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Ściąga do rozmów z komitetem sądowniczym 
Od kilku dni słucham nagrań, które po 

kryjomu zapisali nasi bracia podczas spo-

tkań z ‗komitetami sądowniczymi‘. Trudno 

ich nazwać sądem, ponieważ są tam tylko 

prokuratorzy. Nie wolno osobie oskarżanej 

mieć obrońcy, co jest niedopuszczalne w 

nawet w sądach świeckich. Argumenty 

biblijne podane przez oskarżonego nie są 

brane pod uwagę. W/w ‗sąd‘ kieruje się 

tylko ‗kodeksem‘ który jest zawarty w 

Strażnicach i materiałach wewnętrznych. 

Komitet nie uznaje obrony Biblią, liczy się 

tylko wykładnia niewolnika.  

Upraszają o nienagrywanie tych smutnych 

spektakli, ponieważ ukazują one całą 

prawdę, o niewolniku i jego ‗pokarmie.  Te 

nagrania zachęcają niezdecydowanych do 

opuszczenia jego organizacji. Oskarżani 

bronią się publikacjami wydanymi przez 

owego niewolnika. Dokumentów w postaci 

nagrań nie da się opowiedzieć, dlatego 

nagrywajcie je nadal i pokazujcie tym, 

którzy jeszcze są pod jego władzą, ale 

mają zamiar go opuścić.  

Otrzymujemy sporo listów i telefonów 

abyśmy wydali jakiejś skrócone opraco-

wanie biblijne, które pomogłoby im sku-

tecznie się bronić. Kto stał przed takim 

sądem wie, że oskarżonego bierze się w 

krzyżowy ogień. Oskarżycieli jest trzech, a 

broniący sam. Kiedy oskarżony zadaje 

pytania, komitet nie odpowiada na nie, ale 

zalewa pseudo argumentami niewolnika 

starając się go ośmieszyć. 

Zawsze na początku takiego spotkania 

komitet stara się przedstawić zasługi nie-

wolnika. Przekonuje, że dzięki niewolni-

kowi poznał prawdę, a teraz dana osoba 

gryzie rękę która go karmiła. Lepiej by 

było, aby nigdy tego pokarmu nie tknął, 

ponieważ ten pokarm będzie mu się odbijał 

przez wiele lat. Dlatego niech każdy roz-

waży czy powinien przed takim komitetem 

stanąć. Postaram się przedstawić kluczowe 

teorie owego niewolnika, choć ‗on sam‘ w 

ostatnich latach postanowił zniszczyć swój 

‗pokarm na czas słuszny‘. Głosiciele mieli 

usunąć archiwalne publikacji – dlaczego? 

Aby na własne oczy nie przekonali się jak 

nimi manipulowano. W Internecie jest 

mnóstwo skanów, z których niewolnik 

zakazuje korzystać.   

Na jakim fundamencie budujemy? 

Pan Jezus powiedział: ―Ja jestem drogą i 

prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do 

Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie‖ (Jan 

14:6BW). Apostoł zapisał, że: ―Fundamen-

tu bowiem nikt nie może położyć innego, 

jak ten, który jest położony, a którym jest 

Jezus Chrystus‖ (1 Kor. 3:11 BW).  

Paweł w dalszej części rozwinął ten temat: 

„Tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: 

ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z 

drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jaw-

ne się stanie dzieło każdego: odsłoni je 

dzień /Pański/; okaże się bowiem w ogniu, 

który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego 

dzieło wzniesione na fundamencie prze-

trwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego 

dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam 

wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez 

ogień‖ (1 Kor. 3:12-15BW). 

Księga Dziejów apostolskich i Listy jakie 

pisali apostołowie były i są dla wierzących 

jedynym drogowskazem. „Ci więc, którzy 

przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I 

przyłączyło się owego dnia około trzech 

tysięcy dusz. Trwali oni w nauce Aposto-

łów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w 

modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż 

Apostołowie czynili wiele znaków i cu-

dów‖ (Dzieje 2:41-43 BT).  
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Kto więc jest tym sługą wiernym? 
Po śmierci CH. T. Russella Rutherford 

drugi prezes TS zmienił nazwę z Badaczy 

Pisma Świętego na Świadkowie Jehowy. 

Oficjalnie jest na świecie około 17 odła-

mów (religii), które trzymają się tego nur-

tu. Tak jak protoplasta zmieniają daty, 

przypisy, ale nie w stronę Biblii, tylko 

wyniesienie siebie nad innych. Niewolnik 

Strażnicy wybiera wersety, które mu pasu-

ją. Pan Jezus nawiązując do swojej Paruzji 

powiedział: „Dlatego i wy bądźcie gotowi, 

bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn 

Człowieczy przyjdzie‖ (Mat. 24:44). Jeśli 

nikt to na jakiej podstawie ów niewolnik 

wyznacza ten dzień?   

Na poparcie swych teorii niewolnik Straż-

nicy z reguły cytuje tylko te wersety (Mat. 

24:45-47). ale kiedy przeczytamy je w 

całości 24:44-51, to mamy pełen obraz tej 

przypowieści. Przychodzący Pan Jezus 

nagrodzi dobrego, a ukaże złego. Skoro 

został nagrodzony w 1914 roku jako dobry 

sługa, to co tu robi zły?  We wszystkich 

przypowieściach biblijnych mamy taki 

porządek wydarzeń:  

„Rola zaś, to świat, a dobre nasienie, to 

synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie 

Złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to 

diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy 

zaś, to aniołowie. Jak tedy zbiera się kąkol 

i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świa-

ta. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i 

zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgor-

szenia, i tych, którzy popełniają niepra-

wość, i wrzucą ich do pieca ognistego; tam 

będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy 

sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Kró-

lestwie Ojca swego‖ (Mat. 13:38-43BW). 

 

„A zaraz po udręce owych dni słońce się 

zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim bla-

skiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i 

moce niebieskie będą poruszone. I wtedy 

ukaże się na niebie znak Syna Człowiecze-

go, i wtedy biadać będą wszystkie plemio-

na ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przy-

chodzącego na obłokach nieba z wielką 

mocą i chwałą‖ (Mat. 24:29-31BW). 

Czy te zjawiska miały miejsce w 1914 

roku? Zdecydowanie nie! A zatem Jezus 

nie ustanowił żadnego niewolnika i jego 

organizacji. Wiernym sługą jest każdy 

uczeń Jezusa Chrystusa, który w różny 

sposób wspiera i umacnia Królestwo Boże 

(Mat. 10:7). A nie wymyślonymi bajkami. 

  

Pan Jezus ustanowił te dary w ludziach o 

których czytamy: „I On ustanowił jednych 

apostołami, drugich prorokami, innych 

ewangelistami, a innych pasterzami i na-

uczycielami, aby przygotować świętych do 

dzieła posługiwania, do budowania ciała 

Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do 

jedności wiary i poznania Syna Bożego, do 

męskiej doskonałości, i dorośniemy do 

wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już 

nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi 

lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie 

i przez podstęp, prowadzący na bezdroża 

błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w 

miłości, wzrastali pod każdym względem 

w niego, który jest Głową, w Chrystusa‖ 

(Efez. 4:11-15BW). 

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam 

także na wieki‖ (Hebr. 13:8BW). Tak jak 

było za dni apostołów, tak będzie aż do 

dnia Paruzji. Jego słowo jest niezmienne 

tak jak ON: Mamy być kierowani Duchem 

Bożym (Jan 16:7-13). Ten sługa postano-

wił się sam się uwielbić, dlatego nie słu-

chajcie go!  
„Powinniśmy słuchać wskazówek, które Je-

zus Chrystus jako Głowa zboru chrześcijań-

skiego przekazuje za pośrednictwem „nie-

wolnika wiernego i rozumnego‖ - ustanowio-

nego przez Boga kanału łączności z Jego 

ziemską organizacją‖.  

                                 Strażnica 19/1990 s.30 i 31 
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Kiedy rozpoczęły się dni ostatnie? 
Ludzie miłujący prawdę cały czas z utęsk-

nieniem oczekują powtórnego przyjścia 

swego Pana. Ale czy powrót Chrystusa i 

dni ostateczne, to ten sam okres?  

Apostoł Piotr w swym kazaniu po wylaniu 

Ducha Świętego. Nie odwoływał się do 

uczuć słuchaczy. Nie wykorzystał trudnej 

sytuacji politycznej. Ani nie próbował 

zastraszyć ich bliskością dnia Pańskiego, 

ale odwołał się do proroctw. W jego argu-

mentacji głos miało tylko proroctwo Joela  

3:1-5 BW, cytując wiersz po wierszu. 

Miał przed sobą dwie grupy słuchaczy, 

którzy byli naocznymi świadkami tego 

wydarzenia. Łukasz dość szczegółowo 

opisuje to wydarzenie: „Zdumieli się wte-

dy wszyscy i będąc w niepewności, mówili 

jeden do drugiego: Cóż to może znaczyć? 

Inni zaś drwiąc, mówili: Młodym winem 

się upili‖ (Dzieje Ap. 2:12,13). Apostoł 

Piotr widząc nadprzyrodzone zjawisko, 

stanął na wysokości zadania, i w tej spra-

wie zabrał głos:  

„Ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie (...) 

Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane 

przez proroka Joela: I stanie się w osta-

teczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha 

mego na wszelkie ciało. I prorokować będą 

synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy 

wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi 

śnić będą sny; Nawet i na sługi moje i 

służebnice moje wyleję w owych dniach 

Ducha mego i prorokować będą‖ (Dzieje 

2:17,18). 

Słowa tego proroctwa rozpoczęły się w 33 

roku n.e. i towarzyszą uczniom Chrystusa 

przez prawie 2000 lat. Pozostałe wersety 

(Dzieje 2:19-21) czekają na wypełnienie: 

„I uczynię cuda w górze na niebie i znaki 

na dole na ziemi, krew i ogień, i kłęby 

dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a 

księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień 

Pański wielki i wspaniały. Wszakże każdy, 

kto będzie wzywał imienia Pańskiego, 

zbawiony będzie‖ (Dzieje Ap. 2:19-21). To 

co stało się w dniu pięćdziesiątnicy, było 

rozpoczęciem wypełniania się wielkiego 

proroctwa rozciągniętego w czasie, które 

trwa już prawie dwa tysiące lat. Pismo 

mówi wyraźnie, po jakich znakach miano 

rozpoznać rozpoczęcie się dni ostatnich.  

 

Piotr, w swej mowie podkreślił, że to co 

się wydarzyło w Jerozolimie około 33 roku 

n.e. jest wypełnieniem się wielu proroctw 

dotyczących Mesjasza. „Obietnica ta bo-

wiem odnosi się do was i do dzieci wa-

szych oraz do wszystkich, którzy są z dala, 

ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła‖ (Dzieje 

2:39).  

Poniższy cytat nie ma nic wspólnego z 

nauczaniem apostołów.  
„Rok 1914 wyznaczyły proroctwa biblijne. 

(...) Potwierdzeniem poprawności tej daty jest 

okoliczność, że stosunki światowe, które mia-

ły się ukształtować w tym okresie, nastały od 

roku 1914 – dokładnie tak, jak to zostało 

przepowiedziane‖. „Prowadzenie rozmów  s 78 

 

Niewolnik aby przepchnąć swoje kłamstwa 

przekonuje, że  słowa z (2 Tym. 3:1-5) 

rozpoczęły się od 1914 roku. Ale te trudne 

czasy, ciągną się od wylania Ducha Świę-

tego, i skończą podczas wielkiego ucisku. 

Proroctwo Joela zostało rozbudowane w 

wielu innych proroctwach. W Daniela 

rozdz. 2, 7, 11 i 12. Objawieniu od 6-19 

rozdziału, oraz Mateusza  (Mat. 24:21, 22). 

 

Dni ostateczne są długie i bogate w treść. 

Rozpoczęły się od wylania Ducha Święte-

go, aż do jego Paruzji. W Kościele Chry-

stusowym jest miejsce dla każdego ucznia. 

Nie zniechęcajmy się tym, że pewni ludzie 

wyznaczają różne daty. Pana Jezusa też nie 

słuchali. „Jeśli mówię prawdę, dlaczego 

nie wierzycie mi?‖ (Jan 8:46).  
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Nowe światło - co to takiego? 
Przeglądając cały Nowy Testament, nig-

dzie nie znajdziemy, wypowiedzi Pana 

Jezusa, ani apostołów, zapowiadających, 

że w późniejszych wiekach chrześcijanie 

dostaną nowe światło. Apostołowie kiedy 

podejmowali jakąś decyzję, zawsze kiero-

wali uwagę na te słowa: Postanowiliśmy 

bowiem, Duch Święty i my... Dzieje 20:28. 

To nie były ludzkie przemyślenia. Te sło-

wa mają moc i są niezmienne. Obowiązują 

do dnia dzisiejszego. Tylko nieposłuszny 

człowiek idzie w zaparte i powiela błędy 

swoich poprzedników (Rzym. 15:4). Gło-

wą Kościoła jest Jezus Chrystus. To On 

wyposażył swoją eklezję (kościół) w różne 

dary. Niestety wiele religii odrzuciło je 

(Ef.4:11,12). Nie idą w mocy Chrystuso-

wej, ale wg ciała (Dzieje 1:8; Mat. 13:24-

30. 

Fałszywi nauczyciele bazują na ludziach, 

którzy nie posiedli odpowiedniej znajomo-

ści historii i Biblii. W ten sposób stają się 

ofiarami ich manipulacji: „ponieważ usły-

szeliśmy, że niektórzy po wyjściu spośród 

nas zaniepokoili was słowami i wzbudzili 

niepokój w waszych duszach, bez naszego 

upoważnienia‖ (Dzieje 15:24PD).  

W dużej mierze‖ duchowni ponoszą od-

powiedzialność za ten stan rzeczy. Ponie-

waż nie uczą Słowa, skutkiem czego szcze-

rzy ludzie padają ofiarami zwodzicieli. 

Młody Elichu stwierdza, że: „Wszak Bóg 

przemawia raz i drugi, lecz na to się nie 

zważa‖ (Hioba 33:14). 

Nie odrzucajmy wykładni Słowa Bożego, 

na rzecz ludzi, którzy twierdzą, że ustano-

wił ich Bóg. Do poznania prawdy prowa-

dzi tylko jedna droga (Jana 14:6). Inne 

drogi to ślepymi uliczkami (Mat. 7:13,14). 

Apostoł Jan zapisał: „Kto wierzy w Syna, 

ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha 

Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży 

ciąży na nim‖ (Jan 3:36). 

Magiczne słowa - nowe światło 

Kiedy czas weryfikuje kłamstwa niewolni-

ka Strażnicy i innych zwodzicieli, aby 

wyjść z twarzą uciekają się do dwóch słów 

– nowe światło (Przyp. 4:18): „Ale droga 

sprawiedliwych jest jak blask zorzy poran-

nej, która coraz jaśniej świeci aż do białe-

go dnia‖. Werset ten mówi o ludziach 

sprawiedliwych, których droga świeci jak 

blask zorzy porannej, a ich uczynki i nauka 

są krystaliczne i jasne jak w biały dzień i 

nie ma on nic wspólnego z dozowaniem 

zrozumienia Biblii. 

Ludzie bogobojni nie manipulują Biblią. 

Czyni to zły sługa i jemu podobni, który 

wyrwał z wersetu dwa słowa nowe światło 

aby zachować twarz. Ale nie podaje, kto 

mu podał poprzednie światło, bo przecież 

nie Bóg?!  
„Jehowa przysposobił w łonie swojej organi-

zacji niezbędne urządzenia dla pouczania 

swego ludu i wszyscy poznajemy, że od sze-

regu lat „Strażnica‖ była środkiem podawania 

wiadomości ludowi Bożemu. To nie znaczy, 

że ci, co przygotowują rękopis „Strażnicy są" 

inspirowani, lecz że Pan przez swych aniołów 

dogląda, by wiadomości były dane jego lu-

dowi w czasie słusznym. W wypełnianiu 

swych proroctw. Pan powoduje nastąpienie 

wydarzeń, poczem zaprasza swoich poświę-

conych do spostrzeżenia ich. Bóg karmi swój 

lud przez Chrystusa Jezusa przeznaczonym 

dlań pokarmem i daje mu we właściwym cza-

się‖ Ks. pt. Bogactwo str. 279 rok wyd. 1936 w 

j. polskim,  

„Poruszanie się w innym tempie niż Chrystus 

sprowadza się do dwóch możliwości: albo 

próbujemy iść szybciej, wybiegając przed 

niewolnika wiernego i rozumnego, którym 

Jezus się posługuje do spełnienia zamierzenie 

Bożego, albo pozostajemy w tyle za tym 

wskazującym nam drogę „niewolnikiem‖.  
                                 Strażnica 15/1988 s13 p 14  

 

Niewolnik za swoje krętactwa uczynił 

odpowiedzialnym Boga i Pana Jezusa.  
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Kiedy upadają je baśnie próbuje przeko-

nać , że to samo czynili apostołowie:  
„Niewolnik wierny i rozumny‖ przeżywa to 

samo, co zbór w pierwszym stuleciu, który 

również posiadał tylko częściową wiedzę. 

(...) „Niewolnik‖ nie jest natchniony przez 

Boga, lecz stale bada Pismo Święte i staran-

nie ocenia wydarzenia światowe, jak również 

sytuację ludu Bożego, żeby mieć orientację w 

spełnianiu się proroctw biblijnych. Na skutek 

ludzkiej ułomności nieraz może się zdarzyć, 

że zrozumie coś tylko częściowo lub nieści-

śle, a w rezultacie potrzebne jest skorygowa-

nie‖.                            (Strażnica CII/4 s.27). 

 

Apostołowie błądzili, ale tylko do chwili 

zmartwychwstania Pana Jezusa i „kiedy 

otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć 

Pisma‖ (Łuk. 24:45BW). Przedtem byli 

ludźmi nieodrodzonymi (Jan 3:3-8). Dlate-

go jako nowo nawróceni: „trwali w nauce 

apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu 

chleba i w modlitwach‖ (Dzieje 2:42BW). 

Żaden apostoł Jezusa Chrystusa ani raz nie 

musiał prostować wcześniej głoszonej 

nauki: „A gdy skończyli modlitwę, zatrzę-

sło się miejsce, na którym byli zebrani, i 

napełnieni zostali wszyscy Duchem Świę-

tym, i głosili z odwagą Słowo Boże‖ 

(Dzieje 4:31BW). Nie tak jak pisze nie-

wolnik Strażnicy! 

Apostoł Jan pisząc List do zboru, wyjaśnił 

im, od kogo pochodzi poznanie. „A wy 

macie namaszczenie od Świętego i wiecie 

wszystko. Nie pisałem wam nie dlatego, że 

nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie 

i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z 

prawdy‖ (1 Jana 2:20,21). 

Główna przyczyna zmiany nauk 
„Jeżeli niewolnik otrzymuje „pokarm na 

czas słuszny‖, to dlaczego jego poglądy się 

zmieniają?  
„Świadkowie Jehowy głoszą czystą, nie-

skażoną prawdę biblijną w ten sposób roz-

taczają słodką woń miłą Bogu i jego praw-

dziwym czcicielem‖.  Strażnica 14/1990 s 13 ak. 1 

 

Do kogo niewolnik napisał poniższe sło-

wa? Przecież głosiciel nie redaguje Straż-

nicy, a więc to niewolnik nie czeka na 

wyjaśnienie z góry:  
„Niekiedy jednak może nam się zdawać, iż 

jakieś wyjaśnienie jest spóźnione. Jeżeli 

nie przychodzi wtedy, gdy nam by to od-

powiadało, czy jesteśmy gotowi czekać? 

(...) Czy wątpimy, iż "niewolnik wierny i 

roztropny" został ustanowiony w celu do-

starczania ludowi Jehowy "pokarmu we 

właściwym czasie"? (Mat. 24:45) Czemuż 

mielibyśmy się ograbiać ze zbożnej radości 

tylko dlatego, że to Jehowa ustala, kiedy i 

jak ujawnić swe 'poufne sprawy'' (Amosa 

3:7).                     Strażnica 17/2000 s.12  ak 7  

Nie wierzymy, że Pan Jezus ustanowił 

niewolnika Strażnicy i jego organizację. 

Jego powrót będzie nagrodzeniem wierne-

go sługi, a ukaraniem złego. Dobrym sługą 

jest każdy uczeń Jezusa Chrystusa. Nie 

jakąś instytucją czy organizacją.  

„Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie 

krocz drogą złych ludzi! Unikaj jej i nie 

wchodź na nią; odwróć się od niej i omiń 

ją! Bo nie zasną, dopóki nie popełnią cze-

goś złego, a sen ich odleci, jeżeli nie do-

prowadzą kogoś do upadku, bo chleb, 

który jedzą, to chleb bezeceństwa, a wino, 

które piją, to gwałt‖ (Przy. 4:14-17).  

