
1. Nie wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi
Nie wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi (wg ŚJ), niedoskonali ludzie nie są upoważnieni do 
podawania się za dzieci Boże
(1)str 1393 (Jana 1:10)
(1/2) str 1473 (Jana 8:14)

Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie. Bo wy 
wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już 
Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani 
kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do 
Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą - dziedzicami. (List do 
Galatów 3:26-29)

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież
ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w 
którym możemy wołać: "Abba, Ojcze!" Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że 
jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a 
współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w 
chwale. (List do Rzymian 8:14-17)

Czy ŚJ – Wołają "Abba Ojcze" ????
Czy ŚJ – są "współdziedzicami Chrystusa" ????

ŚJ twierdzą że jedynie 144tys (Świadkó Jehowy będzie w Niebie) powołując się na  (Apokalipsa 
Św.Jana 7 : 1-8) :

Te 144 tys to liczba (Żydów po 12 tys z każdego pokolenia – nigdzie nie pisze że to ŚJ) natomiast 
zaraz po tym mamy napisane , że "wielki tłum" będzie przed tronem i przed barankiem w NIEBIE –
nie na ziemi (czyli jest posotała liczba ludzi którzy dostaną się do Nieba poprzez Jezusa Chrystusa)

Jeśli symbolicznie pojmują Izrael – jako Izreal Duchowy, to też symbolicznie powinniście 
pojmować 144ty – konsekwecja interpretacji. 

(Apokalipsa Św.Jana 7 : 9-10) :
9 Potem ujrzałem: 
a oto wielki tłum, 
którego nie mógł nikt policzyć, 
z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, 
stojący przed tronem i przed Barankiem. 
Odziani są w białe szaty, 
a w ręku ich palmy. 
10 I głosem donośnym tak wołają: 
"Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie 
i u Baranka".  



2. Świadkowie Jehowy głoszą INNĄ EWANGELIĘ

Pismo Święte u Świadków Jehowy

Jest zakaz porównywania Pisma Świętego w przekładzie Świadków Jehowy: Pismo Święte w 
Przekładzie Nowego Świata z innymi przekładami!Pismo to zawiera pozmieniane wersety 
niewygodne do ideologii sekty oraz brak w niej niektórych fragmentów. 

Raymond Franz, bratanek czwartego prezydenta sekty, po wystąpieniu ujawnił, że żaden z 
członków komitetu przekładu Biblii nie znał języków oryginalnych! Oczywiście w sekcie 
wiadomo było, że tłumaczono z oryginału. 

U Ś. J. jednak nie wiara, ale wiedza czyli studium Biblii prowadzi do zbawienia.

(2)str 1514 ( List do Galatów 1:6) 

(2/1)str 832 ( ks. Przysłów 30:5)

Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do
nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi 
proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze.

Obj. 22,18-19

Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą 
myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu 
mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie 
przeklęty!

Gal. 1,8-9

3. Imię JEHOWA
„Bez poznania tego imienia nie można być zbawionym...”– mówią Ś J. Własnym imieniem Bożym jest tylko 
imię JEHOWA. Pismo Święte jednak mówi, że zbawienie nie pochodzi ze sposobu wzywania Boga, ale z 
pełnienia Jego woli i wiary 

W Nowym Testamencie w orginale – wogóle nie ma słowa JEHOWA , jedynie w ich przekładzie "Nowego 
Świata"  dopisali sobie  te słowa ! W miejscach gdzie był Pan lub Bóg wpisywali sobie Jehowa. Pomniejszając w 
ten sposób osobie Jezusa ! Jak już Co to powinno być imę Boga (HaHWeH po hebrajsku  (czyt. JAHWE )

(3)str 1295 (Mateusza 7,21). 

(3/1) str 1024 (Izajasza 63,16). 

(3/2) str 1226(Księga Amos 5,27).

(3/3) str 1431(Dz 4,12). 

Czy ukrzyżowany obok Chrystusa łotr wszedł do nieba dlatego, że wzywał imienia Jehowy? A może dostał się 
tam przez wiarę?

4. TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA
TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA (wg Ś J to wymysł szatana!)Wg nich jest to politeizm, a ściślej tryteizm 



(wiara w trzech bogów), wyznawany już w starożytności! Nie rozumieją przy tym zupełnie pojęć takich jak: 
„natura” czy „osoba”, które są kluczowe w zrozumieniu Trójcy. Używają argumentu, że w Piśmie Świętym ani 
razu nie występuje słowo: „Trójca”. Poza tym twierdzą, że nauka o Trójcy powstała dopiero w IV wieku! A 
przecież chrześcijanie od zawsze udzielali chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (Mt 28,19).

(4) str 1409 (Jana 10,30) 

(4/1) str 1413(Jana 14,6-10) 

(4/2) str 1504 ( 2 List Koryntian 4:17)

(4/3) str 1398 ( Jana 4:24)

(4/4) str 1290 (Mateusza 3:16)

(4/5) str 1393 (Jana 1:1-3)  Słowo przyrównonane do Jezusa i Słowo przyrównane do Boga/ jedność

(4/6) str 1414 (Jana 14:26)

5. Matka Jezusa – Maryja

Świadkowie Jehowy pozbawiają Maryję Jej godności, nie uznając Jezusa za Boga! Ośmielają się nawet 
porównać Ją z Isztar, pogańską boginią płodności, miłości i wojny! Odrzucają Niepokalane Poczęcie, 
Zwiastowanie i Wniebowzięcie. Wg sekty Maryja współżyła z Józefem i poczęła Jezusa, miała także inne dzieci! 

(5) str 1288 ( Mateusza 1:18) 

(5/1) str 1354 ( Łukasz  1:48-49) 

(5/2) str 1353 ( Łukasza 1:26-36)

Ś J zwalczają zwracanie się do Maryi powołująć się na to, że pośrednikiem jest tylko Jezus. Próbują
więc przeciwstawiać Maryję Jezusowi. Oto jak tego dokonują:

Owszem Świadkowie Jehowy niby uznają Jezusa jako Pośrednika, ale TYLKO dla ograniczonej 
grupy swych „pomazańców” ze 144 tysięcy:

Ś J nie wolno zwracać się do tego Pośrednika! Cóż to więc za Pośrednik?

„Módlmy się za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, lecz nie do niego” (StrażnicaRok CII [1981] Nr 
10 s. 3).

Maryja – orędowniczka/pośredniczka  (uzasadnienie)

(5/3) str 1395 ( Jana 2:1-6)

Maryja – matka Boża (uzasadnienie)

„A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1:43)

„Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1:35)

Maryja będąc „Matką Pana” i „Syna Bożego” jest Matką Bożą. Tomasz nazwał Jezusa „Bogiem” 
(Jana 20:28), a Ona jest Jego Matką.



Maryja – niepokalanie poczęta (uzasadnienie)
Zbawienie człowieka doknuje się przez  przez łaskę uświęcającą, którą człowiek rodząc sie ma 
utraconą (przez grzech pierworodny – który przekazywany jest w trakcie poczęcia dziecku/grzech 
pokoleniowy) dopiero Chrzest nam tą łaskę przywraca. Gdy Bóg wysyła do Maryii Anioła Gabriela 
ze słowami ( jako do jedynej w całej Biblii są żyte takie słowa)   , "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, 
Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami." (Łk 1,28)  oraz Cała piękna jesteś, 
przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy (Pieśn nad pieśniami 4,7) 

Jest tutaj wyraźnie powiedziane skoro Maryja jest pełna łaski (nie miała przecierz Chrztu i żyła 
przed oskupieńczą śmiercią Jezusa), że jest ona bez grzech pierworodnego , czyli 
NIEPOKALANIE POCZĘTA !

6. Modlitwa Ojcze Nasz
Modlitwa Ojcze Nasz – Ś J nie akceptują tej modlitwy i nie odmawiają 
Wprawdzie nie powinno się jej recytować, ale poruszone w niej sprawy zostały uszeregowane według ważności” (Strażnica Rok CIX
[1988] Nr 10 s. 4).
„Podając następnie modlitwę wzorcową, zwaną »Ojcze nasz«, Jezus nie polecił: »Macie   odmawiać tę modlitwę  «  ” (Przebudźcie się!
Nr 11, 2008 s. 18).

(6) str 1294 (Mateusza 6:9-15) – modlitwa, którą sam Pan Jezus kazał nam się modlić !

