
 
  

Słowo Nadziei 
Całe Pismo jest natchnione przez Boga 

„Słów Pisma nie można podważać” 
(Jan 10:35b BWP) 

 

„Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże”(1 Piotra 4:11BW) 

„Bóg jest w niebie, a ty na ziemi! Niech więc słów twoich  

będzie niewiele” (Koh. 5:1b BWP) 

Nr 104 Rok 2018 
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1. ABADDON, A PO GRECKU APOLLYON 

„Ich wodzem jest anioł przepaści, po hebrajsku Abaddon”. Obj. 9:11 

Abaddon to niszczyciel, którego zniszczy Chrystus. Obj. 11:18 

 W 1923 roku: „Abaddon -  a jest „złym” z całą pewnością oraz: A po grecku ma 
imię Apolijon. To znaczy Niszczyciel. Ale po polsku imię jego jest Szatan”. 

Dokonana  
Tajemnica,  s.188 

1993 roku niewolnik zmienił szatana na Jezusa:  „Ma ona w ręku klucz i otwiera 
nim głębinę, w której zamknięto rój szaraoczy. Gwiazdą ową jest niedawno  
ustanowiony przez Jehowę niebiaoski Król, Jezus Chrystus”.  

Patrz Strażnica 7/1989 r. s.17, § 7 

Wspaniały finał… 
s 165, § 16;  

Pan Jezus nigdy z nieba nie spadnie, ale szatan na pewno!  Obj. 12:7-9 

 

2. ALLELUJA 

Tym słowem Izraelici wyrażali swą radośd i wdzięcznośd dla Boga. Dośd wcześnie 
„alleluja” stało się, wraz z „amen”: 

Ps. 106:48  

Lud odpowiedział: Amen! oraz: Niech będzie Jahwe uwielbiony!” . 1 Kronik 16:36   

Alleluja, jako wyrażenie chwały dla Boga, triumf zmartwychwstania Pana Jezusa 
jako zwycięzcy nad grzechem  i śmiercią. 

 

Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Obj. 19:6 

 

3. AMEN 

Inaczej: „naprawdę”, „na pewno”, „to prawda”, „zgadzam się”.  

Wyraża podjęcie jakiegoś zobowiązania np.: Niechaj Pan, Bóg mojego pana,  
powie na to: Niech się tak stanie!” 

1 Król. 1 :36  

Jeremiasz zapisał:  Niech tak będzie, Panie!”. Jer. 11:5 

Zaprawdę, Pan Jezus tym słowem, podkreślał wagę i wiarygodnośd. Jan 5:25 BW 

Bóg oczekuje od każdego zawierającego z Nim przymierze powiedzenie „tak”. 5 Mojż. 27:15-18  

 

4. ARMAGEDON 

Duchy nieczyste zwołają królów ziemi na Armagedon. Obj. 16:14 

Czasze gniewu nie dotkną wybranych bo wcześniej zmartwychwstaną podczas  
siódmej trąby (Obj. 11:15-19). 

Obj. 15 i 16 rozdz. 

Armagedon – to zagłada wrogów Boga i Chrystusa. Obj. 19:17-21 

Podczas Armagedonu znikną góry i pagórki. Obj. 16:20 

Po Armagedonie szatan zostanie związany na 1000 lat. Obj. 20:1-3 
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5. A  ANTYCHRYST - JEGO DUCH 

Wielu antychrystów powstało za dni apostoła Jana. 1 Jan 2:18,19 

Duch ten jest kłamcą, bo zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem?  1 Jan 2:22,23 

Wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele,  
nie jest z Boga. 

1 Jan 4:1-3 BG  
2 Jan 1:7 

Kto nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go. 2 Jan 1:9-11 

Powstaną z was mężowie mówiący rzeczy przewrotne. Dzieje 20:30 

 

5 B.     ANTYCHRYST – JAKO CZŁOWIEK 

Antychryst - dostanie od szatana władzę moc i tron                                  (2 Tes. 2:9). Obj. 13:2 

Będzie się wynosił ponad Boga, będzie rządził nad światem przez 3,5  roku Obj. 13:5 

Nie uzna, że Jezus był w ciele na ziemi . 1 Jan 4:1-3 

Na początku otrzyma śmiertelną ranę, ale wyleczy się z niej. Obj. 13:2 

Zwiedzie mieszkaoców ziemi, która odda mu cześd. Obj. 13:4,8 

Będzie walczył ze świętymi i zabijał ich. Obj. 13:7,10 

Będzie bluźnił Bogu i tym, którzy mieszkają w niebie. Obj. 13:5,6 

Zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. 2 Tes. 2:4 

Objawi się dopiero –  po odstępstwie wielu ludzi „kościoła”. 2 Tes. 2:3,6 

Pan Jezus zabije go tchnieniem ust swoich. 2 Tes. 2:8 

Będzie promował innego Jezusa i inną ewangelię. 2 Kor. 
11:3,4 

 

6 A. BIBLIA –CAŁE PISMO JEST NATCHNIONE 

Cokolwiek bowiem przedtem napisano. Rzym. 15:4 

Słowo Paoskie jest wypróbowane, jest tarczą. Psalm 18:31 

Błogosławiony „który z drżeniem odnosi się do mojego słowa”. Izaj. 66:2b          

Słowo wraca do Boga, wtedy kiedy  wykona Jego wolę. Izaj. 55:9-11   

Pismo służy do nauczania, wykrywania błędów. 2 Tym. 3:16 

„Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże                                          (Kaznodz. 5:1). 1 Piotr 4:11 

Słowo Boże nie jest związane”. 2 Tym. 2:9 

Wszystko uznad za śmiecie, żeby zyskad Chrystusa”.  Filip. 3:8,9 
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6 B.  BIBLIA - LUDZIE ZMYSŁOWI NIE POJMUJĄ JEJ 

Człowiek zmysłowy nie pojmuje tego, co jest z Ducha Bożego. 1 Kor. 2:12-15 

Niedouczeni i nieutwierdzeni opacznie tłumaczą je. 2 Piotr 3:16 

Nie rozumied więcej ponad to, co napisano. 1 Kor. 4:6  

Apostołami gardzono i mówiono: że to ludzie nieuczeni i prości.  Dzieje 4:13  

Zrozumienie Słowa jest dane w stosunku wiary danego człowieka. Rzym. 12:3 

Ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oo. 1 Piotr 2:7,8 

Nie wolno dodawad ani ujmowad nic z Pisma. Obj. 22:18,19   

Wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami. Jak 1:23,24 

 

7 A.  BÓG JEST JEDEN 

Bóg jest jeden.                                                              5 Mojż. 6:4 

Potwierdził to Pan Jezus. Marka 12:32 

Apostoł Paweł nauczał tego co Bóg Ojciec i Syn Boży. 1 Kor. 8:4 

 

7 B.  BÓG – JAK MA NA IMIĘ? 

Niewolnik nadużywa Biblii, a tym samym Imienia Bożego do przepchnięcia swej ideologii. W roku 1928 
J. F. Rutherford przekonywał, że używanie Imienia Bożego dla religii jest sprawą, szatana i muszę się z 
tym zgodzid: 

Dlaczego oni zapragnęli nazywad się od imienia Paoskiego będąc grzesznymi? Odpowiadamy, że taki 
plan opracował Djabeł a to w tym celu, by ludzie mogli mied pretensję do synów Bożych, a jednak 
wbrew naśladowad złego kierunku, akuratnie w opozycji Bogu i żeby przez to szydzid i urągad Bogu i 
zniesławid Jego imię. Oni stali się narzędziami Szatana, onego Djabła, i jako tacy byli hipokrytami.” 
„Szatana (…) miał na celu z pewnego zorganizowanego systemu religijnego stworzyd częśd swego rządu, 
aby przez to mógł szydzid i urągad imieniowi Jehowy”. 
Książka Wyzwolenie wyd. 1928 r. s. 38. Podkreślenie SN; Patrz  Będziesz mógł żyd wiecznie w raju na 
ziemi, wyd. 1990 s 185 (zachowano pisownię z oryginału). 

Ale dlaczego ‘niewolnik’ zmienił tę naukę? 

Ponieważ nie trzyma się Słowa i wymyśla co rusz nowe ‘proroctwa’, które go kompromitują i 26 lipca 
1931 roku, – J. Rutherford zmienił nazwę religii, którą odziedziczył po Russellu z (Badaczy Pisma Święte-
go) i nazwał ich Świadkami Jehowy. 

Wszechmocny Bóg po zmartwychwstaniu Jezusa, dał Mu wszelką władzę na niebie i ziemi, jak to zapo-
wiadał przez proroka Daniela 7:13,14. 

Zbawienie jest w Panu Jezusie. Gdyby miałoby byd w Imieniu Ojca, to imię byłoby 
tak znane, jak za dni Mojżesza. Jeśli Bóg przez wieki niejako wyciszał swoje Imię, 
tym samym przygotowywał ludzi, aby uwierzyli w Jego Syna i Jemu dał wszelką 

Mat. 28:19, 20 
 
Efez. 1:18-23 
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władzę od chwili wstąpienia do nieba, dopiero po Milenium Jezus odda władzę 
Ojcu, kiedy pokona ostatniego wroga – śmierd. 

 
1 Kor. 15:26 

Byli chrzczeni w imię Pana Jezusa. Dzieje 8:16 

Leczyli chorych: I rzekł Piotr: Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję: W 
imieniu Jezusa Chrystusa Nazareoskiego chodź  (Dzieje Ap. 3:6).  
Wyrzucali złe duchy: Nauczycielu! Widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nimi, jak 
wypędzał w twoim imieniu demony, zabranialiśmy mu, bo nie chodził za nami 
Dokonywanie cudów: Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiad i aby się działy znaki i 
cuda przez imię świętego Syna, Jezusa. 

Dzieje  2:38 
 
Marka 9:38 
 
Dzieje  4:30 

Niewolnik nigdy nie uznał Jezusa jako Pana, ale zdegradował Go do rangi anioła, chod w tym Liście 
czytamy, że do żadnego anioła Bóg nie powiedział, tylko On jest Synem (Hebr. 1:5).  

Niewolnik przyznał, że: „Prawdę mówiąc, nikt nie wie na pewno, jak pierwotnie 
wymawiano imię Boże”. Imię Boże, które pozo-stanie na zawsze s 7 ak. 1 

Gal. 3:27 

Nikt, to skąd niewolnik wie, że Jehowa?  Apostołowie, wprost przeciwnie: „Dlate-
go też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie 
imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod 
ziemią”. 

Filip. 2:9,10 

Zamiast karmid się naukami ludzkimi, dajmy wiarę tym słowom:  Kto słucha słowa 
mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed są-
dem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. 

Jana 5:24 

Nie wymuszaj na innych czegoś, skoro nie są o tym przekonani. Tego też nie czynili apostołowie,  
natomiast niewolnik sfałszował Biblię, aby utrzymad swoje kłamstwo i wpisał to Imię do NT. 

Trzymajmy się zasady jaką podał ap. Paweł: „Wszystko bowiem, co się czyni  
niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem”  

Rzym. 14:23   

 
 

8. CHRZEST 

Warunkiem chrztu jest uznanie: Jezusa jako swego Pana. Rzym. 10:9,10 

Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. Dzieje 2:41 

Oto woda. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymad wóz,  
zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go. 

Dzieje 8:36-38 

Chrzest nie jest obmyciem brudu, ale prośbą o czyste sumienie. 1 Piotr 3:20-22 

Nie formuła, ale nauka Chrystusa 

Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Mat. 28:19,20 

Nie otrzymali Ducha Św., bo byli ochrzczeni tylko w imieniu Jezusa. Dzieje 8:15,16 

Nawródcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa  
na odpuszczenie grzechów waszych. 

Dzieje 2:38 

Krew Jezusa Chrystusa, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu". 1 Jana 1:7 
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Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. 2 Kor.  5:17 

 

9 A. DUCH ŚWIĘTY – KIM JEST? 

Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępowad we-
dług moich przykazao, moich praw będziecie przestrzegad i wykonywad je. 

Ez. 36:27 BT 
Iz. 44:3 BT 

Pocieszyciel przyjdzie jeżeli odejdę, poślę Go do was. Jana 16:7; 16:13  

A Pocieszyciel, Duch Święty, nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam  
powiedziałem. 

