stwierdziła, że nie 
ma właściwie niczego specjalnego do jedzenia. Pozostała jej  jeszcze na-
dzieja, że ci mężczyźni się pomylili.
— Panowie wybaczą, ale naprawdę nie sądzę abyśmy się znali. A może po-
chodzicie z dalszej rodziny?
— Nie z tak dalekiej, mamy wspólnego ojca i matkę.
— No wie pan! Ten żart był nie na miejscu. Przecież doskonale znam swo-
je rodzeństwo!
— Niewątpliwie. Jednak nie pani ojca ani matkę mieliśmy na uwadze, lecz 
naszych prarodziców Adama i Ewę, których stworzył Bóg. Przyzna pani, 
że od tego czasu upłynęło wiele lat i dużo się w dzisiejszym świecie zmie-
niło. Na każdym kroku daje się zauważyć to, o czym pisał jeden z aposto-
łów: Poza tym wiedz Tymoteuszu, że w czasach ostatecznych nadejdą dni,  
w których niełatwo będzie być chrześcijaninem. Ludzie będą kochać tylko 
siebie i pieniądze. Pyszałkowie i zarozumialcy, nieposłuszni rodzicom, nie-
wdzięczni i zepsuci, będą drwić z Boga. Nieczuli i nieustępliwi, niepopraw-
ni  kłamcy,  wywoływać będą zamieszki,  a  zasady moralności  utracą dla  
nich wszelkie znaczenie. Szorstcy i okrutni, będą drwić z ludzi czyniących 
dobro.
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Niezrównoważeni  i  zarozumiali,  zdradzający swych przyjaciół,  będą sta-
wiać przyjemność ponad Boga. Do kościoła oczywiście będą chodzić, ale  
faktycznie nie będą wierzyć niczemu, co tam usłyszą. Wystrzegaj się takich 
ludzi. Napisał to apostoł Paweł w Drugim Liście do Tymoteusza 3:1-5.
— Istotnie tacy są dzisiaj ludzie. Ale, kim wy właściwie jesteście?
— Ja nazywam się Adam Nowacki, a to mój brat, Roman. Jesteśmy chrze-
ścijanami, którzy zwiastują ludziom dobrą nowinę o tym, że Pan Jezus w 
roku 1914 objął panowanie w niebie, a niebawem Jehowa przyjdzie rozli-
czyć się z wszystkimi ludźmi, którzy nie są mu posłuszni, nie uznają Jego 
świętego Imienia i Jego Organizacji, którą kieruje.
— Co to znaczy, że objął panowanie w niebie'] Mnie uczono, że kiedy Pan 
Jezus przyjdzie, to będzie oznaczało koniec świata. Jak mam to rozumieć?
— Widać, że jest pani osobą myślącą i stawia całkiem logiczne pytania. 
Pozwoli pani, że wręczymy jej to wspaniale czasopismo, które wyjaśni po-
wstałe wątpliwości. Z pewnością przy czytaniu nasuwać się będzie wiele 
innych pytań i w tym celu chcielibyśmy zaproponować bezpłatne studium 
Biblii raz w tygodniu. Co pani na to?
— Zaskoczył mnie pan tą propozycją. Wiecie panowie, jestem osobą wie-
rzącą i nie mam zamiaru zmieniać swej religii.
— Kto tu mówi o zmianie religii?! My proponujemy bezpłatne studium Bi-
blii za pomocą książki pt.: Będziesz mógł tyć wiecznie w raju na ziemi. Jej 
zaletą jest to, że odpowiada niemal na wszystkie pytania, nurtujące prze-
ciętnego człowieka. Sama pani przyznaje, że to, co czytaliśmy znajduje od-
zwierciedlenie w życiu. Czy człowiek, który chodzi do kościoła powinien 
kłamać, cudzołożyć, kraść?
— Chyba nie muszę odpowiadać na to pytanie. A jeśli chodzi o waszą pro-
pozycję bezpłatnego poznawania Biblii, to warto się nad tym zastanowić. 
No cóż, sama nie wiem. A kiedy mielibyśmy się spotkać?
— Może w czwartek, około godziny osiemnastej,  wtedy mam najwięcej 
wolnego czasu?
—Zaraz  spojrzę  do  swoich  notatek...  -  Roman  zaczął  wertować  notes- 
może być, ja też mam o tej godzinie wolny czas. Jestem umówiony na szes-
nastą trzydzieści, ale mamy do rozważenia krótki rozdział z tej wspomnia-
nej książki. Myślę, że powinienem się czasowo wyrobić.
— To panowie tak każdemu proponują studium tej książki?

— Każdemu kto wyraża na to ochotę...
— Czy to znaczy, że wy nie pracujecie zawodowo?
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— Ależ tak, ja i Roman pracujemy po osiem godzin. Po południu, kiedy 
nie mamy zebrań, odwiedzamy naszych mieszkańców. Proponujemy im 
swój czas, a przede wszystkim poznanie zamierzeń Boga, tak jak to uczyni-
liśmy u pani. Ale chcielibyśmy odwiedzić resztę mieszkańców tej kamieni-
cy, dlatego zachęcam panią do przeczytania tej publikacji, całkowicie opar-
tej na Piśmie Świętym. Jeżeli nasuną się jakieś pytania odpowiemy na nie, 
gdy się spotkamy w czwartek. Gdyby ktoś okazał zainteresowanie tą publi-
kacją, proszę ją wypożyczyć bez obaw. Mamy nadzieję, że czas poświęco-
ny na tę rozmowę nie był stracony! Zatem do zobaczenia w czwartek o go-
dzinie osiemnastej. Do widzenia Pani.
— Do widzenia.
Kiedy Maria zamknęła drzwi zaczęła się zastanawiać, po co właściwie dała 
się w to wciągnąć. Jeden rzut oka na czasopismo, które trzymała w ręku 
przekonał ją, że odwiedzili ją Świadkowie Jehowy. Dużo już o nich słysza-
ła i nie zawsze były to pochlebne opinie. Teraz mogła się sama przekonać, 
ile prawdy było w różnych pogłoskach krążących na ich temat. Usiadła w 
swoim ulubionym fotelu i machinalnie zaczęła przewracać kartki. Pierwszą 
rzeczą, na którą zwróciła uwagę była jakość papieru i ilustracje tego czaso-
pisma. Na pierwszej stronie dużymi literami wypisany był tytuł: Świadko-
wie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej na całym świecie.
Umieszczone na następnych stronach kolorowe ilustracje przyciągały jej 
wzrok. Zdziwiła się, że nie wzięli od niej za to żadnych pieniędzy. Pomy-
ślała: „Pewnie muszą być dość bogaci, skoro rozdają coś takiego za dar-
mo". Z coraz większą dezaprobatą myślała o tych „studiach biblijnych", 
czy jak to oni nazwali. Ostatecznie uspokoiła ją myśl, ze w każdej chwili 
może podziękować za wizyty. Tak, też chyba zrobię - pomyślała. Nie za-
uważyła nawet, że swoją ostatnią myśl wypowiedziała półgłosem.

Dorota, która przed chwilą weszła do pokoju z zainteresowaniem ob-
serwowała matkę. Nagle odezwała się:
— Mamo, co się z tobą dzieje, mówisz już sama do siebie?
— Co? A tak, to znaczy nie... och, miałam niespodziewanych gości.
— Słyszałam. No cóż dziwię się tylko, że w twoim wieku zabierasz się do 
zmiany religii
— Co ty pleciesz, przecież się jeszcze nigdzie nie zapisałam.

8



II
— Zobaczysz, że się od nich nie uwolnisz. Rozmawiałam z Agnieszką, jej 
mama też raz coś od nich wypożyczyła, a teraz nie wie jak się opędzić 
przed ich wizytami. Daje im do zrozumienia, że ją to nie interesuje, ale oni 
regularnie w każdy poniedziałek czytają jej z jakiejś czerwonej książki.
— Czerwonej książki - hm! - mi zaproponowali to samo.
— No to ja już widzę, co się stanie z naszego domu. Oj mamo, mamo!
— Chyba nie masz zamiaru mnie pouczać?! Mieli rację, kiedy czytali, że 
dzieci będą krnąbrne.
— Nie, nie mam zamiaru cię pouczać. Ostatecznie masz swoje lata i nie za-
mierzam prawić ci morałów, rób co chcesz! Aha, tylko daj mi pieniądze na 
dyskotekę! Chcemy się tam wybrać z Emila, w sobotę.
— A gdzie masz te, które dałam ci w zeszłym tygodniu?
— Och mamo, nie marudź i tak wiem, że mi je dasz, przecież wiesz, jak 
bardzo cię kocham.
— Masz tu pieniądze i daj mi święty spokój! Nie mam pojęcia co z ciebie 
wyrośnie?
— Dziękuję ci mamusiu! Idę teraz do Agnieszki, dziś będziemy razem 
wkuwały materiał na klasówkę. Wrócę dość późno. Dobrze? No to, pa!

Maria była właściwie zadowolona z tego, że będzie mogła-spokojnie 
przeczytać pozostawione czasopismo. Jeszcze przez chwilę myślała o Do-
rocie, a potem zwróciła się ku lekturze. Na trzeciej stronie zamieszczony 
był następujący tekst:

Celem wydania tej broszury jest umożliwienie Ci. Drogi Czytelniku, bliższego 
zapoznania  się  z  działalnością  Świadków Jehowy  oraz  z  podejmowanymi 
przez nich staraniami, aby pomagać ludziom w pogłębianiu wiedzy biblijnej...

Cel sam w sobie nie jest zły, ale skąd mogę mieć pewność, że to co piszą, 
jest prawdą? Cały czas słyszała ostrzegawcze słowa córki. Odpędzała je od 
siebie bezskutecznie. Znowu przewróciła kilka stron. Jej wzrok padł na fo-
tografię  mężczyzny C. Taze Russella,  który zdecydowanie  różnił  się od 
tych, którzy byli u niej w domu. Miał zupełnie inną fryzurę oraz długą bro-
dę. Maria pomyślała, że nie ma w tym ostatecznie nic dziwnego skoro żył 
w ubiegłym stuleciu. Zastanowiło ją jednak, dlaczego właśnie jego zdjęcie 
znalazło się w tej broszurze, odpowiedzi postanowiła poszukać w tekście 
obok:

Na całej  ziemi  szerzy się od wieków odstępstwo. Wiele wyznań co 
prawda zachowało niektóre nauki biblijne, ale na ogól trzyma się trady-
cji ludzkich, oraz licznych zwyczajów wywodzących się z pogaństwa. 

9



Oczekiwanie  na  powrót  Chrystusa  zazwyczaj  spychano  na  dalszy 
plan...'. Tymczasem Jezus każą f czujnie wypatrywać 
swego powrotu! Zastosowała się do tego grupka ludzi 
w Allegheny w stanie Pensylwania w USA. Na po-
czątku lal siedemdziesiątych ubiegłego stulecia Char-
les  Taze  Russell  z  kilkoma  przyjaciółmi  rozpoczęli 
wolne od wpływów jakiejkolwiek społeczności wyzna-
niowej, staranne studium Biblii, mając na uwadze po-
wtórne przyjście Chrystusa. Zaczęli też szukać praw-
dy biblijnej  w wielu  innych podstawowych naukach. 
Taki  był  początek współczesnej  działalności  Świad-
ków Jehowy.

Z tej wypowiedzi wynika jasno, że tylko religia Świad-
ków Jehowy jest prawdziwa. Ciekawe, co się stanie z wszystkimi ludźmi, 
którzy należą do innych religii? Czy oni wszyscy zginą w Armagedonie? 
Na przykład pani Kalinowska, żyje tak jak Bóg przykazał, jest wzorem dla 
innych. Pomaga biednym i potrzebującym, chodzi na swoje nabożeństwa, 
czyta Biblię, opiekuje się ludźmi starszymi i schorowanymi, którzy należą 
do ich religii i nic tylko. Pomagają uzależnionym od narkotyków, chorym 
na AIDS i sama jeszcze nie wiem komu. Czy ich duchowi przywódcy celo-
wo wprowadzaliby ich w błąd? Ciekawa jestem, czy oni prowadzą domy 
starców i opiekują się ludźmi nieuleczalnie chorymi? Spytam się ich, gdy 
przyjdą mnie odwiedzić? Z tego co pamiętam, w jednej z przypowieści Pan 
Jezus nie pochwalił czynu kapłana, ani Lewity, tylko Samarytanina, którym 
gardzili  przywódcy duchowi Izraela.  Ale ten Samarytanin, nie głosił  mu 
nauk, lecz udzielił pomocy, zawiózł do gospody i pokrył wszelkie koszty 
leczenia. Czy ci ludzie, którzy tak postępują jak przykazał Pan Jezus nic 
doczytali się w Biblii tego, co Russell? A jeśli nie, to może nauki Russella 
nie mają potwierdzenia w Piśmie i zostały wymyślone...
Dorota miała rację, po co mi było brać tę gazetę, miałabym święty spokój. 
Zachciało mi się bawić w religię, to nie na moje nerwy. W jednej chwili 
Maria przypomniała sobie, że ci panowie mieli pójść odwiedzić wszystkich 
mieszkańców tej kamienicy. Na pewno byli też, u pani Kalinowskiej, cie-
kawe co jej powiedzieli? Maria postanowiła odwiedzić sąsiadkę i uzyskać 
odpowiedzi  na  nurtujące ją  pytania.  Kiedy jednak spojrzała  na  zegarek, 
usiadła spokojnie w fotelu, był późny wieczór i większość ludzi już spokoj-
nie spala. Przypomniała sobie, jak jeden z tych mężczyzn powiedział, że: w 
1914 roku Pan Jezus objął panowanie w niebie, czy coś takiego... Nic po-
myliła się znalazła właśnie cytat w pozostawionej przez nich broszurce:
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„Russell  i  jego  przyjaciele  zrozumieli  też,  że  Chrystus  miał  być 
obecny niewidzialnie,  to znaczy w duchu.  Czasy Pogan okres,  w 
którym na ziemi nie było rządu reprezentującego naczelne zwierzch-
nictwo Boga miały się skończyć w 1914 roku. Wtedy miało być w 
niebie ustanowione Królestwo Boże. Wszystkie te  nauki przypisuje 
się dzisiaj Świadkom Jehowy.

— Czy to miałoby znaczyć, że świat przez dziewiętnaście wieków był bez 
Boga? A gdzie był Pan Jezus do 1914 roku i co robił? Czy to znaczy, że 
sąd nad światem będzie niewidzialny? Nic z tego wszystkiego nie rozu-
miem... Nagle usłyszała zdumiony glos Doroty.
— Mamo, ty jeszcze nie śpisz? Czy wiesz, która jest godzina? Widzę, że 
twoi goście nieźle ci namieszali w głowie. Daj mi tę gazetkę, ciekawa je-
stem co też jest tam napisane, że spędziłaś nad nią tyle czasu?
— Rzeczywiście zrobiło się późno - zerknęła na zegarek - chodźmy spać 
córeczko.
Maria położyła  się do łóżka,  ale sen nie przychodził.  Przewracała się  z 
boku na bok. W końcu postanowiła znaleźć przyczynę bezsenności. Zaczę-
ła analizować cały dzień, który raczej należał do udanych, nie było więc 
powodu do zmartwień, no może trochę niepokoiła się o swoją córkę. Ale to 
nie było to. No tak, to ta nowa nauka. Nie mogła przestać myśleć o przyj-
ściu Pana Jezusa. Słowa jednego z mężczyzn, który powiedział, że: nieba-
wem Jehowa przyjdzie rozliczyć się z wszystkimi ludźmi, którzy nie są 
Mu posłuszni i nie uznają Jego świętego Imienia - napełniały ją szcze-
gólnym niepokojem. Może rzeczywiście jest to prawda, że będę osądzona i 
skazana na zagładę. A może to wszystko jest tylko wymyśloną przez ludzi 
bajką? W jakim celu chcieliby ją oszukać? Teraz zaczęła być na siebie na-
prawdę zła. Nie przypuszczała, że jakaś broszurka może tak człowiekowi 
zamącić w głowie. Zmęczona rozmyślaniem zasnęła, gdy zaczęło już świ-
tać.
Obudził ją silny ból głowy. Wstała i zażyła proszek. Nie spodziewała się, 
że weekend zacznie się tak nieprzyjemnie. Było już późno. Za pół godziny 
zamykano sklep, ubrała się i szybko pobiegła kupić mleko i chleb. Wraca-
jąc ze sklepu zobaczyła  panią Kalinowską,  z którą zamierzała porozma-
wiać. Jednak kiedy pomyślała o co chce ją zapytać, zwątpiła, czy rzeczywi-
ście powinna zawracać głowę innym swoimi  prywatnymi  sprawami? Do 
końca nie była o tym przekonana, czy Kalinowską nie obrazi się, gdy ją za-
gadnie w sprawie tak osobistej, jak religia. Maria zauważyła, że sąsiadka 
czeka na nią. Pomyślała, że może chce coś pożyczyć, choć było to mało 
prawdopodobne, to, raczej ona pożyczała innym.
— Dzień dobry, pani Kalinowska!
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— Dzień dobry, pani Kamińska. Obserwuję panią od kilku chwil i chociaż 
nie ma pani ciężkich zakupów, sprawia pani wrażenie jakby miała za chwi-
lę zemdleć. Bardzo źle dziś pani wygląda? Czy coś się stało?
— I tak i nie, ale o tym nie wypada rozmawiać tu, na ulicy...
— W domu mam dobre krople, które powinny szybko postawić panią na 
nogi.
— Dziękuję za zaproszenie, prawdę mówiąc zamierzałam panią dziś od-
wiedzić.
Kalinowską posadziła Marię w wygodnym skórzanym fotelu, a sama po-
szła do apteczki po krople. Maria po ich zażyciu rzeczywiście poczuła się 
lepiej. Zastanawiała się, czy nie powinna już pójść do domu, ale w tym mo-
mencie do pokoju weszła Kalinowską z kawą.
—Po co tyle kłopotu sąsiadko...
— W końcu jesteśmy sąsiadami i musimy o siebie dbać. Wspólnie wycho-
wały się tu nasze dzieci, mamy wiele wspomnień, a panią zawsze wspomi-
nam bardzo miło.
— Modliłam się o to, aby nie przydarzyło się pani jakieś nieszczęście.
— To pani się za mnie modliła? - spytała zdziwiona Maria.
— To najskuteczniejsze lekarstwo. Kiedy wszystko w życiu zawiedzie, po-
zostaje nam modlitwa. Sama doznałam wielu błogosławieństw dzięki mo-
dlitwie, może kiedyś o tym opowiem, ale widzę, że panią coś gnębi. Proszę 
mi wszystko opowiedzieć, a ja w miarę możliwości postaram się pomóc. 
Tylko proszę mówić śmiało, bez skrępowania.
Serdeczność pani Kalinowskiej dodała Marii otuchy. Nie miała serca obcią-
żać tej życzliwej kobiety swoimi kłopotami, w które się sama wpakowała. 
Już miała podziękować za krople i wyjść, ale przypomniała sobie nie prze-
spaną noc i wątpliwości, których nie mogła sama rozwiać. Kiedy uświado-
miła sobie, że może się to powtarzać, zdecydowała się opowiedzieć o swo-
im zmartwieniu.
— Wczoraj odwiedziło mnie dwóch panów. Czy byli też u państwa? -spy-
tała Maria niepewnie.
— Nie, nikt nas wczoraj nie odwiedził.
— To dziwne, bo mi powiedzieli, że odwiedzają wszystkich mieszkańców 
naszej kamienicy.
— Nie, u mnie nikogo nie było, chociaż cały dzień byłam w domu. Ale z 
czym ci panowie chodzili?
— Rozdawali takie kolorowe broszurki.
— Czy reklamowali jakiś towar, albo usługi?
— Nie, oni mówili o Bogu. To byli Świadkowie Jehowy. W tej broszurze, 
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którą mi zostawili przeczytałam, że w 1914 roku Pan Jezus przyszedł nie-
widzialnie, aby objąć rządy nad światem. Mówili, że jeśli nie stanę się jed-
ną z nich, zginę w Armagedonie. Ich wizja przestraszyła mnie. Może to 
głupie, ale po ich wizycie nie spalam prawie całą noc, bo nie wiem, czy tak 
jest naprawdę. Czułam, że mam przyjść do pani z tym problemem, ale ja-
koś nie miałam odwagi. Myślałam, że może się pani obrazi. Kiedy spotka-
łyśmy się przed sklepem, pomyślałam sobie: „A może Bóg tak chce?"
— Pan Jezus powiedział, że bez woli Bożej, nawet wróbel nie spada z nie-
ba, i nasze spotkanie jest nie przypadkowe. Postaram się pani po części wy-
jaśnić na czym polega doktryna Świadków Jehowy. Większość nauk jakie 
oni głoszą nie ma częściowo lub w całości poparcia w Biblii. Rozmawia-
łam kiedyś z nimi przez kilka godzin, ale oni większy nacisk kładli na to, 
co jest napisane w Strażnicach niż w Biblii. Tak na marginesie, teraz chyba 
wiem dlaczego nie zapukali do nas, kiedy odwiedzali wszystkich mieszkań-
ców naszej kamienicy. Po prostu, gdy byli u nas pierwszy raz zabrakło im 
argumentów. Według nich jesteśmy przeznaczeni na potępienie, jak oni to 
nazywają na 'wieczną zagładę'. Dobrze się stało, że przyszła pani do mnie 
ze swymi wątpliwościami, ponieważ dzisiaj odwiedzi nas jeden brat, który 
był przez wiele lat świadkiem Jehowy.
— Czy on też głosił tak, jak ci dwaj panowie? - zapytała Maria.
— Tak. Dokładnie tak samo. Był święcie przekonany, że głosi prawdę.
—To dlaczego teraz już tego nie robi?
— Otóż pewnego razu spotkał ludzi, którzy dobrze znali Słowo Boże. Za-
prosili go do mieszkania i zapytali go, czy oczekuje Królestwa Bożego? Je-
śli tak, to czy wie, co musi uczynić, aby do niego wejść. Odpowiedział im, 
że  człowiek  musi  spełniać  wiele  warunków,  aby  to  osiągnąć.  Przede 
wszystkim powinien  odwrócić  się  od 'świata',  czytać  Biblię  i  głosić  lu-
dziom nauki, które podaje niewolnik wierny i rozumny. Ludzie ci poprosili 
go zatem, aby skomentował słowa zapisane w Ewangelii Jana 3:3-7, które 
Pan  Jezus  powiedział  Nikodemowi: (...)  jeżeli  ktoś  nie  narodzi  się  na 
nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Próbował wytłumaczyć to w 
ten sposób, że tylko 144 000 ludzi, którzy pójdą do nieba musi narodzić się 
z Ducha. Organizacja nazywa ich 'klasą niebiańską'.
— Poproszono go, o podanie wersetu, w którym Pan Jezus powiedział, że 
tylko 144 000 pójdzie do nieba, to znaczy, ma się narodzić z wody i z Du-
cha. Oczywiście nie mógł takich wersetów odczytać, gdyż one nie istnieją. 
Gdyby nawet przyjąć, że tylko 144 000 ma być zrodzonych z Ducha, to tyl-
ko tylu ludzi byłoby zbawionych. Następnie zapytali go, czy on jest zro-
dzony z Ducha.  Odpowiedział,  że nie.  „Wobec tego -  oświadczyli  -  nie 
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wejdziesz do Królestwa Bożego - bo tak uczył Pan Jezus". Byt bardzo za-
skoczony tymi pytaniami, ale nie dal za wygraną. Obiecał, że poszuka od-
powiedzi w Strażnicach i wytłumaczy ten tekst tak, jak należy go rozumieć. 
Umówił się z nimi na następną rozmowę. Był pewien, że odpowiedź znaj-
dzie w Strażnicach, które są pisane - jak twierdzą - przez ludzi wybranych 
przez Boga i upoważnionych do wykładania Biblii. Jednak, gdy zaczął szu-
kać  poprawnej  odpowiedzi,  znalazł  kombinacje  różnych  komentarzy  w 
Strażnicach, nic mających żadnego związku z tym, czego uczy Biblia. Szu-
kanie zajęło mu dużo czasu, bo sięgał aż do nauk Russella, który był zało-
życielem tej grupy.  Powoli zaczął sobie uświadamiać, że Organizacja go 
okłamała. Zwrócił się, więc o pomoc do swoich przełożonych. Byli zasko-
czeni jego wątpliwościami. Poradzili mu, aby sobie nie zawracał tym gło-
wy. On jednak chciał zachować twarz
przed ludźmi, z którymi się umówił. Poszedł na kolejne spotkanie z chrze-
ścijanami, którzy na lamach Strażnicy często byli nazywani przez 'Kierow-
nictwo  Świadków'  międzynarodowa  nierządnicą. Na  podstawie  Pisma 
Świętego udowodnili mu kłamstwo, jakie głoszą nauczyciele z Brooklynu, 
nazywając się klasą niebiańską, lub niewolnikiem -wiernym i rozumnym.
— Aż nie chce się w to wierzyć. Żeby chodzili od domu do domu głosząc 
fałszywe nauki. Jaki mają w tym cel? Czy płacą im za to?
— Z opowiadań Władka wiem, że szeregowi członkowie Organizacji nie 
zdają  sobie  sprawy z  fałszu głoszonych  przez nich nauk.  Kierownictwo 
„Świadków Jehowy" podaje wciąż nowe wyjaśnienia proroctw zastępując 
nimi stare, zręcznie dopasowując je do wydarzeń światowych. Niestety jest 
to tylko ludzka interpretacja i trzeba ją nieustannie zmieniać, tak jak zmie-
nia się sytuacja na świecie. Jest to strategia stosowana od powstania tego 
ruchu, który bazuje na ludzkiej naiwności i braku znajomości Biblii.
— Wprost trudno w to uwierzyć!
— A jednak jest to prawda. Towarzystwo Strażnica bazuje na braku do-
głębnej  znajomości  Słowa Bożego przez przeciętnego obywatela  danego 
kraju. Jako głównego adwersarza obrało sobie Kościół Katolicki. Stara się 
pokazać  na  łamach  swojej  literatury  niechlubne  karty  jego  historii.  Dla 
członków Organizacji jest to doskonała broń, gdyż burzy ona zaufanie do 
Kościoła, jako całości. Według Biblii, Kościół jest jeden. Dzisiaj istnieje 
wiele różnych ruchów, które albo wiernie tłumaczą Biblię, albo „przekręca-
ją" ją - tak jak Świadkowie. Kiedy już posiądą jakąś osobę zaczynają skła-
dać jej  kolejne wizyty,  podawać nowe nauki, a sąsiedzi lub rodzina nie-
świadomie wykonuje za nich resztę pracy, wyśmiewając lub prześladując 
takich ludzi. Wtedy Organizacja przejmuje rolę matki,  otaczając nowego 
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kandydata opieką, jednocześnie wskazując, że jest prześladowany za to, że 
wszedł na prawdziwą drogę. W taki oto sposób staje się on jednym z nich.
— Aż trudno uwierzyć, że w tak podstępny sposób można manipulować 
ludźmi. Co ja mam teraz zrobić z tym czwartkiem - spytała zaniepokojona 
Maria?
— A co umówiła się pani z nimi?
— Tak, na osiemnastą. Pewnie przyjdą i mnie zagadają, a może nie otwo-
rzę im drzwi, kiedy będą dzwonić. Chociaż to trochę niepoważnie, prawda?

Maria wróciła pamięcią do swych dziecięcych lat. Przypomniała sobie 
swoje modlitwy, jakże one były bogate i proste. Bóg był przy niej tak bli-
sko - jak matka. Nie potrafiła jeszcze czytać i niewiele o Nim wiedziała, ale 
byt dla niej Kimś realnym. Kiedy się bala i nie mogła zasnąć, modliła się i 
z dziecięcą ufnością przytulała się do poduszki; wierzyła, że nic się jej nie 
stanie, bo jej Pan był tuż obok. Jej dorosłe życie nie było dla niej łaskawe. 
Musiała radzić sobie sama.  Coraz częściej  też zaczęła polegać na sobie. 
Bóg, w jej życiu, zszedł ,na dalszy plan. Nieraz w chwili nieszczęścia przy-
chodziła do Niego, ale raczej z wymówkami, lub pretensjami. Teraz była to 
już przeszłość. Dziś rozpoczęła nowe życie z Bogiem.
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PRZEMIANA DOROTY
Stara, miejska szkolą stalą pogrążona w ciszy. Odbywające się w klasach 
lekcje  dobiegały  końca.  Nagle  rozległ  się  dźwięk  dzwonka.  Panujący 
spokój został gwałtownie zmącony. Po chwili przez duże drzwi, grupkami 
zaczęła wychodzić młodzież. Wśród niej były też dwie, żywo dyskutujące 
dziewczyny.
— Wyobraź  sobie,  że  moja  mama  zgodziła  się  na  edukacje  religijną  u 
„Świadków Jehowy"!  Co o tym sądzisz? -  Dorota spojrzała pytająco na 
Agnieszkę.
—  Sama  nie  wiem.  Moja  mama  ma  ich  już  dość,  ale  oni  uparcie 
przychodzą i starają się przeciągnąć ją na swoją stronę. Przestaje mi się to 
podobać. Chociaż czasami mówią ciekawe rzeczy.
— Będę musiała przeczytać to czasopismo - stwierdziła Dorota - i wyjaśnić 
mamie, że oni nie mają racji. To chyba będzie najlepszy sposób, aby się ich 
pozbyć.
— Możliwe, no, to na razie, ja tu skręcam. Do zobaczenia jutro i życzę ci 
powodzenia w tym co chcesz zrobić. Cześć!
— Cześć!

