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Drodzy głosiciele dobrej nowiny!

To niezwykły zaszczyt, że możemy w zjednoczony sposób
oddawać cześć jedynemu prawdziwemu Bogu, Jehowie! Je-
steśmy Jego współpracownikami. Powierzono nam świ�t�
służb�, która ratuje życie—głoszenie i nauczanie dobrej no-
winy o Królestwie Bożym (Mat. 28:19, 20; 1 Kor. 3:9).

˙
Zeby

na całym świecie móc prowadzić t� działalność w pokoju
i jedności, musimy być dobrze zorganizowani (1 Kor. 14:40).

Ksi�żka ta pomoże Wam zrozumieć, jak dzisiaj działa zbór
chrześcijański. Omówiono w niej przywileje służby i zadania,
jakie każdy z Was otrzymał jako

´
Swiadek Jehowy. Jeśli ce-

nicie te przywileje i wywi�zujecie si� ze swoich zadań, to Wa-
sza wiara si� umacnia (Dzieje 16:4, 5; Gal. 6:5).

Zach�camy wi�c Was do starannego przeanalizowania tej
publikacji. Zastanawiajcie si�, w jaki sposób możecie zasto-
sować te informacje w swoim życiu. Jeżeli na przykład
od niedawna jesteś nieochrzczonym głosicielem, to co mu-
sisz zrobić, żeby zostać ochrzczonym

´
Swiadkiem Jehowy?

A jeśli już jesteś po chrzcie, to co możesz robić, żeby rozwi-
jać si� pod wzgl�dem duchowym i poszerzać zakres służby

4



dla Boga? (1 Tym. 4:15). Jak możesz przyczyniać si� do po-
koju w zborze? (2 Kor. 13:11). Odpowiedzi znajdziesz w tej
ksi�żce.

Jeżeli jesteś ochrzczonym bratem, to co mógłbyś zro-
bić, żeby spełniać wymagania stawiane sługom pomocni-
czym, a później także starszym zboru? Do organizacji Bożej
wci�ż przył�czaj� si� tysi�ce nowych, dlatego pilnie potrze-
ba wykwalifikowanych m�żczyzn, którzy mogliby przewodzić
w zborach. Ksi�żka ta pomoże Ci zrozumieć, na czym pole-
ga zmierzanie do tych duchowych celów (1 Tym. 3:1).

Gor�co prosimy Jehow�, żeby ta publikacja pomogła Wam
dostrzec i cenić swoje miejsce w Jego zamierzeniu. Wszyst-
kich Was bardzo kochamy. I stale si� modlimy, żebyście zna-
leźli si� wśród tych, którzy już wiecznie b�d� służyć naszemu
niebiańskiemu Ojcu, Jehowie (Ps. 37:10, 11; Izaj. 65:21-25).

Wasi bracia

Ciało Kierownicze ´Swiadków Jehowy
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NA
´
SWIECIE jest mnóstwo organizacji religijnych, poli-

tycznych, handlowych i społecznych, którym przyświeca-
j� różne cele, pogl�dy i filozofie. Istnieje jednak organi-
zacja zupełnie inna niż wszystkie. Ci, którzy do niej
należ�, trzymaj� si� w życiu zasad biblijnych. Ze Słowa
Bożego wyraźnie wynika, że organizacj� t� tworz�

´
Swiad-

kowie Jehowy.
2 Zwi�zuj�c si� z organizacj� Jehowy, dokonałeś m�d-

rego wyboru. Poznałeś wol� Boż� i zacz�łeś j� spełniać
(Ps. 143:10; Rzym. 12:2). Służysz Bogu razem z kocha-
j�c� si� ogólnoświatow� społeczności� braci i sióstr
(2 Kor. 6:4; 1 Piotra 2:17; 5:9). Dzi�ki temu—jak to obie-
cano w Biblii—zaznajesz wielu błogosławieństw i mnó-
stwa radości (Prz. 10:22; Marka 10:30). Ponieważ już te-
raz wiernie spełniasz wol� Jehowy, otwieraj� si� przed
tob� widoki na cudown�, bezkresn� przyszłość (1 Tym.
6:18, 19; 1 Jana 2:17).

3 Ogólnoświatowa organizacja naszego Wspaniałego
Stwórcy jest naprawd� wyj�tkowa—ma charakter teo-
kratyczny. Oznacza to, że jest kierowana przez Jehow�,
który sprawuje najwyższ� władz�. Mamy do Niego bez-
graniczne zaufanie. On jest naszym S�dzi�, Prawodaw-
c� i Królem (Izaj. 33:22). Jako Bóg porz�dku wszystko
zorganizował tak, żebyśmy mogli z Nim współpracować
w realizacji Jego zamierzenia (2 Kor. 6:1, 2).

ROZDZIAŁ 1

Zorganizowani
do spełniania woli Jehowy
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4 W miar� jak zbliża si� koniec obecnego świata, pod�-
żamy naprzód, poddaj�c si� przewodnictwu naszego
Króla, Chrystusa Jezusa (Izaj. 55:4; Obj. 6:2; 11:15). Za-
powiedział on, że jego naśladowcy �dokonaj� dzieł wi�k-
szych’ niż te, których sam dokonał podczas swojej służ-
by na ziemi (Jana 14:12). Mógł tak powiedzieć, ponieważ
mieli wykonywać t� prac� o wiele dłużej, w wi�kszej licz-
bie i w rezultacie na znacznie rozleglejszym terenie. Mieli
rozgłaszać dobr� nowin� o Królestwie aż po krańce zie-
mi (Mat. 24:14; 28:19, 20; Dzieje 1:8).

5 I rzeczywiście tak si� dzieje. Jak jednak zapowiedział
Jezus, w czasie wyznaczonym przez Jehow� dobra nowi-
na przestanie być głoszona. Całe prorocze Słowo Boże
wskazuje na to, że „wielki, budz�cy l�k dzień Jehowy” na-
prawd� si� przybliża (Joela 2:31; Sof. 1:14-18; 2:2, 3;
1 Piotra 4:7).

6 Ponieważ rozumiemy, jaka jest wola Jehowy w tym
końcowym okresie dni ostatnich, musimy z coraz wi�k-
sz� gorliwości� robić to, czego On od nas oczekuje. Dla-
tego powinniśmy dobrze znać sposób działania Jego
organizacji i ściśle z ni� współpracować. Jej funkcjo-
nowanie oparte jest na natchnionym Słowie Bożym—
zawartych w nim zasadach, przykazaniach, prawach, roz-
kazach, przepisach i pouczeniach (Ps. 19:7-9).

7 Kiedy słudzy Jehowy trzymaj� si� takich biblijnych
wskazówek, to żyj� i współpracuj� ze sob� w pokoju
i jedności (Ps. 133:1; Izaj. 60:17; Rzym. 14:19). Co spra-
wia, że z braćmi na całej ziemi ł�cz� nas silne wi�zi? Mi-
łość. Kierujemy si� miłości�, jesteśmy w ni� niejako
ubrani (Jana 13:34, 35; Kol. 3:14). Działaj�c w taki

ZORGANIZOWANI DO SPEŁNIANIA WOLI JEHOWY 7



zjednoczony sposób, dotrzymujemy kroku niebiańskiej
cz�ści organizacji Jehowy.

NIEBIA
´
NSKA CZ�

´
S
´
C ORGANIZACJI JEHOWY

8 Niebiańsk� cz�ść organizacji Jehowy ogl�dali w wi-
zjach prorocy Izajasz, Ezechiel i Daniel (Izaj., rozdz. 6;
Ezech., rozdz. 1; Dan. 7:9, 10). Również apostoł Jan
otrzymał podobn� wizj�. Opisał j� w Ksi�dze Objawienia.
Zobaczył Jehow� na wspaniałym tronie, a wokół Niego
istoty duchowe, które wołały: „

´
Swi�ty, świ�ty, świ�ty jest

Bóg Jehowa, Wszechmocny, który był, który jest i który
przychodzi” (Obj. 4:8). Jan zobaczył również �baranka
stoj�cego pośrodku tronu’. Był to „Baranek Boży”, czyli
Jezus Chrystus (Obj. 5:6, 13, 14; Jana 1:29).

9 Ta wizja Jehowy zasiadaj�cego na tronie pokazuje,
że to On kieruje t� organizacj�. W 1 Ksi�dze Kronik 29:
11, 12 tak powiedziano o Nim i Jego nadrz�dnej pozycji:
„Do Ciebie, Jehowo, należy wielkość, pot�ga i pi�kno,
wspaniałość i majestat, bo wszystko w niebie i na ziemi
jest Twoje. Do Ciebie, Jehowo, należy władza królewska.
Ty jesteś Głow�, jesteś ponad wszystkim. Od Ciebie po-
chodzi bogactwo i chwała i Ty nad wszystkim panujesz.
W Twojej r�ce jest moc i pot�ga, Ty możesz każdego wy-
wyższyć i dodać mu sił”.

10 Z Jehow� współpracuje Jezus Chrystus, który otrzy-
mał rozległ� władz� i zajmuje w niebie wysok� pozycj�.
W gruncie rzeczy Bóg „wszystko położył pod jego nogi
i uczynił go głow� nad wszystkim, co ma zwi�zek ze zbo-
rem” (Efez. 1:22). Apostoł Paweł tak powiedział o Jezu-
sie: „Bóg wyniósł go na wyższe stanowisko i życzliwie
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dał mu imi�, które przewyż-
sza wszelkie inne imi�, że-
by w imi� Jezusa zgi�ło si�
każde kolano—tych w niebie,
tych na ziemi i tych pod zie-
mi�—i żeby każdy otwarcie
przyznał, że Jezus Chrystus
jest Panem na chwał� Boga,
Ojca” (Filip. 2:9-11). Możemy
wi�c być całkowicie pewni,
że Jezus Chrystus przewodzi
nam we właściwy sposób.

11 Prorok Daniel ogl�dał w wizji „Istniej�cego od Dni
Pradawnych”, który zasiadał na niebiańskim tronie. Wi-
dział też ogromne rzesze aniołów—„tysi�c tysi�cy Mu
usługiwało, a dziesi�ć tysi�cy dziesi�tek tysi�cy stało
przed Nim” (Dan. 7:9, 10). Biblia nazywa t� armi� anio-
łów „duchami pełni�cymi świ�t� służb�, posyłanymi, żeby
usługiwać tym, którzy maj� odziedziczyć wybawienie”
(Hebr. 1:14). Wszystkie te stworzenia duchowe s� zor-
ganizowane w pewne struktury—�trony, zwierzchnictwa,
rz�dy i władze’ (Kol. 1:16).

12 Gdy rozmyślamy o tych szczegółach zwi�zanych
z niebiańsk� cz�ści� organizacji Jehowy, łatwiej nam zro-
zumieć reakcj� Izajasza na wizj�, w której zobaczył „Je-
how� siedz�cego na wyniosłym tronie” oraz �unosz�cych
si� nad Nim serafów’. Prorok zawołał: „Biada mi! Teraz
na pewno umr�, bo jestem człowiekiem o nieczystych
wargach i mieszkam wśród ludzi o nieczystych war-
gach, a moje oczy ujrzały Króla, samego Jehow�, Boga

Musimy
z coraz wi�ksz�
gorliwości� robić to,
czego Bóg
od nas oczekuje.
Dlatego powinniśmy
dobrze znać
sposób działania
Jego organizacji
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Zast�pów”. Kiedy Izajasz uświadomił sobie wielkość or-
ganizacji Jehowy, poczuł respekt i l�k i zdał sobie spra-
w� ze swojej znikomości. To, czego doświadczył, wywarło
na nim tak silne wrażenie, że gdy z nieba rozległo si� we-
zwanie do wykonywania szczególnego dzieła—do rozgła-
szania wyroków Jehowy—odpowiedział: „Jestem goto-
wy! Poślij mnie!” (Izaj. 6:1-5, 8).

13 Dzisiaj dokładne poznanie i docenianie organizacji
Jehowy skłania Jego sług do podobnej reakcji. Organi-
zacja ta stale pod�ża naprzód, a my staramy si� dotrzy-
mywać jej kroku i dawać dowody, że mamy do niej peł-
ne zaufanie.

ORGANIZACJA JEHOWY POD�
˙
ZA NAPRZ

´
OD

14 W 1 rozdziale Ksi�gi Ezechiela ukazano Jehow� na
ogromnym niebiańskim rydwanie. Ten zachwycaj�cy po-
jazd symbolizuje niewidzialn� cz�ść organizacji Bożej. Je-
howa zasiada na nim w tym sensie, że z miłości� kieru-
je t� organizacj� i posługuje si� ni� zgodnie ze swoim
zamierzeniem (Ps. 103:20).

15 W każdym kole tego rydwanu znajduje si� drugie ko-
ło o tej samej średnicy, ustawione w poprzek. Dzi�ki ta-
kiej konstrukcji koła �mog� si� poruszać w któr�kolwiek
z czterech stron’ (Ezech. 1:17). Mog� w jednej chwili
zmienić kierunek ruchu. Nie znaczy to jednak, że rydwan
porusza si� bez kontroli i inteligentnego nadzoru. Jeho-
wa nie pozwala, by Jego organizacja sama wybierała kie-
runek, w jakim zmierza. Ksi�ga Ezechiela 1:20 wskazuje,
że koła „przemieszczały si� tam, dok�d skierował je
duch”. A zatem to Jehowa za pośrednictwem swojego
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ducha prowadzi t� organizacj�, dok�dkolwiek zechce. Po-
winniśmy wi�c zadać sobie pytanie: „Czy dotrzymuj� jej
kroku?”.

16 Dotrzymywanie kroku organizacji Jehowy nie sprowa-
dza si� do samego przychodzenia na zebrania i udziału
w służbie kaznodziejskiej. Wi�że si� przede wszystkim
z robieniem post�pów i rozwojem duchowym. Chcemy
�umieć oceniać, co naprawd� si� liczy’, i na bież�co
korzystać z udost�pnianego nam pokarmu duchowego
(Filip. 1:10; 4:8, 9; Jana 17:3). Ponadto musimy pami�-
tać, że do funkcjonowania organizacji potrzebna jest
odpowiednia koordynacja działań i dobra współpraca.
Musimy rozumieć, jakie to ważne, by jak najlepiej wyko-
rzystywać czas, siły, talenty i środki, które Jehowa nam
daje, żebyśmy mogli wykonać zlecon� przez Niego prac�.
Gdy dotrzymujemy tempa niebiańskiemu rydwanowi Je-
howy, nasz tryb życia harmonizuje z tym, o czym głosimy.

17 Z pomoc� organizacji Jehowy nieprzerwanie spełnia-
my Jego wol� i nie zwalniamy kroku. Pami�tajmy, że nie-
biańskim rydwanem kieruje sam Bóg. Jeżeli wi�c dotrzy-
mujemy tempa temu pojazdowi, to okazujemy Jehowie
szacunek i dajemy dowód zaufania do Niego—naszej
Skały (Ps. 18:31). Biblia obiecuje: „Jehowa udzieli sił
swojemu ludowi. Jehowa pobłogosławi swój lud poko-
jem” (Ps. 29:11). Dzi�ki temu, że należymy do Jego or-
ganizacji, możemy korzystać z sił, których On nam udzie-
la, i cieszyć si� pokojem, który nam zapewnia. Nie ulega
w�tpliwości, że spełniaj�c wol� Boż�, nadal b�dziemy za-
znawać mnóstwa błogosławieństw—teraz i przez cał�
wieczność.

ZORGANIZOWANI DO SPEŁNIANIA WOLI JEHOWY 11



„NA POCZ�TKU Bóg stworzył niebo i ziemi�”, a wszyst-
ko, co uczynił, było „bardzo dobre” (Rodz. 1:1, 31). Kie-
dy Jehowa stworzył ludzi, roztoczył przed nimi widoki na
wspaniał� przyszłość. I chociaż bunt w Edenie na pe-
wien czas zburzył szcz�ście rodzaju ludzkiego, Bóg nie
zmienił swojego zamierzenia co do ziemi i ludzkości. Za-
powiedział wybawienie posłusznych potomków Adama.
Postanowił też przywrócić prawdziwe wielbienie oraz
zniszczyć Niegodziwca i naprawić całe zło, które on wy-
rz�dził (Rodz. 3:15). W rezultacie znów wszystko ma być
„bardzo dobre”. Jehowa postanowił dokonać tego za
pośrednictwem swojego Syna, Jezusa Chrystusa (1 Ja-
na 3:8). Koniecznie wi�c musimy uznawać rol�, jak� Bóg
powierzył mu w swoim zamierzeniu (Dzieje 4:12; Filip.
2:9, 11).
JAK� ROL� ODGRYWA CHRYSTUS

2 Zastanawiaj�c si� nad rol� Chrystusa w zamierze-
niu Bożym, musimy pami�tać, że pełni on wiele róż-
nych funkcji. Jest Odkupicielem ludzkości, Arcykapła-
nem, Głow� zboru chrześcijańskiego, a obecnie także
Władc� w Królestwie Bożym. Gdy o tym rozmyślamy,
jeszcze bardziej cenimy Boże zamierzenie i pogł�biamy
swoj� miłość do Chrystusa. Opis niektórych jego zadań
znajdujemy w Biblii.

ROZDZIAŁ 2

Uznawanie roli Chrystusa
w zamierzeniu Bożym
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3 Podczas służby Jezusa na ziemi stało si� jasne, że to
poprzez niego posłuszni ludzie mog� pojednać si� z Bo-
giem (Jana 14:6). Jako Odkupiciel dał siebie na „okup
w zamian za wielu” (Mat. 20:28). Nie miał wi�c być je-
dynie wzorem post�powania, które podoba si� Bogu.
Jest kluczow� postaci� w realizacji zamierzenia Jehowy
co do ludzi. Wył�cznie za jego pośrednictwem możemy
znaleźć uznanie w oczach Boga (Dzieje 5:31; 2 Kor. 5:18,
19). Ofiarna śmierć i zmartwychwstanie Jezusa otworzy-
ły posłusznym ludziom drog� do wiecznych błogosła-
wieństw pod panowaniem niebiańskiego Królestwa Bo-
żego.

4 Jako Arcykapłan Jezus Chrystus potrafi �wczuć si�
w słabości’ swoich wiernych naśladowców na ziemi i do-
konać przebłagania za ich grzechy. Apostoł Paweł wy-
jaśnił: „Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł si�
wczuć w nasze słabości, lecz takiego, który jak my zo-
stał wypróbowany pod każdym wzgl�dem, z tym że on
pozostał bez grzechu”. Nast�pnie Paweł zach�cił wierz�-
cych w Jezusa Chrystusa, żeby w pełni skorzystali z tej
możliwości pojednania si� z Bogiem. Napisał: „Z ufnoś-
ci� przyst�pmy wi�c do tronu niezasłużonej życzliwości,
żeby Bóg okazał nam miłosierdzie i niezasłużon� życzli-
wość, gdy b�dziemy potrzebować pomocy” (Hebr. 4:14-
16; 1 Jana 2:2).

5 Poza tym Jezus jest Głow� zboru chrześcijańskiego.
Jego naśladowcom w I wieku n.e. nie był potrzebny ża-
den ludzki przywódca i podobnie my dzisiaj nikogo
takiego nie potrzebujemy. Jezus zapewnia nam kie-
rownictwo przez ducha świ�tego i wykwalifikowanych

UZNAWANIE ROLI CHRYSTUSA W ZAMIERZENIU BO
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pasterzy, którzy za troszcze-
nie si� o trzod� Boż� odpo-
wiadaj� przed nim i przed je-
go niebiańskim Ojcem (Hebr.
13:17; 1 Piotra 5:2, 3). Je-
howa powiedział proroczo
o swoim Synu: „Uczyniłem go
świadkiem dla narodów, ich
wodzem i rozkazodawc�” (Izaj. 55:4). Jezus potwierdził
spełnienie si� tego proroctwa, kiedy polecił uczniom:
„Nie dajcie si� nazywać ‚wodzami’, bo jeden jest wasz
Wódz, Chrystus” (Mat. 23:10, NŚ, 1997).

6 Jezus pokazał, jakie ma nastawienie i jak bardzo
chce nam pomagać, gdy skierował do nas zaproszenie:
„Przyjdźcie do mnie, wszyscy utrudzeni i obci�żeni, a ja
was pokrzepi�. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie
si� ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny. Wtedy za-
znacie pokrzepienia. Bo moje jarzmo jest miłe, a moje
brzemi� lekkie” (Mat. 11:28-30). Jezus Chrystus rzeczy-
wiście zarz�dza sprawami zboru chrześcijańskiego z ła-
godności� i tak, żebyśmy czuli si� pokrzepieni. Daje tym
dowód, że jest „wspaniałym pasterzem”, który naśladu-
je swojego niebiańskiego Ojca, Jehow� Boga (Jana
10:11; Izaj. 40:11).

7 Na jeszcze inn� funkcj� Chrystusa zwrócił uwag� Pa-
weł w 1 Liście do Koryntian: „Musi królować, aż Bóg po-
łoży wszystkich wrogów pod jego nogi. A kiedy już
wszystko b�dzie mu podporz�dkowane, wtedy też sam
Syn podporz�dkuje si� Temu, który mu wszystko podpo-
rz�dkował, tak żeby Bóg był wszystkim dla każdego”

Jezus jest
kluczow� postaci�
w realizacji
zamierzenia Jehowy
co do ludzi
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(1 Kor. 15:25, 28). Jezus był pierwszym stworzeniem Bo-
ga i przed przyjściem na ziemi� działał jako Jego „mis-
trzowski wykonawca” (Prz. 8:22-31). Gdy został posła-
ny przez Ojca na ziemi�, cały czas spełniał Jego wol�.
Zniósł najwi�ksz� prób� i do końca pozostał Mu wierny
(Jana 4:34; 15:10). Ponieważ dochował lojalności aż do
śmierci, Bóg wskrzesił go do życia w niebie i upoważnił
do sprawowania władzy w niebiańskim Królestwie (Dzie-
je 2:32-36). Jako Władca Chrystus Jezus ma do wykona-
nia niezwykłe zadanie, które zlecił mu Bóg—dowodz�c
armi� pot�żnych stworzeń duchowych, usunie z ziemi
ludzkie rz�dy oraz wszelk� niegodziwość (Prz. 2:21, 22;
2 Tes. 1:6-9; Obj. 19:11-21; 20:1-3). Potem Królestwo Bo-
że z Chrystusem na czele stanie si� jedynym rz�dem
nad cał� ziemi� (Obj. 11:15).
CO OZNACZA UZNAWANIE JEGO ROLI

8 Jezus Chrystus, nasz Wzorodawca, jest doskonały.
Otrzymał zadanie troszczenia si� o nas. Ale żeby korzys-
tać z jego życzliwej opieki, musimy pozostawać lojalni
wobec Jehowy i dotrzymywać kroku Jego pr�żnej orga-
nizacji.

9 W I wieku naśladowcy Jezusa w pełni uznawali je-
go rol� w zamierzeniu Bożym. Na dowód tego w jednoś-
ci współpracowali ze sob� pod jego przewodnictwem
i stosowali si� do wskazówek, jakich im udzielał za po-
średnictwem ducha świ�tego (Dzieje 15:12-21). Do tej
jedności, która wyróżnia zbór namaszczonych chrześ-
cijan, nawi�zał apostoł Paweł, gdy napisał: „Trzymajmy
si� prawdy i pobudzani miłości�, pod każdym wzgl�dem
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d�żmy do dojrzałości właściwej Chrystusowi, który jest
głow�. On sprawia, że wszystkie cz�ści ciała s� ze sob�
harmonijnie zespolone i że współdziałaj� dzi�ki różnym
stawom spełniaj�cym niezb�dne funkcje. A kiedy każda
cz�ść ciała właściwie funkcjonuje, przyczynia si� to do
wzrostu całego ciała, które buduje si� dzi�ki miłości”
(Efez. 4:15, 16).

10 Jeżeli wszyscy w zborze harmonijnie współpracuj�
ze sob� pod przewodnictwem Chrystusa, rozwijaj� si�
duchowo i panuje wśród nich miłość, która jest „dosko-
nał� wi�zi� jedności” (Kol. 3:14; 1 Kor. 12:14-26).

11 Wydarzenia światowe b�d�ce spełnieniem proroctw
biblijnych potwierdzaj� ponad wszelk� w�tpliwość, że
Jezus Chrystus otrzymał władz� królewsk� w roku 1914.
Panuje teraz wśród swoich wrogów (Ps. 2:1-12; 110:1, 2).
Co to oznacza dla dzisiejszych mieszkańców ziemi? Już
wkrótce z upoważnienia Boga Jezus wykona na swoich
wrogach wyrok. Pokaże w ten sposób, że jest Królem
królów i Panem panów (Obj. 11:15; 12:10; 19:16). A wte-
dy wszyscy, którzy znajd� si� �po jego prawej stronie’,
dost�pi� wyzwolenia obiecanego przez Jehow� zaraz po
buncie pierwszych ludzi (Mat. 25:34). Możemy si� na-
prawd� cieszyć, że w tych dniach ostatnich uznajemy
rol� Chrystusa w zamierzeniu Bożym! Dalej wi�c pełnij-
my służb� jako ogólnoświatowa społeczność zjednoczo-
na pod jego przewodnictwem.
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OD DNIA Pi�ćdziesi�tnicy 33 roku n.e. nowo powstałe-
mu zborowi chrześcijańskiemu przewodzili wierni apos-
tołowie Pana Jezusa Chrystusa. Tworzyli ciało kierowni-
cze tego zboru (Dzieje 6:2-4; Hebr. 13:7). Około roku 49,
kiedy rozstrzygano kwesti� obrzezania, w skład ciała
kierowniczego wchodzili już „apostołowie i starsi w Je-
rozolimie” (Dzieje 15:1, 2). Do ich obowi�zków należa-
ło rozpatrywanie spraw dotycz�cych ogółu chrześci-
jan. Rozsyłali listy i postanowienia, dzi�ki którym zbory
si� umacniały i uczniowie Jezusa zachowywali jedność
w pogl�dach oraz działaniach. Ponieważ lud Jehowy po-
słusznie i ulegle stosował si� do wskazówek ciała kie-
rowniczego, cieszył si� Bożym błogosławieństwem i si�
rozwijał (Dzieje 8:1, 14, 15; 15:22-31; 16:4, 5; Hebr.
13:17).

2 Po śmierci apostołów doszło do wielkiego odst�pstwa
(2 Tes. 2:3-12). W przypowieści o pszenicy i chwastach
Jezus zapowiedział, że pomi�dzy pszenic� (chrześcijan
namaszczonych duchem) zostan� zasiane chwasty (rze-
komi chrześcijanie). Grupy te miały rosn�ć razem przez
wieki aż do żniw, czyli „zakończenia systemu rzeczy”
(Mat. 13:24-30, 36-43). Przez cały ten okres poszcze-
gólni pomazańcy cieszyli si� uznaniem Jezusa, ale nie
było wtedy ciała kierowniczego—żadnego konkretnego

ROZDZIAŁ 3

„Pami�tajcie o tych,
którzy wśród was przewodz�”
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narz�dzia na ziemi, którym on by si� posługiwał, żeby
udzielać swoim naśladowcom wskazówek (Mat. 28:20).
Jednak zgodnie z jego zapowiedzi� w okresie żniw mia-
ła nast�pić zmiana.

3 „Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztrop-
nym?” Tym pytaniem Jezus wprowadził przykład, który
nawi�zywał do jednego z elementów znaku „zakończenia
systemu rzeczy” (Mat. 24:3, 42-47). Z przykładu tego
wynikało, że wierny niewolnik miał być zaj�ty dostarcza-
niem ludowi Bożemu pokarmu duchowego „we właści-
wym czasie”. W I wieku do sprawowania przewodnic-
twa Jezus nie posługiwał si� jedn� osob�, lecz grup�
m�żczyzn. I podobnie jest w okresie zakończenia syste-
mu rzeczy—wiernego niewolnika też nie tworzy jedna
osoba.
ROZPOZNANIE
„NIEWOLNIKA WIERNEGO I ROZTROPNEGO”

4 Kogo Jezus wyznaczył do karmienia swoich naśla-
dowców pod wzgl�dem duchowym? Logiczny jest wnio-
sek, że powinien posłużyć si� namaszczonymi chrześci-
janami przebywaj�cymi na ziemi. W Biblii nazwano ich
„królewskim kapłaństwem” i powiedziano, że maj� �roz-
głaszać wspaniałe przymioty Tego, który ich powołał
z ciemności do swojego zachwycaj�cego światła’ (1 Pio-
tra 2:9; Malach. 2:7; Obj. 12:17). Czy wszyscy pomazań-
cy żyj�cy na ziemi wchodz� w skład wiernego niewol-
nika? Nie. Kiedy Jezus chciał nakarmić jakieś 5000
m�żczyzn, nie licz�c kobiet i dzieci, i za spraw� cudu
rozmnożył fizyczny pokarm, to rozdawał go uczniom,
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a uczniowie tłumom (Mat.
14:19). Karmił wielu r�kami
niewielu. W podobny sposób
w naszych czasach udost�p-
nia pokarm duchowy.

5 Tak wi�c podczas obecno-
ści Chrystusa tylko nieliczna
grupa namaszczonych bra-
ci—„zarz�dca wierny i roztropny”—jest bezpośrednio
zaangażowana w przygotowywanie i udost�pnianie po-
karmu duchowego (Łuk. 12:42). Przez cały okres dni
ostatnich pomazańcy wchodz�cy w skład tego wierne-
go niewolnika razem usługuj� w Biurze Głównym. Ci
namaszczeni bracia tworz� dzisiaj Ciało Kierownicze´
Swiadków Jehowy.

6 Chrystus posługuje si� t� grup�, żeby przekazy-
wać nam informacje o spełnianiu si� proroctw biblij-
nych i udzielać aktualnych wskazówek, jak mamy stoso-
wać w życiu codziennym zasady ze Słowa Bożego. Ten
pokarm duchowy jest udost�pniany za pośrednictwem
miejscowych zborów

´
Swiadków Jehowy (Izaj. 43:10; Gal.

