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Drodzy Świadkowie Jehowy !
Jesteśmy wieloletnimi Świadkami Jehowy tzn. mąż od 1999 r. a ja od 1993 r.
mogę dodać że na zebrania uczęszczałam od 9 roku życia czyli od 1980 r. Bardzo wiele radości przynosi nam służenie
Jedynemu prawdziwemu Bogu Jehowie. Służba i uczęszczanie na zebrania sprawiały wiele radości jak i atmosfera
braci i sióstr przez których czuliśmy się kochani i lubiani. Mąż przez kilka lat usługiwał jako brat pomocniczy, co roku
staraliśmy się tak ułożyć sobie plany zawodowe aby przynajmniej raz lub kilka razy w roku podjąć służbę pionierską.
Zachęceni słowami z Dziejów Apostolskich 17:11: „[Berejczycy] przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali
Pisma, czy istotnie tak jest.” - stwierdziliśmy że będąc Świadkami Jehowy robiliśmy to ale nie z taką dokładnością jak
w ostatnim czasie. Słowo Boże jest dla nas fundamentem oraz ostatecznym autorytetem, który prowadzi nas i poucza
( 2 Tymoteusza 3:16,17).
Od pewnego czasu zaobserwowaliśmy u braci i to w wielu zborach tak zwany kult Organizacji Strażnica. Miało to
ścisłe powiązanie i przekładało się na ślepe zapatrzenie w Ciało Kierownicze. Kochani warto podkreślić iż w Słowie
Bożym nie znajdziecie ani jednego wersetu z nazwą obowiązującą w Organizacji to znaczy "Ciało Kierownicze"- nie ma
tego określenia w Biblii.
Rażącą sprawą która poruszyła nasze serca to brak należytego miejsca w Organizacji Strażnica dla Pana Jezusa. W
Organizacji nie ma Pana Jezusa. W Organizacji Strażnica Jezus nie jest Panem. Po prostu w mowie potocznej
przeciętny wyznawca nie używa formy Pan Jezus tylko zwraca się do Syna Bożego per Ty czyli Jezus. To samo
dotyczy Boga Ojca do którego Św. Jehowy nie zwracają się Ojcze tylko również obowiązuje forma per Ty czyli
Jehowo. Oczywiście jest to jawny przejaw braku szacunku do Świętego Majestatu.
Jana 5:23 – „aby wszyscy szanowali Syna, tak jak szanują Ojca. Kto nie szanuje Syna, ten nie szanuje Ojca, który
go posłał”.
1 Koryntian 12:3 "Dlatego chciałbym, abyście wiedzieli, że nikt, kto mówi za sprawą ducha Bożego, nie powie:
„Jezus jest przeklęty!” i nikt nie może powiedzieć: „Jezus jest Panem!”, chyba że za sprawą Ducha
Świętego."
W związku z tym chcieliśmy porównać sobie tekst biblijny w różnych ,niezależnych przekładach i zaopatrzyliśmy się
w 12 przekładów Biblii w tym przekład interlinearny czyli tłumaczenie z języka greckiego na język polski słowo po
słowie.
Czytając wielokrotnie Nowy Testament w różnych przekładach wyjawia się jasny i klarowny obraz biblijnego Syna
Bożego który diametralnie różni się od tego zakłamanego na stronie jw.org. oraz publikacjach towarzystwa. Pan Jezus
Chrystus jest pierwszoplanową osobą w ewangeliach oraz we wszystkich listach. Apostołowie jednomyślnie wraz ze
wszystkimi chrześcijanami głosili w IMIĘ Pana Jezusa, wypędzali demony i uleczali chorych w IMIĘ Pana Jezusa ,
umierali śmiercią męczeńską w IMIĘ Pana Jezusa. W Nowym Testamencie imię Jezus występuje 919 razy.
Stary Testament zawiera ponad 450 proroctw mesjańskich, które wypełniły się w życiu Pana Jezusa z Nazaretu.