Nigdy nie klękają do modlitwy. A przecież Jezus klękał do modlitwy: padł na kolana i modlił się 
(Łk 22,41). 

7. Sakramenty
Sakramenty -  zostały odrzucone. Zredukowane zostały do symboli czy też funkcji.

Chrzest
Chrzest u Ś. J.to tylko symbol, nie sakrament. Czytamy u Świadków: „Biblia nie popiera 
rozpowszechnionego poglądu, jakoby chrzest był sakramentem”!

Chrzest nie ma mocy zmazania grzechów, gdyż „od grzechu oczyszcza nas krew Jezusa, a nie woda
chrztu”

Chrzest jest udzielany w imię amerykańskiej organizacji. Formuła chrztu więc brzmi: „Ja ciebie
chrzczę w imię Ojca i Syna i ducha świętego amerykańskiej organizacji”. Formuła ta ulegała
ewolucji z biegiem czasu. Wg lokalnych zwyczajów jest zmienna! 

Czy chrzest u Świadków Jehowy jest ważny w Kościele?

Zdecydowanie:NIE! Dla chrztu chrześcijańskiego ważne są trzy elementy: intencja, formuła słowna
i woda. Element wody jest bez wątpienia spełniony(musi być ona jednak poświęcona). Formuła
słowna  często  bywa  zniekształcona,  poza  tym  nie  ma  właściwego  rozumienia  Trójcy  Świętej.
Brakuje też intencji, bowiem celem chrztu u Ś. J. jest zaprzysiężenie nowego członka sekty, a nie
włączenie do Mistycznego Ciała – Kościoła i obmycie z grzechów.



Tymczasem uzasadnienie Biblijne jest :

(7) str 1428 (Dzieje apostolskie 2:38)

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
Mat 28,19

Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Mar 16,16

Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić, i mówili do niego: Nauczycielu, co mamy czynić?
Łuk 3,12

natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie 
dali się przez niego ochrzcić.
Łuk 7,30

I ja go nie znałem; lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: Ujrzysz tego, na 
którego Duch zstępuje i na nim spocznie, Ten chrzci Duchem Świętym.
Jan 1,33

Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, 
nie może wejść do Królestwa Bożego.
Jan 3,5

Potem Jezus poszedł wraz ze swymi uczniami do ziemi judzkiej i tam przebywał z nimi, i chrzcił. 
Jan także chrzcił w Ainon blisko Salim, bo tam było dużo wody, a ludzie przychodzili tam i dawali 
się chrzcić.
Jan 3,22-23

EUCHARYSTIA I KAPŁŃSTWO

Świadkowie Jehowy poprawiają słowa Jezusa, twierdząc, że podczas Ostatniej Wieczerzy chciał On
powiedzieć: „To wyobraża Ciało moje”, a nie "To jest Ciało moje (Mt 26,26)". ŚJ wnie wierząw
Przeistoczenie, a także w moc konsekracji, jaką obdarza kapłanów Bóg. Świadkowie spotykają
się w soboty na czytaniu Biblii, ale chyba bardziej na studiowaniu jej i broszur z nowinkami. A
przecież pierwsi chrześcijanie na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa spotykali się w niedzielę i
to na Eucharystię, a nie studiowanie artykułów: W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy
się na łamanie chleba (Dz 20,7).

Chrystus mówi: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.
Kto spożywa moje Ciało i Krew moja pije, trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6,55-56). Dlaczego użył
dwa razy słowa prawdziwy? Może zrobił dla niedowiarków, jakimi są np. Świadkowie Jehowy?



ŚPOWIEDŹ ŚWIĘTA

SPOWIEDŹ ŚW. nie istnieje jako sakrament. Ma miejsce natomiast przyznanie się do winy przed
przełożonymi i Starszymi, którzy decydują o pokucie lub ewentualnym wydaleniu.

U Świadków Jehowy nie ma też mowy o winie przeciwko Bogu, tylko o właściwym stosunku do
sekty! Wskazuje na to wiele artykułów mówiących jedynie o tym, jak pojednać się z ludźmi. Piszą:
„Skrucha i wyznanie grzechu sprawi ulgę i przywróci radosnego ducha”. A co z cierpiącym Sercem
Jezusa? Najwyraźniej Świadkowie zapomnieli o tym, że to Bóg jest obrażany przez nasz grzech.