Pewien człowiek imieniem „Bar-Jezus‖ 

starając się odwrócić od Ewangelii Pro-

konsula, apostoł Paweł zgromił go za to: 

„synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej 

sprawiedliwości! Nie zaprzestaniesz ty 

wykrzywiać prostych dróg Pańskich? Oto 

teraz ręka Pańska na tobie, i będziesz śle-

py, i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. 

I natychmiast ogarnęły go mrok i ciem-

ność, a chodząc wokoło, szukał, kto by go 

prowadził za rękę‖ (Dziej 13:8-11BW). 

Usłuchajmy rady Pana Jezusa: „Zostawcie 
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ich! Ślepi są przewodnikami ślepych, a 

jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół 

wpadną‖ (Mat. 15:14BW). Pan Jezus jako 

Głowa kościoła nie postawił swego ludu na 

przypuszczeniach lub zmyślonych teo-

riach.  

Apostoł Paweł, który też był prorokiem 

zapisał: „Według objawienia tajemnicy, 

przez długie wieki milczeniem pokrytej, 

ale teraz objawionej i przez pisma pro-

rockie według postanowienia wiecznego 

Boga obwieszczonej wszystkim narodom, 

żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary‖ 

(Rzym. 16:25-27BW). 

Wszystkie nauki zostały objawione i spisa-

ne w Biblii. Gdyby ów niewolnik rzeczy-

wiście badał Słowo to doczytałby się, że: 

„Przestańmy więc ciągle wracać do pod-

staw nauki o Chrystusie, ale zajmijmy się 

sprawami zaawansowanymi. Nie zaczy-

najmy znowu od fundamentów - od sprawy 

zerwania ze złym życiem i zaufania Bogu, 

od sprawy zanurzeń, zwyczaju nakładania 

rąk, zmartwychwstania, sądu ostateczne-

go‖ (Hebr. 6:1,2 Słowo Życia NT – dalej 

SŻNT). 

Nie ma potrzeby interpretować i zmieniać 

to co już zostało wyłożone i zapisane w 

Biblii. Gdyby niewolnik trwał w Słowie, 

nie zdegradowałby Pana Jezusa do rangi 

archanioła, Abaddona, czy spadającej 

gwiazdy:  

Apostoł Paweł pod natchnieniem Bożym 

zapisał: „Jak nadzwyczajna jest wielkość 

mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy 

dzięki działaniu przemożnej siły jego, jaką 

okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z 

martwych i posadził po prawicy swojej w 

niebie ponad wszelką nadziemską władzą i 

zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i 

wszelkim imieniem, jakie może być wy-

mienione, nie tylko w tym wieku, ale i w 

przyszłym; i wszystko poddał pod nogi 

jego, a jego samego ustanowił ponad 

wszystkim Głową Kościoła, który jest 

ciałem jego, pełnią tego, który sam 

wszystko we wszystkim wypełnia‖ (Efez. 

1:19-23BW). 

Jedyną drogą do wieczności jest Pan Jezus. 

Ale nie każdy może uznać Jezusa za swo-

jego Pana: „Dlatego oznajmiam wam: 

podobnie jak nikt nie może powiedzieć 

pod wpływem Ducha Bożego: "Niech 

Jezus będzie przeklęty", tak samo bez 

wpływu Ducha Świętego nikt nie może 

mówić: "Jezus jest Panem". (1 Kor. 12:3 

BP). 

Ileż trzeba mieć złej woli aby po tylu 

kłamstwach napisać:  
„Powinniśmy słuchać wskazówek, które Je-

zus Chrystus jako Głowa zboru chrześcijań-

skiego przekazuje za pośrednictwem „nie-

wolnika wiernego i rozumnego‖ - ustanowio-

nego przez Boga kanału łączności z Jego 

ziemską organizacją‖. 

                   (Strażnica, nr.19/1990 s.30 i 31). 

 

To nie Pan Jezus inspiruje tych „nauczy-

cieli‖, którzy cały czas podkopują Jego 

naukę. Jeśli masz wątpliwości udaj się do 

źródła. Skonfrontuj je z Biblią. Nie pozwól 

aby ktoś bazował na twoim niedoinformo-

waniu, strasząc cię cały czas Bogiem.  

„Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, 

pójdźcie do wód, a którzy nie macie pie-

niędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdź-

cie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia 

wino i mleko! Czemu macie płacić pie-

niędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać 

ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? 

Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli 

dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrze-

pi się wasza dusza! Nakłońcie swojego 

ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje 

wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami 

wieczne przymierze, z niezłomnymi do-

wodami łaski okazanej niegdyś Dawido-

wi!‖ (Izajasz 55:1-3). 
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Pan Jezus ustanowił  
„jednych apostołami, drugich prorokami, 

innych ewangelistami, a innych pasterzami 

i nauczycielami, aby przygotować świę-

tych do dzieła posługiwania, do budowania 

ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszy-

scy do jedności wiary i poznania Syna 

Bożego, do męskiej doskonałości, i doro-

śniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, 

abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i 

unoszonymi lada wiatrem nauki przez 

oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowa-

dzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, 

będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod 

każdym względem w niego, który jest 

Głową, w Chrystusa‖ (Ef. 4:11-15BW). 

 

W powyższych słowach apostoł Paweł ani 

jednym słowem nie nawiązał do jakiegoś 

niewolnika, który miałby się pojawić w 

czasie końca. „Jezus Chrystus wczoraj i 

dziś, ten sam i na wieki‖ Hebr. 13:8BW). 

Skoro nie zmienia się Jezus nie zmieniają 

się jego zasady i postanowienia.  

On ustanowił Apostołów, proroków, 

ewangelistów nauczycieli, i duszpasterzy. 

W tym słowie nie czytamy nic o samo-

zwańczym niewolniku w wydaniu Świad-

ków Jehowy.  

Apostoł Paweł nawiązując do wielkiego 

ucisku napisał: „A wam, uciskanym, dać 

odpocznienie wespół z nami, gdy się obja-

wi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy 

swojej, w ogniu płomienistym, wymierza-

jąc karę tym, którzy nie znają Boga, oraz 

tym, którzy nie są posłuszni ewangelii 

Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: 

zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza 

Pana i od mocy chwały jego‖ (2 Tes. 1:7-

9BW). 

Kiedy przyjdzie Pan Jezus w chwale i w 

mocy, dobrego nagrodzi, złego ukaże. 

Każdy wierny uczeń Pana Jezusa jest sługą 

wiernym. Pan Jezus nie będzie sądził jakąś 

instytucję czy organizację. Ponieważ insty-

tucja nie czuje, nie modli się. Nie chwali 

Boga. „Powiadam wam, że jeśli ci będą 

milczeć, kamienie krzyczeć będą‖ (Łuk. 

19:40BW).  

Zło na świecie po 106 latach od 1914 roku 

ma się coraz lepiej, to znaczy, że nie na-

stąpiła Paruzja Chrystusa. Kiedy nadejdzie 

ten dzień nikt nikogo nie będzie musiał 

przekonywać ponieważ zobaczą to wszy-

scy: „Albowiem powiadam wam: Nie 

ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogo-

sławiony, który przychodzi w imieniu 

Pańskim‖ (Mat. 23:39 BW).  

„I wtedy ukaże się na niebie znak Syna 

Człowieczego, i wtedy biadać będą 

wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna 

Człowieczego, przychodzącego na obło-

kach nieba z wielką mocą i chwałą, i pośle 

aniołów swoich z wielką trąbą, i zgroma-

dzą wybranych jego z czterech stron świata 

z jednego krańca nieba aż po drugi‖ (Mat. 

24:30,31BW). 

Jezus po wzbudzeniu go z martwych naka-

zał: „Uczcie je zachowywać wszystko, co 

wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami 

po wszystkie dni aż do końca czasu‖ (Mat. 

28:20BP). Bo gdzie są dwaj albo trzej 

zebrani w imię moje, tam jestem pośród 

nich‖ (Mat. 18:20BW). 

„Kto ma przykazania moje i zachowuje je, 

ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten 

będzie umiłowany przez Ojca mego, a 

również Ja będę go miłował i objawię mu 

siebie‖ (Jan 14:27BW). 

 

Pan Jezus ustanowił Ef. 4:11-15 

Słowo jest niezmienne Hebr. 13:8 

Zobaczy go wszelkie oko 2 Tes. 1:7-9 

Obj. 1:7;  

Mat. 23:38, 39 

Jezus od wstąpienia do 

nieba w 33 r., a nie od 1914 

roku jest z wybranymi 

Mat. 18:20 

         28: 20 
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Fundamentalna nauka niewolnika 
    Czy Bóg działa poprzez organizację? 

Russell jak i Rutherford ostrzegali przed 

zorganizowaną strukturą:   
„Chociaż zatem nie uznajemy, by w skład 

planu Pańskiego co do dzieła żniwnego 

wchodziła widzialna organizacja zgromadzo-

nych‖.  Strażnica 1985 r. 18 s. 8 § 3,4 podkreślenie SN 

 

„Szatan zauważył, że to będzie wielce poży-

teczne dla niego, aby chrześcijanie byli wię-

cej popularni; dlatego też chrześcijańska reli-

gia była wprowadzana w życie z wielkim 

przepychem w tym złym świecie. Diabeł na-

stępnie pracując nad tem, wprowadził ambit-

nych mężów pomiędzy chrześcijan, których 

pragnieniem było, aby się świecić przed 

ludźmi i którzy we właściwym czasie sami 

siebie postanowili na biskupów i starszych, 

którzy z czasem ustanowili klasę kleru od-

różniającego się od laików i ludzi. Kler będąc 

w ten sposób zorganizowany, wprowadził do 

kościoła fałszywe doktryny, nauczane przez 

pogańskich filozofów, które jak widzimy, by-

ły naukami i wymysłem Diabła. To było uży-

te w celu zniszczenia posłannictwa Pana Bo-

ga‖. Książka Wyzwolenie s. 205 ak. 2 wyd. 1928 

autor J. Rutherford, podkr. SN)  
 

Przed tym przed czym ostrzegali – sami 

wprowadzili. Zorganizowali totalną orga-

nizację, swoją ewangelię, odrzucając na-

uczanie Pana Jezusa i apostołów, zastępu-

jąc ich sobą.  
„Powinniśmy słuchać wskazówek, które Je-

zus Chrystus, jako Głowa zboru chrześcijań-

skiego przekazuje za pośrednictwem „nie-

wolnika wiernego i rozumnego" - ustanowio-

nego przez Boga kanału łączności z Jego 

ziemską organizacją. (...) Dlatego starsi po-

winni bez wahania wykonywać wszelkie po-

lecenia otrzymane od teokratycznej Organi-

zacji Bożej‖.  Strażnica 1990/19 s.30,31 

Ów niewolnik powyższymi ‗wskazówka-

mi‘ wzbudza u starszych strach przed karą 

Bożą, ponieważ są przekonani, że tego 

wymaga od nich Bóg. Sporo braci star-

szych i nie tylko, którzy wychodzą z orga-

nizacji opowiadają, że od wielu lat są na 

psychotropach lub uzależnieni od alkoholu. 

Dlaczego? Bo nie nadążali odkręcać ‗no-

wego światła‘. Niewolnik odpowiedzialny 

jest za wylęgarnię ateistów. Wielu głosi-

cieli nie zorientowało się, że teoria niewol-

nika nie ma nic wspólnego Biblią.  

Wielu pyta - dlaczego tylu ludzi daje się 

tak zniewolić? Dlatego, że mało jest chrze-

ścijan, którzy by z Biblią w ręku pokazali-

by im te manipulacje. Bracia ci potrzebują 

modlitwy i Słowa, aby zawierzyli Bogu. 

Niewolnik wydając mnóstwo literatury w 

której gubi się głosiciel.  Nie daje rady jej 

przeczytać, a co dopiero sprawdzić (Dzieje 

17:11).  

W 1991 roku przedstawił inny cel powoła-

nia swej organizacji: 
„Przy górze Synaj Bóg zorganizował swój 

lud w naród i nadał mu prawa i przepisy do-

tyczące wielbienia oraz stosunków mię-

dzyludzkich (2 Mojż. 24:12) ; Jer. 7:24,25) 

Ustanowił kapłanów, aby przewodził w od-

dawaniu czci i pouczali lud o wymaganiach 

Jehowy, a niekiedy posyłał proroków, żeby w 

razie potrzeby napominali i ostrzegali lud. (5 

Mojż. 33:8,10) Chociaż więc Jehowa wysłu-

chiwał modlitwy poszczególnych czcicieli, to 

jednak wskazówek udzielał im przez organi-

zację. Prowadzenie rozmów s. 224 podkreślenie 

SN 

To kłamstwo! To Duch Prawdy wprowa-

dza we wszelkie poznanie, komu chce (Jan 

16:13; 1 Kor. 12:11). Wszystkie ‗proroc-

twa niewolnika‘ upadły , ale on brnie dalej. 

W roku 2006 po raz trzeci ogłosił nabór do 

nieba, który ponoć zakończył się w roku 

1935. Nie wytłumaczył, kto mu dał po-

przednie. Podzielił ludzi na klasę ziemską i 

niebiańską, choć jedna jest nadzieja dla 

wszystkich zbawionych (Ef. 4:4)  

Jak pomóc? 

Skuteczność okłamywania ludzi tkwi w 

braku poznania Pisma Świętego i historii 

różnych manipulatorów, którzy bombardu-
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ją  wymyślonymi datami i podrobionymi 

faktami. Dużą odpowiedzialność ponosi 

duchowieństwo. Wielu przed wstąpieniem 

do świadków szukali pomocy u swych 

pasterzy, ale zakazy z ich strony, przynio-

sły odwrotny skutek. Nie wystarczy po-

wiedzieć, że to jest kłamstwo, ale z Biblią 

w ręku je pokazać.  

Nie głoś świadkom swej religii, ale biblij-

nie nauki. Wielu chciałoby mieć takich 

gorliwych ludzi, w swych kościołach. Ale 

oni szukają prawdy, a nie nowej religii. 

Opuszczenie organizacji z powodu złego 

potraktowania, niczego nie rozwiązuje, 

ponieważ kąkol i pszenica są wszędzie.  

Metody manipulacji 
Ów niewolnik od samego początku szuka 

w Biblii różnych liczb. Dorabia do nich 

ideologie i daty. I tak znalazł je w Daniela 

4:20 – siedem lat.   
„Przeto to wielkie drzewo dosięgające aż do 

nieba, które Nabuchodonozor, król babiloński 

widział, obrazowało niebieski urząd Lucyfe-

ra, mianowicie, niewidzialne zwierzchnictwo 

nad Adamem i Ewą, a także nad niższymi 

stworzeniami czyli zwierzętami‖.  
  Prawda was wyswobodzi― wyd. 1943 s 219 

 

W 1984, po 41 latach roku zmienił tezę:  
„Drzewo przedstawia coś ważniejszego, 

zwierzchnią władzę Boga, zwłaszcza w od-

niesieniu do naszej ziemi.‖ Będziesz s 139 §14 

 

Która z tych wersji jest prawdziwa? Na to 

pytanie odpowiada Biblia: „Drzewo, które 

widziałeś, które rosło i było potężne, któ-

rego wysokość sięgała nieba, a było wi-

doczne na całej ziemi, którego liście były 

piękne, a owoc obfity, i które miało po-

karm dla wszystkich, pod którym mieszka-

ły zwierzęta polne, a w jego gałęziach 

gnieździły się ptaki niebieskie - to jesteś 

ty, królu: rosłeś i stałeś się potężny, twoja 

wielkość urosła i sięga nieba, twoja władza 

rozciąga się aż po krańce ziemi‖ (Danie 

4:17-19BW). Kiedy szczery człowiek  

przeczytał proroctwo Daniela 4:20, wytłu-

maczone w Strażnicy nie znając historii 

biblijnej i ideologii owego niewolnika, 

uznał to za wielkie odkrycie. Nie wiedział, 

że te słowa wypełniły się w VI wieku 

przed naszą erą na królu babilońskim Na-

buchodonozorze.  

Jaki związek ma chrześcijaństwo z pogań-

skim królem babilońskim? Na przykład na 

wersetach Daniela 12:7-13 Russell obli-

czył, że w 1874 nastąpiło niewidzialne 

przyjście Jezusa. To kłamstwo to jest skru-

pulatnie ukrywane.  

Kiedy upadł 1874 rok i nic się nie wypełni-

ło bo wypełnić się nie mogło, aby utrzy-

mać głosicieli i swoje zyski, wyszukali 

siedem czasów (Dan. 4:20) i po karkołom-

nych obliczeniach wyliczyli rok 1914. Ale 

siedem czasów, to siedem lat choroby Na-

buchodonozora. Po 7 latach Bóg przywró-

cił mu rozum, aby nadal mógł panować w 

Babilonie (Dan 4:26-34) . 
 

Inny sposób manipulacji niewolnika to 

zamiana dni na lata. Niewolnik z poniż-

szych przykładów biblijnych uczynił zasa-

dę i zaczął zamieniać dni na lata, tam gdzie 

było mu potrzebne do przepchnięcia swego 

kłamstwa.   

Izrael 40 dni szpiegował ziemię obiecaną. 

Za ich nieposłuszeństwo Bóg zamienił im 

te dni na  lata „Według liczby dni, w ciągu 

których badaliście tę ziemię, a było ich 

czterdzieści, dzień licząc za rok, będziecie 

ponosić karę za wasze winy przez czter-

dzieści lat i doznacie mojej niechęci‖ (4 

Mojż. 14:34. 

Podobnie Bóg nakazał Ezechielowi leżeć 

na lewym boku 390 dni, a na prawym 40 i 

zamienił im te dni na lata: Będę ci liczył za 

każdy rok jeden dzień‖ (Ezech. 4:4-

6BW).  

Tak postanowił Bóg i zostało zapisane w 

Biblii. Ów niewolnik bezprawnie dopuścił 

się nadinterpretacji Biblii i 7 lat pomnożył 

7x360 = 2520 dni). Potem dni zamienił na 

lata. Podstawił rok 606 jako wyjściowy i 
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obliczył, że w 1914 skończyły się czasy 

pogan i Jezus rozpoczął niewidzialne pa-

nowanie.  

Nieuprawnienie podstawiono słowa Pana 

Jezusa o czasach pogan, do roku 607, choć 

Jezus mówił o czasie przyszłym, który 

dopiero rozpoczął się w 70 roku n.e. „I 

poginą od miecza, i pójdą w niewolę do 

wszystkich narodów, i poganie deptać będą 

Jeruzalem, aż się dopełnią ich czasy‖ Łu-

kasza 21:24BW).  

Kiedy Rzymianie zburzyli Jerozolimę wraz 

ze świątynią, Izrael poszedł w niewolę, 

która trwa do dziś. Po trzecie niewolnik 

bezprawnie łączy  Stare Przymierze z no-

wym o którym czytamy, że: „Gdy mówi: 

Nowe, to uznał pierwsze za przedawnione; 

a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie 

jest zaniku‖ (Hebr. 8:8,13 BW). Przed taką 

manipulacją ostrzega Biblia: Odłączyliście 

się od Chrystusa wy, którzy w zakonie 

szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z 

łaski‖ (Gal. 5:4BW). 

Ile razy głosiciel będzie musiał uświa-

damiać sobie rok Paruzji Jezusa? 
„Dostarczyło to tej grupie klucza do ujmo-

wania się za niewidzialną obecnością Chry-

stusa, przy czym utrzymywano, że ta obec-

ność rozpoczęła się jesienią roku 1874‖.   
                   Wykwalifikowani cz. IV s. 44 § 4 
 

„Proroctwa te, jak również chronologia bi-

blijna wskazują jednocześnie, że w roku 1914 

rozpoczęło się niewidzialne panowanie Jezu-

sa nad ziemią‖.   
               Przebudźcie się! – Rok LXIV nr 2 

„Biblia mówi tu o widzeniu, ale nie w sensie 

dosłownym, tylko w znaczeniu rozpoznania 

albo uświadomienia sobie‖.  
                                              Będziesz… s 146 §13 

Pan Jezus powiedział, że będzie ze swoimi 

uczniami od chwili wstąpienia do nieba, a 

nie od roku 1914: „Albowiem gdzie są 

dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, 

tam jestem pośród nich‖ (Mat. 18:20BW). 

„Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co 

wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami 

po wszystkie dni aż do skończenia świata‖. 

(Mat. 28:20BW). Od 1914 minęło już 105 

lat. Jaka będzie następna data, którą będzie 

musiał sobie uzmysłowić głosiciel? W tak 

podstępny sposób ów niewolnik wyprowa-

dził szczerego głosiciela z Biblii i zaczął 

go bombardować nie biblijnymi naukami, 

które cały czas ulegają zmianom.  

 

Inaczej jest ze słowem Bożym „Usycha 

trawa, kwiat więdnie, ale słowo Pana trwa 

na wieki! Ono właśnie jest ogłoszoną wam 

dobrą nowiną‖ (1Piotra 1:24,25; 1 Jana 

2:17BP). Weźmy sobie te słowa głęboko 

do serca: „Zanim zostałem upokorzony, 

błądziłem, Ale teraz strzegę twego słowa‖ 

(Ps. 119: 67BW). „Słowo twoje jest po-

chodnią nogom moim I światłością ścież-

kom moim‖ (Ps. 119:105BW).  