W odniesieniu do Boga użyto słowa Ojciec 260 razy . W Nowym Testamencie nie występuje Tetragram.
Do dzisiaj odnaleziono około 20 000 rękopisów, będących przekładami ksiąg Nowego Testamentu na różne języki i
nie ma tam TETRAGRAMU.
Jednakże nie bacząc na te dowody Ciało Kierownicze postanowiło umieścić Imię Boga 237 razy chociaż Tetragram
nigdy nie był umieszczony przez Boga Jehowę w Pismach Greckich. Jest to oczywisty przejaw zaprzeczaniu
Duchowi Świętemu którego to autorytet podważa Ciało Kierownicze.
Umieszczenie imienia miało na celu osłabienie pozycji Pana Jezusa. Świadkowie Jehowy często posługują się
wersetem z Rzymian 10: 13 "Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie".
WAŻNE !!! Kochani Bracia i Siostry w przekładzie Nowego Świata jest napisane;
....Imienia Jehowy.... organizacja tłumaczy że jest to cytat z księgi Joela gdzie występuje tetragram ale na stronie
j.w.org oraz aplikacji macie wersje angielską z przekładem Interlinearnym gdzie w miejscu imienia Jehowa pisze
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Kyrios tłumaczone na język angielski Lord czyli Pan. ( wersja angielska Kingdom Interlinear ) Czyli poprawnie
tekst powinien brzmieć imienia Pańskiego. Po za tym jeżeli przeczytacie CAŁY rozdział 10 z Listu do Rzymian to
kontekst wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa. Ta ingerencja w natchniony oryginalny tekst zmienia całkowicie sens i
intencję pisarza. Dotyczy to oczywiście wszystkich 237 miejsc gdzie w przekładzie Nowego Świata umieszczono imię
Jehowa. W oryginalnym tekście greckim w 237 miejscach występuje Kyrios.
Po prostu nie ma tam Tetragramu ponieważ Ojciec Święty objawił się w swoim Synu Bożym tzn. w Panu
Jezusie Chrystusie.
Imię Jezus po hebrajsku i aramejsku ע
ַ  ;ישוע( י ֵשׁוּYēšuaʿ, Jeszua) pełna wersja tego imienia oznacza: JHWH jest
wybawieniem.
Nasz Pan Jezus dał nam przykład jak mamy zwracać się do naszego Boga Ojca.
Formy zwracania się Jezusa do Ojca w Ewangeliach
Forma

Wersety

„Ojcze”

Mt 11,25-26; Mt 26,39.42; Mk 14,36; Łk 10,21; Łk 22,42; Łk 23,34; Łk 23,46; J 11,41;
J 12,27-28; J 17,1.5.21.24

„Ojcze Święty”

J 17,11

„Ojcze sprawiedliwy”

J 17,25

„Abba” (= aram. Ojcze,
Tatusiu)
„Panie”
„Boże”
„Jahwe (Jehowo)”
„Eli” lub „Eloi” (= aram.
Boże)

Mk 14,36
Mt 11,25; Łk 10,21
Mt 27,46; Mk 15,34
ani razu
Mt 27,46; Mk 15,34

Słowo Boże w fundamentalnych kwestiach różni się od nauk Strażnicy.
Nauki organizacji Strażnica:
1. Przymierze z Bogiem posiadają wyłącznie 144 tyś. osób tzw. pierwsze owce.
Kochani zastanówcie się nad liczbą 144 tysiące. Z dostępnych i wiarygodnych źródeł wyraźnie wynika że na
przestrzeni 2000 tysięcy lat prawdziwych chrześcijan było tak dużo że możemy mówić tu o milionach. Do IV wieku
naszej ery zostało pochowanych w katakumbach rzymskich od 2-7 milionów chrześcijan. Jeżeli doliczyć pozostałych
chrześcijan na przestrzeni od IV- XXI wieku n.e to z pewnością liczba 144 tysiące jest liczbą NIEDORZECZNĄ.