Uznają istnienie wyrzutów sumienia, jednak nie podają sposobu oczyszczania się z win. Zmazanie
wszelkich grzechów całej ludzkości nastąpiło dzięki śmierci Chrystusa „na palu męki”, który tam
„złożył okup”. Zbędna jest więc spowiedź.

Niektórzy Świadkowie Jehowy twierdzą, że nie muszą wyznawać grzechów, bo nie grzeszą, gdyż
„po przyjęciu symbolu chrztu, otrzymują od Boga szczególny zmysł, dzięki któremu nie grzeszą”!

Świadkowie Jehowy twierdzą,  że  spowiedź wymyślili  księża  i  Kościół na czwartym Soborze
Laterańskim w 1215 r. Tutaj sekta mija się z prawdą, gdyż wówczas zlecono jedynie, by wierni
spowiadali się przynajmniej raz w roku. Poza tym skoro spowiedź wymyślili księża, to dlaczego
spowiadają się oni sami przed sobą?

Tymczasem uzasadnienie Biblijne jest :

(7/1) str 1421 (Jana 20:22)

8. Jezus 

8.1 Boskość - ŚJ raz twierdzą że Jezus jest Bogiem a raz, że nie(przykłądy poniżej) :
Jezus jest Bogiem

„Nigdy nie było, nigdy nie będzie i nigdy nie mogło być lepszego i zupełniejszego objawienia Boga ludziom, jak w
osobie Chrystusa Pana; bo On »stał się ciałem,« był »Bogiem objawionym w ciele.« (1 list do Tym. 3:16)” (Pojednanie
pomiędzy Bogiem i człowiekiem 1920 s. 84).

„Słuszną jest rzeczą przypisywać Chrystusowi Jezusowi imię Pana i Boga, jak to czynił pierwotny kościół i  św.
Szczepan modląc się do Niego – Dzieje 7:59” (Strażnica 15.04 1922 s. 125).
Jezus NIE jest Bogiem

„Kościoły chrześcijaństwa kłamią, gdy powiadają, iż Jezus Chrystus jest Bogiem i właśnie Bóg przyszedł na ziemię,
aby umrzeć za ludzkość i ją zbawić” (Strażnica Nr 9, 1970 s. 18).

„Nie ulega więc wątpliwości, że Chrystus nie jest Bogiem...” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001 s.
370).

Tymczasem uzasadnienie Biblijne jest :

Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest.

Jan 20:28

Tomasz Mu odpowiedział: "Pan mój i Bóg mój!" 



Jan 8,58

Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Jan 10,30

Jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mojego, nie wierzcie mi; Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie 
wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a Ja w Ojcu.

Jan 10,37-38

Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. A stał z nimi i Judasz, 
który go wydał. Gdy więc im rzekł: Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię.

Jan 18,5-6

Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na 
podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała 
pełnia boskości I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i 
zwierzchności,

Kol. 2,8-10

O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, A sługi swoje płomieniami 
ognia; Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa 
twego.

Hebr. 1,7-8

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. Jam jest alfa i omega [początek i koniec], mówi
Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.

Obj. 1,7-8

Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i 
rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki 
wieków i mam klucze śmierci i piekła.

 8.2 – Jezus – archanioł Michał

ŚJ twierdzą że Jezus poprzednio był archaniołem Michałem, że był na ziemi bezgrzesznym TYLKO
CZŁOWIEKIEM! Po śmierci powrócił do Nieba i stał się z powrotem archaniołem Michałem .   

„Dowody  biblijne  pozwalają  przypuszczać,  że  imię  Michał  przysługiwało  Jezusowi  Chrystusowi  przed
zstąpieniem z nieba i następnie także po jego powrocie do nieba” (Strażnica Nr 22, 1969 s. 7).

„Wszystko to  dowodzi, że Syn Boży był znany jako Michał,  zanim przyszedł na ziemię,  i że jest  znany pod tym
imieniem po powrocie do nieba, gdzie przebywa jako wyniesiony do chwały duchowy Syn Boży” (Prowadzenie rozmów
na podstawie Pism 2001 s. 132).