Jana 14:26; 15:26 

Ale gdy Duch Święty zstąpi na was. Dzieje 1:8 

 

9 B. DUCH ŚWIĘTY - GRZECH PRZECIWKO NIEMU 

Te słowa powiedział Jezus kiedy wygonił z opętanego demona i uzdrowił go,  
a obserwatorzy oskarżali, że czyni to mocą Belzebuba. 

Mat. 12:22,31-32 
Mar. 3:29,30 

Ludzie którzy zakosztowali moc Słowa i stali się uczestnikami Ducha św. kiedy  
odpadną od wiary nie ma dla nich drogi powrotu. 

Hebr. 6:4-6 

Kto przyjmie znamię bestii nie ma już dla niego wybawienia. Obj. 14:9,10 

O ileż surowszej kary otrzyma się za podeptanie łaski Bożej i krwi Jezusa Chryst. Hebr. 10:26-31 

Sędzią jest- Pan Jezus i tylko On może ocenid ,kto zgrzeszył przeciwko DŚ. Jan 5:27 

Nie każdy, który mówi Panie, Panie wejdzie do królestwa Bożego. Mat. 7:21-23 

Bezbłędnie oddzielą kąkol od pszenicy – aniołowie. Mat. 13:41  

Przeciwników czeka wieczne - oddalenie od Boga (2 Tes. 1:7-10). Mat. 25:41 

 

10. DUSZA – CZYM LUB KIM JEST? 

Apostoł Paweł zapisał , że w człowieku jest: duch, dusza, i ciało. 1 Tes. 5:23 

Człowieka można zabid, duszy nie: lecz duszy zabid nie mogą. Bójcie się raczej 
Tego, który duszę może zatracid w piekle. 

Mat. 10:28 

Czym jest dusza? Tego nie wyczytałem w Biblii, ale ona jest w człowieku!  

Duch powróci do Boga, który go dał. Kaznodz 12:7 

Ciało spocznie w grobach, usłyszą głos Jego. Jan 5:29 

 

11. DNI OSTATNIE 

Dni ostatnie rozpoczęły się wraz z wylaniem Ducha Świętego jak to zostało zapo-
wiedziane przez apostoła Piotra. 

Dzieje 2:17,18 

I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało  Dzieje 2:17,18 
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i prorokowad będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieocy wasi widzenia mied 
będą, a starcy wasi śnid będą sny;  

W 1914 roku nie zauważono tych manifestacji u Świadków Jehowy, a zatem wtedy 
nie rozpoczęły się dni ostatnie. 

Dzieje 2:17,18 

W czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom  
zwodniczym i ku naukom demonów, czego jesteśmy świadkami 

1 Tym 4:1 

A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. i to nie bynajmniej  
od roku 1914, ale wypowiedzenia tych słów w 33 r. 

2 Tym. 3:1,2 

Przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali  
według własnych żądz. 

2 Piotra 3:3 

 

12. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO 

Te dary mają budowad i uświęcad Kościół Jezusa                                (Ef. 4:15; 5:23). 1 Kor. 12:1-7 

Apostoł Paweł wymienił je też w Liście do Rzym. 12:6-8. 1 Kor. 12:8-10 

Duch Boży rozdziela dary jak i komu chce. 1 Kor. 12:11 

Dary otrzymujemy stosownie do naszej wiary  (Rzym. 12:3) 1 Kor. 12:30 

Paweł zachęca ich aby prosili o dar prorokowania (Efez. 4:11-15). 1 Kor. 14:1 

Dar Uzdrawiania (Jak 5:14-16). 1 Kor. 12:9 

Mówienie językami ma mówid po kolei dwóch lub trzeb, gdy nie tego, który wy-
kłada niech milczą. 

1 Kor. 14: 26-28 

Dary mogą byd podrabiane przez szatana, aby zwieśd wybranych Mat. 24:24 

Nie powinniśmy ufad każdemu duchowi. 1 Jan 4:1 

Dar rozróżniania duchów. 1 Kor. 12:10 

Dary przeminą gdy nastanie doskonałośd, w uwielbionym ciele (Filip. 3:20,21). 1 Kor. 13:10-12 

Darów nie należy mylid z owocami Ducha. Gal. 5:22,23 

 

13. DRUGIE OWCE 

"Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela". Mat. 15:24 

Mam i inne owce, które są z narodów świata, a nie z Żydów. Jana 10:16 

Drugie owce to: „tłum wielki, wyjdzie dopiero z wielkiego ucisku. Obj.7:9,14 

Przez Jezusa w jednym Duchu, mamy przystęp do Ojca  Ef 2:14,18,19 

Paweł i Barnaba głosili Słowo Żydom, kiedy je odrzucili zwrócili się do pogan".  
Kolejnośd głoszenia  (Dzieje 1:8. Jerozolima, Judea, Samarytanie, poganie) 

Dzieje 13:46-48 

W jednej owczarni będą razem Żydzi i poganie i to nie w sensie symbolicznym. Efez. 2:18 
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Russell w 1886 r widział wielką rzeszę w niebie.     (Boski Plan Wieków - Tom I . s.  226) 

Rutherford w 1935 roku zmienił naukę Russella z 1886 i przeniósł „wielką rzeszę  
z nieba na ziemię, nie podając żadnego wersetu 

Strażnica CII/15 s. 
17 § 20 rok  

W 1966 czwarty Prezes Fryderyk Franz postanowił, że wielka rzesza:  
„Nie będzie też potrzebowad przypisania ludzkiej doskonałości przez wiarę w krew Chrystusa,  
będzie natomiast potrzebowad rzeczywistej doskonałości w ciele przez dodającą otuchy, oczyszczającą 
pomoc mesjaoskiego Królestwa Bożego - i tego dostąpi podczas tysiącletniego królowania Chrystusa”.  

Życie wieczne w wolności synów Bożych s. 250 § 22 

Wszyscy zbawieni mają tylko jedno ojczyznę – niebo. Filip. 3:20 

Wielka rzesza dopiero wyjdzie z wielkiego ucisku, dziś jej nie ma! Obj. 7:14 

Ciało i krew po Armagedonie będzie na ziemi tylko 1000 lat. Obj. 20:7-10 

że ciało i krew nie mogą posiąśd królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie 
może mied dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. 

1 Kor. 15:50 

 Nie będą już łaknąd ani pragnąd, i nie padnie na nich słooce ani żaden upał,  
ponieważ Baranek, który jest pośród tronu. 

Obj. 7:16,17 

 

14.  144.000, KIM SĄ? 

„I usłyszałem liczbę opieczętowanych: ze wszystkich pokoleo synów Izraela sto 
czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych”. 

Obj. 7:4 
Obj. 7:5-8 

Niewolnik przyjął 144000 literalnie, natomiast naród Izraela symbolicznie. 

Wielka rzesza i 144.000 dopiero pojawią się w okresie wielkiego ucisku, podczas 
szóstej pieczęci. Zatem dziś nie ma ani wielkiej rzeszy, ani 144000.  

 

„A zatem w sensie ściśle biblijnym Jezus jest „pośrednikiem” tylko dla pomazaoców. (…). Tworząca się 
dzisiaj „wielka rzesza” tak zwanych „drugich owiec nie jest objęta nowym przymierzem. Jednakże dzięki 
temu, że towarzyszymy „małej trzódce” pod-legających jeszcze owemu przymierzu „wielka rzesza„  
korzysta z dobrodziejstw, jakie płyną z nowego przymierza”.                                       Strażnica 2/1980 s 24 

„A zatem w sensie ściśle biblijnym Jezus jest „pośrednikiem” tylko dla pomazaoców”.  Jeśli w modlitwie 
cytujesz 1 Tym. 2:5 to wg niewolnika czynisz to bezprawnie.                                Strażnica 2/1980 s 24 

Biblia nie dzieli zbawionych na ziemskich i niebiaoskich. Kto nie odrodzi się z Du-
cha, nie wejdzie do Królestwa Bożego. 

Jan 3:3-8 

 
 
 

15. IZRAEL LITERALNY NIE DUCHOWY 

Mamy tu pięd tabel z różnych okresów Izraela. Żadna z nich nie jest taka sama, ponieważ Jakub wstawił 
syna Józefa – Manasesa. Stąd listy te są różne i nie mają nic wspólnego z duchowym Izraelem jak nie-
którzy próbują przekonywad, że brakuje w Objawieniu 7:5-8 pokolenie Dana, dlatego z nich będzie 
wywodził się antychryst. 
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Lp. 
Rodzaju 
35:22-26 

Wyjścia 
1:1-6 

Liczb 
1:19-21 

1 Kronik 
2:1,2 

Objawienie 
7:4-8 

1 Ruben Ruben Ruben Ruben Ruben 

2 Symeon Symeon Symeon Symeon Symeon 

3 Lewi Lewi  Lewi Lewi 

4 Juda Juda Juda Juda Judy 

5 Isachar Isachar Isachar Isachar Isachar 

6 Zabulon Zabulon Zabulon Zabulon Zabulon 

7 Józef   Józef Józef 

8 Beniamin Beniamin Beniamin Beniamin Beniamin 

9 Naftali Naftali Naftali Naftali Naftali 

10 Gad Gad Gad Gad Gad 

11 Aser Aser Aser Aser Aser 

12 Dan Dan Dan Dan  

13 Syn Józefa  Manases  Manases 

14 Brakuje Jozefa 
Lewiego 
i Józefa 

- Dana 

Jak widzimy przez 18 wieków raz w tej tabeli nie było Lewiego, dwa razy Józefa i raz Dana. Czy z tego 
możemy wyprowadzid jakąś naukę? Można, ale nie będzie to nauka biblijna 

 

16. FAŁSZYWI PROROCY 

 (2 Mojż. 7:11,22). Fałszywe proroctwo może po części się spełnid,  jak się przeko-
nad, że jest prawdziwe? Musi o tym byd zapisane w Biblii.  

5 Mojz. 13:2-5 

Pan Jezus zapowiedział co ma przyjśd na świat, dlatego nie dajmy się zwieśd:  Mat. 24:23-26 

Czy w obronie Boga chcecie mówid przewrotnie, albo gwoli niemu mówid  
kłamliwie?  

Hioba 13:7 

Nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga,  
gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. 

1 Jan 4:1,2 

Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Rzym 3:4 

Prośmy o dar rozróżniania duchów. 1 Kor. 12:10 

Fałszywy prorok będzie wspierał antychrysta, tak skutecznie, że pójdą za nim 
prawie wszyscy mieszkaocy ziemi  (Obj. 13:7,8). 

Obj. 13:11-18 

 



 
10 Fundacja Słowo Nadziei  ROK 2018  NR 104 

17. GRZECH 

Grzech to - chybienie celu.  

Naprzód jest pożądliwośd, gdy pocznie rodzi grzech. Jak. 1:14,15 

Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę, ale 
czyni to grzech, który w nas mieszka. 

Rzym. 7:19-25 

Każdy człowiek jest grzeszny. 1 Jan 1:8,9 

Każdego dnia upadamy, ale gdy prosimy Bóg przebacza. Nie musimy trwad  
w grzechu, wyznajmy go w modlitwie. 

Iz. 1:18,20; 
1 Jan 2:1,2 

  

Musimy panowad nad swoim językiem, bo słowo bardziej rani jak sztylet. Jak. 1:26 

Język kala całe nasze ciało. Jak. 3:6 

Odwródmy się od zła, czyomy dobrze, unikajmy mowy zdradliwej. 1 Ptr. 3:10-12 

Nie dajmy się oskarżad diabłu.                                                              (Rzym. 8:27-39) Rzym. 8:10 

Byliśmy umarli, ale przez Słowo i krew Jezusa zostaliśmy ożywieni.       (1 Jana 1:7) 1 Piotra 4:6 

Kiedy umieramy dla grzechu – otrzymamy żywot wieczny . Rzym. 6:23 

Błogosławiony człowiek, któremu Bóg grzechu nie poczyta. Rzym. 4:7,8 

Żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga 
został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąd. 

1 Jan 3:9 
1 Jan 5:17-19 

„On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, żyli; jego sioce 
uleczyły was”.                                                                                                       

1 Piotra 2:24 
Izaj. 53:5 

Nie miłujcie świata, pożądliwośd ciała i pożądliwośd oczu, i pycha życia, 
nie jest z Ojca, ale ze świata. 