Wyrywając słowa Jezusa z kontekstu Biblii 

przekonują głosiciela, że:  
               „świat go już nie zobaczy‖.  

                                Prowadzenie rozmów s. 253) 
 

Kronika Kościoła jaką jest Księga Dziejów 

Apostolskich i Listów  naucza, że ówcze-

sny świat nie miał oglądać Jezusa. Ale 

zobaczą Go gdy powróci po raz wtóry: 

„objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami 

mocy swojej, w ogniu płomienistym, wy-

mierzając karę tym, którzy nie znają Boga, 

oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii 

Pana naszego Jezusa (2 Tes. 1:7-9BW).  

Ukazał się Kefasowi, potem dwunastu; 

potem ukazał się więcej niż pięciuset bra-

ciom naraz, z których większość dotych-

czas żyje, niektórzy zaś zasnęli; potem 

ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim 

apostołom‖ (1 Kor. 15:5-7BW).  

Obyśmy nie padli ofiarami oszustw jakie 

jeszcze przyjdą (Mat. 25:23-25).   
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Czyimi świadkami mieli być chrześcijanie? 
Podczas spotkanie z „komitetem sądowni-

czym‖ kiedy brakuje im argumentów aby 

dać poprawną odpowiedź biblijną uciekają 

się do stwierdzenia: Przecież nikt cię nie 

zmuszał abyś został świadkiem Jehowy? 

To prawda, ale też nikt nie mówił, że tylko 

około 10 procent tych nauk  ma poparcie w 

Biblii (bałwochwalstwo). Wszystkie inne 

teorie upadły, które zmienił sam niewolnik. 

Dziś wiemy: „Jeśli przyjmujemy świadec-

two ludzi - to świadectwo Boże więcej 

znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, 

które dał o swoim Synu‖ (1 Jana 5:7BW).  

 

Kiedy studiowali z nami, to było to stu-

dium Strażnicy, a nie Biblii. Boże słowo 

nie kłamie „Ten, który jest chwałą Izraela, 

nie kłamie i nie odwołuje niczego; nie jest 

On bowiem jak człowiek, żeby musiał 

żałować swoich czynów‖ (1 Sam. 15:29 

BWP). 

Świadkowie JHWH 

Około siedemset lat p.n.e. Bóg przez pro-

roka Izajasza powiedział do Izraela: „Wy 

jesteście moimi świadkami wyrocznia 

Jahwe – i moimi sługami, których wybra-

łem‖ (Izaj. 43:10-14). Jednak w tym sa-

mym proroctwie zapowiedział, że: „Ze 

względu na was posłałem do Babilonu 

zdobywcę: i sprawię, że opadną wszystkie 

zawory więzień, a Chaldejczycy wybuchną 

biadaniem  (Zobacz Izaj 45:1).  

 

Pytasz mnie, czy jestem świadkiem Jeho-

wy? Ja nie jestem Izraelitą, ale chrześcija-

ninem polskiego pochodzenia. Kiedy po-

wstał ten ruch CH. Taze Russell nie przyjął 

nazwy Świadkowie Jehowy, ale Badacze 

Pisma Świętego. Dopiero po jego śmierci i 

niespełnionych pseudo-proroctwach Rus-

sella, Rutherford uciekając przed mianem 

fałszywego proroka (5 Mojż. 18:22) w 

1931 roku zmienił nazwę z Badaczy na 

Świadkowie Jehowy. W Broszurze Imię 

Boże, które pozostanie na zawsze wyd. w 

roku 1996 na stronie 7 ak. 1 roku posta-

wiono pytanie: 
          „Jak się wymawia imię Boże?  
Prawdę mówiąc, nikt nie wie na pewno, jak 

pierwotnie wymawiano imię Boże. Dlacze-

go? Dlatego, że pierwszą część Biblii spisano 

w języku hebrajskim, w którym były jedynie 

spółgłoski – bez samogłosek‖.  

 

Skoro nikt nie wie - to nikt! Dlaczego 

niewolnik nie przestrzega tego co sam 

napisał? Bo utraciłby koronny argument, 

że tylko on szczerze imienia Bożego. Nikt 

nie przyniósł temu imieninowi tyle ujmy 

co niewolnik. Za każdym wydaniem Straż-

nicy słyszeliśmy, że dał nam ją Jehowa. 

„Bóg nie jest jak człowiek, który kłamie, 

ani jak syn ludzki, który zmienia zdanie. 

Czyż On mówi coś, a potem tego nie czy-

ni? Czy On zapowiada coś, a później tego 

nie wypełnia?‖ (4 Mojz. 23:19BWP).  
Dlaczego kłamstwa niewolnika przypisuje 

się Bogu? Dlaczego łączy Stare Przymie-

rze z Nowym? Pan Jezus powiedział: „Nikt 

nie przyszywa łaty z nowego sukna do 

starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe 

od starego i rozdarcie staje się większe‖ 

(Marka 2:21 BW). Nuka niewolnika cały 

czas jest rozdarta i taką pozostanie.  

Nowe Imię 

Żydzi byli świadkami Jahwe (Izaj 43:10-

14), ale Bóg zapowiedział, że imię to bę-

dzie zmienione. „nazwą cię nowym imie-

niem, które usta Pana oznaczą‖ 62:2; Słu-

gom zaś moim nadadzą inne imię‖. 
65:15). Jak zatem miałoby brzmieć to 

nowe imię, które narody miały nadać Jego 

ludowi?  

Czyim świadkami? 

Pan Jezus po zmartwychwstaniu powie-

dział: „Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, 
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otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 

świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i 

w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dzieje 1:8 

BT III). Dlaczego Pan Jezus powiedział: 

będziecie moimi świadkami, czy w ten 

sposób chciał się wynieść ponad Boga? 

Nie! To sam Bóg Ojciec przekazał wszelką 

władzę Synowi, aż pokona ostatniego 

wroga, jakim jest śmierć (1 Kor. 15:24-28). 

 

Pan Jezus był posłany tylko do owiec 

zaginionych z domu Izraela‖ (Mat. 15:24 

BW). Ale Żydzi odrzucili Go, choć mieli 

możliwość skonfrontowania Pana Jezusa z 

proroctwami: „Albowiem dziecię nam się 

narodziło. Syn został nam dany, na Jego 

barkach spoczęła władza. Nazwano Go 

imieniem: Prawdziwy Doradca, Bóg Moc-

ny, Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju. 

Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju 

bez granic na tronie Dawida i nad Jego 

królestwem, które utwierdzi i umocni pra-

wem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki.‖ 

Iz. 9:5,6).   

Zazdrosna miłość Jahwe zastępów tego 

dokona‖ (Izaj.9:5,6). Proroctwa zapowia-

dały, że: „W Jego imieniu narody nadzieję 

pokładać będą‖ (Izaj. 42:14, zobacz Mate-

usz 12:21). To imię Pana Jezusa miało być 

wywyższone, ponad wszelkie imię: „aby 

na imię Jezusa zginało się każde kolano w 

niebie, na ziemi i pod ziemią‖ (Filip. 

2:10BP).  

„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami 

moimi (Jezusa), jeśli będziecie się wza-

jemnie miłowali‖ (Jana 13:35). To z po-

wodu imienia Jezus, a nie Jahwe jego 

uczniowie są znienawidzeni. „Będziecie 

znienawidzeni przez wszystkich z powodu 

mojego imienia. Lecz ten, kto wytrwa do 

końca, będzie zbawiony‖ (Mat.10:22). 

„Kto wierzy w Niego, nie będzie potępio-

ny; a kto nie wierzy, już został potępiony 

za to, że nie uwierzył w imię jednorodzo-

nego Syna Bożego‖ (Jana 3:18).  

Ojciec czy Syn 

„Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. 

Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który 

Go posłał' (Jana 5:23). Albowiem funda-

mentu innego nikt nie może założyć 

oprócz tego, który jest założony, a którym 

jest Jezus Chrystus (1 Kor. 3:11). Na tym 

fundamencie jest dwanaście filarów, „a na 

nich dwanaście imion dwunastu Aposto-

łów Baranka‖ (Obj. 21:14 BW). 

Czas wypełnienia proroctwa 

„W Antiochii też nazwano po raz pierwszy 

uczniów chrześcijanami‖ (Dzieje 11:26 

BW). Czyli świadkami Jezusa. Świadko-

wie Jehowy i podobne im ruchy przypomi-

nają Żydów, którym zbawienie z łaski nie 

wystarcza. Ortodoksyjni Żydzi zaczęli 

wywracać drogę Pańską, ale odrodzeni 

poganie w żaden sposób nie chcieli zgo-

dzić z tym, że mają przestrzegać Zakon 

Mojżeszowy.  

Doskonale wiedzieli, że są już pod Nowym 

Przymierzem (Jer 31:31-34; Hebr. 8:8-13). 

Zbawieni z łaski a nie z uczynków (Efez. 

2:8-10). Apostołowie z całą mocą wska-

zywali na Pana Jezusa. W jednym ze swo-

ich listów (rodowity Żyd) apostoł Piotr w 

swym Liście wskazuje na Pana Jezusa: 

„Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, 

niech tego nie uważa za hańbę, niech ra-

Proroctwa

dotyczące

Izraela, jako naród został 
nazwany świadkami Boga

Izaj 43:10-14

Zapowiedź:

Nadadzą Izraelowi nowe 
imię, nazwą was innym 

imieniem Izaj. 62:2; 65:15

Wypełnienie 

Dzieje 11:26

Nazwano uczniów,

Chrześcijanami 
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czej tym imieniem wielbi Boga‖ (1 Piotra 

4 :16BW). Podczas zwiastowania ewange-

lii królowi Agrypie, ten powiedział do 

Pawła: „Niedługo, a przekonasz mnie, bym 

został chrześcijaninem‖ (Dzieje 26:28 

BW). Chrześcijanie to nie nazwa od 

chrztu. W oryginałach są nazwani mesja-

niczni – od Mesjasza – czyli Pana Jezusa.  

Czy „ŚJ. są chrześcijanami? 

To zależy od punktu widzenia i polityki 

jaką prowadzi Brooklyn.  
„W ogóle nie ma czegoś w rodzaju religii 

chrześcijańskiej, ponieważ prawdziwe 

chrześcijaństwo nie jest religią. Ta prawda 

była więcej uwydatniona od roku 1936, a 

religianci wszędzie okazywali wielkie obu-

rzenie na to publiczne ujawnienie i głoszenie, 

że „religia jest sidłem i pułapką‖. Historia 

szesnastu stuleci aż dotąd i obecne postępo-

wanie religii, świadczą o prawdziwości tego 

twierdzenia.  
   Prawda wyswobodzi s 295 wyd. 1946 rok – 

 

Kiedy takie podejście zaczęło im utrudniać 

głoszenie, po 23 latach, wydano nową 

książkę w której napisano:  
'Nie ulega wątpliwości, że tylko jedna religia 

może być prawdziwa'. Prawda która prowadzi do 

życia wiecznego s 143 wyd. w roku 1969  

Nowe światło z Brooklynu pod pręgierzem 

czasu, a nie bojaźni Bożej, wycofuje się z każ-

dej wymyślonej prawdy „niewolnika‖ i to w 

każdym temacie. Jeśli jesteś głosicielem nieba-

wem usłyszysz, że rok 1914 był źle interpreto-

wany przez niektórych nadgorliwych głosicieli 

tak, jak to miało miejsce po wycofania się 

Armagedonu w 1975 roku, czy pokolenia roku 

1914, które zostało odrzucone w Strażnicy 

21/1995 roku. 

Aby uniknąć przykrych rozczarowań z tym 

związanych weź sobie do serca radę ap. 

Pawła: „Przecież jesteście mądrzy, a mimo 

to chętnie słuchacie głupców. Nie razi was 

to, że ktoś was zniewala, objada, zabiera 

to, co wasze, traktuje z góry, a nawet 

znieważa i policzkuje‖ (2 Kor. 11:19, 20 

SŻNT). 

Kim są 144000 i kiedy się pojawią? 
Dla wiernego ucznia Pana Jezusa jasne, 

jest że 144000 to rodowici Izraelici, którzy 

dopiero pojawią się w wielkim ucisku 

podczas szóstej pieczęci (Obj. 6:12-8:1). 

Dziś nie ma 144000, ani wielkiej rzeszy. 

Ci, którzy się za nich podają, nie mają z 

nimi nic wspólnego. To ludzie, którzy na 

Biblii robią biznes.   
Tekst biblijny mówi jasno: „I usłyszałem 

liczbę pieczętowanych: sto czterdzieści 

cztery tysiące opieczętowanych ze wszyst-

kich pokoleń synów Izraela: Z pokolenia 

Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, 

tyle samo z Rubena, Gada, Asera, Neftale-

go, Manassesa, Symeona, Lewiego, Issa-

chara, Zabulona,  Józefa, Beniamina‖ (Obj. 

7:4-8BP). 

Szefowie Strażnicy podpięli pod 144000 

Żydów, którzy pojawią się dopiero pod-

czas wielkiego ucisku podczas szóstej 

pieczęci. Prawie sto lat świadkowie głosili, 

że CH. T. Russell, był narzędziem w Bo-

żym zamyśle, Ale 2013 roku niewolnik  

skreślił go z tej listy. 
„Czy przed rokiem 1914 Badacze Pisma 

Świętego byli ustanowionym narzędziem, 

przez, które Chrystus miał karmić swoje 

owce? Odpowiedź brzmi: Nie‖.  
            Strażnica 15 Lipca 2013 s 18 ak. 16 

 

Biblia uczy, że sługami wiernymi byli są i 

będą wierni uczniowie, którzy uznają Jezu-

sa za Pana (Rzym. 10:9,10BW). Ani za dni 

apostołów, ani przez XX wieków nie ist-

niała żadna organizacja ani instytucja, 

która miałby jedyne prawo do wykładni 

Biblii. Pan Jezus powiedział, że: „Gdy zaś 

przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi 

was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił 

od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 

usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe‖ 
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(Jan 16:13BT). Nic w tym temacie się nie 

zmieniło. „Wszystko zaś sprawia jeden i 

ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak 

chce‖ (Dzieje 2:4; Hebr. 13:8BT).  
144000 nie będą powołani do interpretacji 

Biblii ponieważ Biblia wykłada się sama. 

Z jednego wersetu ‗niewolnik Strażnicy‘ 

wyprowadził co najmniej kilka kłamstw: 

1. że zbawionych będzie tylko 144000   

2. że 144000 to duchowy Izrael 

3. że tylko on może wykładać Słowo  

 

1. Biblia mówi, że 144000 zostanie: „wy-

kupionych spomiędzy ludzi jako pierwoci-

ny dla Boga i dla Baranka‖ (Obj. 14:4BT). 

Tekst mówi o narodzie izraelskim. (Obj. 

7:4). Ale zbawienia dostąpią też ludzie z 

narodów, dlatego Pan Jezus powiedział: 

„W domu mojego Ojca jest wiele miesz-

kań, nie tylko 144.000.   

Tekst (Obj. 14:4) mówi o Żydach jako 

pierwociny. W Izraelu przed zasadniczym 

żniwem kapłan składał ofiarę z pierwocin: 

„przynieś w darze z twoich pierwocin 

suszone nad ogniem kłosy świeżą krupę. 

Nalejesz na nią oliwy oraz nałożysz na nią 

kadzidła; to jest ofiara z pokarmów. A 

kapłan puści z dymem 'znak przyp-

omnienia' z tej krupy i z jej oliwy, z całym 

jej kadzidłem. To jest ofiara ogniowa dla 

WIEKUISTEGO‖ (3 Mojż. 2:14-16NBG). 

 

2. W Biblii nigdy nie ma dwóch wersji na 

ten sam temat. Na przykład Pan Jezus‖ 

„Powiedział im jeszcze inną przypowieść: 

Królestwo niebieskie podobne jest do 

kwasu, który wzięła pewna kobieta i wło-

żyła w trzy miary mąki, aby się wszystko 

zakwasiło. (Mat. 13:33BWP).  

Natomiast apostoł Paweł kwasem nazywa 

grzech: „Czyż nie wiecie, że odrobina 

kwasu całe ciasto zakwasza?‖ (1 Kor. 5:6 

BW). Kwas wykonuje zawsze to samo 

zadanie - przyczynia się do wzrostu. Nie-

stety zło szybciej powiększa swoją aktyw-

ność i liczbę. Niewolnik Strażnicy stara się 

nie widzieć pierwocin aby zbudować swoje 

następne kłamstwo. Wysyła do nieba tylko 

144000, ale tenże niewolnik przyznaje, że 

nie są Żydami. Dlatego wymyślili– du-

chowy Izrael, którego w Biblii nie znaj-

dziemy. Jest mowa o Izraelu Bożym (Gal. 

6:16, który dotyczy zbawionych z Izraela, 

jak i pogan. Apostoł Paweł wytłumaczył to 

Liście do Ef 2:11-22. I nie uczy o klasie 

niebiańskiej i ziemskiej. 

 

3. Niewolnik za jednym podejściem zmie-

nił trzy razy nauczanie Biblijne.  

a. że do nieba pójdzie tylko 144.000,  

b. Pan Jezus temu zaprzecza i mówi  „W 

domu Ojca mego wiele jest mieszkań‖ (Jan 

14:2BW). Wiele to nie 144000. 

c. zamienił literalny Izrael na duchowy, 

choć mamy jasne nauczanie w tym tema-

cie, że Izrael na pewien czas został odrzu-

cony (Mat. 23:37-39; i będą zbawieni z 

przymierza (Rzym. 11:25-29).  

Pokarm niewolnika jest zbudowany z wy-

rwanych tekstów z kontekstu. Dlatego 

nazywa go ‗pokarmem na czas słuszny‘, 

‗teraźniejszą prawdą’. Prawda zawsze jest 

jedna i nie podlega zmianom. Kiedy odstą-

pimy choćby tylko jeden raz od nauki 

biblijnej, wchodzimy na szeroką drogę, 

która prowadzi na manowce. Dlatego teo-

rie niewolnika są jak ruchome piaski:    
„Przypuszczano też, że skoro w roku 36 n.e. 

Bóg przestał okazywać narodowi izraelskie-

mu szczególne względy, to być może w roku 

1881 zamknęła się niezrównana sposobność 

wejścia w skład Izraela duchowego‖  
„Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego‖ 1995 s. 

632). 

Kim jest ów niewolnik‖ 
Są to bałamutni ludzie, którzy z Biblii 

uczynili sobie niezły biznes. Zaprzęgli do 

swej ideologii szczerych ludzi, którym 

wmówiono, że są „pomazańcami” Ostat-

nim Pomazańcem był Pan Jezus.  
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Ponad 140 lat temu Ch. T. Russell 

wyznaczył Paruzję Chrystusa na rok 1874, 

a zmartwychwstanie dla swoich na 1878 

rok. Ogłosił też, że w 1914 nastanie ko-

niec. Niestety na własne oczy zobaczył, że 

jego ‗proroctwa‗ okazały się kłamstwem 

ponieważ do jego śmierci w 1916 roku nic 

się nie wydarzyło.   

Zawiedzeni zwolennicy tego ruchu poczuli 

się oszukani. Jego następca Rutherford w 

1917 roku, widząc porażkę Russella ogło-

sił, że zmartwychwstanie będzie w 1925 

roku. Poszedł w jego ślady Russella, który 

ogłaszał różne daty. Ludzie lubią konkret-

ne daty, czyli żyć w iluzji. Aby uwierzy-

telnić swoje słowa, kazał zbudować dom 

książąt, do którego mieli się zgłaszać pa-

triarchowie.  

Tak jak minęły wcześniejsze zapowiadane 

daty, tak bez echa minął rok 1925. Dom 

książąt z czasem sprzedano. Ale niewolnik 

wymyślił nowe kłamstwo, że zmartwych-

wstanie odbywa się niewidzialnie, a zatem 

można go dowolnie przesuwać czasowo: 
 

„Wzrok ludzki jest zbyt słaby, żeby dostrzec 

organizmy duchowe, toteż zmartwychwstanie 

tych, „którzy w Panu umierają‖, odbywa się 

w sposób niewidzialny dla ludzi. Dlatego 

odkąd w roku 1914 rozpoczęła się „obec-

ność‖, czyli paruzja Chrystusa, ludzkość nie 

widzi go ani nie uświadamia sobie, że zmar-

twychwstają jego uczniowie‖  
Strażnica CI nr 9 s.11 § 17 Podkreślenie SN 

 

Największym wrogiem owego niewolnika 

jest uciekający czas, który weryfikuje jego 

kłamstwa. Około dwa lata temu nakazał 

głosicielom usunąć starą literaturę, aby nie 

obnażała jego teorii. Która niema nic  

wspólnego z nauczaniem Pana Jezusa i 

apostołów. Gdyby trzymał się Biblii nie 

musiałby nic zmieniać. Biblia opisuje 

widzialne zmartwychwstanie, które będzie 

miało miejsce podczas widzialnej Paruzji 

Chrystusa pod koniec wielkiego ucisku. 