Dorota pożegnała swoją przyjaciółkę. Zajęta myślami doszła do domu. 
W mieszkaniu nie było nikogo. Pewnie mama jest jeszcze w pracy. Poszła 
do kuchni, zrobiła sobie szybko jakąś kanapkę i udała się do pokoju. Cza-
sopismo leżało na widocznym miejscu. — No teraz się do ciebie wezmę — 
stwierdziła złowieszczo. Zagłębiła się w lekturze z mocnym postanowie-
niem znalezienia czegoś, co mogłaby użyć przeciwko Świadkom. Jednak 
im więcej dowiadywała się o nich tym lepsze robili na niej wrażenie. Ład, 
czystość, doskonała organizacja działań, to wszystko coraz bardziej ujmo-
wało Dorotę. „Oni chyba nie są jednak tacy źli" - pomyślała. Z zamyślenia 
wyrwał ją dźwięk dzwonka. Podeszła do drzwi, spojrzała przez wizjer i zo-
baczyła nieznajomego mężczyznę. Uchyliła je niepewnie...
— Słucham Pana?
— Dzień dobry,  nazywam się  Adam Nowacki,  byłem tu w piątek wie-
czorem.  Prawdopodobnie  rozmawiałem  z  pani  mamą.  Czy  zastałem  ją 
może w domu?
— Nie, jeszcze nie wróciła z pracy. Ale proszę wejść.
— Skoro nie zastałem mamy, to może pokrótce opowiem, o czym rozma-

16



wialiśmy.  Jak pani się domyśla jestem „Świadkiem Jehowy" i głoszę lu-
dziom dobrą nowinę o Królestwie Bożym, które niebawem zapanuje nad 
światem. Pozostawiłem tu ciekawe czasopismo, które jest pisane przez lu-
dzi, wybranych przez Boga, aby dawać pokarm na czas słuszny, to znaczy 
ogłaszać światu wyroki Boże, które niebawem spadną na ten niegodziwy 
system.
— Czytałam to czasopismo i chciałabym o tym porozmawiać. Może się 
przedstawię, mam na imię Dorota. Prawdę mówiąc nie wiem od czego za-
cząć.
— Nieczęsto spotyka się dziś takich miłych, młodych ludzi jak ty. Powie-
działaś, że chcesz porozmawiać. Czy mogę wiedzieć co Cię szczególnie za-
interesowało?
— Broszura, którą zostawiliście, porusza dość istotne sprawy. Muszę przy-
znać, że wiele rzeczy mi się w niej spodobało. Nie wiem tylko czemu ma 
służyć to wszystko, co robicie?
— Postaram się to krótko wyjaśnić. Wierzymy, że już niebawem Bóg Jeho-
wa zniszczy obecny, zły system rzeczy i zaprowadzi na ziemi raj, tak jak to 
obiecał w swoim Słowie. Zechciej posłuchać co jest napisane w Psalmie 
37:29: Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą na niej mieszkali na zawsze. 
Czyż nie jest to wspaniała perspektywa?
— Ale, czy wyroki są dla ludzi dobrą nowiną, chyba nie to głosił Pan Jezus 
i apostołowie?
— Po części masz rację, ale Bóg kazał swoim sługom głosić prawdę, a jeśli 
jej ktoś nie przyjmie, przyjdzie Jehowa w Armagedonie i zniszczy go.
— No tak...  A co będzie z tymi,  którzy umarli? Czy oni też mają jakąś 
szansę na życie w raju?
— Tak, oczywiście, pod warunkiem, że uwierzyli w to czego uczy Biblia.
— A co z ludźmi, którzy zmarli i nigdy nie mieli okazji opowiedzieć się po 
stronie Boga. Czy oni nie będą mieli szansy?
— Widzę, że poważnie podchodzisz do tego, co mówi Biblia. Mam coś, co 
pomoże Ci znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących cię pytań. Jest to książ-
ka całkowicie oparta na Piśmie Świętym. Jej tytuł brzmi:
„Będziesz mógł tyć wiecznie w raju na ziemi" Przeczytaj może ten fragment 
ze strony 165. O tutaj, paragraf 20.

Dorota wzięła książkę do ręki i zaczęła czytać:
Nawet ci,  którzy umarli, bada się mogli rozkoszować rajską ziemią. 
Powrócą do życia! Zamiast nekrologów będą publikowane radosne 
wiadomości  o  zmartwychwstałych.  Jakże  cudownie  będzie  witać 
powracających z grobów zmarłych OJCÓW,  matki, dzieci i innych bli-
skich. Żadne kostnice, cmentarze ani nagrobki nie będą już mącić 
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piękna rajskiej ziemi.
Przerwała czytanie, gdyż przed jej oczyma, jak żywy,  stanął jej ojciec, 
tragicznie zmarły w wypadku samochodowym. Czy on może mieć jakąś 
nadzieję? To byłoby wspaniałe, gdyby mogła zobaczyć swojego ukocha-
nego ojca... Jak przez mgłę dotarty do niej słowa Adama:
— Czy coś się stało?
— Nic takiego. Czy mogłabym zatrzymać tę książkę i poczytać ją sobie w 
wolnych chwilach?
— Właśnie to chciałem Ci zaproponować. A tak na marginesie, przypomnij 
swojej mamie o spotkaniu w czwartek. Przyjdziemy o umówionej porze — 
dobrze?
— Oczywiście! Chciałabym tylko powiedzieć, że mama ma kontakt z ludź-
mi, którzy też czytają Biblię, ale nie są Świadkami i mają przyjść na tę dys-
kusję z wami....
— W dzisiejszych  czasach jest  wiele sekt.  Rozmowa z nimi  szybko się 
kończy, ponieważ brakuje im argumentów biblijnych. Jeśli odrzucą nauki, 
jakie Bóg daje przez niewolnika, skazani będą na wieczne potępienie. No, 
ale ja już muszę iść. Gdyby nasunęły ci się jakieś wątpliwości to możesz 
przedstawić je w czwartek, albo przyjdź jutro do nas na zebranie, masz tu 
adres Sali Królestwa .
— Dziękuję za wizytę, a co się tyczy zebrania, jeszcze się zastanowię. Do 
widzenia panu.

Perspektywa wiecznego życia w raju na ziemi, razem z ukochanymi ro-
dzicami podziałała na nią jak magnes. Przecież żadna ze znanych jej religii 
nie miała nic takiego do zaoferowania. Nagle wszystkie przyjemności jakie 
dawał jej świat wydały się płaskie i mało znaczące. Jak mogła tego wcze-
śniej nie dostrzec? Trzeba to nadrobić. Poszła do swojego pokoju i zaczęła 
niemalże pochłaniać książkę, którą zostawił Adam. Zaczęła od spisu treści. 
Niektóre tematy szczególnie ją zainteresowały, na przykład: Kim jest Bóg? 
Zawsze miała z tym problem. Jak wygląda? Gdzie mieszka? Jak wygląda 
niebo? Po co tu żyjemy? Jaką mamy misję do spełnienia na ziemi?
Ale najbardziej zainteresował ją temat: Co się dzieje po śmierci? Czy lu-
dzie naprawdę idą do pieklą, jeśli są źli? Gdzie jest to piekło, jak ono wy-
gląda, a może go nie nią? Ale chyba jakaś sprawiedliwość być musi. Prze-
cież na świecie jest tylu złych ludzi, którzy bluźnią Bogu, mordują, kradną. 
Czy ich los byłby taki sam? To po co być uczciwym?
Do głowy przychodziły jej różne myśli, analizowała różne fragmenty z tej 
książki. Natknęła się na ilustracje, które pokazywały umarłych powstają-
cych z grobów i wpadających w objęcia tych, którzy żyją. Ale jak to możli-
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we, aby po tylu latach znowu mieli dawne ciała, przecież nic z nich nie po-
zostało. A jeśli ktoś stracił nogę, tak jak jej ojciec, czy ją odzyska? A co się 
stanie z niemowlętami, które zmarły parę tysięcy lat temu, a dziś na tam-
tych terenach rosną potężne dżungle i nie mieszkają tam ludzie. Jeśli zmar-
twychwstaną, kto się nimi zaopiekuje? Gdy nie zostaną odnalezione - umrą 
z głodu. Skoro mają wstać z martwych tam gdzie pomarli, to gdzie będzie 
ich dom. Nauka ta wydawała się jej pozbawiona logiki i brakowało jej w 
tym mądrości Bożej. Doszła do wniosku, że musi każdy temat przeczytać 
od początku do końca, i na pewno znajdzie jakąś odpowiedź. Rozpoczęła 
studium od pierwszego rozdziału. Choć pytań miała więcej niż odpowiedzi, 
postanowiła dotrzeć do końca książki. 
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KONFRONTACJA
Dni  od  poniedziałku  biegły  w  zawrotnym  tempie.  W  pracy  właściwie 
wszystko było w porządku. Tylko Dorota zrobiła się jakby nieobecna. Na 
cale godziny zamykała się w swoim pokoju i czytała jakieś książki. Maria, 
prawdę  mówiąc,  nie  miała  pojęcia,  co  dzieje  się  z  jej  córką.  Nadszedł 
czwartek. Tego dnia Maria wstała wcześniej niż zwykle. Była podniecona 
spotkaniem, na które się umówiła z panem Adamem i jego towarzyszem. 
Zastanawiała się, czy na tę rozmowę zaprosić Dorotę, ale nie mogła się ja-
koś  zdecydować.  Kiedy wróciła  z  pracy,  ugotowała  obiad  i  posprzątała 
mieszkanie. Okazało się, że do godziny osiemnastej pozostało już niewiele 
czasu. Właśnie miała pójść do Doroty i zaprosić ją na spotkanie kiedy zo-
baczyła, że jej córka stoi w przedpokoju gotowa do wyjścia.
— A dokąd to moja panno? Za chwilę będziemy miały gości.
— Wiem, brat Adam mówił mi, że jesteście umówieni na rozmowę. Powie-
działam mu, że zaprosiłaś też na rozmowę Kalinowskich, tych sekciarzy. 
Brat Adam powiedział, że poniosą sromotną klęskę ci, którzy nie trzymają 
się Słowa Bożego.
— A ty, skąd znasz Świadków Jehowy?
— Brat Adam był u nas, chciał się upewnić, czy nie zrezygnowałaś z umó-
wionego spotkania.  Zaczęłam z nim dyskutować.  Zostawił  mi  wspaniałą 
książkę, która mi bardzo pomogła. A dzisiaj jestem zaproszona na studium 
tej właśnie pozycji za pomocą Biblii.
— Na jakie studium, do kogo?
— Do Świadków Jehowy!
— Boże drogi, Dorotko co się z tobą stało? - spytała zaniepokojona Maria.
— Nic droga mamo. Po prostu uważam, że znalazłam właściwą drogę. No, 
muszę już wychodzić. Pa!

Maria nie mogła dojść do siebie po tym co usłyszała. Niestety nie miała 
czasu na rozmyślania, gdyż usłyszała dzwonek. Była to pani Kalinowska z 
mężem i panem Władysławem.
— Czy nie przyszliśmy za wcześnie - spytała nieśmiało Kalinowska?
— Ależ skąd! Proszę bardzo rozgośćcie się. Przed waszym przyjściem do-
wiedziałam się, że moja córka jest zainteresowana naukami Świadków Je-
howy.
— No cóż, nie jest to zbyt pocieszająca wiadomość, ale może nie wszystko 
jeszcze stracone. Droga Mario, mamy do pani małą prośbę.
Otóż ci panowie, którzy tu przyjdą nie mogą się dowiedzieć, że Władysław 



był kiedyś Świadkiem Jehowy.
— Dlaczego - czy narozrabiał pan coś u nich?
— Nie sądzę. Ale Świadkom nic wolno rozmawiać z tymi, którzy opuścili 
ich szeregi.
— A to dlaczego?
— No cóż, oficjalnie podaje się, że przyczyną takiego postępowania jest 
troska o zdrowie duchowe innych członków zboru. Ale prawda jest inna. 
Nauczyciele w Brooklynie boją się, aby ci, którzy jeszcze im ufają nie kon-
taktowali się z osobami, które odeszły z Organizacji z powodu niebiblij-
nych nauk. Kierownictwo Organizacji wykorzystuje wersety biblijne, prze-
ciw tym którzy zdemaskowali ich naukę, oskarżając ich o niemoralność, pi-
jaństwo i inne rzeczy. Ale prawdy nikt nic jest w stanie zagłuszyć. Dlatego 
proszę panią o dyskrecję, ponieważ chciałbym pomóc tym ludziom uwolnić 
się z niewoli Organizacji.
— Rozumiem. Postaram się na ten temat nic nie mówić, jeśli to ma im po-
móc w poznaniu czystych nauk biblijnych.
— Nikt nic zna lepiej krętactw Organizacji, od tych, którzy z niej wyszli. 
Znają oni ich metody postępowania, błędne nauki, fałszywe proroctwa i po-
siadają w swym ręku niebezpieczną broń w postaci ich własnej literatury, 
na przykład Strażnicy. Dlatego zakazuje się Świadkom jakichkolwiek kon-
taktów z tymi osobami, które opuściły ich szeregi, aby im nie pokazano jak 
dalecy są od prawdy.
— To bardzo ciekawe co pan mówi. Dobrze zrobię to, o co mnie państwo 
prosicie, ale zdaje się, że idą już nasi goście.

Gdy Maria poszła otworzyć drzwi, Władysław i państwo Kalinowscy 
krótko pomodlili się o Boże kierownictwo w dyskusji. Po chwili pani domu 
weszła w towarzystwie dwóch mężczyzn. Zaczęła ich przedstawiać.
— Pani Kalinowska, jej mąż i przyjaciel ich domu, Władysław, a te pano-
wie Adam i Roman, którzy należą do Organizacji. Proszę siadać.
— Dziękujemy za zaproszenie — powiedział Roman. Z pewności;
pamięta pani, że celem naszej wizyty jest wspólne studiowanie Słów;
Bożego?
— Tak oczywiście. Ale może zanim zaczniemy, chciałabym się spytać, 
który z panów ma na imię Adam?
— To ja, a o co chodzi?
— Moja córka wspominała o panu.

— Muszę  powiedzieć,  że  ma  pani  dzielną  córkę.  Tak  szybko  i  zdecy-
dowanie stanęła po stronie prawdy. Dorotka nam powiedziała, że zaprosiła 



pani gości, którzy nie zgadzają się z naszą nauką, ale my wierzymy, że Bi-
blia obroni się sama.
— Ładnie pan to ujął - wtrącił Władysław - proponuję wobec tego abyśmy 
schowali wszystkie inne książki oprócz Biblii i może jak to jest u chrześci-
jan w zwyczaju zwrócili się w modlitwie do Boga o Jego Ducha i prowa-
dzenie w rozmowie.
Roman był  zaskoczony tą propozycją. Znalazł się w niezręcznej sytuacji. 
Wiedział, że nie wolno mu się modlić z ludźmi, którzy należą do 'Babilonu 
Wielkiego'. Nurtowała go jednak myśl, jak na to zareaguje domowniczka. 
Postanowił jednak usłuchać rady „niewolnika wiernego i rozumnego". Po-
nieważ wszyscy czekali na jego decyzję, odpowiedział:
— My nie modlimy się z ludźmi, którzy nie są tego samego ducha, robimy 
to we własnym gronie — zmienił temat i dodał — Wydaje mi się, że każda 
z obecnych tu osób docenia wagę słów zapisanych w Piśmie, które powie-
dział Jezus: Kto z Boga jest, chętnie słów Bożych słucha i jestem przeko-
nany, że Boże Słowo odniesie tu zwycięstwo. Ale przechodząc do rzeczy, 
pani Mario, czy podczas czytania pozostawionej przez nas broszury nasu-
nęły się jakieś pytania?
— Tak. Bardzo dużo piszecie w tej broszurze o nauce, jaką odkrył Russell 
w Biblii, ale nic nie wspominacie, w jaki sposób pomagacie osobom star-
szym, sierotom, wdowom. Czy macie jakiś dom opieki, dla swych człon-
ków, którzy się zestarzeli i nie doczekali się tego, co głosicie?
— Organizacja ma zadanie pomóc ludziom poznać prawdę, dlatego nie je-
steśmy nastawieni na działalność, o której pani wspomina.
— To jak panowie wytłumaczycie  przypowieść  Pana Jezusa o pobitym 
człowieku i zachowaniu się kapłana. Lewity i Samarytanina?
— Czy to jest pani własne spostrzeżenie, czy ktoś je pani podsunął, nie 
mogąc obalić nauk, które głosi niewolnik wierny i rozumny, lub cokolwiek 
zarzucić Bożej świętej Organizacji?
— Pan mnie obraża w moim domu. Czy uważa pan, że nie potrafię wycią-
gać słusznych wniosków?
— Przepraszam, nie chciałem pani urazić, ale wiele osób, które nie mogą 
nam nic konkretnego zarzucić, chwyta się szczegółów...

— Pani Mario to pytanie, a właściwie aluzja była skierowana do nas. Niech 
się pani nie denerwuje - uśmiechnął się Władysław.
— Och! Bynajmniej. A nawiązując do pozostawionej przez panów broszu-
ry, nie rozumiem, co to znaczy, że Pan Jezus objął w 1914 roku panowanie 
w niebie? Nie wiem też, skąd w ogóle wzięła się ta data?



— Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Piśmie Świętym. W czwartym 
rozdziale proroctwa Daniela, mamy doniesienie o śnie babilońskiego króla 
Nabuchodonozora. Czytamy tam:
Widziałem,  a  oto  w 
środku  ziemi  było 
drzewo,  a  jego wyso-
kość była duża. Drze-
wo to rosło i było po-
tężne;  jego  wysokość 
sięgała nieba,  a było 
widoczne aż po krań-
ce  całej  ziemi.  Liść  
jego był piękny, owoc 
jego  obfity  i  był  na 
nim  pokarm  dla 
wszystkich. Zwierzęta 
polne  szukały  pod 
nim cienia,  a w jego 
gałęziach  gnieździło 
się ptactwo niebieskie 
i  żywiło  się  z  niego 
wszelkie ciało (Dań 4:7-9).
— Dalej możemy przeczytać, że z nieba zstąpił anioł z rozkazem, by drze-
wo to zostało ścięte. Jego pień miał pozostać w ziemi zakuty w dwie meta-
lowe obręcze, jedną z żelaza, a drugą z miedzi. W takim stanie ten pień 
miał przetrwać siedem wieków, czyli siedem lat. Doskonały komentarz do 
tego  rozdziału  możemy  znaleźć  w książce  wydanej  przez  Towarzystwo 
Strażnica pt.:  Będziesz mógł tyć wiecznie w raju na ziemi na stronach od 
134 do 141. Mam nadzieję, że nikomu nie będzie przeszkadzało, jeśli będę 
z niej korzystał?

— Panie Romanie, uzgodniliśmy przecież reguły naszej rozmowy, proszę 
korzystać tylko z Biblii.
— Ależ panie Władysławie, ta książka jest tylko szkicem danego tematu i 
proszę mi wierzyć, że nie ma wpływu na interpretację Biblii.
— Naprawdę? To może mi pan wytłumaczy, na jakiej podstawie, autorzy 
tej książki napisali na stronie 139 paragrafie 14 następujące słowa: „A za-
tem to  siłujące  aż do nieba  drzewo przedstawia coś ważniejszego, 
zwierzchnią władze Boga, zwłaszcza w odniesieniu do naszej ziemi. 



Proroctwo Daniela panie Romanie mówi zupełnie coś innego. Proszę po-
słuchać: Drzewo które widziałeś, które rosło i było potężne, którego wyso-
kość sięgała aż do nieba, a było widoczne na całej ziemi, którego liście 
były piękne, a owoc obfity, i które miało pokarm dla wszystkich, pod któ-
rym mieszkały zwierzęta polne, a w jego gałęziach gnieździły się ptaki nie-
bieskie - To jesteś ty, królu: rosłeś i stałeś się potężny, twoja wielkość uro-
sła  i  sięga  nieba,  twoja  władza  rozciąga  się  aż  po  krańce  ziemi. 
(Dan.4:17-19)
— Czy z tych słów jasno nie wynika, że to proroctwo dotyczy tylko króla 
babilońskiego? Cóż ma wspólnego Królestwo Jezusa Chrystusa z pogań-
skim królestwem Babilonu? Czy Pan Jezus miał przyjść z linii rodowej Na-
buchodonozora,  czy z linii  Isajego -  ojca Dawida? Co  wspólnego może 
mieć ciemność z jasnością?
—  Pan  uważa,  że  to  proroctwo  odnosiło  się  tylko  do  króla  Nabucho-
donozora? - spytał zdziwiony Roman.
— Nie jest ważne co ja uważam, ale co na ten temat mówi Biblia, a ona in-
formuje nas wyraźnie, że król babiloński miał utracić królestwo i rozum na 
siedem lat. Potwierdzają to dalsze wersety tegoż proroctwa, oto one:
Gdy bowiem  król  Nabuchodono-
zor  po upływie dwunastu miesięcy 
przechadzał się po pałacu królew-
skim w Babilonie, odezwał się król  
i  rzekł:  Czy to  nie  jest  ów wielki  
Babilon, który zbudowałem na sie-
dzibę  króla  dzięki  potężnej  mojej 
mocy  i  dla  uświetnienia  mojej  
wspaniałości?  Gdy  słowo  to  było 
jeszcze na ustach króla, zagrzmiał  
glos z nieba: Oznajmia ci się, kró-
lu Nabuchodonozorze,  ze  władza królewska zostaje ci  odjęta. Będziesz  
wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, tra-
wą jak bydło będą cię karmić i siedem wieków przejdzie nad tobą, aż po-
znasz, ze Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że je daje temu, 
komu chce. (Dan.4:26-29)

W tej chwili spełniło się słowo na Nabuchodonozorze: Wypędzony zo-
stał spośród ludzi i jadł trawę jak bydło (...)



A po upływie dni ja,  
Nabuchodonozor 
podniosłem oczy ku 
niebu; a gdy znowu 
rozum mi powrócił, 
wtedy  błogosławi-
łem  Najwyższego 
(...)  (Dan.4:30-34)
—  Na  tym  kończy 
się czwarty rozdział 
proroctwa  Daniela 
dotyczący  króla  ba-

bilońskiego.  Jak  człowiek  wierzący  we  wszechmoc  Najwyższego  może 
twierdzić, że ktoś ściął panowanie Boże? Czy któryś z panów może mi na 
podstawie Pisma udowodnić, że takie zdarzenie miało miejsce?
Adam bardzo  pilnie  przysłuchiwał  się  wypowiedziom Władysława.  Nie 
przychodził  mu  do  głowy  żaden  konkretny,  biblijny  argument,  którym 
mógłby obalić to, co zostało powiedziane. Roman czul się podobnie, w du-
chu czekał na pomoc Adama, jednak on uporczywie milczał. Władysław 
nie doczekawszy się odpowiedzi na postawione pytanie, ciągnął temat da-
lej:
— Po pierwsze: Towarzystwo Strażnicy, twierdzi we wspomnianej książ-
ce, że: W okresie tych 'wyznaczonych czasów' Bóg nie miał rządu, który by 
reprezentował Jego władze na ziemi. Jeżeli - jak twierdzi książka- od 607 r. 
p.n.e. nie było rządu Bożego na ziemi, to jak rozumieć słowa z proroctwa 
Izajasza, 45:1: Tak rzeki Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ują-
łem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na bio-
drach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były za-
mknięte (...) 
Skoro Cyrus  Pers  był  pomazańcem Pana,  to czym różnił  się  od królów 
judzkich? A przecież z historii wiemy, że panował kilkadziesiąt lat później, 
aż do upadku królestwa Judzkiego. Ponadto, skoro po 607 roku p.n.e. roz-
poczęły się czasy pogan oznacza to, że Bóg przestał interesować się ziemią 
i  jej  sprawami,  jednocześnie oddając władanie w ręce pogan.  Jak zatem 
wyjaśnić działanie w tym okresie takich mężów Bożych jak Ezdrasz i Ne-
hemiasz, którzy byli powołani przez Boga do odbudowania zniszczonych 
murów Jerozolimy i samej świątyni? W jaki sposób wreszcie wytłumaczyć 
największe wydarzenie w historii świata: narodziny Syna Bożego, Jezusa 
Chrystusa, jako człowieka? Ludzie żyjący za dni Pana Jezusa kilkakrotnie 



słyszeli glos Boga, a to jest przecież dowodem tego, że Najwyższy intere-
sował się losami swojego narodu?
— Widać, że nie do końca zna pan nauki Świadków, ponieważ Pan Jezus 
kiedy objął władzę królewską w 1914 roku, zastał  niewolnika wiernego i  
rozumnego, który to daje pokarm duchowy na czas słuszny — odpowie-
dział Roman.
— To jest  pańska interpretacja,  ale proszę nie  zapominać,  że  niewolnik 
wierny i  rozumny, powinien ściśle przestrzegać stów swego Pana.  Jezus 
Chrystus powiedział: A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie  
w niebie, ani  Syn,  tylko sam Ojciec. (Mat.24:36) Po swym zmartwych-
wstaniu,  przestrzegł  swych  naśladowców przed wyliczaniem czasu Jego 
powtórnego przyjścia: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec  
w mocy swojej ustanowił. (Dz.Ap.i:7) Dlaczego zatem ten niewolnik zaczął 
wyznaczać daty przyjścia Pańskiego, skoro Jezus tego zabronił? Czy wie 
pan, że Russell zapowiadał przyjście Pana Jezusa na rok 1874, a w 1914 
roku miał według jego nauki nastąpić koniec tego systemu rzeczy - jak wy 
to nazywacie. Dlaczego nauczacie o niewidzialnym przyjściu Pana twier-
dząc, iż wyrażenie użyte w Objawieniu 1:7 brzmiące: każde oko Go zoba-
czy znaczy:  że  każdy sobie  uświadomi,  czyli  zrozumie,  że  Chrystus  jest  
obecny. (Będziesz mógł żyć... str.l46,par.l3)

Ewangelie mówią jednoznacznie o widzialnym przyjściu. Na przykład 
Ewangelista Marek pisze: A wtedy ujrzą Syna Człowiecze  go, przychodzą-
cego na obłokach z wielką mocą i chwałą. I wówczas pośle aniołów, i zgro-
madzi  wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po 
kraniec nieba. (Marka 13:26,27) Nauki tego niewolnika nie mają nic wspól-
nego ze słowami Pana Jezusa, apostołów i proroków.
— Tego już za wiele! Ani ja, ani mój brat Adam nie mamy zamiaru wysłu-
chiwać dłużej oszczerstw wypowiadanych o niewolniku wiernym i rozum-
nym oraz całej Organizacji ludu Bożego! — mówił podniesionym głosem 
Roman.
— Jeśli powiedziałem nieprawdę proszę mi ją udowodnić.
—  Szanowna  pani  -  Roman  zwrócił  się  do  Marii  -  nieco  inaczej  wy-
obrażaliśmy  sobie  ten  wieczór.  Jeśli  ma  pani  ochotę  poznawać  prawdy 
Boże, to jesteśmy do dyspozycji.
—  Przyznam  się  szczerze,  że  wielu  rzeczy  w  tych  wywodach  nie  ro-
zumiałam, ale zastanowił mnie fakt, że nie potrafił pan obronić żadnej na-
uki z tej czerwonej książki napisanej podobno na podstawie Pisma Święte-
go. Nie rozumiem też pańskiego zarzutu w stosunku do pana Władysława, 
że zniesławił pańską religię. Po tym, co tu usłyszałam jestem przekonana, 



że nie głosicie prawdy.  Jestem również zmuszona przerwać naszą znajo-
mość. Chciałabym też byście nie wciągali na swoją drogę mojej córki.
— Droga pani, decyzja w tej sprawie należy do Doroty.  My nikogo nie 
zmuszamy. Jednak ona zrozumiała, że trzeba bardziej słuchać Boga niż lu-
dzi — odpowiedział Roman.
— Chciał pan powiedzieć, bardziej człowieka niż Boga, ponieważ cały 
czas pan cytował wypowiedzi z książki, która jest dziełem przebiegłych lu-
dzi, nazywanych przez was ostatkiem, lub niewolnikiem wiernym i rozum-
nym.
— No cóż,  dziękujemy za rozmowę,  wierzę  że  po przemyśleniu zmieni 
pani zdanie. Będziemy w kontakcie przez Dorotkę i jeśli wyrazi pani chęć, 
aby z nami wspólnie studiować Biblię, za pomocą tej książki, będziemy się 
z tego radować. Dobranoc państwu ...

— Roman, chwileczkę - wtrącił Adam - nie możemy tych ludzi zostawić w 
przekonaniu, że głosimy fałszywe nauki. Mam do państwa prośbę. Spotkaj-
my się jeszcze raz i omówmy poruszane dzisiaj zagadnienia tylko na pod-
stawie samej Biblii. Jeśli  ona mnie przekona, że głoszę nieprawdę, będę 
pierwszy, który opuści szeregi Świadków Jehowy.
— Drogi Adamie, widziałeś, że robiliśmy wszystko, co było tylko możli-
we, aby ich przekonać. Pamiętaj jednak, co jest zapisane w Drugim Liście 
do Koryntian 4:4.
— No tak, ale w trakcie dyskusji nasunęły mi się pewne refleksje...
— Czy mam rozumieć, że zwątpiłeś w nauki Organizacji? - spytał Roman - 
chyba nie muszę cię przekonywać, że na takie rozmowy nie ma tu miejsca 
ani czasu.
— Rzeczywiście nieco się zapędziłem. Muszę to przemyśleć. Proszę pań-
stwa, czy za tydzień moglibyśmy do tej rozmowy powrócić? Skoro nikt nie 
zgłasza sprzeciwu, rozumiem, że jesteśmy umówieni.
— Jeśli koniecznie pan tego chce — niechętnie wyraziła zgodę Maria.
— Dziękuję pani bardzo. No, na nas już czas. Dobranoc państwu.
— Myślę, że my także pójdziemy — Władysław spojrzał na panią Kali-
nowską.
— Tak, zrobiło się już późno.
— Dobranoc, pani Mario - powiedział Władysław stojąc w drzwiach - roz-
mowa, może nie była zbyt budująca, ale za to owocna.
— Co pan ma na myśli?
— To, że Bóg przemówił do jednego z tych ludzi.
— Czyżby do Adama?



— Tak pani Mario, ale o tym porozmawiamy innym razem...
— Dobranoc.

Maria cały czas myślała, czym mogły skończyć się dla niej te rozmowy, 
czy jak oni to nazywają, studia biblijne. Nic miała zielonego pojęcia o Bi-
blii, nie mówiąc już o proroctwach. Była niezmiernie zdumiona, że na śnie 
pogańskiego króla można zbudować taką naukę. Władysław mówił prawdę, 
że wyrywają wersety z kontekstu i zanim się człowiek połapie, już jest w 
ich szponach. A kiedy zaczęliby coś tłumaczyć z greckiego, czy hebrajskie-
go, o czym też pewnie nie mają zielonego pojęcia, tak samo jak ja, była-
bym jedną z nich. Widziała palec Boży w tym, że w porę wysłał do niej 
Kalinowską i  jej  znajomego,  aby ją ustrzec  przed tą  nauką.  Mimo woli 
przypomniała sobie o Dorocie. Co z nią będzie, czy Bóg pokaże jej tą krętą 
drogę?