6:16). W czasach biblijnych zaufany niewolnik, nazywa-
ny zarz�dc�, sprawował nadzór nad domem. Podobnie
„niewolnik wierny i roztropny” jest odpowiedzialny za
wszystko, co ma zwi�zek z �domem pana’. Zarz�dza
środkami materialnymi, a także nadzoruje dzieło głosze-
nia, przygotowywanie programów zgromadzeń i kongre-
sów, wydawanie publikacji biblijnych oraz mianowanie
nadzorców wykonuj�cych w organizacji różne zadania—
wszystko to dla dobra �sług w domu pana’ (Mat. 24:45).

To bardzo ważne,
żebyśmy okazywali
uległość tym,
którzy dbaj� o nasze
duchowe dobro
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7 A kim s� �słudzy w domu pana’? Mówi�c krótko—to
ci, którzy s� karmieni. Na pocz�tku dni ostatnich wszys-
cy ci słudzy byli pomazańcami. Później zacz�ły przy-
ł�czać si� do nich osoby należ�ce do wielkiej rzeszy
„drugich owiec” (Jana 10:16). Obie grupy korzystaj�
z tego samego pokarmu duchowego, którego dostarcza
wierny niewolnik.

8 Kiedy podczas wielkiego ucisku Jezus przyb�dzie
ogłosić i wykonać wyrok na obecnym niegodziwym sys-
temie rzeczy, ustanowi wiernego niewolnika „nad całym
swoim mieniem” (Mat. 24:46, 47). Osoby tworz�ce te-
go niewolnika otrzymaj� nagrod� niebiańsk�. Doł�cz�
do pozostałych z grona 144 000 i razem z Chrystusem
b�d� panować w niebie. Chociaż na ziemi nie b�dzie już
niewolnika wiernego i roztropnego, Jehowa i Jezus nie
przestan� udzielać wskazówek ziemskim poddanym me-
sjańskiego Królestwa. Dalej b�d� to robić za pośrednic-
twem powołanych w tym celu „ksi�ż�t” (Ps. 45:16).
DLACZEGO �PAMI�TA

´
C O TYCH, KT

´
ORZY PRZEWODZ�’?

9 Mamy wiele powodów, żeby �pami�tać o tych, którzy
wśród nas przewodz�’, i im ufać. Dlaczego przynosi nam
to korzyści? Apostoł Paweł wyjaśnił: „Bo oni nad wami
czuwaj� i zdadz� z tego spraw�. Dzi�ki temu [waszemu
posłuszeństwu] b�d� czuwać nad wami z radości�, a nie
ze wzdychaniem, co wyszłoby wam na szkod�” (Hebr.
13:17). A zatem to bardzo ważne, żebyśmy okazywali
posłuszeństwo i uległość tym, którzy nam przewodz�
i udzielaj� wskazówek, ponieważ zapewniaj� nam du-
chow� ochron� i dbaj� o nasze duchowe dobro.
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10 W 1 Liście do Koryntian 16:14 Paweł napisał:
„Wszystko, co robicie, róbcie z miłości�”. Właśnie ten
niezrównany przymiot leży u podstaw wszystkich decy-
zji podejmowanych dla dobra ludu Bożego. Cech� t� tak
opisano w 1 Liście do Koryntian 13:4-8: „Miłość jest
cierpliwa i życzliwa. Nie jest zazdrosna, nie przechwala
si�, nie nadyma si�, nie zachowuje si� nieprzyzwoicie,
nie szuka własnych korzyści, nie daje si� rozdrażnić. Nie
prowadzi rachunku krzywd. Nie cieszy si� z nieprawości,
ale raduje si� prawd�. Wszystko znosi, wszystkiemu wie-
rzy, na wszystko ma nadziej�, wszystko przetrzymuje.
Miłość nigdy nie zawodzi”. Ponieważ decyzje podejmo-
wane dla dobra sług Bożych s� podyktowane miłości�,
mamy wszelkie powody, żeby pod takim nadzorem czuć
si� bezpiecznie. W gruncie rzeczy nadzór ten jest wyra-
zem miłości Jehowy.

11 Podobnie jak to było w I wieku, ci, którymi Jehowa
posługuje si� dzisiaj do przewodzenia swojemu ludowi,
s� niedoskonali. Zreszt� od najdawniejszych czasów do
realizacji swojego zamierzenia posługiwał si� On taki-
mi osobami. Noemu polecił zbudować ark� i głosić
o nadchodz�cej zagładzie (Rodz. 6:13, 14, 22; 2 Piotra
2:5). Mojżesza wyznaczył do wyprowadzenia Izraelitów
z Egiptu (Wyjścia 3:10). Niedoskonałych ludzi natchn�ł
do spisania Biblii (2 Tym. 3:16; 2 Piotra 1:21). To, że te-
raz za pośrednictwem takich osób kieruje dziełem gło-
szenia i pozyskiwania uczniów, nie osłabia naszego
zaufania do Jego organizacji. Przeciwnie, jeszcze je
umacnia, bo wiemy, że bez wsparcia Jehowy nigdy by
tyle nie osi�gni�to. Wierny niewolnik przetrwał wszystkie
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napotkane trudności, co dowodzi, że to duch Boży kie-
ruje sprawami. Jehowa zlewa na widzialn� cz�ść swojej
organizacji wiele błogosławieństw, dlatego z całego ser-
ca j� popieramy i mamy do niej zaufanie.
JAK DOWODZIMY SWOJEGO ZAUFANIA

12 Osoby, którym powierzono w zborze odpowiedzial-
ne funkcje, dowodz� zaufania do Jehowy i Jego posta-
nowień, gdy ch�tnie bior� na siebie obowi�zki i wiernie
si� z nich wywi�zuj� (Dzieje 20:28). Jako głosiciele Kró-
lestwa gorliwie uczestniczymy w służbie od domu do do-
mu, dokonujemy odwiedzin i prowadzimy studia biblijne
(Mat. 24:14; 28:19, 20). Aby odnosić pełny pożytek z ob-
fitego pokarmu duchowego rozdzielanego przez wierne-
go niewolnika, przygotowujemy si� do naszych zebrań
i na nie przychodzimy, a także bierzemy udział w zgro-
madzeniach i kongresach. Na tych chrześcijańskich spo-
tkaniach mamy szczególn� okazj� do tego, żeby si� na-
wzajem zach�cać (Hebr. 10:24, 25).

13 Zaufanie do organizacji Bożej okazujemy też przez
to, że wspieramy j� środkami materialnymi (Prz. 3:9,
10). Kiedy widzimy braci w potrzebie, od razu śpieszy-
my im z pomoc� (Gal. 6:10; 1 Tym. 6:18). Post�pujemy
tak z miłości do nich, stale szukaj�c okazji do wyraże-
nia wdzi�czności Jehowie i Jego organizacji za dobroć,
jakiej sami zaznaliśmy (Jana 13:35).

14 Poza tym wyrazem naszego zaufania jest popieranie
decyzji podejmowanych przez organizacj�. Obejmuje to
pokorne stosowanie si� do wskazówek podawanych na
przykład przez nadzorców obwodów i starszych zboru.
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Wspomniani bracia też zaliczaj� si� do �tych, którzy
wśród nas przewodz�’ i którym powinniśmy być posłusz-
ni i ulegli (Hebr. 13:7, 17). Nawet jeśli nie w pełni rozu-
miemy powody niektórych decyzji, wiemy, że popieranie
ich zawsze wychodzi nam na dobre. Dzi�ki takiemu po-
słuszeństwu wobec Słowa Jehowy i Jego organizacji cie-
szymy si� Bożym błogosławieństwem. W ten sposób do-
wodzimy podporz�dkowania naszemu Panu, Jezusowi
Chrystusowi.

15 Mamy wi�c wszelkie podstawy, żeby całkowicie ufać
niewolnikowi wiernemu i roztropnemu. Szatan, bóg tego
świata, zawzi�cie d�ży do okrycia hańb� imienia Jeho-
wy i Jego organizacji (2 Kor. 4:4). Nie dajmy si� zwieść
przebiegłym metodom Diabła! (2 Kor. 2:11). On wie, że
ma już mało czasu, bo niedługo zostanie uwi�ziony
w otchłani. Dlatego desperacko próbuje poci�gn�ć za
sob� jak najwi�cej sług Bożych (Obj. 12:12). Ale im bar-
dziej nasila swoje ataki, tym bardziej powinniśmy przy-
bliżać si� do Jehowy. Okazujmy zaufanie zarówno Jemu,
jak i tym, którymi obecnie posługuje si� On do kierowa-
nia swoim ludem. Gdy tak post�pujemy, przyczyniamy
si� do jedności w naszej społeczności braterskiej.
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W 1 LI
´
SCIE do Koryntian apostoł Paweł wyraził ważn�

prawd�: „Bóg nie jest Bogiem nieporz�dku, lecz poko-
ju”. Nawi�zuj�c dalej do zebrań zborowych, napisał:
„Niech wszystko odbywa si� godnie i w sposób uporz�d-
kowany” (1 Kor. 14:33, 40).

2 Na pocz�tku tego listu apostoł napomniał braci
w Koryncie z powodu zatargów, do których dochodziło
w ich zborze. Zaapelował, żeby �byli zgodni w tym, co
mówi�’, i żeby panowała wśród nich „całkowita jedność
myśli i pogl�dów” (1 Kor. 1:10, 11). Nast�pnie udzielił im
rad w zwi�zku z różnymi sprawami, które maj� na to
wpływ. Znaczenie jedności i zgodnej współpracy zi-
lustrował przykładem ciała ludzkiego. Zach�cił, żeby
wszyscy, niezależnie od swojej roli w zborze, serdecznie
troszczyli si� o siebie nawzajem (1 Kor. 12:12-26). Takie
harmonijne współdziałanie całego zboru wymaga dobrej
organizacji.

3 Ale jak zbór chrześcijański miał być zorganizowany?
Kto miał go zorganizować? Jak miała wygl�dać jego
struktura i kto miał w nim pełnić odpowiedzialne funk-
cje? Jasne odpowiedzi na te pytania znajdziemy w Bib-
lii (1 Kor. 4:6).

ZORGANIZOWANY TEOKRATYCZNIE
4 Zbór chrześcijański został założony w dniu Pi�ć-

dziesi�tnicy 33 roku n.e. Czego si� o nim dowiadujemy?

ROZDZIAŁ 4

Jak zbór jest zorganizowany
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Był zorganizowany i zarz�-
dzany teokratycznie. Termin
„teokracja” pochodzi od grec-
kich słów theòs („Bóg”) oraz
krátos („władza; rz�dy”). Oba
te słowa wyst�puj� w 1 Liście
Piotra 5:10, 11, przetłuma-
czone odpowiednio na „Bóg”
i „pot�ga”. Natchniony opis
wydarzeń, które blisko 2000
lat temu rozegrały si� w Jero-
zolimie, wyraźnie dowodzi, że zbór chrześcijan namasz-
czonych duchem został założony przez Boga (Dzieje 2:1-
47). To była Jego „budowla”, Jego „dom” (1 Kor. 3:9;
1 Tym. 3:15, przypis). Sposób zorganizowania i funkcjo-
nowania zboru w I wieku stanowi wzór, którego trzyma
si� dzisiejszy zbór chrześcijański.

5 W I wieku zbór liczył pocz�tkowo około 120 osób. To
na nich pierwszych został wylany duch świ�ty, co by-
ło spełnieniem proroctwa z Ksi�gi Joela 2:28, 29 (Dzie-
je 2:16-18). Ale jeszcze tego samego dnia ochrzczo-
no w wodzie i wprowadzono do zboru pomazańców
około 3000 osób. Ludzie ci pozytywnie zareagowali na
to, co usłyszeli o Chrystusie, i „dalej wnikali w nauki
apostołów”. A „Jehowa sprawiał, że codziennie przył�-
czali si� do nich inni wchodz�cy na drog� wybawienia”
(Dzieje 2:41, 42, 47).

6 Ponieważ zbór w Jerozolimie tak si� rozrastał, arcy-
kapłan żydowski narzekał, że uczniowie Jezusa nauczaj�

Sposób
zorganizowania
i funkcjonowania
zboru w I wieku
stanowi wzór,
którego trzyma si�
dzisiejszy zbór
chrześcijański
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w całym mieście. Do tamtejszego zboru przył�czyło si�
też wielu kapłanów (Dzieje 5:27, 28; 6:7).

7 Jezus powiedział: „B�dziecie moimi świadkami w Je-
rozolimie, w całej Judei, Samarii i aż do najdalszego
miejsca na ziemi” (Dzieje 1:8). I rzeczywiście tak si� sta-
ło. Kiedy po śmierci Szczepana rozpocz�ło si� w Jero-
zolimie wielkie prześladowanie, uczniowie rozproszyli si�
po Judei i Samarii. Ale wsz�dzie, gdzie dotarli, głosili
dobr� nowin� i pozyskiwali nowych uczniów, mi�dzy in-
nymi wśród Samarytan (Dzieje 8:1-13). Jeszcze później
z powodzeniem głoszono dobr� nowin� ludziom nie-
obrzezanym, pochodz�cym z narodów nieżydowskich
(Dzieje 10:1-48). Cała ta kampania zaowocowała pozys-
kaniem wielu kolejnych uczniów i powstaniem zborów
poza Jerozolim� (Dzieje 11:19-21; 14:21-23).

8 Jakie starania podejmowano, żeby każdy nowo zało-
żony zbór był zorganizowany teokratycznie, czyli w spo-
sób, który podoba si� Bogu? Pod kierownictwem ducha
świ�tego dbano, by o trzod� Boż� troszczyli si� odpo-
wiedni pasterze. Paweł i Barnabas ustanowili starszych
w zborach, które odwiedzili podczas swojej pierwszej
podróży misjonarskiej (Dzieje 14:23). Z biblijnej relacji
spisanej przez Łukasza wynika, że gdy Paweł spotkał si�
ze starszymi zboru efeskiego, powiedział do nich: „Uwa-
żajcie na samych siebie i na cał� trzod�. Duch świ�ty
ustanowił was w niej nadzorcami, żebyście paśli zbór
Boga, kupiony przez Niego krwi� Jego własnego Sy-
na” (Dzieje 20:17, 28). M�żczyźni ci nadawali si�, żeby
być nadzorcami, ponieważ spełniali wymagania z Pism
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(1 Tym. 3:1-7). Z kolei do mianowania starszych w zbo-
rach na Krecie został upoważniony jeden ze współpra-
cowników Pawła, Tytus (Tyt. 1:5).

9 W miar� jak powstawały nowe zbory, apostołowie
i starsi w Jerozolimie w dalszym ci�gu sprawowali ogól-
ny nadzór nad rozrastaj�cym si� ogólnoświatowym zbo-
rem chrześcijańskim. Usługiwali w charakterze ciała kie-
rowniczego.

10 W Liście do Efezjan apostoł Paweł zaznaczył, że
zbór chrześcijański pozostanie zjednoczony, jeśli b�-
dzie poddawał si� pod wpływ ducha Bożego i uzna-
wał zwierzchnictwo Jezusa Chrystusa. Apostoł zach�cił
chrześcijan do rozwijania pokory oraz zachowywania
„jedności wynikaj�cej z działania ducha”, bo dzi�ki temu
wszyscy w zborze b�d� żyli ze sob� w pokojowych
stosunkach (Efez. 4:1-6). Nast�pnie przytoczył Psalm
68:18 i wyjaśnił, że Jehowa dał wykwalifikowanych du-
chowo m�żczyzn, żeby dbali o zaspokajanie potrzeb
zboru jako apostołowie, prorocy, ewangelizatorzy, pas-
terze i nauczyciele. Tacy bracia, b�d�cy darami od Je-
howy, mieli umacniać cały zbór, tak by wszyscy osi�g-
n�li dojrzałość duchow� i cieszyli si� uznaniem Boga
(Efez. 4:7-16).
DZISIEJSZE ZBORY
ZORGANIZOWANE JAK W CZASACH APOSTOŁ

´
OW

11 Podobnie zorganizowane s� wszystkie dzisiejsze
zbory

´
Swiadków Jehowy. Wspólnie tworz� zjednoczony

ogólnoświatowy zbór, którego trzon stanowi� chrześci-
janie namaszczeni duchem świ�tym (Zach. 8:23). Jest
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to możliwe dzi�ki Jezusowi Chrystusowi, który zgodnie
z obietnic� lojalnie wspiera swoich namaszczonych ucz-
niów „przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu
rzeczy”. Osoby przyprowadzane do tego rozrastaj�cego
si� zboru przyjmuj� dobr� nowin� od Boga, bez zastrze-
żeń oddaj� Jehowie swoje życie i zostaj� ochrzczone ja-
ko uczniowie Jezusa (Mat. 28:19, 20; Marka 1:14; Dzie-
je 2:41). Uznaj� tego „wspaniałego pasterza” za Głow�
całej trzody, złożonej zarówno z namaszczonych chrześ-
cijan, jak i z „drugich owiec” (Jana 10:14, 16; Efez. 1:22,
23). Ta „jedna trzoda” pozostaje zjednoczona dzi�ki te-
mu, że lojalnie respektuje zwierzchnictwo Chrystusa
i podporz�dkowuje si� „niewolnikowi wiernemu i roz-
tropnemu”, którego on wyznaczył. Nadal wi�c przeja-
wiajmy pełne zaufanie do tego niewolnika (Mat. 24:45).
ROLA KORPORACJI PRAWNYCH

12
˙
Zeby pokarm duchowy mógł być dostarczany we

właściwym czasie i żeby dobra nowina o Królestwie zo-
stała rozgłoszona przed nadejściem końca, powołuje si�
do istnienia pewne korporacje, które ze sob� współpra-
cuj�. Maj� one osobowość prawn�, s� wi�c uznawane
przez władze poszczególnych krajów. Korporacje te ułat-
wiaj� głoszenie dobrej nowiny na całym świecie.
JAK JEST ZORGANIZOWANY ODDZIAŁ

13 Gdy tworzone jest Biuro Oddziału, nadzorowanie
działalności kaznodziejskiej w jednym lub kilku podleg-
łych mu krajach powierza si� Komitetowi Oddziału. Ko-
mitet ten składa si� przynajmniej z trzech starszych,
z których jeden usługuje jako jego koordynator.
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14 Zbory pozostaj�ce pod opiek� danego Oddziału ł�-
czy si� w obwody. Obwody mog� mieć różn� wielkość,
o której decyduj� warunki geograficzne, wzgl�dy j�zyko-
we, a także liczba zborów na terenie przydzielonym Od-
działowi. W każdym obwodzie do usługiwania zborom
mianuje si� nadzorc� obwodu. Biuro Oddziału zapewnia
mu wskazówki, jak ma si� wywi�zywać ze swoich obo-
wi�zków.

15 Zbory akceptuj� postanowienia organizacyjne po-
dejmowane dla dobra ogółu. Uznaj� starszych zamiano-
wanych do nadzorowania pracy w Biurach Oddziałów,
obwodach i zborach. Od niewolnika wiernego i roztrop-
nego wyczekuj� pokarmu duchowego, który jest dostar-
czany we właściwym czasie. A ten niewolnik ściśle pod-
daje si� przewodnictwu Chrystusa, trzyma si� zasad
biblijnych i reaguje na kierownictwo ducha świ�tego. Po-
nieważ wszyscy współpracujemy ze sob� w jedności, do-
świadczamy tego samego co zbory w I wieku, o których
powiedziano: „Umacniały si� w wierze i dzień po dniu
si� powi�kszały” (Dzieje 16:5).
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PODCZAS służby na ziemi Jezus dowiódł, że jest
„wspaniałym pasterzem” (Jana 10:11). Gdy widział tłu-
my, które za nim chodziły, „litował si� nad nimi, bo by-
ły złupione i porzucone niczym owce bez pasterza”
(Mat. 9:36). Piotr i inni apostołowie obserwowali jego
życzliw� trosk�. Widzieli, że bardzo różni si� od fałszy-
wych pasterzy Izraela, którzy tak zaniedbywali trzod�,
że owce si� rozproszyły i głodowały duchowo (Ezech.
34:7, 8). Jezus wspaniale nauczał i dbał o ludzi, a na-
wet oddał za nich życie. Z jego przykładu apostołowie
uczyli si�, jak pomagać osobom okazuj�cym wiar�, by
powróciły do Jehowy, �pasterza, który strzeże ich dusz’
(1 Piotra 2:25).

2 Pewnego razu w rozmowie z Piotrem Jezus podkreś-
lił, jak ważne jest �karmienie i pasienie owiec’ (Jana 21:
15-17). Piotr musiał być tym bardzo poruszony, bo póź-
niej tak zach�cał starszych wczesnochrześcijańskiego
zboru: „Paście powierzon� wam trzod� Boż�, usługu-
j�c jako nadzorcy—nie pod przymusem, ale ch�tnie, jak
to si� podoba Bogu; nie z miłości do nieuczciwego zys-
ku, ale ochoczo. Nie panoszcie si� wśród tych, którzy
s� Boż� własności�, ale b�dźcie przykładami dla trzo-
dy” (1 Piotra 5:1-3). Słowa te dotycz� również nadzor-
ców w dzisiejszych czasach. Wzorem Jezusa starsi zbo-

ROZDZIAŁ 5

Nadzorcy,
którzy �pas� trzod� Boż�’
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ru ch�tnie usługuj� braciom i daj� im dobry przykład,
przewodz�c w służeniu Jehowie (Hebr. 13:7).

3 Możemy być wdzi�czni, że mamy w zborze nadzor-
ców zamianowanych pod kierownictwem ducha Boże-
go. Z opieki, któr� nam zapewniaj�, odnosimy wiele ko-
rzyści. Mi�dzy innymi udzielaj� nam zach�t i osobiście
interesuj� si� wszystkimi w zborze. Każdego tygodnia
sumiennie przewodz� w zebraniach zborowych, na któ-
rych wszyscy odżywiamy si� duchowo (Rzym. 12:8).
Chroni� trzod� Boż� przed szkodliwymi wpływami, na
przykład ze strony niegodziwych ludzi. W ten sposób
przyczyniaj� si� do naszego bezpieczeństwa (Izaj. 32:2;
Tyt. 1:9-11). Poza tym przewodz� w głoszeniu dobrej
nowiny, czym zach�caj� nas, byśmy brali w tej działal-
ności aktywny, regularny udział (Hebr. 13:15-17). Za po-
średnictwem tych „darów w postaci ludzi” Jehowa dba
o to, żeby zbór budował si� pod wzgl�dem duchowym
(Efez. 4:8, 11, 12).
WYMAGANIA STAWIANE NADZORCOM

4 Jeśli nadzorcy maj� zapewnić zborowi właściw�
opiek�, musz� spełniać wymagania podane w Słowie
Bożym. Tylko wtedy można o nich powiedzieć, że �usta-
nowił ich duch świ�ty’ (Dzieje 20:28). Wymagania bib-
lijne s� rzecz jasna wysokie, ponieważ bycie nadzorc�
wi�że si� z duż� odpowiedzialności�. Nie s� jednak tak
wygórowane, żeby chrześcijanie, którzy naprawd� ko-
chaj� Jehow� i ch�tnie stawiaj� si� do Jego dyspozy-
cji, nie mogli im sprostać. Dla wszystkich powinno być
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jasne, że nadzorcy w codziennym życiu trzymaj� si� za-
sad biblijnych.

5 Podstawowe wymagania biblijne stawiane nadzor-
com wymienił apostoł Paweł w 1 Liście do Tymoteusza
oraz Liście do Tytusa. W 1 Liście do Tymoteusza 3:1-7
czytamy: „Jeżeli m�żczyzna ubiega si� o to, żeby zo-
stać nadzorc�, to pragnie wspaniałej pracy. Nadzorca
powinien być bez zarzutu, mieć jedn� żon�, zachowy-
wać we wszystkim umiar, mieć trzeźwy umysł, być po-
rz�dny, gościnny, wykwalifikowany do nauczania. Nie
może si� upijać, nie może być agresywny, ma być roz-
s�dny, nie może być kłótliwy, nie może kochać pieni�-
dzy. Powinien należycie przewodzić własnej rodzinie
i mieć podporz�dkowane, dobrze wychowane dzieci (bo
jeśli m�żczyzna nie umie przewodzić własnej rodzinie,
to jak b�dzie si� troszczył o zbór Boży?). Nie może to
być ktoś nowo ochrzczony, żeby czasem nie nad�ł si�
pych� i nie ści�gn�ł na siebie wyroku wydanego na Dia-
bła. Ponadto ktoś taki powinien mieć bardzo dobr� opi-
ni� u osób postronnych, żeby nie narazić si� na znie-
wagi i nie wpaść w sidło Diabła”.

6 Z kolei w Liście do Tytusa 1:5-9 Paweł napisał: „Zo-
stawiłem ci� na Krecie, żebyś skorygował to, co wadli-
we, i w jednym mieście po drugim mianował starszych—
zgodnie ze wskazówkami, które ci dałem. M�żczyzna ta-
ki powinien być bez zarzutu, powinien mieć jedn� żon�
i wierz�ce dzieci, których nie można pos�dzić o rozwi�z-
łość ani nieposłuszeństwo. Bo nadzorca, który si� trosz-
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czy o sprawy Boże, musi być
bez zarzutu, nie może być sa-
mowolny, porywczy, nie może
si� upijać, nie może być agre-
sywny ani ż�dny nieuczciwe-
go zysku, lecz ma być gościn-
ny, ma kochać dobroć, mieć
trzeźwy umysł, być prawy, lo-
jalny, opanowany. A jeśli cho-
dzi o sztuk� nauczania, ma
zdecydowanie trzymać si�
wiarygodnego słowa, żeby za pomoc� zdrowej nauki
umieć zarówno zach�cać, jak i upominać tych, którzy
si� jej sprzeciwiaj�”.

7 Chociaż na pierwszy rzut oka te biblijne wymagania
mog� wydawać si� nieco przytłaczaj�ce, nie powinno
to powstrzymywać braci od ubiegania si�, żeby zo-
stać nadzorcami. Gdy bracia okazuj� chrześcijańskie
przymioty wymagane od starszych, zach�caj� innych
w zborze do tego samego. Apostoł Paweł napisał, że
nadzorców—„dary w postaci ludzi”—ustanowiono po
to, „żeby korygowali świ�tych, usługiwali, budowali cia-
ło Chrystusa, aż wszyscy dojdziemy do jedności pod
wzgl�dem wiary i dokładnego poznania Syna Bożego,
aż staniemy si� ludźmi dojrzałymi, aż osi�gniemy doj-
rzałość właściw� Chrystusowi” (Efez. 4:8, 12, 13).

8 Nadzorc� nie może być dorastaj�cy chłopiec ani
ktoś nowo ochrzczony. Powinien to być m�żczyzna,
który zdobył już pewne doświadczenie w prowadzeniu

Wzorem Jezusa
starsi zboru ch�tnie
usługuj� braciom
i daj� im dobry
przykład,
przewodz�c
w służeniu
Jehowie
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chrześcijańskiego życia. Dobrze zna i rozumie Bibli�
i szczerze kocha zbór. Ma odwag� bez wahania skory-
gować grzesznika, żeby chronić owce przed każdym,
kto chciałby je samolubnie wykorzystać (Izaj. 32:2).
W zborze jest uważany przez wszystkich za osob� doj-
rzał� duchowo, która naprawd� troszczy si� o trzod�
Boż�.

9 Brat spełniaj�cy wymagania stawiane nadzorcy kie-
ruje si� w życiu praktyczn� m�drości�. Jeśli jest żona-
ty, trzyma si� chrześcijańskiego wzorca małżeństwa,
to znaczy ma jedn� żon� oraz należycie przewodzi
własnej rodzinie. Gdy ma dzieci, s� one wierz�ce, pod-
porz�dkowane, dobrze wychowane i nie można ich
pos�dzić o rozwi�złość ani nieposłuszeństwo. Dzi�ki
temu współwyznawcy mog� z pełnym zaufaniem zwra-
cać si� do niego o rad� w sprawach zwi�zanych z ży-
ciem rodzinnym i chrześcijańskim. Ponadto taki brat
jest bez zarzutu i ma bardzo dobr� opini� nawet
u osób postronnych. Nie można mu zarzucić, że swo-
im post�powaniem przynosi ujm� zborowi. Nie jest
to również ktoś niedawno upomniany za poważne wy-
kroczenie. Inni w zborze czuj� si� zach�ceni do naśla-
dowania jego dobrego przykładu i z radości� oddaj�
si� pod jego duchow� opiek� (1 Kor. 11:1; 16:15, 16).

10 Tacy wykwalifikowani m�żczyźni odgrywaj� w zbo-
rze chrześcijańskim podobn� rol� jak starsi w Izraelu,
których opisano jako „m�drych, roztropnych i doświad-
czonych” (Powt. Pr. 1:13). Oczywiście nie s� doskonali.
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S� jednak znani w zborze oraz poza nim jako ludzie
prawi, którzy boj� si� Boga i którzy już od jakiegoś cza-
su dawali dowody, że żyj� zgodnie z zasadami Bożymi.
Dzi�ki nienagannemu post�powaniu mog� wypełniać
swoje zadania ze swobod� mowy (Rzym. 3:23).

11 M�żczyzna b�d�cy nadzorc� zachowuje we wszyst-
kim umiar. Nie stawia innym wygórowanych wymagań.
Nie jest fanatyczny. Przejawia w życiu równowag� i jest
opanowany. Pami�ta o umiarze w takich dziedzinach,
jak jedzenie, picie, odpoczynek, hobby czy rozrywka.
Również z napojów alkoholowych korzysta w sposób
umiarkowany, żeby si� nie narazić na zarzut pijaństwa.
Człowiek pod wpływem alkoholu łatwo traci panowanie
nad sob� i nie jest w stanie troszczyć si� o duchowe
dobro zboru.

12 Chrześcijanin sprawuj�cy nadzór nad zborem jest
również porz�dny. Dba o swój wygl�d i mieszkanie oraz
wywi�zuje si� z codziennych obowi�zków. Nie odkłada
wszystkiego na później—potrafi ocenić, czym trzeba
si� zaj�ć, i odpowiednio to planuje. Zawsze trzyma si�
zasad Bożych.