ŚJ sami sobie zaprzeczają w innych swoich publikacjach na ten temat :
„w Biblii nie powiedziano wprost, iż archanioł Michał to Jezus...” (Przebudźcie się! Nr 3, 2002 s. 17).
„‘Niech wszyscy aniołowie Boga uwielbiają go’ [to musi obejmować Michała, wodza aniołów, stąd Michał nie jest

Synem Boga]” (ang. Strażnica listopad 1879 s. 48 [reprint]; por. też ang. Strażnica lipiec 1879 s. 9).

Gdzie w Biblii Jezus jest nazwany archaniołem Michałem ?????

8.3 Różne tytuły i określenia Jezusa

Ponieważ Towarzystwo Strażnica nie chce zgodzić się z tym, że Jezus Chrystus według Biblii



jest Bogiem, dlatego próbuje Mu nadać różne tytuły i określenia:

„Stanowisko, jako Naczelnego Wykonawczego Urzędnika Jehowy postawiło jednorodzonego Syna w najwyższym
położeniu...” (Prawda was wyswobodzi 1946 s. 40).

„Ufając w pełni Władcy Wszechświata, Jehowie Bogu, oraz Jego Marszałkowi Polnemu, Jezusowi” (Strażnica Rok
CVIII [1987] Nr 18 s. 27).

„Bóg jest  seniorem,  a Jezus juniorem pod względem czasu  istnienia,  pozycji,  potęgi  i wiedzy” (Czy  wierzyć w
Trójcę? 1989 s. 16).

„Stosunek Ojca do Syna można przyrównać do stosunków, jakie istnieją między prezesem przedsiębiorstwa a
jego podwładnym, który jako pełnomocnik prezesa spełnia jego życzenia” (Oto wszystko nowym czynię 1959 s. 11-12).

 8.4 Cześć i wielbienie dla Jezusa

Towarzystwo Strażnica w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku zakwestionowało
oddawanie czci Jezusowi, choć wcześniej zachęcało do czczenia Chrystusa.

Nauka początkowa, pozytywna
„możemy właściwiej i więcej czcić i  miłować Wszechmogącego Boga, podczas gdy nie odejmiemy nic ze czci i

miłości, jaką uwielbiamy naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, w którym widzimy obraz Niebieskiego Ojca...”
(Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem 1920 s. 35).

„właściwe jest miejsce tych, co prawdziwie wielbią Jehowę Boga i Chrystusa Jezusa i służą im” (Bogactwo 1936 s.
222-223);

Nauka obecna, negatywna
W  połowie  lat  pięćdziesiątych  XX  wieku  Towarzystwo  Strażnica  zaczęło  czynić

rozróżnienie między słowami „wielbienie” i „cześć”:
„Nie jest wymagane, żeby świadczono wielbienie pomazanemu Królowi (...) Jezusowi Chrystusowi nie powinno być

świadczone żadne specjalne wielbienie. Nasze wielbienie należy się Jehowie Bogu” (Strażnica Nr 2, 1957 s. 22).
„A zatem chociaż Jezus dysponuje wielką mocą i ma boską naturę, Biblia nie przedstawia go jako istoty, której

powinniśmy oddawać cześć” (Przebudźcie się! Nr 2, 2006 s. 29).

Tymczasem uzasadnienie Biblijne jest :

(8/4/1) str 1399 (Jana 5:22-24)

8.5 Okup i pośrednictwo Jezusa
ŚJ naucza dziś, że Jezus złożył okup „za wszystkie rodzaje ludzi”(kolory ras), a nie „za wszystkich ludzi”. To też wiąże
się z tym, że Chrystus nie jest uznawany przez głosicieli z tej organizacji za Pośrednika względem wszystkich ludzi, a
tylko jest On nim dla klasy niebiańskiej Świadków Jehowy.

Tymczasem uzasadnienie Biblijne jest :

I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla 
odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali 
obiecane dziedzictwo wieczne.

Hebr. 9,15

(8/5/1) str 1550 (1Tm 2:5-6)
(8/5/2) str 1312 (Mateusza 20:28)
(8/5/3) str 1312 (Rzymian  5:6-11)
(8/5/4) str 1611 (Apokalipsa św. Jana  5:9)
W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,

Efez. 1,7



i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę 
Bogu ku miłej wonności.