Choć była tym zmartwiona, w sercu czuła pokój Chrystusowy, zesłany od 
Boga. Wierzyła, że On ten problem rozwiąże, ale matczyne serce pytało - 
jak i kiedy?! Miała wyrzuty sumienia, że data Dorocie to czasopismo. O 
jednym była przekonana, nie wolno jej było z Dorotą walczyć; raczej zada-
wać pytania i prosić o odpowiedź z Biblii, a w miarę możliwości, pokazać 
jej, że Strażnica pisze kłamstwa. W takim stanie ducha, udała się na spo-
czynek.



OSKARŻENIE

Adam nie mógł pozbierać myśli. Miał wrażenie, jakby chodził po grząskim 
bagnie. Wiedział, że dalej nie wolno mu iść. Jednak ciągle łudził się tym, 
że następny krok postawi na twardym gruncie. Szukał,  iskierki nadziei... 
Któryś raz z kolei próbował sobie wmówić, że jest to koszmarny sen, że to 
wszystko, co się stało w ostatnich dniach i godzinach, rozpłynie się w nico-
ści.  Niestety,  twarda  rzeczywistość  bezlitośnie  dawała  znać  o  sobie. 
Wszystko,  w co  bezgranicznie  wierzył  przez  tyle  lat,  zostało  nagle  za-
chwiane,  zaczęło rozmywać  się  jak potężny zamek z piasku,  skutecznie 
rozbijany przez kolejne, morskie fale...
I cóż?! Pozostały mu tylko strzępy nauk, które nie dały się już w żaden 
Sposób, poskładać w logiczną całość, w piękny pałac, w raj duchowy - jak 
uczyła go Organizacja. Nie mógł z tego sklecić nawet prostego szałasu, by 
się ukryć przed burzą. Pozostał w szczerym polu, w czasie nadciągającej 
nawałnicy, nie widząc w okolicy żadnego miejsca, gdzie mógłby się schro-
nić. Był bezsilny, jak kapitan statku, na którym zawiodły urządzenia nawi-
gacyjne, zmuszony do dryfowania po wzburzonym bezkresnym morzu pod 
ciemnymi i ciężkimi jak ołów chmurami.
Jaki obrać kurs? Gdzie jest prawda? W głowie czuł wielki zamęt... Próbo-
wał zebrać wszystkie siły, aby się skoncentrować, przypomnieć sobie wer-
sety biblijne, które mogłyby pomóc mu przetrwać tę przykrą chwilę. Starał 
się wszystkie nauki Organizacji wyjaśnić w świetle Biblii. Lecz coraz czę-
ściej i ze zdwojoną mocą przebijała się do jego umysłu i serca myśl, którą 
wszelkimi siłami próbował odegnać. Starał się nie słuchać głosu dźwięczą-
cego w umyśle: „ Zostałeś oszukany,  zostałeś oszukany..." Próbował po-
traktować to jako szept diabelski - nic z tego - wiedział, że był to głos Du-
cha Bożego, który coraz mocniej przekonywał go, o prawdomówności Bi-
blii, a nie Strażnicy. Jak spojrzeć w oczy swoim dzieciom i ludziom, któ-
rych uczył w zborze. Co mam im powiedzieć? Że zostałem oszukany?! Do-
kąd teraz pójść? Kto uczy prawdy? Co robić, aby znowu nie wpaść w sidła 
kłamstwa?
Od kilku godzin chodził po ulicach miasta, które tak dobrze znał. Nie było 
mieszkania, rodziny, której by nie odwiedził z „nauką Strażnicy", przeko-
nując ich,  że tylko  Organizacja jest  jedyną  prawdziwą religią,  która po-
prawnie wykłada Słowo Boże. Co miał im teraz powiedzieć? Był bezradny 
jak dziecko... Nawet nie zauważył, że od dłuższego czasu pada deszcz, któ-
ry na jego ubraniu nie zostawił ani jednej suchej nitki. Wreszcie zrobiło mu 
się  zimno.  Postanowił  wrócić  do domu,  gdzie  na  pewno oczekiwała  go 



żona.
Małżeństwem byli od kilkunastu lat i przez ten okres nie zdarzyło się Ada-
mowi,  by po pracy nie przyszedł  do domu na obiad.  Dziś było  inaczej. 
Wiedział, że Beata będzie się martwić czy nie przydarzyło mu się coś złe-
go. Na pewno będzie wypytywać co się stało, dlaczego tak długo go nie 
było.  Jakże  pragnąłby  uniknąć  tych  pytań.  Zadzwonił  do  drzwi  swego 
mieszkania.
Kiedy otworzyła  stal  przed nią  blady,  zziębnięty i  całkowicie  załamany 
człowiek. Miała wielką ochotę, powiedzieć mu co o nim myśli. Przyjrzała 
mu się uważnie. Wydawał się tak spragniony ciepła, dobrego słowa, po-
krzepienia. Podeszła do męża, przytuliła go do siebie, i zaczęła ocierać mu 
łzy,  spływające z policzków. Stali  tak przez chwilę... Adam zaczął łkać. 
Jego ciałem wstrząsały dreszcze. Beata straciła ochotę do kłótni i robienia 
mu wymówek. Wiedziała co się z nim dzieje. Chociaż dobrze go znała, ni-
gdy nie widziała aby był w takim stanie psychicznym.  Przygotowała mu 
gorącą kąpiel i jedzenie...
Kiedy oboje trochę ochłonęli, Adam poprosił, aby mu teraz nie przeszka-
dzała, bo chciałby coś sprawdzić. Beata zajęła się swetrem, który robiła na 
drutach, natomiast Adam na parę godzin zatopił się w badaniu Strażnic i 
Biblii.
Beata chciała porozmawiać mężem, ale doszła do wniosku, że teraz nie by-
łoby to najlepsze. Adam był tak pochłonięty literaturą, że zapomniał o ca-
łym świecie. Mówił coś do siebie, kręcił głową, to znowu coś notował. Za-
trzymywał się nad niektórymi fragmentami Biblii lub Strażnicy, powtarza-
jąc głośno: — To niemożliwe... Obserwowała męża, widziała jego rozterkę, 
ale jej serce również było pełne niepewności. Powróciła myślą do momen-
tu, kiedy Adam przyszedł z pracy rozpromieniony i pełen zachwytu. Opo-
wiadał o tym, że spotkał człowieka, który zna prawdę o Bogu. Bala się tej 
nowej prawdy, nie znała tych ludzi. Starała się uspokoić Adama, chciała, 
aby to wszystko przemyślał. Ale coraz częstsze wizyty Świadków oraz pro-
wadzone rozmowy na temat wspanialej przyszłości w raju na ziemi, uciszy-
ły jej obawy. Mieli problemy z mieszkaniem, w tym czasie, urodził się To-
masz,  który bardzo chorował.  Sytuacja w jakiej się znaleźli,  niejako po-
pchnęła ich do Organizacji. Oni obiecali im coś realnego, coś co położy 
kres chorobom, śmierci, problemom. Dopingowani byli przez Strażnicę, że 
czas  tuż-tuż...  Nawet  nie  wiadomo kiedy zostali  członkami  Organizacji. 
Adam pełen zapału, szybko robił postępy. Nigdy nie miał problemu z ludź-
mi, szybko pozyskał ich serca, był bez reszty zaangażowany w głoszeniu i 
przyprowadzaniu nowych osób do zboru. Dal się poznać jako nauczyciel; 



bardzo szybko został sługą pomocniczym (diakonem), a później starszym 
zboru. Na jej barki spadły obowiązki, które dotychczas wykonywał Adam, 
ale przecież to wszystko czyniło się dla spraw Królestwa, była o tym prze-
konana.
Adam po kilkugodzinnym studium Biblii przekonał się, że proroctwo Da-
niela,  zapisane w czwartym rozdziale  odnosi  się do króla  babilońskiego 
Nabuchodonozora, który miał stracić panowanie nad swoim królestwem na 
siedem lat, tak jak zapowiedział to Bóg.
Te siedem lat nie ma nic wspólnego z czasami pogan, ani z rokiem, 1914 w 
którym to Jezus Chrystus miał - rzekomo - objąć panowanie w sposób nie-
widzialny dla świata. Jak mogłem tego nie zauważyć czytając tyle razy Bi-
blię? Odpowiedź może być tylko jedna: Byłem zaślepiony przez boga tego 
świata - diabła, choć ten tekst często cytowałem ludziom, którzy nie chcieli 
przyjąć głoszonej przeze mnie nauki. Dzięki Ci Boże, że otworzyłeś moje 
oczy, serce i uszy, że mogę czytać Biblię bez okularów Strażnicy. Pomóż 
mi poznać całą prawdę i proszę cię Boże, abyś strzegł mnie, i całą moją ro-
dzinę, od podstępnych nauk diabelskich. Ty znasz serce człowieka, znasz i 
moje serce, przed Tobą nic, i nikt się nie ukryje. Widziałeś Boże, że byłem 
święcie przekonany o prawdzie, którą głosiłem, czyniłem to tak, jakbyś to 
Ty Boże mi rozkazał.  Chciałem być  posłuszny Twemu Słowu. Przebacz 
mi, jeśli Cię zniesławiałem, ale czyniłem to jako ubezwłasnowolniony śle-
piec, którego prowadzono jak i gdzie chciano...
Po krótkiej, ale jakże żarliwej modlitwie Adam wstał i poszedł do sypialni. 
Był przekonany, że żona śpi, ponieważ było grubo po północy. Jakże się 
zdziwił widząc ją pogrążoną w rozmyślaniu nad Biblią. Nie usłyszała na-
wet, kiedy wchodził. Patrzył na nią i zastanawiał się, czy powiedzieć jej o 
tym, co mu dziś pokazał Bóg. Nie chciał jej niepokoić. A jednak zdecydo-
wał się zaryzykować.
— Pamiętasz,  jak ci  mówiłem o  tym czwartkowym spotkaniu? Jeden z 
obecnych tam mężczyzn wykazał, że nauka o przyjściu Pana Jezusa w 1914 
roku jest niebiblijna. Teraz już wiesz, czego szukałem w Piśmie Świętym i 
Strażnicach. Okazuje się, ponad wszelką wątpliwość, że człowiek ten mó-
wił prawdę; tego nie da się podważyć w żaden sposób.
— Adamie, może zbyt pochopnie wyciągasz wnioski. Zawsze mnie upomi-
nałeś, abym nic podejmowała decyzji, gdy jestem wzburzona lub przeży-
wam jakieś niepowodzenie.
— Ale to nie jest pochopna decyzja. Przeczytałem jeszcze raz czwarty roz-
dział proroctwa Daniela i zrozumiałem, że dotyczy on tylko i wyłącznie 
króla Nabuchodonozora. Jak mogłem tego wcześniej nie widzieć? Byłem 



po prostu zaślepiony!
— Adamie, czy jesteś całkowicie tego pewien? A poza tym, co teraz będzie 
z nami, z naszymi dziećmi, przecież nie wrócimy tam skąd wyszliśmy.
— Nie martw się, skoro Bóg otworzył nam oczy na ludzkie kłamstwo, to 
nie pozwoli abyśmy zginęli w osamotnieniu.
Beata była przerażona tym co usłyszała od męża. Ostatecznie oni byli doro-
słymi ludźmi i z pewnością jakoś sobie poradzą, ale co powiedzieć dzie-
ciom? Przecież dotychczas były uczone, że wszystkie religie - to Babilon. 
Ileż się biedne wycierpiały w szkole, na podwórku, tylko dlatego, że nale-
żeli do Świadków. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby cierpiały za prawdę. 
Jak im to powiedzieć, że mama i tata dotychczas uczyli kłamstwa, bo sami 
byli okłamywani. Czy te biedne dzieci uwierzą w to, czego będą ich jeszcze 
uczyć? Prawda jest w Biblii, ale one będą potrzebowały przyjaciół. Świad-
kowie wraz ze swymi dziećmi odwrócą się od nich, nie będą się do nich 
odzywać, będą nimi gardzić. Ani ona, ani mąż nie zastąpią im kolegów. W 
jaki sposób im pomóc? Jaka grupa będzie dla nich odpowiednim towarzy-
stwem?
— Boże drogi, jakie to wszystko jest skomplikowane. Kto by przypuszczał, 
że odejście od nauk Strażnicy spowoduje tyle przykrych konsekwencji. Co 
dzieci odpowiedzą swym rówieśnikom, gdy ich zapytają kim one teraz są? 
Musimy znaleźć jakieś wyjście. Boże pomóż nam w tej sytuacji. Ty obieca-
łeś, że nie zapomnisz, ani nie opuścisz nas, kiedy będziemy Ci wierni. Byli-
śmy przekonani, że to wszystko co robiliśmy w Organizacji, było robione 
dla Twej chwały, ale okazało się, że nie głosiliśmy prawdy o Tobie. Dobry 
Boże rozwiąż ten problem, proszę cię Panie. Zaopiekuj się dziećmi, nie po-
zwól, aby źli ludzie odebrali im wiarę w Ciebie...

Adam w pełni zgadzał się z błaganiem żony. Beata przez chwilę modliła 
się po cichu. Kiedy skończyła zadała mu pytanie.
— A co z jutrzejszym zebraniem?
— Ja nie idę.
— Dlaczego?
— Rozmawiałem ze starszymi zboru, Romanem i Piotrem. Roman powia-
domił nadzorcę obwodu, Mieczysława, aby poradził, co mają ze mną zro-
bić. Prawdopodobnie przyjedzie on do zboru i będzie chciał ze mną rozma-
wiać.
— I co, pójdziesz na rozmowę?
— Jeśli będę musiał... Mam tylko nadzieję, że kiedy przedstawię im argu-
menty biblijne, Mieczysław nada temu bieg i Towarzystwo Strażnica spro-



stuje swoje nauki.
— Bądźmy dobrej myśli i chodź już spać, bo jutro nie będziesz w stanie iść 
do pracy...
— Masz rację kochanie.

Po południu zadzwonił telefon. Beata podniosła słuchawkę i usłyszała Ro-
mana. Ton jego głosu był inny niż zwykle, jakby bardziej oficjalny. Praw-
dopodobnie podjęto już decyzję o wykluczeniu Adama.
— Czy możesz poprosić Adama? - zapytał.
— Adam, Roman chce z tobą mówić...
— Słucham?
— Czy mógłbyś przyjść do Sali Królestwa za pół godziny. Przyjechał już 
nadzorca podróżujący i chce z tobą porozmawiać. Czy mamy czekać na 
ciebie?
— Oczywiście, właśnie czekałem na wiadomość w tej sprawie. Dziękuję za 
telefon. Do zobaczenia!

Sala Królestwa znajdowała się w innej części miasta, mimo to droga nie za-
jęła Adamowi więcej niż piętnaście minut. Gdy wszedł do środka zobaczył 
Romana, Mieczysława i pozostałych starszych zboru. Nie wiadomo dlacze-
go przyszła mu do głowy myśl, że wszyscy, oprócz nadzorcy podróżujące-
go, należą do Komitetu Sądowniczego. Przywitali się bardzo chłodno. Ro-
man rozpoczął spotkanie modlitwą.
— Jehowo Boże, prosimy ci? abyś  kierował nami przez swego świętego 
ducha. Pomóż nam zachować w czystości twój zbór. Strzeż nasze umysły, 
aby nigdy nie  wkradło się  do nich zwątpienie  w prawdy przekazywane 
nam,  za pośrednictwem  niewolnika wiernego i  rozumnego. Prośby nasze 
zanosimy przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
Roman nie potrafił ukryć zdenerwowania. Wszyscy zebrani niby okazywali 
Adamowi swą przychylność, jednak nikt nic miał odwagi powiedzieć tego 
na glos. Wszyscy byli jak sparaliżowani. Strach przed tym, że mogłoby to 
spotkać każdego z nich paraliżowała im umysły.  Roman, który nigdy nie 
miał  problemu z  rozpoczęciem jakiegoś spotkania,  dziś  zachowywał  się 
tak, jakby mu ktoś odebrał mowę. Bezmyślnie przewracał stronice Biblii, 
niby szukał czegoś w Strażnicy. Adam obserwował Romana. Przecież był 
to  jego najserdeczniejszy przyjaciel!  Współczuł  niewdzięcznej  roli,  jaka 
mu przypadła. Był jednak świadomy tego, że jeśli Roman opowiedział by 
się za nim, czekał go taki sam los. Roman spojrzał na wszystkich proszą-
cym wzrokiem, pragnął, aby ktoś go zastąpił. Wiedział, że w Organizacji 
nie można kierować się miłością i przyjaźnią, albo zajmuje się stanowisko 



niewolnika, albo trzeba ją opuścić. Po znaczącym chrząknięciu Mieczysła-
wa, zdobył się na odwagę i rozpoczął spotkanie.
— Drodzy bracia zebraliśmy się dziś, aby przeanalizować przydatność bra-
ta Adama jako starszego zboru i pełniącego przywilej sługi Strażnicy. W 
czwartek byliśmy na rozmowie u pewnej kobiety. W jej mieszkaniu zastali-
śmy też ludzi, uważających, że nauki Organizacji są nieprawdziwe. Podda-
wali oni w wątpliwość obecność Pana Jezusa, mającą początek od 1914 
roku. Pomimo moich argumentów, pozostali przy swoich sekciarskich po-
glądach. Doszedłem więc do wniosku, że dalsza rozmowa będzie równie 
bezowocna, jak młócenie słomy w której nie ma ziarna. Postanowiłem ją 
zakończyć. Wtedy zabrał glos brat Adam, który przez cały czas robił jakieś 
notatki. Byłem przekonany, że użyje ich na koniec, jak zazwyczaj to czynił. 
Jednak on stwierdził, że nie możemy tej rozmowy tak zakończyć, ponieważ 
według jego mniemania straciliśmy argumenty, pozostawiając tych ludzi w 
przekonaniu,  iż  Organizacja  'naciąga'  Biblię.  Zaproponował  im następne 
spotkanie. Nie widziałem potrzeby kontynuowania rozmowy z kimś,  kto 
nie przyjmuje nauk niewolnika wiernego i rozumnego.
Wtedy on wymierzył mi policzek stwierdzeniem: „No to będę sam musiał 
bronić prawdy".
— Adamie, chcielibyśmy usłyszeć, co masz nam do powiedzenia na ten te-
mat. Zaprosiłem nadzorcę podróżującego, aby przysłuchał się tej sprawie i 
pomógł  nam oraz tobie,  zachować właściwą postawę.  Wszyscy zdajemy 
sobie sprawę z tego, że aby nasz zbór mógł się rozrastać, musimy dbać o 
jego czystość moralną i duchową. Wierzymy, że w 1914 roku Jezus objął 
niewidzialne  panowanie  nad  światem i  w  tym  czasie  zastał  niewolnika 
wiernego i rozumnego, gorliwie wypełniającego zadanie dawania pokarmu 
na czas słuszny. Dlatego też ustanowił go nad całą swoją czeladzią. Bóg 
właśnie tym kanałem podaje nam zrozumienie proroctw i niepotrzebne są 
nam nauki Babilonu Wielkiego, który drwi sobie z pomazańców.
— Bracie Adamie może zechciałbyś  uzasadnić swoje zachowanie u pani 
Kalinowskiej?
Właściwie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Dobrze wiedział jak nale-
ży postępować w podobnych przypadkach. Mimo to czuł się podle. Pomy-
ślał: „Spróbuję przekonać ich, że Jezus nie króluje od 1914 roku."
— Drodzy bracia, naprawdę nie czuję się winny, a jeśli w czymś błądzę to 
waszym obowiązkiem jest mi pomóc. Wczoraj jeszcze raz sprawdziłem ar-
gumentację, jaką podał nam ten człowiek. Szukałem wyjaśnienia w książ-
kach i innych publikacjach Towarzystwa Strażnica, ale nigdzie nie znala-
złem dowodów mogących obalić interpretację Władysława, a ściślej mó-



wiąc Biblii. Słowo Boże w żadnym miejscu nie potwierdza, że Pan Jezus 
mógł objąć panowanie nad światem w 1914 roku. Co więcej, odkryłem, że 
czwarty rozdział proroctwa Daniela był już różnie przez Towarzystwo tłu-
maczony. Proszę was, wyjaśnijcie mi w czym błądzę. Przecież brat Roman 
także tam był i słyszał słowa tego mężczyzny, który swe wywody opierał 
tylko na Biblii...
— Adamie, cieszysz się w zborze dobrą opinią, zostałeś wyróżniony jako 
dobry nauczyciel i publiczny mówca. Podczas mojej ostatniej wizyty w wa-
szym  zborze  zaproponowałem twoją  kandydaturę  na  prowadzącego  stu-
dium Strażnicy, w której to niewolnik podaje bieżące nauki, obowiązujące 
w Organizacji. Podając twoją kandydaturę, byłem przekonany,  że dobrze 
znasz nauki, a jeśli jakaś zostanie zmieniona, będziesz potrafił  to uargu-
mentować. Jak się przekonałeś nauka o 1914 roku nie została zmieniona, 
dlatego nie możesz nauczać według swojej teorii.
— Czy mam rozumieć, że jeśli niewolnik tą naukę zmieni, to ja wtedy będę 
musiał innych nauczać, że rok 1914 nie miał potwierdzenia w Biblii?
— Dokładnie tak...
— Nawet jeśli  niewolnik uczy dziś kłamstw, takich jak kiedyś np.: o roku 
1874, czy 1925? Jeśli tak, to co ja mam na przykład jutro powiedzieć lu-
dziom z którymi prowadzę studia biblijne: — Proszę mi wybaczyć, ale nie-
wolnik pomylił się i to czego państwa dotychczas nauczałem nie było praw-
dą biblijną, tylko...
— Nie muszę cię chyba przekonywać - wtrącił szybko Mieczysław -że jeśli 
nadal zachowasz takie nastawienie, nie będziesz mógł pełnić tej zaszczyt-
nej służby. Jestem przekonany, że rozmowa, w której uczestniczyłeś chwi-
lowo zburzyła twój pokój. Poddałeś się zwątpieniu, ale mam nadzieję, że to 
minie i nadal będziesz mógł służyć swoim braciom wspaniałym darem na-
uczania.
— Bracie Mieczysławie, wiesz jak cię szanuję. Zawsze byłeś dla mnie du-
chowym ojcem i mam nadzieję,  że postarasz się mnie zrozumieć. Znasz 
moją gorliwość i wiesz, że dla Organizacji oddałbym wszystko. Kiedy po-
trzebni byli  pionierzy zrezygnowałem z awansu w pracy,  aby mieć na tę 
służbę więcej czasu. Nie muszę chyba mówić, że taka decyzja nie przyspo-
rzyła pieniędzy w moim budżecie domowym. Jednak nie to było ważne - li-
czyło się tylko wypełnianie woli Bożej. Dlaczego mówicie o zwątpieniu, 
jeśli sprzeniewierzyłem się wykładni niewolnika wiernego i rozumnego, to 
dlaczego żaden z was nie otworzy Biblii i nie pokaże mi, że jestem w błę-
dzie? Kiedy przyszedłem do Organizacji, zawsze powtarzano mi, że praw-
da jest zawarta w Biblii. Jeśli niewolnik wierny i rozumny poprawnie tłuma-



czy Biblię,  to w Strażnicach i innych przez niego wydawanych publika-
cjach powinno być napisane to samo, co w Biblii. Jeśli jest inaczej to ten 
niewolnik nie daje pokarmu na czas słuszny. Jeżeli nauka o roku 1914 jest 
nieprawdziwa to i inne doktryny opierające się na niej, także stają się wąt-
pliwe. Do ubiegłego tygodnia byłem przekonany, że głoszę prawdę, za któ-
rą mógłbym oddać nawet życie. Zrozumcie, nie mogę głosić ludziom, że 
Jezus objął panowanie w 1914 roku, skoro sam w to nie wierzę. Przecież 
nie macie prawa żądać tego ode mnie!
— Uspokój się! Widzę twoje rozgoryczenie. Sam jednak powiedziałeś, że 
rok 1914 jest podstawową nauką Organizacji i nie będzie w niej żadnych 
zmian. Musisz zrozumieć, że twój umysł został zaatakowany przez Szatana 
i dlatego nie możesz pojąć prostych nauk biblijnych. Posłuchaj mojej rady i 
okaż pokorę wobec Boga, i braci, aby ci wybaczyli twoją arogancję, i po-
mogli ci powrócić do poprzedniego stanu. Z przykrością muszę cię powia-
domić,  że jeśli  nadal  będziesz zachowywał  taką postawę,  staniesz przed 
Komitetem Sądowniczym.
— Aleja nie mogę głosić nieprawdy! Nikt, nawet niewolnik nie zmusi mnie 
do tego J!!
— No, cóż, sam tego chciałeś. Zostaw nas na chwilę samych i przemyśl do-
brze swoje postępowanie.
Opuścił pokój, w którym kilkanaście lat temu rozważano jego kandydaturę 
na  starszego zboru.  Przypomniał  sobie,  w  jakim radosnym nastroju  był 
wówczas. Wtedy pragnął tylko jednego:
Pomagać braciom w zborze. Był pełen zapału i gorliwości. Gdyby wtedy 
ktoś powiedział mu, że Organizacja świadomie omamia ludzi, byłby gotów 
go pobić. Jakże inny scenariusz napisało życie po kilku latach. Wszystko 
straciło swój sens. Teraz poczuł się ofiarą tej jedynozbawczej Organizacji. 
Jak to się stało, że im zaufał? Próbował przypomnieć sobie wszystko od 
początku.
Pierwsza wizyta - tak, pamiętał. Było ich dwóch. Zaczął z nimi rozmowę 
w zakładzie pracy w czasie przerwy. Pamiętał jak potępiali istniejące na 
świecie bałwochwalstwo, wykorzystywanie religii do rozgrywek politycz-
nych, przestępczość, niemoralność. Przyznawał im rację, bo w gruncie rze-
czy uważał, że takie postępowanie, nie powinno mieć miejsca.
Zgodził się na studium biblijne, w czasie, którego uczono go doktryn Or-
ganizacji. Informacje te miały być pomocne w głoszeniu czystych nauk bi-
blijnych.  Wierzył  w Boga i  chciał Mu służyć jak najlepiej.  Jednak brak 
znajomości Słowa spowodował, że 'wylądował' tam, gdzie był obecnie. Od 
dawna chciał zmienić swoje życie, ale nie bardzo wiedział jak to zrobić. 



Oni  pokazali  mu  wizję  przyszłości,  która  okazała  się  wtedy  frapująca. 
Właśnie wtedy im zaufał. Zaczął wierzyć we wszystko co przeczytali, czy 
powiedzieli. Dlaczego miał nie wierzyć, skoro do tej pory zawsze mówili 
prawdę, tak bynajmniej się wydawało. Po pewnym czasie postanowił stać 
się jednym z nich. Kiedy to nastąpiło jego czas nagle okazał się niesamo-
wicie wypełniony. Musiał głosić, odwiedzać ludzi, prowadzić z nimi studia 
biblijne, czytać publikacje, przygotowywać się do zebrań, uczestniczyć w 
nich, a także pracować zawodowo na utrzymanie swojej rodziny. Właści-
wie nigdy nie miał czasu na dokonanie analizy swojej wiary. 
Pojawiały się co prawda wątpliwości, ale nigdy nie zapominał ostrzeżeń, 
które ukazywały się w Strażnicach, aby nie wyprzedzać niewolnika w zro-
zumieniu Słowa Bożego. Taką postawę określano mianem zarozumiałości, 
a nawet pychy. Jakże często w publikacjach przypominano historię buntu 
Koracha. Oczywiście Organizację zawsze przyrównywano do wiernego i 
posłusznego Bogu - Mojżesza, a ludzi próbujących wykazać na podstawie 
Biblii odstępstwo od nauki Chrystusa i apostołów określano mianem Kora-
cha. Z pewnością nazwą go niewdzięcznym buntownikiem. Trudno, trzeba 
będzie jakoś to przeżyć.

Po wyjściu  Adama,  Mieczysław przez  chwilę  się  zastanawiał.  Nie  było 
wątpliwości, co do tego, że sprawa zaczęła przybierać poważny obrót. Mu-
siał za wszelką cenę położyć temu kres. Szkoda, że to właśnie Adam zna-
lazł się w takiej sytuacji...  Miał przecież przed sobą możliwość awansu. 
Rozmyślanie Mieczysława przerwał Roman zadając pytanie:
— Co teraz zrobimy?
— Czy macie jeszcze jakieś wiadomości związane z tą sprawą?
— Tak. O przebiegu rozmowy u Kalinowskich, Adam poinformował swoją 
żonę, która przyszła z tą nowiną do mojej. W ten sposób została zasiana 
wątpliwość co do prawdomówności Organizacji. Nie wiadomo ile jeszcze 
rodzin  odwiedzili  dzieląc  się  swymi  spostrzeżeniami.  Podobno  Adam 
wczoraj spotkał się z tym Władysławem -człowiekiem, który narobił tego 
całego zamieszania. Wydaje mi się, że kiedyś już go widziałem, ale nie je-
stem tego pewien. Trzeba przyznać, że bardzo dobrze zna nauki Organiza-
cji.
— Jak się nazywa ten człowiek, który z wami rozmawiał?
— Nie znamy jego nazwiska, wiemy tylko, że ma na imię Władysław.
— Czy moglibyście opisać mi jego wygląd?
— Ma około 40 lat, ciemne proste włosy, jest średniego wzrostu, ma także 
małą bliznę nad lewym łukiem brwiowym.
— W takim razie wiem kim jest ten człowiek. Ciekawe, jak on się tu zna-



lazł?
— Trudno powiedzieć.
— Pewnie  zastanawiacie  się  skąd  go  znam?  Został  wyłączony z  Orga-
nizacji za głoszenie odstępczej nauki i jak widzicie nie wyciągnął z tego 
odpowiedniej  lekcji.  Rozsiewają  i  na  tym  terenie.  Zamiast  się  ukorzyć 
przed Bogiem i wrócić do Organizacji. Ten człowiek jest antychrystem i 
choć jako Świadek zrobił dużo dobrego dla Organizacji, niewiele mu to po-
może. Kto występuje przeciw ludowi Bożemu i  niewolnikowi wiernemu i  
rozumnemu, to tak jakby walczył  przeciw samemu Bogu! Drodzy bracia, 
musimy ostrzec przed tym Władysławem sąsiednie zbory.  Kiedy jeszcze 
był w Organizacji pracował w terenie. Z tego powodu ma otwarte drzwi do 
wielu domów naszych braci, którzy nie wiedzą o jego wyłączeniu.
— Wiedziałem, że skądś go znam - powiedział Roman - teraz to jasne. No, 
ale wróćmy do sprawy Adama. Musimy się zastanowić, co z nim zrobić. 
Brat Robert pragnie się wypowiedzieć w tej sprawie? Proszę bardzo.
— Bracia, wszyscy znamy Adama i wiemy jakim autorytetem cieszy się u 
głosicieli w naszym zborze i nie tylko. Uchodzi za dobrego nauczyciela i 
człowieka o dużej znajomości Biblii. Dlatego uważam, że ostre pociągnię-
cie może wywołać niepożądane skutki. Może dojść do podziału zboru.
— Podział zboru, to może zbyt wielkie słowo - przerwał mu Roman - ale 
może wywołać zamieszanie. Co więc proponujesz?
— Zawiesić go w czynnościach starszego zboru i obserwować dalsze jego 
postępowanie.
— A ty Piotrze, co radzisz?
— Przychylam się do tego, co powiedział Robert.
— No cóż, co do jednej rzeczy jesteśmy zgodni. Adam nie powinien pełnić 
funkcji starszego zboru. Dobrze byłoby zadać mu kilka pytań natury dok-
trynalnej, aby zorientować się, jak daleko odszedł od prawdy. Wiemy już, 
że kontaktował się z tym odstępcą Władysławem. Poproście go tutaj, zoba-
czymy, co ma nam jeszcze do powiedzenia. 