1 Jan 2:16 

Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi!, a sen ich odleci, 
jeżeli nie doprowadzą kogoś do upadku. 

Przyp. 4:14-16 

 

18. IZRAEL 

Królestwo Boże zostało zabrane Żydom powiedział Pan Jezus. Mat. 21:43 

I poginą od miecza, i pójdą w niewolę do wszystkich narodów, i poganie deptad 
będą Jeruzalem, aż się dopełnią ich czasy. 

Łuk. 21:24 

Izrael pod rózgą zostanie sprowadzony do ziemi świętej podczas wielkiego ucisku.  Ezech. 20:37 

Nie ma Izraela duchowego, Izraelem Bożym są Żydzi i poganie. Jezus sprawił, że z 
dwojga jednośd powstała. 

Gal. 6:16  
Efez. 2:13-16 

Podczas Paruzji cały Izrael będzie zbawiony. Rzym. 11:25-29 

Dom Izraela pusty zostanie, uwierzą w Jezusa podczas widzialnej Paruzji  Mat. 23:37-39 
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Starotestamentowi Żydzi, będą wzbudzeni podczas Paruzji                                          Hebr. 11:14-16,40 

Pozostali Żydzi będą 1000 lat na ziemi, z innym narodami. Iz. 13:11,12 

 

19. JAN MYLNIE NAZYWANY CHRZCICIEL 

Jan przygotowywał drogę Panu Jezusowi                                                       (Izaj. 40:3). Mat. 3:3 

Głosił, że przybliżyło się do nich królestwo Boże. Mat. 3:2 

Zgodnie z proroctwem Jan chrzciciel  przyszedł w duchu Eliasza. Łuk. 1:17 

Wypełniły się na nim proroctwo Malachiasza. Mal. 3:1 

Widząc Jezusa zawołał: Oto Branek Boży, który gładzi grzechy. Jan 1:29 

Był największym prorokiem w Zakonie Mojżesza. Mat. 11:9-11 

Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzed to, na co wy patrzycie,  
a nie ujrzeli; i usłyszed to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. 

Mat. 13:17 
Łuk. 24:19 

Jan był Nazarejczykiem  i potężnym prorokiem, ale odrodzenie duchowe daje życie wieczne,  
natomiast zachowanie Zakonu doczesne. 

W Zakonie Mojżesza nie chrzczono 
Jan Chrzciciel zanurzenie w wodzie, wziął od Mykwy (Mykłe) (hebr. מקווה) – w judaizmie był to zbiornik 
z bieżącą wodą (niekiedy basen) dla osób i naczyo, które zaciągnęły jakiegoś rodzaju nieczystośd rytual-
ną. Obmycie w mykwie dokonuje się przez całkowite zanurzenie. 

 

20 A. JEZUS - PROROCTWA ZAPOWIADAJĄCE JEGO NARODZENIE 

Zapowiedziany przez Mojżesza. 5 Mojz. 18:15 

Potwierdził to ap. Piotr  i Szczepan (Dzieje 3:18-22). Dzieje  7:37 

Dziewica pocznie i urodzi Syna. Izaj. 7:13,14; 

Poczęła z Ducha Świętego . Mat. 1:22,23  

Będzie nazwany …  Izaj. 9:5,6 

Został nazwany Synem Najwyższego. Łuk. 1:32,33 

Urodził się w Betlejem. Mich. 5:1 

Przyszedł z Egipt. Mat. 2:13-16 

Wychował w Nazarecie. Jan 45,46 

Zrodzony, a nie stworzony. Hebr. 1:5 

 

20 B. JEZUS – PROROCTWA ZAPOWIADAJĄCE JEGO ŚMIERD 

Proroctwo opisuje cierpienia Jezusa. Izaj. 53:1-10 BW 
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Był bez skazy. 3 Mojż. 5:15, 18 

Doświadczył wszystkiego z wyjątkiem grzechu.                                   (Hebr.2:17,18) Hebr. 4:14-16 

Stał się pośmiewiskiem i odrazą dla sąsiadów. Ps.31:12; 88:9 

Nie gardził biedakami. Ps. 22:25 

Słabości nasze wziął na siebie. Mat. 8:17 

Żydzi zabili sprawcę życia.                                                                             (Dzieje 2:23) Dzieje 3:14,15  

Józef z Arymatei i Nikodem pochowali Go. Jan 19:38-41 

 

20 C. JEZUS ODKUPIŁ NAS OD GRZECHU I ŚMIERCI 

W Nim mamy odpuszczenie grzechów. Rzym. 3:25 

Odkupienie przez krew Jego. Ef. 1:7,8 

Nasze grzechy poniósł na drzewo Jego siocami jesteśmy uleczeni. 1 Piotra 2:24 

Szedł jak baranek na rzeź. Dzieje 8:32 

Baranek Boży, który gładzi grzechy nasze. Jan 1:29 

Był posłuszny aż do śmierci. Filip. 2:6-8 

Położył życie za owce z własnej woli. Jan 10:17,18 

Pochowany w obcym grobie. Iz. 53:9,14-18 

Przyszedł na świat jako światło. Jan 12:46  

Królowie zamkną przed nim usta   Iz. 52:15 

 

20 D. JEZUS - ŻYCIE W CHRYSTUSIE 

„Kto słucha i wierzy, przeszedł ze śmierci do życia (Jan 8:31,32). Jana 5:24  

„Bo wszyscy, ochrzczeni, przyoblekli się w Chrystusa”.  Gal. 3:27 

Dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany  Rzym 6:6 

„W Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło”.  2 Kor. 5:17 

Krew Jezusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. 1Jana 1:7; 4:10 

 

21. PARUZJI JEZUSA - TOWARZYSZY ZMARTWYCHWSTANIE 

Samozwaoczy niewolnik nie słucha tego co mówi Bóg i wyznacza dzieo Paruzji Chrystusa:  
„Ustaliła też początek obecności Chrystusa na rok 1914 n.e. Strażnica 1975/21 s.16. 

Pan Jezus jest obecny z tymi, którzy uznali Go za Pana od chwili Jego wstąpienia  
do nieba, a nie od 1914 roku. 

Mat. 18:20 
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Zanim przyjdzie po raz wtóry widzialnie – na świat wyjdzie wielu zwodziciele,  
aby o ile możliwe zwieśd wybranych. 

Mat. 24:23-28 

Przed przyjściem musi dojśd do odstępstwa, potem do objawienia się człowieka  
grzechu, syn zatracenia - antychrysta. 

2 Tes. 2: 3 

Trzymaj się Słowa: „Unikaj zaś zawsze bezsensownej gadaniny, bo ci, którzy się jej 
oddają, oddalają się coraz bardziej od Boga”. 

2 Tym. 2:16 BWP 

Pan Jezus przyjdzie widzialnie. 2 Tes. 1:7-9 

To żołnierze rzymscy przebili bok Jezusa. Obj. 1:7 

Setnik i żołnierze ujrzawszy wiele ciał świętych wychodzących z grobów powie-
dział: Uwierzył i wyznał, że Jezus jest naprawdę Synem Bożym. 

Mat. 27:53,54 

Paruzji odbędzie się pod koniec wielkiego ucisku i wtedy rozpocznie się pierwsze 
zmartwychwstanie – jedni drugich nie wyprzedzą. 

1 Tes. 4:15-17 

Czas zmartwychwstania nastąpi w jednym chwili, w mgnieniu oka, na dźwięk  
ostatniej trąby. U niewolnika ten czas trwa już 104 lata od 1914 r.  

1 Kor. 15:51,52  

Tak jak odszedł na obłoku tak przyjdzie. Dzieje 1:9-11 

„A zaraz po udręce owych dni ujrzą Syna Człowieczego, przy-chodzącego na  
obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, i pośle aniołów swoich z wielką trąbą,  
i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego kraoca nieba aż po 
drugi. a do drugiego”. 

Mat. 24:29-34 

Udręka wielkiego ucisku, będą trwała 3,5 roku  Obj. 13:5. Mat. 24:21,22 

Ucisk rozpocznie się wraz z pojawieniem się antychrysta 2 Tes. 2:3 ,  
a zakooczy się zabiciem go tchnieniem ust Jezusa. 

Obj. 19:19-21 
2 Tes. 2:8 

 

22. JEZUS – ZRODZONY CZY STWORZONY? 

Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało  Jan 1:3  

„On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym. 
Nie może byd, że Jezus jest: 'Pierworodnym' a jednocześnie 'Jednorodzonym', 
ponieważ te dwa określenia wzajemnie się nie wykluczają?  
W języku greckim pierworodny to — prototokos, a protoplastos - to pierwszy 
stworzony. Pan Jezus zawsze jest określany tym pierwszym terminem, Jednoro-
dzonym, a stworzony był Adam. 

Kol. 1:15 BP 

Niektórym ta wiedza nie wystarcza. Domagają się głębszej wiedzy, filozoficznej.  
Snują pseudofilozoficzne spekulacje na temat bytów pośrednich między Bogiem a 
człowiekiem. Przesadnie akcentują znaczenie sił demonicznych i aniołów.  
To wszystko prowadzi do podważania wyjątkowej roli Jezusa Chrystusa, jako 
jedynego rzeczywistego pośrednika między Bogiem a ludźmi . 

Rzym. 1:19 
 
 
1 Tym. 2:5,6 

 „Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy 
widzialne i niewidzialne; czy trony, czy panowania, czy nadziemskie władze,  
czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone”.  

Kol. 1:16 
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Ludzie mogą tworzyd, ale nie stwarzad, tak jak Jezus. Błąd jest w tłumaczeniu (Kol. 1:15).   
Ale jest skorygowany przez inne wersety: zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąd. (1 Jan 5:18) 

Jeśli Jezus byłby stworzony, to nie wolno mu oddawad czci, a Pan Jezus powie-
dział: „By wszyscy oddawali cześd Synowi, tak jak oddają cześd Ojcu.  

Jan 5:23 

Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też kooca życia, 
upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. 

Hebr. 7:3 

On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia.   Kol. 1:18 

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy,  
potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia”  

1 Kor. 15:20-23 

Niewolnik mądrośd, przypisał Jezusowi „Pan stworzył mnie jako pierwociny swo-
jego stworzenia, na początku swych dzieł, z dawna” Mądrości nie można interpre-
towad jako osoby Pana Jezusa, ponieważ On został zrodzony, a nie stworzony. 

Przyp. 8:22 

W Jezusie są ukryte: „wszystkie skarby mądrości i wiedzy.  Kol. 2:3 

Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleo, teraz została objawiona Jego świętym. Kol. 1:26 

Samemu mądremu Bogu, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki.  Rzym 16:27 BP 

Abyśmy nauczyli się nie rozumied więcej ponad to, co napisano. 1 Kor. 4:6 

 

23. KOŚCIÓŁ – EKLEZJA, A RELIGIE 

Głową kościoła jest Jezus Chrystus Ef. 1:22 

Pan Jezus w swoim kościele nie ustanowił niewolnika, ale apostołów, proroków, 
nauczycieli, duszpasterzy i ewangelistów. 

Efez. 4:11-15 

W kościele Jezusa niema przywódców i laików. Mat. 20:25-28 

Skorzystajmy z tej rady:  
„Musimy zbadad nie tylko to, w co sami wierzymy, lecz także to, czego naucza wyznanie, do którego 
należymy. Czy jego nauki są całkowicie zgodne ze Słowem Bożym, czy też są oparte na tradycjach ludz-
kich? Jeżeli miłujemy prawdę, to nie będziemy się obawiad takiego sprawdzenia.”              

Prawda, która prowadzi do życia wiecznego,  str.14, p. 5 

 

24 A. KRÓLESTWO BOŻE ZA DNI JEZUSA 

Niektórzy głoszą, że Królestwo Boże to kościół inni, inni że chodzi o duchowe KB, a czego uczy nas Pan 
Jezus i apostołowie? 

Po zmartwychwstaniu apostołowie pytali Jezusa: Panie, czy w tym czasie  
odbudujesz królestwo Izraelowi? Żydzi upatrywali KB, które tylko odnosiłoby się 
do ich narodu. 