Efez. 5,2

wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, 
dokonawszy wiecznego odkupienia.

Hebr. 9,12

8.6 Zmartwychwstanie Chrystusa

Towarzystwo Strażnica właściwie nigdy nie twierdziło, że Jezus zmartwychwstając miał ciało.
Zawsze głosiło, że On zmartwychwstał jako duch. ŚJ twierdzili min że  ciało Jezusa :

Rozłożone na gazy lub zachowane do pokazywania w Królestwie
„Nikt nie wie czy rozłożyło się ono na gazy, lub też czy ciągle jeszcze jest gdzieś przechowane na wielką pamiątkę

miłości Boskiej, posłuszeństwa Chrystusowego i naszego odkupienia” (Nadszedł Czas 1919 s. 140).

„Wobec tego nie byłoby dla nas niespodzianką, gdyby w Królestwie Chrystusowem Pan pokazał światu swoje ciało
z krwi i kości, ukrzyżowane dla odkupienia wszystkich – nie podległe zepsuciu, lecz zachowane na wieczną pamiątkę
nieograniczonej miłości i doskonałego posłuszeństwa. Jest co najmniej prawdopodobnem, że taką obietnicę mieli Jan
(19:37) i Zach. (12:10)” (jw. s. 140-141).

Zachowane do pokazywania w Tysiącleciu
„Pismo Święte nie powiada, co stało się z tem ciałem, prócz tego, iż nie doznało skażenia lub zepsucie (...)

Możemy tylko przypuszczać, że Pan zachował je w jakimś miejscu, ażeby w Tysiącleciu wystawić je całemu światu do
oglądania” (Harfa Boża 1930 s. 174-175).

Nie wiadomo co się z nim stało
„Stąd Jehowa Bóg postąpił z tym ciałem w swój własny sposób, podobnie jak postąpił z ciałem Mojżesza,

który był wzorem na Chrystusa Jezusa; lecz nikt nie wie co i jak było uczynione – 5 Mojżesza 34:5, 6” (Prawda was
wyswobodzi 1946 s. 246).

Rozłożone na atomy
„Co się stało z doskonałym ciałem Jezusa po jego śmierci? (...) Pismo Święte odpowiada: Rozporządził nim

Jehowa Bóg, rozkładając je na jego części składowe, czyli atomy” (Strażnica Nr 20, 1955 s. 15 [ang. 01.09 1953 s.
518]).

Cudownie rozłożone
„Wszechmocny  Bóg  cudownym sposobem rozłożył  fizyczne  ciało  Jezusa  Chrystusa...”  (Życie  wieczne  w

wolności synów Bożych 1970 s. 69-70).
Nie rozłożone
„Analogicznie postąpił z ciałem Jezusa, nie dopuszczając, aby się rozłożyło i stanowiło dla ludzi przeszkodę

w okazaniu wiary” (Strażnica Nr 22, 1991 s. 31).
Materializowane i dematerializowane „ciało fizyczne”

„Po zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się w różnych ciałach, będących wynikiem materializacji” (Upewniajcie się
o wszystkich rzeczach 1957 s. 167).

Tymczasem uzasadnienie Biblijne jest :

(8/6/1) str 1390 (Łukasza 24:44-46)

(8/6/2) str 1421 (Jana 20:24-31)

(8/6/3) str 1476 (Rzymian 10:9-10)

Zmartwychwstały Jezus ukazywał się jako prawdziwy, zwyczajny człowiek. Maria Magdalena 



wzięła Go za ogrodnika (J 20,15), a uczniowie wędrujący do Emaus za zwyczajnego podróżnego 
(Łk 24,15-16). Jego uwielbione Ciało nie zawsze było jaśniejące, można Je było spokojnie dotykać 
(Łk 24,39; J 20,27), mógł spożywać pokarmy (Łk 24,41-43, Dz 10,41, choć nie musiał). 