Nasz Pan Jezus zapewnił nas że miejsca dla kochających go nie zabraknie:Jana 14:2-3 W domu Ojca mego jest
mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. "A gdy odejdę i
przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja
jestem".
Liczba 144 tyś. została zaczerpnięta z księgi Objawienia 7:4. Apostoł Jan wylicza 12 plemion. Kochani nie można
4 wersetu brać dosłownie a pozostałe wersety od 5-8 brać symbolicznie. Zasada jest taka : albo cały 7
rozdział rozpatrujemy symbolicznie lub cały 7 rozdział traktujemy literalnie czyli dosłownie. NIE MIESZAMY !!! tak
jak Strażnicy się podoba.
Kochani odnośnie Przymierza z pewnością wiecie że Izraelici jako cały naród z Arcykapłanem mieli przymierze z
Bogiem. W organizacji Strażnica ponad 8,5 milinów Świadków Jehowy nie posiada Przymierza z Bogiem Jehową
!!!. Czyli tak zwana "Wielka Rzesza" nie jest związana z Bogiem żadnym przymierzem.Lud bez Przymierza z Bogiem
to tak jak związek małżeński bez ślubu- życie na tak zwaną "kocią łapę". To nie jest lud Boży. Kochani nie możecie
być ludem Bożym bez przymierza. To okropne nie mieć Przymierza z Bogiem pomimo że wymagania w stosunku do
Wielkiej Rzeszy i w stosunku do ostatka są TAKIE SAME!!!. Myślimy że to jakieś wielkie nieporozumienie. Kochani
bez Przymierza nie mamy podstawy prawnej do zbawienia !!!
2. Ciało kierownicze uważa się za kanał łączności miedzy Bogiem a ludźmi. Mateusza 24: 45-47.
Pomysł na NIEWOLNIKA WIERNEGO I ROZTROPNEGO został zaczerpnięty z przypowieści Pana Jezusa.
Oczywiście nie jest to żadne proroctwo tylko zwykła przypowieść dzięki której ciało kierownicze kieruje ponad 8,5
milionami ludzi.Tylko poddaństwo dla niewolnika jest wyznacznikiem zbawienia dla przeciętnego Świadka Jehowy.
Nasz Pan Jezus Chrystus owszem ustanowił nad zborami powołanych opisanych w Liście do Efezjan 4:11 i są to
wymienieni poniżej:  " I on dał niektórych jako apostołów, niektórych jako proroków, niektórych jako
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ewangelizatorów, niektórych jako pasterzy i nauczycieli".
Kochani Apostołowie nie głosili w listach takiej nauki dotyczącej ustanowienia Niewolnika czy też ciała kierowniczego.
Taka nauka nie istniała wśród pierwszych chrześcijan ani nie istniała wśród innych chrześcijan żyjącym w
późniejszych wiekach. Naukę tę wymyślił i wdrożył w XX wieku J.F.Rutherford. Jest to błędna doktryna nie oparta na
Słowie Bożym. Tylko Chrystus jest głową zboru ( Efezjan 5:23 ).
3. Ludzie dzielą się na dwie klasy : ziemską i niebiańską.
W Słowie Bożym nigdzie nie ma mowy o dwóch klasach ludzi. Dwie klasy wymyślone przez Strażnicę a ściślej
drugiego prezesa organizacji są nie biblijne. J.F.Rutherford wymyślił i ogłosił tę naukę ale nie jest ona zgodna z
zamierzeniem Bożym ani z zamierzeniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. 1 Tymoteusza 2:5 czytamy "Albowiem
jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus."