Dziele 1:6 

Jan Chrzciciel widząc Jezusa - wołał: „Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się 
Królestwo Niebios”  – przybliżył się Pan Jezus 

Mat. 3:2  
Mar.1:15 

Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Mat. 4:17 
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Oto Królestwo Boże pośród was jest – czyli Jezus Łuk. 17:21 

A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło Królestwo Boże Mat. 12:28 

Od Chrzciciela, aż dotąd królestwo Boże doznaje gwałtu Mat:11:12 

Mówił także do nich: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą  
królestwo Boże przychodzące w mocy. 

Mar. 9:1 

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana (…) Tam przemienił się 
wobec nich. 

Mar. 9:2-8 

  

 

24 B. KRÓLESTWO BOŻE OD WNIEBOWSTĄPIENIA, DO MILENIUM 

Od wstąpienia Pana Jezusa do nieba, Jego słudzy w miejsce Chrystusa poselstwo 
sprawują. 

2 Kor. 5:20 
Efez. 4:11-15 

A Ja przekazuję wam Królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał. Łuk. 22:29 

Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Mat. 21:43 

Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie wejdzie do KB. Jan 3:5 

Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. 1 Kor. 4:20 

Nie bój się, maleoka trzódko! Upodobało się Ojcu dad wam KB. Łuk. 12:32 

Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwośd i pokój,  
i radośd w Duchu Świętym. 

Rzym. 14:17 

Błogosławieni ubodzy w duchu, ich jest Królestwo Niebios. Mat. 5:3 

Pozwólcie dzieciom przychodzid do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich 
należy Królestwo Boże. 

Łuk. 18:16 

Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla 
was od założenia świata. 

Mat. 25:34 

W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście do wiecznego królestwa 
Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. 

2 Piotra 1:11 

Zaprawdę mówię wam: wśród narodzonych z niewiasty nie pojawił się nikt,  
kto byłby większy od Jana Chrzciciela. A tymczasem najmniejszy w królestwie 
Bożym jest od niego większy. 

Mat. 11:12 

Do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo 
Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. 

Łuk. 16:16 

Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego  
umiłowanego. 

Kol. 1:13 
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24 D. CKRÓLESTWO BOŻE PODCZAS MILENIUM 

Gdyby podczas Milenium ludzie nie umierali, wtedy moglibyśmy powiedzied, że wypełniły się słowa 
‘bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi”.   

Podczas Milenium śmierd nadal będzie, zbierad żniwo, ale jako kara, a nie tak jak 
dziś Psalm 90:10 : „ Rózgą swoich ust uśmierci bezbożnego. 

Iz. 65:20 
Iz. 11:4,5 

Podczas Milenium będą dwie grupy ludzi:  

1.Tych którzy będą mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, którzy już nigdy 
nie umrą                                                                                                            (Obj. 20:5,6) 

1 Kor. 15:23 
Mat. 19:28 

2. Oraz ci, którzy będą żyd 1000 lat na ziemi. Iz. 13:11,12 

Zdecydowanie największą grupą będą Żydzi. Dzieje 2:30 

Rozgromi je berłem żelaznym, Roztłucze jak naczynie gliniane. Psalm 2:9 

Niewielu skorzysta z błogosławieostwa Milenium. Obj. 20:7-9 

Diabeł zwiedzie ludzi i będzie ich jak piasek morski. Obj. 20:8 

W obozie świętych nie wielu pozostanie. Obj. 20:9 

Przeciwnicy będą pochłonięci przez ogieo z nieba. Obj. 20:9 b 

Diabeł zostanie wrzucony do jeziora ognia i siarki. Obj. 20:10 

Po tym rozpocznie się  Sąd ostateczny – drugie zmartwychwstanie. Obj. 20:11,12 a 

Zostanie otworzona księga żywota. Obj.20:12 b 

Zostaną osadzenie ludzie, którzy żyli na ziemi (Dzieje 24:15). Obj. 20:13 

 

25. KRÓLESTWO BOŻE – NOWE NIEBO I ZIEMIA 

Wtedy zostanie pokonana śmierd jako ostatni wróg i Jezus zostanie poddany 1 Kor. 15:26 

Pan Jezus odda władzę Ojcu. 1 Kor. 15:28 

Nastanie nowe niebo i nowa ziemia. Obj. 21:1-4 

Wtedy wypełnią  się słowa modlitwy: „Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, 
jak w niebie, tak i na ziemi. 

Mat. 6:10 

Po stworzeniu wszystkiego Bóg odpoczął od dzieła swego. 1 Mojz. 2:2,3 

Podczas nowego nieba i nowej ziemi, Bóg, będzie wszystko nowe czynid.  
Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. 

Obj. 21:5 

 

26. KRÓLESTWO BOŻE WG ŚWIADKÓW JEHOWY 

„Jednakże Królestwo, o którym głosił Jezus, jest czymś drugo-rzędnym wobec 
zwierzchniej władzy Boga nad wszechświatem. To mesjaoskie Królestwo zostało 

Wykłady Pisma 
Świętego, tom II 
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powołane w określonym celu” rozdz. VII s. 387 

Apostoł Paweł jest innego zdania:  On uwolnił nas spod władzy ciemności i prze-
niósł do królestwa swego umiłowanego Syna. 

Kol. 1:13 

Królestwo Boże jest najważniejszą nauka Pisma Świętego, dlatego: „Baczcie, aby 
was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na 
podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie” Dlatego unikajmy 
tego kanału: 

Kol. 2:8 

„Ale Bóg Jehowa powołał też do istnienia widzialną organizację, swego „niewolni-
ka wiernego i rozumnego” złożonego z ludzi na-maszczonych duchem, aby w ten  
sposób dopomagad chrześcijanom ze wszystkich narodów w należytym  
zrozumieniu i praktycznym zastosowaniu Pisma Świętego. Kto nie nawiąże 
kontaktu z tym kanałem łączności, którym się posługuje Bóg, ten nie zrobi  
postępów na drodze życia, niezależnie od tego, jak często by czytał Biblią”.                      

Strażnica 18/1982 
s ak. 19 ak 4 

Ale dwa lata temu, ten kanał kazał głosicielem usunąd ze swoich biblioteczek – 
stara literaturę – dlaczego? Bo kanałem tym płynie wszystko:  

 

'Ludzie Brzasku Tysiąclecia' obwieszczali światu przez swych kaznodziejów  
i za pośrednictwem prasy, że w roku 1914 nadejdzie przepowiedziany  
w Biblii Dzieo Gniewu. 

 

Proroctwa te, jak również chronologia biblijna wskazują jednocześnie,  
że w roku 1914 rozpoczęło się niewidzialne panowanie Jezusa nad ziemią.  

Przebudźcie się!  
ROK LXIV, nr 2 

„przeto możemy spodziewad się w roku 1925-tym powrotu tych wiernych mężów 
Izraela ze stanu śmierci, gdy zostaną wskrzeszeni do życia i przywróceni  
do doskonałego stanu ludzkiego, oraz uczynieni widzialnymi,  
legalnymi przedstawicielami nowego porządku rzeczy na świecie.  

Miliony... str. 59-
60 

"I pszenica, i chwasty miały rosnąd aż do żniwa. Chociaż więc nie potrafimy jedno-
znacznie określid, kto należał do klasy pszenicy, to do naszych czasów zawsze 
musieli istnied jacyś jej członkowie. 

Strażnica 15.04 
2012 s. 32 

 

27. KREW 

Spożywania krwi w Izraelu groziło śmiercią. 3 Mojż. 17:10-16 

Poganie ofiarowali płody ziemi bałwanom, ale też spożywali krew. 1 Kor. 8:5 

Co sprzedają w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. 1 Kor. 10:25 

Paweł wyczula, abyśmy patrzyli na tych, którzy są słabi w wierze. 1 Kor. 8-13: 

Rzecz staje się nieczysta tylko dla tego, kto ją za taką uważa. Rzym 14:14 

Jeżeli komuś wydaje się nawet, że coś wie, to nie pojął on jeszcze, w jaki sposób 
należy z tej wiedzy korzystad. 

1 Kor. 8:1 b,2 

Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Rzym 14:23 

Jednak ten tekst nie dotyczy oceny naszego sumienia ale Bożego  postanowienia: Dzieje 15:28,29 
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„Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładad na was żadnego  
innego ciężaru oprócz następujących rzeczy nie-zbędnych: Wstrzymywad się od 
mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu;  
jeśli się tych rzeczy wystrzegad będzie-cie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi”. 

 

28. MODLITWA -CZYM JEST? 

Kiedy czytamy Biblię - Bóg mówi do nas. Kiedy modlimy się – to my mówimy do Boga. Jakiż to wielki 
przywilej rozmawiad ze swoim Stwórcą. 

Bliski jest Bóg tych, którzy wzywają Go szczerze. Ps. 145:18  

Wysłuchuje wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. 1 Jana 5:14,15 

Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Jak. 1:6,7 

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Mat. 6:7 

Nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie. 1 Tes. 5:17,18 

Że ciągle należy się modlid i nie ustawad. Łuk. 18:1 

Wejdź do swego mieszkania i módl się w ukryciu. Ma. 6:6 

„I wszystko otrzymacie, o co tylko prosid będziecie z wiarą. Mat. 21:22  

Anna z goryczą w duszy modliła się i bardzo płakała o Samuela. 1 Sam. 1:10  

„Proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we Mnie”. Jana 17:20  

Jeszcze bowiem nie opieraliście się aż do krwi, gdyście przeciwstawiali się  
grzechowi. 

Hebr. 12:2-4  

„Zmiłuj się nade mną, Boże, według miłosierdzia Twego, a według Twej dobroci  
odpuśd moje winy. 

Ps. 51:3 

„A Bóg zlitował się i nad Rachelą; i otworzył jej łono”  1 Mojż. 30:22  

Błagał Boga, a On ulitował i przywrócił mu dawną prawośd”  Hioba 33:26 

„Wierny będzie się modlił do Ciebie w czasie potrzeby. Chodby nawet fale wód  
uderzały, jego nie dosięgną”. 

Psalm 32:6  

Modlitwa jest prośbą do Boga o czyste sumienie.  

 

29. NIEWOLNIK STRAŻNICY – KIM JEST? 

Pan Jezus: „Ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami,  
innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Apostoł Paweł nic  
nie wspomina w tym miejscu o  niewolniku. 

Efez. 4:11 

Niewolnik najchętniej cytuje te wersety.  Mat. 24:45-47 

Kiedy cytujemy całą wypowiedź o złym o dobrym słudze, mamy całkowicie inny obraz, ponieważ nagro-
da i kara odbędzie się w tym samym czasie. 
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Ponieważ nadal jest dobry i zły sługa, to znaczy, że Pan Jezus nie przyszedł. Mat. 24:48-51 

Aby siebie wynieśd ponad innych przypisał sobie miano dobrego sługi, tym samym 
bezprawnie ogłosił niewidzialne przyjście Jezusa, chod Jezus i apostołowie,  
głoszą o widzialnej Paruzji, jak czytamy:    

Mat. 24:29-32 

A zaraz po udręce owych dni (…) ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego,  
i wtedy biadad będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego,  
przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 

Mat. 24:2-31 

Gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej.  2 Tes. 1:7-9 

Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko Obj. 1:7 

Kłamstwo rodzi kłamstwo, samowolne wybicie się na niewolnika dobrego, spowodowało, że wyzna-
czał czas swego działania na rok 1874, 1925, 1914,1918. Żadna z tych dat nie wypełniła sie:  
„Druga obecnośd Chrystusa rozpoczęła się niewidzialnie jesienią roku 1874. Wprowadzając 40 letni 
okres żniwa Następnie uderzająco dokładnie wskazali na rok 1914 jako na koniec czasu pogan".                                   

Trzy Światy czyli Plan Zbawiania 

(...) wiosną 1918 r. nastąpiło przepowiedziane w Biblii znamienne wydarzenie, mianowicie przyjście 
posłaoca Jehowy, Jezusa Chrystusa, do świątyni na sąd, w celu oddzielenia klasy „niewolnika wiernego i 
rozumnego” od grupy „złego niewolnika”.                     Wykwalifikowani cz. IV s.64 § 4 wyd.1957 

W swych kłamstwach ucieka się do gnostycznych i ateistycznych stwierdzeo: 

Gdyby Chrystus widzialne ukazał się na niebie, to nie mogłoby go przecież zobaczyd "wszelkie oko". Na 
przykład gdyby się ukazał nad Australią, czy dostrzeżono by go w Europie, Afryce i obu Amerykach? 
                                                                                              Prowadzenie rozmów na podstawie Pism s. 254. 