Oto inne teorie niewolnika: 

Prorokowanie dwóch świadków wg J. F. 

Rutherforda 

Cechą wspólną dla każdej ekipy owego 

niewolnika to ucieczka przez wymyślony-

mi przez nich datami i pseudo - proroctwa-

mi. Rutherford i ośmiu członków Biura 

Towarzystwa Strażnica zamknięto w wie-

zieniu, za treść, którą zapisali w Siódmym 

Tomie. Ameryka wtedy była w stanie woj-

ny i uznała tę treść za podżegania do woj-

ny i aresztowano ich. Rutherford wykorzy-

stał to wydarzenie i ogłosił, że on i jego 

koledzy to dwaj świadkowie z (Obj. 11:3-

13).  

Ale dwaj świadkowie będą prorokować 

przez cały wielki ucisk - 1260 dni. Nato-

miast Rutherford i jego współpracownicy 

byli w areszcie 270 dni. Dwaj świadkowie 

z Obj. 11:7-13 po 1260 dniach zostaną 

zabici, a po trzech dniach zmartwychwsta-

ną i będą widzialnie wzięci do nieba.   

Rutherford po 270 dniach i po zapłaceniu 

kaucji 20.000 $ Dolarów amerykańskich 

wyszedł na wolność.  
„Oskarżonym odczytano akt oskarżenia, po 

czym zwolniono ich za kaucją po 2500 $‖. 
Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej cz. 

IV s 66 § 8 
 

Apostoła Piotra i Jana, za głoszenie o Panu 

Jezusie chciano skazać na śmierć. Ale  

wstawił się za nimi Gamaliel, wychłostano 

ich i wypuścili (Dzieje 5:40). Rutherford 

nie kwapił się do cierpień, bo wiedział, że 

ludzie cierpią nie z powodu drogi Pańskiej, 

ale jego wymyślonych teorii. Historia tych 

bałamutników powraca jak bumerang. 

Kiedy ugaszą jeden pożar wybucha na-

stępny.  

Trzeci Prezes Knorr ogłosił na rok 1975 

Armagedon. Następny Prezes ogłosił, że 

pokolenie roku 1914 nie przeminie zanim 

nie wypełnią się wszystkie ich proroctwa. 

Niestety w 1995 roku minęło 80 lat od 

1914 roku (Ps. 90:10). Hucznie zapowia-

dane pokolenie przeminęło. Upadała fun-
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damentalna teoria niewolnika. Tym samym 

upadło zmartwychwstanie owego niewol-

nika 
„Zanim ostatni członkowie pokolenia, które 

żyło w roku 1914, zejdą ze sceny wydarzeń 

światowych, rozegrają się wszystkie przepo-

wiedziane wydarzenia łącznie z „wielkim 

uciskiem‖, w którym dobiegnie kresu obecny 

zły świat (Mat. 24:21,22,34)‖. Prowadzenie 

Rozmów… s.72 rok wyd. w j pol. 1991). 

Niewolnik uciekając przed jednym kłam-

stwem, ogłaszał nowe. W tym celu wydał 

w 1995 roku nową książkę pt Wiedza, 

która prowadzi do życia wiecznego, w 

której więcej namieszano jak wytłumaczo-

no  

Na stronie 92 ak. 7 podano:  
„Jednakże Jezus nie panuje sam. Towarzyszy 

mu grono 144000 współkrólów współkapła-

nów‘ kupionych z ziemi‖ 

Natomiast kilka stron wcześniej tej samej 

książce zapisał na s 88 ak. 19 w: „że poma-

zańcy dopiero zostaną wzbudzeni‖ 

Albo w 1995 roku byli już skompletowani, 

albo dopiero zostaną wzbudzeni?‖ Nieraz 

dobrze usłuchać tego niewolnika, który 

napisał: 
„Kto nie mówi prawdy, ten nie zasługuje na 

szacunek ani u Boga, ani u swoich bliźnich, i 

nie może reprezentować Boga jako jego 

świadek‖.      Prawdziwy Pokój… s. 113 ak 12  

Weźmy sobie tę radę do serca i nie słu-

chajmy owego niewolnika, ani żadnego 

człowieka. Odrzućmy wszystko czego nie 

naucza Biblia, która uczy, że zmartwych-

wstanie będzie miało miejsce podczas 

Paruzji Chrystusa (1 Kor. 15:23) 

Niewolnik sam napisał o sobie:   
„Co przemawia za tym, że Jezus nie przybył 

ustanowić wiernego niewolnika nad całym 

swoim mieniem w roku 1919, ale że zrobi to 

w trakcie wielkiego ucisku‖. 
                       Strażnica 15 lipca 2013 . s. 6 ak 19 

Drogi głosicielu – nie zapominaj, ze wier-

nym sługą jest każdy uczeń Jezusa Chry-

stusa od dni apostołów, aż do Jego Paruzji. 

Oceń to sam na podstawie dowodów zapi-

sanych przez owego niewolnika, czy po-

niższe słowa pokrywają się faktami? 
„Jakże bezcenne skarby zawiera Strażnica i 

Przebudźcie się!‖.   Strażnica 1/1994 s 25 p 22 

Nie bójcie się ich 
„Na temat ucisku powiedział: „Ujrzą Syna 

Człowieczego przychodzącego na obłokach‖ 

Nie wiecie którego dnia wasz Pan przyjdzie o 

której godzinie, której się nie domyślacie‖ 

(…). Każda z tych czterech wzmianek odnosi 

się do przyszłego przybycia Chrystusa w 

charakterze Sędziego‖. 
Strażnica 15 lipca 2013 s. 7 ak 15 

Niewolnik sam napisał, że Jezus nie przy-

szedł w 1914 roku. Pewnie powstał niema-

ły hałas ponieważ rok 1914 to fundamen-

talna jego teoria. Na niej zbudował swoje 

wszystkie pseudo-proroctwa. Szkoda, że 

się z tego nie wycofali. „Zbudź się, o śpią-

cy, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci 

Chrystus‖ (Ef. 5:14 BT).  

Nie zbawi cię organizacja ani żaden ko-

ściół, tylko Chytrus. W organizacji jest 

wiele cennych i szlachetnych ludzi, którzy 

zostali okłamani. Wierzę, ze Pan ich stam-

tąd wyprowadzi. „ Ja jestem drogą i praw-

dą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca 

inaczej jak tylko przeze Mnie‖ (Jan 

14:6BW).  

Potwierdził to sam Ojciec, że Jezus nie jest 

archaniołem Michałem, ani Abaddonem : 

„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchaj-

cie‖ (Mar. 9:7BT). „Do którego bowiem z 

aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty 

jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? 

I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie 

Mi Synem‖ Hebr. 1:5BT)  
„Bójcie się jedynie Pana, służcie Mu w 

prawdzie z całego serca: spójrzcie, jak 

wiele wam wyświadczył‖ (1 Sam. 12:22 

BT). „Koniec mowy. Wszystkiego tego 

wysłuchawszy: Boga się bój i przykazań 

Jego przestrzegaj, bo cały w tym czło-

wiek!‖ (Koh. 12:13BT).   
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Jak powstała teoria o drugich owcach? 
Kim jest wielka rzesza? 

„Potem ujrzałem, a oto wielka rzesza, 

której żaden człowiek nie zdołał Policzyć, 

ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, 

i języków, stojąca przed tronem i przed 

Barankiem, ubrana w białe długie szaty; a 

w rękach ich gałęzie Palmowe‖ (Obj. 7:9 

PNŚ). 

Natomiast 144000 pochodzi z 12 pokoleń 

Izraela, a wielka rzesza pochodzi z wszyst-

kich narodów, plemion, i ludów, i języ-

ków. Wymyślona przez niewolnika Straż-

nicy wielka rzesza liczy ponad osiem mi-

lionów głosicieli. Ale wg Objawienia 7:14 

dowiadujemy się, że: „Są to ci, którzy 

wychodzą z wielkiego ucisku i wyprali 

swoje długie szaty, i wybielili je we krwi 

Baranka‖  

Wielka rzesza opisana w Biblii i pojawi się 

dopiero w okresie wielkiego ucisku w tym 

samym czasie co 144000 Izraelitów, pod-

czas szóstej pieczęci (Obj. 6:12). Dlatego 

nie ma dziś na ziemi ani 144000 Izraeli-

tów, ani wielkiej rzeszy, ponieważ nie było 

jeszcze wielkiego ucisku. 

Kontekst zawsze poprawnie wykłada każ-

dy temat. Tak samo wielka rzesza z Obja-

wienia 7:9-17 została zapisana i wytłuma-

czona. Wszelkie ludzkie komentarze tylko 

zaciemniają Słowo Boże. Jeśli dany kon-

tekst nie tłumaczy danej nauki, szukamy 

innych wersetów, który omawia je wprost.  

 

Nie mnóżmy komentarzy, ponieważ Biblia 

wykłada się sama. Np. nauka o zmar-

twychwstaniu, zapisana jest w wielu miej-

scach. Dlatego odszukajmy wszystkie 

wersety, a one dadzą nam pełen obraz: ile 

będzie  zmartwychwstań?  Kiedy się roz-

poczną i jak długo będę trwały? W Biblii 

jest pytanie i w Biblii jest odpowiedź. 

Pamiętajmy na słowa ap. Piotra: „Jeśli kto 

mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli 

kto usługuje, niech czyni to z mocą, której 

udziela Bóg, aby we wszystkim był uwiel-

biony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego 

jest chwała i moc na wieki wieków. 

Amen‖ (1 Ptr. 4:11BW).  

„W swoich słowach nie bądź zbyt pochop-

ny i nie drżyj cały w rozgorączkowaniu, by 

czym prędzej wypowiedzieć jakieś słowo 

przed obliczem Boga. Pamiętaj, że Bóg 

jest w niebie, a ty na ziemi! Niech więc 

słów twoich będzie niewiele‖ (Koh. 5:1 

BW). 

Efez było miastem greckim i to do nawró-

conych pogan, apostoł Paweł skierował te 

słowa: „Pamiętajcie zatem, że ci, którzy 

uważają się za obrzezanych na skutek 

znaku wykonywanego ręką na ciele, nazy-

wali niegdyś nie obrzezanymi was, którzy 

z urodzenia byliście poganami. W tym 

czasie bowiem żyliście bez Chrystusa, 

wykluczeni ze społeczności Izraela, bez 

udziału w przymierzach obietnicy, bez 

nadziei i bez Boga w świecie. Ale wy 

[chociaż] kiedyś byliście daleko, teraz 

jesteście blisko przez łączność z Chrystu-

sem Jezusem i dzięki Jego Krwi. On jest 

naszym pokojem. On wyprowadził jedność 

w rozdartą ludzkość, ponieważ usunął mur, 

który ją odgradzał i dzielił. On w swoim 

ciele‖ (Ef. 2:11-14 BP).  

Pismo święte zna tylko taki podział: „Te-

raz nie liczą się już podziały na Greków i 

Żydów, barbarzyńców, Scytów, niewolni-

ków i wolnych - wszystkim i dla wszyst-

kich jest Chrystus‖ (Kol. 3:11 SŻ NT). 

Wielka rzesza jest z pogan, a 144000 z 

Izraelitów i wszyscy są: „powołani do 

jednej nadziei, która należy do waszego 

powołania‖ (Efez. 4:4 BW). To o nich 

pisze Paweł w Liście do Rzymian: „Bo 

tych, których przedtem znał, przeznaczył 

właśnie, aby się stali podobni do obrazu 

Syna jego, a On żeby był pierworodnym 
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pośród wielu braci; a których przeznaczył, 

tych i powołał, a których powołał, tych i 

usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, 

tych i uwielbił‖ (Rzym. 8:29,30BW. 

Apostoł Jan opisał miejsce jakie Bóg prze-

znaczył dla wielkiej rzeszy. „I powiedzia-

łem do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł do 

mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego 

ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Ba-

ranka je wybielili. Dlatego są przed tronem 

Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają 

we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie 

rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już 

łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie pora-

zi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich 

będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, 

i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i 

każdą łzę otrze Bóg z ich oczu‖ (Obj. 7:14-

17BT).  

Z pewnością Jan w tych wersetach nie 

opisał ziemi ponieważ nie będzie im doku-

czał upał, pragnienie, ani nie porazi ich 

słońce. Kiedy pod koniec wielkiego ucisku 

nastanie Paruzja Chrystusa, staną przed 

tronem Boga i w Jego świątyni.  

I właściwie na tym można by zakończyć 

ten temat: kim jest i gdzie spędzi wiecz-

ność wielka rzesza? Niewolnik namieszał 

w tym temacie tyle, że dobrze będzie pew-

ne rzeczy tu uporządkować.  

Czy wielka rzesza będzie na ziemi? 

Takiej nauki nie znajdujemy w Biblii, 

wprost przeciwnie: „Zapewniam was, 

bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść 

królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, 

nie może mieć dziedzictwa w tym, co 

niezniszczalne‖ (1 Kor. 15:50BT). Ale 

głosiciel został zatruty pokarmem niewol-

nika i tym musimy go odtruć, ponieważ do 

niego ma jeszcze jakiejś zaufanie.  

Nie chodzi o wyciąganie ludzi z tej organi-

zacji, ale, żeby po wyjściu z pomocą Bożą 

trwali w Bogu i Jego Słowie. Niewolnik w 

różnych okresach miał problem z nazew-

nictwem, jak i miejscem umieszczenia 

wielkiej rzeszy Obj. 7:9). Nazywano ich: 

drugą klasą niebiańską, klasą ziemską, 

drugimi owcami z Jan 10:16, czy Jonada-

bami. Dlaczego zajęto się tą grupą dopiero 

w latach trzydziestych XX wieku?  

Apostołowie głosili o jednej nadziei (Ef. 

4:4). Organizacja niewolnika rozrastała się 

a miało wg nich być zbawionych tylko 

144000. Nie bardzo wiedzieli co zrobić z 

tą wielką rzeszą.  

Aby uzasadnić dodatkowo niebiańskie 

aspiracje tej grupy z (Obj. 7:9 odwoływano 

się do tekstu biblijnego o „wielkim tłumie 

w niebie‖ Ap 19:1 („Dokonana Tajemnica‖ 

z 1925 s. 345 por.  

„Oni nie będą z Królestwa, lecz będą w Kró-

lestwie‖.                  („Rząd‖ 1928 s. 293). 

W 1935 r. w Waszyngtonie. Ogłoszono, że 

„wielka rzesza‖ z Ap 7:9-17 nie jest drugą 

klasą niebiańską,  
„Wielki lud‘ stanowią raczej nowożytni Jo-

nadabowie, którzy muszą okazać Jehowie 

Bogu tyle samo wierności, co duchowy osta-

tek‖                         (Strażnica Nr 1, 1967 s. 9). 

Co Biblia mówi o pierwszych i drugich 

owcach? 

Pan Jezus powiedział: „Jestem posłany 

tylko do owiec zaginionych z domu Izra-

ela‖ (Mat. 15:24BW). „Nie sądźcie, że 

przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. 

Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić‖ 

(Mat. 5:17BT. 

Ale to nie był jedyny cel Jego przyjścia. 

Powiedział: „Mam i inne owce, które nie 

są z tej owczarni; również i te muszę przy-

prowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i 

będzie jedna owczarnia i jeden pasterz‖ 

Najwyższa liczba głosicieli  

Lata  Liczba głosicieli  

1919 - 1930 23. 988 
1931- 1939   73. 469 
1940 - 1945     141. 606 
                           Wykwalifikowani cz. IV s. 87 § 12 
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(Jan 10:16BW). Drugimi owcami to wszy-

scy, którzy uwierzą w Jezusa (Jan 3:16). 

Świadkowie Jehowy nieomal głoszą tak 

jak Żydzi, że tylko im się należy Króle-

stwo Boże, mając na uwadze ziemię: Żydzi 

uważają pogan za nieczystych i niegod-

nych zbawienia. Bóg przekonywał Piotra 

trzykrotnie: „Każde zwierzę, które ma 

kopyta, ale nie rozdzielone, i nie przeżuwa, 

będzie nieczyste dla was‖ (3 Mojż. 11:26. 

Piotr bronił się: „O nie, Panie! Bo nigdy 

nie jadłem nic skażonego i nieczystego 

Dzieje 10:14BT).  

Ale usłyszał głos Boży: „Co Bóg oczyścił, 

ty nie miej za skalane‖ Dzieje 10:15 BW). 

Niejako u drzwi Piotra stał człowiek, który  

wg niego był nieczysty. Pierwsze cięgi 

jakie dostał to od sprawiedliwych: „Gdy 

więc Piotr przybył do Jerozolimy, ci, któ-

rzy byli pochodzenia żydowskiego, robili 

mu wymówki: Poszedłeś do ludzi nie ob-

rzezanych i jadłeś z nimi‖ (Dzieje 11:2,3 

BP). 

„Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i 

nam wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa, 

czyż mogłem się Bogu przeciwstawić? 

Kiedy to usłyszeli, zamilkli, a wielbiąc 

Boga mówili: To już i poganom dał Bóg 

łaskę nawrócenia, która zapewnia życie‖ 

(Dzieje 11:17,18BW). Niestety cały czas 

atakuje się tych, którzy są posłuszni Sło-

wu.  

Ananiasz przekazał Pawłowi słowa Pana 

Jezusa „on jest narzędziem przeze Mnie 

wybranym, on zaniesie imię moje naro-

dom, królom i synom Izraela. Ja mu ukażę, 

co będzie musiał wycierpieć dla imienia 

mego‖ (Dzieje 9:16BP).  

Po niedługim czasie, kiedy Żydzi odrzucili 

nauczania Pawła i Barnaby usłyszeli: 

„Wam to najpierw miało być  opowiadane 

Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i 

uważacie się za niegodnych życia wiecz-

nego, przeto zwracamy się do pogan. Tak 

bowiem nakazał  nam Pan: Ustanowiłem 

cię światłością dla pogan, Abyś był zba-

wieniem aż po krańce ziemi. Poganie sły-

sząc to radowali się i wielbili Słowo Pań-

skie, wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni 

do życia wiecznego, uwierzyli‖. (Dzieje 

13:46-48). Miłosierdzie Boże ożywia, 

sprawiedliwość ludzka zabija. Boży czło-

wiek w każdym człowieku widzi poten-

cjalnego kandydata do Królestwa Boże.  

 

Często uważa się tych, którzy nie chodzą z 

nimi za wrogów Chrystusa. Jan poszedł na 

skargę do Pana Jezusa na pewnych ludzi:  

„Nauczycielu, spotkaliśmy człowieka, 

który w Twoim imieniu wypędza demony, 

i zabroniliśmy mu działać, gdyż nie należy 

do nas. - Nie zabraniajcie mu - odparł 

Jezus. - Kto w moim imieniu czyni cuda, 

nieprędko wystąpi przeciwko Mnie. Kto-

kolwiek nie jest przeciw nam - jest z nami. 

Zapewniam was: Ktokolwiek poda wam 

kubek wody dlatego, że należycie do Chry-

stusa, zostanie nagrodzony‖ (Mar. 9:38-

41SŻ NT).  

„Nie ma sprawiedliwego, nie ma ani jed-

nego, nie ma człowieka mądrego, nie ma 

takiego, który szuka Boga‖ (Rzym. 3:10,11 

BW).    

Pan Jezus do wszystkich kieruje te słowa: 

„W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; 

gdyby było inaczej, byłbym wam powie-

dział. Idę przygotować wam miejsce. A 

jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, 

przyjdę znowu i wezmę was do siebie, 

abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli‖ (Jana 

14:2,3BW). 

Nie pozwól odebrać sobie tego co obiecał: 

„Tymczasem Bóg okazuje swoją miłość do 

nas przez to, że Chrystus umarł za nas, 

kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami‖ 

(Rzym. 5:8BW). 
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Milenium to nie wieczność 
Dość często czytelnicy proszą aby wsta-

wiać pytania tak jak w Strażnicy, bo to im 

ułatwia wyłapanie danych myśli. Pozosta-

wiam to ocenie czytelników. 

 
1
 Niewolnik Strażnicy Milenium przedłu-

żył do wieczności, choć tekst mówi jasno: 

„I widziałem trony, i usiedli na nich ci, 

którym dano prawo sądu; widziałem też 

dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że 

składali świadectwo o Jezusie i głosili 

Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali 

pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie 

przyjęli znamienia na czoło i na rękę swo-

ją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 

tysiąc lat‖ (Obj. 20:4BW). 

 
2

„I będzie miał upodobanie w bojaźni 

Pana. Nie według widzenia swoich oczu 

będzie sądził ani według słyszenia swoich 

uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedli-

wości będzie sądził biednych i według 

słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na 

ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał 

zuchwalca, a tchnieniem swoich warg 

zabije bezbożnika‖ (Iz. 11:3,4BW). 
3
Niewolnik Strażnicy wbrew temu co czy-

tamy w Biblii maluje góry podczas Mile-

nium, choć podczas szóstej czaszy - Arma-

gedonie: „Zniknęły wszystkie wyspy i góry 

przepadły na zawsze‖ (Obj. 16:20 BW). 