13 Nadzorca jest także rozs�dny. Dba o jedność w gro-
nie starszych i umie z nimi zgodnie współpracować.
W zrównoważony sposób patrzy na samego siebie i nie
ma przesadnych oczekiwań wobec innych. Jako czło-
wiek rozs�dny nie jest zbyt pewny siebie, a dzi�ki temu
nie uważa, że jego zdanie jest ważniejsze niż reszty star-
szych. Drudzy mog� mieć przecież zalety lub zdolności,
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których jemu brakuje. Kieruj�c si� rozs�dkiem, opiera
swoje wnioski na Piśmie

´
Swi�tym i stara si� naślado-

wać Jezusa Chrystusa (Filip. 2:2-8). Nie jest kłótliwy
ani agresywny, lecz okazuje innym należny szacunek
i uważa ich za wyższych od siebie. Nie jest człowiekiem
samowolnym, który zawsze forsuje własny punkt widze-
nia. Nie jest porywczy, ale w kontaktach z innymi za-
chowuje si� pokojowo.

14 Oprócz tego nadzorca w zborze odznacza si� trzeź-
wym umysłem. Jest zrównoważony i wystrzega si� wy-
ci�gania pochopnych wniosków. Dobrze rozumie zasa-
dy Jehowy i potrafi je zastosować w praktyce. Ch�tnie
przyjmuje rady i wskazówki. Nie jest też dwulicowy.

15 Paweł przypomniał Tytusowi, że nadzorca kocha
dobroć, jest prawy oraz lojalny. Widać to w jego rela-
cjach z innymi i w stanowczym obstawaniu przy tym,
co słuszne i dobre. Ktoś taki pozostaje niezachwianie
oddany Jehowie i konsekwentnie trzyma si� prawych
zasad. Ponadto umie dochować tajemnicy. Okazuje też
szczer� gościnność, ch�tnie stawiaj�c si� do dyspozy-
cji i dziel�c si� z innymi swoimi środkami (Dzieje 20:
33-35).

16 Jeżeli nadzorca chce si� skutecznie wywi�zywać ze
swoich zadań w zborze, musi być wykwalifikowany do
nauczania. W myśl słów Pawła skierowanych do Tytu-
sa, „jeśli chodzi o sztuk� nauczania, ma zdecydowanie
trzymać si� wiarygodnego słowa, żeby za pomoc�
zdrowej nauki umieć zarówno zach�cać, jak i upominać
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tych, którzy si� jej sprzeciwiaj�” (Tyt. 1:9). Brat taki po-
trafi rozs�dnie argumentować, przedstawiać dowody,
odpierać zarzuty i objaśniać wersety biblijne w taki spo-
sób, żeby przekonać innych i wzmocnić ich wiar�. Umie
to robić zarówno w warunkach sprzyjaj�cych, jak i nie-
sprzyjaj�cych (2 Tym. 4:2). Poza tym jest cierpliwy,
dzi�ki czemu łagodnie upomina bł�dz�cych lub prze-
konuje tych, którzy maj� jakieś w�tpliwości. Zach�ca
ich do dobrych uczynków wypływaj�cych z wiary. Umie-
j�tnie nauczaj�c—czy to publicznie, czy w osobistych
rozmowach—daje dowód, że naprawd� jest do tego
wykwalifikowany.

17 Istotne jest również to, by starsi brali gorliwy udział
w służbie kaznodziejskiej. Musi być widoczne, że i pod
tym wzgl�dem usilnie staraj� si� naśladować Jezusa,
który głoszenie dobrej nowiny uważał za rzecz naj-
ważniejsz�. Okazywał zainteresowanie swoim uczniom
i pomagał im stać si� skutecznymi ewangelizatorami
(Marka 1:38; Łuk. 8:1). Postawa starszych, którzy s�
zdecydowani poświ�cać czas na głoszenie mimo napi�-
tego planu zaj�ć, pobudza cały zbór do przejawiania
podobnej gorliwości. A dzi�ki temu, że wyruszaj� oni
do służby zarówno ze swoj� rodzin�, jak i z różnymi
osobami ze zboru, wszyscy �mog� si� nawzajem zach�-
cać’ (Rzym. 1:11, 12).

18 To, co tu opisano, może wywołać wrażenie, że
od nadzorcy oczekuje si� bardzo dużo. Oczywiście
nikt nie odpowiada tym wysokim miernikom biblijnym
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w sposób doskonały, ale też
żaden starszy zboru nie może
raż�co nie dopisywać w speł-
nianiu któregoś z tych wyma-
gań. Niektórzy starsi mog�
mieć jakieś wyj�tkowe zale-
ty, jednak pozostali zapew-
ne przewyższaj� ich w innych
dziedzinach.W rezultacie gro-
no starszych jako całość posiada wszystkie przymioty
potrzebne do sprawowania właściwego nadzoru nad
zborem Bożym.

19 Gdy starsi jako grono zalecaj� kogoś do usługiwa-
nia w charakterze nadzorcy, musz� pami�tać o słowach
apostoła Pawła: „Mówi� każdemu wśród was, żeby nie
myślał o sobie wi�cej, niż należy myśleć. Niech raczej
myśli o sobie trzeźwo—odpowiednio do tego, jak du-
żo Bóg mu dał wiary” (Rzym. 12:3). Starszy powinien
si� uważać za kogoś pomniejszego. Przy ocenie cu-
dzych kwalifikacji nie może być „zbyt prawy” (Kazn.
7:16). Nadzorcy wspólnie analizuj� wymagania biblijne
i ustalaj�, czy dany brat w rozs�dnej mierze je spełnia.
Powinni przy tym pokazać, że szanuj� prawe normy Je-
howy i bior� pod uwag� dobro zboru, a jednocześnie
uwzgl�dniaj� ludzk� niedoskonałość i nie s� stronniczy
ani obłudni. Podczas takiej wnikliwej analizy prosz� Bo-
ga o kierownictwo ducha świ�tego i poddaj� si� pod
jego wpływ. Jest to jedno z poważnych zadań, które im
powierzono, i wywi�zuj�c si� z niego, musz� pami�tać

Jeśli nadzorcy maj�
zapewnić zborowi
właściw� opiek�,
musz� spełniać
wymagania podane
w Słowie Bożym
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o przestrodze Pawła, żeby �nigdy na nikogo nie wkła-
dać r�k pochopnie’ (1 Tym. 5:21, 22).

OWOCE DUCHA
20 M�żczyźni maj�cy kwalifikacje duchowe dowodz�

swoim życiem, że poddaj� si� kierownictwu ducha świ�-
tego i wydaj� jego owoce. Apostoł Paweł wymienia
dziewi�ć owoców ducha—„miłość, radość, pokój, cierp-
liwość, życzliwość, dobroć, wiar�, łagodność, panowa-
nie nad sob�” (Gal. 5:22, 23). Nadzorcy, którzy okazuj�
takie przymioty, s� dla braci pokrzepieniem i przyczy-
niaj� si� do tego, że zbór służy Bogu w jedności. Ich
post�powanie i rezultaty ich ci�żkiej pracy świadcz�
o tym, że zostali �ustanowieni przez ducha świ�tego’
(Dzieje 20:28).

M�
˙
ZCZY

´
ZNI PRZYCZYNIAJ�CY SI� DO JEDNO

´
SCI

21 To bardzo ważne, żeby starsi w zborze wspólnie
działali na rzecz jedności. Robi� to, gdy mimo różnicy
charakterów z szacunkiem wysłuchuj� siebie nawzajem,
nawet jeśli nie zgadzaj� si� we wszystkich omawianych
sprawach. Każdy z nich powinien przejawiać ust�pli-
wość i ch�tnie popierać ostateczne decyzje całego gro-
na, jeżeli tylko nie naruszaj� one zasad biblijnych. Tak�
uległości� dowiod�, że kieruj� si� „m�drości� pocho-
dz�c� z góry”, która jest „usposobiona pokojowo, roz-
s�dna” (Jak. 3:17, 18).

˙
Zaden z nich nie powinien si�

wynosić nad innych ani próbować nad nimi dominować.
Grono starszych, które zgodnie współpracuje dla dobra
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zboru, w gruncie rzeczy współpracuje z samym Jeho-
w� (1 Kor., rozdz. 12; Kol. 2:19).
UBIEGANIE SI�

22 Dojrzali m�żczyźni w zborze chrześcijańskim powin-
ni pragn�ć zostać nadzorcami (1 Tym. 3:1). Jednak
usługiwanie w takiej roli oznacza prac� i wyrzeczenia.
Wi�że si� z ofiarnym dbaniem o potrzeby braci i ich du-
chowe dobro. Kto ubiega si� o to, żeby zostać nadzor-
c�, musi starać si� spełniać zwi�zane z tym wymaga-
nia biblijne.
ZMIANA WARUNK

´
OW OSOBISTYCH

23 Brat, który od lat wiernie usługuje jako starszy zbo-
ru, może z powodu choroby lub podeszłego wieku nie
być już w stanie dalej wypełniać swoich obowi�zków.
Mimo to dopóki jest zamianowany, powinien być darzo-
ny szacunkiem i uważany za nadzorc�. Nie ma potrze-
by, żeby z powodu swoich ograniczeń rezygnował z tej
funkcji. Wci�ż zasługuje na podwójny szacunek, należ-
ny wszystkim ci�żko pracuj�cym starszym, którzy sta-
raj� si� �paść trzod� Boż�’ według swoich najlepszych
możliwości.

24 Gdyby jednak dany brat uznał, że z powodu zmia-
ny warunków trudno mu dalej wypełniać obowi�zki
nadzorcy, ma prawo zrezygnować z usługiwania w tej
roli (1 Piotra 5:2). Nadal jednak powinien być szanowa-
ny. Może robić dla zboru wiele dobrego, nawet jeśli
nie b�dzie już otrzymywał zadań przydzielanych star-
szym.
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ODPOWIEDZIALNE ZADANIA W ZBORZE
25 Starsi wykonuj� różne odpowiedzialne zadania.

W zborze jest koordynator grona starszych, sekretarz,
nadzorca służby, prowadz�cy studium Strażnicy oraz
nadzorca zebrania chrześcijańskiego życia i służby.
Wielu starszych usługuje też w charakterze nadzorców
grup. Wykonuj� te zadania przez czas nieokreślony.
Rzecz jasna jeśli któryś z nich si� wyprowadzi albo
z powodu stanu zdrowia nie może si� wywi�zywać
ze swoich obowi�zków b�dź przestał odpowiadać wy-
maganiom biblijnym stawianym nadzorcom, wtedy je-
go zadania przejmuje inny wyznaczony starszy. Gdyby
w zborze było mało nadzorców, mog� oni sprawować
po kilka funkcji, dopóki inni bracia nie zdob�d� odpo-
wiednich kwalifikacji.

26 Koordynator grona starszych przewodniczy spo-
tkaniom tego grona. Pokornie współpracuje z pozosta-
łymi starszymi w troszczeniu si� o trzod� Boż� (Rzym.
12:10; 1 Piotra 5:2, 3). Powinien być dobrym organiza-
torem i przewodzić z pełnym zaangażowaniem (Rzym.
12:8).

27 Sekretarz zajmuje si� dokumentacj� zborow� i na
bież�co powiadamia starszych, gdy pojawi� si� jakieś
ważne informacje. Jeśli zachodzi taka konieczność, do
pomagania mu można wyznaczyć innego starszego lub
umiej�tnego sług� pomocniczego.

28 Nadzorca służby czuwa nad wszystkim, co dotyczy
działalności kaznodziejskiej zboru. Planuje regularne

NADZORCY, KT
´
ORZY �PAS� TRZOD� BO

˙
Z�’ 41



wizyty we wszystkich grupach służby, tak by jeden
weekend w miesi�cu poświ�cić na współprac� z któr�ś
z nich. W mniejszych zborach, gdzie jest niewiele grup
służby, każd� może odwiedzić dwa razy w roku. Pod-
czas takiej wizyty prowadzi zbiórki, wyrusza z grup� do
służby oraz towarzyszy głosicielom na odwiedzinach
ponownych i studiach biblijnych.
NADZORCY GRUP

29 Jednym z zaszczytnych zadań w zborze jest usłu-
giwanie w roli nadzorcy grupy. Do jego obowi�zków na-
leży: 1) interesowanie si� kondycj� duchow� każdej
osoby w grupie, 2) pomaganie wszystkim, by regular-
nie, aktywnie i z radości� brali udział w służbie, oraz
3) wspieranie i szkolenie sług pomocniczych w grupie,
żeby zdobywali dalsze kwalifikacje i ubiegali si� o ko-
lejne zadania w zborze. Starsi oceniaj�, którzy bracia
z ich grona b�d� si� najlepiej nadawać, żeby dobrze
wywi�zywać si� z tych wszystkich obowi�zków.

30 Ze wzgl�du na charakter tego zadania nadzorcami
grup w miar� możliwości powinni być starsi. Obowi�z-
ki te można też powierzyć umiej�tnemu słudze pomoc-
niczemu, dopóki nie b�dzie mógł si� ich podj�ć star-
szy. W takim wypadku sług� pomocniczego nazywa si�
sług� grupy, ponieważ nie jest on w zborze nadzorc�.
Wykonuje swoje obowi�zki pod przewodnictwem star-
szych.

31 Ważnym zadaniem nadzorcy grupy jest przewodze-
nie w służbie kaznodziejskiej. Gdy uczestniczy w niej re-
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gularnie, gorliwie i z zapałem, motywuje wszystkich
w grupie do tego samego. Ponieważ głosiciele ceni� so-
bie to, że w służbie mog� si� nawzajem zach�cać
i wspierać, dobrze by było, żeby nadzorca grupy orga-
nizował zbiórki w czasie dogodnym dla wi�kszości (Łuk.
10:1-16). Musi też zadbać o to, żeby zawsze wystarczy-
ło terenu do głoszenia. Zwykle to on prowadzi zbiórk�
i organizuje służb� głosicieli w danym dniu. Jeżeli nie
może być na zbiórce, prosi o zast�pstwo innego star-
szego, sług� pomocniczego albo—gdy nie jest to moż-
liwe—wykwalifikowanego głosiciela, żeby obecni mieli
zapewnione niezb�dne przewodnictwo.

32 Nadzorca grupy powinien zawczasu przygotować
głosicieli na wizyt� nadzorcy służby—powiadamia o jej
terminie i rozbudza nastrój wyczekiwania na ni�. Jeśli
wszyscy b�d� dokładnie znali plan wizyty i rozumieli,
jakie przyniesie im korzyści, z zapałem j� popr�.

33 Grupy służby celowo nie s� duże. Dzi�ki temu
nadzorca grupy może si� dobrze zapoznać ze wszyst-
kimi, którzy zostali do niej przydzieleni. Jako życzliwy
pasterz jest żywo zainteresowany każd� osob�. Każ-
dej stara si� zapewnić osobiste wsparcie. Zach�ca
głosicieli do udziału w służbie i zebraniach zboro-
wych. Ponadto na wszelkie inne stosowne sposoby
pomaga im zachowywać siły duchowe. Chorym lub
przygn�bionym składa buduj�ce wizyty. Udziela za-
ch�t i rad, które mog� pobudzić kogoś do ubiega-
nia si� o dodatkowe przywileje w zborze i wspierania
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współwyznawców w wi�kszym zakresie. Wprawdzie
koncentruje si� na osobach ze swojej grupy, ale jako
starszy i pasterz życzliwie interesuje si� wszystkimi
w zborze i w razie potrzeby śpieszy im z pomoc� (Dzie-
je 20:17, 28).

34 Nadzorca pomaga też w zbieraniu sprawozdań ze
służby kaznodziejskiej od osób w swojej grupie. Prze-
kazuje je sekretarzowi. Głosiciele ułatwiaj� nadzorcy
prac�, gdy składaj� te sprawozdania na czas. Na ko-
niec miesi�ca mog� oddać je bezpośrednio jemu lub
wrzucić do przeznaczonej na to skrzynki w Sali Króle-
stwa.
ZBOROWY KOMITET SŁU

˙
ZBY

35 Niektóre obowi�zki spoczywaj� na zborowym komi-
tecie służby, który składa si� z koordynatora grona
starszych, sekretarza i nadzorcy służby. Bracia ci roz-
ważaj� na przykład prośby o udost�pnienie Sali Kró-
lestwa na przemówienia ślubne i pogrzebowe oraz
przydzielaj� głosicieli do grup służby. Zatwierdzaj� też
zgłoszenia do stałej i pomocniczej służby pionierskiej
oraz do innych gał�zi służby. Komitet ten działa pod
nadzorem całego grona starszych.

36 Wskazówki dotycz�ce obowi�zków tych braci, jak
również prowadz�cego studium Strażnicy, nadzorcy ze-
brania chrześcijańskiego życia i służby oraz innych
starszych s� przekazywane przez Biuro Oddziału.

37 Grono starszych spotyka si� co jakiś czas, żeby
przyjrzeć si� duchowym post�pom zboru. Takie spotka-
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nie odbywa si� też podczas wizyty nadzorcy obwodu
i mniej wi�cej trzy miesi�ce po każdej z tych wizyt.
Oczywiście starsi mog� si� zebrać w dowolnym czasie,
gdy wymagaj� tego okoliczności.
B�D

´
Z ULEGŁY

38 Chociaż nadzorcy s� niedoskonali, wszystkich si�
zach�ca do okazywania im uległości, bo taki sposób
przewodzenia zborowi ustanowił Jehowa. To On rozli-
czy nadzorców z tego, co robi�. Wyst�puj�c w Jego
imieniu, bracia ci reprezentuj� władz� teokratyczn�.
W Liście do Hebrajczyków 13:17 czytamy: „B�dźcie po-
słuszni tym, którzy wśród was przewodz�, i b�dźcie im
ulegli, bo oni nad wami czuwaj� i zdadz� z tego spra-
w�. Dzi�ki temu b�d� czuwać nad wami z radości�,
a nie ze wzdychaniem, co wyszłoby wam na szkod�”.
Jehowa mianuje nadzorców, posługuj�c si� duchem
świ�tym, i za pośrednictwem tego samego ducha mo-
że pozbawić tej funkcji każdego, kto nie wydaje jego
owoców i kto nie spełnia wymagań biblijnych.

39 Bardzo cenimy nadzorców za ich ci�żk� prac� i za
dobry przykład, jaki nam daj�. W liście do zboru w Te-
salonice Paweł gor�co zach�cał: „Prosimy was, bracia,
żebyście darzyli szacunkiem tych, którzy wśród was ci�ż-
ko pracuj�, którzy przewodz� wam w służbie dla Pana
i udzielaj� wam rad. Za ich prac� okazujcie im miłość
i nadzwyczajne wzgl�dy” (1 Tes. 5:12, 13). Dzi�ki ofiar-
ności nadzorców nasza służba dla Boga staje si� łatwiej-
sza i daje nam wi�cej radości. Piel�gnowanie właściwego
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stosunku do tych braci Paweł
zalecił również w 1 Liście do
Tymoteusza: „Starsi zboru,
którzy bardzo dobrze prze-
wodz�, s� godni podwójnego
szacunku, zwłaszcza ci, któ-
rzy ci�żko pracuj�, przema-
wiaj�c i nauczaj�c” (1 Tym.
5:17).
INNE ODPOWIEDZIALNE
ZADANIA W ORGANIZACJI

40 Wybranych starszych mianuje si�, żeby usługi-
wali w Grupach Odwiedzania Chorych. Inni usługuj�
w Komitetach Ł�czności ze Szpitalami—składaj� wizy-
ty w szpitalach i zach�caj� lekarzy do leczenia

´
Swiad-

ków Jehowy bez użycia krwi. Oprócz tego starsi popie-
raj� sprawy Królestwa na inne sposoby—pomagaj�
przy budowach i konserwacji Sal Królestwa i Sal Zgro-
madzeń, a także usługuj� w Komitetach Kongresów.
Wszyscy mamy wielkie uznanie dla ci�żkiej pracy tych
braci i ich gotowości do poświ�ceń. Naprawd� �cenimy
takich ludzi’ (Filip. 2:29).
NADZORCA OBWODU

41 Ciało Kierownicze dba o mianowanie wykwalifiko-
wanych starszych, żeby usługiwali jako nadzorcy obwo-
dów. Na zlecenie Biura Oddziału składaj� oni wizyty
w zborach należ�cych do przydzielonych im obwo-
dów—zazwyczaj dwa razy w roku. Co jakiś czas odwie-

Gdy jesteśmy
podporz�dkowani
nadzorcom,
którym powierzono
�pasienie
trzody Bożej’,
współpracujemy
z Głow� zboru,
ChrystusemJezusem
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dzaj� również pionierów, którzy działaj� na terenach
oddalonych. Sami planuj� wizyty i z odpowiednim wy-
przedzeniem powiadamiaj� o nich poszczególne zbory,
żeby bracia odnieśli z nich jak najwi�kszy pożytek.

42 Przygotowaniami do wizyty nadzorcy obwodu kie-
ruje koordynator grona starszych. Zależy mu przy tym,
żeby cały zbór odniósł z tej wizyty duchowe korzyści
(Rzym. 1:11, 12). Kiedy otrzyma informacj� o wizycie
oraz osobistych potrzebach nadzorcy i jego żony (jeśli
jest on żonaty), organizuje z pomoc� głosicieli zakwa-
terowanie i inne niezb�dne rzeczy. Dopilnowuje, żeby
wszyscy, wł�cznie z nadzorc� obwodu, zostali powia-
domieni o tym, co zaplanowano.

43 Nadzorca obwodu kontaktuje si� z koordynatorem
grona starszych w sprawie terminów zebrań i spotkań,
w tym zbiórek do służby kaznodziejskiej. Plan ten na-
leży ułożyć z uwzgl�dnieniem propozycji nadzorcy, jak
również wskazówek z Biura Oddziału. Wszyscy maj� być
z wyprzedzeniem poinformowani o czasie i miejscu ze-
brań i zbiórek do służby, a także spotkania z pioniera-
mi oraz spotkania ze starszymi i sługami pomocni-
czymi.

44 We wtorek po południu nadzorca obwodu przegl�da
formularze „Zborowe zestawienie sprawozdań głosicie-
la”, dane dotycz�ce obecności na zebraniach i opraco-
wania terenów oraz dokumenty zwi�zane z ksi�go-
wości�. Dzi�ki temu może si� zorientować, jakie s�
potrzeby zboru i jakiej pomocy mógłby udzielić braciom
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odpowiedzialnym za prowadzenie tej dokumentacji. Ko-
ordynator powinien zawczasu zadbać o przekazanie jej
nadzorcy obwodu.

45 W tygodniu wizyty nadzorca obwodu stara si�
poświ�cać czas na osobiste rozmowy z braćmi—przed
zebraniami i po nich, w służbie kaznodziejskiej, w trak-
cie posiłków i przy innych okazjach. Na spotkaniu ze
starszymi i sługami pomocniczymi udziela im stosow-
nych rad, wskazówek i zach�t biblijnych, żeby mogli
jeszcze lepiej wykonywać swoje obowi�zki, �pas�c trzo-
d� Boż�’ powierzon� ich opiece (Prz. 27:23; Dzieje 20:
26-32; 1 Tym. 4:11-16). Poza tym spotyka si� z pionie-
rami, żeby ich zach�cić do dalszej pracy i udzielić im
wsparcia w zwi�zku z różnymi problemami, z jakimi si�
stykaj�.

46 Jeżeli w zborze s� inne sprawy wymagaj�ce uwagi,
to nadzorca obwodu w miar� możliwości pomaga je
rozstrzygn�ć w trakcie swojej wizyty. Jeśli danej spra-
wy nie da si� załatwić w ci�gu tego tygodnia, nadzor-
ca może pomóc starszym lub osobom, których ona do-
tyczy, znaleźć odpowiednie wskazówki biblijne. Gdyby
dalsze działania musiało podj�ć Biuro Oddziału, nad-
zorca i starsi szczegółowo opisz� spraw�.

47 Podczas swojej wizyty nadzorca obwodu uczestni-
czy w zebraniach zboru. W ich programie wprowadza
si� wtedy pewne zmiany zgodnie z bież�cymi wskazów-
kami z Biura Oddziału. Nadzorca wygłasza przemówie-
nia, którymi pokrzepia zbór, pobudza go do działania,
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poucza i umacnia. Stara si� pogł�bić u wszystkich mi-
łość do Jehowy, Jezusa Chrystusa i organizacji.

48 Jednym z celów wizyty nadzorcy obwodu jest za-
ch�cenie głosicieli do gorliwego udziału w służbie
i udzielenie im praktycznych wskazówek. Wielu z nich
zapewne tak ułoży swoje plany, żeby w tym szczegól-
nym tygodniu wzi�ć pełny udział w służbie. Na przy-
kład w miesi�cu wizyty postaraj� si� być pioniera-
mi pomocniczymi. Każdy może też zgłosić gotowość
współpracy z nadzorc� lub jego żon�. Z pewności� wie-
le dobrego przyniesie zaproszenie któregoś z nich na
studium biblijne b�dź odwiedziny ponowne. Jeśli zdo-
bywasz si� na dodatkowy wysiłek, żeby w tygodniu ta-
kiej wizyty w pełni uczestniczyć w służbie, zasługujesz
na szczer� pochwał� (Prz. 27:17).

49 Co roku w każdym obwodzie organizuje si� dwa
zgromadzenia obwodowe. Za ich przebieg odpowiada
właśnie nadzorca obwodu. Wyznacza nadzorc� zgro-
madzenia i jego zast�pc�. Bracia ci maj� ściśle współ-
pracować z nadzorc� obwodu w sprawach organizacyj-
nych. Dzi�ki temu on sam może skupić si� głównie na
programie. Do zorganizowania pracy w różnych dzia-
łach wyznacza innych wykwalifikowanych braci. Ponad-
to dopilnowuje, żeby okresowo przeprowadzano audyt
kont obwodu. Na jednym ze zgromadzeń obwodowych
w roku mówc� przyjezdnym jest przedstawiciel Biura
Oddziału. Ze wzgl�du na duże odległości lub na niewy-
starczaj�c� wielkość obiektów niektóre obwody dzieli
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si� na cz�ści i dla każdej z nich organizuje osobne zgro-
madzenie.

50 Na koniec miesi�ca nadzorca obwodu przesyła
bezpośrednio do Biura Oddziału swoje sprawozdanie
ze służby. Może też poprosić o zwrot podstawowych
wydatków za przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie
i inne rzeczy niezb�dne do wykonywania zleconej mu
pracy, o ile kosztów tych nie pokrył zbór, z którym
współpracował. Nadzorcy obwodów s� przekonani, że
jeśli b�d� stawiać sprawy Królestwa Jehowy na pierw-
szym miejscu, to zgodnie z obietnic� Jezusa ich potrze-
by materialne zostan� zaspokojone (Łuk. 12:31). Zbo-
ry zapewne doceni� możliwość okazania gościnności
tym oddanym starszym, którzy im usługuj� (3 Jana
5-8).
KOMITET ODDZIAŁU

51 W każdym Biurze Oddziału
´
Swiadków Jehowy co

najmniej trzech dojrzałych braci maj�cych kwalifikacje
duchowe usługuje w charakterze Komitetu Oddziału.
Nadzoruje on działalność kaznodziejsk� w kraju lub kra-
jach podległych danemu Oddziałowi. Jeden z członków
tego Komitetu jest jego koordynatorem.

52 Komitet Oddziału zajmuje si� sprawami dotycz�cy-
mi wszystkich zborów na obszarze podległym Oddzia-
łowi. Nadzoruje głoszenie dobrej nowiny o Królestwie
na całym tym terenie i w celu zaspokojenia jego po-
trzeb tworzy zbory i obwody. Interesuje si� również
działalności� misjonarzy, a także pionierów specjal-
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nych, stałych i pomocniczych. Podejmuje decyzje zwi�-
zane z organizacj� kongresów i zgromadzeń oraz dopil-
nowuje, żeby �wszystko odbywało si� godnie i w sposób
uporz�dkowany’ (1 Kor. 14:40).

53 W krajach pozostaj�cych pod opiek� zagranicz-
nego Komitetu Oddziału ustanawia si� Komitet Kra-
ju. Pozwala to ściślej nadzorować prowadzon� tam
działalność. Członkowie takiego Komitetu zajmuj� si�
sprawami dotycz�cymi Betel, korespondencj�, sprawo-
zdaniami, a także maj� ogólny nadzór nad danym te-
renem. Komitet Kraju współpracuje z Komitetem Od-
działu, co si� przyczynia do rozwoju działalności.

54 Wszystkich członków Komitetów Oddziałów i Komi-
tetów Krajów mianuje Ciało Kierownicze.
PRZEDSTAWICIELE BIURA GŁ

´
OWNEGO

55 Ciało Kierownicze dba o to, żeby wszystkie Oddzia-
ły na świecie odwiedzali co pewien czas wykwalifikowa-
ni bracia nazywani przedstawicielami Biura Głównego.
Podstawowym zadaniem tych braci jest udzielanie za-
ch�t rodzinom Betel oraz pomaganie Komitetom Od-
działów w rozwi�zywaniu problemów i różnych spraw
dotycz�cych służby kaznodziejskiej. Przedstawiciel Biu-
ra Głównego spotyka si� z wybranymi nadzorcami ob-
wodów, a nieraz też z misjonarzami terenowymi. Roz-
mawia z nimi o ich problemach i potrzebach oraz
udziela im zach�t zwi�zanych z najważniejsz� zlecon�
im działalności�—głoszeniem o Królestwie i pozyskiwa-
niem uczniów.
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56 Przedstawiciel Biura Głównego żywo interesuje si�
post�pami w służbie kaznodziejskiej i innymi aspekta-
mi działalności zborów. W miar� możliwości odwiedza
też Biura Tłumaczeń. Poza tym podczas wizyty w Od-
dziale stara si� wzi�ć udział w głoszeniu.
˙
ZYCZLIWY NADZ

´
OR

57 Ci�żka praca i troskliwa opieka dojrzałych chrześ-
cijan przynosi nam wiele korzyści. Gdy jesteśmy pod-
porz�dkowani nadzorcom, którym powierzono �pasienie
trzody Bożej’, współpracujemy z Głow� zboru, Chrystu-
sem Jezusem (1 Kor. 16:15-18; Efez. 1:22, 23). Dzi�ki
temu zbory na całej ziemi odczuwaj� wpływ ducha Je-
howy, a nasza ogólnoświatowa działalność jest prowa-
dzona zgodnie z zasadami podanymi w Jego Słowie
(Ps. 119:105).
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DO ZBORU w Filippi apostoł Paweł napisał: „Paweł i Ty-
moteusz, niewolnicy Chrystusa Jezusa, do wszystkich
świ�tych w Filippi, b�d�cych w jedności z Chrystusem
Jezusem, w tym do nadzorców i sług pomocniczych”
(Filip. 1:1). Warto zauważyć, że apostoł wspomniał tu
również o sługach pomocniczych. Najwidoczniej m�ż-
czyźni ci odgrywali w ówczesnym zborze ważn� rol�,
pomagaj�c zamianowanym starszym. Tak samo jest
dzisiaj. Słudzy pomocniczy swoj� prac� wspieraj� nad-
zorców i przyczyniaj� si� do sprawnego funkcjonowania
zboru.