9. Post 
Generalnie Ś. J. nie uznają postów.

Zakazują spożywać KRWI, jak w Starym Testamencie. Dla sekty ciało to dusza, a krew to życie
dlatego nie wolno jej spożywać. A przecież Jezus uznał wszystkie potrawy za czyste (Mk 7,19b).
Św. Piotr miał widzenie, w którym ujrzał opadający z nieba przedmiot podobny do płótna. Były na
nim zwierzęta  uznawane  przez  Prawo Starego  Testamentu  za  nieczyste.  Głos  z  nieba  zachęcał
Piotra do ich zabicia i zjedzenia. Apostoł rzekł na to, że nigdy nie wziął do ust niczego nieczystego,
lecz głos z nieba rzekł: Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił (Dz 11,1-10).

Ciekawe, że sekta odrzuciła Dekalog będący podstawą Prawa, a zachowała starotestamentowe
zakazy dotyczące krwi! Rzadko spotyka się taką wybiórczość!

10. Krzyż

Do roku 1935 Ś. J. wierzyli, że Jezus umarł na krzyżu. Dziś, fałszując Pismo Święte oraz fakty 
historyczne, Strażnica uczy, że Zbawiciel poniósł śmierć męczeńską na palu.

Skonfrontujmy postawę Świadków Jehowy z listami św. Pawła:

Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a
teraz mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni
się wstydzić (Flp 3,18-19a).

Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas,
którzy dostępujemy zbawienia (1 Kor 1,18).

Dla chrześcijanina natomiast noszenie krzyża przypomina zbawczą ofiarę Chrystusa, 
poniesioną dla nas. Na tajemnicę krzyża patrzymy przez Zmartwychwstanie Jezusa!
Najwyraźniej takiego spektrum brakuje Świadkom Jehowy. 

11. Zbawienie 

Tenże „człowiek” wg Ś. J. osiąga „zbawienie” dzięki podporządkowaniu się organizacji w 
Brooklynie w USA(JOHOWIE). W końcu przecież chrzczony jest też w jej imię!Powodem 
zbawienia nie jest więc wiara w Jezusa Chrystusa!

U Ś. J. jednak nie wiara, ale wiedza czyli studium Biblii prowadzi do zbawienia.

Tymczasem uzasadnienie Biblijne jest :

W Księdze Habakuka czytamy:(...) sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. (Ha 2,4b) 
Natomiast św. Paweł przytacza te słowa tak: a sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. (Rz 1,17c) 
List do Hebrajczyków mówi:Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. (Hbr 11,6a)



Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go
wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie (Rz 10,9) 

12. ESCHATOLOGIA(koniec świata) 

Chrystus powiedział:Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, 
tylko Ojciec (Mk 13,32).

Tymczasem - Koniec Świat wg ŚJ- był w 1914,1925,1975,2000

ROK 1914

Wg Ś. J. w roku 1914 Jezus Chrystus niewidzialnie zstąpił na ziemię.

Jak powyższe stwierdzenie ma się do słów: Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko (Ap
1,7a) z  Księgi  Apokalipsy?  Czytamy  też  w  Dziejach  Apostolskich:  (...)  dlaczego  stoicie  i
wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od nas do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go
wstępującego do nieba. (Dz 1,11) Do tego Ewangelia wg św. Mateusza mówi: Wtedy jeśliby wam
ktoś powiedział: „Oto tu jest Mesjasz” albo: „Tam”, nie wierzcie! (Mt 24,23)

Po Armagedonie będzie 1000 letnie Królestwo na Ziemi i potem wg. ŚJ :
Chrystus utraci swą „władzę królewską” nad 144 000 „namaszczonych”, którzy byli od 1914 roku 
„Jego jedynymi poddanymi”! „Namaszczeni” Świadkowie Jehowy zrównają się w godności z 
Chrystusem, gdyż i oni będą tak samo jak On „królami w Bożym, dawno temu obiecanym rządzie 
Królestwa”, które od tej pory będzie wypełniać swą władzę na sposób nieskrępowany na całą 
wieczność!!!!!!!!!! 
BZDURA – gdzie to jest w Biblii?

Tymczasem uzasadnienie Biblijne jest :

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział (J 14,2) Św. 
Paweł pisał również: Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie (Flp 3,20a),

13. PIEKŁO – ŚJ nie wierzą w piekło

Tymczasem uzasadnienie Biblijne jest :

A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu
swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny.