Niewolnik próbuje ratować swoje teorie 

takimi komentarzami:  
„Znikną góry‖ oraz „każda wyspa‖- instytu-

cje i organizacje tego systemu, które wydają 

się takie trwałe‖ Finał… s 234 ak 38 
4
 Jeśli niewolnik widzi upadek tych orga-

nizacji, to też do nich się zalicza i słusznie! 

                                                           
1 Dlaczego życie wieczne nie ogranicza się do ziemi? 

2 Co będzie spotykać pewnych ludzi w Milenium?  
3 Czego nie będzie już po Armagedonie? 

4 a) Jak manipulacja zmienia Słowo Boże? 
b) Czy góry to instytucje i organizacje ludzkie? 

Metody manipulatorów Bożym Słowem są 

niezmienne od zarania ludzkości: Szatan 

Ewę zagadnął: „Czy rzeczywiście Bóg 

powiedział: Nie ze wszystkich drzew 

ogrodu wolno wam jeść? (Rodz. 3:1BW).  
5
 Naprzód diabeł zaszczepił Ewie wątpli-

wość w prawdomówność Boga. Iluż to 

ludzi z Biblią w ręku postępuje tak samo? 

Kiedy Ewa się zawahała wrzucił jej coś co 

było dla niej ponętne, ale było kłamstwem: 

„Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, 

otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, 

znający dobro i zło‖ (Rodz. 3:5BW). 

Szybko posmakowali gorycz tego niepo-

słuszeństwa, które skutki są nam dobrze 

znane. 
6

 Podczas dyskusji biblijnych z ludźmi 

rożnych religii słyszałem takie słowa. Ale 

skąd wiesz czy te słowa nie zostały sfał-

szowane? Mam zawsze jedną odpowiedź: 

Czy Wszechpotężny Bóg nie dałby rady 

ustrzec tak małej książki jaką jest Biblia? 

To nie nasze słowo, ale Boże! Ono broni 

się samo. Próbowano go zakuć w kajdany, 

spalić, sfałszować, ale są bezradni.  

 
7
 Jako grzeszni ludzie, (1 Tym. 1:15 nie 

zawsze mieliśmy możliwość się wykształ-

cić. Nie znamy języków, w których została 

zapisana Biblia, ale wierzymy w Boga i 

Bogu. Nie pozwólmy zaszczepić sobie 

wątpliwość do tej Księgi. Jeśli to uczynimy 

to staniemy się ludźmi religijnymi, ale nie 

wierzącymi Bogu.  
8
 Bóg tak postanowił  spisać Słowo, że gdy 

nawet ktoś je próbuje sfałszować, to co 

najmniej w kilku innych miejscach ten 

fałsz będzie pokazany. Najbardziej niebez-

pieczni są ludzie, którzy coś odczytają z 

                                                           
5 Jaka jest najskuteczniejsza metoda szatana? 

6 Co stara się zły podważyć najpierw?  
7 Czy się różni człowiek religijny od wierzącego? 

8 Jacy ludzi są najbardziej niebezpieczni? 
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Biblii, a potem dorabiają swoje teorie. 

Jesteśmy tego klasycznym przykładem. 

Byliśmy gotowi oddać nieomal życie w 

przekonaniu, że głosiliśmy jedyną prawdę, 

jedynej prawdziwej religii. Gdyby nie 

łaska Boża (Ef. 2:8-10) to tkwilibyśmy tam 

do dziś.  
9

Jak widzisz czytelniku, że odczytując 

wersety biblijne, którymi Strażnice są 

naszpikowane, dotyczą często innych te-

matów. Nieświadomy tego głosiciel daje 

komentarz niewolnika, który zaciemnia 

Słowo Boże. Tym podstępem wszczepiono 

nam wiele wątpliwości do tekstu biblijne-

go. Wiele cennych ludzi, którzy byli 

świadkami wychodzą z organizacji jako 

ateiści, w przekonaniu, że Biblia sama  

sobie zaprzecza.  
10

Ale wierzę, że Bóg upomni się o nich i 

pokaże im, tą diabelską manipulację jak to 

powiedział Pan Jezus: „Dlaczego mowy 

mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie 

potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem 

waszym jest diabeł i chcecie postępować 

według pożądliwości ojca waszego. On był 

mężobójcą od początku i w prawdzie nie 

wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy 

mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest 

kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja 

mówię prawdę, nie wierzycie mi‖ (Jan 8: 

43-45 BW). 
11

 Oto jeden z wielu komentarzy podważa-

jący wypowiedź Pana Jezusa z Mat. 24:29  
„wypowiedź ta może się odnosić do literal-

nych zjawisk na niebie. Niemniej zostaną też 

zdemaskowane i usunięte „gwiazdy‖ świecą-

ce na firmamencie religii. Potem szatan zwa-

ny „Gogiem z kraju Magog‖, posłuży się 

zdeprawowanymi ludźmi i przypuści frontal-

ny atak na lud Jehowy‖. Wiedza… s. 106 ak 15 

 

                                                           
9 Jakie tkwi niebezpieczeństwo w komentowaniu 

Biblii, która sama to czyni?   
10 Prze jakim niebezpieczeństwem ostrzega nas Jezus? 

11 Jak niewolnik podważa słowo Boże? 

12
 „Natychmiast po ucisku owych dni słoń-

ce ściemnieje i księżyc nie da swego świa-

tła, i gwiazdy będą spadać z nieba, a moce 

niebios zostaną wstrząśnięte‖ Mat. 24:29 

PNŚ). Słowa te wypełnią się literalnie, na 

100 procent Mat 24:35). Ale dlaczego je 

podważył? Dlatego, że na 1914 rok ogłosił 

Paruzję Chrystusa, która musiałaby być 

potwierdzona tymi nadprzyrodzonymi 

zjawiskami: „gwiazdy spadać będą z nieba, 

i moce niebieskie będą poruszone‖ (Mat. 

13:25 BW).  
13

 Proroctwo Izajasza 2:2-4 wypełni się 

podczas milenium. Nie tylko świadkowie 

nie idą do wojska. Ale nie powinna o tym 

decydować dana religia, ale każdy czło-

wiek, kierując się sumieniem i poznaniem 

Słowa (Rzym.  2:14-16; 14:22,23). Wypeł-

nią się również te słowa: (Iz. 65:20-25) i 

inne zapisane w Biblii.  
14

Objawienie 20:4-7 podaje nam, że ten 

okres będzie trwał tylko 1000 lat. Potem 

nastanie  ostateczna próba (Obj. 20:7-10). 

A po niej czas Sądu Ostatecznego, podczas 

którego zmartwychwstaną wszyscy (Dzieje 

24:15, którzy nie zmartwychwstali podczas 

Paruzji (1 Kor. 15:23).  
15

 Z pewnością za fałszowanie Biblii każdy 

człowiek zostanie zdemaskowany i usunię-

ty jak „gwiazdy‖ świecące na firmamencie 

religii. Z tym stwierdzeniem należy się 

zgodzić.   

Po Sądzie Ostatecznym nastanie nowe 

niebo i nowa ziemia. (2 Piotra 3:13). 

                                                           
12 Dlaczego niewolnik podważa Słowo Boże? 
13 Czym powinien kierować się chrześcijanin? 

14 Co nastanie po Milenium? 
15 Co czeka wszystkich, którzy podważają Słowo 

Boże? 
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Zaprawdę mówię ci, jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju. 
Jeden z łotrów, który wisiał obok Jezusa 

prosił Go: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy 

wejdziesz do Królestwa swego. I rzekł mu: 

Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze 

mną w raju‖ Łuk.23:43 BW). 

Wielu cały czas przestawia przecinek przy 

słowie „dziś‖. Wykorzystują ten werset do 

teorii poparcia swojej religii, tak samo jak 

niewolnik Strażnicy, że gdy człowiek 

umiera od razu idzie do nieba. Ale Pan 

Jezus powiedział po swoim zmartwych-

wstaniu do Marii: „Nie zatrzymuj
16

 Mnie, 

jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. 

Natomiast udaj się do moich braci powiedz 

im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca wasze-

go oraz do Boga mego i Boga waszego‖ 

(Jana 20:17 BT). 

Pan Jezus po trzech dniach został wzbu-

dzony przez Boga z martwych „Ale Bóg 

wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu 

się ukazać w widzialnej postaci‖ (Dzieje 

10:40BP). Słowo „dziś‖ zostało wytłuma-

czone przez Jezusa i przecinek nie ma tu 

nic do rzeczy. Dopiero po 40 dniach wstą-

pił do nieba jak czytamy: „To im właśnie 

po swojej męce zostawił wiele dowodów, 

że nadal żyje; ukazywał się im bowiem 

przez czterdzieści dni i mówił o królestwie 

Bożym‖ (Dzieje 1:3BP). 

Apostoł Paweł: „który został porwany do 

raju i usłyszał nieopisane słowa, których 

nie wolno mówić człowiekowi‖ (2 Kor. 

12:4 NBG). Przecież nie został uniesiony 

do Edenu. Pan Jezus powiedział: „Kto ma 

uszy do słuchania, niech słucha, co mówi 

Duch do Kościołów: Zwycięzcy pozwolę 

spożywać z drzewa życia, które jest w raju 

                                                           
16 W oryginale jest słowo - nie zatrzymuj mnie. Myl-
nie przetłumaczono „nie dotykaj mnie. Zaraz znaleźli 

się ludzie, którzy dopatrzyli się sprzeczności w Biblii 

, bo Jezus Tomaszowi kazał dotknąć swoich ran (Jan 
20:27. Korzystajmy z różnych przekładów Biblii.  

u Boga‖ (Obj. 2:7 BWP). Niewolnik 

Strażnicy ma problem ze złoczyńcą, bo nie 

tylko, całe życie broił, to jeszcze nie zdążył 

się ochrzcić. Dlatego zamknęli przed nim 

drzwi do raju, który mu obiecał Pan Jezus:  

„Złoczyńca ten nie spełniał wymagań, żeby 

nawet w jakiś czas potem mógł pójść do nie-

ba. Nie narodził się na nowo‖ ponieważ nie 

został ochrzczony w wodzie, ani zrodzony z 

ducha Bożego. Prowadzenie rozmów na pod-

stawie Pism s.276 u.1 

Jak to dobrze, że nie niewolnikowi, ale 

Panu Jezusowi Bóg: „Dał władzę sądzenia, 

bo jest Synem Człowieczym‖ (Jana 5:27 

BP). Chwała Bogu za to, że nasz Pan Jezus 

jest bardziej miłosierny niż niewolnik 

Strażnicy. W Liście do Rzymian ap. Paweł 

napisał o Bogu: „Lituję się nad kim chcę 

się litować, okazuje miłosierdzie temu 

komu chce je okazać. Tak wiec (wybranie) 

zależy nie od woli ani wysiłku człowieka, 

lecz od miłosierdzia Bożego. (Rzym. 

9:15,16). 

W poniższym cytacie niewolnik podstęp-

nie z Edenu przechodzi się do raju, podając 

definicję, której w Biblii nie znajdziemy.   
„Co Jezus miał na myśli, gdy mówił: Będziesz 

ze mną w Raju? Gdzie jest ten Raj? A gdzie był 

raj, który Bóg stworzył na początku? Czyż nie 

był na ziemi? Bóg osiedlił pierwszą parę ludzką 

w pięknym ogrodzie Eden. Kiedy więc czyta-

my, że ten były przestępca będzie w „Raju‖, 

wyobraźmy sobie naszą ziemię przeobrażoną w 

piękne miejsce zamieszkania, bo słowo „raj‖ 

znaczy „ogród‖ albo „park‖ (1 Mojżesz. 2:8,9).  
    Będziesz mógł żyć… s. 170 ak 13. 

Gdzie wstąpił Pan Jezus po śmierci? 

„A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, 

aniżeli to, że wpierw zstąpił do podziemi? 

Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił 

wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby 

napełnić wszystko‖ (Ef. 4:9,10). „Popatrz-

cie na moje ręce i nogi! To Ja jestem! Do-

tykajcie i przyglądajcie się! Przecież duch 
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nie ma ciała ani kości, a ja je mam― (Łuk. 

24:39). Kontekst Listu Piotra przywołuje 

czytelnika do porządku: „Za sprawą owego 

Ducha poszedł nawet głosić zbawienie 

duchom znajdującym się w otchłani. 

(Przebywały one tam) z powodu nieposłu-

szeństwa, którego dopuściły się wtedy, 

kiedy to Bóg w swej cierpliwości oczeki-

wał (na owo posłuszeństwo). Działo się to 

za dni Noego. Gdy była budowana arka, 

mająca potem ocalić przez wodę niewielką 

liczbę – bo zaledwie osiem dusz. ( 1 Piotra 

3:18-20 BWP). 

„Apostoł Paweł w Liście do Rzymian 

8:11) wyraźnie podkreśla, że Pan Jezus nie 

zmartwychwstał duchowo, ale przez Ducha 

w ciele: A jeśli Duch tego, który Jezusa 

wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy 

Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych 

wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała 

przez Ducha swego, który mieszka w was‖  

 

Czy Duch, który powiódł Pana do duchów 

będących w wiezieniu wziął z sobą Łotra? 

Jak długo tam przebywał? Takie i inne 

pytania cisnę się osobie, która więcej wie-

rzy ludziom niż Biblii. Ap. Paweł poruszał 

ten temat, bo jak widać i wtedy wielu z 

tym tematem miało problem. W Liście do 

Efezjan 4:8 napisał: zgodnie z tym, co 

mówi Pismo: „Dlatego powiedziano: 

Wstąpił na wysokość, Powiódł za sobą 

jeńców, Rozdał ludziom dary‖ (Przekład 

Dosłowny).  

Na jakie słowa Pisma powoływał się Pa-

weł? „Wstępujesz na górę, więźniów pro-

wadzisz, synów ludzkich jako dar przy-

jemny, muszą pozostawać u Ciebie nawet 

ci, o Panie, którzy nie chcą Cię słuchać‖ 

(Ps. 68:19 BWP). Skoro apostoł Paweł 

mówi, że „Kiedy wstąpił na wysokości, 

zabrał ze sobą więźniów i rozdał ludziom 

swe dary‖ — to nam nie pozostaje nic 

innego jak przyjąć tę prawdę, którą głosili 

apostołowie. ( Dzieje 2:42) 

Do jakiego raju został uniesiony Paweł? 

Ten wielki apostoł narodów pisał, że nie 

godzi się człowiekowi powtarzać tego co 

tam zobaczył. Widać był to inny raj, który 

oferuje organizacja Świadków Jehowy. 

Kontekst tego rozdziału mówi: że został 

porwany do trzeciego nieba... (2 Kor. 12:2) 

Ten raj zdecydowanie różni się od ofero-

wanego w przeróżnych broszurach Towa-

rzystwa Strażnica. 

 

Aby nie pozostawić cienia wątpliwości to 

w Objawieniu Jan apostoł zobaczył drzewo 

życia, które jest w raju u Boga. A wiado-

mo, że Bóg mieszka w niebie.  

Jest wyraźnie zaznaczone, że to nie jest 

drzewo owocowe, z którego organizacja 

zrywa owoce, ale drzewo życia z którego 

mogą spożywać zwycięzcy. (Obj. 2:7 

BWP) . 

W raju u Boga nie tylko będzie 144000 

tych, którzy sami się ustanowili: 
„Jednakże Jezus nie panuje sam. Towarzyszy 

mu grono 144.000 współkrólów i współka-

płanów (…) Wiedza, która prowadzi do życia 

wiecznego 92 p 7 

„Wszystko to, dowodzi, że Syn Boży był 

znany jako Michał, zanim przyszedł na zie-

mię, że jest znany pod tym imieniem po po-

wróci do nieba, gdzie przebywa jako wynie-

siony do chwały duchowej Syn Boży‖.     
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism s. 132 

 

„A zatem w sensie ściśle biblijnym Jezus jest 

„pośrednikiem‖ tylko dla pomazańców. (…) 

                           Strażnica 2/1980 s 24  

Według powyższej nauki nie powinieneś 

się modlić poprzez Pana Jezusa (1 Tym. 

2:5). Wnioski: Bóg stworzył Adama i Ewę 

w Edenie, a nie w raju. Pan Jezus uczył, 

że umarli nie będą się żenić. (Mat. 22:30). 

Niewolnik odrzuca naukę Jezusa i głosi. że 

ludzie, którzy pomarli będą żenić i płodzić 

dzieci. Ta i inne nauki nadal będą się sze-

rzyć jak zgorzel (2 Tym. 2:16,17 BW).
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Nowa ziemia 
 „Błogosławieni łagodni, bo oni odziedzi-

czą ziemię‖ (Mat 5:5 PE). Pan Jezus mówił 

o ziemi, którą Żydzi otrzymali od Boga. Te 

słowa mówił do nich kiedy oni byli jeszcze 

pod Zakonem. W dalszych słowach po-

wiedział: „Nie mniemajcie, że przyszedłem 

rozwiązać zakon albo proroków; nie przy-

szedłem rozwiązać, lecz wypełnić‖ (Mat. 

5:17BW). Pan Jezus wypełnił Zakon, a 

zatem wszystko co było z nim związane 

przestało istnieć . 

Dlatego apostoł Piotr napisał: „Ale my 

oczekujemy, według obietnicy nowych 

niebios i nowej ziemi, w których mieszka 

sprawiedliwość‖ (2 Piotra 3:13). Apostoł 

Jan wspiera nauczanie Piotra i zapisał to co 

zobaczył w wizji: „I widziałem nowe nie-

bo i nowa ziemię; albowiem pierwsze 

niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i mo-

rza już nie ma‖ (Obj. 21:1-5). Jan nie 

widział nowej ziemi Izraela na bliskim 

wschodzie, gdzie mieszkali, ale, nową 

ziemię, która różniła się od tej którą znał 

jako rybak, bo nie było w niej morza z 

którego się utrzymywał.   

Stare Przymierze 

Niewolnik celowo miesza Stare Przymie-

rze z Nowym. W Starym Bóg wybrał sobie 

tylko jeden naród – Izrael. „Jeżeli Jahwe 

tak przybliżył się do was i wybrał was 

sobie, to nie dlatego, że przewyższacie 

liczbą wszystkie inne narody, bo jesteście 

narodem najmniejszym ze wszystkich, ale 

dlatego, że Jahwe was miłuje i pragnie 

dotrzymać przysięgi, którą złożył waszym 

ojcom. To Jahwe swoją potężną prawicą 

wyprowadził was [z Egiptu] i wykupił z 

domu niewoli, z rąk faraona, króla egip-

skiego‖ (5 Mojz. 7:7,8BWP). 

Bóg ustanowił nad tym narodem kapła-

nów, dając Izraelowi ziemię obiecaną w 

której miał urodzić się Mesjasz. Wraz ze 

złożeniem ofiary Pana Jezusa przestały 

obowiązywać obietnice dane tylko Izra-

elowi o czym mówią te słowa: „I zaśpie-

wali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś 

wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponie-

waż zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga 

krwią swoją ludzi z każdego plemienia i 

języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś z nich 

dla Boga naszego ród królewski i kapła-

nów, i będą królować na ziemi‖ (Obj. 

5:9,10BW). 

Nowe Przymierze 

Po zawarciu przymierza pod Górą Synaj (2 

Mojż. 19,20 rozdział), około 900 lat póź-

niej Bóg zapowiedział, że zawrze nowe 

przymierze (Jer. 31:31-34). Zawarł je Pan 

Jezus kiedy wypełnił Zakon. Podczas 

ostatniej wieczerzy powiedział: „albowiem 

to jest krew moja nowego przymierza, 

która się za wielu wylewa na odpuszczenie 

grzechów‖ (Mat. 26:28BW).  

Wypełnienie nowego przymierza mamy 

zapisany w Hebrajczyków 8:8-13 „Oto idą 

dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i 

z domem Judy przymierze nowe. Nie takie 

przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w 

dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wy-

prowadzić z ziemi egipskiej; ponieważ oni 

nie wytrwali w moim przymierzu, przeto 

Ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan.  

Takie zaś jest przymierze, które zawrę z 

domem Izraela po upływie owych dni, 

mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umy-

sły i na sercach ich wypiszę je, i będę im 

Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie 

będzie uczył swego ziomka ani też swego 

brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy 

mnie znać będą od najmniejszego aż do 

największego z nich. Gdyż łaskawy będę 

na nieprawości ich, a grzechów ich nie 

wspomnę więcej. Gdy mówi: Nowe, to 

uznał pierwsze za przedawnione; a to, co 

się przedawnia i starzeje, bliskie jest zani-

ku‖ Wielu z tych, którzy żyją z interpreto-
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wania Biblii straciłoby pracę, albowiem:  

nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też 

swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo 

wszyscy mnie znać będą‖. Jedynym na-

uczycielem jakiego wyznaczył Pan Jezus 

jest, Duch Prawdy, Pocieszyciel – Duch 

Święty (Jan 16:7-15). Wszystkie opraco-

wania od tego począwszy to nieudolne 

zestawienie wersetów tematycznie. 