2 Czy znasz sług pomocniczych w swoim zborze? Czy
wiesz, jakie zadania wykonuj� dla twojego dobra i dla
dobra całego zboru? Jehowa bez w�tpienia ceni wysił-
ki tych braci. Paweł oświadczył: „M�żczyźni, którzy bar-
dzo dobrze usługuj�, zyskuj� sobie wspaniał� opini�
i mog� z przekonaniem mówić o swojej wierze w Chrys-
tusa Jezusa” (1 Tym. 3:13).
BIBLIJNE WYMAGANIA
STAWIANE SŁUGOM POMOCNICZYM

3 Od sług pomocniczych oczekuje si�, że b�d� pro-
wadzić przykładne chrześcijańskie życie, post�pować
w sposób odpowiedzialny i właściwie wypełniać swo-
je obowi�zki. Wyraźnie to wynika ze słów zapisanych

ROZDZIAŁ 6

Słudzy pomocniczy
wykonuj� cenn� prac�
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w 1 Liście do Tymoteusza 3:8-10, 12, gdzie Paweł po-
dał wymagania stawiane tym braciom: „Słudzy pomoc-
niczy powinni być poważni, nie mog� być dwulicowi, nie
mog� nadużywać wina, nie mog� być ż�dni nieuczciwe-
go zysku, maj� trzymać si� świ�tej tajemnicy wiary, za-
chowuj�c czyste sumienie. Niech tacy zostan� najpierw
wypróbowani co do przydatności, a dopiero potem—
jeśli s� bez zarzutu—niech działaj� jako słudzy. Słudzy
pomocniczy powinni mieć jedn� żon� i zapewniać dzie-
ciom i własnym rodzinom należyte przewodnictwo”. Gdy
te wysokie wymagania s� respektowane, chroni to zbór
przed oskarżeniami, że odpowiedzialne zadania powie-
rza si� niewłaściwym osobom.

4 Słudzy pomocniczy—zarówno młodsi, jak i starsi
wiekiem—każdego miesi�ca gorliwie uczestnicz� w dzia-
łalności kaznodziejskiej. Przejawiaj�c tak� gorliwość, na-
śladuj� Jezusa i dowodz�, że podobnie jak Jehowie
zależy im na wybawieniu ludzi (Izaj. 9:7).

5 Bracia ci s� wzorem pod wzgl�dem ubioru, wygl�du
zewn�trznego, mowy, nastawienia i post�powania. Dzi�-
ki trzeźwości umysłu zjednuj� sobie szacunek drugich.
Swoj� wi�ź z Jehow� i zadania otrzymywane w zborze
traktuj� bardzo poważnie (Tyt. 2:2, 6-8).

6 Tacy m�żczyźni zostali „wypróbowani co do przydat-
ności”. Jeszcze przed zamianowaniem dawali dowody,
że s� szczerze oddani Bogu. Pokazywali, że sprawy Kró-
lestwa stawiaj� w życiu na pierwszym miejscu i że ubie-
gaj� si� o dost�pne dla nich zadania w organizacji. Na-
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prawd� s� dobrym przykładem dla innych członków
zboru (1 Tym. 3:10).
JAKIE ZADANIA WYKONUJ�

7 Słudzy pomocniczy wykonuj� na rzecz braci i sióstr
wiele użytecznych prac, dzi�ki czemu nadzorcy mog�
si� skupić na nauczaniu i obowi�zkach pasterskich. Kie-
dy starsi przydzielaj� im zadania, uwzgl�dniaj� ich pre-
dyspozycje oraz potrzeby w zborze.

8 Przyjrzyjmy si� niektórym z tych zadań. Jeden słu-
ga pomocniczy może dbać o literatur�—tak żeby gło-
siciele mieli publikacje do użytku osobistego i do służ-
by kaznodziejskiej. Inny może si� zajmować kontami
zborowymi, a jeszcze inny terenami do głoszenia. Poza
tym słudzy pomocniczy zajmuj� si� obsług� mikrofonów
i aparatury nagłaśniaj�cej, s� porz�dkowymi i pomaga-
j� nadzorcom na różne inne sposoby. Sporo pracy wy-
maga konserwacja Sali Królestwa i utrzymywanie w niej
czystości, dlatego wiele takich zaj�ć zleca si� właśnie
tym braciom.

9 W niektórych zborach do każdego z tych zadań moż-
liwe jest wyznaczenie innego sługi pomocniczego. Gdzie
indziej jeden sługa zajmuje si� kilkoma rzeczami. Nie-
kiedy dobrze jest przydzielić określon� prac� wi�cej niż
jednemu bratu. Natomiast gdy brakuje sług pomocni-
czych, grono starszych może powierzyć pewne obo-
wi�zki innym przykładnym braciom. Zdobyte w ten spo-
sób doświadczenie przyda si� im, kiedy b�d� już mieć
kwalifikacje, żeby zostać sługami pomocniczymi. Gdyby
nie było braci, o pomoc w niektórych sprawach można
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poprosić jak�ś przykładn�
siostr�, choć oczywiście nie
mianuje si� jej sług� pomoc-
niczym. Osoba przykładna
to ktoś, kto w post�powaniu
i wielbieniu Boga jest godny
naśladowania. Daje innym
dobry przykład, jeśli chodzi
o obecność na zebraniach,
udział w służbie kaznodziej-
skiej, życie rodzinne, wybór
rozrywki czy ubiór i wygl�d
zewn�trzny.

10 W zborach, w których jest niewielu starszych,
umiej�tni słudzy pomocniczy mog� zostać poproszeni
o omówienie z osobami przygotowuj�cymi si� do chrztu
pytań dotycz�cych spraw doktrynalnych. Pytania te za-
mieszczono w „Dodatku”—w cz�ści 1, zatytułowanej
„Chrześcijańskie wierzenia”. Ponieważ cz�ść 2, pod ty-
tułem „Chrześcijańskie życie”, porusza delikatne sprawy
osobiste, powinien j� omówić starszy.

11 Jeżeli istniej� uzasadnione powody, grono starszych
może uznać, że dobrze b�dzie od czasu do czasu zmie-
nić sługom pomocniczym przydziały zadań. Kiedy jed-
nak wykonuj� oni te same obowi�zki przez dłuższy
okres, nabywaj� doświadczenia i wprawy.

12 W zależności od miejscowych warunków sługom po-
mocniczym, u których �wszyscy wyraźnie widz� post�p’,
przydziela si� dodatkowe obowi�zki (1 Tym. 4:15). Gdy

Słudzy pomocniczy
wykonuj� na rzecz
braci i sióstr wiele
użytecznych prac,
dzi�ki czemu
nadzorcy mog� si�
skupić na nauczaniu
i obowi�zkach
pasterskich
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jest mało starszych, słudzy mog� być zast�pcami nad-
zorców grup, a w pewnych wypadkach sługami grup—
oczywiście działaj� wtedy pod ścisłym nadzorem miej-
scowego grona starszych. Oprócz tego mog� zostać
poproszeni o przedstawienie niektórych punktów na ze-
braniu chrześcijańskiego życia i służby. W razie potrze-
by prowadz� zborowe studium Biblii i wygłaszaj� wykła-
dy publiczne. W szczególnych okolicznościach powierza
si� im jeszcze inne zaszczytne zadania, o ile maj� wy-
starczaj�ce kwalifikacje (1 Piotra 4:10). Sami powinni
ch�tnie stawiać si� do dyspozycji, żeby pomagać star-
szym.

13 Chociaż obowi�zki sług pomocniczych różni� si� od
obowi�zków starszych, one również wchodz� w zakres
świ�tej służby dla Boga i maj� istotny wpływ na prawid-
łowe funkcjonowanie zboru. Słudzy pomocniczy, którzy
dobrze wywi�zuj� si� ze swoich zadań i zdobywaj� kwa-
lifikacje do usługiwania w roli pasterzy i nauczycieli, mo-
g� z czasem zostać zaleceni na starszych.

14 Jeśli jesteś ochrzczonym nastolatkiem albo niedaw-
no przyj�łeś chrzest, to czy ubiegasz si� o to, żeby zo-
stać sług� pomocniczym? (1 Tym. 3:1). Ponieważ każ-
dego roku prawd� poznaje mnóstwo ludzi, potrzeba
wykwalifikowanych, duchowo usposobionych m�żczyzn,
którzy wzi�liby na siebie obowi�zki zborowe. Możesz do
tego d�żyć, piel�gnuj�c pragnienie pomagania drugim.
Mi�dzy innymi możesz rozmyślać nad wspaniałym przy-
kładem Jezusa (Mat. 20:28; Jana 4:6, 7; 13:4, 5). Gdy
zaznasz radości wynikaj�cej z dawania, jeszcze bardziej
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b�dziesz chciał usługiwać w zborze (Dzieje 20:35). Zgła-
szaj swoj� gotowość, kiedy trzeba udzielić braciom
praktycznego wsparcia, pomóc w pracach zwi�zanych
z konserwacj� Sali Królestwa lub przedstawić w zast�p-
stwie zadanie na zebraniu chrześcijańskiego życia i służ-
by. Poza tym rozwijaj chrześcijańskie przymioty, w czym
pomoże ci regularne studium osobiste (Ps. 1:1, 2; Gal.
5:22, 23). Kiedy otrzymasz w zborze jakieś zadanie, wy-
wi�zuj si� z niego wiernie i rzetelnie (1 Kor. 4:2).

15 Słudzy pomocniczy s� zamianowani duchem świ�-
tym i usługuj� dla dobra zboru. Wszyscy możemy oka-
zywać wdzi�czność za ich wysiłki, współpracuj�c z nimi,
gdy wypełniaj� swoje zadania. W ten sposób pokażemy,
że cenimy sobie postanowienia Jehowy, które służ� za-
chowaniu porz�dku wśród osób „spokrewnionych w wie-
rze” (Gal. 6:10).
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LUD Jehowy zawsze zgromadzał si� w sposób zorganizo-
wany. W starożytnym Izraelu wszyscy m�żczyźni udawali
si� do Jerozolimy na trzy wielkie świ�ta (Powt. Pr. 16:16).
Chrześcijanie w I wieku n.e. regularnie si� spotykali, cz�s-
to u kogoś w domu (Filem. 1, 2). Dzisiaj z radości� bie-
rzemy udział w zebraniach, zgromadzeniach i kongre-
sach. Dlaczego to robimy? Przede wszystkim dlatego, że
jest to istotny element oddawania czci Bogu (Ps. 95:6;
Kol. 3:16).

2 Poza tym z takich spotkań obecni odnosz� wiele ko-
rzyści. W zwi�zku z co siódmym

´
Swi�tem Szałasów Izra-

elitom powiedziano: „Zbierzcie lud—m�żczyzn, kobiety,
dzieci i cudzoziemców, którzy osiedlili si� w waszych
miastach. Niech słuchaj� i ucz� si� o Jehowie, swoim Bo-
gu, niech si� Go boj� i wprowadzaj� w czyn wszystkie
słowa tego Prawa” (Powt. Pr. 31:12). Mamy wi�c ważny
powód, żeby si� spotykać—chcemy być „wyuczeni przez
Jehow�” (Izaj. 54:13). Na zebraniach możemy też nawza-
jem si� poznawać, korzystać z zach�t i czerpać siły
z przebywania w buduj�cym towarzystwie.

ZEBRANIA ZBOROWE
3 Uczniowie Jezusa, którzy zbierali si� razem po Pi�ć-

dziesi�tnicy 33 roku, „dalej wnikali w nauki aposto-
łów” i „poł�czeni wspólnym celem, dzień w dzień stale

ROZDZIAŁ 7

Zebrania, które �zach�caj�
do miłości i dobrych uczynków’
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´

ORE �ZACH�CAJ� DO MIŁO
´
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przebywali w świ�tyni” (Dzieje 2:42, 46). W późniejszym
czasie na spotkaniach służ�cych wielbieniu Boga chrześ-
cijanie czytali natchnione Pisma, w tym listy apostołów
i innych uczniów Chrystusa (1 Kor. 1:1, 2; Kol. 4:16; 1 Tes.
1:1; Jak. 1:1). Ponadto całym zborem si� modlili (Dzieje
4:24-29; 20:36). Czasami wysłuchiwali relacji misjonarzy
(Dzieje 11:5-18; 14:27, 28). Omawiali nauki biblijne oraz
spełnianie si� natchnionych proroctw. Otrzymywali po-
uczenia na temat chrześcijańskiego post�powania i życia
zgodnego z oddaniem dla Boga. Wszyscy byli zach�cani
do gorliwego głoszenia dobrej nowiny (Rzym. 10:9, 10;
1 Kor. 11:23-26; 15:58; Efez. 5:1-33).

4 Obecnie zebrania chrześcijańskie odpowiadaj� wzoro-
wi z czasów apostolskich. Stosujemy si� do natchnionej
rady z Listu do Hebrajczyków 10:24, 25: „Troszczmy si�
o siebie nawzajem, (...) nie opuszczaj�c naszych wspól-
nych zebrań, jak to niektórzy maj� w zwyczaju, ale doda-
j�c sobie otuchy. Róbmy to tym bardziej, że widzimy, jak
ten dzień si� przybliża”. Aby w trudnych czasach końca
zachowywać siły duchowe i post�pować nieskazitelnie,
potrzebujemy coraz wi�cej zach�t. Otrzymujemy je właś-
nie wtedy, gdy regularnie jesteśmy na zebraniach (Rzym.
1:11, 12). Jako chrześcijanie żyjemy wśród „zepsutego
i zdeprawowanego pokolenia”. Odrzucamy jednak świec-
kie pragnienia i bezbożne post�powanie (Filip. 2:15, 16;
Tyt. 2:12-14). Czy można sobie wyobrazić lepsze towa-
rzystwo niż towarzystwo sług Jehowy? (Ps. 84:10). I czy
jest coś, co przyniosłoby nam wi�ksze korzyści niż wspól-
ne analizowanie Słowa Bożego? Omówmy wi�c każde
z zebrań organizowanych dla naszego pożytku.
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ZEBRANIE W WEEKEND
5 W pierwszej cz�ści zebrania odbywaj�cego si�

w weekend wygłaszany jest wykład publiczny. Przedsta-
wia si� go głównie z myśl� o osobach postronnych,
z których cz�ść być może przyszła na zebranie po raz
pierwszy. To przemówienie biblijne odgrywa ważn� rol�
w zaspokajaniu potrzeb duchowych zarówno zaintereso-
wanych, jak i głosicieli (Dzieje 18:4; 19:9, 10).

6 Przemówienia publiczne podobne do tych, które wy-
głasza si� dzisiaj w zborach

´
Swiadków Jehowy, wygłaszał

Chrystus Jezus oraz apostołowie i ich współpracowni-
cy. Nie ulega w�tpliwości, że Jezus był najwybitniej-
szym mówc�, jaki kiedykolwiek żył na ziemi. Powiedziano
o nim: „Nigdy żaden człowiek nie mówił tak jak ten” (Ja-
na 7:46). Jego słuchacze byli zdumieni, bo przemawiał
„jak ktoś, kto ma władz�” (Mat. 7:28, 29). Ci, którzy
brali sobie do serca jego nauki, odnosili z nich wie-
le korzyści (Mat. 13:16, 17). Na Jezusie wzorowali si�
apostołowie. W Dziejach Apostolskich 2:14-36 zrelacjono-
wano dobitne wyst�pienie Piotra w dniu Pi�ćdziesi�tnicy
33 roku, które pobudziło do działania kilka tysi�cy słu-
chaczy. A jakiś czas później w Atenach niektórzy zo-
stali chrześcijanami po wysłuchaniu przemówienia Pawła
(Dzieje 17:22-34).

7 Dzisiaj miliony ludzi odnosi pożytek z wykładów pub-
licznych wygłaszanych na cotygodniowych zebraniach,
a także na zgromadzeniach i kongresach. Takie przemó-
wienia kieruj� uwag� obecnych na nauki chrześcijańskie
i zach�caj� ich do tego, żeby wytrwale pełnili służb� na
rzecz Królestwa. Warto zapraszać na nie zarówno osoby
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zainteresowane, jak i zupełnie postronne, żeby mogły
zdobywać podstawow� wiedz� biblijn�.

8 Wykłady publiczne maj� urozmaicon� tematyk�. Obej-
muje ona biblijne nauki i proroctwa, jak również zasady
i rady dotycz�ce życia rodzinnego, małżeństwa, proble-
mów młodzieży czy chrześcijańskich norm moralnych.
Niektóre przemówienia koncentruj� si� na cudownym
dziele stwórczym Jehowy. Inne uwypuklaj� godn� naśla-
dowania wiar�, odwag� czy lojalność różnych postaci bib-
lijnych i pokazuj�, czego można si� od nich nauczyć.

9 ˙
Zeby odnosić z wykładów jak najwi�cej korzyści, mu-

simy uważnie ich słuchać oraz odszukiwać i śledzić wer-
sety biblijne, które mówca czyta i objaśnia (Łuk. 8:18).
Jeśli w ten sposób upewniamy si�, że przekazywane po-
uczenia s� godne zaufania, b�dziemy zdecydowani moc-
no si� ich trzymać i wprowadzać je w czyn (1 Tes. 5:21).

10 Jeżeli jest wystarczaj�co dużo mówców, wykłady pub-
liczne s� wygłaszane co tydzień. Nierzadko zaprasza si�
w tym celu braci z pobliskich zborów. Gdy brakuje mów-
ców, wykłady należy organizować tak cz�sto, jak to tylko
możliwe.

11 Druga cz�ść zebrania odbywaj�cego si� w week-
end to studium Strażnicy. Polega ono na omawianiu za
pomoc� pytań i odpowiedzi artykułów publikowanych
w jej wydaniu do studium. Strażnica stanowi podstawo-
we źródło aktualnego pokarmu duchowego od Jehowy.

12 Myśli zawarte w artykułach do studium cz�sto wska-
zuj�, jak w życiu codziennym stosować zasady biblijne.
Dodaj� też chrześcijanom sił do przeciwstawiania si�
„duchowi świata” i unikania nieczystego post�powania
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(1 Kor. 2:12). Poza tym w Strażnicy omawiane s� różne
nauki i proroctwa biblijne, na które Jehowa rzuca coraz
jaśniejsze światło. A to pozwala nam wszystkim coraz le-
piej rozumieć prawd� i pozostawać na „ścieżce prawych”
(Prz. 4:18; Ps. 97:11). Dzi�ki obecności na studium Straż-
nicy i braniu w nim udziału umacniamy swoj� nadziej� na
sprawiedliwy nowy świat, zapowiedziany przez Jehow�
(Rzym. 12:12; 2 Piotra 3:13). Studium to pomaga nam też
piel�gnować owoce ducha i sprawia, że pragniemy służyć
Jehowie z jeszcze wi�ksz� gorliwości� (Gal. 5:22, 23). Po-
nadto dodaje nam sił do znoszenia przeciwności i do bu-
dowania „wspaniałego fundamentu na przyszłość”, dzi�ki
czemu �możemy si� mocno uchwycić nadziei na rzeczy-
wiste życie’ (1 Tym. 6:19; 1 Piotra 1:6, 7).

13 Co możemy robić, żeby odnosić pełny pożytek z te-
go posiłku duchowego? Zapoznawajmy si� wcześniej
z wyznaczonym materiałem—sami lub razem z rodzin�—
odszukujmy podane wersety, a potem wypowiadajmy si�
na zebraniu własnymi słowami. Dzi�ki temu prawda prze-
niknie do naszych serc i drudzy odnios� korzyści, słysz�c,
jak dajemy wyraz swojej wierze. A gdy sami b�dziemy
uważnie przysłuchiwać si� wypowiedziom innych, też od-
niesiemy korzyści z tego cotygodniowego studium.

ZEBRANIE W TYGODNIU
14 Każdego tygodnia zbór spotyka si� w Sali Królestwa

na zebraniu o nazwie Chrześcijańskie życie i służba. Ze-
branie to składa si� z trzech cz�ści, dzi�ki którym możemy
być wykwalifikowani do służenia Bogu (2 Kor. 3:5, 6). Pro-
gram tego zebrania i niezb�dne materiały s� zamieszczane
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w miesi�czniku Chrześcijańskie życie i służba—program
zebrań. Zawiera on również propozycje, jak prowadzić roz-
mowy w służbie.

15 Pierwsza cz�ść tego zebrania—Skarby ze Słowa Bo-
żego—przybliża nam tło i kontekst relacji biblijnych oraz
wskazuje ich praktyczne zastosowanie. Obejmuje prze-
mówienie, odczytanie fragmentu Biblii, a także omówie-
nie z udziałem obecnych rozdziałów przewidzianych do
przeczytania w danym tygodniu. W miesi�czniku

˙
Zycie

i służba znajdujemy pomoce wizualne i inne materiały
ułatwiaj�ce przyswajanie wiedzy. Ta gł�boka analiza Sło-
wa Bożego pomaga nam w życiu osobistym i w naucza-
niu innych, tak żeby każdy z nas mógł być „w pełni
umiej�tny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobre-
go czynu” (2 Tym. 3:16, 17).

16 W drugiej cz�ści zebrania—Ulepszajmy swoj� służ-
b�—wszyscy mamy możliwość praktycznie przygotowy-
wać si� do służby i ulepszać umiej�tność głoszenia i na-
uczania. Przedstawia si� wtedy pokazy, a oprócz tego
wyświetla i omawia filmy instruktażowe. Dzi�ki tej cz�ści
zebrania możemy mieć �wyszkolony j�zyk, żeby zm�czo-
nemu umieć odpowiedzieć właściwymi słowami’ (Izaj.
50:4).

17 Trzecia cz�ść zebrania—Chrześcijański tryb życia—
skupia si� na praktycznym zastosowaniu zasad biblijnych
w życiu codziennym (Ps. 119:105). Głównym jej punktem
jest zborowe studium Biblii, które podobnie jak studium
Strażnicy ma form� pytań i odpowiedzi.

18 Za każdym razem kiedy si� ukazuje nowy miesi�cznik˙
Zycie i służba, koordynator grona starszych b�dź poma-
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gaj�cy mu inny starszy starannie analizuje treść tej pub-
likacji i ustala, kto przedstawi poszczególne punkty. Co
tydzień w zebraniu przewodniczy któryś z nadzorców b�-
d�cy umiej�tnym nauczycielem. Braci do tego zadania
wybiera całe grono starszych. Do obowi�zków przewod-
nicz�cego należy dbanie o to, żeby zebrania zaczynały
si� i kończyły punktualnie, oraz udzielanie pochwał i po-
rad osobom przedstawiaj�cym zadania.

19 Jeżeli regularnie przygotowujemy si� do zebrania
chrześcijańskiego życia i służby, jesteśmy na nim obecni
i bierzemy w nim udział, to pogł�biamy wiedz� z Pisma´
Swi�tego, lepiej rozumiemy zasady biblijne i nabieramy
śmiałości w głoszeniu dobrej nowiny oraz biegłości w po-
zyskiwaniu uczniów. Z przebywania w życzliwym towarzy-
stwie i z pokrzepiaj�cych duchowo rozważań pożytek od-
nosz� również osoby nieb�d�ce jeszcze ochrzczonymi´
Swiadkami Jehowy. Kiedy przygotowujemy si� do tego
i innych zebrań, możemy korzystać z programu Watch-
tower Library, aplikacji JW Library˙, BIBLIOTEKI INTER-
NETOWEJ Strażnicy (jeśli s� dost�pne w danym j�zyku),
Przewodnika po publikacjach

´
Swiadków Jehowy lub też

z biblioteki w Sali Królestwa. W tej ostatniej znajduj� si�
wydawnictwa

´
Swiadków Jehowy, mi�dzy innymi Skoro-

widz do publikacji Towarzystwa Strażnica, a także różne
przekłady Biblii, konkordancje, słowniki oraz inne pomoc-
ne źródła. Każdy może korzystać z takiej biblioteki zarów-
no przed zebraniami, jak i po nich.
ZBI

´
ORKI DO SŁU

˙
ZBY KAZNODZIEJSKIEJ

20 W dni powszednie oraz w weekendy grupy głosicieli
spotykaj� si� o różnych porach na krótkich zbiórkach
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do służby. Odbywaj� si� one
zwykle w domach prywatnych
albo w innych dogodnych
miejscach, również w Salach
Królestwa. Gdy planuje si� je
dla niewielkich grup w kilku
różnych miejscach, głosicie-
lom łatwiej dotrzeć i na zbiór-
k�, i na teren. Można wtedy
szybko ich zorganizować i od
razu wyruszyć do służby. Po-
za tym nadzorca może poświ�cić osobom ze swojej gru-
py wi�cej uwagi. Kiedy wi�c grupy służby spotykaj� si�
oddzielnie, ma to swoje zalety. Jednak w pewnych oko-
licznościach—na przykład jeśli w ci�gu tygodnia w dzia-
łalności kaznodziejskiej uczestniczy mniej głosicieli—
korzystne może si� okazać poł�czenie kilku grup albo
nawet zorganizowanie zbiórki dla całego zboru w Sali
Królestwa lub innym odpowiednim miejscu. Dzi�ki temu
głosiciele b�d� mieli z kim współpracować. Organizowa-
nie zbiórek w Sali Królestwa bywa też praktyczne w cza-
sie świ�t obchodzonych w świecie. Ponadto zbiórki dla
całego zboru można zaplanować po studium Strażnicy.

21 Gdy grupy spotykaj� si� oddzielnie, w każdej z nich
zbiórk� prowadzi nadzorca grupy. Od czasu do czasu
może wyznaczyć do tego swojego zast�pc� lub inne-
go wykwalifikowanego brata. Prowadz�cy powinien si�
przygotować, żeby poruszyć myśli przydatne w służbie
kaznodziejskiej. Nast�pnie planuje si� współprac�, po
czym ktoś reprezentuje obecnych w modlitwie i grupa od

W trudnych
czasach końca
potrzebujemy
zach�t.
Otrzymujemy je,
gdy regularnie
jesteśmy
na zebraniach
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razu wyrusza do służby. Zbiórki trwaj� od pi�ciu do
siedmiu minut, a jeśli odbywaj� si� po zebraniu, powin-
ny być krótsze. Maj� być zach�caj�ce i praktyczne. Oso-
by nowe i inni, którzy potrzebuj� pomocy, mog� współ-
pracować z doświadczonymi głosicielami i dzi�ki temu si�
szkolić.
ZEBRANIA W NOWYCH LUB MAŁYCH ZBORACH

22 W miar� jak przybywa naśladowców Jezusa, wzrasta
też liczba zborów. Z wnioskiem o utworzenie nowego zbo-
ru zazwyczaj wyst�puje nadzorca obwodu. Gdy jednak
chodzi o mał� grup�, niekiedy lepiej jest, żeby należała
do najbliższego zboru.

23 Czasami niewielkie zbory składaj� si� z samych sióstr.
W takiej sytuacji siostra, która modli si� na zebraniu albo
je prowadzi, powinna zgodnie ze wskazówkami biblijnymi
nakrywać głow� (1 Kor. 11:3-16). Na ogół przewodniczy
zebraniu na siedz�co, zwrócona twarz� do grupy. Siostry
nie wygłaszaj� przemówień, ale poprzestaj� na odczyta-
niu i skomentowaniu materiału przygotowanego przez or-
ganizacj� Jehowy. Dla urozmaicenia mog� też go przed-
stawić w formie dyskusji lub pokazu. Jednej z sióstr Biuro
Oddziału zleca zajmowanie si� korespondencj� i dbanie
o przebieg zebrań. Z czasem obowi�zki te przejmuj� wy-
kwalifikowani do tego bracia.
ZGROMADZENIA OBWODOWE

24 Dwa razy w roku zbory należ�ce do tego samego
obwodu spotykaj� si� na jednodniowym zgromadzeniu
obwodowym. Te radosne wydarzenia daj� wszystkim spo-
sobność do tego, żeby �szeroko otworzyli swoje serca’
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dla innych chrześcijan (2 Kor. 6:11-13). Organizacja Je-
howy, przygotowuj�c biblijn� myśl przewodni� każdego
zgromadzenia oraz cały jego program, uwzgl�dnia kon-
kretne potrzeby. Pouczenia przekazywane s� w formie
przemówień, pokazów, scenek, monologów i wywiadów.
Takie aktualne wskazówki służ� zbudowaniu wszystkich
obecnych. Na zgromadzeniach tych odbywa si� chrzest
nowych

´
Swiadków, którzy w ten sposób potwierdzaj�

swoje oddanie si� Jehowie.

KONGRESY REGIONALNE
25 Raz w roku organizuje si� wi�ksze zgromadzenia,

zwane kongresami regionalnymi. Zwykle trwaj� one trzy
dni i uczestnicz� w nich zbory z kilku obwodów. Gdy na
terenie Oddziału jest mniej zborów, praktyczny może si�
okazać kongres dla wszystkich w jednym miejscu. W nie-
których rejonach świata kongresy mog� być urz�dzane
w nieco inny sposób—zależnie od lokalnych warunków
lub wskazówek organizacji. Od czasu do czasu w wybra-
nych krajach odbywaj� si� kongresy mi�dzynarodowe
albo specjalne, na które przybywaj� dziesi�tki tysi�cy´
Swiadków z różnych stron świata. Te wielkie zgromadze-
nia odbijaj� si� szerokim echem, dzi�ki czemu w minio-
nych latach wielu ludzi usłyszało dobr� nowin� o Króle-
stwie.

26 Dla ludu Jehowy kongresy to radosna okazja, żeby
wspólnie oddawać Mu cześć. Podaje si� na nich dokład-
niejsze objaśnienia prawd biblijnych. Czasami ogłasza si�
wydanie nowych publikacji przeznaczonych do studium
osobistego i studium w zborze lub do użytku w służbie
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kaznodziejskiej. Organizuje si� także chrzest. Kongresy
ogromnie si� przyczyniaj� do wzrostu duchowego obec-
nych. Dowodz�, że rzeczywiście tworzymy mi�dzynarodo-
w� społeczność bratersk�, złożon� z oddanych Bogu
chrześcijan, u których widać znak rozpoznawczy uczniów
Jezusa Chrystusa (Jana 13:35).