Biblia mówi tu o widzeniu, ale nie w sensie dosłownym, tylko w znaczeniu rozpoznania albo uświado-
mienia sobie (...) Wyrażenie "każde oko go zobaczy" znaczy więc, że każdy sobie uświadomi, czyli zro-
zumie, że Chrystus jest obecny.                                 Będziesz mógł żyd wiecznie w raju na ziemi 142 § 13 

Pan Jezus przyjdzie i ukarze złego, a dobrego nagrodzi i to w tym samym czasie. Niewolnikiem wiernym 
jest każdy uczeo Jezusa Chrystusa, który trwa w nauce apostolskiej (Dzieje2:42). 

Będąc uczniem Chrystusa staraj się: „aby przygotowad świętych do dzieła posłu-
giwania, do budowania ciała Chrystusowego, do jedności wiary i poznania Syna 
Bożego, nie byli dziedmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszu-
stwo ludzkie. 

Efez. 4:12-15 

 

30 A.  ODRODZENIE JEST Z ŁASKI 

 „Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga… Rzym. 3:11,12 

Zbawienie jest przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków. Efez. 2:8-10 

Otworzymy drzwi naszego serca, i zaprośmy Zbawcę. Obj. 3:20 

Trwajmy w krzewie winnym, bo jeśli uschniemy i będziemy odłamani. Jan 15:4 
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30 B.  BODRODZENIE – NOWO NARODZENIE 

Wybawił nas nie ze względu na nasze czyny, ale dzięki swojemu miłosierdziu przez 
obmycie, które odradza. 

Tyt. 3:5 

Bez odrodzenia nie można oglądad Królestwa Bożego. Jan 3:5-7 

Odrodzenie dokonuje się przemiana człowieka. Efez. 4:22-24 

Ci, którzy Go przyjęli, dał moc, aby stali się dziedmi Bożymi. Jan 1:12 

Duch świadczy, że jesteśmy dziedmi Boga, i spadkobiercami   . Rzym. 8:16,17  

Stajemy się nowym stworzeniem. 2 Kor. 5:17 

Zwleczmy "starego człowieka" przyobleczmy się w "nowego", który odnawia  
się ustawicznie ku głębszemu poznaniu Tego. 

Kol. 3:9,10 
Efez. 4:24 

Wszyscy bowiem dzięki wierze jesteście synami Boga. Gal. 3:26 

 

30 C. ODRODZENIE - NIEZBĘDNE 

Odrodzony człowiek nie postępuje wg modły tego świata  Rzym. 12:2 

"Wielka rzesza nie dozna przemiany swej natury z ludzkiej w duchową i dlatego nie potrzebuje uspra-
wiedliwienia przez wiarę, ani przypisania jej sprawiedliwości, czego dostępuje 144000 „wybranych”.                       

Życie wieczne w wolności synów Bożych s. 250 § 22 

Wielka rzesza: „Czy w  ogóle chcą iśd do nieba? Jeżeli ich zapytasz, czytelniku usłyszysz odwiedź  
negatywną, ponieważ nie uważają siebie za zrodzonych z ducha Bożego, co jest warunkiem żywienia  
takiej niebiaoskiej nadziei.                                                                           Strażnica CII/5 s. 2 p. 4 Rok 1981 

Nie ma klasowości w Chrystusowym kościele:                                   Efez. 4:4 

Konieczne jest upamiętanie od grzechu. Rzym. 8:7,8 

Jeżeli więc Syn wyzwoli was, będziecie naprawdę wolni. Jan 8:36 

Jeżeli trwacie przy mojej nauce, jesteście naprawdę moimi uczniami. I poznacie 
prawdę, a prawda was wyzwoli. 

Jan 8:31,32 

Jeśli będziemy pokładad nadzieję w ciele – pomożemy. Natomiast, dzięki Duchowi, 
żyd będziemy. Ci którymi Duch Boży kieruje, są synami Boga. 

Rzym. 8:13,14 

Każdy postępujący sprawiedliwie z Niego się narodził. 1 Jan 2:29 

Każdy, kto miłuje z Boga się narodził i zna Boga. 1 Jan 4:7 

 

31. ODSTĘPSTWO, OD KOGO I CZEGO? 

Odstępstwo (gr. apostasia) jako rzeczownik występuje w NT dwa razy. Żydzi, którzy uwierzyli w Jezusa i 
wrócili do Zakonu: „wszyscy nadal trzymają się gorliwie Prawa” (Dzieje 21:21), oraz  w (2 Tes.2:3) „że 
dzieo Paoski nie nadejdzie, zanim nie stwierdzi się wielkiego odstępstwa”. Słowo odstępstwo może 
oznaczad, odpadnięcie, bunt, porzucenie, ale nie od jakiejś religii, ale Boga i Jego Słowa: 
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Znaczy zerwad zbawczą więź z Chrystusem. Hebr. 6:4-6 

Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, 
które by odpadło od Boga żywego. 

Hebr. 3:12 BW 

Odstępstwo tj. odrzucenie całej nauki Jezusa Chrystusa i apostołów (Iz. 29:13; 
Mat. 23:25-28;  Rzym. 6:15-23, 8:6-13 

1 Tym. 4:1;  
2 Tym. 4:3 

Wrócenie do Zakonu, to wypaśd łaski Gal. 5:4 

Ci którzy bluźnili, Paweł oddal szatanowi. 1 Tym. 1:18-20 

Wypierają się Jezusa. 2 Piotra 2:1,15 

Są chmurami bez deszczu, niszczącymi wichrami. Judy 1:11-13 

Nie wierzą Pismu i Bogu. Jana 5:44,47 

Tolerancja grzechu (Efez. 5:5) 1 Tym. 6:9-11 

Czas opamiętania 

Nie zasmucajmy, ani nie odwracajmy się od tego, który widząc nasze problemy  
porusza nasze sumienie i serce. 

Efez. 4:30,  
Hebr. 3:7,8 

Jeszcze jest czas łaski, czas zbawienia – nawródmy się (Hebr. 4:16). Hebr. 3:13 

  

 

32. OKUP 

Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyd i dad swoje  
życie na okup za wszystkich, którzy w Niego uwierzą. 

Mar. 10:45 
1 Tym. 2:6 

Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę. Rzym. 3:25,26 

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według  
bogactwa Jego łaski                   

Efez. 1:7 
1 Jan 1:7 

Gdyż prawo tego ducha, który daje życie w jedności z Chrystusem Jezusem,  
uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. 

Rzym 8:2 

Który wykupił od wszelkiej nieprawości i oczyścił sobie lud na własnośd,  
gorliwy w dobrych uczynkach. 

Tyt. 2:14 

„Usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu.”                                                            
Patrz czasze gniewu. 

Rzym 5:9-11  
Obj. 15:16 

Ofiarę złożył raz na zawsze. Hebr. 9:25,26 

 

33. NIE OBCHODZIMY PASCHY, ALE NOWE PRZYMIERZE 

14 Nisan – Pascha była dniem pamiętnym dla każdego Żyda. 2 Mojż 12:1,6,14 

W dniu Paschy Jezus wypełnił Zakon i ustanowił Nowe Przymierze. (Mat. 5:17,18) Mat. 26:27,28 
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Zakon przeminął, a wraz z nim jego przepisy i święta:  Hebr. 8:7,13 

Wracając do Zakonu, wypadamy z łaski Gal. 5:4,5 

Apostołowie po zmartwychwstanie Pana Jezusa nie obchodzili 14 Nisan:  

Codziennie, nie raz w roku zbierali się w świątyni, po domach, łamiąc chleb. Dzieje 2:46 

Pierwszego dnia po sabacie, zebrali się na łamanie chleba. Dzieje 20:7 

Z doniesieo NT wynika, że WP spożywali przy każdej okazji  

„Albowiem, ilekrod ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierd Paoską  
zwiastujecie, aż przyjdzie” 

1 Kor. 11:25,26 

Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli 
żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny,  
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 

Jan 6:53,54 

Obchodząc WP, czekamy na Paruzję, kiedy weźmie wybranych do siebie Jan 14:2,3 

 

34. NIEGODNE SPOŻYWANIE CHLEBA I WINA? 

Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Paoski niegodnie, winnym staje się 
Ciała i Krwi Paoskiej. Niech każdy zważa i bada siebie. 

1 Kor. 11:27-29 

Niektórzy zbyt liberalnie obchodzą WP: „Dlatego to właśnie wielu wśród was 
słabych i chorych i wielu też pomarło. Osądzajmy sami siebie. 

1 Kor. 11:30,31 

 

35. INNA EWANGELIA ROKU 1914 

Nie jest to jedna i ta sama ewangelia. Świadkowie Jehowy rzeczywiście głoszą ››ewangelię‹‹, czyli ››do-
brą nowinę‹‹, gdyż mówią o niebiaoskim Królestwie Boga, które zostało ustanowione po zakooczeniu  
››czasów pogan‹‹ w roku 1914 wprowadzeniem na tron Jego Syna, Jezusa Chrystusa”.                                              

Strażnica 1981/24 s 7 ak. 3 

Paweł do Żydów napisał: Tymczasem nie ma innej ewangelii; są tylko ludzie,  
którzy siejąc wśród was zamęt, chcieliby odmienid Ewangelię Chrystusa. 

Gal. 1:7 

„Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary,  
a nieobrzezanych przez wiarę 

Rzym. 3:30 

Chwała, cześd i pokój spotka każdego, kto czyni dobrze - najpierw Żyda,  
a potem Greka. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. 

Rzym 2:10,11 

W tym linku jest wypowiedź Żyda, który uwierzył w Pana Jezusa, i mówi jak Żydzi rozumieją chleb i 
wino:                                                       https://www.youtube.com/watch?v=W8kmw9F1CuE&sns=em 

 

36. PIEKŁO - HADES 

Słowo piekło pochodzi z mitologii greckiej. Biblia odróżnia piekło od grobu. Dla określenia piekła tłuma-
cze używają najczęściej greckiego słowa gehenna. Dla określenia grobu zaś słów greckich mnema,  
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mnemeion. 

W tych miejscach używa słowa gehenna    

„I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabid nie mogą; bójcie się 
raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyd w piekle”. 

Mat. 10:28 

„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, 
aby pozyskad jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem  
piekła dwakrod gorszym niż wy sami”. 

Mat. 23:15 

„Język (…) bezcześci ciało; płomieniem, który pochodzi z piekła, ogarnia wszystkie 
obszary naszego życia”.   

Jak. 3:6 BWP 

 

37. OKREŚLENIA GROBU - SŁOWEM GRECKIM - MNEMA 

Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego. Jan 5:28 

Pan Jezus powiedział, że Łazarz był w grobie cztery dni Jana 11:17 

Dawid umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas. Dzieje 2:29 

JEZUSOWI wyznaczono grób wśród bezbożnych. Iz. 53:9 

Oto Ja przyłączę cię do twoich ojców i w pokoju będziesz złożony w twoim grobie. 2 Krn. 34:28 

Niektórzy głoszą,  że Jezus poszedł do piekła głosid ewangelię 

W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były 
nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego. 

1 Piotra 3:19,20 

Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, 
umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. 

2 Piotra 2:4 

Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili 
własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzieo sądu; 

Judy 1:6 

 

38. PRZEŚLADOWANIE Z POWODU PANA JEZUSA 

Pan Jezus nie zbawił nas ani uśmiechem, ani cudami, tylko wielkim cierpieniem. 

Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieśd pokój na ziemię, ale miecz. (Obj. 13:10) Mat. 10:34 
Mich. 7:6 

Prześladowanie ze względu na imię  Jezus, a nie JHWH. Mat. 10:35,36 

Kto miłuje ojca matkę bardziej niż Pana Jezusa nie jest Go godzien. Mat. 10:37 

I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest godzien. Mat. 10:38 

Kto stara się zachowad życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie,  
znajdzie je. 

Mat. 10:39 

Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje. Mat. 10:40 
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Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka; sprawiedliwego 
jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę. 

Mat. 10:41 

A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody,  
nie straci zapłaty swojej. 