1000 — Milenium 
Niewolnik Strażnicy gra na uczuciach 

głosicieli  i wmawia im, że Milenium bę-

dzie trwało wiecznie. Na poparcie swego 

kłamstwa cytuje im słowa, które Bóg obie-

cał Izraelowi. „Bo niegodziwcy będą wy-

tępieni, Ci zaś, którzy pokładają nadzieję 

w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze tro-

chę, a nie będzie bezbożnego; Spojrzysz na 

miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz 

pokorni odziedziczą ziemię I rozkoszować 

się będą obfitym pokojem‖ (Ps. 37:9-11 

BW). 

Ale wraz ze zmartwychwstaniem Pana 

Jezusa Zakon przestał obowiązywać. Za-

przestano obchodzenia Paschy, choć czy-

tamy, że: „Dzień ten będzie wam dniem 

pamiętnym i będziecie go obchodzili jako 

święto Pana; będziecie go obchodzili przez 

wszystkie pokolenia jako ustanowienie 

wieczne‖ (2 Mojż. 12:14BW).  

Niewolnik Strażnicy wziął sobie dzień w 

którym była ustanowiona Pascha w Izraelu 

(14 Nisan), oraz chleb i wino z ostatniej 

wieczerzy i ustanowił swoją pamiątkę. A 

przy tym jeszcze sfałszował Słowo Chry-

stusa: „Weźcie go i między sobą podawaj-

cie jeden drugiemu‖ (Łuk. 22:17PNŚ).  
Zabronił głosicielom spożywania chleba i 

picia wina: „Bo ilekroć jecie ten chleb i 

pijecie ten kielich, obwieszczacie śmierć 

Pana, aż on przybędzie‖ (1 Kor. 11:26 

PNś). „Codziennie też jednomyślnie 

uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po 

domach, przyjmowali pokarm z weselem i 

w prostocie serca‖ (Dzieje 2:46BW). Apo-

stoł Paweł wręcz ostrzega przed obchodze-

niem Zakonu: „Odłączyliście się od Chry-

stusa wy, którzy w zakonie szukacie 

usprawiedliwienia; wypadliście z łaski‖ 

(Gal. 5:4 BW). Kiedy nie uda się zafał-

szować  słowa ilekroć, to opatruje się go 

komentarzem, że od ostatniej wieczerzy 

minęło 1987 lat ( od roku 33 do 2020.  

Apostołowie jako Żydzi spodziewali się, 

że Pan Jezus odkupi Izraela: „lecz już dziś 

trzeci dzień, jak to się stało‖ (Łuk. 24:21). 

Zabito ich Pana, utracili nadzieję na uwol-

nienie Izraela z niewoli rzymskiej.  

Dwa Przyjścia Jezusa 
Mieli w pamięci słowa proroka Daniela: 

„Oto w obłokach niebieskich przyszedł 

ktoś, podobny do Syna Człowieczego; 

doszedł do Sędziwego i stawiono go przed 

nim. I dano mu władzę i chwałę, i króle-

stwo, aby mu służyły wszystkie ludy, na-

rody i języki, Jego władza — władzą 

wieczną, niezmienną, jego królestwo — 

niezniszczalne (Dan. 7:13,14).  

Do dziś Żydzi nie czytają Izajasza 53 roz-

dział, bo on zapowiadał śmierć Mesjasza. 

Dopiero Nowy Testament bardzo wyraźnie 

mówi, że Pan Jezus miał przyjść dwa razy: 

„Tak Chrystus, raz ofiarowany, aby zgła-

dzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się 

nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu 

tym, którzy go oczekują‖ (Hebr. 9:28).  

Wybiórcze odczytywanie Słowa Bożego 

powoduje utratę wiary. Jednak Dobry 

Pasterz nie opuścił ich. Zaraz po zmar-

twychwstaniu ukazywał się im i wykładał 

Pisma. Jednak oni ciągle pytali: „Panie czy 

w tym czasie odbudujesz królestwo Izra-

elowi?‖ (Dzieje Ap. 1:6).  

Odrzućmy wszelkie nauki, a przyjmijmy to 

czego nauczali apostołowie: „Z oddaniem 

trwali oni w nauczaniu apostołów, we 

wspólnocie, w łamaniu chleba i w modli-

twie‖ (Dziej 2:42 SŻNT). Czyńmy tak 

samo!  
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Nowe niebo i nowa ziemia- kiedy? 
Po raz pierwszy nowe niebo i nowa ziemia 

pojawiło się w proroctwie Izajasza 65:17-

19BW) około VII wieku 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 radować i weselić po wszystkie 

czasy z tego, co ja stworzę, bo oto Ja stwo-

rzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu 

radość! I będę się radował z Jeruzalemu i 

weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usły-

szy się w nim głosu płaczu i głosu skargi‖ . 

Nowe niebo i nowa ziemia 

Apostoł powołał się na powyższe proroc-

two, że: „Oczekują według obietnicy, no-

wego nieba i nowej ziemi, w których bę-

dzie mieszkała sprawiedliwość‖ (2 Piotra 

3:13 BW).  

Apostoł Jan opisał nowe niebo o nową 

ziemię: „I ujrzałem nowe niebo i nową 

ziemię, bo pierwsze niebo i pierwsza zie-

mia przeminęły. Nie ma już także morza‖ 

(Obj. 21:1BWP). Niewolnikowi nijak nie 

pasuje biblijny zapis dla zbudowanej przez 

siebie tezy, bo  musiałby wielką rzeszę 

wpuścić do nieba, dlatego brak morza 

skomentował tak: 
„Zniknie też wzburzone morze  niegodziwej, 

zbuntowanej ludzkości‖ Finał s 301 ak 1)   

Nie chce zauważyć, że będzie to nowe 

niebo i nowa ziemia. Trudno byłoby lu-

dziom wiecznie żyć na ziemi, ponieważ z 

czasem byłoby tyle ludzi, że zaczęliby 

wałczyć o każdy kawałek ziemi. Niewol-

nik o tym wie , dlatego gdzieś napisał, że z 

czasem ludzie przestana się rozmnażać. 

Tylko zapomniał podać, ze ta herezja po-

chodzi od niego. Dlatego skomentował, że 

góry to organizacje i systemy polityczne i 

religijne. A morze to źli ludzie. Ale zło 

przestanie istnieć wraz z oddaniem wszel-

kiej władzy przez Jezusa Chrystusa Ojcu: 

„musi królować, dopóki nie położy 

wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. 

A jako ostatni wróg zniszczona będzie 

śmierć. Wszystko bowiem poddał pod 

stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko 

zostało poddane, rozumie się, że oprócz 

tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu 

wszystko zostanie poddane, wtedy też i 

sam Syn będzie poddany temu, który mu 

poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim 

we wszystkim‖ (1 Kor. 15:25-28BW). 

Potop 

Apostoł Piotr w tym krótkim Liście chro-

nologicznie opisał czas od Potopu. „Nie 

wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że 

niebo było od dawna i ziemia, która z wo-

dy i przez wodę zaistniała na słowo Boże, i 

przez nią ówczesny świat zaginął wodą 

zatopiony‖ (2 Piotra 3:5-6BT).  

Wielki ucisk 

Po Potopie zapowiada okres wielkiego 

ucisku: „A to samo słowo zabezpieczyło 

obecnie niebo i ziemię jako zachowane dla 

ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych 

ludzi. Niech zaś dla was, umiłowani, nie 

będzie tajne to jedno, że jeden dzień u 

Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak 

jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnie-

niem obietnicy - bo niektórzy są przekona-

ni, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w 

stosunku do was. Nie chce bowiem niektó-

rych zgubić, ale wszystkich doprowadzić 

do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie 

dzień Pański, w którym niebo ze świstem 

przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a 

ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione.  

 

Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie 

zagładzie, to jakimi winniście być wy w 

świętym postępowaniu i pobożności, gdy 

oczekujecie i staracie się przyśpieszyć 

przyjście dnia Bożego, który sprawi, że 

niebo zapalone pójdzie na zagładę, a 

gwiazdy w ogniu się rozsypią‖ (2 Piotra 

3:7-12BT). Biblia nigdzie nie naucza o 
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nadziei niebiańskiej i ziemskiej. Mówi o 

Żydach lub poganach, zbawionych lub 

potępionych.  

Naucza tylko o jednej nadziei - niebiań-

skiej: „Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, 

skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana 

Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome 

ciało nasze w postać, podobną do uwiel-

bionego ciała swego, tą mocą, którą też 

wszystko poddać sobie może‖ (Filip. 

3:20,21BW). „A tak, jeśliście wzbudzeni z 

Chrystusem, tego co w górze szukajcie, 

gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o 

tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na 

ziemi‖ (Kol. 3:1,2BW). 

 

Trwajmy w Słowie i w Duchu, aby nie dać 

się zwieść: „Będziecie stale słuchać, a nie 

będziecie rozumieli; Będziecie ustawicznie 

patrzeć, a nie ujrzycie‖(Dzieje 28: 26BW). 

„Chcą być nauczycielami zakonu, a nie 

rozumieją należycie ani tego, co mówią, 

ani tego, co twierdzą‖ (1 Tym. 1:7 BW). 
„Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe 

zrozumienie wszystkiego‖ (2 Tym. 2:7 

BW). 

Apostoł Jan zobaczył i zapisał: „I widzia-

łem nowe niebo i nową ziemię; albowiem 

pierwsze niebo i pierwsza ziemia przemi-

nęły, i morza już nie ma. I widziałem mia-

sto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z 

nieba od Boga, przygotowane jak przy-

ozdobiona oblubienica dla męża swego. I 

usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: 

Oto przybytek Boga między ludźmi! I 

będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem 

jego, a sam Bóg będzie z nimi. 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. I rzekł Ten, który siedział na 

tronie: Oto wszystko nowym czynię. I 

mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i 

prawdziwe‖ (Obj. 21: 1-5 BW). Ta nowa 

ziemia, nie będzie taka jak dziś. Nie będzie 

na niej morza, ani gór. Jan zapisał. W tym 

nowym Jeruzalem nie będzie ciała i krwi, 

ale: „Zapewniam was, bracia, że ciało i 

krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i 

że to, co zniszczalne, nie może mieć dzie-

dzictwa w tym, co niezniszczalne‖ (1 Kor. 

15:50BT).  

Ponieważ „On to właśnie przemieni nasze 

ciało przemijające w ciało chwalebne, 

podobne do Jego ciała. Dokona zaś tego 

potęgą, jaką może poddać pod swoją wła-

dzę wszystko, co istnieje‖ (Filip. 3:21 

BWP). 

Ale na tym nie wszystko się kończy. Kiedy 

powrócimy do 1 Mojż. 2:3 czytamy, że: 

„Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy 

dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem 

dniu odpoczął po całej swej pracy, którą 

wykonał stwarzając‖. Przez 6000 lat Bóg 

odpoczywa i będzie to czynił jeszcze przez 

Milenium.  

W Objawieniu 21:5BW czytamy: „Oto 

wszystko czynię nowe. A potem nakazał 

mi: Napisz: Są to słowa wiarygodne i 

prawdziwe‖. Co Bóg uczni nowego? Apo-

stoł Paweł pod natchnieniem Bożym napi-

sał:  

„Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, 

mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wie-

kami przeznaczył ku chwale naszej, tę, 

której nie pojął żaden z władców tego 

świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzy-

żowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosi-

my, jak zostało napisane, to, czego ani oko 

nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani 

serce człowieka nie zdołało pojąć, jak 

wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, któ-

rzy Go miłują‖ (1 Kor. 2:7-9BT). 

„A wiara jest pewnością tego, czego się 

spodziewamy, przeświadczeniem o tym, 

czego nie widzimy. Bez wiary zaś nie 

można podobać się Bogu; kto bowiem 

przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że 

On istnieje i że nagradza tych, którzy go 

szukają‖ (Hebr. 11:1,6; 2 Tes. 3:2BT)‖ . 



 

FUHNDACJA SŁOWO NADZIEI       ROK 2020        NR 111                                          29 

O którym pokoleniu mówił Jezus? 
„Zaprawdę, powiadam wam: Nie przemi-

nie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. 

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa 

nie przeminą‖ (Mat. 24:34,35BT). Drogi 

głosicielu ileż razy musiałeś tłumaczyć się 

z niewypełnionych ‗proroctw niewolnika‖ . 
„Jehowa uczy swój lud przede wszystkim na 

cotygodniowym studium Biblii prowadzo-

nym za pomocą Strażnicy. Czy traktujesz to 

zebranie jako sposobność odbierania pouczeń 

od Jehowy?           Strażnica, 15/1995 s. 17 § 13  

Czy te nauki pochodziły od Boga czy od 

niewolnika? Bóg nie kłamie, a więc kto? 

Ów niewolnik przekonywał: 
„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 większość pokolenia, o którym 

mówił Jezus, już wymarła. Pozostali są już w 

podeszłym wieku‖.  
                     Przebudźcie się!, nr 1/1970, s.13 

„Toteż jeśli chodzi o zastosowanie słowa 

„pokolenie‖ w naszych czasach logicznie 

rzecz biorąc nie może się ono odnosić do 

dzieci urodzonych w trakcie pierwszej wojny 

światowej. Dotyczy naśladowców Chrystusa i 

innych, którzy obserwowali tę wojnę oraz 

pozostałe zjawiska, jakie wydarzyły się 

zgodnie ze złożonym „znakiem‖ podanym 

przez Jezusa‖. 
       Strażnica, tom C/18, s.24 (1979 r.) 

 

„Według Psalmu 90:10 można życie ludzkie 

obliczać na siedemdziesiąt, a niekiedy 

osiemdziesiąt lat. W tym stosunkowo krótkim 

okresie muszą się zmieścić wszystkie zdarze-

nia wyliczone przez Jezusa w odpowiedzi na 

pytanie o 'znak, kiedy to wszystko będzie 

miało się dokonać'‖. Strażnica, nr 5/1968, s.4)  
 

Czas najskuteczniej weryfikuje wszystko. 

W 1994 roku minęło 80 lat od zapowiada-

nego roku 1914. Pokolenie tych ludzi wy-

marło. Niewolnik liczył na amnezję głosi-

cieli i jakby nigdy nic oświadczył.  

„Nie należy uważać iż pokolenie obejmuje 

jakiś okres trwający liczbę lat― oraz:  

„ludzie należący do jednego pokolenia żyją 

stosunkowo krótko―   Strażnica z 1 Maja 1997 

r. s. 29 „Pytanie Czytelników― 

 

W 2020 roku minęło 106 lat od buńczucz-

nie zapowiadanych proroctw niewolnika, 

że pokolenie nie wymrze. A umarło! Po 

1995 roku rozpoczęło się exodus z jedyno 

zbawczej organizacji.   
„Bieg wydarzeń światowych od roku 1914 

harmonizuje z proroctwami Jezusa Chrystusa 

i dowodzi, że od tego czasu sprawuje on wła-

dzę‖.         Strażnica, nr 16/1989, s.14, ak18 

Jak widać niewolnik i Pan Jezus to dwie 

różne drogi. 2014 roku ów niewolnik w 

książce pt Królestwo Boże Panuje na 

stronie na s 12 przekonuje odchodzą-

cych głosicieli następnym kłamstwem:  
Grupa 1 Pomazańcy, którzy widzieli począ-

tek spełnienia się znaku w roku 1914 

Grupa 2 Pomazańcy, którzy żyli współcze-

śnie z pierwsza grupą; niektórzy z nich doży-

ją wielkiego ucisku‖. 

 

Pan Jezus w 24 rozdziale Mateusza mówi o 

okresie wielkiego ucisku (Mat. 24:21,22. 

Tym znakiem to nie rok 1914, ale Jego 

widzialna Paruzja: „A zaraz po udręce 

owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie 

zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy 

spadać będą z nieba, i moce niebieskie 

będą poruszone. I wtedy ukaże się na nie-

bie znak Syna Człowieczego, i wtedy bia-

dać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą 

Syna Człowieczego, przychodzącego na 

obłokach nieba z wielką mocą i chwałą‖ 

(Mat. 24:29,30).  

Drogi głosicielu Pan Jezus ustanowił jed-

nego nauczyciela (Jan 16:13) „Wszystko to 

zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzie-

lając każdemu poszczególnie, jak chce‖ (1 

Kor. 12:11BW).  
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Jak i kiedy powróci Jezus? 
Przyjdzie tak jak odszedł 

„I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został 

uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed 

ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak 

On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie 

w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: 

Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc 

w niebo? Ten Jezus, który od was został 

wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak 

go widzieliście idącego do nieba‖ (Dzieje 

1:9-11BW).  

Odszedł na obłoku i na obłoku powróci. 

„Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go 

wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, 

i będą biadać nad nim wszystkie plemiona 

ziemi. Tak jest! Amen‖ (Obj. 1:7 BW).  

„Wam zaś cierpiącym obecnie ucisk i nam 

również ześle ulgę, gdy Pan Jezus objawi 

się na niebie, w ogniu płomienistym z 

aniołami w całej swej potędze, by wymie-

rzyć karę tym, którzy nie uznają Boga i nie 

słuchają Ewangelii Pana naszego Jezusa‖ 

(2 Tes. 1:7-8BW).  

„Gdy zaś chodzi o sprawę przyjścia Pana 

naszego Jezusa Chrystusa i nasze zgroma-

dzenie się przy Nim, to prosimy was, bra-

cia, żebyście się nie dali ani zachwiać zbyt 

łatwo w waszych dotychczasowych prze-

konaniach, ani zastraszyć przez tych, któ-

rzy twierdzą, że dzień Pański już nadcho-

dzi, powołując się przy tym albo na rze-

kome natchnienie Ducha, albo na [chary-

zmatyczne] mowy [prorockie], albo na list 

rzekomo od nas pochodzący‖ (2 Tes. 2:1-

1,2BWP). 

Odstępstwo od Boga 

„Niech was nikt w żaden sposób nie 

wprowadza w błąd. Bo najpierw musi 

dojść do odstępstwa  (2 Tes. 2:3BP). Bę-

dzie to smutne wydarzenie. Być może, my 

lub ludzie, którzy siedzieli z nami w jednej 

ławie kościelnej wyrzekną się Boga. Sama 

przynależność do jakiegokolwiek kościoła 

nie zapewnia nikomu zbawienia.  Niestety 

ludzie „umiłują bardziej swoją chwałę, niż 

Bożą‖ (Jan 12:43. O innych Pan Jezus 

powie: „Wyście mnie umiłowali i uwierzy-

li, że Ja od Boga wyszedłem‖ (Jana 16:27 

BW). „A oni zwyciężyli go przez krew 

Baranka i przez słowo świadectwa swoje-

go, i nie umiłowali życia swojego tak, by 

raczej je obrać niż śmierć‖ (Obj. 12:11 

BW). „W nim i wy, którzy usłyszeliście 

słowo prawdy, ewangelię zbawienia wa-

szego, i uwierzyliście w niego, zostaliście 

zapieczętowani obiecanym Duchem Świę-

tym‖ (Ef. 1:13BW).  

Pojawienie się człowieka bezprawia 

Apostoł Paweł zapisał, że zaraz po odstęp-

stwie: „pojawi się człowiek bezprawia (2 

Tes. 2:3b) którego ap. Jan nazywa anty-

chrystem (1 Jana 4:3). W tym czasie lu-

dzie: „odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą 

się ku baśniom‖ (2 Tym. 4:4 BW).  

 

Łatwo zwieść tego, który nie zna proroctw 

biblijnych. Ponieważ antychryst przyjdzie 

z „fałszywymi mesjaszami i fałszywymi 

prorokami i czynić będą wielkie znaki i 

cuda, aby, o ile można, zwieść i wybra-

nych. Oto przepowiedziałem wam‖ (Mat. 

24:24,25). Na tych, którzy podważają 

Słowo, Bóg ześle ostry obłęd, ponieważ 

uwierzą kłamstwu. „A ów niegodziwiec 

przyjdzie za sprawą szatana z wszelką 

mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, i 

wśród wszelkich podstępnych oszustw 

wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ 

nie przyjęli miłości prawdy, która mogła 

ich zbawić‖ (2 Tes. 2:9,10 BW). Apostoł 

Jan o synu zatracenia zapisał, że szatan da 

Kolejność wypełniania się   proroctw 

1 Odstępstwo od Boga 

2. Pojawienie się antychrysta 

3. Wielki ucisk  
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antychrystowi: „swoją moc, swój tron i 

wielką władzę‖ (Obj. 13:2). Będzie on 

„bluźnić, i dano mu swobodę działania 

przez czterdzieści dwa miesiące‖ (Obj. 

13:5BP).  

