
Biblia uczy, że Chrystus jest dla 
każdego chrześcijanina Pośrednikiem

Przeczytaj 1 Tym. 2:5; Jana 14:6; Hebr. 7:25 

 Organizacja uczy, że Jezus nie jest pośrednikiem dla drugich owiec:
 „(…) Ludzie ze wszystkich narodów, (drugie owce) którzy spodziewają się żyć wiecznie na ziemi, już teraz odnoszą pożytek 

z usługiwania Jezusa. Ponieważ nie są objęci nowym przymierzem, więc nie jest on ich prawnym pośrednikiem.”  [Strażnica 
nr 4/1990 s.31] 

Biblia uczy, że każdy chrześcijanin jest 
objęty Nowym Przymierzem

Przeczytaj Mat. 26:28; 2 Kor. 3:6, 14; 1 Kor. 11:25; Jer. 31:31; Hebr. 8:8 -13

 Organizacja uczy, że drugie owce nie są objęte Nowym Przymierzem:
„Tworząca się dzisiaj „wielka rzesza” tak zwanych „drugich owiec” nie jest objęta nowym przymierzem.”  [Strażnica 
nr 2/1980, s.24]

 „A co z tymi, którzy mają żyć na ziemi pod rządami Królestwa? Osoby te korzystają znowego przymierza (Gal. 3:8,). Chociaż 
nie są jego uczestnikami, to jednak się go trzymają, dostosowując się do związanych zwymagań”  [Strażnica nr 6/2010 s.27, 
ak.14]

 Bliskość z Bogiem i życie w przymierzu dla wszystkich wierzących, to prawdziwa nauka Biblii. Ef. 2:11,12; Mat 26:28; 
Kol. 1:21 -23 

Biblia uczy, że każdy chrześcijanin jest 
uczestnikiem Wieczerzy Pańskiej

Przeczytaj 1 Kor. 11:23–25
 Organizacja uczy, że tylko mała garstka uczestniczy, a reszta to tylko obserwatorzy:

„W roku 1938 drugie owce zostały zaproszone na uroczystość Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa w charakterze 
obserwatorów.” [Strażnica nr 13/1995  s.15, ak.5]

 „(…) podczas Pamiątki „drugie owce” nie spożywają emblematów” [Strażnica nr 4/2006 s.22 ak.7]

 Biblia naucza abyśmy „brali i jedli i pili z niego wszyscy”. Dlatego każdy chrześcijanin jest uczestnikiem spożywającym, 
a nie tylko obserwatorem Wieczerzy Pańskiej. Podkreśla to 1Kor. 10:16,17; Mat 26:26,27.

Biblia uczy, że każdy powinien 
narodzić się na nowo

Przeczytaj Jana 3:3, 5; Gal. 6:15, 16; 1Piotra 1:3; 2;  Kor. 5:17
 Organizacja uczy, że ponowne narodzenie nie jest dla drugich owiec a jedynie dla małej grupy Świadków Jehowy, 
którzy uważają, że pójdą do nieba i należą do ostatka 144000:

„Ponowne narodzenie ma związek z chrztem w wodzie i zrodzeniem przez ducha Bożego. W ten sposób człowiek staje się 
synem Bożym i ma widoki na udział wólestwie Bożym. Przeżył to Jezus oraz 144współdziedziców Królestwa 
niebiańskiego.” [Książka „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” s.248]

Biblia uczy, że każdy chrześcijanin jest 
dzieckiem Bożym

Przeczytaj Ef. 1:5; Rzym. 8:14; Gal 4:5 -7
 Organizacja uczy, że drugie owce nie są teraz synami Bożymi:
 „A można powiedzieć o tych, których Jezus nazwał swymi „drugimi owcami”? ( Jana 10:16). Czy i rozkoszują się pokojem 

z Bogiem? Mimo iż nie są synami Bożymi”  [Strażnica nr 14/1987, s.12 ak.17] 

Biblia uczy, że każdy chrześcijanin jest 
usprawiedliwiony na podstawie wiary w Jezusa

Przeczytaj Ef. 2:8,9; Rzym. 5:1, 2; Tyt. 3:7; Gal. 5:4, 5; Rzym. 4:16; Gal. 3:22; 2:16
 Organizacja uczy, że drugie owce, ani teraz, ani w przyszłości nie będą usprawiedliwione przez wiarę w krew Jezusa:
 „Wielka rzesza ocalałych w wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmocnego znajdzie się wtedy na najlepszej drodze 

do absolutnej sprawiedliwości i doskonałości cielesnej. (…) Z tego powodu ani teraz, ani w przyszłości nie zostaną 
usprawiedliwieni, to znaczy uznani za sprawiedliwych w taki sposób jak 144 000 współdziedziców niebiańskich. (…) 
I dlatego nie potrzebuje usprawiedliwienia przez wiarę ani przypisania jej sprawiedliwości, czego dostępuje 144 000 
wybranych. Nie będzie też potrzebować przypisania jej ludzkiej doskonałości przez wiarę w krew Chrystusa.” [Książka „Życie 
wieczne w wolności synów Bożych” s.250, 251 ak.22]

 Dodatkowo można zapoznać się z tym co mówi Strażnica nr 12/1975, s.14, ak.12-14 i Strażnica nr 14/1987, s.12, ak.16-
17 

Biblia uczy, że tylko wiara w Chrystusa 
prowadzi do zbawienia

Przeczytaj Jana 3:15, 16, 18; Hebr.10:10; 1Jan. 1:7, 4:10; Tyt. 2:14; Jana 6:51; Ef. 1:7, 4:4; 1Jana 5:11 – 13; Mat. 26:28
 Organizacja uczy, że zbawianie nie jest możliwe bez przynależności do ich organizacji:

"Studiujący Biblię (…). Muszą w pełni zrozumieć, że przynależność do organizacji Świadków Jehowy jest niezbędna do 
zbawienia." [„Nasza Służba Królestwa” nr 11 z 1990, s.7]

"Ale czego się od nich wymaga, aby mogły przeżyć gwałtowną zagładę starego, szatańskiego świata i przejść do obiecanego 
nowego systemu (...). Muszą się dopasować do struktur organizacyjnych tworzonych przez namaszczony ostatek, rdzeń 
widzialnej organizacji (…) Tylko Świadkowie Jehowy - bądź to spośród ostatka pomazańców, bądź też z 'wielkiej rzeszy' - 
jako zwarta społeczność (…) mają biblijnie uzasadnioną nadzieję przeżycia nieuchronnego końca tego skazanego 
na zagładę systemu, (…), 'drugie owce' muszą pozostawać zorganizowane u boku namaszczonego ostatka, (...)" [Strażnica 
nr 17/1989 s.15, ak.16 i s.19, ak.7).

Biblia uczy 
„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania 
w sprawiedliwości”  [2 Tym. 3:16]

 Pismo Święte pokazało, że nauki Świadków Jehowy nie są z Nim zgodne. Co należałoby w takim razie uczynić? Gdzie 
„pójść”? Biblia zachęca, aby przyjść do jedynej Prawdy, Jezusa Chrystusa.  [2 Tym. 3:16; Ef. 3:16,17; 5:2; Gal. 1:6-10] 
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