Mat. 10:42 

 

39. PREDESTYNACJA - PRZEZNACZENIE 

Niektórzy głoszą, że raz zbawiony na zawsze zbawiony i Bóg nie może odebrad nam zbawienia bez 
względu na to co robimy. To kłamstwo wyrządza wiernym niepowetowane straty. To prawda, że Bóg 
chętnie daje, ale jak trzeba to wycina.                                                                                              (Jana 15:4) 

Bóg wybrał Żydów, ale i ich karał: Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi  
naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. 

Rzym 11:21 

Jezus nie wchodzi nieproszony, dlatego otwórzmy Mu drzwi naszych serc.  Obj. 3:20 

Przyjęcie łaski owocuje dobrowolnym pójściem za Jezusem, na Jego prawach  
i zasadach. 

Marka 1:17 
Jan 21:22 

Bóg wybrał ludzi od założenia świata.                                                         Rzym. 8:29 Efez. 1:4,5 

Jeśli nie wytrwamy w Jego Słowie, czeka nas śmierd. Obj. 13:7,8 

Nie lękaj się cierpieo, Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę. Obj. 2:10 

Ponieważ zachowałeś nakaz mój, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby,  
by doświadczyd mieszkaoców ziemi. 

Obj. 3:10 

Pan Jezus przyjdzie wzbudzid tych co umarli i przemienid żywych. 1 Tes. 4:15-17 

Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Mat. 22:14 

 „Demas bowiem mię opuścił umiłowawszy ten świat”. 2 Tym. 4:10 

„Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, którzy dawno już są zapisani  
na to potępienie. 

Judy 1:4 

„Jeśli bowiem ktoś już raz otrzymał światło wiary, poznał wartośd darów  
niebieskich, znalazł się w szczególnej jedności z Duchem Świętym, rozsmakował 
się we wspaniałości słowa Bożego i doświadczył sam cudownych przejawów mocy  
Bożej znamiennej dla czasów przyszłego życia,” 

Hebr. 6:4,5-6 
BWP 

Po otrzymaniu darów ducha, gdy się odwracamy, wystawiamy na urągowisko 
Syna Bożego.  

Hebr. 6:6; Patrz  
Hebr. 10:29-31  

 

40. RAJ W NIEBIE NIE NA ZIEMI? 

Adam i Ewa mieszkali w Edenie, a nie w raju: „A zasadziwszy ogród w Eden  
na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka. 

1 Mojz. 2:8 

Raju nigdy nie był na ziemi: Zwyciężającemu dam jeśd z drzewa życia, które jest  
w raju Bożym. 

Obj. 2:7 
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Pan Jezus nie obiecał Łotrowi Edenu, ale Raj.  Łuk. 21:43 

Ani Pan Jezus, ani Łotr nie poszli od razu po śmierci do nieba Jan 20:17 

Pan Jezus wstąpił do nieba po 40 dniach Dzieje 1:3 

Zmarli w Chrystusie, tak jak Łotr oczekują na pierwsze zmartwychwstanie, podczas 
Jego Paruzji                                                                    (1 Kor. 15:23,51,52) 

Jana 14:2,3 
1 Tes. 4:15-17 

Życie wieczne w raju na ziemi wymyślił niewolnik Strażnicy, wydłużając Milenium do wieczności  (1 Kor. 
15:50). 

 

41. MAŁŻEOSTWO 

Bóg jest twórcą małżeostwa! Dzieci mają opuścid rodziców, a nie współmałżonka. Rodz. 2:23,24 

Pan Jezus powiedział co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza. Mat. 19:3-8 

Bóg dopuszcza do rozwodu, ale kto  rozwiedzioną poślubi – cudzołoży. Mat. 19:9 

Kto rozwodzi się z żoną i żeni się z inną, cudzołoży, i kto żeni się z rozwiedzioną, 
cudzołoży (Mat. 5:32). 

Łuk. 16:18 

Gdy poganin chce się rozwieśd niech to uczyni. 1 Kor. 7:12-15 

We czci niech będzie małżeostwo pod każdym względem i łoże nieskalane,  
gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. 

Hebr. 13:4 

Mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: Efez. 5:22 

Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego 
siebie. 

Efez. 5:25 

Pouczajcie młodzieoców, żeby byli powściągliwi.  Tyt. 2:6-8 

Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu. Tak jak kościół  
ma byd poddany Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim (Ptr. 3:1-7). 

Efez. 5:21,23 

Starsze niewiasty niech uczą młodsze, jak kochad mężów i dzieci, jak pielęgnowad 
rozsądek, czystośd, gospodarnośd i dobrod, jak wreszcie ulegad mężom tak iżby 
nikt nie znieważał słowa Bożego. 

Tyt. 2:3-5 

 

42. DZIECI POSŁUSZNE RODZICOM 

Dzieci mają byd posłuszne bo tj. przykazanie z obietnicą. 2 Mojż.  20:12; Kol. 3:20 Efez. 6:1-3 

Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom, gdyż to podoba się Panu. Kol. 3:20 

Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą. Ps. 127:3 

Powinni bardziej troszczyd się o ich wiecznośd niż o dobra materialne  
(Psalm 78:3-7). 

5 Mojz. 6:7 

Nie powinno się żadnego dziecka faworyzowad, ale napominad i pokazywad im 
nadzieję, pokorę, łagodnośd i cierpliwośd.       

Kol. 3:12-14 
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Aby umiłowały sprawiedliwośd, a znienawidziły nieprawośd. Hebr. 1:9 

Synu mój, nie lekceważ sobie napomnieo Paoskich i nie buntuj się, kiedy cię za-
cznę karcid. Kogo Bóg miłuje tego karci.                                                    (Przyp. 23:13) 

Przyp. 3:11,12 
Przyp. 13:24 

Chroo dzieci przed wpływem tego świata (1 Jana 2:15-17). Przyp. 13:20 

Nauczaj je, że tu na ziemi jesteśmy przechodniami. Hebr. 11:13-16 

Rodzice, nie rozdrażniajcie dzieci, żeby nie upadły na duchu. Kol. 3:21 

Powierzaj swoje dzieci Bogu w modlitwie. Jak. 5:16-18 

Żeby byli świadomi, dlaczego są prześladowani. 2 Tym. 3:12 

Wychowuj chłopca, a nie zjedzie z niej (Przyp. 22:13,14). Przyp. 22:6,15 

Nie dzieci rodzicom winny gromadzid dobra. 2 Kor. 12:14 b 

 

43. NOWE ŚWIATŁO 

Pan Jezus zapowiedział, że: „gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie 
sam od siebie mówid będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówid będzie, i to, co ma przyjśd, wam oznajmi”  
(Jan 16:13; 14:26).  
Apostołowie trzymali się tej zasady, dlatego nie musieli niczego odwoływad, tak jak niewolnik Strażnicy. 
Nowe światło to ucieczka przed starym kłamstwem.  Werset na który się powołują, nic nie mówi  
o dozowaniu poznania, ale o ludziach sprawiedliwych: „Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy  
porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia (Przyp. 4:18). 
Ale to rzekome dozowanie, jest wentylem bezpieczeostwa, przed zmyślonymi baśniami, przed którym 
Paweł ostrzegał Tymoteusza: „By nie zajmowali się baśniami i rodowodami bez kooca, które prowadzą 
raczej do sporów, a nie służą zbawczemu działaniu Bożemu, polegającemu na wierze” (1 Tym. 1:4). 

Oto one: „Jehowa uczy swój lud przede wszystkim na cotygodniowym studium Biblii prowadzonym  
za pomocą Strażnicy. Czy traktujesz to zebranie jako sposobnośd odbierania pouczeo od Jehowy?”                        

Strażnica, 1 sierpnia 1995, nr 15, s. 17, § 13 

Chod nie utrzymała się żadna teoria wymyślona przez owego niewolnika, pisze do głosicieli, że:  
„My nie mamy czego się wstydzid gdyż nasza praca i nasze orędzia nie są szalbierstwem, lecz cechuje je 
sprawiedliwośd i prawda. Dlatego możemy jaśnied pełnią chwały tego światła. Nie posługujemy się  
nieuczciwie Słowem Bożym“.                                                                            Strażnica 1990/14 s  18 § 9 

 

44. SABAT 

Sabat obowiązywał w Starym Przymierzu, tylko Żydów.                    (2 Mojż. 31:16) 2 Mojż. 20:8-11 

Ktokolwiek  wtedy znieważył sabat, był ukarany śmiercią. 2 Mojż. 31:14 

Pan Jezus nie przyszedł rozwiązad, lecz wypełnid Zakon. Mat. 5:17,18 

Koocem zakonu jest Chrystus. Rzym. 10:4 

On zniósł zakon przykazao i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyd w sobie sa-
mym z dwóch jednego nowego człowieka. 

Efez 2:15 
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Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia  
w Prawie, wypadliście z łaski. 

Gal. 5:4 

Zakon nie obowiązywał chrześcijan. Kol. 2:16,17 

Niech każdy pozostaniu przy swoim zdaniu. Rzym. 14:5 

Apostoł podaje nam zasadę: „wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania,  
jest grzechem” Nie wymuszaj na innych swego przekonania.                   

Rzym. 14:5,23 
Tyt. 1:15 

 

45. SĄD NALEŻY DO CHRYSTUSA 

Dał Mu też władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym.   (Rzym. 2:16 Jan 5:22,27 

Nie ma ani jednego sprawiedliwego, kto by szukał Boga. Rzym. 3:10,11 

Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Rzym 3:23 

Usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupieni w Jezusie. Rzym 3:24 

Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Rzym 4:8 

Okazuje miłosierdzie, i kogo chce, czyni zatwardziałym. Rzym 9:18,19 

Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeostwu, aby wszystkim okazad swe  
miłosierdzie. 

Rzym 11:32 

Miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Jak. 2:13 

Tylko dzięki miłosierdziu możemy otrzymad zbawienie. Rzym 9:15 

Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do 
obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym po-śród wielu braci; a których 
przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których 
usprawiedliwił, tych i uwielbił. 

Rzym. 8:29,30 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Mat. 5:7 

Mamy arcykapłana, który potrafi współczud słabościom naszym (4:15,16). Hebr. 2:17,18 

 

46. ŚMIERD 

Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeśd, bo gdy tylko zjesz z niego,  
na pewno umrzesz. 

Rodz. 2:17 

Jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierd,  
i w ten sposób śmierd przeszła na wszystkich. 

Rzym 5:12 

Przez posłuszeostwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Rzym 5:19 

Gdy skooczy się 1000 lat, szatan zostanie wrzucony do Jeziora ognistego. Obj. 20:10 

W tym samym czasie odbędzie się Sąd Ostateczny zwany drugim zmartwychwsta-
niem. 

Obj.20:11-15 
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Pan Jezus wtedy odda władzę Ojcu  kiedy pokona śmierd. 1 Kor. 15:24-28 

Wtedy wypełni się proroctwo z Izajasza 65:17,18 i 2 Piotra 3:13. Obj. 21:1-5 

 

47. SNY I WIDZENIA 

Sny pochodzą z zajęd i trosk doczesnych Koh. 5:2,6 

Sny też pochodzą od Boga. Hiob 33:14-17 

Przez sen Bóg przemówił do Józefa. Mat. 1:18 

Widzenie, które dał Piotrowi. Dzieje 10:15,16 

W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedooczyk stanął błagał go:  
Przepraw się do Macedonii i pomóż nam! 

Dzieje 16:9 

Pan Jezus i Jego metody głoszenia nie ulęgają zmianom. Hebr. 13:8 

Sny i widzenia mogą byd od złych sił.  Jer. 23:25-27 5 Mojz. 13:2-6 

Sen czy widzenie nie może odbiegad od nauczania od Biblii. 1 Tym. 4:1 

Jeśli od Boga będzie sen czy widzenie, to tą samą drogą będzie też wyłożone. Dzieje 2:17 

 

48. ŚWIADKAMI JHWH, CZY JEZUSA? 

Izraelici byli świadkami JHWH. Iza. 43:41-14 

Bóg zapowiadał, że Izrael nazwą nowym imieniem. Iz. 62:2 

Sługom będzie nadane inne imię, nie świadkowie Jahwe. Iz.65:15 

To nowe imię to chrześcijanie, Christianos  około 44 r. n.e.  w Antiochii. Dzieje 11:26 

Agrypa bronił się, aby Paweł nie zrobił z niego chrześcijanina. Mat. 26:28 

Piotr napisał: jeśli cierpi jako chrześcijanin. 1 Piotra 4:16 

Nie uprawnione jest wstawianie do NT imię Boga JHWH, ponieważ Ojciec wszyst-
ko przekazał Synowi. 