Od chwili otrzymania władzy, będzie rzą-

dzić 3,5 roku. „Będzie wypowiadał słowa 

przeciw Najwyższemu i wytracał świętych 

Najwyższego, będzie zamierzał zmienić 

czasy i Prawo, a święci będą wydani w 

jego ręce aż do czasu, czasów i połowy 

czasu‖ (Dan 7:25BW). O tym samym 

okresie czytamy u Jana: „dano bestii 

wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć 

ich, i dano jej władzę nad każdym szcze-

pem, ludem, językiem i narodem‖ (Obj. 

13:7,8). 

Okres wielkiego ucisku 

To nie Pan Jezus, ale antychryst rozpocz-

nie wielki ucisk. Apostołowie znali proroc-

two Daniela i pewnie dlatego wypytywali 

Go apostołowie: „Powiedz nam, kiedy to 

nastąpi i jaki będzie znak Twojego przyj-

ścia i końca [tego] czasu? Pan Jezus im 

odpowiedział: Uważajcie, aby was kto nie 

zwiódł. Bo wielu przyjdzie w moim imie-

niu mówiąc: Ja jestem Mesjaszem. - I 

wielu zwiodą‖ (Mat. 24:3-5BP).  

„Potem usłyszycie o wojnach i wieści 

wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, 

bo musi się to stać, ale to jeszcze nie ko-

niec‖ (Mat. 24:6BW). Ten okres ciągnie 

się od czasów wniebowstąpienia Jezusa na 

ziemi, aż do wielkiego ucisku.  

Początek boleści  
Wiele nieporozumień pośród chrześcijan 

bierze się z łączenia wielu ucisków (Dzieje 

14:22) z wielkim uciskiem. „Wtedy bo-

wiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie 

było od początku świata aż dotąd, i nie 

będzie. A gdyby nie były skrócone owe 

dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze 

względu na wybranych będą skrócone owe 

dni‖ (Mat. 24:21,22BW). Wielki ucisk 

rozpocznie się od tych słów: „Powstanie 

bowiem naród przeciwko narodowi i króle-

stwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i 

mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to 

wszystko dopiero początek boleści‖ (Mat. 

24:7,8BW).  

W dalszych słowach zapisanych w (Mate-

usza 24:9-51) zapowiedział co będzie się 

dziać w tym okresie boleści, nazywanym 

wielkim uciskiem. Po wypełnieniu dni 

wielkiego ucisku: „A zaraz po udręce 

owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie 

zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy 

spadać będą z nieba, i moce niebieskie 

będą poruszone. I wtedy ukaże się na nie-

bie znak Syna Człowieczego, i wtedy bia-

dać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą 

Syna Człowieczego, przychodzącego na 

obłokach nieba z wielką mocą i chwałą‖ 

(Mat. 24:29,30 BW).   

„A gdy skończył mówić do uczniów o 

znakach poprzedzających Jego przyjście, 

dodał: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa 

moje nie przeminą" (Mat. 24:35). 

Dlaczego Pan Jezus musi przyjść po-

wtórnie? 

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: „Tak i 

Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić 

grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z 

powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, 

którzy go oczekują.‖ (Hebr. 9:28) Werset 

ten nie mówi o trzecim, czy czwartym 

powrocie, lub niewidzialnym.  

Pan Jezus przyjdzie po raz wtóry aby wy-

pełnić wszystkie proroctwa. „Wszystko 

poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu 

wszystko, nie pozostawił niczego, co by 

mu poddane nie było. Teraz jednak nie 

widzimy jeszcze, że mu wszystko jest 

poddane; Widzimy raczej tego, który na 

krótko uczyniony został mniejszym od 

aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i 

dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z 

łaski Bożej zakosztował śmierci za każde-

go". (Hebr. 2:8,9). Od zmartwychwstanie 

naszego Zbawcy minęło już około dwa 
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tysiące lat, które Bóg darował ludziom, 

aby mogli poznać Ewangelię Chrystusową.  

Bardzo wymowne jest proroctwo Ozeasza 

6:1-3BW) zapisane około VIII wieku. 

„Chodźcie, zawróćmy do Pana! On nas 

rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opa-

trzy nasze rany! Po dwóch dniach wskrzesi 

nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i 

będziemy żyli przed jego obliczem. Sta-

rajmy się więc poznać, usilnie poznać 

Pana; że go znajdziemy, pewne jest jak 

zorza poranna, i przyjdzie do nas jak 

deszcz, jak późny deszcz, który zrasza 

ziemię!‖  

Cały czas dla świata, to czas łaski (Efez. 

2:8-10). Jednak przyjdzie dzień kiedy Pan 

Jezus przystąpi do sfinalizowania planu 

Bożego: 

1. On wyzwoli tych, którzy należą do 

niego (Łuk. 21:28) 

2. Będzie sądził grzeszny świat (2 Tes. 

1:7,8). 

3. Ustanowi wieczne królestwo sprawie-

dliwości i pokoju. (Dan: 7:13,14), oczywi-

ście to Królestwo, będzie miało całkiem 

inny charakter, od tego, które głoszą np. 

Świadkowie Jehowy. 

Radość dla jednych smutek dla drugich 

Jego przyjście będzie rozliczeniem. Runie 

żałośnie bezbożna i zdeprawowana cywili-

zacja. „Wiedzcie przede wszystkim to, że 

w dniach ostatecznych  przyjdą szydercy z 

drwinami, którzy będą postępować według 

swych własnych pożądliwości. I mówić: 

Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? 

Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko 

tak trwa, jak było od początku stworzenia". 

(2 Piotra 3:3,4).  

„Błogosławiony ten, który czyta i ci, któ-

rzy słuchają słów proroctwa i zachowują 

to, co w nim jest napisane; czas bowiem 

jest bliski. I oto przyjdę wkrótce. Błogo-

sławiony, który strzeże słów proroctwa tej 

księgi". (Obj. 1:3; 22:7) Prorok Daniel, 

prosił o wyjaśnienie wizji: „Ale [usłyszał] 

Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj 

księgę, aż do czasu ostatecznego... Idź 

Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczę-

towane aż do czasu ostatecznego... Żaden 

bezbożny nie będzie miał poznania, lecz 

roztropni będą mieli poznanie‖ (Dan. 12:4, 

9, 10BW). 

Czekając idźmy w ślady apostoła Pawła, 

który swym przykładem zachęca: „Dobry 

bój wojowałem, biegu dokonałem, wiarę 

zachowałem; a teraz oczekuje  mnie wie-

niec sprawiedliwości, a nie tylko mnie, 

lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyj-

ście jego‖ (2 Tym. 4:7,8).  

Pan Jezus powiedział: „Niechaj biodra 

wasze będą przepasane i świece zapalone. 

Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczeku-

jących pana swego, aby mu zaraz otwo-

rzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i 

zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których 

Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. 

Zaprawdę powiadam wam, iż się przypa-

sze i posadzi ich przy stole, i przystąpiw-

szy, będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o 

drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich 

tak, błogosławieni oni!‖ (Łuk. 12:35-38).  

 

Pan Jezus we wszystkich wypowiedziach, 

zapisanych w Ewangeliach mówi o swoim 

powtórnym przyjściu. Podkreślił jak ważne 

jest czuwanie. Oraz, że te proroctwa zro-

zumią roztropni, ale we właściwym czasie, 

nawet to co dotąd było dla nich zapieczę-

towane.  

Coraz więcej pseudo-proroków zapowiada 

Paruzję Chytrusa, ale ona nastąpi pod ko-

niec, a nie na początku wielkiego ucisku. 

Im więcej krzyku, że Pan jest tuż, tuż, 

dowodzi, że taka wersja jest kłamliwą. W 

przypowieści o mądrych i głupich pannach 

przedstawił stan czuwających: „Gdy się 

pan młody opóźniał, zmorzone snem 

wszystkie zasnęły‖ (Mat. 25:5BT). „Po-

wiadam wam, że prędko weźmie ich w 

obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znaj-
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dzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?‖ Łuk. 

18:8BT). 

Czego powinniśmy się wystrzegać? 

Niewiele nauk zawartych w Biblii zostało 

tak zniekształcone i przeinaczone jak na-

uka o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. 

Szatan bardzo boi się jej, dlatego próbuje 

ją zdyskredytować‖ Demony mówiły do 

Niego: „Och, czego chcesz od nas, Jezusie 

Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? 

Wiem, kto jesteś: Święty Boży‖ (Łuk. 4:34 

BT). Jezus nakazał im zamilknąć! 4:35  

Przyjdź Panie Jezu... 

Takie pragnienie miał apostoł Jan, i takie 

powinien mieć każdy uczeń Chrystusowy. 

Zesłany na wyspę Patmos, jako stary czło-

wiek, niczego więcej nie pragnął jak być 

razem z Jezusem. Prorok Izajasz widząc 

niedolę Izraela woła: Obyś rozdarł niebiosa 

i zstąpił... (Iz. 64:1) Są to pozytywne przy-

kłady sług Bożych.  

Naturalnym pragnieniem jest być z Tym, 

który tak umiłował ludzkość, że oddał 

swoje życie. (Jan 3:16) Obiecał: „Idę przy-

gotować wam miejsce. A jeśli pójdę... 

przyjdę znowu i wezmę was do siebie, 

abyście, gdziem ja jest i wy byli‖ (Jan 

14:23BW). 

Ludzie przez minione stulecia przepowia-

dali setki razy Jego przyjście wyznaczając 

różne lata miesiące dni i godziny. Choć 

zawsze spotykało ich rozczarowanie. Jed-

nak nie powstrzymywało to innych od 

powtarzania tego samego błędu. 

Świadkowie Jehowy przez swego niewol-

nika ogłaszali rok 1874, 1914, 1925, 1975.  

W najbliższych latach Towarzystwo Straż-

nica, całkowite wycofa się z tej daty, po-

nieważ ludzie którzy, nie mieli pomrzeć 

dawno nie żyją. Inni puszczają wodzę 

niezwykłej fantazji, nie opartej na Słowie 

Bożym, choć są wśród nich ludzie głęboko 

wierzący. Nie ma nic bardziej niebez-

piecznego niż próbować na siłę pogodzić z 

góry powziętą przez nas samych teorię z 

faktem Słowa Bożego. Jeżeli na siłę próbu-

jemy minimalizować lub szczególnie uwy-

puklić proroctwa, które zgodnie z naszym 

założeniem, w najbliższym czasie mają się 

wypełnić, przylgnie do nas miano fałszy-

wych proroków.  (5 Mojż. 18:22). 

 

Traktujmy proroctwa poważnie. Ściśle wg 

Biblii. Nie próbujmy zrozumieć ani wyja-

śnić sobie wszystkiego. Trzymajmy się 

raczej najważniejszych głównych myśli. 

Pamiętajmy na ostrzeżenie Apostoła: 

„Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne 

przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 

nie opierając się na zręcznie zmyślonych 

baśniach, lecz jako naoczni świadkowie 

jego wielkości" (2 Piotra 1:16). Raczej 

prośmy Boga o umysł prawy i zdrowy 

rozsądek, bo chwilowe błyśniecie „nowym 

światłem‖, powoduje zanurzenie się w 

ciemności. Lepiej krótko jasno świecić, niż 

długo kopcić. 

Zmartwychwstanie kogo i kiedy? 

Już prorok Izajasz pod natchnieniem pisał: 

"Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, 

obudzą się i będą radośnie  śpiewać ci, 

którzy leżą w prochu ,gdyż twoja rosa jest 

rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych. 

Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów 

i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na 

chwilkę, aż przeminie gniew! Bo oto Pan 

wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać 

mieszkańców ziemi za ich winę; wtedy 

ziemia osłoni krew na niej przelaną i już 

nie będzie ukrywała swoich zabitych". 

(Izaj. 26:19-21) 

Słowa te wykonają się w pełni, we właści-

wym czasie. Apostoł Paweł zawsze zesta-

wia przyjście Pańskie z pierwszym zmar-

twychwstaniem. „A każdy w swoim po-

rządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, 

którzy są Chrystusowi w czasie jego przyj-

ścia. (1 Kor. 15:23) Biblia nie rozciąga 

zmartwychwstanie na nieokreślonym czas. 
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Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich 

świętych 

Kiedy nastąpi pochwycenie tych, którzy są 

Chrystusowi? Tego nie wie nikt. Jedno jest 

pewne, nie odbędzie się ono kiedykolwiek, 

gdziekolwiek, ani przypadkowo. Czas i 

sposób pochwycenia został zaplanowany w 

najdrobniejszych szczegółach, przez Boga. 

Czy pochwycenie wybranych nastąpi przed 

„wielkim uciskiem‖ pyta wielu? Na to 

pytanie mamy odpowiedź w Biblii. Przy-

gotujmy się na wszystko. Będzie to naj-

trudniejszy okres w dziejach świata (Mat. 

24: 21,22). Nic na tym nie stracimy, 

wprost przeciwnie, zyskamy. Wybrani 

będą zgromadzeni z czterech stron świata 

dopiero po udręce owych dni.  

Zachowam cię w godzinie próby 

„Przestań się lękać tego, co będziesz cier-

piał. Oto diabeł ma niektórych spośród was 

wtrącić do więzienia, abyście próbie zosta-

li poddani, a znosić będziecie ucisk przez 

dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a 

dam ci wieniec życia‖ (Obj. 2:10BT). 

„Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy 

mnie wytrwać, przeto Ja zachowam cię w 

godzinie próby, jaka przyjdzie na cały 

świat, by doświadczyć mieszkańców zie-

mi". (Obj. 3:10).   

Mamy tu dwa zapewniania Pana Jezusa, że 

pewni jego uczniowie zostaną zabici, a inni 

zachowani. Biblia mówi wyraźnie o tych, 

którzy zostaną zabici podczas wielkiego 

ucisku: „A oni zwyciężyli go przez krew 

Baranka i przez słowo świadectwa swoje-

go, i nie umiłowali życia swojego tak, by 

raczej je obrać niż śmierć‖. Zwycięscy z 

Objawienia 12:11BW).  Nie ma tu pomył-

ki. Kiedy przyjdzie Pan Jezus, wskrzesi 

umarłych i przemieni żywych. Jak to zapi-

sał ap. Paweł w (1 Tes. 4:15-17BW): „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 głos archanioła i trąby Bożej 

zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, 

którzy umarli w Chrystusie, potem my, 

którzy pozostaniemy przy życiu, razem z 

nimi porwani będziemy w obłokach w 

powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze 

będziemy z Panem. Ponieważ kiedy‖  

 

„Oto tajemnicę Wam objawiam: Nie 

wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy 

przemienieni. W jednej chwili, w oka 

mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo 

trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną 

jako nie skażeni, a my zostaniemy prze-

mienieni‖ (1 Kor. 15:51,52) 

1. Pan Jezus Przyjdzie z niebios nagle 

2. Naprzód wzbudzi umarłych  

3. Potem przemieni żywych i razem będą 

porwani na obłoki  

 

W oka mgnieniu nastąpi kara i nagroda. W 

jednym czasie kąkol będzie wrzucony do 

ognia, a pszenica zgromadzona do gumna. 

Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie 

wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć 

będą na żarnach, jedna będzie wzięta, 

druga zostawiona. (Mat. 24:40,41). 

 

Na temat zmartwychwstania, powstało 

wiele zwodniczych nauk. Już w pierw-

szych zborach jedni głosili, że zmar-

twychwstania nie ma? (1 Kor. 15:12) Inni: 

„Którzy z drogi prawdy zboczyli, powiada-

jąc, że zmartwychwstanie już się dokonało, 

przez co podważają wiarę niektórych. (2 

Tym. 2:18). 

Niebezpieczne jest wspieranie się w tym 

temacie, na wersetach, które go nie oma-

wiają. Kwestia zmartwychwstania w 

pierwszych zborach nie do końca była 

zrozumiana. Dlatego Bóg przez ap. Pawła 

odsłonił tę tajemnicę, czyli coś, co do da-

nego czasu było nie do końca zrozumiane i 

objawione. Nie gorszmy sie gdy będziemy 

świadkami wypełniania się tych słów: 
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„Inni pójdą „za rozwiązłością, a droga 

prawdy będzie przez nich pohańbiona‖ (2 

Piotra 2:2BW). „Zmęczonemu daje siłę, a 

bezsilnemu moc w obfitości‖ (Iz. 40:29 

BW). „Niechaj więc mowa wasza będzie: 

Tak - tak, nie - nie, bo co ponadto jest, to 

jest od złego‖ (Mat. 5:37 BW).  

 

Odstępcy – od kogo i od czego? 
„Z powodu jego niegodziwej chciwości 

gniewałem się i smagałem go, ukryłem się 

za moim gniewem, lecz on, odstępca, po-

szedł drogą swojego serca‖ (Iz. 57:17BW). 

Dlatego prorok Jeremiasz ostrzega każde-

go: „Podstępne jest serce, bardziej niż 

wszystko inne, i zepsute, któż może je 

poznać?‖ (Jer. 17:9BW).   

Zgodnie z tymi wersetami powinniśmy 

trwać w Słowie Bożym gdyż: „Pycha cho-

dzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha 

przed ruiną‖ (Przyp. 16:18, BW „Pycha 

przywodzi człowieka do upadku, lecz 

pokorny duchem dostępuje czci‖ (Przyp. 

29:23BW).  

Apostoł Paweł ostrzega przed wracaniem 

do nauk i praktyk Zakonu, do czego dziś 

wraca sporo ludzi: „Wy, którzy szukacie 

usprawiedliwienia w Prawie, odstąpiliście 

od Chrystusa i utraciliście łaskę‖ (Galatów 

5:4, Edycja Świętego Pawła – dalej EŚP). 

„Niektórzy tymczasem odstąpili od tej 

drogi i zagubili się w próżnym gadulstwie‖  

(1 Tym. 1:6 EŚP). „Bowiem korzeniem 

wszelkiego zła jest chciwość. Niektórzy 

ogarnięci nią odstąpili nawet od wiary i 

nabawili się licznych udręk‖ (1 Tym.  6:10 

EŚP). 

Odstąpiliśmy od niewolnika Strażnicy, 

który nie karmił Słowem Bożym, ale róż-

nymi datami i obiecankami, których w 

Biblii nie znajdziesz. Najbardziej go de-

nerwuje to, że nie poszliśmy w świat, ale 

jak potrafimy z pomocą Bożą staramy się 

trwać w Jego Słowie. Sporo głosicieli 

obserwuje nas i nie zgadza się to im z tym, 

co słyszy i czyta u niewolnika. Im bardziej 

niewolnik oskarża tych, którzy go opuścili, 

tym więcej głosicieli  przychodzi i pyta: W 

co wy teraz wierzycie? Inni podchodzą z 

rezerwą do nas, ale kiedy widzą, że my nie 

gryziemy ręki niewolnika, choć lepiej 

byłoby nigdy go nie spotkać na swej dro-

dze. 

Ale mleko się wylało i trzeba iść do przo-

du. Nie należymy do tych, którzy widzą u 

świadków samo zło. Wprost przeciwnie. 

Są tam wspaniali, szczerzy ludzie, wierzą-

cy w Boga. Ale jeszcze nie stało się to u 

nich to, o czym czytamy: „Albowiem Bóg, 

Ten, który rozkazał ciemnościom, by zaja-

śniały światłem, zabłysnął w naszych ser-

cach, by olśnić nas jasnością poznania 

chwały Bożej na obliczu Chrystusa‖ (2 

Kor. 4:6BWP).  

Nie uznali Jezusa jako Pana, (Rzym. 10:9, 

10).  Ale to tylko kwestia czasu. Apostoł 

Paweł nie jechał do Damaszku aby się 

nawrócić. „A Szaweł siał wszędzie po-

strach i zionął pragnieniem zabijania 

uczniów Pańskich‖ (Dzieje 9:1BW). Ale 

Pana Jezus znal jego motywy, dlatego 

stanął na jego drodze: „Upadł na ziemię i 

usłyszał głos, który mówił do niego: Szaw-

le, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? 

A on zapytał: Kim jesteś, Panie? I usłyszał 

w odpowiedzi: Ja jestem Jezus, którego ty 

prześladujesz. (Dzieje 9:4,5BW). 

Wie Pan kiedy i jak powołać każdego do 

swojej armii, jako swoich żołnierzy. Wielu 
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z nich mówi, że w ciągu kilku godzin spę-

dzonych na rozważaniu Słowo z nami 

dowiedzieli się więcej niż przez 20 lat 

chodząc na zebrania.  Prowadźmy dialog, a 

nie o monolog. Każdy mas prawo głosu, 

ważne, żeby swoją myśl potrafił obronić 

Biblią, jak napisano: „Całe Pismo poży-

teczne do nauki, do wykrywania błędów, 

do poprawy, (2 Tym. 3:16,17 BW).  

Każdy głosiciel oczytany jest ze Słowem 

Bożym. Kiedy odrzuci się komentarze 

niewolnika przyznaje, ze Prawda Biblijna 

jest prosta i jasna.  