WYŁĄCZENIE
Jako pierwszy zabrał glos przewodniczący Komitetu Sądowniczego, Piotr, 
który ponadto pełnił funkcję nadzorcy służby:
— Bracie Adamie, znamy się od wielu lat. Razem wzrastaliśmy w praw-
dzie i pokonywaliśmy różne trudności. Obydwaj dobrze wiemy ile nas to 
kosztowało. Często nachodziły nas różne wątpliwości, ale zawsze przy po-
mocy braci starszych udawało się je rozwiać. Pragniemy się dowiedzieć, ja-
kiego rodzaju jest twój problem, abyśmy mogli znaleźć odpowiedni środek 
zapobiegawczy?
— Daruj sobie Piotrze dalsze wywody. Wiem doskonale jak postępuje się 
w  takich  sytuacjach.  Nie  zapominaj,  że  jeszcze  niedawno  sam  brałem 
udział  w  podobnych  spotkaniach.  Wiem,  czego  ode  mnie  oczekujecie. 
Mam się jasno zadeklarować, czy jestem po stronie Organizacji, czy prze-
ciwko niej. Nic mogę powiedzieć tego, co byście chcieli usłyszeć, bo mi na 
to  nie  pozwala  sumienie.  Muszę  z  przykrością  wyznać,  że  nauki,  które 
przychodzą od niewolnika, nie są oparte na Biblii. Każda Strażnica jest na-
szpikowana wersetami jak pieczeń barania czosnkiem, jednak te cytaty z 
Biblii mówią całkiem, o czym innym. Te parę dni pomogło mi zrozumieć 
metody działania Kierownictwa w Brooklynie. Tak zwany pokarm na czas 
s/uszny jest dopasowywany do potrzeb polityki w centrali. Niczego nie po-
dejrzewający głosiciel, który nie zna Biblii, wierzy, że dana broszura jest 
oparta na Piśmie, mało tego, jest przekonany, że ta 'prawda' pochodzi od 
Boga, o czym przekonują go Strażnice.
— Czy mamy rozumieć - Piotr spojrzał pytająco na Adama - ze nauki Or-
ganizacji przestały być dla ciebie obowiązujące?
— Kochani nie wiem, ile razy mam was jeszcze prosić, abyście na podsta-
wie Biblii, a nie nauk człowieka udowodnili mi, że w 1914 roku Pan Jezus 
przyszedł niewidzialnie. Cały czas zadajecie mi pytanie, czy nauki Organi-
zacji są dla mnie obowiązujące? Dlaczego odwołujecie się do Strażnic, a 
nie do Biblii? Czyżbyście zapomnieli, co głosicie ludziom. A może wam 
nie wolno mieć własnego zdania i musicie jak maniacy powtarzać to, co 
nakazuje wam tak zwany  niewolnik. Drodzy bracia, czy nie dostrzegacie 
tego? Przestańcie być niewolnikami człowieka!
— Dość tego! - krzyknął Mieczysław - opamiętaj się! Nie zapominaj, że 
mówisz o świętej Bożej Organizacji. To nie człowiek, ale Bóg ją ustanowił.



— Chciałbym abyś  miał  rację.  Przyszedłem na to spotkanie wierząc,  że 
może napiszesz do Towarzystwa Strażnica, aby wyjaśniło skąd wzięto na-
ukę o roku 1914? Widzę jednak, że i ty jesteś bezradny. Czy nic dostrze-
gasz tego, że wszyscy jesteśmy w duchowej niewoli? Przecież Organizacja 
nic pozwala nam samodzielnie myśleć. Każdy przejaw wolnej woli jest tłu-
miony w zarodku. Przecież taki sposób postępowania przypomina państwo 
totalitarne, z tą tylko różnicą, że tu terror fizyczny zastąpiono duchowym. 
Innymi  słowy,  ludzi  straszy się Bogiem,  l  pomyśleć,  że utraciłem wielu 
przyjaciół, rodzinę, a ileż musiały wycierpieć moje dzieci, dla idei kilku 
starców w Brooklynie, którym zamarzyło się panowanie nad ludźmi. I to 
wszystko w imię „prawdziwej religii".

—  Odbieram  ci  glos!!!  Jesteś  pozbawiony  społeczności  Świadków  Je-
howy!!!  Nie  zamierzamy  dłużej  wysłuchiwać  jak  lżysz  i  opluwasz  Or-
ganizację! Masz prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu tygodnia!
—  Do  kogo  mogę  się  odwołać?  Kto  jest  władny  odwołać  nauki  wy-
chodzące z Brooklynu? Mam tylko jedną prośbę. Ogłoście, że sam opuści-
łem szeregi Organizacji, ponieważ głosi ona kłamstwo o Bogu! Przykro mi, 
że tak późno to zauważyłem.  Wierzę,  że Bóg otworzy i  wam oczy.  Że-
gnam!
Adam wstał z krzesła i opuścił Salę Królestwa. Członkowie Komitetu sie-
dzieli w milczeniu. Takie sytuacje zawsze są bolesne. Pierwszy przerwał 
milczenie Mieczysław.
— Jestem w 'prawdzie' czterdzieści lat, ale czegoś takiego jeszcze nie prze-
żyłem. Nigdy nic spodziewałbym się tego po Adamie! Ale musimy zrobić 
wszystko, aby zbór był czysty. Jesteście świadkami jak Szatan potrafi za-



ślepić oczy odstępców. Przyjechałem do zboru na jeden dzień, ale widzę, 
że będę musiał zostać tu trochę dłużej. Ta gangrena nie może się dalej roz-
przestrzeniać! Zadzwonię do Nadzorcy Okręgu, aby do zboru nr 6 wysiał 
kogoś innego na obsługę. Bracie Robercie, zajmiesz się poinformowaniem 
ościennych zborów, że Władysław i Adam nic są członkami społeczności 
Świadków Jehowy.  Dziś  zebranie  „Szkoły Teokratycznej"  przeprowadzi 
Roman. Czas przeznaczony na zebranie „Naszej Służby Królestwa" wyko-
rzystamy do ostrzeżenia zboru przed niebezpiecznymi odstępcami.



PUBLICZNE OGŁOSZENIE 
WYŁĄCZENIA

Zebranie rozpoczął brat Roman:
— Witani wszystkich serdecznie na dzisiejszym zebraniu „Szkoły Teokra-
tycznej,, i „Naszej Służby Królestwa". Z pewnością zdążyliście zauważyć 
naszego miłego gościa. Nadzorcę Obwodu, brata Mieczysława. Dzisiejsza 
jego wizyta ma specjalny charakter i nasz gość wykorzysta cały czas prze-
znaczony na zebranie „Służby". Proszę bracie Mieczysławie, masz glos.

Witam was wszystkich serdecznie, choć nie będę ukrywał, że wolałbym ten 
czas spędzić z wami w inny sposób. Z pewnością pamiętacie dzień, w któ-
rym po raz pierwszy zetknęliśmy się z prawdą. Jacy wtedy byliśmy szczę-
śliwi. Jaka wdzięczność napełniała nasze serca, gdy dowiedzieliśmy się o 
Jehowie, Jego wzniosłych przymiotach, wielkiej miłości i miłosierdziu. O 
tym,  że w nadchodzącym raju Bóg usunie ból.  smutek i  śmierć. Cóż za 
wspaniała perspektywa!  Życie wiecznie na rajskiej  ziemi  w doskonałym 
zdrowiu i w pełni szczęścia. Dzięki poznaniu prawdy znaleźliśmy się rów-
nież w raju duchowym. Jakież to dobrodziejstwo! Jednakże raju duchowe-
go nie powinniśmy uważać za coś. danego raz na zawsze. Weszliśmy do 
niego dobrowolnie. Możemy go opuścić lub zostać z niego wydaleni jeżeli 
złamiemy prawa,  które  daje  nam Jehowa!  Nigdy nic  powinniśmy zapo-
minać o tym, że są ludzie, którzy czekają, aby złamać naszą prawość.
Ich propaganda ma na celu osłabienie naszej wiary, wystudzenie miłości do 
Boga, zasianie wątpliwości w umysłach. To wszystko tylko po to, by wy-
wołać wrażenie, że raj duchowy wcale nie jest rajem. Zdrowy pokarm du-
chowy podawany na lamach Strażnicy i  innych publikacjach, wydawany 
przez niewolnika wiernego i rozumnego, może się wydać byle czym, a bra-
terska społeczność, zbiorowiskiem wrogów. Adam i Ewa mieli wszystko, 
czego  do  szczęścia  mógł  potrzebować  człowiek.  My  także  mamy  to 
wszystko.
Bóg zaopatrzył nas we wspaniałą literaturę, dał nam zbory i starszych, któ-
rzy czuwają nad nami. Ale jak się zachowasz, drogi bracie i droga siostro, 
gdy przyjdzie do ciebie ktoś próbujący przebiegłą argumentacją udowod-
nić, że to, w co wierzysz jako Świadek Jehowy, nie jest prawdą? Co zro-
bisz, gdy otrzymasz list, czy pisemko pochodzące od odstępcy? Czy cieka-
wość skłoni cię do przeczytania go, po to tylko, aby przekonać się, co tacy 
mają  do  powiedzenia?  Może  powiesz:  Mnie  to  nie  zaszkodzi;  przecież  



mocno stoję w prawdzie. Poza tym jeśli rzeczywiście poznałem prawdę, nie  
mam się czego bać. Prawda przetrzyma każdą próbę. Ci, którzy tak myśle-
li, uwikłali się w beznadziejne pytania i wątpliwości. Inni, pogrążyli  się 
całkowicie  w ciemności,  wróciwszy nawet  do  błędnych  nauk  chrześci-
jaństwa! Kiedy ktoś ci mówi: Nie czytaj tego, albo nie słuchaj takich rze-
czy, coś może nas kusić do zlekceważenia tej rady. Pamiętajmy jednak, że 
w tym wypadku sam Jehowa daje nam taką radę.  Jak niemądre byłoby 
zlekceważenie takiego ostrzeżenia. Biblia przestrzega nas przed odstępca-
mi:  stroncie od nich, przestańcie zadawać się z takimi, w ogóle nie przyj-
mujcie takich do domów i nie pozdrawiajcie ich. Gdybyśmy z ciekawości 
mimo wszystko czytali literaturę znanego odstępcy, czy nie równałoby się 
to  zaproszeniu  do  naszego  domu  wroga  prawdziwego  wielbienia,  aby 
usiadł z nami i wyłożył nam swe odstępcze poglądy?
Na  pewno  nie  zezwoliłbyś  swemu  dziecku  obejrzeć  zdjęć  porno-
graficznych, gdyby mu je ktoś przesłał. Tak samo nasz miłościwy Ojciec 
chroni nas przed duchową rozpustą, do której między innymi należy od-
stępstwo! Mówi On, trzymaj się od tego z daleka! Bóg daje nam to, co jest 
najlepsze, czyni to za pośrednictwem swego Słowa i wyraźnych wskazó-
wek podawanych przez Jego Organizację. Niektórzy odstępcy mówią: Ar-
magedon i nowy porządek już od przeszło stu lat są tuż, tuż. Bądź pewny, 
że Szatan skwapliwie posieje ziarno wątpliwości i buntu, bazując na takim 
rozumowaniu.  Ktoś  może  posunąć się jeszcze dalej  twierdząc,  że  Ciało 
Kierownicze Świadków Jehowy lub inni odpowiedzialni bracia ograniczają 
wolność sumienia oraz prawo do samodzielnego studiowania Biblii. Dlate-
go postanów sobie w sercu, że nigdy nawet nie tkniesz trucizny podsuwa-
nej przez odstępców.
Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że nie wszyscy wzięli sobie do 
serca te przestrogi, które podał nam  niewolnik wierny i rozumny. W wa-
szym zborze znalazła się osoba, która okazała się niegodna noszenia imie-
nia naszego Boga. Wzgardziła wami. Bogiem i niewolnikiem, który karmił 
go tyle lat, a on niewdzięczny gryzie rękę, która podawała mu ten pokarm. 
Tą osobą jest były starszy waszego zboru - Adam. Od dziś nie jest on na-
szym bratem, okazał się niewierny i został pozbawiony społeczności za od-
stępcze nauki. Mam nadzieję, że nikt nie pójdzie w jego ślady. Bóg widział 
wcześniej niż my jego nieszczere serce i ujawnił jego grzech, niewiarę w 
nauki, które sam do niedawna wam głosił. Każdy kto będzie się z nim kon-
taktował będzie musiał się rozstać ze zborem. Jehowa nie toleruje odstęp-
ców!!! Pamiętajmy o tym bracia i siostry.
— Proszę, bracie Romku, zakończ zebranie.



— Dziękujemy bratu za ostrzeżenie naszego zboru i mam nadzieję, że wie-
lu braci chętnie będzie chciało naszego gościa zaprosić do siebie. Brat Mie-
czysław pozostanie u nas w zborze przez parę dni. Jeśli ktoś dziś, miałby 
pilną potrzebę porozmawiać z bratem, proszę mi to zgłosić, postaramy się 
każdego odwiedzić.
Beata, żona Adama podniosła rękę. Nie bardzo wiedziała gdzie ma podziać 
oczy, kiedy Mieczysław ogłosił wykluczenie jej męża. Wszyscy wyraźnie 
dali jej do zrozumienia, że nie jest tu osobą mile widzianą. Jej przyjaciółki 
odwracały teraz głowy lub udawały, że nie zauważają jej spojrzeń; jedno-
cześnie ironicznie się uśmiechały. Słyszała jakieś pogłoski jakoby Adam ją 
zdradził. Postanowiła to wyjaśnić. Podniosła rękę, prosząc o głos.
— Słucham cię siostro.
— Mam pytanie do brata Mieczysława. Chciałabym abyś podał publicznie, 
za co mój mąż został pozbawiony społeczności.
— Przecież mówiłem o tym prawie godzinę - odpowiedział Mieczysław.
— Mówiłeś ogólnie, ale w zborze mówi się szeptem, że mój mąż popełnił 
jakiś niemoralny czyn i za to został pozbawiony społeczności.
— Powiedziałem wyraźnie, że za odstępcze nauki!

— Nie do końca tak powiedziałeś. Stwierdziłeś tylko, że mój mąż wzgar-
dził braćmi i siostrami w zborze. Bogiem i niewolnikiem. To jest mój mąż i 
wiem z czym się nic zgadza. Owszem odrzucił nauki Brooklynu, ale nic 
odrzucił  Boga,  ani  braci.  Chcę też  wiedzieć,  jaki  to  grzech mego  męża 
ujawnił Jehowa? Apostołowie, kiedy pisali o odstępcach wyraźnie określali 
ich nauki. Dlaczego nie powiedziałeś, że Adam nie zgadza się z nauką o 
roku 1914 i o powtórnym przyjściu Jezusa w tym samym czasie. Dlaczego 
na podstawie Biblii nic udowodniłeś mu odstępstwa. Zawsze darzyłam cię 
wielkim szacunkiem, ale dziś go straciłeś. Jesteś jak inni ślepo posłusznym 
urzędnikiem, wykonującym rozkazy swoich zwierzchników. Niczym wię-
cej...
— Siostro Beato, jeśli masz jakieś pytania, możesz je zadać na osobności. 
Sala Królestwa nic jest miejscem na takie dyskusje - wtrącił Roman!
— A jest  miejscem na to,  aby odbierać niewinnemu człowiekowi dobre 
imię? I to za ciężką pracę jaką wykonywał dla rozwoju tej Organizacji i 
wybudowania tej sali?! Myślałam, że są tu ludzie mający więcej bojaźni 
Bożej. Pomyliłam się. Słyszałam tylko hymny pochwalne pod adresem nie-
wolnika wiernego i rozumnego. Boga nie zamkniecie w Organizacji.  On 
przebywa wszędzie tam gdzie chce! Będę się modliła, aby otworzył wam 
oczy na niewolę, w jakiej się znajdujecie. Od dzisiaj nic jestem już Świad-



kiem Jehowy. Proszę nie myśleć, że od dziś nic wierzę w Boga. Po tym 
wszystkim co przeszliśmy z Adamem w tej Organizacji, pozostał nam Bóg, 
który stal się nam bliski jak nigdy dotąd. Dotychczas nie mieliśmy czasu 
dla Niego. Nienasycona  matka Organizacja ciągle miała mało, starszych, 
pionierów i innych pracowników. Dziś już wiem, dlaczego, bo kiedy ślepo 
wykonywali wszelkie polecenia, byli  bezpiecznymi pracownikami. Kiedy 
zaczęli zadawać pytania, postąpiono z nimi tak samo jak z setkami tysięcy 
tych. którzy odeszli przed nami. I was drodzy bracia i siostry7, którzy ze-
chcecie słuchać Boga więcej niż ludzi, czeka to samo. Adam był na każde 
wezwanie, wy możecie to poświadczyć przed Bogiem i ludźmi. I dziś, ktoś 
ma czelność mówić, że mój mąż was zdradził; kogo i gdzie? Swoją decyzją 
dal dowód, że was miłuje, bo nie chce was uczyć kłamstwa, nie chce być 
człowiekiem o podwójnej twarzy, jak faryzeusz. Nikt z nas nic słyszał o 
czym była mowa na Komitecie Sądowniczym. prócz tych, którzy tam byli. 
Zostały im przedstawione fakty, dokumenty w postaci Słowa Bożego i lite-
ratury wydawanej  przez Brooklyn. Adam nie domagał się niczego więcej, 
oprócz tego do czego miał prawo, jako nauczyciel w zborze.
Przecież ciągle powtarzamy ludziom, że nasze czasopisma oparte są na Bi-
blii, i że głosimy tylko to, czego ona uczy. Gdy Bóg ci pokaże, że jedna 
Strażnica zaprzecza drugiej, do kogo pójdziesz po radę? Adam udał się do 
starszego podróżującego, tego, który ma nam pomagać, wspierać, tłuma-
czyć. Szukanie pomocy u osób kompetentnych, kończy się wyłączeniem, 
połączonym z odebraniem w ciągu kilku dni dobrego imienia, na które pra-
cował wiele lat, zaniedbując rodzinę, rezygnując z wypoczynku i innych 
rzeczy.  Kiedy opuszczaliśmy  kościół  katolicki,  który  jest  tak  opluwany 
przez Organizację, nie represjonował nas tak, jak niewolnik.
— Siostro Beato, odbieram ci glos, jeśli, masz coś do starszych, możesz to 
im powiedzieć na osobności, a oni rozpatrzą twoją sprawę.
— Tak jak Adama?! Skoro mogliście mówić o moim mężu w tym miejscu, 
to i ja mam do tego prawo. Często na tej sali słyszałam, że bardziej trzeba 
słuchać Boga niż ludzi. Te słowa mają swoją moc do chwili, gdy nie doty-
kają Kierownictwa Organizacji.  Czy to są ludzie, czy bogowie? Chętnie 
przypinało się łatkę innym denominacjom, samemu robiąc stokroć większe 
przekręty w nauce niż niektóre z nich. Kto z was wie ile czasu Adam po-
święcał  zborowi,  zamiast  rodzinie? Czy ty wiesz Mieczysławie ile  obo-
wiązków musiałam przejąć w domu, aby Adam mógł się wywiązać z zobo-
wiązań jakie nakładała na niego Organizacja? Kto rezygnował ze wszyst-
kiego,  co mogło uczynić  to życie  łatwiejszym.  Co obchodzą  niewolnika 
pionierzy,  którzy nie mają  często,  za co zjeść  obiadu? Komu zwrócono 



koszta utrzymania pioniera.  Matka Organizacja - ogranicza swą opiekuń-
czość do przysyłania literatury, która jak sieci ma złowić nieświadome du-
sze, takie jak my! Mówcie, bra-
cia i siostry, dlaczego teraz mil-
czycie?  Powiedzcie  to  głośno, 
tak jak robicie to, na codzień, że 
nie  stać  was  na  utrzymywanie 
pionierów.  Boicie  się?  Wiem! 
Znam to uczucie, ale nie miałam 
sumienia położyć pioniera głod-
nego spać. Nie chodzi tu, o pie-
niądze  tylko  o  zasady,  jakimi 
kieruje  się  Organizacja.  Co  ty 
możesz o tym wiedzieć? Adam 
nikogo nic pogryzł, a ręka, która 
go  karmiła  jest  niewidzialna  i 
nie ponosi odpowiedzialności za 
to  co pisze,  i  czego naucza.  Ja 
też  opuszczam  Organizację, 
sama - proszę to ogłosić. Nie ży-
czę sobie żadnego Komitetu Są-
downiczego, bo sędziom tym za-
kazano korzystać z kodeksu ja-
kim  jest  Biblia.  Muszą  sądzić 
tak jak im każe tak zwane Ciało 
Kierownicze. Mnie sądzić będzie Bóg - sprawiedliwie i z miłosierdziem. 
Dziękuję Mu za to, że nie muszę się bać ludzi, którzy przekonują swoich 
poddanych, że przez nich będą sądzeni. Nie daj Boże wpaść w ręce takiego 
sądu...

W sali  zapanowała grobowa cisza,  ludzie bali  się na siebie spojrzeć. 
Może niejeden z nich popierał w sercu Adama i jego żonę. Nikt jednak nie 
miał  odwagi powiedzieć tego głośno. Roman próbował ratować sytuację 
stwierdzeniem, że takie incydenty nie powinny być dziwne, bo i Pana Jezu-
sa wielu opuściło.

Zebranie jak zawsze zakończono jedną wyznaczoną przez Organizację 
pieśnią i modlitwą. Atmosfera była nieciekawa, niektórzy głosiciele zaraz 
po pieśni i modlitwie, opuścili salę Królestwa i poszli do domów.



ZMARTWYCHWSTANIE, A PRZYJŚCIE 
PAŃSKIE

— Kolacja była wspaniała. Siostro, jesteś dobrą kucharką. Ta chwila przy-
pomina mi suto zastawiony stół, jaki Bóg każdego dnia daje nam w postaci 
literatury, jaką otrzymujemy od niewolnika wiernego i rozumnego. Pokarm 
ten jest tak wspaniale podany,  iż miliony ludzi,  dało mu wiarę i  oddało 
swoje życie Bogu. Jakże długo czekaliśmy na tę chwilę, aby każdy głosi-
ciel miał swoją Strażnicę, przedstawioną w tak bogatej szacie graficznej. 
Nie tylko każdy głosiciel, ale prawie każdy mieszkaniec naszego kraju, je-
śliby zechciał, może otrzymać jakiś numer  Strażnicy lub Przebudźcie się!  
Czyi nie dowodzi to, że Jehowa błogosławi swemu ludowi? Szkoda tylko, 
że niektórzy drwią sobie z tego pokarmu duchowego. Ale na to nie mamy 
już wpływu. Kiedy szliśmy na zebranie, brat Roman opowiadał mi o tobie 
Wiesławie. Mówił, że byłeś najbliższym przyjacielem Adama. Muszę ci się 
przyznać, że ja też bardzo go lubiłem. Były plany, aby w przyszłym roku 
objął pracę w obwodzie. Bóg jednak zna serca ludzi i nie dopuścił do tego. 
My możemy tylko ubolewać nad tym co uczynił. Ale nie martw się Wiesła-
wie w zborze jest wielu braci, którzy zastąpią ci tę pustkę -prawda?
— No, nie wiem?
— Rozumiem, co przeżywasz. W związku z tym mam do ciebie Wiesławie 
kilka pytań: Czy Adam już wcześniej wspominał ci, że nie zgadza się z na-
ukami niewolnika^!
— Nigdy! Zawsze szukał czegoś w Strażnicach, aby przekonać głosicieli o 
prawdziwości nauk Strażnicy. Osobiście mogłem się wiele od niego dowie-
dzieć.
— A czy miał jakieś problemy w rodzinie, z samym sobą, lub w pracy?
— Bracie Mieczysławie, Adam jest tak układnym człowiekiem, że z nim 
nie można się pokłócić. Nieraz nad tym myślałem, czy on w ogóle ma ja-
kichś wrogów? Na pewno ktoś po cichu mu złorzeczył, jak to ludzie, ale 
jako człowiek, brat, przyjaciel starał się nie zawodzić. Zawsze miał czas dla 
każdego. Z pewnością odbywało się to kosztem rodziny, ale Beata - jego 
żona dobrze rozumiała jego pracę i wiele obowiązków domowych przejęła 
na siebie. Starał się pomagać ludziom w różny sposób, wspierając material-
nie i duchowo. Zresztą znasz go, co ci będę opowiadał.
— No właśnie, a czy po te) niefortunnej dyskusji u matki Doroty mówił ci 
o czym rozmawiali?



— Właśnie o tym chciałem z bratem porozmawiać. Cytowałeś dziś wiele 
miejsc ze Strażnic i ja przygotowałem sobie kilka pytań, bo przyznam się, 
że nie w pełni zgadzam się z decyzją pozbawienia Adama społeczności...
— Nic dziwię ci się, bo nie znasz wszystkich faktów, którymi dysponował 
Komitet Sądowniczy, po drugie jest to twój były przyjaciel; ale powiedz, 
co cię trapi?
— Przyznam się, że byłem trochę zawiedziony postawą Adama. Myślałem, 
że jako mój przyjaciel powinien przyjść od razu do mnie ze swoimi spo-
strzeżeniami. O jego decyzji dowiedziałem się od osób trzecich. Kiedy go 
spytałem dlaczego nic przyszedł do mnie, powiedział. że nic chciał wlewać 
w moje serce niepokoju. Postanowił sprawdzić wszystko sam. Kiedy w 
końcu mnie odwiedził, wtedy wspólnie zaczęliśmy szukać odpowiedzi w 
publikacjach Towarzystwa. Z rubryki 'pytania od czytelników', przeczy la-
łem następujące słowa:

Czy jednak wystarczy zdać się na drugich, że nas nauczą Sło-
wa Bożego? Nie. Każdy z nas jest też osobiście zobowiązany 
do studiowania rzeczy objawionych przez Jehowę.

Ostatni paragraf tego artykułu zachęca czytelnika:

Naucz się zwracać uwagę na szczegóły. Rozmawiaj z innymi o tym, 
czego się dowiadujesz. Dziel się z nimi tym, co zauważysz nowe-
go.1

— Czy Adam wykroczył ponad to, co zostało tu napisane?
— Pozornie nic, ale ta wypowiedź dotyczy dzielenia się prawdami, które 
zostały objawione niewolnikowi, a on opublikował je w Strażnicy.
— Ale Strażnica wyraźnie pisze, że nie powinniśmy zdawać się na czło-
wieka w interpretacji Biblii. Pisze wprost: dziel się tymi prawdami z innymi  
ludźmi. Adam uczynił to, co zalecała Strażnica i za to został wyłączony z 
Organizacji. Strażnica nie pisze, że zostało to objawione niewolnikowi, ale 
przeciętnemu człowiekowi czytającemu Biblię takiemu jak ja, czy ty. Ja też 
podczas czytania Biblii zwróciłem uwagę na temat zmartwychwstania. Za-
cząłem go badać w Strażnicach i  doszedłem do podobnego wniosku co 
Adam w zrozumieniu czasów pogan Choć moimi spostrzeżeniami nie dzie-
liłem się z nikim, nawet ze swoją żoną
— No, a co tam wyczytałeś?
— Jedna ze Strażnic, która nawiązywała do Pierwszego listu do Koryntian 
poruszającego temat zmartwychwstania dala następujący komentarz:

Po Chrystusie miały doczekać się zmartwychwstania według ko-

1 Strażnica CVII/19 s.l7 par. 2i 19



lejności  144.000  namaszczonych  dziedziców  Królestwa,  którzy 
szli  siadami  Mistrza  aż do śmierci.  Miale to  nastąpić w czasie 
Jego przyjścia, a wiec od pamiętnego roku 1914. Niewielka liczba 
pozostałych duchowych „braci" Chrystusa służy Bogu tu na zie-
mi. Powstają oni do życia w tej randze „w mgnieniu oka" w chwili 
swej śmierci jako ludzie. W ten sposób dojdzie w końcu do tego. 
że cały duchowy Izrael Boży bidzie zgromadzony w niebiańskim 
królestwie, (l Kor.l5:22,23,51,52)

— Natomiast w innej książce czytamy:

Wszystkie  dowody  wskazują  na  to,  ze  owo zmartwychwstanie 
niebiańskie rozpoczęto się w roku 1918 już po tym, jak Jezus w 
roku 1914 objął tron i we wstępnej fazie swej królewskiej, zwycię-
skiej szarży oczyścił niebiosa z Szatana i demonów.2

— Strażnica wydana w 1986 roku, przekonywała, że zmartwychwstanie na-
stąpiło w 1914 roku, natomiast wspomniana książka, która została wydana, 
w 1988, czyli dwa lata później, udowadnia, że zmartwychwstanie nastąpiło 
w 1918 roku Drugi Prezes Towarzystwa Strażnica w książce pt.: Dokonana 
Tajemnica, pisał:

Narodzenie ciała Chrystusowego rozpoczęło się wprowadzaniem 
zmartwychwstania w  roku  1878, zanim  ucisk  Chrześcijaństwa 
rozpoczął się w roku 1914.3

— Mamy podane tu trzy daty rozpoczęcia zmartwychwstania, rok  1878, 
1914 i 1918, jedna ze Strażnic pisała, że nastąpiło ono w 1919 roku. Która 
data jest prawdziwa? To nie jest z mej strony złośliwość, ale dociekanie 
prawdy. Ja pragnę być zbawiony, dlatego interesuje mnie to, czy niewolnik 
głosi prawdę zgodną z Biblią.
— Chyba nie są ci obce słowa z Księgi Przypowieści 4:18: A droga spra-
wiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci, aż do 
białego dnia. Bóg w tych słowach mówi, że niewolnik stopniowo miał nam 
podawać pokarm na czas słuszny.
— Tekst ten - Mieczysławie - mówi o ścieżce ludzi sprawiedliwych, a nie o 
stopniowym objawianiu prawd. Pomyśl  bracie, ile było podawanych róż-
nych dat w imieniu Boga. Przecież ludzie to pamiętają i zarzucają nam, że 
jesteśmy  fałszywymi  prorokami.  Na  przykład  ktoś  porusza  temat  zmar-
twychwstania, cytuje ze Strażnicy rok jego rozpoczęcia, a to proroctwo się 
nie spełnia. Zapytuję więc: kto ponosi odpowiedzialność za wprowadzanie 
ludzi w błąd i czynienie z Boga kłamcy?