Mat. 5,22

I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który 
może i duszę i ciało zniszczyć w piekle.

Mat. 10,28



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 świata. Syn Człowieczy pośle swoich 
aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, i 
wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Mat. 13,39-42

Tak będzie przy końcu świata; wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych, i wrzucą 
ich w piec ognisty; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Mat. 13,49-50

Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie 
wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym 
do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie z
jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego.

Mat. 18,8-9

Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany 
diabłu i jego aniołom.

Mat. 25,41

I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Mat. 25,46

Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają
już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie! Bójcie się tego, który, gdy zabija, ma 
moc wrzucić do piekła. Zaiste, powiadam wam: Tego się bójcie!

Łuk. 12,4-5

– Jezus/arch. MIchał na zawszezostanie niewidzialny(jedynie 144tys ŚJ będą go widzieli i 
współsprawoli z nim żady z Nieba),a podczas Armagedonu zniszczy wszystkich poza ŚJ

– Po Armagedonie Ś jedynie zostaną na zawsze na ziemi 
– Czyściec nie istnieje

14. ŚJ – to firma a nie organizacja religijna

Dlaczego Ś J w USA gdzie jest główna siedziba w NY – jest zarejestrowana nie jako 
Kościół czy organizacja religijna tylko jako firma?W Polsce zaś dnia 24 października 1984 r. 
zarejestrowali się w Sądzie Gospodarczym w Warszawie jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(spółka z o. o. – Nr akt RHB 13748)! Pytamy się więc czy Jezus założył Kościół czy też spółkę z o. o.?

15.  Dziesięć Przykazań
U Świadków Jehowy Dekalog nie ma większej wartości. Piszą: „Dziesięć słów formalnie nie 
obowiązuje, ale w dalszym ciągu są to cenne wytyczne”, a „śmierć Jezusa położyła kres Prawu, 
łącznie z Dziesięcioma Przykazaniami”!



Czy Jezus rzeczywiście zniósł Dziesięć Przykazań skoro powiedział: Ktokolwiek więc zniósłby 
jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w 
Królestwie niebieskim (Mt 5,19)?

16. Stosunek do Kościoła Katolickiego

Wg sekty, mimo iż Jezus założył swój Kościół, pomylił się co do jego trwałości. Już w „niecałe 20
lat po Jego śmierci” szatan zaczął rozkładać Kościół od wewnątrz. Wraz ze śmiercią św. Jana, 
ostatniego Apostoła, odstępstwo opanowało „bez przeszkód” Kościół i „nadzieja (...) na 
nadejście Królestwa wygasła”. Tenże „chrystianizm” (Kościół w pierwszym wieku) zanikł, a jego 
miejsce zajęło „odstępcze chrześcijaństwo”. Owo „chrześcijaństwo” przyjęło pogańskie nauki o 
Trójcy i nieśmiertelnej duszy! Świadkowie Jehowy, jak widać, zdają się wierzyć, że to, co nie 
powiodło się Kościołowi, dokończy szczęśliwie ich Światowa Organizacja Jehowy!

Z powyższej nauki Ś. J. wynika, że szatan odniósł zwycięstwo nad Chrystusem i Jego zbawczym 
dziełem (Kościołem). Widocznie wg Świadków Jehowy Chrystus jest kłamcą, ponieważ powiedział
do pierwszego papieża: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej Opoce zbuduję Kościół mój, a bramy 
piekielne go nie przemogą (Mt 16,18).

Podsumowując, sekta Świadków Jehowy jest:
•Antychrystusowa (głosi, że Chrystus jest stworzeniem i oddawanie Mu czci jest bałwochwalstwem)

•Antymaryjna (wyśmiewają się z Dziewictwa i Bożego Macierzyństwa Maryi)

•Antybiblijn  (nauka „Strażnicy” jest ważniejsza niż Pismo Święte)

•Antykatolicka (szczególną nienawiścią obdarzają Kościół Katolicki założony przez Jezusa Chrystusa)

•Antypolska (sekta bojkotuje wybory, hymn, flagę, obronę Polski itd., a służy niewolniczo władzom z 
Brooklynu)

•Antyrodzinna (rozbijają małżeństwa, odciągają dzieci od rodziców itp.)