Wielu głosicieli ma żal do niewolnika, 

który zachęcał ich porzucenia szkoły. Dla-

tego w życiu, omijały i awanse i dobre 

płace. Inni stracili rodziny w przekonaniu, 

że ratują ich od wiecznej zagłady. Nie raz 

podczas głoszenia spotykało się ludzi, 

którzy zadawali jakiejś pytania. Oczywi-

ście odbieraliśmy to jako atak na niewolni-

ka, i staraliśmy się je odeprzeć z jego ra-

dami. Ale wielu głosicieli szukając uspra-

wiedliwienia dla niewolnika, znaleźli coś, 

co najbardziej denerwuje niewolnika, że 

jego pokarm to manipulacja wersetami. 

Najbardziej skuteczną bronią na nauki 

niewolnika, to jego publikacje. Dlatego 

zionie nienawiścią do każdego, kto to wi-

dzi: 
„Zawzięci wrogowie Jehowy budzili w Dawi-

dzie odrazę. Zaliczają się do nich odstępcy, 

sprzeciwiający się Bogu. Odstępstwo jest w 

gruncie rzeczy buntem wobec Jehowy. Osoby 

takie nieraz głoszą, jakoby znały Boga i służyły 

mu, ale odtrącają nauki i wymagania przed-

stawione w Jego Słowie. Inni twierdzą, że 

wierzą Biblii, tymczasem nie uznają organizacji 

Jehowy i za wszelka cenę próbują zahamować 

jej działalność. Jeżeli mimo poznania tego, co 

prawe, świadomie obrali tak niegodziwe postę-

powanie, a zło zakorzeniło się w nich do tego 

stopnia, że stało się nieodłączną częścią ich 

osobowości, to chrześcijanin musi owe prze-

siąknięte złem osoby znienawidzić (w biblijnym 

tego słowa znaczeniu. Prawdziwi chrześcijanie 

odnoszą się do tych przeniewierców tak jak 

Jehowa. Nie są ciekawi ich odstępczych poglą-

dów. Wręcz przeciwnie, ‗brzydzą się‘ tymi, 

którzy uczynili siebie wrogami Boga…‖   
      Strażnica 19/1993 s 19 §15 (podkreślenie SN) 

Listy 
Na początku gorąco dziękuję wam za to, że 

dzięki wam z dnia na dzień coraz bardziej 

poznaję Słowo Boże. Dzięki temu pozna-

niu co dzień jestem coraz bliżej Boga i 

Jego Syna, a także nareszcie znajduję w 

swoim życiu prawdziwe szczęście. Wiedz-

cie, że w modlitwach dziękuję Bogu za to, 

że pomógł mi odnaleźć wasze "Słowo 

Nadziei". Jeszcze raz gorąco i z całego 

serca dziękuję! Myślę, że dobrym pomy-

słem będzie jeśli pokrótce opiszę kim je-

stem oraz swoją historię poznawania Boga, 

abyście mogli w pełni pojąć to co pragnę 

zawrzeć w tym liście. Otóż nazywam się 

Dominik i mam 19 lat. Mieszkam w małej, 

urokliwej wiosce w okolicach Wrocławiu. 

Moi rodzice są Świadkami Jehowy od 

niemalże 30 lat. Jednakże moje wychowa-

nie wyglądało zupełnie inaczej niż można 

by się tego spodziewać. Moi rodzice nigdy 

nie zmuszali mnie abym tak jak oni wziął 

chrzest, należał do organizacji i zgadzał się 

z wszystkimi jej naukami. Przez większą 

część swojej młodości nie poświęcałem 

temu uwagi i żyłem jak przeciętny młody 

człowiek.  

Nie znaczy to, że nie wierzyłem w Boga 

lub w prawdziwość Pisma Świętego. Wie-

rzyłem - jednakże była to wiara bez uczyn-

ków. Z czasem jednak przekonałem się, że 

nie warto żyć w taki sposób i że jednak 

chcę służyć oraz podobać się Bogu. Zaczą-
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łem się więc modlić do Boga. Chodzić na 

zebrania i czytać Biblię. Po pewnym czasie 

założono ze mną studium żebym miał 

solidne podstawy wiary. Jednak nie czułem 

się mimo wszystko ani trochę szczęśliwy. 

Owe studium trwa do dzisiaj od ponad 

roku. Z początku chętnie przyjmowałem 

wiadomości z książki "Czego naprawdę 

uczy Biblia?" ale z czasem zacząłem mieć 

wątpliwości i zacząłem szukać odpowiedzi 

na nurtujące mnie pytania.  

Pomyślałem wtedy: "Dlaczego mam nie 

posługiwać się Internetem w celu pozna-

wania Słowa Bożego? Przecież mam już 

duże pojęcie o tym co jest prawdą a co nią 

nie jest. Poza tym prawda zawsze sama się 

obroni. I tak oto po pewnym czasie natrafi-

łem na waszą stronę internetową "Słowo 

Nadziei". Wiele waszych artykułów do-

słownie nie pozwalało mi zasnąć. Wciąż je 

czytałem i analizowałem idąc za przykła-

dem braci z Berei, którzy "codziennie 

badali Pisma, czy istotnie tak jest".   

Zacząłem też czytać Biblię w innych prze-

kładach. Czułem się tak jakbym powoli 

budził się z bardzo głębokiego snu; jakby 

powoli otwierały mi się oczy. Od tamtego 

czasu każdego dnia modlę się do Ojca w 

niebiosach by pokazywał mi PRAWDĘ. 

Prowadzącemu ze mną studium powiedzia-

łem, że nie chcę dalej studiować książki, 

ale chcę raczej poruszać tematy co do 

których mam wątpliwości. Czy w takim 

razie uznaję, że Świadkowie Jehowy gło-

szą kłamstwa?  

Tego nie wiem. Jak dotąd nie otrzymałem 

na moje pytania podczas studium sensow-

ne odpowiedzi, których na razie nie potra-

fię podważyć. Jednakże obawiam się czy 

nie jestem aby zmanipulowany lub zindok-

trynowany. Mam takie przeczucie. Prze-

analizowałem dokładnie model B.I.T.E 

dotyczący sekt i technik, które stosują i 

niemal każda znajduje się wśród organiza-

cji. Nigdy w swoim życiu nie posiadałem 

takiego natłoku myśli w głowie. Nie czu-

łem się nigdy tak niepewny tego co powi-

nienem robić. Nie czułem się jeszcze nigdy 

tak zagubiony jak teraz. Jednakże nie czu-

łem nigdy tak ogromnej nadziei na odnale-

zienie drogi prowadzącej do Boga jak w 

chwili pisania tego listu.  

Dlatego zwracam się do was kochani aby 

prosić o pomoc w poznaniu prawdy pro-

wadzącej do życia. Mam szczerą nadzieję, 

że Bóg wysłucha moich modlitw i może 

właśnie dzięki wam tę prawdę poznam.  

Na waszej stronie przeczytałem o istnieniu 

domowych grup biblijnych. Z pierwszą 

chwilą gdy o tym przeczytałem postanowi-

łem, że też pragnę być ich uczestnikiem. 

Każdy się ze mną zapewne zgodzi, że 

atmosfera podczas zebrań Świadków Je-

howy nie sprzyja otwartej i szczerej roz-

mowie o Bogu i Jego Słowie, i dzieleniu 

się własnymi uczuciami.  

Dlatego też wiadomość o istnieniu takich 

grup jest dla mnie czymś naprawdę pięk-

nym. W związku z tym chciałem zapytać 

co mam zrobić aby być ich uczestnikiem 

oraz kiedy i gdzie się odbywają takie spo-

tkania. Z utęsknieniem będę czekał na 

odpowiedź! Ślę wam ciepłe i serdeczne 

pozdrowienia!                            Dominik 

 

Witaj synu pocieszenia (Dzieje 4:36). 

Wybacz, że ci zmieniłem imię ale gdy 

czytałem twój list (Dzieje 11:22,24) Twoje 

słowa zachęcają innych aby trwali w Sło-

wie i w Bogu. Cieszę się, że masz szacu-

nek dla swych rodziców a tym samym 

masz obietnice (Ef. 6:1-3). Mam nadzieje, 

że nie tylko na ziemi (Filip. 3:20,21). 

Napisz mi gdzie mieszkasz dokładnie, 

może w pobliżu mieszka ktoś z byłych 

świadków, a jeśli nie to może znam tam 

kogoś kto nie był świadkiem, ale mógłbyś 

z nimi mieć wiele wspólnych tematów. 

Ten (Mar 9:38-41) Przykład ten pokazuje, 

że Panu Jezusowi podobają się ludzie, 



 

FUHNDACJA SŁOWO NADZIEI       ROK 2020        NR 111                                          38 

którzy Go słuchają i naśladują Go, a nie 

tylko o nim mówią, lub zasłaniają się nim . 

Jeśli masz jakiejś pytania to możesz napi-

sać lub zadzwonić jakbyś chciał. Pozdra-

wiam Serdecznie.                           Tadeusz  

 

Witam ciepło! 

Dziękuję za pomoc w zrozumieniu tego 

tematu o pomazańcach. A porozmawiać z 

ogromną chęcią porozmawiam! Myślę, że 

rodzice nie będą mieć nic przeciwko. Po-

starałem się wyjaśnić im dlaczego podją-

łem takie decyzje (o porzuceniu drogi 

bycia Świadkiem Jehowy i prosiłem żeby 

to uszanowali.  Zakończyłem właśnie dzi-

siaj swoje studium trwające ponad rok. 

Osobom, które je ze mną prowadziły wyja-

śniłem dlaczego chcę je zakończyć, po-

dziękowałem za to, że dzięki naukom pod-

czas tego studium uwierzyłem w Boga, w 

Jezusa, i w to, że Biblia jest natchnionym 

Słowem Bożym.  

Mam także nadzieję, że i te osoby (które 

bardzo polubiłem, które szanuję, i na któ-

rych mi zależy) kiedyś przejrzą na oczy i 

naprawdę przyjdą do Jezusa, a nie do ja-

kiejkolwiek organizacji. Bardzo cieszę się, 

że wreszcie zdecydowałem się na ten krok. 

I chcę jeszcze raz podziękować za wszyst-

kie artykuły, dzięki którym poznałem 

prawdę ze Słowa Bożego i porzuciłem 

zwodnicze nauki. Mam nadzieję, że rodzi-

com też uda mi się pomóc to zrobić.  

                                         Pozdrawiam! 

Bardzo cieszę się, że wreszcie zdecydowa-

łem się na ten krok. I chcę jeszcze raz 

podziękować za wszystkie artykuły, dzięki 

którym poznałem prawdziwą prawdę i 

porzuciłem nauki fałszywych proroków. 

Mam nadzieję, że rodziców też uda mi się 

przekonać. Pozdrawiam! 

Cieszę się, że pomimo twego młodego 

wieku postępujesz jak dojrzały uczeń Pana 

Jezusa. Nie wykopałeś topora wojennego, 

ale okazujesz swoim przyjaciołom, którzy 

nadal są w mocy ducha zwodniczego w 

jakim i my byliśmy, aż do chwili kiedy 

Bóg otworzył nasze serce i umysł abyśmy 

mogli zrozumieć Pisma.  „(Ratuj wyda-

nych na śmierć, a tych, których się wiedzie 

na stracenie, zatrzymaj‘ (Przyp. 24:11,12). 

Czyńmy to tak jak byśmy chcieli aby nam 

czyniono Mat. 7:12. Musimy nauczyć się 

zgubić swoje ja. Jan 14:6 On ma być 

wszystkim my jesteśmy narzędziem bezu-

żytecznym, choć ap. Paweł nazwał 

uczniów Chrystusa współpracownikami 

Bożymi (1 Kor. 3:9). Jedno jest powołanie 

zbawionych, Ef. 4:4. Nie ma nadziei ziem-

skiej. Milenium nie będzie wydłużone na 

wieczność. Ale o tym sobie pogadamy. Nie 

zniechęcaj się gdy od razu nie odbiorę 

telefonu. Ale oddzwonię. Pozdrawiam i 

proszę o modlitwę. Tadeusz 

Drogi Bracie! 

Mam bardzo ważne pytanie, które już od 

jakiegoś czasu męczy mnie i mamę. Dlate-

go według słów z Przysłów 13:10  „mą-

drość jest u tych, którzy się naradzają.‖ 

Chcemy Cię prosić o radę w tym temacie. 

Piszę zamiast dzwonić bo tak jest mi ła-

twiej na spokojnie poukładać sobie w sło-

wach całą myśl.  

Chodzi o to, że doszliśmy werset po wer-

secie do całkowitego przekonania, że Pan 

Jezus jest Bogiem i zanim przyszedł na 

ziemię też nim był (Jana 1:1) Teraz pytanie 

co z tymi wszystkimi wersetami, które 

mówią, że Bóg jest jeden? Np. Powtórzo-

nego Prawa 6:4, Powtórzonego Prawa 4:35 

Efezjan 4:5,6, 1 Królewska 8:60.  Nie 

chcemy po prostu szukać po Internecie 

jakichś filozofii (Kol. 2:8) czy wymyślać 

na siłę własnych teorii (1 Koryntian 4:6).  

 

Zastanawiamy się też nad zagadnieniem 

Ducha Świętego. Ja skłaniam się do tego, 

że Duch Święty jest osobą (Pocieszycielem 

z Jana 14:16). Chociaż nie mogę powie-

dzieć, że jestem tego zupełnie pewien. Po 
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wyjściu z organizacji jest ciężko to 

wszystko od razu zrozumieć. Oboje za to 

jesteśmy przekonani, że nie jest to jedynie 

Moc Boża. Dlatego tu mamy kolejne pyta-

nie: Czym lub Kim jest Duch Święty? Z 

góry dziękujemy Ci za odpowiedź i za 

Twoją pomoc. Wedle słów z listów w 

Biblii: Łaska Pana naszego Jezusa Chry-

stusa niech będzie z duchem Twoim!  

                                     Amen. 

Witajcie 

Dziękuję Panu Bogu za was i wasze odda-

nie się Panu Jezusowi i trwanie w tym 

czego nauczał (Jan 8:31,32). Pan Jezus 

powtórzył te słowa  a Marka 12:29 i na ten 

temat wypowiedział się ap. Paweł w 1 Kor. 

8;5,6 

Jeśli Bóg jest jeden, to czy Jezus jest Bo-

giem? Myślę, że pomocny nam będzie 

tekst Hebr. 1:3, że Jezus jest odbiciem 

chwały swojego  Ojca. Nie pisze jest Oj-

cem  ale odbiciem Jego chwały.  Skoro 

twoi rodzice Dominiku są ludźmi to i ty 

jesteś z rodziny ludzkiej. Tak samo Pan 

Jezus jest synem Bożym, jest z rodziny 

Boskiej. (Mat. 16:16-18). 

To nie aniołowie stwarzali świat (Kol. 

1:17--20)  Temat ten jest rozwinięty w 

Daniela 7:13,14). Wielu powołuje się na 

Jan 17:11 na potwierdzenie, że jedno, to to 

samo, lub ten sam. Tego słowa jedno uży-

wa Pan Jezus kilka wierszy dalej mówiąc o 

swoich uczniach (Jan 17:21). 

Pan Jezus jest Synem Bożym, a więc i 

Bogiem, ale nie Ojcem, Tak jak ojciec 

nigdzie nie jest nazwany synem. Ojciec 

przekazał mu wszystko (1 Kor. 15:24-

28).  Ef. 1:20-23). Ale kiedy pokona ostat-

niego wroga jakim jest śmierć odda 

wszystko Ojcu. Bóg poddał mu wszystko z 

wyjątkiem siebie (1 Kor. 15:26 Dzieje 

3:20-22). Jak widzisz wiemy o Bogu tyle 

ile możemy pojąć (Rzym. 1:19,20). 

Piszesz, że skłaniasz się, że Duch Święty 

jest Bogiem. Ja od 50 lat szukam w Biblii 

tego słowa, że  Duch  Święty jest Bogiem. 

Jednak jak zaznaczyłeś, Duch Święty jest 

pocieszycielem, duchem prawdy. Kiedy 

Paweł spotkał uczniów Jana Chrzciciela i 

zapytał, czy otrzymali Ducha Świętego, 

odpowiedzieli, że nawet o nim nie słyszeli 

(Dzieje 19:2).  

O Mesjaszu mówił ST. natomiast o Duchu 

Świętym milczy. Ale biada nam gdybyśmy  

zamieniali go na żarówkę, lub prąd. Musi-

my przyjąć to wszystko co ma do wykona-

nia Jan 16:7-15). Tekst przekonuje, że 

Duch Święty,  to co usłyszy od Syna i Ojca 

to oznajmia. 

Poznałem ludzi, którzy pod presją innych 

ugięli się przed ich wnioskami, nie werse-

tami, a potem im to wyrzucano. Pan Jezus i 

apostołowie nigdzie nie piszą, że  logika 

im to podpowiadała, ale tak odpowiadali 

jak ich Pan - Napisano. Żebyśmy zawsze 

na każdy temat mogli powiedzieć jak nasz 

Pan  – napisano.    

Ponieważ wiele ludzi przekonuje, że Duch 

św. jest osobą, bo wprowadza we wszelką 

prawdę. Że nie wolno przeciwko niemu 

zgrzeszyć. Mat. 12:32-33. Pan Jezus dopu-

ścił, że można  rzec coś przeciwko niemu, 

ale nie wymienił tu Ojca.  

Niewolnik aby o czymś nas przekonać 

tłumaczył, że logika wnioski nasuwają się 

same. Jakie były te wnioski to już widzi-

my. Przyjąłem zasadę jaka jest w Biblii. 

Jeśli Biblia nie tłumaczy tego wprost, to ja 

też milczę. Nie wiedzieć czegoś lub nie 

rozumieć to nie grzech, ale mówić coś 

czego w Biblii nie ma, to jest niebezpiecz-

ne.  

W Obj. 7:13 czytamy o starcach, którzy są 

w niebie od zawsze, ale kim oni są? Nie 

wiem, ale wiarą idziemy nie widzeniem 

Hebr. 11:1. Kiedy Go zobaczysz nie bę-

dziesz potrzebował żadnej podpowiedzi 

(Obj. 21:3). Biblia mówi o Ojcu ale jak 

pisze Paweł wtedy i my będziemy poznani. 

( 1 Kor. 13:10-12). Trzymajmy rady Piotra 



 

FUHNDACJA SŁOWO NADZIEI       ROK 2020        NR 111                                          40 

„Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo 

Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z 

mocą, której udziela Bóg, aby we wszyst-

kim był uwielbiony Bóg przez Jezusa 

Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki 

wieków. Amen‖ (1 Piotra 4:11).  

Oraz tego ostrzeżenia „Nie bądź prędki w 

mówieniu i niech twoje serce nie wypo-

wiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo 

Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego 

niech twoich słów będzie niewiele. (Koh. 

5:1). Cieszę się, że szukacie odpowiedzi w 

Bożym Słowie i w Nim trwacie „To, co 

jest zakryte, należy do Pana, Boga nasze-

go, a co jest jawne, do nas i do naszych 

synów po wieczne czasy, abyśmy wypeł-

niali wszystkie słowa tego zakonu‖ (5 

Mojz. 29:28).   

(1 Kor. 4:6; Filip. 3:15). Nasłuchuje każ-

dego bo tenże Duch 1 Kor. 12:11, objawia 

komu chce, a ja chcę czerpać z wszelkich 

darów jakie została dane uczniom Chrystu-

sa. (1 Kor. 12:7-10). Pozdrawiam i proszę 

o modlitwę. Tadeusz 

Piękna prawda Tadeuszu, która oparłeś na 

Łukaszu 15 rozdziale. „Bóg zaś daje do-

wód swojej miłości ku nam przez to, że 

kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chry-

stus za nas umarł‖ ( Rzym. 5:8BW). „Jak i 

Dawid nazywa błogosławionym człowie-

ka, któremu Bóg udziela usprawiedliwie-

nia, niezależnie od uczynków; Błogosła-

wieni, którym odpuszczone są nieprawości 

i których grzechy są zakryte; Błogosławio-

ny mąż, któremu Pan grzechu nie poczy-

ta‖. (Rzym 4: 6-8BW).  

Owocem zbawienia jest pokora i świado-

mość własnej nicości wobec sprawiedliwo-

ści Bożej, nasze upadki i wiecznie wycią-

gnięta Boża dłoń która nas podnosi, poka-

zuje nam jakimi jesteśmy i  że to ta dłoń, a 

nie nasze poczucie sprawiedliwości jest 

jedynym ratunkiem. „Jeśli jednak Chrystus 

jest w was, to chociaż ciało jest martwe z 

powodu grzechu, jednak duch jest żywy 

przez usprawiedliwienie‖ (Rzym. 8:10 

BW).                        Pozdrawiam Robert  

 

PS Mam bardzo dobrą wiadomość Jarek 

dziś przyjął chrzest zaprosił mnie bym był 

świadkiem tego ważnego kroku w życiu 

chrześcijanina. Mieliśmy bardzo czas.   

„Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, 

nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, 

idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzu-

ci‖ (5 Mojż. 31:6BT) . 
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