2 Wspaniały Finał Objawienia Bliski, na stronie 103 w paragrafie 12
3 Dokonana Tajemnica, s. 80



— Zagalopowałeś się trochę w tych wywodach. Organizacja nigdy nic nie 
przepowiadała w imieniu Boga.
— To ja już nic z tego nic rozumiem. W każdej Strażnicy w czołówce czy-
tamy: STRAŻNICA ZWIASTUJĄCA KRÓLESTWO JEHOWY. To w 
końcu w czyim imieniu głosimy? Czyje nauki zwiastujemy Boże, czy Or-
ganizacji?
— Głosząc nauki Organizacji, to tak jak byś głosił to, co pisze Biblia.
— Bracie nie rozmawiasz z dzieckiem. Przedstawiłem ci cztery daty zmar-
twychwstania. Która z nich pochodzi od Boga? Chyba nie wyobrażasz so-
bie, że Bóg żartuje z ludzi, podając jakąś przepowiednię przez swój 'kanał' 
- jak to nazywa Organizacja. My to czytamy w Strażnicach, głosimy lu-
dziom, że ma coś nastąpić, ale Bóg przez ten sam 'kanał' mówi do wtajem-
niczonych ludzi  -  odwołajcie to,  co wcześniej  ogłosiłem,  gdyż  chciałem 
sprawdzić waszą lojalność wobec siebie i mego  niewolnika. Boże Stówo 
jest niezmienne, tak, jak niezmienny jest Bóg. Według mnie ten temat zo-
stał już objawiony ludziom wierzącym dziewiętnaście wieków temu. Apo-
stoł Paweł w Liście do Koryntian wyraźnie podkreśla, że została mu obja-
wiona tajemnica.  (i Kor. 15:22, 23) Skoro tajemnica została objawiona, 
nie widzę potrzeby odsłaniania czegoś, co już zostało wytłumaczone. Nie-
rozsądne  jest  wyważanie  drzwi,  które  zostały  otwarte.  Apostoł  Paweł 
mówi, w jaki sposób nastąpi zmartwychwstanie: jako pierwszy Chrystus,  
potem ci, którzy są Chrystusowi, w czasie jego przyjścia. Czy tak?
— Oczywiście i tak pisze Strażnica...
— Pomińmy na razie twoją wypowiedź. Otwórzmy, więc proszę Pierwszy 
list do Tesaloniczan 4:13-18. Będę czytał wiersze od 15 do 17 według No-
wego Przekładu, Romaniuka:
A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy 
przy  życiu  aż  do  przyjścia  Pana,  nie  wyprzedzimy tych,  którzy  zasnęli.  
Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na glos archanioła i trąby Bożej zstąpi z  
nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy  umarli w Chrystusie,  Potem 
my, którzy pozostaniemy przy życiu. razem z nim porwani będziemy w ob-
łokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. 
Tyle  mówi  sama  Biblia.  Chciałbym  jeszcze  przytoczyć  jeden  cytat  ze 
Strażnicy, która zajmuje się tą sprawą:

Wzrok ludzki jest za słaby, żeby dostrzec organizmy duchowe to-
też zmartwychwstanie tych, którzy w Panu umierają, odbywa się 
w sposób niewidzialny dla ludzi. Dlatego odkąd w roku 1914 roz-
poczęła  się  „obecność",  czyli  paruzja  Chrystusa,  ludzkość nie 



uświadamia sobie, że zmartwychwstają jego uczniowie.4 

Z tego cytatu jasno wynika, że ci, którzy według nauki Organizacji należą 
do klasy niebiańskiej od 1914 roku w chwili swej śmierci od razu idą do 
nieba; czy dobrze rozumiem ten komentarz?
— Bardzo dobrze!
—  To  wobec  powyższego  chciałbym  posłużyć  się  takim  prostym  wy-
kresem. Biblia mówi wyraźnie, że ci, którzy są Chrystusowi będą panować 
z Jezusem przez 1000 lat, i z tym się zgadzam. Ale trudno mi pogodzić wy-
powiedź Biblii z komentarzem Strażnicy. Ponieważ wtedy niektórzy pano-
waliby z Chrystusem, więcej niż 1000 lat.

1914,1918,1919      Armagedon

Popatrz bracie na ten wykres, zakładamy, że litera x = rok 1914 ,  1918 i 
1919 są to tylko niektóre lata - podane przez Organizację -w czasie których 
miało nastąpić zmartwychwstanie. Przyznasz, że jest to nauka wzbudzająca 
wiele wątpliwości.
Po pierwsze: wyznaczono wiele dat i należy się spodziewać, że będą wy-
znaczone nowe.
Po drugie: gdyby przyjąć, że zmartwychwstanie nastąpiło w 1918 roku, nie 
jest to zgodne z tym, co pisze apostoł Paweł, że miało ono nastąpić w cza-
sie Jego (czyli Chrystusa) przyjścia. Skoro Organizacja twierdzi, że Pan Je-
zus przyszedł w 1914 , to do 1918 roku upływają kolejne cztery lata. W Bi-
blii nigdzie nie znajdujemy żadnego tekstu, który potwierdzał by taką na-
ukę.  W Pierwszym Liście do Tesaloniczan 4:13-18 czytamy,  że'w dzień 
przyjścia. Pan Jezus miał zastać swych uczniów żywych.  Zechciejmy za-
znaczyć te dwie grupy żywych i umarłych odpowiednimi literami. I tak:
U - umarli
Ż - żywi
Y - zmartwychwstali

Zakładając, że Armagedon rozpocząłby się w 2006 roku to ci, którzy zmar-
twychwstaliby w 1914 roku według nauki Organizacji, panowaliby z Chry-
stusem 1092 lata. Natomiast ci, którzy umarli później, np. 2006 roku pano-
waliby o 92 lata krócej. Poniższa ilustracji pomoże nam zrozumieć kolej-
ność zmartwychwstania.

4 Strażnica C 1/9 s lip. 17



Zmartwychwstanie

Przyjdzie tak jak odszedł
Dz. AP. 1:9-11

                                                          
                                                   

 

Dz. 1:9-
11

Mat. 24: 29-
31
1 Tes. 4:15-17



Pierwsze zmartwychwstanie:
1 Kor. 15:23
1 Tes. 4:13:18)
1 Kor. 15:51,52
                                       

                                                          
                                                   

Jedni drugich nie wyprzedzą 
        

1. naprzód umarli — powstaną
2. potem żywi —       przemienieni
3. razem porwani do nieba

umarli
1 Kor. 15:23
1 Tes. 4:16

żywi
1 Tes. 4:17

Jezus
1 Tes. 

Niebo



Drugie zmartwychwstanie:— Sąd 
ostateczny

—   Obj. 20:4-6
—  a inni zmarłych nie powstaną aż się skoczy 1000 lat
— Mat. 22:30 — zmartwychwstali nie będą się żenić.
— nie ma żadnego zmartwychwstania w ciągu 1000-lecia

Jaki stąd płynie wniosek? 
Mianowicie, nie nastąpiło żadne zmartwychwstanie, a tym samym i przyj-
ście Jezusa Chrystusa.
— Nieźle to sobie poukładałeś, ale zapominasz o jednym: jeżeli ktoś zmar-
twychwstał, to wcale nie znaczy, że rozpoczął panowanie z Chrystusem.
— Czy i ty przeczysz temu, co pisze Towarzystwo Strażnica?
— Niewolnik nigdzie nie pisze, że ci, którzy od 1914 roku zostali wzbudze-
ni z martwych, panują z Jezusem Chrystusem!
— A jeśli ci przeczytam uwierzysz w to? W książce pt.: Będziesz mógł żyć 
wiecznie w raju na ziemi na stronie 163, paragraf 15 czytamy:

Od  ponad  1900  lat  jest  zgromadzana  „mała  trzódka"  144000 
chrześcijan, którzy mają panować razem z Chrystusem. Tylko nie-
wielu z nich jeszcze żyje na ziemi; większość już panuje razem z 
Chrystusem w niebie.  5  

— Pokaż tę książkę! - Mieczysław nie spodziewał się tak mocnego argu-
mentu, przeczącego wszystkiemu,  czego sam się dowiedział z publikacji 
Towarzystwa Strażnica. Nie wiedział, co powiedzieć. Po chwili wydobył z 
siebie głos, w którym dało się słyszeć pogardę:
— Zamiast  się  zająć  głoszeniem,  to  wy zajmujecie  się  filozofowaniem. 
Wyrywacie cytaty, aby błysnąć swoją wiedzą u innych głosicieli. Miliony 
ludzi czyta i wprowadza w życie to co podaje niewolnik, a ty myślisz, że je-
steś mądrzejszy od niego? Myślisz, że „on" nie czyta i nie zastanawia się 
nad tym, co pisze Biblia?
— Tak właśnie sobie myślę, jak „on" bada tą Biblię, że nie widzi takich 
podstawowych nauk? Chyba nie oskarżysz mnie tak jak Adama, że głoszę 
diabelskie nauki. Jesteś na tyle światłym człowiekiem i możesz rozeznać, 
że 80 lat to nie mgnienie oka, a właśnie Pawłowi Bóg objawił tę tajemnicę: 

5 Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi s 163 paragraf 15



(...) Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym 
momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi, bowiem 
trąba  -  umarli  powstaną  nienaruszeni,  a  my będziemy odmienieni, (1 
Kor.15:5l,52 Romaniuk) Tenże niewolnik wierny i rozumny, który ogłasza 
się szafarzem wykładni Biblii, głosi:

Nawet ci, którzy umarli, będą się mogli rozkoszować rajską ziemią. 
Powrócą do życia! Zamiast nekrologów będą publikowane radosne 
wiadomości  o  zmartwychwstałych.  Jakże  cudownie  będzie  witać 
powracających  z  grobów zmarłych  ojców,  matki,  dzieci  i  innych 
bliźnich! Żadne kostnice, cmentarze ani nagrobki nie będą już mą-
cić piękna rajskiej ziemi.6 

Pismo Święte w Księdze Objawienia 20:4-6, a szczególnie w wierszu pią-
tym i szóstym podaje: Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To  
jest  pierwsze  zmartwychwstanie.  Błogosławiony  i  święty  ten,  który  ma 
udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma 
mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 
tysiąc lat.
A zatem Pismo mówi wyraźnie, że pierwsze zmartwychwstanie nie odbę-
dzie się: kiedykolwiek, gdziekolwiek, lub w sposób przypadkowy. Czas i 
sposób pochwycenia Kościoła oraz miejsce spotkania z Panem zostało za-
planowane w najdrobniejszych szczegółach w niebie i będzie obwieszczone 
całemu światu. To wydarzenie jest najważniejszym punktem w Bożym pla-
nie dotyczącym przyszłości, która jest początkiem końca. Pan Jezus przyj-
dzie osobiście zabrać tych, którzy są Jego własnością. Gdyż sam Pan (...) 
zstąpi z nieba, (i Tes.4:15 -17).

Pismo Święte dużo mówi na temat pierwszego zmartwychwstania, ale co 
ono właściwie oznacza? Jest  również nazwane lepszym zmartwychwsta-
niem, lub zmartwychwstaniem sprawiedliwych. Kto jako pierwszy będzie 
miał w nim udział? Bogobojni ludzie, którzy żyli w czasach Starego Testa-
mentu i z tęsknotą oczekiwali dnia Pańskiego, o czym czytamy w liście do 
Hebrajczyków 11:13-16 WP:
Wszyscy oni umierali trwając w wierze i chociaż nie doczekali spełnienia  
obietnic, widzieli z daleka ich urzeczywistnienie i cieszyli się z tego, przy-
znając, że są tylko gośćmi i pielgrzymami na tej ziemi. Tym wyznaniem  
potwierdzili, że szukają ojczyzny. Nie wspominali, przy tym tego kraju, z 
którego wyszli, bo inaczej powrócili by tam. Oni jednak tęsknili do lepszej  
ojczyzny,  tej oj  czyzny   w niebie. Dlatego Bóg nie zawahał się nazwać ich  

6 Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi s l65 p. 20)



Bogiem i sam założył dla nich miasto.
Biblia  również wspomina  męczenników wszechczasów,  którzy wierność 
dla Boga przypieczętowali swoją śmiercią. (Hebr.i 1:35-40  NP.)  (...)  inni 
zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić  
lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a 
nadto więzów i więzienia; Byli kamienowani, paleni, przerzynani pilą, za-
bijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszyst-
kiego, uciskani, poniewierani; Ci, których świat nie był godny, tułali się  
po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy,  
choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co 
głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepsze-
go, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas.

Są to  wszyscy  wierzący w Chrystusa  Jezusa,  którzy zwyciężyli  szatana 
przez krew Baranka oraz wszyscy ci, o których czytamy w Słowie Bożym 
(...) Błogosławieni (...) umarli, którzy w Panu umierają (Obj. 14:13). Inni, 
którzy dostąpią pierwszego zmartwychwstania to ci, których apostoł Paweł 
nazwał Chrystusowi (1 Kor.i5:23). Kto będzie wchodził w ich skład? Bi-
blia mówi wyraźnie; Żydzi, wielka rzesza, która wyjdzie z wielkiego ucisku 
(obj.7:13-17) oraz ci, o których jest mowa w Jana 5:24 Posiadacze tego cu-
downego  przywileju  zamieszkają  w tym  mieście,  które  przygotował  im 
Bóg. Będą mieli ciała podobne do zmartwychwstałego ciała Pana Jezusa. 
Toteż ap. Paweł zachęcał wszystkich uczniów Chrystusa, by nie zapomina-
li, że: Nasza (...) ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy,  
Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać,  
podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko pod-
dać może (Fiiip.3:20,2i NP).
Będzie to ciało duchowe, niepodlegające żadnym ograniczeniom czasu i 
miejsca. (Zobacz Ewangelię Marka 9:3 i Izajasza 26:19).
Nic więc dziwnego, że ap. Paweł pragnął wyjść z tego ciała śmierci i za-
mieszkać u Pana. Jemu został ten temat objawiony. Widział to, co my mo-
żemy zobaczyć oczyma wiary, czytając wszystkie wypowiedzi Pisma, które 
traktują o zmartwychwstaniu  (1 Kor.5:5-9). W tym czasie zostanie zaspo-
kojona cala tęsknota ludzi, którzy oczekują przyjścia naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. Podobnych przeżyć doznawali nasi bracia i wierni przyjaciele:
Wiem bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszka-
niem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma  
zbudowany, wieczny. Dlatego też w doczesnym wzdychamy, pragnąc przy-
oblec się w domostwo nasze, które jest z nieba, jeśli tylko przyobleczeni, a 



nie nadzy będziemy znalezieni. (2Kor.5:l-3NP)

W tym czasie wypełni się obietnica Pańska: (...) przyjdę znowu i wezmę 
was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli (Jan 14:2,3). Będzie to 
wspaniała  chwila,  gdy  spotkają  się  wszyscy  bogobojni  wszechczasów i 
wszystkich krajów. Po raz pierwszy będą zgromadzeni razem.
— Jeszcze chwila, a uwierzę...
— Powiem za ap. Pawiem dalby Bóg.
— Ale w jakim czasie umieścisz tych, którzy zmartwychwstaną do życia na 
rajskiej ziemi?
— Takiego zmartwychwstania w ogóle nie będzie!
— Na jakiej podstawie tak twierdzisz?
— Na podstawie wypowiedzi Pana Jezusa, który powiedział:
(...)  Błądzicie,  nie  znając  Pism ani  mocy Bożej.  Albowiem przy  zmar-
twychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak  
aniołowie w niebie. (Mai.22:29,30 NP)
— Ale wypowiedź Pana Jezusa dotyczy tylko pomazańców!
— A gdzie Pan Jezus to powiedział?
— W Ewangelii Jana 5:28-29, gdzie czytamy: Nie dziwcie się temu, gdyż 
nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; I wyjdą ci, 
co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili by po-
wstać na sąd.
— Mieczysławie, czy przyjście Jezusa będzie sądem nad umarłymi, czy 
nad światem?
— Oczywiście Wiesławie, że nad światem i umarłymi!
— Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 5:24: Zaprawdę, zaprawdę, po-
wiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posiał,  
ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do ży-
wota.
— A skąd ty posiadasz takie informacje na ten temat?
— Wystarczy czytać Pismo, a ono odpowie ci na każde pytanie. Pan Jezus 
mówił o tym, w przypowieści o kąkolu i pszenicy. (Mai. 13:34-43)
— Widzę Wiesławie, że nie czytałeś Strażnicy, która omawiała właśnie tę 
przypowieść, posłuchaj, co na ten temat pisze niewolnik wierny i rozumny.

...  W  powyższym  opisie  widzimy  „Syna  człowieczego",  Jezusa 
Chrystusa, już nie w charakterze siewcy rozrzucającego „na swo-
im polu właściwe nasienie", lecz jako Króla w koronie, który przy-
stępuje do „żniwa na ziemi".  Okoliczność, że siedzi  na obłoku, 
symbolizuje jego niewidzialną obecność. (...) Żniwo zatem zaczęło 
się w jakiś czas po roku 1914, który oznaczał  początek „czasu 



końca", inaczej mówiąc „zakończenie systemu rzeczy". Ale kiedy 
po roku 1914 'Syn człowieczy wysłał aniołów', aby oddzielili „sy-
nów królestwa" od „synów niegodziwca", tylko udających ,, psze-
nice", to znaczy od ,, czyniących bezprawie " do których należą 
również religijni przywódcy sfałszowanego chrystianizmu tworzą-
cy wspomnianego „człowieka bezprawia"? Odpowiedź musi po-
krywać się z faktami, te zaś wskazują, że stało się to w roku 1919, 
gdy zrodzeni z ducha, namaszczeni „synowie królestwa" zobrazo-
wani przez „pszenicę" zaczęli się uwalniać od „chwastów", czyli 
rzekomych  chrześcijan,  którzy  zawładnęli  „polem  ",  jakim  jest 
ludzkość. (...) „Chwasty", inaczej „synowie niegodziwca", są 'po-
wiązane', ho aniołowie czuwają nad tym, aby nie dostały się z po-
wrotem między  „pszenicę",  (o  jest  prawdziwych  „synów  króle-
stwa". (...) Twoja postawa wobec przyrównanych do „pszenicy" 
namaszczonych „braci" Chrystusa, i sposób, w jaki ich traktujesz, 
zadecydują o tym. czy 'odejdziesz w wieczne odcięcie', czy prze-
ciwnie, twoim udziałem stanie się „życie wieczne". Okaż się lojal-
nym  pomocnikiem  pomazańców,  klasy  „pszenicy",  „niewolnika 
wiernego i rozumnego", którego Chrystus ustanowi/, aby rozda-
wał duchowy „pokarm na czas Słuszny". 7 

— Jak myślisz bracie Mieczysławie, czy tę przypowieść lepiej wytłu-
maczył Pan Jezus, czy człowiek, który cały czas zmienia swoje poglądy?
— Oczywiście Wiesławie, że Pan Jezus, ale niewolnik pisze to samo co 
mówił Chrystus.
— Tego nie byłbym taki pewny. Zechciejmy zestawić te dwie wykładnie:
— Siewcą  - jest Pan Jezus (Mat.13:37)
Strażnica - temu przeczy, ale też nie podaje, kto nim jest
— Żniwo  - to koniec świata (Mat. 13:39)
Strażnica - rozpoczęło się jakiś czas po roku 1914
— Zbawienie -  nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego lu-
dziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. 
Strażnica -  twoja postawa wobec niewolnika zadecyduje o twoim zbawie-
niu, lub potępieniu.
— Żeńcy - to aniołowie, którzy będą wysłani przez Chrystusa podczas żni-
wa - czyli końca świata - aby oddzielić synów królestwa od synów Złego 
(Mat.i3:39-4i).

Strażnica - od 1919 roku synowie Królestwa (144.000), którzy zaczęli 
się uwalniać od chrześcijan. A synowie Złego zostali związani przez anio-

7 Strażnica CIII/l 2 s od 6-11



łów, aby się nie przedostali do synów Królestwa.
— Jeśli jest tak jak pisze Strażnica dlaczego tak wielu ludzi przedostaje się 
do „synów Królestwa" i to do samego Ciała Kierowniczego?
— A ty skąd o tym wiesz?
— Różne rzeczy ludzie  mówią  i  nie  wiadomo,  czy jest  to  prawda,  czy 
kłamstwem. Dlaczego niewolnik nie napisze w Strażnicach o tym, że nie-
którzy odeszli z zarządu, dlatego, że nie zgadzali się z dotychczasową na-
uką Strażnicy?

— Wiesz tyle, ile wiedzieć powinieneś!
— No i jak traktuje się głosiciela - Mieczysławie? Powróćmy jednak do te-
matu. Chciałbym zadać kilka nurtujących mnie pytań:
Po pierwsze: czy moja przyszłość może być w rękach ludzi, którzy wypa-
czają Słowo Boże?
Po drugie: skoro aniołowie już w 1919 roku związali synów Królestwa i sy-
nów Złego w snopy, to co na tym polu żniwnym robią Świad-wie? Czyżby 
aniołowie przez pomyłkę związali jakiegoś syna Królestwa w snop złego i 
teraz trzeba go odnaleźć. Skoro Pan Jezus powiedział,  że żniwo to koniec 
świata, to nikt nie ma prawa tego zmieniać. Zobaczcie do jakich absurdów 
się dochodzi zaciemniając świadomie Słowo. Mało tego straszy się niepo-
kornych, którzy nie chcą w to uwierzyć, że czeka ich wieczna zagłada.
Na tym przykładzie widać jak celowe zmienianie tego, czego uczy Pismo, 
zmusza autorów tych nauk do dalszych kłamstw. Mówiliśmy o zmartwych-
wstaniu, które jest na tyle jasno przedstawione w Biblii, że nie trzeba usta-
lać dat, aby je w nieskończoność odwoływać. Komu i czemu to wszystko 
ma służyć? Biblia mówi wyraźnie, że nastąpi:
1. Jego widzialne przyjście (Mai.24:29-3i).
2.  Wyśle aniołów swoich,  aby oddzielili  synów Królestwa od synów 

niegodziwca.
3. Drugie zmartwychwstanie się rozpocznie, gdy się skończy tysiąc lat 

(Obj.20:ll-15).
Ewangelia Jana informuje nas, że Bóg przekazał wszelki sąd Synowi. (Jan 
5:22-27)  To właśnie  o  Panu Jezusie  pisze  ap.  Paweł: Gdyż wyznaczył 
dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego 
ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z mar-
twych. (DZ.  Ap.i7:3i)  Miarą w osądzaniu będzie Słowo Boże. Pan Jezus 
ostrzegał: Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędzie-
go: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. (Jan 
12:48)



Wszyscy będą musieli stanąć przed sądem Bożym, wielcy i mali, z wszyst-
kich narodów i wszystkich czasów tak, jak pisze o tym autor listu do He-
brajczyków 4:13: I nie ma stworzenia, które mogłoby się ukryć przed 
nim,  przeciwnie,  wszystko  jest  obnażone  i  odsłonięte  przed  oczami 
tego, przed którym musimy zdać sprawę. Wtedy Pan popatrzy w każde 
oczy i każdy popatrzy w Jego oczy. W on czas, sędzia płomiennym wzro-
kiem przejrzy każdego. Wtedy król w swej bezwzględności wywiedzie na 
światło dzienne każdą sekundę ich życia. Wtedy zamilkną gaduły: (Hioba 
9:3; Mat.22:12)
Zdruzgotani będą chełpliwi pyszałkowie (Judy i5). Zostanie objawiona ża-
łosna nędza bohaterów w dziejach ludzkości, jak i tych, którzy są wielkiego 
ducha.  (Psalm 2:1-7)  Wszelkie  kłamstwo  zostanie  zdemaskowane  przez 
prawdę. Żadne oszustwo nic będzie możliwe, nie będzie też czasu na wy-
tłumaczenia. Każdy będzie musiał się podporządkować i przyznać, że Bóg 
ma rację.
— Czy sugerujesz nam, że Organizacja, a ściślej mówiąc niewolnik wierny 
i rozumny też będzie musiał się wytłumaczyć ze swej nauki, mimo tego, że 
został powołany i ustanowiony przez Boga?
— To, co ja myślę jest najmniej ważne. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 
24:45-51  ostrzegł  każdego,  kto  świadomie  chciałby  przekręcać  Słowo 
Boże. Czytaliśmy już, że sędzią będzie Słowo, dlatego starajmy się je rozu-
mieć tak, jak zostało ono napisane. Często używany zwrot przez Organiza-
cję to: co Jezus chciał przez to powiedzieć. Nie ulega wątpliwości, że to, co 
powiedział jest  wiarogodne i nie należy tego tłumaczyć  wedle własnego 
zrozumienia. Biada jednak tym, którzy przekręcają Jego słowa.

Organizacja przekonuje ludzi, że ten niewolnik miał się pojawić w cza-
sie końca. A czy po śmierci apostołów nie było na świecie nikogo, kto by 
wykładał  poprawnie Słowo? Tym bardziej,  że chrześcijanie ci  często za 
wiarę w Pana Jezusa ponosili śmierć?
— No na pewno tacy ludzie byli.
— Kto zatem dawał im pokarm na czas słuszny, skoro nie znano druku i 
nie wydawano milionów Strażnic? Pan Jezus kiedy mówił o „słudze wier-
nym i roztropnym" nie powiedział, że pojawi się on na przełomie XIX i 
XX wieku. Tacy słudzy byli przez cały czas, a dopiero przyjście Pana Jezu-
sa  zadecyduje,  kto  naprawdę  jest  dobrym  sługą.  Nie  spotkałem jeszcze 
człowieka, który głosiłby różne nauki -rzekomo oparte na Biblii - a następ-
nie wydałby o sobie świadectwo, że jest złym sługą. Dziś, tak samo jak za 
dni apostołów ci pseudo-nauczyciele roszczą sobie prawo do wykładania 
Pisma. Oni zawsze mieli środki i silę przebicia, taką, że prawdziwi aposto-



łowie musieli często uciekać, by ratować swoje życie (2 Kor 11:26).

— No dobrze,  jeśli  według ciebie  niewolnik nie  jest  ustanowiony przez 
Boga, aby dawał  pokarm na czas słuszny, to kto według ciebie ostrzega 
świat przed wojną Boga Wszechmogącego, skoro nominalne chrześcijań-
stwo śpi?
— Przed swoim odejściem Chrystus powiedział do apostołów : (...) Lepiej  
dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie  
przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A On, gdy przyjdzie, przekona 
świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; O grzechu, gdyż nie uwie-
rzyli we mnie; O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie  
ujrzycie; O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam 
jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; Lecz gdy przyj-
dzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od 
siebie mówić będzie,  lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie,  i  to,  co ma  
przyjść, wam oznajmi (Jana i6:7-i3).