Organizacja uczy że nasz Pan Jezus Chrystus jest pośrednikiem ale tylko dla niewielkiej obecnie żyjącej na ziemi
kilkutysięcznej grupy ludzi. Natomiast z kolei ta grupa jest pośrednikiem dla pozostałych ludzi. Jest to w wyraźnej
sprzeczności z zacytowaną wypowiedzią apostoła Pawła.Jeżeli Bóg zaplanowałby coś podobnego z pewnością
zanotowane byłyby wyraźne informacje w Słowie Bożym. Tzw pomazańcy a ściśle mówiąc Ciało Kierownicze przejęło
rolę Jezusa Chrystusa jako Pośrednika, która tylko jemu się należy i zajęło Jego miejsce.
4. Ewangelia którą głoszą Św. Jehowy jest inna od TEJ PRAWDZIWEJ w czterech ewangeliach.
W Strażnicy nr 24 z 1981 roku, tom CII, s. 7, akapit 3 czytamy: „Pozwólmy szczerym osobom porównać działalność
głoszenia ewangelii o Królestwie, którą od stuleci prowadziły systemy religijne chrześcijaństwa, z pracą podjętą przez
Świadków Jehowy po zakończeniu pierwszej wojny światowej w 1918 roku. (…) Nie jest to jednak jedna i ta sama
ewangelia''Towarzystwo Strażnica samo przyznaje na łamach swojej literatury że nie głosi TEJ
EWANGELII.
Galatów 1:6-9 "Dziwię się, że tak szybko dajecie się odsunąć od Tego, który was powołał przez niezasłużoną
życzliwość Chrystusa, do jakiejś innej dobrej nowiny. Lecz ona nie jest inna; są tylko pewni ludzie, którzy was
niepokoją i chcą wypaczyć dobrą nowinę o Chrystusie. Ale choćbyśmy nawet my albo choćby anioł z nieba
oznajmił wam jako dobrą nowinę coś poza tym, co wam oznajmiliśmy jako dobrą nowinę, niech będzie przeklęty. Jak
powiedzieliśmy poprzednio, tak i teraz znowu mówię: Kto by wam oznajmiał jako dobrą nowinę coś poza tym, co
przyjęliście, niech będzie przeklęty."
Świadkowie niosą poselstwo głosząc "Dobrą Nowinę" o Królestwie Bożym (Rządzie) który zapewni rajskie warunki
na ziemi. W swojej literaturze Strażnica przedstawia ilustrację prezentujące stan nadchodzącego niekończącego się
materialnego i cielesnego zaspokojenia. Dobra nowina głoszona przez Strażnicę jest raczej ewangelią "duchowego
materializmu" nie zawierającej głębszej duchowości. Takiej ewangelii nie głosili ani Pan Jezus ani Apostołowie.
JEDNA NADZIEJA
Efezjan 4:4-6.4.Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego
powołania; 5.Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; 6. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi,
przez wszystkich i we wszystkich.
Zbawienie dostępne jest dla WSZYSTKICH. Wieczerza Pańska dostępna jest dla wszystkich
wierzących.
NOWE NARODZENIE nie jest opcją- jest KONIECZNOŚCIĄ dla wszystkich którzy wierzą w
Chrystusa i chcą być zbawieni !!! a tego przyznacie organizacja nie naucza. A
są to elementarne nauki chrześcijańskie Pana Jezusa oraz Apostołów .
2 Kor 5:17 Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto
wszystko stało się nowe.
Tylko przez naszego Pana Jezusa Chrystusa możemy pojednać się z Bogiem.
Hebr: 7: 22. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem !
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Dzięki Nowemu Przymierzu poprzez Pana Chrystusa mamy zapewniony bezpośredni kontakt z Bogiem.Tylko dzięki
Nowemu Przymierzu nasze grzechy mogą być przebaczone.
Hebr: 9:28. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu
grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.