27 Dzi�ki obecności na zebraniach miejscowego zboru
oraz na wi�kszych zgromadzeniach sług Jehowy nabiera-
my sił do spełniania Jego woli. Jesteśmy też chronieni
przed świeckimi wpływami, które mogłyby osłabić nasz�
wiar�. Wszystkie takie spotkania przynosz� chwał� Je-
howie (Ps. 35:18; Prz. 14:28). Możemy być Mu naprawd�
wdzi�czni, że w obecnym czasie końca umożliwia nam ko-
rzystanie z takiego duchowego orzeźwienia.

WIECZERZA PA
´
NSKA

28 Raz w roku zbory
´
Swiadków Jehowy na całym świecie

obchodz� Wieczerz� Pańsk�, czyli Pami�tk� śmierci Jezu-
sa Chrystusa (1 Kor. 11:20, 23, 24). Jest to dla sług Je-
howy najważniejsze zebranie w roku. Otrzymaliśmy kon-
kretny nakaz, żeby obchodzić t� uroczystość (Łuk. 22:19).

29 Data Pami�tki śmierci Chrystusa pokrywa si� z dat�
Paschy, o której mówi Biblia (Wyjścia 12:2, 6; Mat. 26:17,
20, 26). Pascha była dorocznym świ�tem upami�tniaj�-
cym wyjście Izraelitów z Egiptu w roku 1513 p.n.e. Jeho-
wa polecił im wtedy, żeby 14 dnia pierwszego miesi�-
ca ksi�życowego spożyli baranka paschalnego i opuścili
Egipt, gdzie przebywali w niewoli (Wyjścia 12:1-51). Ta da-
ta przypada na 13 dzień po tym, jak w Jerozolimie po raz
pierwszy ukaże si� sierp Ksi�życa po nowiu najbliższym

ZEBRANIA, KT
´

ORE �ZACH�CAJ� DO MIŁO
´
SCI I DOBRYCH UCZYNK

´
OW’ 69



równonocy wiosennej. Zazwyczaj obchody Pami�tki zbie-
gaj� si� z pierwsz� pełni� po równonocy.

30 Na to, jak ma być obchodzona ta uroczystość, wska-
zuj� słowa Jezusa zanotowane w Ewangelii według Mate-
usza 26:26-28. Nie jest to żaden rytuał z akcentami mis-
tycznymi, lecz symboliczny posiłek, w którym uczestnicz�
ludzie powołani na współdziedziców Jezusa Chrystusa
w jego niebiańskim Królestwie (Łuk. 22:28-30). Wszyscy
inni oddani Bogu chrześcijanie oraz osoby postronne
przychodz� na Wieczerz� Pańsk� w charakterze obser-
watorów. Swoj� obecności� pokazuj�, że bardzo ceni� to,
co Jehowa Bóg udost�pnił całej ludzkości za pośrednic-
twem swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przed Pami�tk�
wygłaszany jest specjalny wykład publiczny, który ma za-
ch�cić obecnych do przyjścia na t� uroczystość i do dal-
szego studiowania Biblii.

31 Jako
´
Swiadkowie Jehowy z radości� wyczekujemy

okazji do wspólnego spotykania si� na zebraniach, na
których �troszczymy si� o siebie nawzajem i zach�camy
do miłości i dobrych uczynków’ (Hebr. 10:24). Niewolnik
wierny i roztropny organizuje zebrania dostosowane do
naszych duchowych potrzeb. Wszystkich sług Jehowy
oraz osoby zainteresowane prawd� zach�ca si� do regu-
larnego korzystania z nich w jak najpełniejszej mierze.
Dzi�ki temu, że szczerze cenimy to, co Jehowa nam
daje przez swoj� organizacj�, jesteśmy zespoleni wi�-
zi� jedności ze wszystkimi Jego sługami. A co ważniej-
sze, razem oddajemy Mu cześć i Go wysławiamy (Ps.
111:1).
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JEHOWA dał nam do naśladowania doskonały wzór
w osobie swojego Syna, Jezusa Chrystusa (1 Piotra
2:21). Kto wst�puje w jego ślady, zaczyna służyć Bogu
i głosić dobr� nowin�. A to przynosi mu duchowe
pokrzepienie. Jezus powiedział: „Przyjdźcie do mnie,
wszyscy utrudzeni i obci�żeni, a ja was pokrzepi�. Weź-
cie na siebie moje jarzmo i uczcie si� ode mnie, bo je-
stem łagodny i pokorny. Wtedy zaznacie pokrzepienia”
(Mat. 11:28, 29). Osoby, które przyj�ły zaproszenie Je-
zusa, nie zawiodły si� na jego obietnicy!

2 Jezus jako Najwi�kszy Sługa Boży osobiście we-
zwał niektórych ludzi, żeby zostali jego naśladowcami
(Mat. 9:9; Jana 1:43). Przeszkolił ich w służbie kaz-
nodziejskiej, a nast�pnie rozesłał, żeby pełnili j� tak
jak on (Mat. 10:1 do 11:1; 20:28; Łuk. 4:43). Później
głoszenie o Królestwie Bożym zlecił jeszcze 70 innym
uczniom (Łuk. 10:1, 8-11). Wysyłaj�c ich, oświadczył:
„Kto słucha was, ten słucha także mnie. Kto lekceważy
was, ten lekceważy także mnie. A kto lekceważy mnie,
ten lekceważy również Tego, który mnie posłał” (Łuk.
10:16). Podkreślił w ten sposób, jak ogromna odpowie-
dzialność na nich spoczywa. Mieli reprezentować Naj-
wyższego Boga i Jego Syna! To samo można powie-
dzieć o każdym, kto dzisiaj reaguje na zaproszenie
Jezusa: „B�dź moim naśladowc�” (Łuk. 18:22; 2 Kor.
2:17). Do wszystkich tych osób odnosi si� Boży nakaz

ROZDZIAŁ 8

Głosiciele dobrej nowiny
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głoszenia dobrej nowiny o Królestwie i pozyskiwania
uczniów (Mat. 24:14; 28:19, 20).

3 Dzi�ki przyj�ciu wspomnianego zaproszenia mogli-
śmy poznać Jehow� Boga i Jezusa Chrystusa (Jana
17:3). Poznaliśmy sposób post�powania i myślenia Je-
howy. Z Jego pomoc� �przeobraziliśmy swój umysł’,
�włożyliśmy na siebie now� osobowość’ i dostosowali-
śmy swoje post�powanie do prawych zasad zawartych
w Biblii (Rzym. 12:1, 2; Efez. 4:22-24; Kol. 3:9, 10).
Z wdzi�czności dla Boga oddaliśmy Mu swoje życie
i usymbolizowaliśmy to chrztem. W ten sposób staliśmy
si� ordynowanymi sługami Bożymi.

4 Zawsze pami�tajmy, że jeśli pełnimy służb� dla Boga,
musimy mieć „niewinne r�ce i czyste serce” (Ps. 24:3, 4;
Izaj. 52:11; 2 Kor. 6:14 do 7:1). Dzi�ki wierze w Jezusa
Chrystusa zyskaliśmy czyste sumienie (Hebr. 10:19-23,
35, 36; Obj. 7:9, 10, 14). Apostoł Paweł wezwał chrześ-
cijan, żeby wszystko robili na chwał� Boż� i nie gorszyli
drugich. Z kolei apostoł Piotr podkreślił, że przykładne
post�powanie odgrywa istotn� rol� w pozyskiwaniu in-
nych dla prawdy (1 Kor. 10:31, 33; 1 Piotra 3:1). Jak mo-
żemy pomóc komuś, żeby zacz�ł spełniać te wymagania
i przył�czył si� do nas jako głosiciel dobrej nowiny?
NOWI GŁOSICIELE

5 Gdy założysz studium biblijne, od samego pocz�tku
zach�caj zainteresowanego do dzielenia si� zdobywan�
wiedz�—na przykład w rozmowach z rodzin�, przyja-
ciółmi czy współpracownikami. Jest to ważny element
nauczania nowych, który pomoże im zostać naśladow-
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cami Jezusa Chrystusa i głosicielami dobrej nowiny
(Mat. 9:9; Łuk. 6:40). Kiedy zainteresowany zrobi po-
st�py duchowe i nabierze doświadczenia w prowadze-
niu takich nieoficjalnych rozmów, z pewności� zaprag-
nie uczestniczyć w służbie kaznodziejskiej razem ze
zborem.
SPEŁNIANIE WYMAGA

´
N

6 Zanim po raz pierwszy zaprosisz dan� osob� do
służby od domu do domu, musisz si� upewnić, że speł-
nia określone wymagania. Jeżeli ktoś bierze z nami
udział w działalności ewangelizacyjnej, publicznie iden-
tyfikuje si� ze

´
Swiadkami Jehowy. Jest wtedy oczywis-

te, że już dostosował życie do prawych zasad Jehowy
i może być nieochrzczonym głosicielem.

7 Gdy w czasie studium b�dziesz omawiać z zaintere-
sowanym zasady biblijne, prawdopodobnie poznasz je-
go sytuacj� życiow�. Możesz zauważyć, że wprowadza
w czyn to, czego si� dowiaduje. Ale starsi zechc� si�
z wami spotkać, żeby omówić pewne dziedziny jego
życia.

8 Do przeprowadzenia rozmowy z tob� i osob� za-
interesowan� koordynator grona starszych wyznaczy
dwóch nadzorców, w tym jednego z komitetu służby.
W zborach, w których jest niewielu starszych, można
poprosić o to któregoś ze starszych i umiej�tnego słu-
g� pomocniczego. Wyznaczeni bracia powinni przepro-
wadzić t� rozmow� jak najszybciej. Jeśli zostan� o to
poproszeni przy okazji zebrania, może uda im si� z wa-
mi porozmawiać zaraz po nim. Powinni przy tym zadbać
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o mił� atmosfer�. Zanim zainteresowany zostanie nie-
ochrzczonym głosicielem, trzeba si� upewnić, że:
1) Uważa Bibli� za natchnione Słowo Boże (2Tym. 3:16).
2) Zna podstawowe nauki biblijne i w nie wierzy,

wi�c gdy ktoś zada mu pytanie, odpowie na nie
zgodnie z Bibli�, a nie z naukami religii fałszywej
b�dź jakimiś własnymi pogl�dami (Mat. 7:21-23;
2 Tym. 2:15).

3) Stosuje si� do biblijnego nakazu, żeby spotykać si�
z ludem Jehowy na zebraniach zborowych, jeśli jest
w stanie to robić (Ps. 122:1; Hebr. 10:24, 25).

4) Wie, co Biblia mówi o niemoralnych kontaktach sek-
sualnych, mi�dzy innymi o cudzołóstwie, poligamii
czy homoseksualizmie, i uwzgl�dnia to w swoim
życiu. Nie mieszka pod jednym dachem z osob�
płci przeciwnej, jeśli nie jest to jego współmałżonek
lub krewny (Mat. 19:9; 1 Kor. 6:9, 10; 1 Tym. 3:2, 12;
Hebr. 13:4).

5) Przestrzega biblijnego zakazu upijania si� i jeśli
nie wchodz� w gr� wzgl�dy medyczne, nie zażywa
żadnych środków odurzaj�cych ani uzależniaj�cych
(czy to naturalnych, czy syntetycznych) (2 Kor. 7:1;
Efez. 5:18; 1 Piotra 4:3, 4).

6) Rozumie, jak ważne jest unikanie złego towarzystwa
(1 Kor. 15:33).

7) Całkowicie zerwał z wszelkimi organizacjami religii
fałszywej, do których należał. Przestał chodzić
na ich nabożeństwa, brać udział w ich działalności
i popierać je finansowo (2 Kor. 6:14-18; Obj. 18:4).
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8) Nie jest w żaden sposób zaangażowany w sprawy
polityczne tego świata (Jana 6:15; 15:19; Jak. 1:27).

9) Zachowuje całkowit� neutralność w konfliktach
mi�dzy narodami (Izaj. 2:4).

10) Naprawd� chce być
´
Swiadkiem Jehowy (Ps. 110:3).

9 Jeśli starsi nie s� pewni, jakie pogl�dy ma zaintere-
sowany w którejś z tych spraw, powinni j� z nim prze-
dyskutować. Mog� na przykład skorzystać z podanych
wersetów. Ważne jest, by ktoś taki rozumiał, że oso-
by, które bior� udział w działalności ewangelizacyjnej
prowadzonej przez

´
Swiadków Jehowy, musz� przestrze-

gać w życiu wymienionych powyżej norm biblijnych. Je-
go wypowiedzi pomog� starszym ustalić, czy wie, czego
si� od niego oczekuje, i czy w rozs�dnej mierze spełnia
te wymagania.

10 Starsi powinni jak najszybciej poinformować zain-
teresowanego, czy może zostać głosicielem. W wi�kszo-
ści wypadków zrobi� to pod koniec rozmowy. Jeżeli od-
powiada on stawianym wymaganiom, serdecznie go
przywitaj� jako nowego głosiciela (Rzym. 15:7). Zach�-
c� go, żeby jak najszybciej zacz�ł wyruszać do służby
i na koniec miesi�ca złożył z niej sprawozdanie. Wyjaś-
ni� mu, że gdy nieochrzczony głosiciel złoży je po
raz pierwszy, tworzy si� dla niego „Zborowe zestawie-
nie sprawozdań głosiciela” i umieszcza w dokumenta-
cji zboru. Starsi zbieraj� te informacje, żeby organi-
zacja mogła należycie zadbać o działalność religijn�´
Swiadków Jehowy na całym świecie i żeby poszczegól-
ni głosiciele mogli brać w niej udział i otrzymywać
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duchow� pomoc. Starsi powiadomi� nowego głosicie-
la, że wszelkie dane osobowe s� wykorzystywane zgod-
nie z „Globaln� polityk�

´
Swiadków Jehowy dotycz�c�

ochrony danych” opublikowan� w serwisie interneto-
wym jw.org.

11 Jeśli bliżej zapoznamy si� z nowym głosicielem i b�-
dziemy interesować si� jego post�pami, możemy wy-
wrzeć na niego korzystny wpływ. Może go to zach�cić
do regularnego składania sprawozdań z działalności
kaznodziejskiej i do zwi�kszania wysiłków w służbie dla
Jehowy (Filip. 2:4; Hebr. 13:2).

12 Kiedy starsi ustal�, że osoba studiuj�ca Bibli� na-
daje si� na głosiciela, poinformuj� j�, że odt�d może
korzystać z ksi�żki Zorganizowani do spełniania woli
Jehowy. Gdy złoży pierwsze sprawozdanie ze służby,
w zborze należy podać krótkie ogłoszenie, że jest no-
wym nieochrzczonym głosicielem.
POMAGANIE MŁODYM

13 Głosicielami dobrej nowiny mog� być również dzie-
ci. Jezus ch�tnie przebywał z dziećmi i udzielał im bło-
gosławieństwa (Mat. 19:13-15; 21:15, 16). Obowi�zek
wychowywania ich spoczywa na rodzicach, ale inne
osoby w zborze zapewne też b�d� chciały wspierać
młodych, którzy szczerze pragn� głosić o Królestwie.
Rodzice swoim dobrym przykładem mog� wiele zrobić,
żeby zach�cić dziecko do gorliwego głoszenia. Jeśli po-
st�puje ono właściwie i serce pobudza je do rozmawia-
nia z innymi o swojej wierze, to jak jeszcze można mu
pomóc?
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14 Któreś z rodziców powinno poprosić członka zbo-
rowego komitetu służby o przeprowadzenie z dziec-
kiem rozmowy i ustalenie, czy spełnia ono wymagania
stawiane głosicielom. Koordynator zadba wtedy, żeby
dwóch starszych (w tym jeden ze zborowego komitetu
służby) spotkało si� z dzieckiem i co najmniej z jednym
z jego chrześcijańskich rodziców albo prawnych opieku-
nów. Jeżeli ma ono podstawow� wiedz� biblijn� i widać,
że naprawd� chce brać udział w służbie, świadczy to
o jego wyraźnych post�pach duchowych. Po uwzgl�d-
nieniu tych i innych czynników—podobnych jak w wy-
padku dorosłych—starsi ci ustal�, czy dziecko może
zostać nieochrzczonym głosicielem (Łuk. 6:45; Rzym.
10:10). Podczas takiej rozmowy nie ma potrzeby poru-
szać pewnych kwestii, które zazwyczaj omawia si� z do-
rosłymi, a które z oczywistych wzgl�dów nie dotycz�
dzieci.

15 Starsi powinni przy tej okazji pochwalić dziecko za
post�py i zach�cić je do postawienia sobie celu, jakim
jest chrzest. Pochwal� też rodziców, którzy z pewnoś-
ci� robi�, co mog�, żeby wpajać prawd� w serce dziec-
ka. Zach�c� ich do zapoznania si� z materiałem, któ-
ry pomoże im dalej je wspierać, zatytułowanym „Do
chrześcijańskich rodziców” (strony 179-181).
ODDANIE SI� BOGU I CHRZEST

16 Jeśli pod wpływem nabywanej wiedzy i miłości do
Jehowy dostosowałeś życie do Jego wymagań i zacz�-
łeś brać udział w służbie, to powinieneś potwierdzić, że
ł�czy ci� z Nim osobista wi�ź. Jak to zrobić? Musisz
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oddać Mu swoje życie i usymbolizować to chrztem (Mat.
28:19, 20).

17 Oddanie w sensie biblijnym oznacza oddzielenie do
świ�tego celu. Kto chce oddać si� Bogu, powinien zwró-
cić si� do Niego w modlitwie i uroczyście Mu przyrzec,
że swoje życie poświ�ci na służb� dla Niego i b�dzie
chodzić Jego drogami. Oznacza to, że pragnie na za-
wsze pozostać oddany wył�cznie Jemu (Powt. Pr. 5:9).
Decyzja ta jest spraw� czysto osobist�. Nikt nie może
jej podj�ć za ciebie.

18 Nie wystarczy jednak powiedzieć Jehowie na osob-
ności, że chce si� do Niego należeć. Trzeba także po-
kazać to innym, czyli tak jak Jezus dać si� ochrzcić
(1 Piotra 2:21; 3:21). Co wi�c powinieneś zrobić, jeśli już
postanowiłeś służyć Jehowie i chcesz zostać ochrzczo-
ny? Powiadom o tym koordynatora grona starszych.
Brat ten wyznaczy kilku nadzorców, żeby z tob� poroz-
mawiali i si� upewnili, czy spełniasz Boże wymagania
stawiane osobom zgłaszaj�cym si� do chrztu. Wi�cej
informacji na ten temat znajdziesz w tej publikacji,
w cz�ści zatytułowanej „Do nieochrzczonego głosiciela”
(strony 182-184) oraz w cz�ści „Pytania dla osób, któ-
re chc� zostać ochrzczone” (strony 185-207).

SPRAWOZDANIA DOTYCZ�CE ROZWOJU DZIAŁALNO
´
SCI

19 Doniesienia o rozwoju czystego wielbienia na świe-
cie od lat s� dla ludu Jehowy źródłem zach�t. Odk�d
Jezus Chrystus po raz pierwszy powiedział uczniom, że
dobra nowina b�dzie głoszona na całej ziemi, prawdzi-
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wi chrześcijanie żywo interesuj� si� tym, jak te słowa
si� spełniaj� (Mat. 28:19, 20; Marka 13:10; Dzieje 1:8).

20 Pierwsi naśladowcy Jezusa lubili słuchać relacji
dotycz�cych rozwoju dzieła głoszenia (Marka 6:30).
Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy si�, że w dniu
Pi�ćdziesi�tnicy 33 roku n.e. został wylany duch świ�ty
na jakieś 120 osób. Jeszcze w tym samym dniu liczba
uczniów wzrosła do około 3000, a wkrótce potem do
około 5000. Poza tym jak wynika z kolejnych sprawo-
zdań, „Jehowa sprawiał, że codziennie przył�czali si� do
nich inni wchodz�cy na drog� wybawienia” i że „uwie-
rzyło nawet wielu kapłanów” (Dzieje 1:15; 2:5-11, 41, 47;
4:4; 6:7). Zachwycaj�ce doniesienia o tym wzroście mu-
siały bardzo zach�cać uczniów. Zagrzewały ich do kon-
tynuowania zleconej przez Boga działalności, i to mimo
zaciekłych prześladowań, za którymi stali żydowscy
przywódcy religijni.

21 Około roku 60 lub 61 Paweł napisał w Liście do Ko-
losan, że dobra nowina „wydaje owoce i szerzy si� na
całym świecie” oraz że „była głoszona wszelkiemu stwo-
rzeniu pod niebem” (Kol. 1:5, 6, 23, przypis). Pierwsi
chrześcijanie byli posłuszni słowom Boga, dlatego przed
końcem żydowskiego systemu rzeczy, czyli przed ro-
kiem 70, dzi�ki wsparciu ducha świ�tego zdołali prze-
prowadzić dzieło głoszenia na ogromn� skal�. Infor-
macje o tym, czego dokonywano, były dla wiernych
chrześcijan bardzo pokrzepiaj�ce.

22 Podobnie nowożytna organizacja Jehowy stara si�
sporz�dzać sprawozdania z działalności, któr� tak
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zapowiedziano w Ewangelii według Mateusza 24:14: „Ta
dobra nowina o Królestwie b�dzie głoszona na całym
świecie na świadectwo wszystkim narodom. A potem
nadejdzie koniec”. Jako oddani słudzy Boży mamy do
wypełnienia pilne zadanie. Każdy z nas powinien zdoby-
wać si� na wysiłki, żeby przed nadejściem końca dzieło
głoszenia zostało należycie wykonane. Jehowa dopilnu-
je, żeby si� tak stało, i jeśli angażujemy si� w t� prac�,
b�dzie patrzył na nas z uznaniem (Ezech. 3:18-21).

TWOJE OSOBISTE SPRAWOZDANIE ZE SŁU
˙
ZBY

23 Jakie informacje podajemy w naszych sprawozda-
niach? Zawiera je specjalny formularz „Sprawozdanie ze
służby”, ale pomocne mog� być też poniższe uwagi.

24 W rubryce „Publikacje (drukowane i elektroniczne)”
wpisz, ile publikacji udost�pniłeś ludziom, którzy nie s�
ochrzczonymi

´
Swiadkami Jehowy—czy to wr�czaj�c je

bezpośrednio, czy też wysyłaj�c link do ich wersji elek-
tronicznych. W rubryce „Wyświetlone filmy” wpisz, ile
razy odtworzyłeś któryś z naszych filmów.

25 W rubryce „Odwiedziny ponowne” podaj, ile razy na-
wi�załeś z kimś kontakt, żeby podtrzymać jego zainte-
resowanie. Odwiedzin ponownych można dokonać przez
złożenie komuś wizyty, napisanie do niego listu, zatele-
fonowanie, wysłanie SMS-a czy e-maila lub dostarcze-
nie publikacji. Również każde przeprowadzone studium
biblijne można traktować jako odwiedziny ponowne. Po-
za tym rodzic prowadz�cy rodzinne wielbienie, w któ-
rym uczestniczy nieochrzczone dziecko, może każdego
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tygodnia uwzgl�dnić w spra-
wozdaniu jedne odwiedziny.

26 Chociaż studium biblijne
prowadzi si� zazwyczaj co ty-
dzień, w danym miesi�cu li-
czy si� je jako jedno studium.
Głosiciele powinni podawać
w sprawozdaniu ł�czn� liczb�
różnych studiów biblijnych,
które prowadzili w ci�gu mie-
si�ca. Chodzi o studia z oso-
bami nieb�d�cymi

´
Swiadkami albo z nowo ochrzczo-

nymi, z którymi nie skończono jeszcze omawiać ksi�żki
Już zawsze ciesz si� życiem! Członek komitetu służby
może też kogoś poprosić o prowadzenie studium z nie-
czynnym bratem lub siostr�.

27 Ważne jest właściwe wypełnianie rubryki „Godziny”.
Zasadniczo chodzi o czas poświ�cony na głoszenie od
domu do domu, dokonywanie odwiedzin ponownych,
prowadzenie studiów biblijnych oraz na inne formy gło-
szenia oficjalnego lub nieoficjalnego ludziom, którzy nie
s�

´
Swiadkami Jehowy. Gdy współpracuje ze sob� dwóch

głosicieli, każdy z nich może zapisać czas sp�dzony
w służbie. Ale dokonanie odwiedzin albo przeprowadze-
nie studium biblijnego odnotuje tylko jeden z nich. Obo-
je rodzice mog� podać w sprawozdaniu maksymalnie
po jednej godzinie tygodniowo, jeśli pouczaj� dzie-
ci w ramach rodzinnego wielbienia Boga. Mówcy mo-
g� uwzgl�dnić w sprawozdaniu czas poświ�cony na

Czy ty osobiście
zdobywasz si�
na wysiłki,
żeby przed
nadejściem końca
dzieło głoszenia
zostało należycie
wykonane?
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wygłaszanie wykładów publicznych. Może to zrobić rów-
nież osoba tłumacz�ca wykład. Nie uwzgl�dnia si� na-
tomiast czasu poświ�canego na takie zaj�cia, jak przy-
gotowywanie si� do służby, udział w zbiórkach czy
załatwianie w czasie służby jakichś spraw.

28 Ustalaj�c, co uznać za czas sp�dzony w służbie,
każdy głosiciel musi przejawiać rozwag� i kierować si�
sumieniem wyszkolonym na Biblii. Jedni głosz� na te-
renach g�ściej zaludnionych, a drudzy na rzadziej za-
ludnionych, gdzie przemieszczanie si� zabiera dużo cza-
su. Tereny s� różne i poszczególni głosiciele w zborach
na całym świecie różni� si� podejściem do tego, co
uznać za służb�. Ciało Kierownicze nie narzuca nikomu,
co w omawianej sprawie ma dyktować mu sumienie.
Również nikt inny nie został upoważniony, żeby w tej
sprawie os�dzać drugich (Mat. 6:1; 7:1; 1 Tym. 1:5).

29 Ilość czasu sp�dzonego w służbie należy podawać
w pełnych godzinach. Wyj�tkiem jest sytuacja, gdy gło-
siciel ma duże ograniczenia, wynikaj�ce mi�dzy innymi
z podeszłego wieku, pobytu w domu opieki b�dź cho-
roby czy inwalidztwa, które uniemożliwia mu opuszcza-
nie mieszkania. Ktoś taki może podać w sprawozdaniu
każde 15 minut, które poświ�cił na dzielenie si� dobr�
nowin�. Nawet jeśli przeznacza na to tylko kwadrans
miesi�cznie, powinien go uj�ć w sprawozdaniu. Dzi�ki
temu b�dzie zaliczany do grona regularnych głosicieli
Królestwa. Postanowienie to dotyczy również tych, któ-
rzy maj� przejściowe trudności—na przykład przez mie-
si�c nie mog� si� swobodnie poruszać wskutek po-
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ważnej choroby lub urazu. Obejmuje ono tylko osoby
o bardzo ograniczonych możliwościach. O tym, czy ktoś
może skorzystać z tego postanowienia, decyduje zbo-
rowy komitet służby.
„ZBOROWE ZESTAWIENIE SPRAWOZDA

´
N GŁOSICIELA”

30 Twoje sprawozdanie ze służby za każdy miesi�c
jest wpisywane do „Zborowego zestawienia sprawozdań
głosiciela”. Dane te s� własności� miejscowego zboru.
Jeśli planujesz si� przenieść, poinformuj o tym star-
szych w swoim zborze. Sekretarz dopilnuje, żeby te do-
kumenty zostały przekazane do twojego nowego zboru.
Dzi�ki temu starsi b�d� mogli ci� tam przywitać i oto-
czyć duchow� opiek�. Gdybyś jednak przebywał poza
swoim zborem nie dłużej niż trzy miesi�ce, sprawozda-
nia ze służby nadal przesyłaj do niego.
DLACZEGO SKŁADAMY SPRAWOZDANIA ZE SŁU

˙
ZBY

31 Czy zdarza ci si� zapomnieć o złożeniu sprawozda-
nia ze służby? Chyba każdemu z nas trzeba czasem
o tym przypomnieć. Jeżeli jednak mamy właściwe po-
dejście do składania sprawozdań i rozumiemy, dlacze-
go jest to ważne, łatwiej nam b�dzie o tym pami�tać.

32 Niektórzy si� zastanawiaj�: „Skoro Jehowa wie, co
robi� w służbie dla Niego, to po co mam składać spra-
wozdanie?”. Jehowa rzeczywiście wie, co robimy i czy
w służb� angażujemy si� cał� dusz�, czy raczej mamy
w niej minimalny udział. Zauważmy jednak, że zadbał
On o utrwalenie na piśmie, ile dni Noe sp�dził w arce,
ile lat Izraelici w�drowali po pustkowiu, a także ilu z nich
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dochowało wierności, a ilu było nieposłusznych. Ka-
zał utrwalić informacje dotycz�ce stopniowego podbo-
ju ziemi Kanaan oraz osi�gni�ć wiernych s�dziów izrael-
skich. Polecił szczegółowo opisać wiele czynów swoich
sług. Te natchnione pisemne relacje wyraźnie pokazuj�,
jak Bóg podchodzi do sporz�dzania dokładnych spra-
wozdań.

33 Sprawozdania z wydarzeń historycznych zawarte
w Biblii świadcz� o tym, że słudzy Jehowy prowadzili za-
piski bardzo skrupulatnie. Niejedno z nich zatraciłoby
swoj� wymow�, gdyby nie zawierało konkretnych liczb.
Rozważ nast�puj�ce przykłady: Rodzaju 46:27; Wyjścia
12:37; S�dziów 7:7; 2 Królów 19:35; 2 Kronik 14:9-13;
Jana 6:10; 21:11; Dzieje 2:41; 19:19.