Nikogo nie trzeba tu przekonywać, że Pan Jezus nie mówił o jakiejś Orga-
nizacji religijnej, lecz o Duchu Świętym. Pan Jezus wielokrotnie przestrze-
gał przed pojawieniem się pseudoproroków, dlatego przygotowywał swo-
ich uczniów, aby pozwolili się prowadzić Duchowi Świętemu, a nie czło-
wiekowi. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imie-
niu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam 
powiedziałem. (Jana 14:26) Sam niewolnik mówi, że nie jest natchniony 
przez Ducha Świętego, jak wobec tego może wykładać Biblię? Jedna ze 
Strażnic pisze wprost:

„Niewolnik" nie jest natchniony przez Boga, lecz stale bada Pi-
smo Święte i starannie ocenia wydarzenia światowe, jak również 
sytuacje ludu Bożego, żeby mieć orientację w spełnieniu się pro-
roctw biblijnych.  Na skutek ludzkiej  ułomności nieraz może się 
zdarzyć, że zrozumie coś tylko częściowo lub nieściśle, a w rezul-
tacie potrzebne jest skorygowanie. 8

Pisze, że nie jest natchniony, a uważa się za pomazańca Bożego. Apostoł 
Paweł kreśląc list  do szeregowych członków zboru zwracał  się do nich: 
Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas na-
maścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dal zadatek Ducha 
do serc naszych (2 Kor.i:2i,22). Natomiast w liście do Rzymian 8:14-16 

8 Strażnica CII/4str.27akp.l



pisze wprost: Bo ci,  których Duch Boży prowadzi, są  dziećmi Bożymi 
(...) Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi 
jesteśmy.  Jeśli  niewolnik nie  jest  natchniony przez Boga,  to  czyim jest 
dzieckiem? Mało tego, wymusza na swych poddanych, aby „go" bardziej 
słuchali niż Boga!
— Czy możesz to udowodnić?
— Jeszcze tego nie widzicie? Adam na podstawie Pisma obalił  naukę o 
roku 1914, ja wykazałem wam, że nauka o zmartwychwstaniu w wydaniu 
Strażnicy jest niebiblijna i takie przykłady z pewnością można mnożyć. Je-
śli ten niewolnik bada i obserwuje, nie będąc pewnym tego, co głosi, jakim 
prawem wyłącza ludzi, gdy na podstawie Biblii udowodnią mu odstępstwo 
od nauk biblijnych? Czy można karać kogoś za to, że pokazał gdzie jest 
prawda?
Biblia i historia donoszą nam, że za prawdę zginęło najwięcej ludzi. Orga-
nizacja oskarża kościół katolicki za święte inkwizycje. Jestem przekonany, 
że gdyby szefowie Organizacji  mieli  takie uprawnienia, obydwaj z Ada-
mem spłonęlibyśmy na stosie. Gdyby ludzie, którzy są w Organizacji wie-
dzieli co ich czeka, kiedy poprawnie zrozumieją Pismo Święte, omijali by 
was z daleka. Jak to pięknie wygląda na stadionach; tysiące ludzi,  wielka 
wspólna miłość, tolerują cię dopóty, dopóki stawiasz niewolnika w miejscu 
Boga. Skoro od słuchania i uwielbiania go zależy moja wieczność, to kim 
on jest? Czy jest równy Bogu?
— Posunąłeś się za daleko w swych wywodach.
— Ja, czy Organizacja? Możecie mnie wyłączyć, tak, jak Adama, ale zapa-
miętajcie wszystko to, o czym rozmawialiśmy.  Pan Jezus powiedział,  że 
nie On, ale nasze słowa będą naszym sędzią. Ogłaszajcie co chcecie i jak 
chcecie. Opuszczam szeregi jedynozbawczej Organizacji. Wiem, że wy nie 
jesteście w stanie nic uczynić, aby tę naukę zmienić. Możecie uczynić to, 
co ja i Adam, to znaczy opuścić tych pseudoprzewodników. Będę się o to 
modlił, aby Bóg uczynił to jak najszybciej.
— Twoje urąganie Bożej Organizacji, upoważnia nas do podjęcia z czy-
stym sumieniem, decyzji o pozbawieniu cię społeczności ludu Bożego. Ty 
nie będziesz uczył niewolnika jak ma wykładać nauki biblijne. Do tej pracy 
powołał go Bóg.
— Gdyby tak było, nie musiałby poprawiać cały czas podstawowych nauk 
biblijnych.  Skoro nas obowiązuje nauka Pana Jezusa i apostołów, to jest 
ona dla nas jasna i czytelna. Skoro Pan Jezus mówił, że przyjdzie widzial-
nie, to tak będzie! Możemy się mylić w sprawach mniej istotnych, ale nie 
w najważniejszej nauce, jaką jest zmartwychwstanie.



— Wychodzimy bracie Romanie, już i tak za dużo nasłuchaliśmy się tych 
paszkwili pod adresem niewolnika i Organizacji Bożej. Jeśli się opamiętasz 
- drogę powrotu znasz!

SZUKANIE POMOCY
Roman podczas wizyty u Wieśka nie odezwał się ani słowem. Nie mógł 
pozbierać myśli. Sam był w Komitecie Sądowniczym u Adama, Wiesława i 



Grzegorza. Było to dla niego bolesnym przeżyciem. Grzegorz dla Organi-
zacji poświęcił swoje najpiękniejsze lata. Nie zakładał rodziny, ponieważ 
Armagedon zawsze był tuż, tuż, a lata mijały. Nie wiedział co to jest wypo-
czynek, bo zawsze był gdzieś potrzebny, a  niewolnik przekonywał, że na 
to, będzie czas w raju. Teraz kiedy Bóg otworzył mu oczy na nauki Organi-
zacji, wyłączono go.
Podczas tych wszystkich rozpraw, nikt z członków Komitetu Sądownicze-
go nie opierał się na cytatach z Biblii. Cały czas twierdzono, że nauki Or-
ganizacji opierają się na Piśmie Świętym, ale kiedy skonfrontowano je z 
Biblią, zawsze upadały.
Od wizyty Mieczysława minęło już kilka dni, a Roman nie miał siły, ani 
ochoty by pójść na zebranie. Wiedział, że właśnie w tym okresie nie powi-
nien tego zaniedbywać. Nie mógłby już z czystym sumieniem nauczać, o 
tym, że jedynie Organizacja głosi prawdę. Niektórzy współstarsi odwiedza-
li go, ale żaden nie dowiedział się, co tak naprawdę, mu dolega. Nikomu 
nawet na myśl nie przyszło, że u Romana nastąpiło załamanie wiary w na-
uki  niewolnika. Być może niektórzy domyślali się, co go „boli". Wiedział 
jednak, że nie może podzielić się z nikim swoimi przeżyciami. Dwadzie-
ścia straconych lat - czy to możliwe? Przypomniał sobie o przyjacielu, któ-
remu mógł zaufać, a był nim Tomasz. Choć mieszkali od siebie dość dale-
ko, wiedział iż prawdziwa przyjaźń nie zna granic. Ta myśl dodała mu otu-
chy. Zamknął się w pokoju i zaczął pisać list.



Drogi Tomaszu !
W mej pamięci zachowałem dzień, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy. 

Choć upłynęło od tego czasu kilka ładnych lat pamiętam prawie wszystkie 

słowa, które wyszły z Twoich ust. cieszyłem się z każdej nowej Strażnicy, 

jaką  mi  przysyłałeś.  Pochłaniałem  je  w  ciągu  kilku  godzin  i  znowu  z 

utęsknieniem czekałem na następna przesyłkę. Twoje listy były dla mnie 

zawsze pokrzepieniem i zachęta do dalszej pracy. "Dodawały mi odwagi 

abym mógł stawiać czoło różnym problemom, które na mnie i na mój dom z 

tego tytułu spadały. Jak wiesz mieszkaliśmy sami na tej duchowej pustyni. 

Dziś jest tu spory zbór, za który między innymi jestem odpowiedzialny.

Ostatnio w naszym zborze wydarzyło się coś, co mnie zupełnie zwaliło z 

nóg.  Uchodziłem  zawsze za człowieka  pogodnego  i  byłem  wolny  od 

użalania  się  nad  sobą.  Tyle rzeczy potraciłem  sobie  odmówić,  aby  nie 

zaniedbywać głoszenia i wypełniania wszystkiego, co Organizacja zalecała. 

Dziś najchętniej w samotności czytam Biblię. Ludzie ze zboru są dla mnie 

coraz bardziej obcy. Z pewnością czytając ten list  zadajesz sobie pytanie 

co  się- ze mną  dzieje,  czy  czasem nie  jestem śmiertelnie  chory?  Jest 

gorzej,  ale nie myśl,  że  ktoś mi naurągał.  Wiesz,  że jestem na to dość 

odporny.  Znasz  mnie  również  z  tej  strony,  że zawsze  uparcie  broniłem 

nauk Organizacji  „Świadków Jehowy". Jednak ostatnio w naszym zborze 

zostało wyłączonych kilka osób a między innymi nasz wspólny przyjaciel 

Grzegorz, który od 15 lat był pionierem usługiwał w innych zborach. Miał 

wyjątkowy dar przekonywania ludzi oraz likwidowania wszelkich konfliktów, 

jakie powstawały.

Na moje nieszczęście byłem w Komitecie Sądowniczym, który go wyłączał. 

Nie chodziło tu o żadne grzechy, jego przewinieniem było to,  że doczytał 

się w Strażnicach sprzeczności i przedstawił je Komitetowi Sadowniczemu. 

Nie wykazywał agresywności w stosunku do Organizacji ani jej członków. 

Po prostu szukał odpowiedzi na nurtujące go pytania. Prosił nas abyśmy 

pomogli mu zrozumieć a zarazem wyjaśnić, w którym miejscu popełnił błąd. 

Słuchaliśmy go długo. Postanowiliśmy zwrócić się w tej sprawie o pomoc 

do nadzorcy  obwodu który zaprosił na to spotkanie kilku doświadczonych 

braci.  Komitet  Sądowniczy  zwiększyliśmy  do  sześciu  osób.  Byłem 



przekonany, że brat Mieczysław przedstawi argumenty nie do zbicia. Kiedy 

wysłuchali  wypowiedzi  Grzegorza  poprosili  go  aby  o  tym  wszystkim 

zapomniał  i  nie  zawracał  sobie  tym  głowy.  Jeśli  z  kimś  na  ten  temat 

rozmawiał  ma to  jak  najszybciej  odwołać.  Nigdy  nie  zapomnę żalu  jaki 

pojawił  się  na jego  twarzy.  Ty wiesz,  z  jakim poświeceniem pokonywał 

wiele kilometrów pieszo, często o głodzie i chłodzie. Ileż to razy w zimie 

odwoływano kurs autobusu a on zawsze docierał na czas. Nigdy się nie 

zdarzyło,  aby  cokolwiek  przeszkodziło  mu  w  przeprowadzeniu  Studium 

Strażnicy. Pamiętam jak po zebraniu przyznał się, że ma krwawe pęcherze 

pod  stopami  po  30  kilometrach  pieszego  marszu  kiedy  nie  zabrał  go 

autobus.

Wiesz ile mnie łączy z Grzegorzem. To on nas pokrzepiał zachęcał uczył. 

Okoliczności zmusiły mnie do tego, że stanąłem przeciwko niemu jako jego 

oskarżyciel  i  sędzia.  W jego czarnych tak wiele dostrzegających oczach 

pojawiły się łzy,  widziałem jak było mu ciężko, jednak nikt nie stanął po 

jego stronie. Nie chodziło mu przecież o to, aby wzięto go w obronę, ale by 

prawda Boża zatryumfowała.  W czasie  przesłuchania  nerwowo łykał  łzy 

chcąc ukryć to przed ludźmi, którzy na jego ciężkiej pracy zrobili karierę...

W czasach  zakazu  przewoził  literaturę  do innych  zborów i  nie  pytał  ile 

dostałby lat więzienia gdyby wpadł. Na nic nie zwracał uwagi. Wierzył, że 

czyni to dla samego Boga. Teraz zwątpił we wszystko a najgorsze jest to, 

że nikt nie może udowodnić mu winy. Wszyscy jak maniacy powtarzają; 

czekaj aż Bóg to objawi niewolnikowi. Żaden z nich nie chciał przyznać mu 

racji ani też nie potrafił obalić tej nauki na podstawie Biblii,

Pamiętam jego wzrok, kiedy spojrzał na mnie. Widziałem, że nie ma mi za 

złe, iż siedzę po przeciwnej stronie, czuł, że nie miałem innego wyjścia. Nie 

oskarżałem go ani nie broniłem — milczałem. Wolałbym, aby mnie zelżył 

znieważył  byłoby  mi  lżej.  Prosił  jak  dziecko;  pomóżcie  mi,  jeśli  błądzę! 

Powiedzcie, co jest prawdą a co fałszem, co mam głosie ludziom a czego 

zaniechać? Błagał nas abyśmy zrozumieli, że nie może głosie czegoś, o 

czym  sam  nie  jest  przekonany.  Udowadniał  to  Strażnicami,  żaden  z 

członków Komitetu nie odpowiedział  mu. Jeden powiedział:  sam uczyłeś 

innych, dlatego powinieneś znać nauki Organizacji inne nas nie interesują i 



nie  dotyczą!  Przewodniczący  Komitetu  Sadowniczego  po  trzygodzinnej 

szermierce  Strażnicami  poprosił  go,  aby  opuścił  salę.  Rozpoczęło  się 

głosowanie  i  większością  głosów  podjęto  decyzję  o  wykluczeniu  go ze 

społeczności  zarzucając  mu  odstępstwo  od  nauk  biblijnych,  chociaż 

prawda  była  inna.  On  potrafił  obronić  to,  co mówił  na  podstawie  Biblii 

natomiast  Komitet  Sądowniczy  cały czas podpierał  się  Strażnicami.  Po 

ogłoszeniu wyroku jeszcze raz popatrzył na wszystkich z miłością i żalem. 

Zapytany czy będzie się odwoływał od tej decyzji wyszedł bez słowa.

Pozbawienie Grzegorza społeczności było jednoznaczne z pozbawieniem 

go mieszkania oraz prowadzenia normalnego życia. Od wielu lat zajmował 

jeden pokoik u mnie. Nigdy nie dbał o to, aby zabezpieczyć sobie byt na 

starość.  Kiedy  mówiliśmy  mu  o  tym  zawsze  kwitował  nas  wypowiedzią 

Pana Jezusa: Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości  

jego a wszystko inne będzie nam dodane. (Mat..6:33)

Dziś mam wątpliwości czy Organizacja szuka Królestwa Bożego czy raczej 

ma w tym swój ukryły interes?

Możesz sobie wyobrazić nasze rozstanie. Kiedy się żegnał powiedział do 

mnie; — Roman ja wiem że ty byś ze mną tak nie postąpił po prostu nie 

miałeś żadnej możliwości zajęcia właściwego stanowiska dlatego żebyś nie 

miał kłopotów muszę się od was wyprowadzić. Zapytałem go gdzie będzie 

mieszkał,  z  czego  będzie  żył?  Wiedziałem,  że  pytania  te  są  naiwne. 

Przecież  nie  miał  żadnego  mieszkania.  Za  to,  że  zdecydował  się  być 

członkiem Organizacji wyrzekła się go cała rodzina oraz dawni przyjaciele. 

Wiesz, że pionier nigdy nie miał pensji dlatego wyszedł od nas bez grosza, 

chciałem mu dać pieniądze,  ale powiedział,  że nie chce obciążać mego 

sumienia.  Powiedz  Tomaszu  czy  tak  czyni  religia  która  całemu  światu 

ogłasza  że  tylko  ją  można  poznać,  po  miłości a  wyrzuca  na bruk ludzi 

którzy na podstawie Biblii udowodnili jej odstępstwo, czy tak postąpiłby Pan 

Jezus?

Przecież ludzie, którzy za Nim szli wcale nie uwierzyli w to, co On głosił a 

przecież zwiastował im całą prawdę. Użalił się nad tym ludem i powiedział 

do apostołów: wy dajcie im jeść.



Ale nie odrzucał od siebie nawet tych którzy nie zasługiwali na to. Zawsze 

otaczał ich miłością nakazując im, aby więcej nie grzeszyli.  Nie dość, że 

Organizacja  tego  nie  czyni  to  jeszcze  zabrania  udzielania  pomocy 

bezdomnym czy to w postaci finansowej czy materialnej. Przecież on przez 

15  lat  był  bezpłatnym pracownikiem tej  Organizacji.  Nie  miał  czasu  na 

pracę zawodową żeby wypracować sobie rentę czy emeryturę. Te składki 

powinni  płacić  ci,  którzy  go  zatrudniali.  Jednak  Organizacja  była 

zainteresowana tylko jedna sprawą ile powstało z tej pracy nowych zborów 

— by czerpać z nich zyski — a wiesz, że przyczynił się do założenia kilku z 

nich.

Kiedy patrzę na ten pusty pokój to mam wrażenie że umarł ktoś z rodziny, 

ale on żyje! Często zastanawiam się gdzie śpi może gdzieś na dworcu albo 

w stogu siana? Z pewnością jest głodny i zziębnięty, czuję do siebie wstręt, 

jak  mogłem  go  wypuście  z  mego  domu?!  Niechby  i  mnie  wyłączyli  za 

udzielanie pomocy głodnym i bezdomnym! Wiesz, że nieraz było ciężko nie 

na wszystko starczało grosza, ale skoro przez tyle lat znajdowała się dla 

niego strawa znalazłaby się i dziś. Od tego dnia nie mogę spojrzeć ludziom 

w oczy. Sumienie nie pozwalało mi abym głosił coś sprzecznego z moim 

wewnętrznym przekonaniem. Jak mogę mówić że Organizacja jest jedyną 

prawdziwą  religią  która  kieruje  się  miłością  a  w  gruncie  rzeczy  jest 

przyjacielem tak długo jak ślepo wykonujesz jej polecenia. W momencie, 

gdy pokażesz jej błędy wyrzuca cię jak zużyty przedmiot  za którym leci 

grad przekleństw i oszczerstw.

Zrzekłem  się  przywileju starszego  zboru. Zabrakło mi  sił  i  odwagi  do 

dalszego  nauczania.  Dzisiaj  sam  już  nie  wiem,  po  której  stronie  jest 

prawda.  Nawet  gdybym wiedział  nie  mógłbym jej nauczać,  bo nie  chcę 

wprowadzać do Organizacji kolejnego zamętu.

Atmosfera u mnie w domu jest okropna. Zniknął z niego śmiech, radość. 

Prawie  przestaliśmy  się  do  siebie  odzywać,  jedno  drugiemu  schodzi  z 

drogi.  Żona  często  płacze,  chłopcom  już  dano  odczuć,  aby  raczej  nie 

odwiedzali  zboru.  Traktują ich jako odstępców,  którzy przychodzą po to, 

aby siać błędne nauki. Janek chodzi z jedne} dziewczyna ze zboru pomimo 

tego, że bardzo się kochają dała mu do zrozumienia, że dalsze ich kontakty 



są niemile widziane przez zbór. Jak widzisz Organizacji dotyka każdej sfery 

życia  człowieka.  Widzę  jak  Janek  z  tego  tytułu  cierpi  ale  czy  mogę 

powrócić  tam  gdzie  miłość  jest  na  pokaz?  Czy  mam  zrobić  dziecku 

przyjemność  i  wrócić  a  sam  być  wewnętrznie  skłócony?  Tyle  cierpień, 

oszczerstw i wyrzeczeń, które znosiłem, kto tego ode mnie chciał Bóg czy 

Organizacja?

Czy inne  wyznania  to  rzeczywiście  Babilon  Wielki?  Może  celowo 

oskarżono  wszystkie  inne  religie  aby  postawić  ludzi  przed  faktem 

dokonanym przekonując ich o tym że istnieje tylko jedna prawdziwa a jest 

nią Organizacja Świadków Jehowy? 

Jestem zgorzkniały czuje się oszukany, choć teraz nie jestem w stanie tego 

wszystkiego napisać. Proszę Cię drogi Tomaszu w imię naszej przyjaźni 

choć Ty nas nie opuszczaj! Byłeś pierwszym, który przyniósł ta naukę do 

naszego domu i nazwałeś ją prawdą. Ale mam do chlebie żalu bo tak jak i 

my  zostałeś  oszukany.  Dlatego  myślę,  że  Twój  przyjazd  może  wiele 

zmienić. Módl się za moją rodzinę a szczególnie za chłopców.

Roman



WSPOMNIENIA

Kiedy Roman skończył  pisać, zaczęły napływać wspomnienia o różnych 
wydarzeniach. Wiedział, że poruszył czuły punkt w swoim wnętrzu. Wspo-
minał pierwsze kroki jakie stawiał w służbie. Bezwiednie spojrzał na scho-
dy, prowadzące do piwnicy. Pamiętał to, jak stawiał w niej ściankę masku-
jącą, za którą miała powstać drukarnia i jak wiele miał z nią problemów. 
Nie wiadomo, kiedy, jego myśli wróciły do bardzo trudnych i nieprzyjem-
nych chwil. Któregoś dnia - przed laty - zobaczył na podwórku kamienicy 
obcych ludzi, chciał ich zapytać, co tu robią, ale szybko zorientował się, 
kim byli  goście. Błyskawicznie podbiegł do kontaktu, połączonego z po-
mieszczeniem, w którym akurat drukowano Strażnice. Taki sygnał odebra-
ny przez drukarzy,  był  odczytywany jednoznacznie:  wyłączyć  wszystkie 
urządzenia elektryczne. Zdążył wejść do sieni i spojrzał na licznik, który 
jeszcze pracował. Nie bardzo wiedział dlaczego jeszcze chodzi, czy jego 
praca była spowodowana działaniem lodówki, czy innego urządzenia. Nie 
było czasu na ponowienie sygnału,  ponieważ do sieni wskoczyło dwóch 
uzbrojonych policjantów, krzyczących, by wszyscy mieszkańcy tego domu 
zebrali się w kuchni. Po chwili wszedł jakiś cywil, który z uśmiechem na 
twarzy i stanowczym, nie znoszącym sprzeciwu głosem, zadał kilka pytań: 
jak się nazywasz, gdzie pracujesz, kto tu jeszcze mieszka, gdzie znajduje 
się drukarnia?

Cały czas myślał o tym, czy na dole wyłączyli powielacz, będący dowodem 
na to, że w gospodarstwie jest jakieś urządzenie, pobierające prąd. Oficer 
rozkazał  dwom  mundurowym,  aby  dopilnowali  wyłączenia  wszystkich 
urządzeń, włącznie z oświetleniem. Stanął przy liczniku i obserwował jego 
pracę. Po chwili, kiedy spełniono jego rozkaz, tryumfalnie stwierdził: „No, 
to teraz zaprowadź nas do drukami". Kiedy Roman spojrzał na licznik, wie-
dział, że jego obroty są zbyt małe, jak na potrzeby drukami. Przypomniał 
sobie, że w kurniku palą się dwie żarówki, kiedy je wyłączył licznik stanął. 
Oficer nie był zadowolony z takiego obrotu sprawy. Chwilę zastanowił się i 
nakazał najpierw rewizję osobistą a potem całego mieszkania. Znaleźli tro-
chę starych Strażnic z każdego numeru po jednym egzemplarzu. Znowu nie 
był  usatysfakcjonowany,  ale  nie  dawał  za  wygraną.  Rozkazał  przejrzeć 
śmieci, popiół, czy nie ma jakichś skrawków papieru, które świadczyłyby o 
tym, że w domu jest piekarnia - tak nazywano drukarnie. Gdyby przyszli 
dwie godziny wcześniej znaleźliby nie tylko kilka skrawków, ale parę wor-



ków ścinków, które zostały po wyrównaniu Strażnic przez gilotynę. Roman 
nigdy nie palii  tych  ścinków w piecu,  ponieważ były tak lekkie,  że po-
dmuch wiatru porywał je z komina roznosił na sąsiednie pola i drogi. Do 
ich spalania sporządził odpowiednie urządzenie. Zrobił metalową ramę o 
wymiarach półtora na dwa metry i o wysokości czterdziestu centymetrów. 
Całą ramę pokrył  bardzo drobną siatką metalową,  przez,  którą nie mógł 
przelecieć żaden skrawek papieru. Wszystko to palił  kilkaset metrów od 
gospodarstwa, potem popiół przysypywali ziemią. Nie robił tego za często, 
aby nie zwracać uwagi sąsiadów, a jeśli już coś palił, starał się to robić w 
takim czasie, aby ludzie myśleli, że pali chwasty.
Rewizja była bardzo dokładna, obstukiwali ściany, przerzucili trochę słomy 
w stodole, ale najwięcej uwagi zwracali na piwnicę. Roman był przekona-
ny, że coś wiedzą, tylko nie znają wejścia do drukami. Zdawał sobie spra-
wę, że dom przez dłuższy czas był pod obserwacją. Do drukami prowadziły 
dwa wejścia. Dlatego też tego samego dnia zdemontowano wszystkie ma-
szyny i pod osłoną nocy wyniesiono, ukrywając je w bezpiecznym miejscu

Jeden z braci opowiadał, jak któregoś razu w Łodzi miała miejsce po-
dobna  sytuacja.  Wsiadł  do  tramwaju  pełnego  ludzi  jadących  do  pracy. 
Trzymał  w ręku torbę pełną zdemontowanych  części.  Jedna z nich była 
dość ostra i niektórzy pasażerowie pchając się do tramwaju uderzali się o 
nią. Jeden z jadących, kiedy uderzył się w nogę, narobił takiego krzyku, że 
ten brat musiał wysiąść na pierwszym przystanku.
Wielu  z  tych,  którzy  pracowali  w  podziemiu  przygotowując  Strażnice, 
szybko zapadało na zdrowiu. Pomieszczenia były uszczelniane, aby zapach 
farby nie sprowadził nieproszonych gości. Urządzenia były stare, nie pra-
cowali na nich fachowcy, dlatego też, gdy maszyna się popsuła, nie każdy 
potrafił ją naprawić. Było kilku mężczyzn, którzy jeździli po całej Polsce, 
aby naprawiać zepsuty sprzęt.  Ich mieszkaniem był  pociąg.  Niektórzy z 
nich skończyli w nim nawet życie.

Roman nigdy nie zastanawiał się, czy Organizacja ma prawo nielegalnie 
nabywać  papier  i  farbę,  do drukowania Strażnic i  innych książek? Cały 
czas  oficjalnie  w  publikacjach  temu  zaprzeczano,  jednak  rzeczywistość 
była inna. Nie chodziło tu przecież o produkcję Biblii, bo ta w Polsce była 
dostępna i z pewnością, gdyby zbory korzystały tylko z niej, byłoby o wiele 
mniej problemów. Władze pozwalały na prowadzenie działalności, ale oni 
mieli  być:  polskimi Świadkami,  czytać Biblię, wydawać Strażnice. Skoro 
pomazańcy są na całym świecie, to są też w Polsce i skoro są zrodzeni z 
Ducha, to co to za różnica, czy Strażnica jest pisana w Brooklynie, czy w 
Warszawie. Listy, które pisał apostoł Paweł w Efezie nie przeczą temu, o 



czym pisał Piotr w Babilonie, czy Jan na wyspie Patmos. Skoro prowadzi 
ich Duch Boży powinni być tak samo jednomyślni  jak apostołowie, czy 
inni mężowie wiary.
Rozmyślając  tak nad wszystkim,  stawiał  sobie wiele pytań,  na które nie 
mógł znaleźć odpowiedzi w Biblii. Komu były potrzebne sztuczne prześla-
dowania, jaki cel mieli w tym przywódcy Organizacji? Ilu ludzi nie zdoby-
ło odpowiedniego wykształcenia, choć miało ku temu odpowiednie predys-
pozycje? Komu było potrzebne płacenie kolegiów za niepotrzebne zjazdy, 
skoro Cezar tego nie zabraniał? Ile osób niepotrzebnie nabawiło się chorób 
w więzieniach gdzie odbywali karę za produkcję literatury, która z biegiem 
czasu okazała się zbyteczna, bo przyszło  nowe światło? Czy to była wola 
Boża, czy niewolnika']
Miał tylko jedną odpowiedź na te wszystkie pytania. Jeżeli Organizacja nie 
będzie  prześladowana,  to  straci  miano  religii  prawdziwej.  Dlatego  Bro-
oklyn wydawał takie rozporządzenia, nazywając je  nowym światłem, aby 
wejść w konflikt z prawem. A nie trzymanie się praw danego kraju, musia-
ło spowodować ingerencje władz bez względu na to, w jakim państwie to 
się działo i jaki panował system. Niewolnik nazywa swoje zarządzanie teo-
kratycznym,  bo jest  to  wygodne  i  daje  szerokie  pole  manewru.  Jest  on 
świadom, że na świecie są różne rządy,  którym należy się podporządko-
wać, o czym pisze apostoł Paweł w Liście do Rzymian. Celowo wchodzo-
no w konflikt z prawem w różnych krajach. 
Na  przykład  Stany Zjednoczone  karały  wszystkich  mieszkańców swego 
kraju, którzy nie poddawali się szczepieniu przeciw różnym chorobom za-
kaźnym. Wtedy drugi prezes Towarzystwa wydał rozporządzenie, że szcze-
pienie jest niezgodne z wolą Bożą. Członkowie koncernu Strażnicy musieli 
przestrzegać tego rozporządzenia, doprowadzając tym samym do konfliktu 
z ustawodawstwem danego kraju. Kiedy byli za to karani lub aresztowani, 
nagłaśniano sprawę w Strażnicach i  wyjaśniano,  że są prześladowani za 
głoszenie „prawdy".
Ten sam człowiek, który wprowadził zakaz przyjmowania szczepień, nazy-
wając to wolą Bożą, - kiedy Stany Zjednoczone nie wypuszczały z kraju ni-
kogo, kto nie był szczepiony, a to wiązało się z niemożnością wysyłania 
swoich przedstawicieli do innych krajów -odwołał swoje stanowisko. Czy 
Bóg zmienił zdanie?
Rozmyślaniom Romana nie byłoby zapewne końca, gdyby nie żona, która 
powiedziała mu, że właśnie minęła godzina szósta i czas najwyższy szyko-
wać się do pracy. Był zaskoczony tym, jak szybko przeleciała ta noc, pełna 
refleksji i przykrych wspomnień.