Powtórne przyjście Pana Jezusa w chwale , tego wyczekujemy. Mateusza 24:30 I potem ukaże się na niebie
znak Syna Człowieczego, a potem wszystkie plemiona ziemi będą się uderzać, lamentując, i ujrzą Syna
Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z mocą oraz wielką chwałą. Nauka jakoby Pan Jezus już
powrócił niewidzialnie jest w jawnej sprzeczności z zapowiedzią naszego Pana.
Jezus Chrystus rzeczywiście króluje nad duchowym „narodem"
Pan Jezus rzeczywiście króluje nad duchowym "narodem", który składa się z wszystkich ludzi na ziemi, którzy w
Niego przejawiają wiarę i Jemu się
podporządkowują jako swojej duchowej Głowie i jedynemu pośrednikowi między nimi a Bogiem. ( 1 Pio 1:3; 1 Kor
11:3; 1 Tym 2:5,6 ) Posłuszeństwo organizacji, dążenie do członkostwa w niej i wzrost liczebny jej zwolenników nie
ma z tym duchowym „narodem” nic wspólnego. Jego istnienie nie zależy też od spełnienia się wszystkich proroctw
odnoszących się do Mesjasza. Duchowy lud Chrystusa w rzeczywistości potwierdza ich spełnienie, i to w daleko
większej mierze, niż by to wynikało z wyjaśnień przedstawianych przez organizację Strażnicy. Przeniesienie sług
Bożych do królestwa Chrystusa nie ma żadnego związku z tym, do jakiej organizacji należą a rok 1914 nie odgrywa
żadnej roli.
Pan Jezus przed wniebowstąpieniem wyraźnie i jasno zapowiedział że dana mu została właśnie teraz wszelka
władza w niebie i na ziemi oraz : A oto Ja Jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu
rzeczy” Mat.28:18-20.
Księga Objawienia wyraźnie opisuje majestat Boga Ojca oraz Syna Bożego.
Objawienia 5:12-14 mówiących donośnym głosem: „Baranek, który był zabity jest godzien przyjąć moc i bogactwo,
i mądrość, i siłę, i szacunek, i chwałę, i błogosławieństwo”. I usłyszałem, jak każde stworzenie, które jest w niebie i na
ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: „Zasiadającemu na tronie i Barankowi
błogosławieństwo i szacunek, i chwała, i potęga na wieki wieków”. A cztery żywe stworzenia mówiły:„Amen!”, starsi
zaś upadli i oddali cześć.
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus
Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca. Filipian 2: 9-11.
Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci
należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi,
jak nad żywymi. Rzymian 14: 8-9 (w PNŚ zamiast PANA jest JEHOWA ale kontekst i oryginał(Kyrios)
bezsprzecznie wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa. Tu również organizacja zaingerowała i sfałszowała oryginalny
tekst poprawiając po Duchu Świętym aby nam wmówić że nie należymy do Pana Jezusa.
Mamy tutaj pełny obraz chwały i majestatu który w równym stopniu należy się Bogu Ojcu co Synowi Bożemu.
Organizacja Strażnica traktuje oraz postrzega Pana Jezusa przez pryzmat przebywania niespełna 34- letniego okresu
na ziemi. Warto podkreślić że Pan Jezus żył zanim powstał świat oraz stworzył go wspólnie ze swoim Ojcem. Był
Pierworodnym wszelkiego stworzenia. Jana 1:18 Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na
łonie Ojca , objawił Go. Kochani Pan Jezus jest zrodzony a nie stworzony jak przekręca Organizacja. To nie prawda:
stworzenie nie może stwarzać. Pan Jezus jest pięknie i jasno opisany przez Ewangelistę Jana, oraz w Listach do
Hebrajczyków i Kolosan znajdujemy tam trafny opis Zbawiciela. Autorzy przestrzegają przed konsekwencjami
odrzucenia Pana Jezusa jako Pana i Wybawcy.
On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy,
dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Hebr. 1:3
Jana 10:9 Ja Jestem drzwiami kto wchodzi przeze mnie będzie wybawiony i wejdzie oraz wyjdzie i znajdzie
pastwisko.