Efez. 1:18-22 
Dzieje 4:12 

 

49. ŚWIĘTA - URODZINY 

Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia bądź w sprawie 
święta czy nowiu, czy szabatu. 

Kol. 2:16 

Czy chrześcijanie mogą obchodzid urodziny? „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek 
innego wszystko na chwałę Bożą”. 

1 Kor. 10:31 
1 Kor. 15:33 

Dla nieczystych wszystko jest nieczyste  Tyt. 1:15 

Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: Oto żarłok i pijak,  
przyjaciel celników i grzeszników. Wielu dziś wyłączyłoby Jezusa za to. 

Łuk. 7:34 



 
29 

Mamy kierowad się  Słowem Bożym i sumieniem Rzym 14:23 

Niechaj nikt nie odważa się krytykowad was czy to z powodu pokarmu i napoju,  
czy też z powodu święta, lub szabatu. 

Kol. 2:16 

 

50. TRÓJCA 

O Ojcu: Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz niego. 5 Mojz. 6:4 

O Synu: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Mat. 16:16 

O Duchu Świętym: „lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we 
wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówid będzie, lecz cokolwiek usłyszy, 
mówid będzie, i to, co ma przyjśd, wam oznajmi”. 

Jan 16:13 

Nigdzie nie znajdujemy w Biblii, że Duch Święty jest Bogiem, ale nikt nie może podważyd jakie dostał 
zadanie od Ojca i Syna. 

Nie definiujemy Ojca, Syna i Ducha Świętego, ponieważ tego nie czynili apostołowie   

Gdyby zbawienie było w trójcy, musielibyśmy w nią wierzyd, skoro jest w Jezusie, trwajmy w tym.  

 

 51 A. WIARA I TRWANIE W NAKAZACH PAOSKICH 

Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Chrystusa. Rzym 10: 17 

Wiara zwycięża świat jeśli wierzymy, że Jezus jest Synem Bożym. 1 Jan 5:5 

Wszystko mogę w tym który mnie umacnia. Filip. 4:13 

W tej walce mamy zapewnioną pomoc aniołów. Hebr. 1:14 

Uwierzyd i trwad w Słowie Pana Jezusa (Mat 18:20). Jan 8:31,32 

Wiara i bojaźo Boża nas ochrania. Ps. 111:10 

Wiara pomaga trwad w cierpieniach. 2 Tym, 1:12 

Nie przyjdą większe próby jakie możemy znieśd. 1 Kor. 10:13 

Mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. 1 Piotra 1:5 

 

51 B. WIARA I BOJAŹO PAOSKA -POCZĄTKIEM MĄDROŚCI 

Wiara i bojaźo Boża jest szkołą mądrości.                                                      (Przyp. 1:7)   Przyp. 15:33 

Błogosławiony mąż który ma upodobanie w Bożych przykazaniach.   (Dzieje 10:35) 5 Mojż. 6:5 

Obyśmy w sercach mieli tę samą bojaźo i Jego przykazania. 5 Mojż. 5:29 

Wszystkie postanowienia Boże są sprawiedliwe i słuszne.                   (1 Piotra 2:17) Ps. 19:10 
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51 C. WIARĘ TRACI SIĘ PRZEZ ZŁE TOWARZYSTWO 

Złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. 1 Kor. 15:33 

Nie wchodź na drogę bezbożnych, bo polegniesz. Przyp. 4:14-16 

Posilajmy się Słowem i modlitwą aby nas diabeł nie podszedł (1 Ptr. 5:8). 2 Kor. 2:11 

Wiara nie jest rzeczą wszystkich. 2 Tes. 3:2 

 

52. WIZERUNKI - BAŁWOCHWALSTWO 

Tylko Ten, kto przyszedł od Boga, widział Ojca. Jan 6:46 

Do kogóż to przyrównacie Boga i jaki obraz zastosujecie?   (Rzym 1:23-25 Iz. 40:18 

Bóg powiedział: „Nie czyo sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek,  
co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią”. 
Nie będziesz im oddawał czci. 

2 Mojż. 20:4,5 

Bożyszcza ich są ze srebra i złota, Są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią, 
Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą, Mają nozdrza, a nie wąchają. Mają 
ręce, a nie dotykają, Mają nogi, a nie chodzą, Ani nie wydają głosu krtanią swoją. 
Niech będą im podobni twórcy ich, Wszyscy, którzy im ufają! 

Ps. 115:4-8 

Nie powinniśmy mniemad, że Istota Boska jest podobna do złota albo srebra,  
albo kamienia. 

Dzieje 17:29 

Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej 
bożkom. 

Iz. 42:8 BT 

Chodbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Iz. 1:15 

Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych. Dzieje 7:48 

Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześd w Duchu  
i prawdzie. 

Jan 4:24 

 

53 A. ZBAWIENIE W IMIENIU JEZUSA 

Uznanie Jezusa za Pana. Rzym. 10:9,10 

Tylko w Nim jest Zbawienie. Dzieje 4:12 

Na imię Jezus ma się zgiąd wszelkie kolano. Filip. 2:9-11 

 

53 B.  BCO NALEŻY UCZYNID ABY BYD ZBAWIONYM? 

Wielu ludzi przypisuje sobie zbawienie przez swoje uczynki, czumu zdecydowanie 
przeczy nauczanie Biblii. 

Iz. 64:6 

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;  
nie z uczynków. 

Efez. 2:8-10 
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Uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazad. Mat. 23:5 

Nikogo Pan Jezus na zbawia na siłę: Stoi u drzwi i kołacze, aż Mu otworzą. Obj. 3:20 BW 

Każdy musi uznad, że Jezus jest Jego Panem a nikt inny . 2 Kor. 4:5 

Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Jan 6:40 

Bo w Nim właśnie każdy, kto wierzy, dostępuje usprawiedliwienia. Dzieje 13:39 

Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwośd. Rzym, 4:3,4 

 

53 C. CZY ZBAWIENIE MOŻNA UTRACID? 

Z drżeniem mamy zbawienie swoje sprawowad. Filip. 2:12 

Kto słucha i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. Jan 5:24 

Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Rzym 8:1 

Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Mat. 22:14 

„Demas bowiem mię opuścił umiłowawszy ten świat”. 2 Tym. 4:10 

„którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a nawet wypierają się jedyne-
go Władcy i Pana naszego Jezusa”. 

Judy 4 

„Jeśli bowiem ktoś już raz otrzymał światło wiary, poznał wartośd darów niebie-
skich, znalazł się w szczególnej jedności z Duchem Świętym, rozsmakował się we 
wspaniałości słowa Bożego i doświadczył sam cudownych przejawów mocy Bożej 
znamiennej dla czasów przyszłego życia,” 

Hebr. 6:4-6 BWP 

a potem taki człowiek mimo wszystko odpadnie od wiary, to jest wprost niemoż-
liwe sprowadzid go ponownie na drogę *prawdziwego+ życia, gdyż dokonało się w 
nim jakby drugie ukrzyżowanie i wystawienie na urągowisko Syna Bożego.  

Hebr. 6:6;  
Patrz Hebr. 10:29-
31 BWP 

Za wszelkie potknięcia powinniśmy przeprosid w modlitwie, a Pan Jezus jest  
ubłaganiem za grzechy nasze. 

1 Jan 1:7-10 
1 Jan 2:1,2 

 

54. ZIEMIA – W STARYM I NOWYM PRZYMIERZU 

Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie  
i twemu potomstwu.                                 

1 Mojż. 28:13 

Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszowad. Ps. 37:9 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własnośd posiądą ziemię. Mat. 5:5  

Apostoł Paweł napisał gdzie jest miejsce zbawionych 

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. 

Filip. 3:20 

Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których 
będzie mieszkała sprawiedliwośd. 

2 Piotra 3:13 
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Na jaką obietnicę oczekiwał ap. Piotr? 

Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Iz. 65:17 

Proroctwo Izajasza zapowiadało czas: I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo 
pierwsze niebo. 

Obj. 21:1 

Gdzie nie ma wody tam nie ma życia: Pierwsza ziemia przeminie i morza już nie 
będzie 

Obj. 21:1 

Jan ujrzał zbawionych: Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga.       (Hebr. 11:10,16) Obj. 21:2 

Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi Obj. 21:3 

Który przemieni znikome ciało nasze w postad, podobną do uwielbionego ciała 
swego. 

Filip. 3:21 

Ciało i krew nie mogą odziedziczyd Królestwa Bożego ani to, co skażone,  
nie odziedziczy tego, co nieskażone. 

1 Kor. 15:50 

Nauka o życiu wiecznym na ziemi nie pochodzi z Biblii: Zwycięzcy dam spożywad  
z drzewa żywota, które jest w raju. 

Obj. 2:7 
 

Po Armagedonie tylko przez 1000 lat, ludzie będą żyli w fizycznym ciele. Obj. 20:4-10 

Oto wszystko nowym czynię. (…) słowa te są pewne i prawdziwe. Obj. 21:5 

 

55 A. WSKRZESZENIE UMARŁYCH W STARYM PRZYMIERZU 

Zmartwychwstanie zapowiadał prorok Izajasz. Iz. 26:19-21 

Również prorok Daniel. Dan. 12:1 

Eliasz  i Elizeusz  wskrzesili dwóch chłopców (2 Król. 4:32-37). 1 Król. 17:17-24 

Wskrzeszenie nieboszczyka w drodze pogrzebowej. 2 Król. 13:20,21 

Wiele ciał świętych wstało z grobów. Mat. 27:51-53 

Była to manifestacja po zmartwychwstaniu Jezusa. Ale wtedy nie nastąpiło  
pierwsze zmartwychwstanie jak naucza ap. Paweł.                             1 Kor. 15:22,23 

2 Tym. 2:17-19 

Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie. Dzieje 23:7,8 

Pojawiły się fałszywe nauki, że zmartwychwstania nie ma. 1 Kor. 15:14 

Inni głosili, że zmartwychwstanie dokonało się. 2 Tym. 2:17,18 

 

55 B. PROROCZE ZAPOWIEDZI LEPSZEGO ZMARTWYCHWSTANIA 

Apostoł Paweł podaje kolejnośd  zmartwychwstania jako - pierwszy Chrystus. 1 Kor. 15:23 

Podczas Jego Paruzji Żydzi, którzy czekali na lepsze zmartwychwstanie Hebr.11:16,35,40 

Podczas Paruzji powstaną też z martwych wszyscy, którzy są Chrystusowi  Jan 14:2,3 
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Podczas trąbienia siódmej trąby. Obj. 10:7 

Trąbi anioł siódmy i Pan Jezus obejmie panowanie. Obj. 11:15-19 

W tym samym czasie nastanie pierwsze zmartwychwstanie. Obj. 11:18 

Do trąbienie siódmego anioła odwołuje się Paweł. 1 Tes. 4:15-18 

Trwad będzie w oka mgnieniu i jedni drugich nie wyprzedzą. 1 Kor. 15:51,52 

Ci, którzy będą mieli udział w tym zmartwychwstaniu otrzymają. Filip. 3:21 

Zmartwychwstanie będzie widzialne tak jak dwóch świadków. Obj. 11:11-13 

Żydzi i poganie zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. 
Aby oni nie osiągnęli celu bez nas. 

Hebr. 11:13-16  
Hebr. 13:33-40 

 

56. DRUGIE ZMARTWYCHWSTANIE – ZWANE SĄDEM OSTATECZNYM 

Nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, czyli wszystkich. Dzieje 24:15 

Sąd nad światem powierzono Panu Jezusowi (Jan 5:27). Dzieje 17:31 

Biblia umiejscawia jego czas, gdy się skooczy 1000 - lat. Po ostatnim zwiedzeniu  
przez szatana (Obj. 20:7-10). 

Obj. 20:11-15 

Wszyscy ci, którzy będą mied udział w drugim zmartwychwstaniu, nie będą sądze-
ni na podstawie Ewangelii , ale uczynków. 