34 Chociaż nasze sprawozdania z działalności kazno-
dziejskiej nie daj� pełnego obrazu tego, co robimy
w służbie dla Jehowy, to stanowi� dla Jego organiza-
cji cenn� pomoc. W I wieku, gdy apostołowie wró-
cili z kampanii ewangelizacyjnej, opowiedzieli Jezusowi
„o wszystkim, co zrobili i czego nauczali” (Marka 6:30).
Niekiedy ze sprawozdań wynika, że pewne aspekty służ-
by wymagaj� szczególnej uwagi. Dane liczbowe mog�
wskazywać, że w niektórych dziedzinach zanotowano
post�p, a w innych nie, na przykład że liczba głosicieli
nie rośnie tak jak wcześniej. Może trzeba udzielić za-
ch�t albo rozwi�zać jakieś problemy. Nadzorcy analizu-
j� wi�c sprawozdania i staraj� si� usuwać czynniki
hamuj�ce post�py poszczególnych osób czy całego
zboru.
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35 Dzi�ki sprawozdaniom organizacja Boża może też
ustalić, gdzie potrzeba wi�cej głosicieli. Które tereny s�
owocniejsze? Gdzie rozwój jest niewielki? Jakie publika-
cje pomogłyby ludziom poznać prawd�? Informacje ta-
kie pozwalaj� lepiej ocenić i zaspokoić zapotrzebowanie
na literatur� w różnych rejonach świata.

36 Poza tym sprawozdania działaj� zach�caj�co. Czy
nie jesteśmy zachwyceni, gdy si� dowiadujemy o pra-
cy naszych braci zaj�tych głoszeniem dobrej nowiny na
całej ziemi? Wiadomości o wzroście pomagaj� nam
uzmysłowić sobie, jak rozwija si� organizacja Jehowy.
Przeżycia współwyznawców pokrzepiaj� nas, rozniecaj�
w nas gorliwość i pobudzaj� do zwi�kszania udzia-
łu w działalności kaznodziejskiej (Dzieje 15:3). A za-
tem składanie sprawozdań ze służby jest bardzo ważne
i świadczy o tym, że interesujemy si� braćmi na całym
świecie. Ponadto w tej na pozór mało znacz�cej spra-
wie pokazujemy, że jesteśmy podporz�dkowani posta-
nowieniom organizacji Jehowy (Łuk. 16:10; Hebr. 13:17).
WYZNACZANIE SOBIE CEL

´
OW

37 Nie ma powodu, żebyśmy porównywali swoj� służ-
b� z wynikami innych (Gal. 5:26; 6:4). Warunki poszcze-
gólnych osób si� różni�. Z drugiej strony dużo korzyści
przynosi wyznaczanie sobie realistycznych celów, które
pomog� nam ocenić własne post�py w służbie. Osi�ga-
nie takich celów sprawia nam radość.

38 Nie ulega w�tpliwości, że obecnie Jehowa przyśpie-
sza zgromadzanie ludzi, których ochroni podczas „wiel-
kiego ucisku” (Obj. 7:9, 14).

˙
Zyjemy w okresie, gdy
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spełnia si� proroctwo Izajasza: „Malutki stanie si� ty-
si�cem, a niewielki—pot�żnym narodem. Ja, Jehowa,
przyśpiesz� to w odpowiednim czasie” (Izaj. 60:22). To
niezwykły zaszczyt, że w tych doniosłych dniach ostat-
nich możemy być głosicielami dobrej nowiny! (Mat.
24:14).
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JEZUS dał swoim naśladowcom przykład gorliwego gło-
szenia dobrej nowiny. Nie czekał, aż ludzie przyjd� do
niego, ale sam do nich szedł—rozmawiał z nimi i na-
uczał ich w domach oraz w miejscach publicznych (Mat.
9:35; 13:36; Łuk. 8:1). Nawi�zywał rozmowy z poszcze-
gólnymi osobami, uczył na osobności swoich uczniów
i przemawiał do wielotysi�cznych rzesz (Marka 4:10-13;
6:35-44; Jana 3:2-21). Przy każdej nadarzaj�cej si�
okazji zach�cał innych i dodawał im otuchy (Łuk. 4:16-
19). Nie pomijał żadnej sposobności, żeby dawać świa-
dectwo—nawet jeśli potrzebował odpoczynku (Marka
6:30-34; Jana 4:4-34). Czy biblijne relacje o jego służ-
bie nie pobudzaj� nas do wzorowania si� na nim? Z ca-
ł� pewności� pragniemy to robić—tak jak apostołowie
(Mat. 4:19, 20; Łuk. 5:27, 28; Jana 1:43-45).

2 Zastanówmy si� nad tym, jakie możliwości maj� dziś
chrześcijanie, żeby uczestniczyć w działalności, któr�
Jezus Chrystus zapocz�tkował blisko 2000 lat temu.
GŁOSZENIE OD DOMU DO DOMU

3 Jako
´
Swiadkowie Jehowy dostrzegamy wartość sys-

tematycznego głoszenia dobrej nowiny o Królestwie od
domu do domu. T� metod� stosujemy tak powszech-
nie, że stała si� naszym znakiem rozpoznawczym.
O tym, że jest skuteczna i pozwala docierać w krótkim

ROZDZIAŁ 9

Metody głoszenia
dobrej nowiny
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czasie do milionów ludzi, świadcz� wspaniałe wyniki
(Mat. 11:19; 24:14). Bior�c udział w tej formie głosze-
nia, dowodzimy, że kochamy Jehow� i bliźnich (Mat. 22:
34-40).

4 Głoszenie od domu do domu nie jest współczesnym
wynalazkiem

´
Swiadków Jehowy. Apostoł Paweł powie-

dział, że nauczał ludzi w ich domach. Chrześcijańskim
nadzorcom z Efezu tak opisał swoj� służb� od pierw-
szego dnia, gdy przybył do prowincji Azja: „Nie wyma-
wiałem si� od przekazywania wam wszystkiego, co po-
żyteczne, ani od nauczania was (...) od domu do domu”.
Był to jeden ze sposobów, w jaki Paweł �zarówno

˙
Zy-

dom, jak i Grekom dawał dokładne świadectwo i wyjaś-
niał, że powinni okazać skruch�, nawrócić si� do Boga
i wierzyć w naszego Pana, Jezusa’ (Dzieje 20:18, 20,
21). W tamtym czasie cesarze rzymscy propagowali bał-
wochwalstwo i wiele osób okazywało „bojaźń przed bó-
stwami”. Ludzie koniecznie wi�c musieli szukać „Boga,
który uczynił świat i wszystko, co na nim”, i który wzy-
wał „wszystkich ludzi, żeby okazali skruch�” (Dzieje 17:
22-31).

5 Dzisiaj dotarcie do innych z dobr� nowin� jest jesz-
cze pilniejsze. Szybko zbliża si� koniec obecnego złego
systemu rzeczy. Zdaj�c sobie z tego spraw�, staramy
si� zwi�kszać swoje wysiłki w służbie od domu do do-
mu, bo wiemy, że ta wypróbowana metoda jest najlep-
szym sposobem wyszukiwania ludzi spragnionych praw-
dy. Teraz okazuje si� równie skuteczna jak za czasów
Jezusa i apostołów (Marka 13:10).
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6 Czy bierzesz pełny udział w głoszeniu od domu do
domu? Jeżeli tak, to b�dź pewny, że podobasz si� Je-
howie (Ezech. 9:11; Dzieje 20:35). Ta forma głoszenia
nie dla każdego jest łatwa. Być może masz jakieś fizycz-
ne ograniczenia lub głosisz na terenie, na którym ma-
ło kto chce słuchać. Może nawet musisz znosić trud-
ności zwi�zane z restrykcjami nałożonymi przez władze.
A może jesteś nieśmiały i trudno ci nawi�zywać rozmo-
wy z nieznajomymi. Z tych powodów za każdym razem,
gdy wyruszasz do służby od domu do domu, masz pew-
ne obawy. Ale nie zniech�caj si� (Wyjścia 4:10-12).
W podobnej sytuacji znajduje si� wielu twoich braci.

7 Jezus obiecał swoim uczniom: „B�d� z wami przez
wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy” (Mat.
28:20). Słowa te dodaj� nam sił do pozyskiwania ucz-
niów. Czujemy to, co apostoł Paweł, który napisał: „Do
wszystkiego mam sił� dzi�ki Temu, który mnie umacnia”
(Filip. 4:13). Staraj si� brać pełny udział w służbie od
domu do domu organizowanej przez zbór. Współpraca
z innymi b�dzie dla ciebie źródłem zach�t i wsparcia.
Módl si� o pomoc w pokonywaniu wszelkich przeszkód
i wysilaj si� w rozgłaszaniu dobrej nowiny (1 Jana 5:14).

8 Przedstawianie innym prawdy z Biblii da ci okazje do
tego, żeby „bronić swojej nadziei” (1 Piotra 3:15). Co-
raz lepiej b�dziesz dostrzegać kontrast mi�dzy tymi,
którzy maj� nadziej� na przyjście Królestwa, a tymi, któ-
rzy jej nie maj� (Izaj. 65:13, 14). B�dziesz si� cieszyć,
że zgodnie z poleceniem Jezusa pozwalasz �świecić
swojemu światłu’. Może nawet pomożesz komuś poznać
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Jehow� i prawd�, która prowadzi do życia wiecznego
(Mat. 5:16; Jana 17:3; 1 Tym. 4:16).

9 Służb� od domu do domu organizuje si� w zborze
zarówno w weekendy, jak i w dni powszednie. Jeżeli na
jakimś terenie trudno zastać mieszkańców w ci�gu dnia,
zbiórki urz�dza si� późnym popołudniem lub wczesnym
wieczorem. Ludzie mog� być wtedy bardziej skłonni do
rozmów niż rano.

WYSZUKIWANIE SZCZERYCH LUDZI
10 Jezus polecił swoim uczniom wyszukiwać osoby,

�którym warto poświ�cić uwag�’ (Mat. 10:11). On sam
wyszukiwał takich szczerych ludzi, głosz�c nie tylko od
domu do domu, ale przy każdej sposobności—oficjalnie
i nieoficjalnie (Łuk. 8:1; Jana 4:7-15). Również aposto-
łowie głosili w różnych miejscach (Dzieje 17:17; 28:16,
23, 30, 31).

11 Podobnie my robimy, co w naszej mocy, żeby do-
trzeć z dobr� nowin� o Królestwie do każdego człowie-
ka. W tym celu musimy naśladować metody pozyski-
wania uczniów stosowane przez Jezusa i apostołów.
Musimy też zdawać sobie spraw� ze zmian zachodz�-
cych na świecie i wśród mieszkańców naszego terenu
(1 Kor. 7:31). Na przykład głosiciele z powodzeniem na-
wi�zuj� rozmowy z ludźmi w ich miejscach pracy. W wie-
lu krajach skuteczne okazuje si� głoszenie na ulicach,
w parkach czy na parkingach—wsz�dzie, gdzie można
kogoś spotkać. Niektóre zbory ustawiaj� na swoim te-
renie stoliki lub wózki z literatur�. Ponadto Biuro Od-
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działu może zorganizować specjalne świadczenie pub-
liczne na terenach wielkomiejskich z udziałem braci
i sióstr z różnych zborów. Dzi�ki temu osoby, które trud-
no zastać w domu, maj� możliwość zetkn�ć si� z do-
br� nowin� gdzie indziej.

12 Kiedy w miejscu publicznym spotkasz kogoś, kto za-
interesuje si� Bibli�, możesz zaproponować mu odpo-
wiedni� publikacj�.

˙
Zeby podtrzymać jego zaintereso-

wanie, możesz mu zostawić kontakt do siebie i umówić
si� z nim na nast�pne spotkanie. Możesz też skierować
go do serwisu internetowego jw.org albo zostawić mu
adres najbliższego miejsca zebrań. Sam si� przekonasz,
że głoszenie w miejscach publicznych to przyjemny spo-
sób na poszerzenie zakresu służby.

13 Jednak nasza działalność nie polega wył�cznie na
głoszeniu dobrej nowiny. Jeśli chcesz pomóc zaintere-
sowanym w przyj�ciu prawdy, która może uratować im
życie, z pewności� b�dziesz ich wielokrotnie odwiedzać.
Dzi�ki temu b�d� mogli robić post�py i zostać dojrza-
łymi chrześcijanami.
DOKONYWANIE ODWIEDZIN PONOWNYCH

14 Jezus powiedział swoim naśladowcom: „B�dziecie
moimi świadkami (...) aż do najdalszego miejsca na zie-
mi” (Dzieje 1:8). Ale polecił im też: „Idźcie wi�c i po-
zyskujcie uczniów wśród ludzi ze wszystkich narodów.
(...) Uczcie ich przestrzegać wszystkiego, co wam na-
kazałem” (Mat. 28:19, 20). Składanie ludziom kolej-
nych wizyt może ci sprawić dużo radości. Osoby, które
w trakcie pierwszej rozmowy zainteresowały si� dobr�
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nowin�, zapewne si� uciesz�,
że znowu do nich przyszed-
łeś. Przekazuj�c im dalsze
informacje z Biblii, możesz
umocnić ich wiar� w Boga
i pomóc im uświadomić so-
bie własne potrzeby ducho-
we (Mat. 5:3). Jeśli dobrze
si� przygotujesz i przyjdziesz
w czasie dogodnym dla roz-
mówcy, to być może zdołasz rozpocz�ć studium biblij-
ne. Zwykle właśnie do tego d�żymy, zachodz�c do lu-
dzi ponownie. Przecież mamy nie tylko �sadzić’, ale
również �podlewać’ (1 Kor. 3:6).

15 Składanie takich kolejnych wizyt jest dla niektórych
wyzwaniem. Zapewne nabrałeś już wprawy w nawi�zy-
waniu krótkich rozmów na temat dobrej nowiny, wi�c
ch�tnie bierzesz udział w głoszeniu. Kiedy jednak po-
myślisz o odwiedzeniu tych samych osób, żeby kontynu-
ować dyskusje biblijne, możesz si� poczuć przytłoczo-
ny. Wi�kszej pewności siebie nabierzesz dzi�ki dobremu
przygotowaniu. Korzystaj z praktycznych wskazówek
podawanych na zebraniu w tygodniu. Możesz też zabrać
ze sob� bardziej doświadczonego głosiciela.
PROWADZENIE STUDI

´
OW BIBLIJNYCH

16 Ewangelizator Filip zapytał żydowskiego prozelit�,
który czytał Słowo Boże: „Czy rozumiesz, co czytasz?”.
W odpowiedzi usłyszał: „Jak mam rozumieć, skoro nikt
mi tego nie wyjaśnił?”. Z 8 rozdziału Dziejów Apostol-

Robimy,
co w naszej mocy,
żeby dotrzeć
z dobr� nowin�
o Królestwie
do każdego
człowieka
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skich dowiadujemy si�, że Filip zacz�ł mu wtedy „gło-
sić dobr� nowin� o Jezusie”, pocz�wszy od fragmentu,
który ten człowiek dopiero co przeczytał (Dzieje 8:26-
36). Nie wiemy, ile czasu Filip z nim sp�dził, ale przed-
stawił mu dobr� nowin� na tyle skutecznie, że ten uwie-
rzył i poprosił, żeby go ochrzcić jako ucznia Jezusa
Chrystusa.

17 W naszych czasach wielu ludzi nie zna Biblii. Zanim
takie osoby uwierz� w to, czego si� ucz�, i b�d� mog-
ły zostać ochrzczone, trzeba je odwiedzać i prowadzić
z nimi studium przez wiele tygodni, miesi�cy, a niekie-
dy nawet przez rok lub dłużej. Jednak cierpliwe i ser-
deczne pomaganie szczerym ludziom, by zostali ucznia-
mi Jezusa, na pewno sprawi ci dużo radości. On sam
przecież powiedział: „Wi�cej szcz�ścia wynika z dawa-
nia niż z otrzymywania” (Dzieje 20:35).

18 Z pewności� b�dziesz prowadzić studium biblijne na
podstawie którejś z przeznaczonych do tego publikacji.
Korzystaj z rad udzielanych na zebraniu w tygodniu
i współpracuj z głosicielami, którzy maj� doświadczenie
w nauczaniu drugich. Dzi�ki temu b�dziesz prowadzić
owocne studia, pomagaj�c innym stać si� uczniami Je-
zusa Chrystusa.

19 Jeśli potrzebujesz pomocy w rozpocz�ciu i prowa-
dzeniu studium, otwarcie porozmawiaj o tym z jednym
ze starszych lub z głosicielem, który osi�ga dobre wy-
niki w tej dziedzinie. Pomog� ci też wskazówki podawa-
ne w miesi�czniku

˙
Zycie i służba oraz pokazy przedsta-

wiane na zebraniach. Polegaj na Jehowie i mów Mu

METODY GŁOSZENIA DOBREJ NOWINY 93



o swoim pragnieniu w modlitwach (1 Jana 3:22). Być
może prowadzisz już studium z członkami własnej ro-
dziny, ale jeżeli to tylko możliwe, postaw sobie za cel,
żeby założyć też inne studium. Dzi�ki temu służba b�-
dzie ci sprawiać jeszcze wi�cej radości.
KIEROWANIE ZAINTERESOWANYCH
DO ORGANIZACJI JEHOWY

20 Pomagaj�c ludziom zdobyć wiedz� o Jehowie i zo-
stać uczniami Jezusa Chrystusa, jednocześnie pomaga-
my im stać si� cz�ści� zboru. Jeżeli maj� robić post�-
py duchowe i nabierać dojrzałości, koniecznie musz�
poznać organizacj� Jehowy oraz z ni� współpracować.
Ważne jest, żeby ich tego uczyć. W tym celu można
korzystać ze specjalnie przygotowanych filmów oraz
broszury Kto dzisiaj spełnia wol� Jehowy? Przydatne
mog� si� również okazać informacje z 4 rozdziału tej
ksi�żki.

21 Już od pierwszych rozmów pomagaj zainteresowa-
nemu zrozumieć, że do wykonania na ziemi dzieła gło-
szenia Jehowa posługuje si� dziś konkretn� organiza-
cj�. Zwróć uwag� na wartość używanych przez nas
pomocy do studiowania Biblii i wyjaśnij, jak oddani Bo-
gu ochotnicy je przygotowuj�, drukuj� i rozprowadzaj�
po całym świecie. Opowiedz, jak przebiegaj� zebrania.
Zaproś zainteresowanego do Sali Królestwa i przedstaw
braciom. Podczas zgromadzeń i kongresów zapoznaj go
z jeszcze innymi

´
Swiadkami. Niech przy takich i innych

okazjach sam zauważy, jak słudzy Jehowy przejawiaj�
miłość—cech� wyróżniaj�c� prawdziwych chrześcijan
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(Jana 13:35). Im bardziej b�dzie cenić organizacj� Je-
howy, tym bardziej przybliży si� do Niego samego.
KORZYSTANIE Z PUBLIKACJI BIBLIJNYCH

22 Pierwsi chrześcijanie gorliwie krzewili Słowo Boże.
Sporz�dzali jego odpisy na własny użytek i do wspól-
nych rozważań w zborze. Zach�cali też innych do po-
znawania tego Słowa. R�kopisów było niewiele i bar-
dzo je ceniono (Kol. 4:16; 2 Tym. 2:15; 3:14-17; 4:13;
1 Piotra 1:1). Dzisiaj dzi�ki nowoczesnej technice

´
Swiad-

kowie Jehowy drukuj� setki milionów Biblii i pomocy do
jej studiowania, takich jak traktaty, broszury, ksi�żki
i czasopisma, i to w setkach j�zyków.

23 Gdy dzielisz si� z kimś dobr� nowin�, staraj si� ko-
rzystać z pomocy do studiowania Biblii dostarczanych
przez organizacj� Jehowy. Ponieważ wiesz, ile tobie sa-
memu dało czytanie i studiowanie wydawnictw

´
Swiad-

ków Jehowy, z pewności� chcesz, żeby drudzy też od-
nieśli z nich pożytek (Hebr. 13:15, 16).

24 Dzisiaj coraz wi�cej osób korzysta z internetu jako
głównego źródła informacji. Dlatego do szerzenia do-
brej nowiny przyczynia si� nie tylko literatura biblijna,
ale też nasz oficjalny serwis internetowy jw.org. Ludzie
na całym świecie za pomoc� komputera mog� w set-
kach j�zyków czytać Bibli� i oparte na niej publikacje
oraz słuchać ich nagrań. Osoby, które obawiaj� si� z na-
mi rozmawiać lub mieszkaj� na terenach, gdzie nie ma
wielu okazji do rozmów ze

´
Swiadkami Jehowy, dzi�ki

serwisowi jw.org mog� poznać nasze wierzenia w zaci-
szu domowym.
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25 Dlatego polecamy ten serwis przy każdej nadarza-
j�cej si� sposobności. Gdy domownik zadaje pytanie
dotycz�ce naszych wierzeń, możemy skorzystać z urz�-
dzenia przenośnego czy komputera i od razu pokazać
mu odpowiedź. Jeśli spotkamy kogoś, kto posługuje si�
innym j�zykiem, w tym migowym, również możemy skie-
rować go do serwisu jw.org, gdzie znajdzie Bibli� oraz
oparte na niej publikacje w swoim j�zyku. Wielu głosi-
cieli rozpoczyna rozmowy na tematy biblijne, korzysta-
j�c z zamieszczonych tam filmów.
GŁOSZENIE NIEOFICJALNE

26 Jezus tak powiedział do uczniów, którzy słuchali je-
go słów: „Wy jesteście światłem świata. (...) Niech wa-
sze światło tak świeci, żeby ludzie widzieli wasze szla-
chetne uczynki i wychwalali waszego Ojca, który jest
w niebie” (Mat. 5:14-16). Czyni�c tak, uczniowie od-
zwierciedlali sposób post�powania Boga, a zarazem
naśladowali Jego Syna, który oświadczył: „Ja jestem
światłem świata”. Jezus swoim przykładem pokazał, co
chrześcijanie maj� robić, żeby „światło zapewniaj�ce
życie” świeciło każdemu, kto byłby skłonny słuchać (Ja-
na 8:12).

27 Również apostoł Paweł jest dla nas wzorem godnym
naśladowania (1 Kor. 4:16; 11:1). Podczas pobytu w Ate-
nach codziennie głosił na rynku tym, którzy si� tam
akurat znaleźli (Dzieje 17:17). Za jego przykładem poszli
chrześcijanie w Filippi. Z tego powodu mógł ich nazwać
�źródłami światła w tym świecie, świec�cymi wśród ze-
psutego i zdeprawowanego pokolenia’ (Filip. 2:15). Po-
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dobnie my dzisiaj możemy swoimi słowami i czynami
roztaczać światło prawdy o Królestwie, gdy przy każdej
nadarzaj�cej si� okazji rozmawiamy z ludźmi o dobrej
nowinie. Niew�tpliwie już samym przykładem, który da-
jemy jako osoby uczciwe i kieruj�ce si� zasadami, mo-
żemy pokazać, że różnimy si� od tego świata. Jeżeli jed-
nak tym, którzy nas obserwuj�, przedstawimy dobr�
nowin�, zrozumiej�, dlaczego jesteśmy inni.

28 Wielu
´
Swiadków Jehowy głosi dobr� nowin� ludziom

napotykanym w miejscu pracy, w szkole, w środkach ko-
munikacji lub w trakcie załatwiania codziennych spraw.
Czasem udaje si� im porozmawiać ze współpasażerami
w podróży. Każdy z nas musi być wyczulony na sytua-
cje, w których od zwykłej rozmowy można przejść na
tematy biblijne. B�dźmy przygotowani, żeby w tym ce-
lu wykorzystywać wszystkie stosowne okazje.

29 Do głoszenia nieoficjalnego b�dzie nas motywować
świadomość, że w ten sposób wysławiamy Stwórc�
i przynosimy chwał� Jego imieniu. Ponadto możemy po-
móc szczerym ludziom, żeby poznali Jehow�, zacz�li
Mu służyć i dzi�ki wierze w Jezusa Chrystusa zyskali na-
dziej� na życie wieczne. Jehowa cieszy si�, widz�c
nasze starania, i traktuje t� form� działalności jako
świ�t� służb� (Hebr. 12:28; Obj. 7:9, 10).
TEREN

30 Wol� Jehowy jest, żeby wieść o Królestwie była gło-
szona na całym świecie—zarówno w miastach, jak i na
wsiach. W tym celu Biuro Oddziału przydziela okreś-
lony teren zborom, a także pojedynczym głosicielom
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mieszkaj�cym w odległych miejscach (1 Kor. 14:40). Po-
dobnie działo si� pod kierownictwem Bożym w I wie-
ku n.e. (2 Kor. 10:13; Gal. 2:9). W obecnych dniach
ostatnich działalność kaznodziejska szybko si� rozwija
i gdy na terenie zboru jest dobrze zorganizowana, uda-
je si� wiele osi�gn�ć.

31 Nad opracowywaniem terenu zboru czuwa nadzor-
ca służby. Samym przydziałem terenów może si� zaj-
mować jeden ze sług pomocniczych. Wyróżnia si� dwa
rodzaje terenów—jedne przydzielane s� grupom, a in-
ne poszczególnym głosicielom. Gdy teren zboru jest nie-
wielki, nadzorcy grup dysponuj� terenami, na których
zwykle działaj� głosiciele z danej grupy, a gdy jest du-
ży, poszczególni głosiciele mog� otrzymać tereny oso-
biste.

32 Ktoś, kto posiada teren osobisty, ma gdzie głosić,
gdy nie s� organizowane zbiórki albo gdy wyruszenie
z grup� jest dla niego niepraktyczne. Niektórzy na przy-
kład mog� mieć teren w pobliżu miejsca zatrudnienia
i głosz� tam w czasie przerw w pracy albo po jej zakoń-
czeniu. Niejedna rodzina ma teren gdzieś w s�siedztwie
i daje tam świadectwo wieczorami. Posiadanie terenu
osobistego w dogodnym miejscu pozwala dobrze wyko-
rzystywać czas przeznaczony na służb�. Oczywiście
można go też opracować grupowo, na przykład po
zbiórce do służby. Jeśli chciałbyś mieć taki teren, po-
proś o niego sług� terenu.

33 Bez wzgl�du na to, czy chodzi o teren grupy, któ-
rym dysponuje jej nadzorca, czy o teren osobisty, który
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otrzymuje głosiciel, osoba za niego odpowiedzialna po-
dejmuje rozs�dne starania, żeby porozmawiać z kimś
w każdym mieszkaniu. Ustalenia dotycz�ce opracowy-
wania terenu powinny być zgodne z obowi�zuj�cym
prawem o ochronie danych osobowych. Każdy nadzor-
ca grupy lub głosiciel postara si�, żeby powierzony mu
teren został opracowany w ci�gu czterech miesi�cy.
Kiedy już uda si� to zrobić, należy powiadomić o tym
sług� terenu. Zależnie od okoliczności nadzorca grupy
lub głosiciel może zatrzymać teren, żeby go opracować
ponownie, albo może zwrócić go słudze terenu.

34 Dzi�ki współdziałaniu wszystkich głosicieli można
dokładnie opracować cały teren. Dzi�ki temu też nie
zdarza si�, żeby równocześnie na tym samym terenie
głosiło niezależnie od siebie kilka osób, co mogłoby iry-
tować mieszkańców. Zgodnie współpracuj�c, okazujemy
wzgl�dy naszym braciom i ludziom postronnym.
WSP

´
OŁPRACA W GŁOSZENIU

LUDZIOM M
´
OWI�CYM R

´
O
˙
ZNYMI J�ZYKAMI

35 O Jehowie Bogu, Jego Synu i o Królestwie powinien
si� dowiedzieć każdy człowiek (Obj. 14:6, 7). Chcemy
pomagać wszystkim ludziom bez wzgl�du na ich j�zyk,
żeby mogli �wzywać imienia Jehowy’—co jest warun-
kiem wybawienia—i żeby �włożyli na siebie’ chrześcijań-
sk� osobowość (Rzym. 10:12, 13; Kol. 3:10, 11). Z jaki-
mi wyzwaniami musimy si� liczyć, głosz�c dobr� nowin�
na terenach wieloj�zycznych? Co można zrobić, żeby jak
najwi�cej osób usłyszało o Królestwie Bożym w j�zyku,
który najlepiej rozumie? (Rzym. 10:14).
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36 Przydziału terenu dla poszczególnych zborów doko-
nuje si� z uwzgl�dnieniem konkretnego j�zyka. Dlatego
na terenach wieloj�zycznych w tej samej okolicy mog�
głosić bracia z różnych zborów. W takich wypadkach
najlepiej jest, jeśli każdy zbór koncentruje si� na gło-
szeniu ludziom mówi�cym określonym j�zykiem. Głosi-
ciele trzymaj� si� tej zasady również w czasie do-
rocznych kampanii z zaproszeniami. Jednak podczas
głoszenia publicznego i nieoficjalnego mog� rozmawiać
z każdym i udost�pniać literatur� w dowolnym j�zyku.

37 Niekiedy zbory innoj�zyczne nie s� w stanie regular-
nie opracowywać bardziej odległych terenów. W takiej
sytuacji nadzorcy służby poszczególnych zborów wspól-
nie ustal� dogodny dla wszystkich sposób opracowywa-
nia terenu. Dzi�ki temu każdy b�dzie miał możliwość
usłyszeć dobr� nowin� o Królestwie, a głosiciele unikn�
niepotrzebnego dublowania wysiłków (Prz. 15:22).

38 Co powinniśmy zrobić, kiedy drzwi otworzy nam
ktoś pochodz�cy z innego kraju? Nie możemy z góry za-
kładać, że dotr� do niego głosiciele, którym uda si�
swobodnie z nim porozumieć. Dlatego niektórzy ucz�
si� prostego wst�pu w j�zyku cz�sto spotykanym na te-
renie. Możemy skierować dan� osob� do serwisu jw.org,
żeby mogła czytać lub pobierać publikacje w swoim j�-
zyku, albo zaproponować, że przyniesiemy jej takie pub-
likacje.

39 Jeśli ktoś taki okaże szczere zainteresowanie, po-
winniśmy postarać si� umówić z głosicielem, który b�-
dzie umiał mu pomóc w zrozumiałym dla niego j�zyku.
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Warto również poinformować rozmówc�, gdzie najbliżej
odbywaj� si� zebrania w jego j�zyku. Jeżeli chciałby,
żeby odwiedził go ktoś znaj�cy ten j�zyk, warto mu po-
kazać, jak może przesłać swoje dane kontaktowe przez
serwis jw.org. Wtedy Biuro Oddziału ustali, czy w oko-
licy mieszka głosiciel b�dź działa grupa lub zbór, który
mógłby udzielić tej osobie dalszej pomocy duchowej.