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Zdajemy sobie sprawę że organizacja Świadków Jehowy prześladuje byłych członków i stosuje wobec nich
ostracyzm.
Stosowany ostracyzm czyli tak zwane typowo sekciarskie zachowanie ma na celu zastraszanie pozostałych członków
Organizacji Strażnica. Przeciętny Św. Jehowy jest w pełni podporządkowany Organizacji i Ciału Kierowniczemu a nie
naszemu Panu Jezusowi - Królowi Królów. Ale Pan Jezus przepowiedział że prawdziwi naśladowcy będą
prześladowani dla JEGO IMIENIA ! Prawdziwi chrześcijanie mieli być prześladowani dla imienia Jezusa. Ze względu
na imię Jezusa miał być podział w rodzinach. Zdajemy sobie sprawę że wszyscy wyznawcy tej religii są ofiarami ofiar
które to są zmanipulowane przez organizację.
Dzieje Apostolskie 15:26 "Ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego, Jezusa
Chrystusa".
Ukrywana pedofilia od 1960 roku i tajona do dzisiaj to : zgniłe owoce Organizacji Strażnica. Oczywiście
nie chodzi nam o sam problem występowania pedofili a raczej o FAKT ukrywania jej przez Organizacje Strażnicy.
Jednakże fakt pozostaje faktem pedofilia jest ukrywanym problemem w Organizacji od lat 60. Obecnie na całym
świecie Strażnica musi płacić miliony dolarów odszkodowań w kwestii zaniedbań i braku ochrony dzieci przed
pedofilią w Organizacji. Dlatego też koszty Kongresów i Zgromadzeń wzrosły. Byliśmy na zgromadzeniu w grudniu w
2017 roku i tak jak koszt wcześniej 1-dniowego zgromadzenia opiewał na 5 do 7 tysięcy tak teraz mówca ogłosił że
obecny koszt to 30 tysięcy i to kolejne kłamstwo i zgniły owoc tej religii. Uzyskaliśmy informacje iż koszt wynajęcia w
Jastrzębiu Hali Sportowej na 1 dzień to koszt 7-5 tysięcy do negocjacji. To koszty wynajęcia gdzie wynajmujący ma
koszty i płaci podatki w odróżnieniu od Organizacji. Oczywiście są to ewidentnie i wyjątkowo wygórowane koszty. I nie
są to dobrowolne datki tylko z góry ustalone kwoty do ściągnięcia w zborach w wypadku niedopłaty.
1 Koryntian 6:10 " Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego
nie odziedziczą".
Oczywiście nie będziemy rozpisywać się na ten nie chlubny temat ale jest to z pewnością zgniły owoc tej religii.
Zaraz za nim idą kolejno kłamstwa na poszczególnych szczeblach hierarchii tej organizacji które mają na celu
zatuszowanie tych zbrodni- to kolejny zgniły owoc.
Rozbudowa finansowa tej organizacji tzn. nabywanie coraz to nowych nieruchomości i związane z tym odgórne
wymuszanie abonamentów pod hasłem "dobrowolne datki" w zborach oraz centralizowanie poszczególnych zborów z
Warwick to jak sądzimy przemalowany wzór z nominalnego chrześcijaństwa.
Tutaj mamy scentralizowany nadzór z Watykanu oraz rozbudowa kościołów oraz urząd zakonu który obowiązuje
również w organizacji Św. Jehowy od 2014 roku.
Poszczególni członkowie ciała kierowniczego kochają pieniądze i nie wydaje nam się aby mieli
zamiar skończyć z tą fobią NABYWANIA: INWESTOWANIA: SPRZEDAWANIA: BUDOWANIA i
pokładania w tych inwestycjach nadziei jakoby te budowle miały przetrwać wielki ucisk....