EXODUS Z ORGANIZACJI

Po obiedzie, Adam usiadł wygodnie w fotelu. Beata znowu robiła coś na 
drutach i nie mogła się zdecydować, jaki wzór wybrać na szalik dla syna. 
Adam zaczął bezwiednie przerzucać strony czasopism. Siedzieli tak prze-
szło godzinę. Milczenie przerwała Beata:
— Kochanie, czy napijesz się herbaty?
— Dziękuję, teraz nie mam ochoty, może trochę później...
— Odłóż, proszę, tę gazetę, i porozmawiajmy. Coś cię gryzie?
— Chyba masz rację...
— Od kilku dni nikt nas nie odwiedza. Chociaż wszyscy zapewniali cię, że 
jeśli opuściłbyś Organizację z powodów doktrynalnych, to oni uczyniliby 
to samo. Dziś spotkała mnie na schodach sąsiadka i zapytała, wprost: co w 
tej waszej religii się dzieje? Nie wiedziałam, co jej odpowiedzieć, a ona 
ciągnęła dalej: „Słyszałam, że odeszliście od Jehowych, a może was wyrzu-
cili"? Spytałam ją skąd ma takie informacje. Opowiedziała mi, że wczoraj 
byli  u niej  Świadkowie,  którzy po raz kolejny proponowali  jej  studium. 
Ona im powiedziała, że u niej w klatce też mieszkają Świadkowie i jak bę-
dzie miała ochotę to pójdzie do nich. Powiedzieli jej, że my już do nich nie 
należymy.
— Widać zabrakło im „ich ewangelii", dlatego muszą głosić o nas. No cóż 
tego należało się spodziewać. Ale nie o tym. Czy zauważyłaś, że my nie 
potrafimy wypoczywać?
— Masz rację.
— Przez tyle lat całe dni zajęte były sprawami Organizacji. Szefostwo z 
Brooklynu nieźle to sobie poukładało. Dać nam jak najwięcej pracy, aby-
śmy nie mieli czasu na zastanawianie się i szukanie poprawnych odpowie-
dzi w Biblii. Powiedz, jak my byliśmy w stanie to wszystko pokonać? Prze-
cież mnie nie było w domu od rana do późnego wieczora.
— O tym nie musisz mi przypominać. Kosztowało mnie to sporo wyrze-
czeń. Po to żebyś ty mógł być pionierem i starszym musiałam przejąć wiele 
obowiązków domowych. Nie myśl...
Z przedpokoju dobiegł glos dzwonka. Spojrzeli na siebie zdziwieni. Czyż-
by jednak ktoś odważył się ich odwiedzić?
— Pójdę zobaczyć, kto to - powiedziała Beata?
Kiedy otworzyła drzwi zamarła na moment. Wiesiek?! Że też nie bał się do 
nas przyjść, przecież musiał wiedzieć, że dom jest pod ścisłą obserwacją 
Organizacji. Boją się, żeby nikt nie przyszedł się spytać, za co właściwie 



zostaliśmy pozbawieni społeczności. Nie wypadało dłużej trzymać gościa 
w progu. Zaprosiła go do środka a sama udała się w głąb mieszkania.
— Adam, czy wiesz, kto nas odwiedził?
— Glos jakby Wieśka... Chłopie czy ty wiesz, co czekałoby cię, gdyby ktoś 
zobaczył jak wchodzisz do naszego mieszkania?
— Adamie, jedziemy na jednym wozie...
— Nie rozumiem cię Wiesławie ...
— Jestem wolnym człowiekiem i to w Chrystusie! Ja też już jestem trefny, 
nieczysty, niewdzięczny, gryzący rękę niewolnika!!!
— Co ty opowiadasz... Jeśli to żart to przyznasz, że nie jest zbyt smaczny.
— Mówię prawdę, odszedłem od nauk Organizacji. Dlatego przyszedłem 
do was, abyśmy przestali biadać i narzekać nad tym, co się stało i pomyśle-
li o naszej przyszłości. Musimy się wziąć za gruntowne studium Biblii. Po 
twoim wyłączeniu zaprosiłem do siebie  Mieczysława i  Romana.  Jak się 
okazało mieli i na mnie oko z powodu naszej przyjaźni. Byłem przekonany, 
że w trakcie rozmowy o doktrynie zrozumieją, że  niewolnik cały czas się 
myli, powiem więcej celowo wprowadza ludzi w błąd. Miałem nadzieję, iż 
przyznają rację Biblii i napiszą do wyżej stojących od nas w Organizacji. 
Ale o tym nie było mowy. Powiedzieli mi na koniec: albo przyjmiesz nauki 
Organizacji, albo nie ma dla ciebie w „niej" miejsca!

Wiesław właśnie miał powiedzieć jeszcze jedno zdanie, gdy ponownie za-
dzwonił dzwonek. Kiedy gość wszedł do pokoju wszyscy zawołali ze zdzi-
wieniem.
— Marek???
— Wybaczcie, że was nachodzę, ale już od chwili waszego wyłączenia no-
siłem się z zamiarem odwiedzenia was. Poczekałem, aż się trochę ściemni-
ło, nie chciałem, aby ktoś mnie zobaczył. Wiecie, co mi grozi za kontakto-
wanie się z wami. O widzę, że nie jestem sam, odwiedził was Wiesiek, nie 
bój się mój bracie, nie wydam cię.
— Marku, ależ ja nie mam się czego bać, jestem już poza wpływem Orga-
nizacji.
— Czy, to możliwe? Ludzie, co się tu dzieje. Powiedzcie tak jak księdzu 
mówiło się na spowiedzi, za co właściwie zostaliście pozbawieni społecz-
ności?
— A nie powiedzieli?
— Pewnie, że powiedzieli, ale ja im nie wierzę. Żebyście wiedzieli, co lu-
dzie wygadują. Może starsi mają na celu ogłupienie zboru, aby zwątpił w 
waszą niewinność, ale ja się tak łatwo nie poddaję, dlatego przyszedłem do 



was bezpośrednio.
— Nas nie interesuje, co o nas mówią inni. O Panu Jezusie też mówili, że 
byt pijakiem, żarłokiem, że zadawał się z grzesznikami. Gdybym tego sam 
nie przeżył, nigdy bym nie uwierzył, że stać na to tych, którzy mienią się 
być sędziami nad tym światem.
— Marku, skoro Bóg do tego dopuszcza, to z pewnością chce nas czegoś 
nauczyć. Diabłu nie udało się zatrzymać nas w Organizacji, dlatego próbuje 
nam odebrać radość, przez różne oszczerstwa, ale jego zamysły są nam do-
brze znane. Nie będziemy się przed nikim z niczego tłumaczyć, chyba że 
samemu Bogu.
Ten wieczór obfitował w niespodziewane odwiedziny. To już trzecia osoba 
miała zamiar złożyć im wizytę. Jednak nikt nie spodziewał się Romana, 
przewodniczący zboru Świadków.
— Czy mam go wpuścić? - zapytała Beata.
— No pewnie!
— Ale Marek jest jeszcze w Organizacji i nie muszę Ci tłumaczyć co mu 
grozi, tym bardziej, że on nie ma pojęcia o matactwach Brooklynu.
— Masz rację, ale co zrobić? Dzwoni drugi raz. Może widział cię Marku 
jak wchodziłeś?
— Coś ty, na dworze jest bardzo ciemno, a do tego latarnia przy waszym 
bloku nie świeci, to niemożliwe.
— Właściwie decyzja należy do ciebie - stwierdził Adam. Otworzyć drzwi, 
czy nie? Nie chcielibyśmy postawić cię przed faktem dokonanym...

Marek cały czas toczył ze sobą bój. Do głowy przychodziły mu różne my-
śli: „Kiedy spyta mnie co ja tu robię, co mam mu odpowiedzieć? Przecież 
nie będę kłamać. Najwyżej mnie wyłączą, ale czy Adam i Wiesiek będą 
głosić teraz prawdziwą naukę? Co też mnie podkusiło, aby tu przyjść! To ta 
moja niezaspokojona ciekawość. Co powie żona, teściowa; oj będę miał za 
swoje. Jeśli  go nie wpuszczą, będzie to tylko i  wyłącznie moja wina. A 
może przyszedł  im tylko  coś powiedzieć,  załatwi sprawę na korytarzu... 
Tak, na pewno po to przyszedł. Jemu nawet nie wolno się z nimi witać i 
dlatego nie będzie chciał nawet wejść do środka. Powiem im, aby go wpu-
ścili, a ja usiądę za drzwiami, na pewno mnie nie zauważy."
— Otwórz mu Beato, przecież to wasz gość, na mnie nie zwracajcie uwagi 
- powiedział łamiącym się głosem Marek. Roman skorzystał z zaproszenia 
i wszedł do środka.
— Dobry wieczór Beato, czy zastałem Adama?
— Oczywiście. Adam przyszedł do ciebie Roman w jakiejś sprawie.



Adam w duchu rozważał, jaki może być cel tej wizyty. Do mnie? Przecież 
zdałem im karty służby, wykłady, co jeszcze chcą? Może Strażnice, które 
mam oprawione w tomy? O! tego nie dostaną! Teraz w moich rękach stały 
się bezcennymi dowodami. Może niedługo niewolnik zmieni naukę i będzie 
głosił zupełnie coś innego, wtedy będą to jedyne dowody przeciwko nim 
samym. Ale nie będę go dłużej trzymał na korytarzu.
— Słucham, o co chodzi. Właściwie znamy się od wielu lat, ale teraz nie 
wiem jak się mam do ciebie zwracać, Roman, czy pan...
— Daj spokój, przyszedłem trochę z wami porozmawiać.
— Chyba nie o powrocie do Organizacji, uważam, że taka rozmowa jest 
bezcelowa!
— Pozwól mi wejść, nie będziemy przecież rozmawiać w korytarzu...
— Proszę bardzo, nasz dom jest otwarty dla wszystkich. Proszę wejdź do 
pokoju.
Marek zamarł w bezruchu. Co mu się stało, że chce wejść do pokoju. Na 
pewno mnie widział, jak wchodziłem do klatki - pomyślał.
— O widzę, że nie tylko ja was odwiedziłem. Wieśka mogłem się tu spo-
dziewać, ale ciebie Marku, nigdy bym o to nie podejrzewał.
— No wiesz bracie Romanie przyszedłem zobaczyć  jak się czują, może 
czegoś potrzebują...
— Nie musisz się przede mną tłumaczyć...
— Ja wiem, że ty sam nie będziesz podejmował decyzji, zrobi to za ciebie 
Komitet Sądowniczy. No cóż, mówi się trudno. 
— Źle mnie zrozumiałeś, ja nie przyszedłem tu za tobą, nawet nie wiedzia-
łem, że tu jesteś. Chciałem porozmawiać z Adamem, co będziemy dalej ro-
bić?
— Chyba chciałeś Romanie powiedzieć, co my, to znaczy ja i Wiesław bę-
dziemy dalej robić? - wtrącił się Adam.
— Nie, nie przesłyszałeś się, ja też już więcej do zboru nie pójdę!
— Roman, jeśli jest to jakiś podstęp z twej strony, to daremny. My już nie 
boimy się niewolnika, bo jesteśmy wolni w Chrystusie i nie pozwolimy so-
bie tej wolności odebrać. Mamy Słowo Boże i to nam wystarczy. Jak wi-
dzisz mamy też społeczność, której nie planowaliśmy, ani się jej nie spo-
dziewaliśmy.  Marek rzeczywiście  przyszedł  bardziej  z  ciekawości  niż  z 
przekonania. On nadal uważa, że nauki Organizacji są prawdziwe, ale wie-
rzę, że i jemu Duch Święty otworzy oczy.
— Adam, pamiętasz może ten dzień kiedy byliśmy razem u matki Doroty? 
Uwierz mi, wtedy byłem święcie przekonany,  że jesteś w błędzie. Kiedy 
wyłączaliśmy Wieśka, zaczęły mnie zastanawiać pewne nieścisłości w na-



uce. Ale po wyłączeniu Grzegorza, nie miałem już wątpliwości, że Organi-
zacja mocno naciąga pewne wersety. Po tych wszystkich wydarzeniach na-
pisałem do naszego wspólnego przyjaciela Tomasza. Dostałem dziś od nie-
go list, szkoda jednak czasu na czytanie. On skontaktował się z Mieczysła-
wem naszym obwodowym i odpisał mi żebym nie zawracał sobie głowy 
głupotami, ale wziął się raczej za głoszenie. Napisał mi, że bardzo się na 
mnie zawiódł i choć darzy mnie szacunkiem, to jeśli opuszczę szeregi Or-
ganizacji  mam go skreślić z listy swych przyjaciół.  Nie pozostał mi  już 
nikt. Dlatego przyszedłem do ciebie Adamie, a widzę, że tu jest także Wie-
siek i Marek, może byśmy wspólnie założyli nowy zbór?
— Wiesz Romanie, zaskoczyłeś nas tą niespodziewaną wizytą, a także i 
postanowieniem opuszczenia Świadków Jehowy. Teraz wychodzisz z pro-
pozycją utworzenia nowego zboru. Przyznasz chyba, że jak na jeden wie-
czór, jest to wystarczająco dużo wrażeń?

— Nie myślcie, że było mi lekko do was przyjść. To ja w gruncie rzeczy 
was oskarżałem i  wyłączałem...  Wykonywałem jednak swój  obowiązek, 
który na mnie nałożył Brooklyn i powiem całkiem szczerze, byłem przeko-
nany, że to co robię jest słuszne. Po każdym takim procesie miałem coraz 
więcej wątpliwości. Przychodziłem do domu i badałem. Strażnice i Biblię, 
przyznam się, że miałem niezły mętlik w głowie.
— Romanie, muszę wziąć cię w obronę. Kiedy mnie wyłączaliście to pra-
wie  nie  zabierałeś  głosu.  Widziałem,  że  Mieczysław  był  tym  za-
niepokojony. Spodziewał się po tobie czegoś więcej. Prawdę mówiąc twoja 
wizyta tutaj,  z taką decyzją,  jaką podjąłeś,  zbytnio mnie  nie zaskoczyła. 
Widziałem na twej twarzy rozterkę. Ale to było chyba jeszcze było przed 
wyłączeniem Grzesia - naszego wspólnego przyjaciela.
— Dziękuje ci Wiesiu za słowo otuchy...

— Romku, choć trudno jest mi uwierzyć w to wszystko, to witam cię w 
moim domu jako brata w Chrystusie - rzeki Adam. Cale niebo się raduje, 
gdy jeden grzesznik się nawraca. Chwata Bogu za to, co czyni w naszym 
mieście. On wyrywa szczerych, ale oszukanych ludzi z sideł wroga ludzko-
ści, który posługuje się różnymi chwytami...
Na policzkach Romana pojawiły się łzy, wszyscy byli wzruszeni tą wspa-
niała chwilą, jaką Bóg zgotował im za minione przykrości. Przecież byli 
przyjaciółmi, a zły człowiek, który ustanowił dyktatorskie rządy, chciał ich 
rozdzielić. Tak w milczeniu i cichej modlitwie spędzili jakiś czas. Zaistnia-
łą sytuację najtrudniej było zrozumieć Markowi. Co prawda i jemu pocie-



kły łzy, kiedy zobaczył je na twarzach innych, ale cały czas nurtowała go 
myśl, jaki ma być ten nowy zbór, jak się będzie nazywał, jaki będzie sys-
tem zarządzania? Radości i łzom nie było końca, gdyż płynęły one z głębi 
serca. Płacz był dziękczynieniem za wolność, oraz za odzyskanie przyja-
ciół.

Te łzy podziałały jak oliwa na ranę. Ich serca krwawiły, ale Pan je ule-
czył. Przedtem czuli się tacy samotni, odtrąceni, a teraz padali sobie w ra-
miona i na ich twarzach malował się szczery uśmiech. Dziś stało się to, do 
czego tęsknili w swoich sercach. Pan Jezus zna swoje owce i wie ile mogą 
znieść. Dziś dał im to w szczególny sposób odczuć, że jest z nimi, że przy-
znaje się do nich, choć oni przez tyle lat głosili to, czego ich Mistrz nie na-
uczał. On znał ich serca, wiedział, że są gorliwe, ale zaślepione. Może któ-
ryś z nich pomyślał: Panie, dlaczego poprowadziłeś nas do siebie, aż tak 
okrężną i trudną drogą. Ale On wie, co czyni i chwała mu za to.

Marek z niecierpliwością wyczekiwał, kiedy będzie mógł otrzymać odpo-
wiedź na nurtujące go pytania. Kiedy nadszedł wreszcie odpowiedni mo-
ment, nie oglądając się na nic, jednym tchem zapytał: To jak wy się będzie-
cie od dziś nazywać, skoro mówicie, że nie wrócicie do zboru Świadków 
Jehowy?
— To jest bardzo interesujące pytanie Marku. Przypomnijmy sobie jaką na-
zwę przyjęli ci, którzy zostali uczniami Jezusa Chrystusa?
— Wiesz, nie wiem, co ci odpowiedzieć, choć już od tylu lat czytam Bi-
blię...
— To otwórz Dzieje Apostolskie,  rozdział  jedenasty,  wiersz dwudziesty 
szósty i czytaj: (...) w Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów 
chrześcijanami.
— Ale co to za nazwa chrześcijanie?
— Apostoł Piotr, kiedy pisał swój pierwszy list, powiedział o nich:
Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, 
niech raczej tym imieniem wielbi Boga. (1 Piotra 4:i6) Apostoł Paweł 
kiedy wydawał wspaniale świadectwo o Jezusie Chrystusie, królowi Agry-
pie, usłyszał od niego:  Niewiele brakuje, a przekonałbyś mnie i zrobi l ze  
mnie chrześcijanina. Dlaczego nie powiedział: a zrobisz ze mnie Świadka 
Jahwe?  W  oryginalnym  tekście  greckim,  określenie  „chrześcijanie"  jest 
przymiotnikiem utworzonym od Christos (Chrystus - Pomazaniec). W do-
słownym tłumaczeniu „chrześcijanie" to „Pomazańcowi, (czyli  ci, którzy 
należą do Pomazańca" W tym słowie często ukryty był żart, kpina i wzgar-
dliwe lekceważenie; ale chrześcijanie uczynili zeń imię, które miało poznać 



miliony ludzi. To ich życic sprawiło, że nazwa chrześcijanie stała się syno-
nimem odwagi i miłości, które miały zadziwić świat.
Zwróć  uwagę  na  naukę  apostołów,  oni  w każdej  okoliczności  zwracali 
uwagę na zbawienie  w imieniu Jezusa.  Na przykład  Dzieje  Apostolskie 
4:12: I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego in-
nego imienia pod niebem,  danego ludziom,  przez,  które moglibyśmy 
być zbawieni. O tym samym mówi Paweł w tej samej Księdze 16:31 oraz 
w liście do Rzymian 10:9-10 i w liście do Filipian 2:5-10 i tak moglibyśmy 
mnożyć te wersety.
— Czy wobec tego, Jezus zajął miejsce Jehowy, a może Jezus i Jehowa to 
ta sama osoba?
— Jest to na pewno temat godny do przeanalizowania, ale już dziś mogę 
powiedzieć, że wykładnia Organizacji jest niebiblijna. Powracając do tema-
tu. Pierwsi chrześcijanie nie mieli  z tym najmniejszego kłopotu, bałagan 
narobił niewolnik. Oni znali proroctwo Izajasza 62:2 gdzie czytamy: Wów-
czas narody ujrzą sprawiedliwość i chwalę twoją wszyscy królowie. I 
nazwa cię  nowym imieniem, które  usta Jahwe oznaczą. W tej  samej 
Księdze 65:15 dowiadujemy się, że: I pozostawicie swoje imię moim wy-
branym na przysłowiowe przekleństwo: Niech Wszechmocny Pan cię 
zabije! Lecz moim sługom będzie nadane inne imię. Zauważ, że raz pro-
roctwo, mówi o tym, że: nazwą cię nowym imieniem, a drugi raz, że: moim 
sługom będzie nadane inne imię. Marku - czyimi świadkami byli Izraelici?
— No, z Biblii jasno wynika, że byli Świadkami Jahwe!

— Czy my mamy prawo nazywać się Świadkami Jahwe, skoro proroctwo 
dwa razy mówi, że będzie im dane nowe imię. Jeśli tak miało być musieli 
już jakieś posiadać - prawda? Dlatego w Nowym Testamencie nigdzie nie 
czytamy,  aby chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, czy poganie nazy-
wali się od imienia Jahwe.
— To powiedz mi Adamie, dlaczego tego nie uczy Organizacja, skoro tak 
jasno i wyraźnie jest to napisane w Biblii?
— Jeśli znasz ich historię, to wiesz, że oni na początku nazywali się Bada-
czami  Pisma  Świętego,  dopiero  po  kilkudziesięciu  latach,  konkretnie  w 
roku 1931, drugi Prezes Towarzystwa Strażnica - Rutherford - przyjął na-
zwę Świadkowie Jehowy. Nazwano to nowym światłem. ale w rzeczywisto-
ści była to ucieczka od starej nazwy,  gdyż w jej imieniu zapowiedziano 
wiele proroctw i żadne z nich się nie spełniło. Kierownictwo w Brooklynie 
zostało skompromitowane i szukało nowej drogi wyjścia. Obawiano się, że 
ludzie,  którzy im zawierzyli  mogą  odejść,  co  też  często  miało  miejsce. 



Reszta nie zorientowała się w tym podstępnym manewrze i uważa do dziś, 
że tylko oni są wybrańcami. Sam wiesz, że to Święte imię Boże w Organi-
zacji zostało zdegradowane do rangi człowieka. Jakże często byliśmy za-
chęcani przez Towarzystwo, aby tym imieniem szafować na odzień. Często 
o Bogu mówiło się jak o koledze, zapominając o przykazaniu, które wyraź-
nie nakazywało:  Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, Jahwe 
do czczych rzeczy, gdyż Jahwe nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa 
Jego imienia do czczych rzeczy (2 Mojż. 20:7 BTII). Nie muszę cię przeko-
nywać, jak często ludzie bluźnili imieniowi Bożemu, tylko dlatego, że byli 
do tego zachęcani. Towarzystwo natomiast używa tego imienia jako para-
wanu, aby zasłonić i ukryć swoje nauki, które nazywa „czystymi prawdami 
biblijnymi".
— Ale w Strażnicach czytamy, że zbawienie jest w imieniu Jehowy Boga.
— Marku nas już nie interesuje nauka Organizacji, ale to, co mówi Biblia. 
Strażnicę od dziś będziemy studiować, ale pod kątem jej wypaczeń. Dobrze 
znasz wypowiedź Pana Jezusa z Dziejów Apostolskich 1:8: Ale weźmiecie 
moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w 
Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Zwróć 
uwagę,  że Pan Jezus powiedział: będziecie moimi  świadkami. Jak my-
ślisz, czy Chrystus w ten sposób chciał się sprzeciwić Bogu? Przecież znał 
wypowiedź proroka Izajasza, gdzie czytamy:  Wy jesteście moimi świad-
kami — wyrocznia Jahwe.
Pan Jezus  znal  proroctwa,  które  miały  się  wypełnić  na  nim.  Dlatego w 
Ewangelii Mateusza 12:21, powiedział o sobie: A w imieniu jego narody 
pokładać  będą nadzieję. Tu powołał  się  na  proroctwo Izajasza 42:1-4. 
Zwróć uwagę na wszystkie wypowiedzi Pana Jezusa, kiedy mówi, w czyim 
imieniu ludzie będą błogosławieni i prześladowani. Na przykład w Ewan-
gelii. Mateusza czytamy: Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać 
was będą, i wszystkie narody paląc będą nienawiścią do was dla imie-
nia mego (Mai24:9). Zobacz Łukasza 6:22,23 i inne wersety z Ewangelii i 
Dziejów Apostolskich.
— Kochani, Biblia mówi, że wszystko ma swój czas a nas zastała późna 
noc...
— A która jest godzina?
— O rety! Już po pierwszej! Ja nigdy nie myślałem, że Biblia jest tak inte-
resującą księgą. Kiedy czytałem ją, to często nasuwały mi się różne pyta-
nia, ale jak wiecie, musieliśmy ją rozumieć tak, jak nakazywała Organiza-
cja. Aż mi się nie chce wierzyć, że tyle podstawowych nauk biblijnych w 
tak podstępny sposób zostało przekręconych. Czy moglibyśmy się zbierać 



codziennie na studiowanie Pisma Świętego?
— Codziennie to może nie - Marku - ale na jutro zaprosiłem brata Włady-
sława, oraz Kalinowskich, tych Romku, których spotkaliśmy u pani Kamiń-
skiej. Byłoby nam miło i was zobaczyć. Chyba nikt z nas nie spodziewał 
się, że Bóg nam da przeżywać tak wspaniałą społeczność. Co myślicie o 
tym, aby podziękować Bogu w modlitwie za ten szczęśliwy wieczór?
— Jest to godne i sprawiedliwe, może ja posłużę modlitwą - powiedział 
Roman - Drogi Ojcze, który zamieszkujesz niedostępne niebiosa, dziękuje-
my ci za to, że wyrwałeś nas z niewoli człowieka. Prosimy Cię Panie i 
Boże, nie opuszczaj nas, daj nam poznanie przez Twego Świętego Ducha, 
abyśmy mogli wzrastać w wierze, nadziei,  i  miłości.  O to Cię proszę w 
imieniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen.
— Amen — powtórzyli wszyscy zgodnym chórem.
— Zatem do zobaczenia jutro, o osiemnastej. Zapraszam was z żonami i 
każdym,  kto będzie chciał przyjść.  Niech Bóg was strzeże w drodze do 
domu.



WYZWOLENI DO WOLNOŚCI W CHRYSTUSIE

Nie spodziewałem się, aż tak wielu braci i sióstr, oraz młodzieży zgroma-
dzonej dziś w tym domu. To spotkanie utwierdza mnie w wierze, że Stówo 
Boże jest prawdomówne. On ratuje od zguby życie twoje, (...) On wień-
czy cię laską i litością. On nasyca dobrem życia twoje, tak iż odnawia 
się jak u orla młodość twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywra-
ca prawo wszystkim uciśnionym. (PS. 103:4-6)
Byliśmy na drodze, która wiodła do śmierci, bo służyliśmy człowiekowi, a 
nie Bogu. Lecz On zna nasze serca i wie, że pragniemy Mu służyć z całej 
duszy, siły i myśli. To Bóg otworzył nasze serce, oczy i uszy tak, że w bar-
dzo krótkim czasie zrozumieliśmy Jego naukę.
Nie chciałbym, abyśmy ciągle wracali do tego, czego nas uczył niewolnik. 
Musimy z wiarą iść do przodu, będąc wdzięcznym za wszystko naszemu 
Ojcu.  Takich  ludzi  jak  my  na  świecie  jest  bardzo  dużo.  W  latach 
1970/1980, Organizację opuściło około milion naszych braci. Niektórzy zo-
stali wyłączeni za niechrześcijańskie postępowanie, ale zdecydowana więk-
szość opuściła jej szeregi z powodu przekonań. Duch Święty otworzył im 
czy, aby przejrzeli i zrozumieli, że nie taką naukę mieli zwiastować innym. 
Wielu z nich, do których i ja się zaliczam, nie mogło się pozbierać po odej-
ściu. Brakowało nam na początku przewodnictwa, do którego byliśmy tak 
bardzo przyzwyczajeni. Nasz umysł został wyłączony. Trudno było same-
mu przygotować sobie duchową strawę.
Pamiętam jak spotkałem jednego brata,  będącego jeszcze w Organizacji. 
Bardzo chciał mi pomóc, dlatego też zadeklarował się, że będzie mi dostar-
czał na bieżąco Strażnice. Kiedy mu powiedziałem:
— Drogi bracie, mam Biblię i ona w zupełności mi wystarcza, on nie mógł 
uwierzyć, że można samemu czytać i rozumieć Słowo Boże.

Od dziś każdy będzie musiał  przyłożyć  się do gruntownego studiowania 
Biblii. Musimy stać się Berejczykami, aby znowu nas ktoś nie wziął w nie-
wolę. Podczas czytania będą nasuwały się wam różne wnioski i wątpliwo-
ści,  dlatego nasze wspólne zgromadzenia muszą przybrać inną strukturę. 
Musimy wrócić do wzorców, jakie mamy zapisane w Liście do Koryntian 
14:26-33. Jeden będzie służył Psalmem, inny nauką, inny objawieniem ect. 
Reszta ma go osądzać, czy to co mówi jest zgodne z Pismem. Nie należy 
czynić go odstępcą, jeśli powie coś, z czym wy, w danej chwili się nic zga-
dzacie. Być może Bóg objawił mu to, co dla ciebie było jeszcze zasłonięte. 
Musicie zrozumieć to, że Duch Święty rozdziela każdemu poszczególnie, 



jak chce. (i Kor. 12:7-11)
Biblia uczy nas, że Bóg objawił prawdę wielu osobom. Dlatego jeśli chce-
cie iść drogą Bożą i cieszyć się Jego błogosławieństwem, zawsze niech w 
sercach waszych będą zapisane słowa z listu do Jakuba: Czystą i nieskala-
ną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i 
wdowom w  ich  niedoli  i  zachowywać  siebie  nie  splamionym  przez 
świat. (Jak. 1:2?)
Uczono nas, że jest tylko jedna prawdziwa religia. Przekonaliście się, że 
jest inaczej. Dlatego nie wypatrujecie jakiejś doskonalej społeczności, bo 
jej  nie  znajdziecie.  Szukajcie  Boga  i  Jego  sprawiedliwości,  a  wszystko 
inne będzie wam przydane. Pamiętajcie, że nie tylko wam została objawio-
na prawda Boża. Na świecie jest wiele różnych społeczności, które od se-
tek lat trzymają się wiernie Słowa.
Jak wiecie zbawienia nie ma w żadnej religii, jest ono w Chrystusie Jezu-
sie Panu naszym, który wyraźnie podkreślił: Pozwólcie obydwom róść 
razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie naj-
pierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do 
mojej stodoły. (Mat. 13:30)
Nic myślcie, że dar, który zostanie komuś dany, upoważnia go do panowa-
nia, czy zarządzania innymi w sensie duchowym. Nie zapominajcie, że zo-
staliście uwolnieni: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. 
Stójcie więc niezachwianie i  nie poddawajcie się znowu pod jarzmo 
niewoli. (...) tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale 
służcie jedni drugim w miłości. (Gai.5:i,i3)
Wielu naszych braci przyłączyło się do różnych zborów. Nie wszyscy jed-
nak byli w tak dobrej sytuacji jak my, bo sami tworzymy w tej chwili małą 
społeczność. Często jest tak, że wielu naszych braci wraz z rodzinami, żyje 
samotnie w jakiejś wiosce, czy miasteczku. Dotychczas byli prześladowani 
przez rodzinę, sąsiadów, a teraz dołączył jeszcze jeden doskonały prześla-
dowca  niewolnik, który przez swe rozporządzenia  uprzykrza  życie  tym, 
którzy potrafili powiedzieć -dość baśni. Najtrudniej ten stan rzeczy zrozu-
mieć  naszym dzieciom i  młodzieży.  Wczorajsi  przyjaciele  stali  się dziś 
wrogami, bo tak każe Strażnica. Choć dzieci te chętnie nadal utrzymywa-
łyby kontakt z zaprzyjaźnionymi rówieśnikami, jednak ich rodzice do tego 
nie dopuszczą w przekonaniu, ze łamią przykazanie Boże. Nic wybierajmy 
nikomu żadnej społeczności. Jak będziecie chcieli możecie przyłączyć się 
do jakiegoś chrześcijańskiego zboru - decyzja należy do was. Nie wolno 
takiej osoby dyskryminować, sami wiecie jak to boli, gdy jest się niewin-
nie prześladowanym.



Niektórzy z was pragną spotykać się w swym własnym gronie i do tego 
mają prawo. Nasi bracia na całym świecie organizują zjazdy byłych Świad-
ków, wydają różne biuletyny, aby ci, którzy opuszczą Organizację mieli ła-
twiejszy start w "nowym życiu'. Pamiętajcie, że Pan Jezus chce zastać swo-
ich uczniów trwających we wzajemnej miłości wypływającej z serca, a nie 
wystawianej na pokaz. Może jest tu ktoś, kto tylko zrozumiał, że Organiza-
cja szła błędną drogą, ale nadal pozostaje człowiekiem niezbawionym?