40 Dopóki osoba zainteresowana nie powie nam, że
ma już kontakt z kimś, kto posługuje si� jej j�zykiem,
powinniśmy j� odwiedzać. Czasami Biuro Oddziału in-
formuje starszych zboru, że nie znaleziono głosiciela,
który zna dany j�zyk. W takim wypadku powinniśmy si�
starać podtrzymać zainteresowanie tej osoby. Może uda
si� studiować z ni� Bibli�, na przykład korzystaj�c
z publikacji w jej j�zyku. Warto robić dobry użytek z ilus-
tracji i prosić j� o odczytywanie podanych wersetów.
W ten sposób pomożemy jej zrozumieć podstawowe na-
uki biblijne. A może ktoś z członków jej rodziny b�dzie
mógł posłużyć za tłumacza.

41 Aby kierować takiego zainteresowanego do organi-
zacji Bożej, powinniśmy zapraszać go na nasze zebra-
nia, nawet jeśli nie wszystko rozumie. Kiedy s� czytane
wersety biblijne, możemy mu pomagać je odszukiwać,
korzystaj�c z Biblii w jego j�zyku (jeżeli jest dost�pna).
Już samo towarzystwo chrześcijan może go zbudować
i zach�cić do robienia post�pów duchowych.

42 Grupy pilotażowe: Grupa pilotażowa składa si�
z osób głosz�cych w j�zyku innym niż j�zyk danego zbo-
ru i może powstać, nawet jeśli nie ma wśród nich
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wykwalifikowanego starszego czy sługi pomocniczego,
który co tydzień mógłby prowadzić zebranie. Biuro Od-
działu może formalnie uznać utworzenie w zborze takiej
grupy, jeśli s� spełnione nast�puj�ce warunki:
1) Dany teren zamieszkuje spora społeczność mówi�ca

innym j�zykiem niż ten, którym posługuje si�
miejscowy zbór.

2) Co najmniej kilku głosicieli zna dany j�zyk albo chce
si� go uczyć.

3) Grono starszych jest gotowe przewodzić w organi-
zowaniu działalności kaznodziejskiej w tym j�zyku.

Jeżeli grono starszych chce, żeby przy ich zborze po-
wstała grupa pilotażowa, skonsultuje si� z nadzorc� ob-
wodu. Niewykluczone, że wie on o innych zborach pró-
buj�cych głosić w tym j�zyku i mógłby udzielić cennych
informacji pomocnych w ustaleniu, który zbór najlepiej
nadawałby si� do utworzenia przy nim grupy pilotażo-
wej. Gdy taki zbór zostanie wybrany, starsi napisz� do
Biura Oddziału i poprosz� o zgod� na formalne uzna-
nie przy ich zborze grupy pilotażowej.

43 Grupy stałe: Biuro Oddziału może formalnie uznać
utworzenie przy zborze grupy stałej, jeśli s� spełnione
nast�puj�ce warunki:
1) Na terenie, na którym używa si� danego j�zyka,

obserwuje si� wystarczaj�ce zainteresowanie
prawd� i s� widoki na dalszy rozwój.

2) Jest co najmniej kilku głosicieli, którzy znaj�
dany j�zyk lub si� go ucz�.
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3) Jest wykwalifikowany starszy lub sługa pomocniczy,
który może sprawować przewodnictwo i w każdym
tygodniu prowadzić w danym j�zyku co najmniej
jedno zebranie albo jedn� jego cz�ść (na przykład
wykład publiczny lub studium Strażnicy).

Jeżeli te wymagania s� w rozs�dnej mierze spełnio-
ne, grono starszych wyśle do Biura Oddziału list ze
wszystkimi potrzebnymi informacjami i poprosi o ofi-
cjalne uznanie przy zborze grupy innoj�zycznej. Starszy
lub sługa pomocniczy sprawuj�cy przewodnictwo b�-
dzie nadzorc� grupy lub sług� grupy, odpowiedzialnym
za dbanie o ni�.

44 Gdy powstanie grupa innoj�zyczna, starsi danego
zboru ustal�, czy dodatkowo mog� si� w niej odbywać
inne cz�ści zebrań i ile razy w miesi�cu. Ponadto w gru-
pie takiej można organizować zbiórki do służby. Wszys-
cy w grupie działaj� pod nadzorem grona starszych,
które zapewnia zrównoważone przewodnictwo i ch�tnie
troszczy si� o jej potrzeby. Kiedy nadzorca obwodu
w tygodniu wizyty w zborze współpracuje z t� grup�,
przekazuje do Biura Oddziału krótkie sprawozdanie na
temat jej post�pów i konkretnych potrzeb. Z czasem
może si� okazać, że nie ma przeciwwskazań, żeby gru-
pa stała si� zborem. Gdy wszyscy głosiciele trzymaj� si�
teokratycznych wskazówek, sprawia to radość Jehowie
(1 Kor. 1:10; 3:5, 6).
´
SWIADCZENIE GRUPOWE

45 Każdy chrześcijanin jest osobiście odpowiedzialny
przed Bogiem za dzielenie si� z innymi dobr� nowin�.
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Można to robić na wiele sposobów, ale wi�kszość z nas
ch�tnie wyrusza do służby w towarzystwie współwy-
znawców (Łuk. 10:1). Dlatego zarówno w weekendy, jak
i w ci�gu tygodnia zbory urz�dzaj� zbiórki do służby.´
Swietn� okazj� do świadczenia grupowego stanowi� też
dni świ�teczne, ponieważ wielu braci ma wtedy wolne.
Zborowy komitet służby dba, żeby zbiórki odbywały si�
w dogodnym miejscu i czasie, w ci�gu dnia oraz wie-
czorami.

46 Dzi�ki świadczeniu grupowemu (czy to w grupie służ-
by, czy z grup� innych osób ze zboru) głosiciele mog� ze
sob� współpracować i �nawzajem si� zach�cać’ (Rzym.
1:12). Nowi maj� okazj� uczyć si� od bardziej doświad-
czonych, umiej�tnych głosicieli. W niektórych okolicach
może być wskazane, by dwie osoby lub wi�cej działały
razem ze wzgl�dów bezpieczeństwa. Nawet jeśli zamie-
rzasz głosić na terenie w pojedynk�, obecność na zbiór-
ce wspólnie z innymi na pewno ci� pokrzepi. Już sama
świadomość, że drudzy pełni� służb� w pobliżu, dodaje
pewności siebie. Pionierzy i inni głosiciele nie musz� czuć
si� zobowi�zani do obecności na każdej zbiórce organi-
zowanej przez zbór, zwłaszcza jeśli odbywaj� si� one co-
dziennie. Prawdopodobnie jednak każdego tygodnia b�-
d� mogli skorzystać przynajmniej z niektórych.

47 Wszyscy wi�c bierzmy przykład z Jezusa i aposto-
łów! Możemy być przekonani, że Jehowa pobłogosławi
wysiłkom, na jakie si� zdobywamy, by mieć jak najpeł-
niejszy udział w tej ważnej działalności—w głoszeniu
dobrej nowiny o Królestwie (Łuk. 9:57-62).
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ZANIM Jezus wysłał swoich uczniów, żeby głosili o Kró-
lestwie, powiedział do nich: „

˙
Zniwa s� wielkie, ale pra-

cowników mało”. Było naprawd� dużo do zrobienia,
dlatego dodał: „Proście wi�c Pana żniw, żeby wysłał
pracowników na swoje żniwa” (Mat. 9:37, 38). Jezus po-
wiedział też uczniom, jak maj� pełnić t� służb�. Z jego
słów wynikało, że jest ona bardzo pilna. Oświadczył:
„Nie zd�życie obejść miast Izraela, zanim przyb�dzie
Syn Człowieczy” (Mat. 10:23).

2 Dzisiaj również mamy wiele do zrobienia w służbie
kaznodziejskiej. Dobra nowina o Królestwie musi być
głoszona, zanim nadejdzie koniec—a czas ucieka! (Mar-
ka 13:10). Polem jest cały świat. Znajdujemy si� w bar-
dzo podobnej sytuacji jak Jezus i jego uczniowie, ale
działamy na znacznie wi�ksz� skal�. Nie jest nas dużo
w porównaniu z miliardami ludzi, którzy żyj� obecnie na
ziemi, możemy jednak być przekonani, że Jehowa nam
pomoże. Dobra nowina b�dzie głoszona na całym świe-
cie, a w czasie ustalonym przez Jehow� nadejdzie
koniec. Czy stawiamy Królestwo Boże na pierwszym
miejscu w życiu i w pełni angażujemy si� w służb�
kaznodziejsk�? Do jakich celów duchowych w zwi�zku
z tym zmierzamy?

3 Kiedy Jezus wyjaśniał, czego Jehowa oczekuje od
wszystkich oddanych Mu sług, powiedział: „Masz ko-
chać Jehow�, swojego Boga, całym sercem, cał� dusz�,

ROZDZIAŁ 10

Jak poszerzyć zakres służby
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całym umysłem i cał� sił�” (Marka 12:30). Musimy wi�c
służyć Bogu cał� dusz�. Powinniśmy pokazywać, że je-
steśmy szczerze oddani Jehowie, czyni�c w służbie dla
Niego wszystko, na co nas stać (2 Tym. 2:15). Każdy
może to robić na różne sposoby, stosownie do swoich
warunków i umiej�tności. Rozważ niektóre z tych spo-
sobów i zdecyduj, do jakich celów duchowych b�dziesz
zmierzać.
GŁOSICIELE ZBOROWI

4 Każdy, kto przyjmuje prawd�, ma zaszczyt głosić do-
br� nowin�. Jest to podstawowe zadanie, które Jezus
zlecił swoim uczniom (Mat. 24:14; 28:19, 20). Uczeń Je-
zusa Chrystusa zwykle zaczyna mówić drugim o dobrej
nowinie, gdy tylko j� usłyszy. Właśnie tak post�pili mi�-
dzy innymi Andrzej, Filip i Korneliusz (Jana 1:40, 41, 43-
45; Dzieje 10:1, 2, 24; 16:14, 15, 25-34). Czy to zna-
czy, że można dzielić si� dobr� nowin� jeszcze przed
chrztem? Oczywiście! Jeśli ktoś odpowiada wymaga-
niom stawianym nieochrzczonemu głosicielowi, może
uczestniczyć w służbie od domu do domu. Ponadto za-
leżnie od swoich warunków oraz umiej�tności może brać
udział w innych formach głoszenia.

5 Po chrzcie każdy głosiciel niew�tpliwie chce robić
wszystko, co w jego mocy, żeby pomagać ludziom po-
znać dobr� nowin�. W działalności kaznodziejskiej maj�
zaszczyt uczestniczyć zarówno m�żczyźni, jak i kobiety.
Nawet niewielki udział w popieraniu spraw Królestwa Bo-
żego przynosi nam zadowolenie. A jeśli ktoś może po-
szerzyć zakres służby, zazna jeszcze wi�cej szcz�ścia.
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PEŁNIENIE SŁU
˙
ZBY TAM, GDZIE S� WI�KSZE POTRZEBY

6 Niewykluczone, że teren twojego zboru jest cz�sto
opracowywany i jego mieszkańcom jest dawane dokład-
ne świadectwo. Jeśli tak, to może b�dziesz chciał po-
szerzyć zakres służby i przeprowadzić si� tam, gdzie
potrzeba wi�cej głosicieli (Dzieje 16:9). Jeżeli jesteś
starszym lub sług� pomocniczym, to może jakiś inny
zbór ceniłby sobie twoje wsparcie. Nadzorca obwodu
mógłby ci wskazać taki zbór w twoim obwodzie. Z ko-
lei gdybyś chciał pomagać w innym rejonie kraju, po-
trzebne informacje uzyskasz w Biurze Oddziału.

7 A może chciałbyś działać za granic�? Jeśli tak, mu-
sisz to starannie przemyśleć. Warto porozmawiać ze
starszymi w swoim zborze. Taka przeprowadzka nie-
w�tpliwie wpłynie na ciebie i na każdego, kto b�dzie ci
towarzyszył (Łuk. 14:28). Jeżeli nie planujesz dłuższe-
go pobytu za granic�, prawdopodobnie lepszym rozwi�-
zaniem b�dzie usługiwanie gdzieś w rodzinnym kraju.

8 W niektórych krajach odpowiedzialne zadania w zbo-
rze wykonuj� bracia b�d�cy stosunkowo krótko w praw-
dzie. Tacy pokorni m�żczyźni ch�tnie pozwalaj� obj�ć
przewodnictwo bardziej doświadczonym starszym, któ-
rzy przenosz� si� do ich zborów. Jeśli jednak jesteś
starszym i rozważasz przeprowadzk� do takiego kraju,
pami�taj, że twoim celem nie jest zast�powanie miejs-
cowych braci, lecz usługiwanie razem z nimi. Zach�caj
ich, żeby ubiegali si� o przywileje i brali na siebie obo-
wi�zki zborowe (1 Tym. 3:1). B�dź cierpliwy, jeżeli pewne
sprawy nie s� załatwiane tak jak tam, sk�d pochodzisz.
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Korzystaj z doświadczenia, którego nabyłeś jako star-
szy, żeby skutecznie pomagać braciom. Wtedy, nawet
gdybyś w pewnym momencie musiał stamt�d wyjechać,
miejscowi starsi b�d� lepiej przygotowani do troszcze-
nia si� o zbór.

9 Zanim Biuro Oddziału przekaże ci informacje o zbo-
rach, które mógłbyś wspierać, zborowy komitet służby
powinien napisać list polecaj�cy. Jest on wymagany nie-
zależnie od tego, czy jesteś starszym, sług� pomocni-
czym, pionierem, czy głosicielem. Komitet służby wyśle
ten list razem z twoj� prośb� bezpośrednio do Biura
Oddziału w kraju, w którym chciałbyś działać.
GŁOSZENIE W INNYM J�ZYKU

10 Być może w zwi�zku z poszerzeniem zakresu służby
zastanawiasz si� nad nauk� jakiegoś j�zyka, na przykład
migowego. Porozmawiaj o tym ze starszymi oraz nad-
zorc� obwodu, którzy mog� udzielić ci wskazówek i za-
ch�t. Pod nadzorem Biura Oddziału w niektórych obwo-
dach organizuje si� kursy j�zykowe, na których umiej�tni
głosiciele i pionierzy ucz� si� głosić w innym j�zyku.
SŁU

˙
ZBA PIONIERSKA

11 Wszyscy głosiciele powinni znać ogólne wymagania
dotycz�ce pomocniczej służby pionierskiej, jak rów-
nież stałej i specjalnej oraz innych form służby peł-
noczasowej. Pionier musi być przykładnym ochrzczo-
nym głosicielem, któremu warunki pozwalaj� poświ�cać
określon� liczb� godzin na dzielenie si� dobr� nowin�.
Zgłoszenia do pomocniczej i stałej służby pionierskiej
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zatwierdza zborowy komitet służby, natomiast pionierzy
specjalni s� mianowani przez Biuro Oddziału.

12 Pionierem pomocniczym można być przez jeden mie-
si�c, przez kilka kolejnych miesi�cy lub aż do odwoła-
nia, w zależności od warunków. Wielu głosicieli ch�tnie
podejmuje pomocnicz� służb� pioniersk� przy jakichś
szczególnych okazjach, na przykład w okresie Pami�tki
lub w miesi�cu, kiedy ich zbór odwiedza nadzorca ob-
wodu. Inni wybieraj� miesi�ce, w których maj� urlop,
a ochrzczeni głosiciele w wieku szkolnym wykorzystuj�
na ten cel wakacje i ferie. W marcu i kwietniu oraz w mie-
si�cu wizyty nadzorcy obwodu głosiciele mog� pełnić po-
mocnicz� służb� pioniersk� w zmniejszonym wymiarze
godzin. Jeśli pod wzgl�dem moralnym twoja opinia i po-
st�powanie s� bez zarzutu, jeśli możesz sp�dzić w służ-
bie wymagan� liczb� godzin i uważasz, że uda ci si� być
pionierem pomocniczym co najmniej przez miesi�c, star-
si zboru ch�tnie rozpatrz� twoje zgłoszenie.

13 Jeżeli chcesz zostać pionierem stałym, musisz być
w stanie poświ�cić na działalność kaznodziejsk� okreś-
lon� liczb� godzin w ci�gu roku. Powinieneś być goto-
wy ściśle współpracować ze swoim zborem. Gorliwi pio-
nierzy s� dla zboru błogosławieństwem, bo rozniecaj�
zapał do głoszenia i zach�caj� innych do podj�cia służ-
by pionierskiej.

˙
Zeby jednak móc zgłosić si� do tej

służby, musisz być przykładnym głosicielem, ochrzczo-
nym przynajmniej od sześciu miesi�cy.

14 Pionierów specjalnych na ogół wybiera si� spo-
śród pionierów stałych, którzy skutecznie pełni� służb�
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i mog� działać wsz�dzie tam, gdzie pośle ich Biuro Od-
działu. Cz�sto s� kierowani na jakiś teren oddalony, na
którym mog� znaleźć osoby zainteresowane prawd�
i założyć nowy zbór. Czasem otrzymuj� przydział do
zborów, które potrzebuj� pomocy w opracowywaniu te-
renu. A bracia b�d�cy starszymi s� nieraz wysyłani, że-
by wesprzeć małe zbory, nawet jeśli nie brakuje tam gło-
sicieli. Pionierzy specjalni dostaj� skromne środki na
utrzymanie. Niektórzy z nich s� mianowani tymczasowo.
MISJONARZE TERENOWI

15 Misjonarzy terenowych mianuje Komitet Służby Cia-
ła Kierowniczego. Nast�pnie miejscowy Komitet Oddzia-
łu wyznacza ich do usługiwania na g�sto zaludnionych
terenach. Misjonarze maj� bardzo pozytywny, stabilizu-
j�cy wpływ na dzieło głoszenia i na działalność zborów.
W wielu wypadkach niezb�dne szkolenie otrzymali na
Kursie dla Ewangelizatorów Królestwa. Maj� zapewnio-
n� kwater� i dostaj� skromne środki na utrzymanie.
SŁU

˙
ZBA W OBWODZIE

16 Bracia mianowani przez Ciało Kierownicze do usłu-
giwania w charakterze nadzorców obwodów musz�
wcześniej przejść szkolenie i nabyć doświadczenia, dzia-
łaj�c jako zast�pcy nadzorców obwodów. Tacy m�żczyź-
ni kochaj� służb� oraz współwyznawców. S� gorliwymi
pionierami, pilnie studiuj� Bibli� oraz umiej�tnie prze-
mawiaj� i nauczaj�. Wyraźnie widać, że przejawiaj�
w życiu owoce ducha, równowag�, rozs�dek i rozezna-
nie. Jeśli taki brat jest żonaty, jego żona pełni służb�
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pioniersk�, przykładnie post�puje i utrzymuje wzorowe
relacje z innymi. Jest skuteczn� ewangelizatork�. Ponie-
waż rozumie swoj� rol� w chrześcijańskiej rodzinie, pod-
porz�dkowuje si� zwierzchnictwu m�ża—na przykład
nie wypowiada si� za niego ani nie dominuje w rozmo-
wach. Nadzorcy obwodów i ich żony maj� napi�ty plan
zaj�ć, dlatego osoby ubiegaj�ce si� o ten przywilej po-
winny si� cieszyć dobrym zdrowiem. Pionierzy nie mo-
g� sami wypełnić zgłoszenia do tego rodzaju służby.
Powinni raczej porozmawiać o swoim pragnieniu z nad-
zorc� obwodu, który udzieli im w tej sprawie wskazówek.
SZKOLENIA TEOKRATYCZNE

17 Kurs dla Ewangelizatorów Królestwa: Potrzeba co-
raz wi�cej głosicieli, którzy mogliby działać na tere-
nach rzadko opracowywanych oraz wspierać zbory pod
wzgl�dem duchowym. W zwi�zku z tym bracia i siostry
w stanie wolnym oraz małżeństwa mog� skorzystać ze
specjalistycznego szkolenia na Kursie dla Ewangelizato-
rów Królestwa. Absolwenci tego kursu wysyłani s� jako
pionierzy stali na tereny z potrzebami w swoim kraju.
Niektórzy z nich—jeśli postawi� si� do dyspozycji—
mog� otrzymać też inne zadania w kraju lub za grani-
c�. Niekiedy na przykład zostaj� mianowani pionierami
specjalnymi—tymczasowo lub na stałe. Pionierzy zain-
teresowani tym szkoleniem mog� skorzystać ze spotka-
nia organizowanego przy okazji kongresu regionalnego,
żeby poznać wymagania stawiane kandydatom.

18 Biblijna Szkoła Strażnicy—Gilead: Na to szkole-
nie zaprasza si� braci i siostry w stanie wolnym oraz
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małżeństwa, jeśli znaj� j�zyk angielski i pełni� specjal-
n� służb� pełnoczasow�. Maj� oni potencjał, dzi�ki któ-
remu b�d� mogli wspierać działalność w terenie albo
usprawniać funkcjonowanie Biur Oddziałów. Takie oso-
by dowiodły już, że usługiwanie współwyznawcom spra-
wia im radość. Pokazały też, że potrafi� życzliwie po-
magać innym poznawać i stosować w życiu zasady
biblijne oraz wskazówki teokratyczne. Kandydaci skła-
daj� wniosek na prośb� miejscowego Komitetu Oddzia-
łu. Absolwentów wyznacza si� do usługiwania w terenie
lub Biurze Oddziału w kraju, z którego przyjechali, b�dź
za granic�.

SŁU
˙
ZBA W BETEL

19 Służba w Betel to szczególny przywilej. Nazwa Be-
tel znaczy „dom Boży” i z cał� pewności� jest to trafne
określenie ośrodków działalności teokratycznej. Bardzo
ważn� prac� wykonywan� przez betelczyków jest przy-
gotowywanie, tłumaczenie i dystrybucja publikacji bib-
lijnych. Ciało Kierownicze, które sprawuje nadzór nad
zborami na całej ziemi i zapewnia im przewodnictwo,
bardzo sobie ceni wysiłki tych braci i sióstr. Członkowie
rodziny Betel, którzy tłumacz� publikacje biblijne, zwyk-
le mieszkaj� i pracuj� w tej cz�ści terenu podległego
Oddziałowi, gdzie używa si� danego j�zyka. Dzi�ki te-
mu maj� kontakt z żywym j�zykiem i mog� osobiście
si� upewniać, czy słownictwo w tłumaczonych przez
nich publikacjach jest zrozumiałe dla miejscowej lud-
ności.
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20 Wi�kszość zadań wyko-
nywanych w Betel wi�że si�
z wysiłkiem fizycznym. Dlate-
go zaprasza si� tam głównie
oddanych Bogu, ochrzczo-
nych młodych braci, którzy
s� zdrowi i silni. Jeżeli chciał-
byś usługiwać w Betel, to
o stawianych wymaganiach
możesz dowiedzieć si� wi�cej
od starszych w swoim zborze.
UDZIAŁ W PRZEDSI�WZI�CIACH BUDOWLANYCH

21 Wznoszenie obiektów teokratycznych to forma świ�-
tej służby podobna do pracy przy budowie świ�tyni Sa-
lomona (1 Król. 8:13-18). Sporo braci i sióstr daje do-
wody niezwykłej gorliwości, dobrowolnie poświ�caj�c na
t� służb� swój czas i środki.

22 Czy i ty nie mógłbyś angażować si� w takie przedsi�-
wzi�cia? Jeżeli jesteś ochrzczonym głosicielem i chciał-
byś brać w nich udział, bracia nadzoruj�cy prace budow-
lane w twojej okolicy b�d� sobie cenić takie wsparcie
i ch�tnie ci� przeszkol�, nawet jeśli nie masz jakichś spe-
cjalnych umiej�tności. Dobrze b�dzie, gdy o swojej go-
towości poinformujesz starszych w zborze. Ochrzczeni
głosiciele, którzy maj� odpowiednie kwalifikacje, mog�
czasem zostać zaproszeni do pracy przy wznoszeniu
obiektów teokratycznych w innych krajach.

23 Przedsi�wzi�cia budowlane można wspierać na róż-
ne sposoby. Przykładni ochrzczeni głosiciele, którzy

Wyznaczanie
sobie celów
duchowych
pomoże ci m�drze
wykorzystywać
siły i środki

JAK POSZERZY
´
C ZAKRES SŁU

˙
ZBY 113



posiadaj� pewne umiej�tności i s� gotowi pomagać
w takich pracach w swojej okolicy, mog� usługi-
wać jako ochotnicy współpracuj�cy z Lokalnym Dzia-
łem Projektowo-Budowlanym. Inne osoby, które przez
określony czas mog� pomagać w bardziej odległych
miejscach, s� na okres od dwóch tygodni do trzech
miesi�cy mianowane przez Biuro Oddziału ochotnikami
budowlanymi. Tych, którzy zostali wyznaczeni do tej
służby na stałe, nazywa si� sługami budowlanymi. Jeśli
ktoś taki otrzymał przydział za granic�, jest nazywa-
ny sług� budowlanym na obczyźnie. Za realizacj� po-
szczególnych projektów odpowiedzialne s� brygady bu-
dowlane, złożone ze sług i ochotników budowlanych.
Pomagaj� im ochotnicy współpracuj�cy z Lokalnym
Działem Projektowo-Budowlanym i osoby ze zborów za-
angażowanych w budow�. Brygady budowlane przeno-
sz� si� z jednej budowy na drug� na terenie podleg-
łym Oddziałowi.
JAKIE MASZ CELE DUCHOWE?

24 Jeżeli oddałeś życie Jehowie, to znaczy, że prag-
niesz Mu służyć na zawsze. Ale do jakich celów ducho-
wych zmierzasz już teraz? Wyznaczanie sobie takich ce-
lów pomoże ci m�drze wykorzystywać siły i środki
(1 Kor. 9:26). Ubieganie si� o dodatkowe zaszczytne za-
dania w służbie dla Jehowy sprzyja rozwojowi ducho-
wemu i pomaga skupiać si� na tym, co naprawd� si� li-
czy (Filip. 1:10; 1 Tym. 4:15, 16).

25 Znakomity przykład pełnienia służby dla Boga dał
nam apostoł Paweł (1 Kor. 11:1). Wyt�żał w niej wszyst-
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kie siły. Dostrzegał, że dzi�ki Jehowie ma przed sob�
mnóstwo możliwości. Do braci w Koryncie napisał: „Ot-
worzyły si� przede mn� wielkie drzwi prowadz�ce do
działalności”. Czy i my nie jesteśmy w podobnej sytua-
cji? Oczywiście. Mamy mnóstwo możliwości, żeby słu-
żyć Jehowie razem ze zborem, zwłaszcza jeśli chodzi
o głoszenie dobrej nowiny o Królestwie. Ale chc�c wejść
przez te „wielkie drzwi”, musimy podobnie jak Paweł
zmagać si� z „wieloma przeciwnikami” (1 Kor. 16:9).
Apostoł był gotowy trzymać si� w ryzach. Powiedział
o sobie: „Bij� pi�ściami swoje ciało i prowadz� je jak
niewolnika” (1 Kor. 9:24-27). Czy przejawiamy takie sa-
mo nastawienie?

26 Każdy z nas powinien d�żyć do celów duchowych do-
stosowanych do swojej sytuacji życiowej. Wielu chrześci-
jan pełni jak�ś form� służby pełnoczasowej, ponieważ
wyznaczało sobie takie cele od wczesnej młodości. Już
w dzieciństwie byli do tego zach�cani przez rodziców i in-
ne osoby. Dzi�ki temu prowadz� bogate życie w służbie
dla Jehowy i niczego nie żałuj� (Prz. 10:22). Istniej� rów-
nież inne wartościowe cele: udział w działalności kazno-
dziejskiej każdego tygodnia, założenie i prowadzenie stu-
dium biblijnego czy poświ�canie wi�kszej ilości czasu na
przygotowywanie si� do zebrań zborowych. Ważne jest,
żebyśmy wiernie pełnili nasz� służb� i mieli w niej jak
najpełniejszy udział. Gdy tak robimy, przynosimy chwał�
Jehowie, a w przyszłości osi�gniemy najważniejszy cel—
b�dziemy Mu służyć już na zawsze (Łuk. 13:24; 1 Tym.
4:7b, 8).
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PRAWDZIWYM czcicielom Jehowy polecono, żeby wspól-
nie si� zgromadzali. Mieli wtedy korzystać z pouczeń
i wzajemnie si� zach�cać (Hebr. 10:23-25). Pierwszym
miejscem, w którym wybrany lud Boży, Izrael, oddawał
cześć Jehowie, był „przybytek, namiot spotkania” (Wyj-
ścia 39:32, 40). Później Salomon, syn Dawida, zbudo-
wał świ�tyni�, która przynosiła chwał� Bogu (1 Król.
9:3). Kiedy w roku 607 p.n.e. została ona zburzona,

˙
Zy-

dzi zacz�li czcić Boga w budynkach zwanych synagoga-
mi. Z czasem świ�tynia została odbudowana i ponow-
nie stała si� ośrodkiem religii prawdziwej. Jezus nauczał
zarówno w synagogach, jak i w świ�tyni (Łuk. 4:16; Ja-
na 18:20). A kiedyś do zebranych ludzi przemawiał na-
wet na pewnej górze (Mat. 5:1 do 7:29).

2 Po śmierci Jezusa chrześcijanie zgromadzali si�
w miejscach publicznych oraz domach prywatnych, że-
by uczyć si� z Pism i cieszyć towarzystwem współwy-
znawców (Dzieje 19:8, 9; Rzym. 16:3, 5; Kol. 4:15;
Filem. 2). Nieraz—chc�c unikn�ć wykrycia przez prze-
śladowców—musieli spotykać si� w odludnych miejs-
cach. Widać wi�c, że wierni słudzy Jehowy z czasów sta-
rożytnych szczerze pragn�li wspólnie si� zgromadzać,
by oddawać Mu cześć i korzystać z Jego pouczeń (Izaj.
54:13).