Naszym obowiązkiem jest sprawdzanie w co wierzymy i ponosimy za to odpowiedzialność przed Bogiem.
Przyjmowanie wyjaśnień w kwestii wierzeń od ludzkich autorytetów bez dogłębnego zbadania w Słowie Bożym na tzw.
"wiarę" świadczy o braku szacunku do Naszego Stwórcy.
Drodzy czytajcie i sami badajcie Biblię zgodnie ze słowami proroka Izajasza 34:16 "Badajcie Pismo Pana i
czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i
jego Duch je zgromadził". Z pewnością przyznacie że jest piękna zachęta aby samodzielnie czytać i porównywać
wersety biblijne w szerszym kontekście ponieważ wszystkie księgi i zawarte w nich wypowiedzi są ściśle ze sobą
powiązane. Jest to cytat z Biblii Warszawskiej i jest jasny i zrozumiały w Przekładzie Nowego Świata słowa te brzmią
tak: "Poszukajcie sami w księdze Jehowy i przeczytajcie na głos: żadnej z nich nie brakuje; żadna z nich nie jest bez
samca, bo usta Jehowy wydały nakaz, a jego duch je zebrał." Sami oceńcie które tłumaczenie jest bardziej rzetelne.
Organizacja w PNŚ celowo przekręca znaczenie wersetów gdyż najwidoczniej wcale nie chce abyśmy badali i czytali
ze zrozumieniem Słowo Boże bez "okularów" publikacji Strażnicy.
W Przekładzie Nowego Świata znajduje się około 900 przekręconych wersetów jednym z nich jest werset z 2
Koryntian 4:4 .
"W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale
Chrystusa, który jest obrazem Boga."
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Wszystkie przekłady Biblii tak oddają ten werset i jest on zgodny z oryginałem pism greckich.
Ciało Kierownicze tak oddaje ten werset: "wśród których bóg tego systemu rzeczy zaślepił umysły niewierzących, aby
nie mogło przeniknąć oświecenie chwalebną dobrą nowiną o Chrystusie, który jest obrazem Boga".
Widać wyraźnie że Św. Jehowy celowo pomniejszą majestat Syna Bożego. Oczywistym faktem jest iż sam Bóg
Ojciec obdarzył chwałą swojego Syna taką jaką miał u niego zanim powstał świat i w dalszym ciągu obdarza
chwałą i jeszcze obdarzy chwałą co przepowiada Księga Objawienia i ciało kierownicze nie zmieni tego
zamierzenia. Organizacja uważa że oddawanie chwały Synowi Bożemu to bałwochwalstwo wiec powinni wykluczyć Ap.
Jana gdyż padł jak martwy przed Panem Jezusem i oddał mu hołd tak to przynajmniej opisuje ostatnia Księga Biblii co więcej Pan Jezus nie koryguje Ap. Jana więc z pewnością nie jest też aniołem gdyż aniołom nie można oddawać
chwały.
List kończymy słowami Apostoła Pawła 8:35-39.
Któż nas oddzieli od miłości Chrystusowej? Czy ucisk, czy udręka, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy
niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak jest napisane: „Ze względu na ciebie jesteśmy przez cały dzień uśmiercani,
zostaliśmy uznani za owce na rzeź”. Wręcz przeciwnie, w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy dzięki temu, który nas
umiłował. Albowiem jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani rządy, ani rzeczy teraźniejsze, ani
rzeczy przyszłe, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas oddzielić od miłości
Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.
Chrześcijanie i uczniowie Pana Jezusa Chrystusa ku czci i chwale Boga Ojca.
Aneta i Jacek Medes
oraz Halina Przyjazna.
PS. Jeżeli macie dodatkowe pytania jesteśmy dostępni pod nr.telefonów oraz można kontaktować się z
nami mailowo.
Zapewniamy pełną dyskrecję i prywatność.
tel. 604803505
tel. 606359522
e-mail galeriaartdecor@gmail.com
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