Co należy uczynić, aby być zbawionym ?
— Niewolnik w jednej z najnowszych książek napisał: zbawienie człowie-
ka jest sprawą drugorzędną wobec oczyszczenia z zarzutów
Boga Jako prawowitego Władcy. (CzlowiekposzukujeBogastr.355p.26)
Nie będę komentował, jak mocno ta Organizacja przyczyniła się do przed-
stawienia Boga w bardzo złym świetle,  przekonując, że wszystkie nauki 
Strażnicy, właśnie pochodzą od Niego. Ale przejdźmy do meritum.
— Nie jest  to nowe pytanie.  Apostoł  Paweł w liście do Rzymian  przy-
pomina temu zborowi o dwóch rzeczach, które należy uczynić,  aby być 
zbawionym. Czytamy tam: Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest 
Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg go wzbudził z martwych, 
zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, 
a ustami wyznaje się ku zbawieniu. (Rzym.) 0:9, ID) Nieprawdą jest to, co 
głosi Strażnica, że nasze zbawienie zależne jest od posłuszeństwa wobec 
niewolnika. Bez względu na to, kim on by nie był, nawet największym z 
proroków, nie miałby prawa uczyć, ze zbawienie zależy od ustosunkowania 
się do niego. Takiej nauki nie znajdujemy w Biblii.
— Ale przecież my w Organizacji wierzyliśmy w Jezusa.
— Wierzyć, to za mało. Biblia wyraźnie mówi co trzeba uczynić! Musimy 
uznać, że Jezus jest Panem. Pamiętacie jak Organizacja Go nazywała? — 
Archaniołem Michałem.
— Czy wiesz bracie, dlaczego nie mogła go nazwać Panem?
— Nie wiem!
— Na to pytanie odpowiada ap. Paweł; Dlatego oznajmiam wam, że nikt, 
przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: Niech Jezus będzie przeklę-
ty! I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świę-
tym. (iKor.i2:3) Organizacja odrzuciła Ducha Świętego, dlatego nie może 
nazwać Jezusa , Panem.
— Teraz już wiecie, że zbawienie możemy osiągnąć przez uwierzenie w 
sercu i wyznanie ustami, iż Jezus jest Panem. Droga siostro i bracie, czy już 
to uczyniłeś? Pamiętajcie o tym, że wiedzieć o czymś, to za mało, w to 
trzeba uwierzyć. Czy jest tu ktoś, kto chce swoje życie oddać Chrystusowi?



Najpierw podniosła rękę jedna osoba, później dwie, trzy... Wreszcie wszy-
scy zebrani!
— Chwała Bogu za te osoby, które podniosły swe ręce, ale otwórzmy też 
nasze serca, aby Bóg, mógł od dziś zamieszkać w nich. Nigdy nie zasmu-
cajcie Ducha Świętego. Nie zapominajmy też, że w Panu Jezusie mamy:

'odpuszczenie grzechów"  (Ef. 1:7; 4:32)
'usprawiedliwienie'  (Gal. 2:17)
'Pokój z Bogiem'   (Rzym. 5:1)
'uświęcenie'    (l Kor. 1:2)
'zwycięstwo'   (Rzym. 8:1)
'żadnego potępienia'  ( Rzym .8:1)
'wszystko'   ( Rzym. 8:32); ( 2 Piotra 1:3)

— Jak ja czytałem Biblię, że tego wszystkiego nie widziałem - zapytał Ma-
rek.
— Nie tylko ty Marku tego nie widziałeś; my wszyscy musieliśmy czytać 
Biblię przez okulary Strażnicy. Ale dziękujmy Bogu za to, że On otworzył 
nasze oczy i uszy.
— Proszę was, bracia i siostry, abyście oddali się teraz w modlitwie Bogu. 
— Dobry Boże, dziękuję Ci za te szczere serca, które mimo tak przykrych 
chwil, jakie przeżyły nie odstąpiły od Ciebie -Boga Żywego. Proszę Cię, 
abyś oczyścił ich serca i umysły od przewrotnej nauki, jaką głosiła Organi-
zacja. Panie, daj im wewnętrznej siły, a przede wszystkim Ducha Świętego, 
aby z mocą Twego imienia głosili odważnie Słowo Boże... Amen

Brat Józef, był po raz pierwszy na takim spotkaniu i zrobiło ono na nim, 
duże wrażenie. Nie należał jednak do ludzi, którzy łatwo się dają ponieść 
emocjom, ponieważ zostały one u niego zneutralizowane przez nowe świa-
tło, inaczej  mówiąc  przez  pokarm na czas  słuszny,  który w przeszłości 
przyjmował z wielkim entuzjazmem. Jednak przez ponad trzydziestoletni 
okres pobytu w Organizacji przekonał się wiele razy, że nauki, które nale-
żało przestrzegać traciły swą moc z wydaniem nowej Strażnicy. Bez jedne-
go słowa sprostowania, odpowiadającego na pytanie: dlaczego poprzednia 
wykładnia nie jest  już ważna. Jak można było wyłączać ludzi za naukę, 
która dziś okazała się niebilijna? Ale zgodnie z wytycznymi  niewolnika, 
należało to robić. Zadawał sobie wtedy pytanie: czy nauki te pochodziły od 
Boga, czy były tworem ludzkiej wyobraźni.
Wielokrotnie pytał sam siebie: czy postępował słusznie wyłączając kogoś z 
Organizacji, skoro jej nauki cały czas były płynne i często miały na celu 
wywołanie u głosicieli chwilowego entuzjazmu. W swej pracy jako starszy 



mógł się niejednokrotnie przekonać jakie to miało następstwa u głosicieli. 
Kiedy to, co zostało zapowiedziane, nie spełniało się, niektórzy tracili wia-
rę i odchodzili z Organizacji, z przekonaniem, że to Bóg ich oszukał. Praw-
da jednak była inna.
Najbardziej bolało go to, że winą za ten stan rzeczy obarczano starszych 
lub głosicieli, choć oni pilnie przestrzegali tego co pisała Strażnica i inne 
publikacje. Najbardziej utkwił mu w pamięci rok 1975, kiedy to niedwu-
znacznie przekonywano, że nadchodzi Armagedon. Aktywność u głosicieli 
wzrastała, wszyscy żyli tylko tą myślą. Były specjalne kazania, wykłady na 
ten temat.  Nie było ani jednej 'konwencji  leśnej',  która by nie poruszała 
tego tematu. Mówiono wprost, że czas ten będzie skrócony, dlatego wielu 
głosicieli a wśród nich wiele młodzieży, przestało myśleć o przyszłości: za-
niechali ukończenia szkoły, założenia rodziny, niektórzy rezygnowali z bu-
dowy lub kupna mieszkania.
W Polsce był to okres, który zbiegł się z podpisaniem Układu Helsińskiego 
Gazety pisały o pokoju i bezpieczeństwie, który był  wykorzystywany do 
celów propagandowych Organizacji. Niejednokrotnie na spotkaniach, cyto-
wano wypowiedzi  z gazet,  zestawiając je z proroctwem apostola Pawia, 
który pod natchnieniem napisał: Kiedy będą mówić Pokój i bezpieczeństwo 
(...) Gdy nie spełniły się wcześniejsze zapowiedzi, wycofano obowiązującą 
dotychczas książkę: Prawda która prowadzi do Łyda wiecznego i zastąpio-
no ją nowym
światłem w postaci książki pt.: Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, 
która nic już nie wspominała o roku 1975 ponieważ była wydana w 1988 
roku.
Nie tylko ta pozycja zajmowała się rokiem 1975, na ten temat pisano w 
Przebudźcie się! i Strażnicach. Czy tym tematem zajęto się przypadkowo? 
Nie! Kierownictwo Organizacji na ten rok zapowiadało koniec 6000 lat od 
stworzenia Adama a tym samym rozpoczęcie 1000 - letniego panowania 
Jezusa.

Nie jest to zwykły przypadek, ani zbieg okoliczności, ale miłoś-
ciwe zamierzenie  Jehowy Boga,  żeby królowanie  Jezusa  Chry-
stusa, „ Pana sabatu ", pokrywało się z siódmym tysiącleciem
istnienia Człowieka. 9 

Autorzy tej publikacji wyraźnie przekonywali czytelnika, że jeśli w 1975 
roku kończy się 6000 lat, od stworzenia pierwszego człowieka, to w tym 
roku rozpocznie się siódmy dzień, czyli dzień odpocznienia. Równało się to 
Tysiącletniemu Królestwu, co w języku Strażnicy znaczy, że w tym roku 

9 Życie wieczne w wolności synów Bożych s. 21 p. 43



miało się rozpocząć życie wieczne w raju na ziemi. Najsmutniejsze jest jed-
nak to, że za tą naukę uczyniono odpowiedzialnym Boga, pisząc, że:  nie 
jest to zwykły przypadek, ani zbieg okoliczności, ale miłościwe zamie-
rzenie Jehowy...
Przebudźcie się! z 1975 roku pociągnęło ten temat dalej:

Gdyby w lalach siedemdziesiątych interwencja Jehowy Boga do-
prowadziła  do  zniszczenia  zepsutego  świata,  który  zmierza  ku 
całkowitej ruinie, to chyba nie powinno nas to zdziwić. Jeżeli ko-
muś się zdaje, że przedstawiamy tę sprawę w zbyt czarnych kolo-
rach, to niech zwróci uwagę na ostrzeżenia, które pod naporem 
nieubłaganych faktów wyszły z ust wybitnych osobistości tego 
świata. Czują, że zbliża się katastrofa, ale nie uznają kierownictwa 
Biblii i dlatego nie wiedzą, jak zażegnać niebezpieczeństwo.10

Czas przekonał Józefa, że nie tylko światowi przywódcy nic znają Biblii, 
ale autorzy cytowanych tu wypowiedzi. Od zapowiadanej katastrofy minę-
ło już ponad dwadzieścia lat i nic z tych 'proroctw' się nie wypełniło. Czy 
to co jest zapisane w Biblii, nie spełni się? Ależ tak, tylko nie według sce-
nariusza. Ciała Kierowniczego.
Józef znał na pamięć wypowiedzi ze Strażnic i książek. Cytował je tysiące 
razy w zborze, głosząc od domu do domu i na studiach biblijnych. Kiedy 
minął rok 1975 aktywność głosicieli w zborach spadła do minimum. Tylko 
niektórzy przychodzili na zbiórki do służby polowej, był to zaledwie jeden 
lub dwa procent głosicieli. Gwałtownie spadla liczba studiów u zaintereso-
wanych. Głosiciele nie wiedzieli, co mają tym ludziom powiedzieć. Prze-
cież cały czas czytali im z książek i Strażnic, że Armagedon nadchodzi. Po-
trzebowali czasu, by mogli dojść do siebie. Sporo ludzi opuściło Organiza-
cję, niektórzy z nich popalili wszystkie Strażnice, a kiedy się ich odwiedzi-
ło w domu - nie chcieli w ogóle na ten temat rozmawiać.
Głosiciele z przykrością przyjmowali wypowiedzi, zamieszczone w Straż-
nicach, które obarczyły winą za głoszenie 1975 roku, właśnie ich. Sprzeci-
wianie się tej nauce przed 1975 rokiem groziło pozbawieniem społeczno-
ści. Józef przypomniał sobie jak jeden ze Świadków nie bardzo wierzył w 
ten rok. Pewnego dnia zachorował i poszedł do szpitala. Niektórzy wyda-
wali na niego wyrok, że zginie w Armagedonie, bo nie wierzy w to, co się 
stanie w roku 1975. Kiedy ten rok przeminął, niektórzy chórem powtarzali 
za  niewolnikiem, że Organizacja nigdy nie zapowiadała tego wydarzenia, 
choć dobrze pamiętali publikacje, które o tym pisały. Oto jedna z nich:

10 Przebudźcie się! l/1975 r. art. pt. Co przyniosą lata siedemdziesiąte? s 13 ak.7 i 8 



Zupełnie niedawno poważni badacze Pisma Świętego ponownie 
przeanalizowali chronologię biblijną. Według ich obliczeń sześć 
millenniów życia ludzkiego na ziemi ma dobiec końca w połowie 
lat siedemdziesiątych. Zatem siódme millennium po stworzeniu 
człowieka przez Jehową Boga powinno się rozpocząć przed upły-
wem bieżącego dziesięciolecia.
Jeżeli  Pan  Jezus  Chrystus  ma  być  „Panem sabatu",  to  jego  ty-
siącletnie  panowanie  musi  być  siódmym  w  serii  okresów  ty-
siącletnich,  czyli  millenniów.  (Mat.l2-.8NT).  Tylko  pod  tym  wa-
runkiem jest ono panowaniem sabatnim.(...) Już wkrótce zakończy 
się ciąg sześciu millenniów podłego, niewolniczego wyzyskania lu-
dzi przez szatana; stanie się to za życia jeszcze tego pokolenia, któ-
re było świadkiem wydarzeń rozgrywających się na świecie po za-
kończeniu „czasów pogan" w roku 1914, bo taka była prorocza za-
powiedź Jezusa, zanotowana według Mateusza 24:24. Czyż więc ko-
niec sześciu tysięcy lat ciemiężycielskiego zniewolenia ludzi  pod 
rządami Szatana Diabła nie  byłby dla Jehowy Boga odpowiednią 
chwilą na wprowadzenie millennium sobotniego wytchnienia całej 
ludzkości? Z pewnością! A Jego Król, Jezus Chrystus, będzie Pa-
nem tego Sabatu.11

— Ile lat trwa jedno pokolenie? Józef próbował przypomnieć sobie wypo-
wiedzi Towarzystwa Strażnica. Wiedział, ze są podawane dwie liczby. Na 
przykład jedna ze Strażnic podała, że około 37 lat, według Przebudźcie się! 
około 60 lat.

(...) przy pierwszym spełnieniu się proroctwa 'pokolenie' trwało od 
33 do 70 roku, czyli przynajmniej 37 lat. 12 
Gdyby nawet przyjąć, że 15 - letnie dzieci były na tyle dojrzałe, 
żeby pojąć znaczenie tego, co się wydarzyło w roku 1914, to naj-
młodsi z „ tego pokolenia " mają już około 70 lat. A zatem więk-
szość pokolenia, o którym mówił Jezus, już wymarła. Pozostali są 
już w podeszłym wieku. Pamiętajmy jednak, że Jezus powiedział, 
iż koniec obecnego złego świata nastąpi, zanim całkowicie prze-
minie to pokolenie. Już samo to, dowodzi, że do przepowiedziane-
go końca pozostało niewiele lat.13

Wobec tego już dawno powinniśmy być w raju, jeżeli pokolenie liczy oko-
ło 37 lat to 1914+37= 1951 i w tym roku powinien skończyć się ten stary 
świat. Gdyby przyjąć, że pokolenie w 1970 miało już ponad siedemdziesiąt 

11 Strażnica  1/1970 s.12, 18 par.39,42
12 Strażnica C/18 s.24
13 Przebudźcie się! 1/1970 s.13 u.l



lat, a dziś mamy 1994 rok, to ludzie ci mają ponad 70+24 = 94 lata. A Bi-
blia mówi, że życie człowieka trwa lat siedemdziesiąt, a jeśli się dobrze 
mają lat osiemdziesiąt. Z tych obliczeń jasno wynika, że pokolenie roku 
1914 nie ma nic wspólnego z przyjściem Pańskim.
Dlatego, gdy minął rok 1975 Kierownictwo zaczęło się wycofywać z zapo-
wiadanych dat. Ale robiło to w nieludzki, nie mówiąc już, że w niechrze-
ścijański sposób. Jedna ze Strażnic podała:

Jeżeli  ktoś  czuje  się  zawiedziony,  bo  rozumował  inaczej,  po-
winien  się  teraz  zająć  skorygowaniem  swego  poglądu,  uświa-
damiając  sobie,  że  to  nie  słowo Boga  zawiodło  ani  nie  wpro-
wadziło go w błąd i rozczarowało, tylko jego własne zrozumienie 
było oparte na niewłaściwych przesłankach. Załóżmy jednak, że 
to ty, czytelniku, wiele sobie obiecywałeś po jakiejś  dacie i - co 
godne pochwały - lepiej zdałeś sobie sprawą z powagi chwili oraz 
z faktu, że ludzie powinni o tym usłyszeć.14

Kierownictwo posunęło się jeszcze dalej. W jednej ze Strażnic napisano:

Jeżeli zachowamy wierność wobec Boga, nie dopuści On do tego, 
byśmy popełnili biedy prowadzące nas do zguby. Niekiedy jednak 
pozwala nam się mylić, żebyśmy lepiej uświadomili sobie potrze-
bę ciągłego zwracania się do Niego i do Jego Słowa. Wzmacnia to 
naszą więź z Nim i pobudza do wytrwałości W Oczekiwaniu. 15

Ktoś, kiedyś powiedział: „Mylić się jest rzeczą ludzką". Jednak za brak 
respektowania wymyślonych poglądów pozbawia się ludzi społeczności; 
wmawiając im jednocześnie, że nauki te pochodzą od Boga. Jest to hipo-
kryzja najczystszej próby.

Powinniśmy słuchać wskazówek, które Jezus Chrystus, jako Gło-
wa zboru chrześcijańskiego przekazuje za pośrednictwem „nie-
wolnika wiernego i rozumnego" - ustanowionego przez Boga ka-
nału łączności z Jego ziemską organizacją. (...) Dlatego starsi po-
winni bez wahania wykonywać wszelkie polecenia otrzymane od 
teokratycznej Organizacji Bożej.16

Warto by w tym miejscu postawić pytanie: jakich to wskazówek mają bez 
wahania przestrzegać starsi? Przecież stosowali się do 'rozkazów' niewolni-
ka, a potem okazało się, że są one niezgodne z Biblią. Dlatego wielu z nich, 

14 Strażnica XCVIII/10 s.10 par.15,16
15 Strażnica Cl/23 s.2 par.4
16 Strażnica 1990/19 s.30,31



co kilkanaście lat było odwoływanych ze swych stanowisk, ponieważ byli 
już bardziej ostrożni w swej pracy. Nie przyjmowali już z taką euforią „no-
wego światła", dlatego też na ich miejsca powoływano innych. Nowi, czę-
sto młodzi ludzie robili to z wielkim entuzjazmem. Chociaż nie posiadali 
zbyt wielkiego doświadczenia, za to mieli coś, co Organizacja sobie bardzo 
ceniła i ceni - bezwzględnie posłuszeństwo.
Starszemu nie było i nie jest dane myśleć. Żąda się, żeby bez jakichkolwiek 
oporów przyjmował wskazówki, i konsekwentnie wprowadzał je w życie. 
Nieważne co on czuł, co myślał, co Bóg pokazał mu w Słowie. Musiał to 
wszystko w sobie zdusić, stać się nieczułym, gdy tego wymagał niewolnik,  
który dostaje pokarm od samego Chrystusa. Czy jest 'on' natchniony przez 
Boga? Tylko  wtedy,  gdy chce przeforsować swoją naukę.  W momencie 
kiedy ona zawiedzie, tłumaczy się, że nie jest natchniony.

Józef  pamiętał  jak  wielu  głosicieli  było  duchowo załamanych,  po  roku 
1975.  Niektórzy pytali  -  co  dalej,  dokąd mamy  teraz  pójść?  Gdzie  jest 
prawda? Choć był przekonany, że mają rację, cytował im wypowiedź apo-
stola  Piotra:  (...) Panie!  Do kogo  pójdziemy? Ty masz  słowa żywota 
wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Sy-
nem Boga żywego. (Jan 6:68,69)
Piotr mówił o tych, którzy zgorszyli się nauką Pana Jezusa, a nie naukami 
Strażnicy. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami mo-
imi będziecie. (Jana 8:31) Towarzystwo nie trwało w Słowie Pana Jezusa, 
bo zaczęło obliczać różne daty Jego przyjścia i wypełnienia proroctw bi-
blijnych.

Rozmyślając o tym wszystkim, doszedł do domu. Idąc na to  spotkanie z 
braćmi i siostrami, którzy zostali wyłączeni z Organizacji, był przekonany, 
że będzie się tam oskarżać Świadków. Jakże był zaskoczony tym, że mó-
wiono o tym, aby nie wracać do krzywd jakich doznali, lecz pomyśleć o 
swej duchowej przyszłości. Próbował sobie odpowiedzieć na pytanie: skąd 
się wzięło u niego takie przekonanie. że wszyscy, którzy opuścili szeregi 
Świadków i ludzie z innych denominacji nic robią nic tylko oskarżają nie-
wolnika wiernego i rozumnego?
Odpowiedź przyszła szybko, przecież tą nauką karmił się kilkadziesiąt lat, 
miał to zakodowane gdzieś w podświadomości. Teraz przekonał się jak da-
lece można wpłynąć na psychikę człowieka. Nigdy nic zdawał sobie z tego 
sprawy, że on może komuś zaufać, oprócz  niewolnika. Miał nienawidzić 
tych, których mu wskazano, pomimo tego, że osobiście ich nic znał. Po-
zwalał na to, aby za niego myślał ktoś inny, nie tylko myślał, ale i kierował 



nim.
Niewolnik podejmował za niego decyzje. Gdzie ma podjąć pracę. kogo i 
czego unikać. Jego umysł jakby się budził ze snu, wiele rzeczy stawało się 
dla niego coraz bardziej jasne. Zastanawiał się dlaczego tego nie widział 
przez te wszystkie lata? I na to pytanie otrzymał odpowiedź. O tych spra-
wach, mógł go przekonać jedynie Duch Święty. Żaden człowiek nic ma ta-
kiej mocy. Jego serce było pełne radości, miał ochotę krzyczeć o tym, że 
Bóg objawił mu swoje prawdy,  że pozwolił mu się odnaleźć. Nie rozpa-
miętywał przeszłości, choć żal mu było straconych lat. Pokrzepiał się sło-
wami: skoro Bóg do tego dopuścił, widać tak musiało być.

Teraz zrozumiał, że to nie odstępcy oskarżają, ale ktoś inny. Niewolnik nie 
chciał,  aby członkowie  zborów słuchali,  co  'tacy'  mają  do  powiedzenia. 
Dziś przekonał się, że mają wiele.
Zgromadzenie trwało do późnej nocy. Brat Władysław opowiadał o wielu 
braciach i siostrach, którzy opuścili szeregi Świadków, ile wycierpieli od 
własnych dzieci, które zostały w Organizacji i od pozostałych jej członków.

Józef był ciekawy, jak jego żona zareaguje na to co jej chce powiedzieć. 
Nie miał na rozmyślanie zbyt wiele czasu, ponieważ stanął już przed do-
mem. Choć było bardzo późno w pokoju paliło się światło.
Maryla - jego żona - nadal należała do Organizacji, dlatego nie była szczę-
śliwa z faktu, że jej mąż poszedł na spotkanie z odstępcami. Czekała na 
niego, w przekonaniu, że gdy przyjdzie będzie wygadywał różne rzeczy na 
'pomazańców'. Była bardzo ciekawa co tam tak długo robili. Czekała jed-
nak, aż zacznie sam mówić. Bacznie mu się przyglądała i wydawało się jej, 
że stał się jakby bardziej radosny. Miał w sobie jakiś dziwny pokój, którego 
nigdy u niego nie widziała. Usiadł do stołu, zanim zjadł przygotowaną ko-
lację, długo się modlił, jak nigdy dotąd. Potem wziął Biblię, wyciągnął no-
tatki jakie sobie zrobił na spotkaniu u Adama. Żona nadal bacznie mu się 
przyglądała. Czytając werset po wersecie, to uśmiechał się, to marszczył 
brwi, lub kiwał głową, w taki sposób, jakby dopiero coś odkrył. W końcu 
nie wytrzymała i zagadnęła go:
— Coś ty dzisiaj taki wesoły, dali ci pieniądze, czy co?
— Jak wiesz, pieniędzy dzięki Bogu nam nie brakuje, mamy ich tyle ile po-
trzeba do życia i pobożności. To czego dziś się dowiedziałem, nie słysza-
łem przez trzydzieści lat będąc w Organizacji.
— A co tam takiego usłyszałeś? - Była ciekawa, o czym tam tak długo roz-
mawiali. Z drugiej strony przekonywała sama siebie, że przecież niewolnik 
pisze prawdę o wszystkim. Jednak jej mąż był wyraźnie czymś poruszony, 



zafascynowany!  Chodził  przecież  na wszystkie  zebrania.  Był  aktywnym 
głosicielem, starszym, przechodził różne kursy i nigdy go nie widziała tak 
rozradowanego, jak dziś. Tego spokoju 99 nie mogła określić, nie Był to 
tylko uśmiech na twarzy, to radowało się jego serce. Nawet nie wypił kro-
pli uspokajających, które zażywał zawsze po przyjściu z zebrania. Była cie-
kawa, a jednocześnie się obawiała tego, co jej powie. Na wszelki wypadek 
mówiła sobie, gdyby rozmowa, zeszła na niepożądany temat, przestanie go 
słuchać. Po chwili zagadnęła:
— Jeśli masz mi  tylko do przekazania jakieś oszczerstwa przeciwko na-
szym braciom, to lepiej milcz...
— Ja też byłem przekonany, że tam będą żerować tylko na niedoskonałości 
ludzkiej. Ale nie padło tam ani jedno słowo pod czyimś adresem.
— No to co wy tam robiliście?
— Wyobraź sobie, że czytaliśmy Biblię, zadawaliśmy pytania Władysła-
wowi, który już kilka lat temu opuścił Organizację. Mówił on o zbawieniu, 
nadziei i o naszym Zbawcy Jezusie Chrystusie.
— Przecież o tym wszystkim czytamy w Strażnicach na zebraniach;
nie wiem co jeszcze ktoś może wymyślić na ten temat?
— Właśnie, to nie było wymyślone, czytaliśmy werset po wersecie, bez ja-
kichkolwiek komentarzy, nie tak, jak to nakazuje Organizacja. Na przy-
kład, powiedz mi : Kim jest dla ciebie Pan Jezus?
— To, ty będąc starszym zboru tego nie wiesz?

— Do dziś nie wiedziałem, miałem całkiem spaczony pogląd.
— Weź książkę pt.: Bądź Wola Twoja Na Ziemi otwórz na stronie 291, a 
się dowiesz kim On jest- posłuchaj:

Jehowa jest Księciem najwyższym, a przy Nim Jego Syn Michał 
jest „jednym z naczelnych książąt". On stal się Księciem Pokoju 
Izaj. 9:6. Jakie imię nos i f /wtem, kiedy już umarł jako człowiek 
Jezus Chrystus, został wskrzeszony i powróci do nieba? Czy na-
dal jeszcze nosi tylko imię Jezus Chrystus? Nie; było to bowiem 
jedynie jego ludzkie imię ziemskie. Powrócił do swego imienia Mi-
chał, które nosił w niebie...17

— Tyle to ja też wiem, a teraz to, co przeczytałaś udowodnij mi na podsta-
wie Biblii.
— Tego nie da się udowodnić, ale niewolnik twierdzi, że dostaje te prawdy 
od Jehowy, przez Jezusa Chrystusa.
— Wobec powyższego mamy dwóch pośredników, jednym jest Pan Jezus, 

17 Bądź Wola Twoja Na Ziemi s 291



drugim niewolnik. Jak myślisz, czy Apostołowie lepiej rozumieli Pismo niż 
niewolnika
— Uważam, że tak samo.
— Wiesz dlaczego o tym nic czytamy w liście któregoś z apostołów, bądź 
w naukach samego Pana Jezusa? Ponieważ jest to nauka niebiblijna.
— Chcesz powiedzieć, że tyle lat głosiliśmy nauki sprzeczne z Biblią?
— Dokładnie tak,

Marylę wielokrotnie nachodziły wątpliwości co do wykładni nauk niewol-
nika, ale zawsze karciła się, że są to podszepty szatana i szybko taką myśl 
odganiała. Choć wewnątrz była przekonana, że nie pochodzą one od Złego, 
bo w takich chwilach miała całkowity spokój ducha. Niepokój i wątpliwo-
ści nasilały się wtedy, gdy wracała do nauk Strażnicy. Starała się zagłuszyć 
ten cichy wewnętrzny głos, który jej przypominał wiele wersetów mówią-
cych, że prawda jest inna, niż ta opisywana w Strażnicach. Toczyła cały 
czas bój duchowy, jednak nauki Towarzystwa brały górę, kiedy szukała od-
powiedzi na pytanie: jeśli tu nie ma prawdy, dokąd teraz pójdę?

Jej rozmyślanie przerwał mąż i długo opowiadał o tym, co było na spotka-
niu. Zaczęło świtać. Po duchowej walce i upewnieniu się, że tylko Biblia 
ma rację, Józef zachęcał swą żonę do tego, aby w modlitwie oddali swoje 
życie Panu Jezusowi Chrystusowi. Była to błogosławiona modlitwa, która 
wlała w ich serca pokój jakiego dotąd nigdy nie zaznali. Duch Boży przy-
pomniał  im  słowa  ich  Pana: Pokój  zostawiam  wam,  mój  pokój  daję 
wam; nie jak świat daje. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze 
i niech się nie lęka. (Jan 14:27) 

                                                                                                                                       ................................................................................................................................  5  



PIERWSZE SPOTKANIE                                                                                          ......................................................................................  6  

PRZEMIANA DOROTY                                                                                          ......................................................................................  16  

KONFRONTACJA                                                                                                   ...............................................................................................  20  

OSKARŻENIE                                                                                                           .......................................................................................................  29  

WYŁĄCZENIE                                                                                                         .....................................................................................................  39  

ZMARTWYCHWSTANIE, A PRZYJŚCIE PAŃSKIE                                        ....................................  47  

JAKI STĄD PŁYNIE WNIOSEK?                                                                                          .....................................................................................  54  

SZUKANIE POMOCY                                                                                             .........................................................................................  63  

WSPOMNIENIA                                                                                                       ...................................................................................................  70  

EXODUS Z ORGANIZACJI                                                                                   ...............................................................................  73  

WYZWOLENI DO WOLNOŚCI W CHRYSTUSIE                                            ........................................  82  

CO NALEŻY UCZYNIĆ, ABY BYĆ ZBAWIONYM ?                                                                  ..............................................................  84  


	   
	PIERWSZE SPOTKANIE
	PRZEMIANA DOROTY
	KONFRONTACJA
	OSKARŻENIE
	WYŁĄCZENIE
	ZMARTWYCHWSTANIE, A PRZYJŚCIE PAŃSKIE
	Jaki stąd płynie wniosek? 

	SZUKANIE POMOCY
	WSPOMNIENIA
	EXODUS Z ORGANIZACJI
	WYZWOLENI DO WOLNOŚCI W CHRYSTUSIE
	Co należy uczynić, aby być zbawionym ?