Rzym. 2:14-16 

Wtedy - będzie otwarta księga życia. Obj. 20:12,13 

Oraz Księga śmierci. Obj. 20:15 

Śmierd i piekło (gehenna) zostanie wrzucona do jeziora ognistego. Obj. 20:14 

Wtedy zostanie pokonany ostatni wróg - śmierd, Syn odda władzę Ojcu.  
I po tym wydarzeniu nastanie Nowe niebo i nowa ziemia.             (1 Kor. 15:24-28) 

Obj. 21:1-5 

 

57. INNI NIE OŻYJĄ AŻ SIĘ SKOOCZY 1000 LAT 

Celowo nie przytoczyłem w tym rozważania Obj. 20:5a ponieważ, ŚJ i nie tylko, podważają ten werset. 
(Byd może słusznie). To jednak nikt nie kwestionuje, że wymienieni w Obj. 20:4 będą mied udział  
w pierwszym zmartwychwstaniu nazwanym lepszym, i będą królowad Panem Jezusem przez 1000 lat.    

„I ujrzałem trony, i byli ci, którzy na nich zasiedli, i dano im władzę sądzenia. Tak, ujrzałem dusze tych, 
których stracono toporem za świadczenie o Jezusie i za mówienie o Bogu, tych, którzy nie oddali czci 
ani bestii, ani jej wizerunkowi i którzy nie przyjęli znamienia na swe czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali  
z Chrystusem przez tysiąc lat” (Obj. 20:4 PNśw.).  

Nad kim będą panowad? Nad tymi , którzy przeżyją Armagedon (Iz.13:11,12 i będą żyli tu na ziemi jeśli 
zachowają prawośd do ostatniej próby, gdy się skooczy 1000 lat. ( Iz. 11:4,5) 

Niewolnik Milenium przedłużył z 1000 lat na wieki wieków, ponieważ apostoł Paweł nie pozwala mu  
na takie krętactwa i zapisał: „że ciało i krew nie mogą odziedziczyd królestwa Bożego ani skażenie nie 
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dziedziczy nieskażoności” (1 Kor. 15:50 BW).   

Apostoł nie dzieli zmartwychwstania na klasę niebiaoską i ziemską: „Tak też jest ze zmartwychwsta-
niem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone; sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w 
chwale; sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy” (1 Kor. 15:42,43 BW). 

Niewolnik uciekł do życia w niebie a, wielką rzeszę zepchnął na ziemię, takiej nauki nie znajdziemy  
w Biblii. Apostoł Paweł naucza o jednej nadziei, a nie o klasie niebiaoskiej i ziemskiej :  

„Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierają-
cym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, 
staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. „Albowiem przez niego mamy dostęp 
do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga 
jednośd powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, On zniósł 
zakon przykazao i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyd w sobie samym z dwóch jednego nowego 
człowieka” (Ef. 2:12-15).  

Zmartwychwstanie podczas milenium, to kłamstwo, ów niewolnik nie podał żadnego, nawet najbardziej 
pokrętnego wersetu, ponieważ drugie owoce na ziemi, wymyślił J. Rutherford w 1935 roku. 

Ojczyzną zbawionych: jest w niebo i stamtąd oczekujemy przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa.  
On to właśnie przemieni nasze ciało przemijające w ciało chwalebne, podobne do Jego ciała. Dokona 
zaś tego potęgą, jaką może poddad pod swoją władzę wszystko, co istnieje” (Filip. 3:20,21 BW). 

Podczas Milenium nie będzie żadnego zmartwychwstania, ale śmierd dla buntowników: 

 „lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich  
na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika”  
(Iz. 11:4 BW). 

"Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego 
wieku, gdyż za młodzieoca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat 
będzie dotknięty klątwą” (Iz. 65:20 BW). 

Dlaczego niewolnikowi i innym nie pasuje drugie zmartwychwstanie? 

Pierwsi bez pytania Pana Sądu - Jezusa Chrystusa, wysyłają ludzi do nieba zaraz po śmierci, chod napi-
sano, że:  „wszyscy musimy stanąd przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki 
swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe” (2 Kor. 5:10). 

Natomiast niewolnik wydłużając naukę o Milenium do wieczności, musiałby odrzucid Sąd Ostateczny, 
nowe niebo i nową ziemię  i swoją eschatologię. 

Dlatego zdecydowanie podważa tekst z Obj. 20:5 a biorąc w nawias te słowa:  (Pozostali z umarłych nie 
ożyli, aż się skooczy tysiąc lat). 

Chod wielu podważa Obj. 20: 5 a to nikt nie podważa, słów z tego wersetu: „To jest pierwsze zmar-
twychwstanie. Szczęśliwy i święty jest każdy, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad tymi 
druga śmierd nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królowad Przez tysiąc 
lat” (Obj. 20:5,6 PNśw.). 

Skoro tak zdecydowanie Biblia mówi o lepszym (Hebr. 11:35), lub pierwszym zmartwychwstaniu,  
to jest  też drugie opisane podczas Sądu Ostatecznego (Obj. 20:11-15). 
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Gdyby nawet nie był wersetów z Objawienia 20:5,6  to Biblia jako Słowo Boże wspaniale się uzupełnia  
i naucza o drugim zmartwychwstaniu. Apostoł Paweł pod natchnieniem podaje kolejnośd: „Chrystus 
jako pierwszy” (1 Kor. 15:23). W dniu Jego Paruzji zostaną wzbudzeni tylko ci:  co należą do Chrystusa, 
w czasie Jego przyjścia. 

A kiedy mieliby powstad ci o których czytamy: „że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych  
i niesprawiedliwych” (Dzieje 24:15). 

Kiedy nastąpi globalne zmartwychwstanie? 
„A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieśd naro-
dy, które są na czterech kraocach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzid je do boju; a liczba ich jak piasek 
morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z 
nieba ogieo, i pochłonął ich”(Obj. 20:7-9 BW). 

Po tej ostatecznej próbie, gdy skooczy się 1000 lat, szatan zostanie wrzucony do jeziora ognia  Obj. 
20:10, potem: 

Apostoł Jan przenosi czytelnika na Sąd Ostateczny, i kto będzie sądzony? 

„Widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem” (Obj. 20:12 a). 

Jan napisał: „I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem” (Obj. 20:12 a).  

osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów (Obj. 20:12 b)   

Apostoł Paweł nawiązuje do tego wersetu w Liście do Rzymian, że ci wzbudzeni na Sąd będą sądzeni nie 
na podstawie Ewangelii, ale ich sumienia: 

„Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon  
nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają; dowodzą też oni, 
że treśd zakonu jest zapisana w ich sercach; wszak świadczy o tym sumienie ich 
oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę; będzie to w 
dniu, kiedy według ewangelii mojej Bóg sądzid będzie ukryte sprawy ludzkie przez 
 Jezusa Chrystusa”. 

Rzym 2:14-16 

Pierwsi będą zapisani w Księdze żywota                                                          Obj. 20:12 

Drudzy w Księdze śmierci Obj. 20:15 

Na tym kooczy się biologiczne życie człowieka na ziemi: „Kiedy zostanie pokonany 
ostatni wróg  - śmierd, Pan Jezus odda władzę Ojcu.  
I po tym wydarzeniu nastanie Nowe niebo i nowa ziemia. 

1 Kor. 15:24-28 
 
Obj. 21:1-5 

I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku,  
ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. 

Obj. 21:4 

O tym czasie pisze apostoł: Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby  
w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe,  
ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. 

1 Kor. 13:12 

„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza  
ziemia przeminęły, i morza już nie ma” 

Obj. 21:1 

Niewolnik aby utrzymad swoje kłamstwo, podważa powyższy tekst, szczególnie   
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i morza już nie ma, bo inaczej upada mu życie wieczne na ziemi, bo bez wody nie 
ma życia.Nie zważa na czas i cofa się 1000 lat do wielkiego ucisku, gdzie ten wer-
set dotyczy nierządnicy Babilonu Wielkiego: 

„Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy,  
narody i języki. 

Obj. 17:15 

Jeśli przyjmiesz że wody to ludzie z Obj. 21:1 b) morza już nie ma to nie będzie tam, ani ciebie, ani 
twego niewolnika 

Jeśli Słowo Boże mówi 1000 lat, to wszelkie inne interpretacje są podważaniem Bożego Słowa.  
Jan napisał to co widział. 

Bóg odpoczął dnia siódmego 
„I ukooczył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia  
siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił.” 

1 Mojż. 2:2,3 

Skoro Bóg nic nowego od stworzenia świata nie uczynił to trwa, dzieo odpocznienia Bożego, ze tak jest 
czytamy w tym Liście 

I odpoczął Bóg w siódmym dniu po wszystkich dziełach swoich. I znowu na tym 
/miejscu/: Nie wejdą do mego odpoczynku. 

Hebr. 4:4,5 

Bóg zapowiedział, że pewni ludzie: Nie wejdą do Jego odpoczynku. 

Odpocznienie to jest pewne, Bóg wypełni to co zapowiadał przez proroka Izajasza 800 lat p.n.e.: 

 „Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy  
dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radowad i weselid  
po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wesele,  
a z jego ludu radośd!”. 

Iz. 65:17,18 

Apostołowie nie czekali z utęsknieniem na Armagedon, ale na wypełnienie się  
powyższego proroctwa: „Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios  
i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwośd”. 

 2 Piotra 3:13 

Armagedon będzie miał miejsce pod koniec wielkiego ucisku  1000 lat,  
przed nastaniem nowego nieba i nowej ziemi. 

2 Piotra 3:7-12 

 
 
                                                                      Notatki 
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Drodzy Czytelnicy 
Przez  trzydzieści lat zabierałem się do tego opracowania, ponieważ wielu 

czytelników prosiło o taki szkic tematyczny, ponieważ pytań jest coraz wię-

cej, a sił coraz mniej, postanowiłem to przelać na papier. Wielokrotnie by-

łem świadkiem czczych dyskusji, ponieważ mówiono o swoich wnioskach, 

powoływano się na różnych nauczycieli, a Biblia leżała obok - zamknięta.  

Przyjmijmy jako zasadę, aby o Biblii nie rozmawiać bez Biblii, ponieważ 

jesteśmy przekonani, że dany werset brzmi tak, ale jak się często okazuje, 

tak brzmiał wniosek, który ktoś przykleił do danego wersetu. Podczas dys-

kusji głos powinna mieć Biblia. Jeśli to co mówisz, nie jest zapisane w tej 

Księdze, nie powinno nas to zajmować.  

Jeśli pośród nas znajdą się ludzie, którzy mają za zadanie wnieść niepokój i 

niewiarę, niech znajdą sobie inne towarzystwo. O nich to pisze apostoł Pa-

weł do Tymoteusza: „Zachowaj wiarę i czyste sumienie, bo niektórzy, nie 

dbając o nie, utracili też wiarę. Są między nimi Hymenajos i Aleksander: 

oddałem ich szatanowi, niech oduczą się bluźnić” (1 Tym. 1:19,20 BP). 

Wymienieni powyżej wichrzyciele podważali wiarę wielu (2 Tym. 2:17,18).  

„Staraj się stanąć przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, nie przyno-

szący wstydu, przestrzegający wiernie prawdziwej nauki. Unikaj czczej 

gadaniny, bo ci, którzy ją uprawiają, będą się pogrążać w coraz większej 

bezbożności” (2 Tym. 2:15,16 BP). Nie zapominajmy, że Biblia wykłada się 

sama: „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do 

wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, 

aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygoto-

wany” (2 Tym. 3:16,17 BW). 

Pan Jezus zapowiedział, że: „gdy przyjdzie 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” (Jan 16:13; 

14:26).  

Przerabialiśmy nowe światło niewolnika Strażnicy, które było i jest, uciecz-

ką przed starym kłamstwem, ale nigdy nie usłyszeliśmy, kto je dał niewolni-

kowi, skoro je odwoływał, a w końcu kazał zniszczyć. Ale to rzekome do-

zowanie lepszym zrozumieniem, jest wentylem bezpieczeństwa, przed zmy-

ślonymi baśniami, przed którymi ostrzegał Paweł Tymoteusza: „By nie zaj-

mowali się baśniami i rodowodami bez końca, które prowadzą raczej do 

sporów, a nie służą zbawczemu działaniu Bożemu, polegającemu na wierze” 

(1 Tym. 1:4). Miejmy zawsze w pamięci te słowa Zbawiciela: „Poświęć ich 

w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą (Jan 17:17 BW).  

                                                                                             Wydawca   