ROZDZIAŁ 11

Miejsca, w których
oddajemy cześć Bogu
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3 Również obecnie chrześcijanie urz�dzaj� zebrania
w miejscach publicznych oraz domach prywatnych.
W tych ostatnich na ogół odbywaj� si� zbiórki do służby
kaznodziejskiej. Osoby, które udost�pniaj� swoje miesz-
kania w takim celu, uważaj� to za zaszczyt i odnosz�
z tego duchowe korzyści.
SALA KR

´
OLESTWA

4 Zebrania
´
Swiadków Jehowy odbywaj� si� przede

wszystkim w Salach Królestwa. Zazwyczaj nabywa si�
działk� i buduje taki obiekt albo kupuje si� posesj� z bu-
dynkiem i odpowiednio go przystosowuje. Jeśli jest to
praktyczne, z jednej Sali Królestwa może korzystać kil-
ka zborów—przyczynia si� to do zmniejszenia kosztów
oraz do optymalnego jej wykorzystania. Gdzieniegdzie
pomieszczenie na zebrania trzeba wynaj�ć. W wypadku
nowej Sali Królestwa lub takiej, w której dokonano wi�k-
szego remontu, stosowne jest zorganizowanie uroczys-
tego otwarcia. Ale jeśli w użytkowanej Sali przeprowa-
dzono jedynie mniejszy remont, nie trzeba organizować
takiej uroczystości.

5 Sala Królestwa nie powinna być wyszukan� budow-
l�, obliczon� na wywołanie wrażenia. Chociaż w zależ-
ności od rejonu może mieć różny wygl�d, liczy si� jej
funkcjonalność (Dzieje 17:24). To miejsce chrześcijań-
skich zebrań powinno być wygodne, dogodnie usytuo-
wane i dostosowane do lokalnych warunków.

6 Koszty utrzymania i konserwacji Sali Królestwa po-
krywaj� wszystkie przydzielone do niej zbory. Nie prze-
prowadza si� zbiórek pieni�dzy i nikogo nie zmusza si�
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do dawania. W miejscach zebrań dost�pne s� skrzynki,
do których obecni mog� wrzucać datki na pokrycie nie-
zb�dnych wydatków zwi�zanych z użytkowaniem danej
Sali. Robi� to ch�tnie, z serca (2 Kor. 9:7).

7 Wszyscy w zborze uważaj� za zaszczyt, że mog� po-
krywać koszty utrzymania Sali Królestwa oraz pomagać
w jej sprz�taniu i konserwacji. Prace te zwykle planuje
jeden ze starszych lub sług pomocniczych. Sprz�taniem
na ogół zajmuj� si� poszczególne grupy służby pod
przewodnictwem swoich nadzorców albo ich zast�pców.
Zarówno wewn�trz, jak i na zewn�trz Sala Królestwa ma
godnie reprezentować Jehow� i Jego organizacj�.

8 Gdy w danej Sali spotyka si� wi�cej niż jeden zbór,
grona starszych wspólnie powołuj� Komitet Użytkowa-
nia Sali Królestwa, który koordynuje działania zwi�zane
z budynkiem i cał� posesj�. Wybieraj� też jego koordy-
natora. Komitet ten, działaj�c pod nadzorem gron star-
szych, dopilnowuje sprz�tania Sali, dba o wykonywanie
potrzebnych napraw i uzupełnianie środków czystości.
Wymaga to ścisłej współpracy wszystkich zborów.

9 Harmonogram zebrań w Sali Królestwa, z której ko-
rzysta kilka zborów, można ustalać na zasadzie rota-
cji. Układaj�c go, starsi kieruj� si� miłości� bratersk�
i uwzgl�dniaj� potrzeby innych (Filip. 2:2-4; 1 Piotra
3:8).

˙
Zaden zbór nie może podejmować decyzji w tej

sprawie samodzielnie. Gdy w którymś ze zborów spoty-
kaj�cych si� w danej Sali gości nadzorca obwodu, po-
zostałe dostosowuj� pory swoich zebrań do potrzeb
zwi�zanych z jego wizyt�.
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10 W Sali Królestwa za zgod� zborowego komitetu
służby może zostać wygłoszone przemówienie ślubne
lub pogrzebowe. Komitet ten starannie rozpatrzy każd�
prośb� i podejmie decyzj� na podstawie wskazówek
z Biura Oddziału.

11 Od osób, które otrzymały zgod� na wykorzystanie
Sali do takich celów, oczekuje si� zachowania stosow-
nego dla prawdziwych chrześcijan. Wszyscy obecni po-
winni uważać, żeby nie zrobić niczego, co mogłoby zgor-
szyć kogoś z braci lub przynieść ujm� Jehowie i rzucić
cień na dobre imi� zboru (Filip. 2:14, 15). Czasami pod
nadzorem Biura Oddziału w Sali Królestwa odbywaj� si�
jeszcze inne zaj�cia teokratyczne, takie jak Kurs Służby
Królestwa czy Kurs Służby Pionierskiej.

12 Wszyscy w zborze zawsze powinni szanować miejs-
ca zebrań. Nasz ubiór, wygl�d i zachowanie musi har-
monizować ze wzniosłym wielbieniem Jehowy (Kazn.
5:1; 1 Tym. 2:9, 10). Stosowaniem si� do rad w tych
sprawach pokazujemy, że cenimy nasze chrześcijańskie
spotkania.

13 Istotne znaczenie ma to, by na zebraniach panował
należyty porz�dek. Zaleca si�, żeby dzieci siedziały ra-
zem z rodzicami. Ponieważ rodzice z małymi dziećmi
musz� czasem wyjść, żeby si� o nie zatroszczyć lub je
uspokoić, warto ich zach�cać do zajmowania miejsc
tam, gdzie jak najmniej przeszkadzaliby innym.

14 Podczas chrześcijańskich zebrań wykwalifikowani do
tego bracia usługuj� w roli porz�dkowych. Powinni oni
być czujni, życzliwi i rozs�dni. Maj� mi�dzy innymi
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witać przybyłych, zwłaszcza
nowych, daj�c im odczuć, że
s� mile widziani. Maj� też
pomagać spóźnionym zna-
leźć miejsca, liczyć obec-
nych oraz dbać o ogrzewa-
nie i wietrzenie Sali. W razie
potrzeby przypominaj� rodzi-
com o sprawowaniu właści-
wego nadzoru nad dziećmi,
żeby przed zebraniami i po
nich nie biegały ani żeby nie bawiły si� na podium. Gdy-
by któreś nadmiernie rozpraszało zebranych, porz�dko-
wy mógłby życzliwie i taktownie poprosić jedno z ro-
dziców o wyjście z dzieckiem. Z pracy porz�dkowych
odnosz� korzyści wszyscy obecni. Zadanie to najlepiej
powierzać starszym i sługom pomocniczym.

BUDOWA SAL KR
´
OLESTWA

15 W I wieku n.e. niektórym chrześcijanom powodziło
si� pod wzgl�dem materialnym lepiej niż innym, dlatego
apostoł Paweł napisał: „

˙
Zeby wasz dostatek zrekompen-

sował ich niedostatek, a ich dostatek żeby zrekompen-
sował wasz niedostatek i żeby nast�piło wyrównanie”
(2 Kor. 8:14). Obecnie nast�puje podobne „wyrównanie”.
Budowy i remonty Sal Królestwa finansuje si� ze środ-
ków zbieranych na ten cel przez zbory na całym świe-
cie. Organizacja i zbory, które korzystaj� z tych datków,
bardzo ceni� t� hojn� pomoc ze strony ogólnoświato-
wej społeczności braci i sióstr.

Wszyscy w zborze
uważaj� za zaszczyt,
że mog� pokrywać
koszty utrzymania
Sali Królestwa
oraz pomagać
w jej sprz�taniu
i konserwacji
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16 Na podstawie informacji dotycz�cych danego tere-
nu Biuro Oddziału przydziela zbory do konkretnych Sal
Królestwa. Ustala również, gdzie i kiedy na podległym
mu terenie należałoby zbudować nowe Sale i odnowić
już istniej�ce. W razie kl�ski żywiołowej podejmuje si�
działania, żeby wyremontować uszkodzone Sale Króle-
stwa, a nieraz też domy współwyznawców.

17 Biuro Oddziału koordynuje prac� ochotników poma-
gaj�cych przy zakupie działki, projektowaniu Sal Króle-
stwa, uzyskiwaniu pozwoleń, budowie i pracach konser-
wacyjnych. Ponieważ w wi�kszości krajów brakuje miejsc
wielbienia Boga, potrzeba wielu r�k do pracy. Wszyscy
ochrzczeni głosiciele, którzy maj� odpowiednie kwalifi-
kacje i chcieliby brać udział w takich przedsi�wzi�ciach,
mog� wypełnić wniosek i przekazać go zborowemu ko-
mitetowi służby. Nieochrzczeni głosiciele mog� uczest-
niczyć w budowie czy remoncie Sali Królestwa, w której
spotyka si� ich zbór.
SALE ZGROMADZE

´
N

18 Pierwsi chrześcijanie na ogół spotykali si� w małych
grupach. Czasami jednak zgromadzała si� „spora rze-
sza ludzi” (Dzieje 11:26). Podobnie i dzisiaj słudzy Jeho-
wy spotykaj� si� w wi�kszej liczbie na zgromadzeniach
obwodowych i kongresach regionalnych. Cz�sto wynaj-
muje si� na ten cel jakieś obiekty, ale jeśli żaden nie jest
odpowiedni lub dost�pny, potrzebna może si� okazać
Sala Zgromadzeń.

19 Czasami za Sal� Zgromadzeń służy zakupiony i wy-
remontowany budynek. Cz�ściej jednak nabywa si�
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działk� i stawia nowy obiekt. Poszczególne Sale Zgro-
madzeń różni� si� wielkości�, zależnie od miejscowych
potrzeb. Decyzj� o zakupie b�dź budowie takiego obiek-
tu podejmuje Biuro Oddziału po starannym przeanalizo-
waniu kosztów oraz tego, jak cz�sto b�dzie on wyko-
rzystywany.

20 O funkcjonowanie Sal Zgromadzeń i ich dobry stan
dbaj� bracia wyznaczeni przez Biuro Oddziału. Obwody
sprz�taj� Sal� po każdym zgromadzeniu. Dwa razy w ro-
ku organizuje si� wi�ksze porz�dki, a oprócz tego pla-
nuje si� prace konserwacyjne. Dobrze jest, jeśli takich
prac podejmuj� si� ochotnicy. Zach�ca si� wi�c zbo-
ry, żeby z całego serca popierały te przedsi�wzi�cia
(Ps. 110:3; Malach. 1:10).

21 Niekiedy Sal� Zgromadzeń wykorzystuje si� do jesz-
cze innych teokratycznych celów, takich jak szkolenia
biblijne czy specjalne spotkania dla nadzorców obwo-
dów i dla starszych. Podobnie jak Sala Królestwa, jest
ona miejscem oddawania czci Bogu. Kiedy si� w niej
spotykamy, nasz ubiór, wygl�d i zachowanie powinny
być takie jak podczas zebrań zborowych.

22 W końcowej fazie dni ostatnich do organizacji Je-
howy napływa wielu nowych, co świadczy o Jego bło-
gosławieństwie (Izaj. 60:8, 10, 11, 22). Dlatego chce-
my popierać wszystkie starania służ�ce temu, żebyśmy
mogli si� spotykać w czystych i wygodnych miejscach
wielbienia Boga. W ten sposób damy dowód, że cenimy
rol� tych obiektów, w których możemy si� nawzajem
zach�cać, i to tym bardziej, gdy widzimy, jak przybliża
si� dzień Jehowy.
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ZGODNIE z proroctwem Jezusa o dniach ostatnich´
Swiadkowie Jehowy głosz� dobr� nowin� „aż do najdal-
szego miejsca na ziemi” (Dzieje 1:8; Mat. 24:14). Bezin-
teresownie poświ�caj� na to swój czas i siły. Ponieważ
s� przekonani, że Jehowa zadba o potrzeby swoich
współpracowników, stawiaj� Królestwo Boże na pierw-
szym miejscu w życiu (Mat. 6:25-34; 1 Kor. 3:5-9). Re-
zultaty prowadzonej przez nich działalności wyraźnie
świadcz� o uznaniu i błogosławieństwie Jehowy.

TROSKA O SPRAWY KR
´
OLESTWA

NA CAŁYM
´
SWIECIE

2 Kiedy inni dowiaduj� si�, że
´
Swiadkowie Jehowy roz-

powszechniaj� Bibli� i literatur� biblijn� bezpłatnie, cza-
sami pytaj�: „Jak to możliwe?”. Wydawanie Biblii i opar-
tych na niej publikacji rzeczywiście wi�że si� z kosztami.
Nakładów finansowych wymaga również wznoszenie
i utrzymywanie domów Betel, w których ochotnicy wyko-
nuj� prace drukarskie, nadzoruj� działalność kaznodziej-
sk�, a także na inne sposoby wspieraj� głoszenie dobrej
nowiny. Poza tym nadzorcy obwodów, misjonarze tereno-
wi, pionierzy specjalni i inni specjalni słudzy pełnoczaso-
wi otrzymuj� pewne wsparcie materialne, niezb�dne do
pełnienia służby. Nie ulega w�tpliwości, że dzieło głosze-
nia pochłania dziś sporo środków. Sk�d si� one bior�?

ROZDZIAŁ 12

Finansowanie
dzieła Królestwa
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3 Wielu ludzi ceni ogólnoświatow� biblijn� działalność
edukacyjn� prowadzon� przez

´
Swiadków Jehowy i ch�t-

nie wspiera j� dobrowolnymi datkami. Przede wszystkim
jednak robi� to sami

´
Swiadkowie, z których cz�ść prze-

kazuje dobrowolne datki bezpośrednio do miejscowego
Biura Oddziału. Przejawiaj� oni tak� sam� szczodrość
jak starożytni słudzy Boży, którzy wspierali budow�
miejsc wielbienia Jehowy (Wyjścia 35:20-29; 1 Kron.
29:9). Czasem si� zdarza, że ktoś zapisze w testamen-
cie jakieś mienie sporej wartości, ale zazwyczaj poszcze-
gólne osoby, zbory i obwody ofiarowuj� nieduże kwoty.
Wszystkie te datki razem wzi�te umożliwiaj� kontynuo-
wanie działalności kaznodziejskiej.

4
´
Swiadkowie Jehowy uważaj� za zaszczyt wspieranie

dzieła głoszenia zarówno pieni�dzmi, jak i innymi środ-
kami. Jezus i jego uczniowie mieli szkatułk�, w któ-
rej trzymali pieni�dze na pokrywanie wydatków (Jana
13:29). Biblia wspomina, że korzystali ze wsparcia pew-
nych kobiet, które im usługiwały (Marka 15:40, 41; Łuk.
8:3). Apostoł Paweł z wdzi�czności� przyjmował życzli-
w� pomoc materialn� od osób, które pragn�ły wesprzeć
go w służbie i przyczynić si� do rozwoju dobrej nowiny
(Filip. 4:14-16; 1 Tes. 2:9).

´
Swiadkowie Jehowy naśladu-

j� te starożytne przykłady gorliwości i szczodrości. Dzi�-
ki temu szczerym ludziom na całym świecie można pro-
ponować �wod� życia za darmo’ (Obj. 22:17).
ZASPOKAJANIE POTRZEB MIEJSCOWEGO ZBORU

5 Również koszty ponoszone przez poszczególne zbo-
ry s� pokrywane z dobrowolnych datków. Nie przepro-
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wadza si� zbiórek pieni�dzy, nikogo nie zmusza si� do
dawania ani nie ustala, ile kto ma dać. W miejscach ze-
brań umieszcza si� skrzynki na datki, żeby każdy mógł
dawać „tak, jak postanowił w sercu” (2 Kor. 9:7).

6 Ze środków zebranych na potrzeby zboru pokrywa
si� przede wszystkim koszty eksploatacji i konserwacji
Sali Królestwa. Grono starszych może zdecydować, że-
by cz�ść tych pieni�dzy przesłać do miejscowego Biura
Oddziału

´
Swiadków Jehowy na poparcie ogólnoświa-

towej działalności. W takim wypadku przedstawia si�
w zborze stosown� rezolucj�. Wiele zborów regularnie
przekazuje datki właśnie w ten sposób. Gdy wszyscy s�
wyczuleni na wyłaniaj�ce si� potrzeby, rzadko zachodzi
konieczność poruszania sprawy datków w ogłoszeniach.
SPOS

´
OB POST�POWANIA Z DATKAMI

7 Po każdym zebraniu dwaj bracia wyjmuj� pieni�dze
ze skrzynek na datki i ksi�guj� wpływy (2 Król. 12:9, 10;
2 Kor. 8:20). Grono starszych dba o to, by te pieni�dze
były bezpiecznie przechowywane, dopóki nie zostan�
przekazane do Biura Oddziału albo użyte na potrzeby
zboru. Brat zajmuj�cy si� kontami zborowymi przygoto-
wuje miesi�czne sprawozdanie finansowe, które od-
czytuje si� zborowi, a co kwartał koordynator gro-
na starszych dopilnowuje, żeby przeprowadzono audyt
tych kont.
WYDATKI OBWODU

8 Koszty zwi�zane z organizowaniem zgromadzeń ob-
wodowych, a także inne wydatki obwodu s� pokrywane
z dobrowolnych datków głosicieli należ�cych do danego
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obwodu. Aby mogli je składać, w miejscu zgromadzenia
dost�pne s� przeznaczone na to skrzynki. Bież�ce wy-
datki zbory mog� pokrywać też przy innych okazjach.

9 Najlepiej jest, jeśli obwody s� w stanie pokryć
wszystkie niezb�dne koszty, a nadwyżk� przekazać na
ogólnoświatow� działalność. Gdyby jednak na koncie
obwodu było zbyt mało środków, żeby pokryć koszty
zgromadzenia lub żeby zapłacić jakieś należności przed
kolejnym zgromadzeniem (na przykład wpłacić zaliczk�
na rezerwacj� obiektu), nadzorca obwodu może zalecić
przypomnienie zborom o przywileju składania datków.
Każde grono starszych omówi t� spraw� i ustali, jak�
kwot� zbór może przekazać na konto obwodu, a nast�p-
nie przedstawi zborowi stosown� rezolucj�.

10 Jeżeli zachodzi potrzeba, żeby starsi z obwodu omó-
wili sprawy finansowe, organizuje si� w tym celu spotka-
nie przy okazji zgromadzenia. Wszystkie decyzje z wyj�t-
kiem tych, które dotycz� typowych wydatków obwodu,
starsi powinni zatwierdzać w formie pisemnej rezolucji,
poddanej pod głosowanie. Musi ona zawierać dokładne
kwoty i być przyjmowana za każdym razem, kiedy trze-
ba skorzystać z funduszy obwodu.

11 Okresowo przeprowadza si� audyt kont obwodu.
TROSKA O BIEDNYCH

12 Jezus i jego uczniowie mieli szkatułk� z pieni�dzmi
mi�dzy innymi po to, żeby pomagać biednym (Marka 14:
3-5; Jana 13:29). Chrześcijanie w dalszym ci�gu s� zo-
bowi�zani to robić, ponieważ Jezus powiedział: „Bied-
nych zawsze macie u siebie” (Marka 14:7). Jak

´
Swiad-
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kowie Jehowy wywi�zuj� si�
z tego obowi�zku?

13 Zdarza si�, że wierni gło-
siciele w zborze potrzebuj�
pomocy materialnej z powo-
du podeszłego wieku, kłopo-
tów zdrowotnych lub jakichś
trudnych sytuacji, na które
nie maj� wpływu. Bliższa i dal-
sza rodzina, a także inni, któ-
rzy to dostrzeg�, na pewno b�d� chcieli udzielić im nie-
zb�dnego wsparcia. Jest to zgodne z rad� apostoła
Jana: „Jeśli ktoś ma środki do życia i widzi brata w po-
trzebie, a jednak nie chce mu okazać współczucia, to
jak może mówić, że kocha Boga? Dzieci, powinniśmy ko-
chać nie słowami, ale uczynkami i prawd�” (1 Jana 3:17,
18; 2 Tes. 3:6-12). Troska o wierne Bogu osoby, które
mog� potrzebować pomocy materialnej, wchodzi w za-
kres prawdziwego wielbienia (Jak. 1:27; 2:14-17).

14 W 1 Liście do Tymoteusza 5:3-21 apostoł Paweł wy-
jaśnia, jak można wspierać materialnie tych, którzy na
to zasługuj�. Każdy chrześcijanin ma obowi�zek trosz-
czyć si� przede wszystkim o własn� rodzin�. Zaspoka-
janie potrzeb osób starszych czy schorowanych należy
do dzieci, wnuków lub innych bliskich krewnych. Niekie-
dy środki materialne można uzyskać od instytucji pań-
stwowych b�dź w ramach programów pomocy społecz-
nej, dlatego krewni albo inni chrześcijanie mog� pomóc
potrzebuj�cemu w ubieganiu si� o takie świadczenia.
Czasami może si� okazać, że cały zbór b�dzie musiał

´
Swiadkowie Jehowy
uważaj� za zaszczyt
wspieranie
dzieła głoszenia
zarówno pieni�dzmi,
jak i innymi
środkami
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rozważyć, jak przyjść z pomoc� komuś, kto od lat wier-
nie służy Bogu. Jeśli dana osoba nie ma już żadnych
bliższych lub dalszych krewnych, którzy mogliby udzie-
lić jej wsparcia, ani nie zapewnia go państwo, grono
starszych może uznać za wskazane zorganizowanie ja-
kiejś pomocy. Dzielenie si� swoimi środkami z potrzebu-
j�cymi chrześcijanie uważaj� za zaszczyt.

15 Wielu naszych współwyznawców może si� znaleźć
w potrzebie wskutek prześladowań, wojen, trz�sień zie-
mi, powodzi, głodu lub innych katastrofalnych zdarzeń,
do jakich cz�sto dochodzi w obecnych krytycznych cza-
sach (Mat. 24:7-9). Miejscowe zbory mog� nie mieć
z czego udzielić pomocy, dlatego Ciało Kierownicze ko-
ordynuje starania braci z innych rejonów, którzy s�
gotowi ofiarować to, co niezb�dne. W podobny spo-
sób chrześcijanie z Azji Mniejszej zaopatrzyli w żyw-
ność współwyznawców w Judei, dotkni�tej kl�sk� gło-
du (1 Kor. 16:1-4; 2 Kor. 9:1-5). Gdy idziemy za ich
przykładem, dajemy dowód miłości do braci i okazuje-
my si� prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa (Jana
13:35).
DYSTRYBUCJA LITERATURY

16 Ważn� rol� w głoszeniu dobrej nowiny o Królestwie
odgrywa rozpowszechnianie Biblii i literatury biblijnej.
Grono starszych zwykle wyznacza sług� pomocniczego,
który dba o zapas literatury w zborze. Taki brat poważ-
nie traktuje swoje obowi�zki. Prowadzi dokładne zapiski,
żeby głosiciele zawsze mieli wystarczaj�c� ilość publi-
kacji.
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17 Jako oddani Bogu chrześcijanie zdajemy sobie spra-
w�, że nasz czas, nasze zdolności intelektualne, siły fi-
zyczne, talenty i dobra materialne, a nawet samo życie
to dary od Boga, których powinniśmy używać w służ-
bie dla Niego (Łuk. 17:10; 1 Kor. 4:7). Właściwym ko-
rzystaniem ze wszystkich swoich środków dowodzimy,
jak gł�boka jest nasza miłość do Jehowy. Pragniemy
�okazywać Jehowie szacunek, daj�c Mu to, co mamy
wartościowego’. Wiemy przecież, że cieszy Go każdy dar,
który wypływa ze szczerego oddania (Prz. 3:9; Marka
14:3-9; Łuk. 21:1-4; Kol. 3:23, 24). Jezus powiedział:
„Otrzymaliście za darmo, za darmo dawajcie” (Mat.
10:8). Gdy w służbie dla Jehowy stawiamy do dyspozy-
cji zarówno samych siebie, jak i to, co posiadamy, za-
znajemy ogromnej radości (Dzieje 20:35).
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JAKO oddani słudzy Jehowy Boga jesteśmy zobowi�za-
ni odbijać Jego chwał� we wszystkim, co mówimy i ro-
bimy. Powinniśmy przestrzegać zasady podanej przez
apostoła Pawła: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek in-
nego robicie, wszystko róbcie na chwał� Boż�” (1 Kor.
10:31). Obejmuje to mi�dzy innymi trzymanie si� pra-
wych norm Jehowy, które s� odzwierciedleniem Jego
doskonałej osobowości (Kol. 3:10). Jeśli chcemy być
świ�tym ludem, musimy stać si� naśladowcami Boga
(Efez. 5:1, 2).

2 Apostoł Piotr zwrócił na to uwag� chrześcijan, pi-
sz�c: „Jako posłuszne dzieci, nie dawajcie si� już kształ-
tować temu, czego dawniej pragn�liście w swojej niewie-
dzy, ale wzorem

´
Swi�tego, który was powołał, stańcie

si� świ�ci w całym swoim post�powaniu. Jest przecież
napisane: ‚Macie być świ�ci, ponieważ ja jestem świ�-
ty’ ” (1 Piotra 1:14-16). Wszyscy, którzy należ� do zboru
chrześcijańskiego, podobnie jak kiedyś starożytni Izrae-
lici, musz� zachowywać świ�tość. Oznacza to, że maj�
być bez skazy, wolni od splamienia grzechem i od świec-
kich naleciałości. W ten sposób pozostaj� oddzieleni do
świ�tej służby (Wyjścia 20:5).

3
˙
Zeby zachowywać świ�tość, trzeba przestrzegać

praw i zasad Jehowy, jasno przedstawionych w Piśmie

ROZDZIAŁ 13

„Wszystko róbcie
na chwał� Boż�”
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´
Swi�tym (2 Tym. 3:16). Dzi�ki studiowaniu tej Ksi�gi
poznaliśmy i pokochaliśmy Jehow� oraz Jego sposób
myślenia i post�powania. Nabraliśmy też przekonania,
że trzeba szukać najpierw Królestwa Bożego i stawiać
spełnianie woli Jehowy na pierwszym miejscu w życiu
(Mat. 6:33; Rzym. 12:2). Wymagało to od nas �włożenia
na siebie nowej osobowości’ (Efez. 4:22-24).

CZYSTO
´
S
´
C DUCHOWA I MORALNA

4 Trzymanie si� prawych wymagań Jehowy nie zawsze
jest łatwe. Nasz przeciwnik, Szatan Diabeł, usiłuje ze-
pchn�ć nas z drogi prawdy. Poza tym nieraz daj� o so-
bie znać zgubne wpływy tego świata oraz wrodzone
grzeszne skłonności. Aby żyć zgodnie ze swoim odda-
niem, musimy toczyć duchow� walk�. Biblia mówi, że
sprzeciw czy inne trudności nie powinny nas dziwić, bo
znoszenie cierpień ze wzgl�du na prawość jest nieunik-
nione (2 Tym. 3:12). Ale gdy przechodzimy próby, mo-
żemy czuć si� szcz�śliwi, ponieważ dowodz� one, że
spełniamy wol� Boż� (1 Piotra 3:14-16; 4:12, 14-16).

5 Chociaż Jezus był doskonały, to z tego, co wycier-
piał, nauczył si� posłuszeństwa. Nigdy nie uległ poku-
som Szatana ani nie rozbudził w sobie świeckich ambi-
cji (Mat. 4:1-11; Jana 6:15). Nawet nie pomyślał o tym,
żeby pójść na kompromis. Swoj� wiern� postaw� ści�g-
n�ł na siebie nienawiść świata, a mimo to trzymał
si� prawych zasad Jehowy. Na krótko przed śmierci�
ostrzegł uczniów, że oni również doświadcz� takiej nie-
nawiści. Od tamtej pory naśladowcy Jezusa zaznaj�

„WSZYSTKO R
´
OBCIE NA CHWAŁ� BO

˙
Z�” 131



cierpień, ale odwagi dodaje im świadomość, że Syn Bo-
ży odniósł zwyci�stwo nad światem (Jana 15:19; 16:33;
17:16).

6
˙
Zeby nie być cz�ści� świata, musimy obstawać przy

zasadach Jehowy, tak jak to robił nasz Mistrz. Nie wy-
starczy, że nie angażujemy si� w sprawy polityczne
i społeczne. Musimy też przeciwstawiać si� demoralizu-
j�cym wpływom tego świata. Poważnie traktujemy rad�
z Listu Jakuba 1:21: „Odrzućcie wszystko, co nieczyste,
oraz każde, nawet najmniejsze zło, a z łagodności� da-
wajcie sobie zaszczepiać słowo, które może was wyba-
wić”. Dzi�ki studiowaniu Biblii i chodzeniu na zebrania
�dajemy sobie zaszczepiać słowo’ prawdy, żeby wnikało
do naszych umysłów i serc. W rezultacie nawet nie prag-
niemy tego, co oferuje świat. Uczeń Jakub napisał: „Czy
nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźni�
z Bogiem? Kto wi�c chce być przyjacielem świata, robi
z siebie nieprzyjaciela Boga” (Jak. 4:4). Właśnie dlate-
go Biblia tak dobitnie zach�ca, byśmy przestrzegali za-
sad Jehowy i trzymali si� z daleka od świata.

7 Słowo Boże ostrzega nas przed bezwstydnym i nie-
moralnym post�powaniem. Czytamy w nim: „Niemoral-
ność i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie
b�d� wśród was wspominane, bo to nie przystoi świ�-
tym” (Efez. 5:3). Nie możemy wi�c sobie pozwalać na
rozmyślanie o rzeczach nieprzyzwoitych, bezwstydnych
czy podłych. Z pewności� też nie możemy dopuścić, że-
by coś takiego wkradało si� do naszych rozmów. W ten
sposób pokażemy, że zależy nam na trzymaniu si�
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czystych i prawych norm mo-
ralnych, ustanowionych przez
Jehow�.
CZYSTO

´
S
´
C FIZYCZNA

8 Chrześcijanie zdaj� sobie
spraw�, że powinni być czy-
ści nie tylko pod wzgl�dem
duchowym i moralnym, ale
także fizycznym.

´
Swi�ty Bóg

wymagał od starożytnych Izraelitów, żeby w ich obozie
było czysto. My również musimy być czyści, żeby Jeho-
wa �nie zobaczył u nas nic nieprzyzwoitego’ (Powt. Pr.
23:14).

9 Według Biblii świ�tość ściśle si� wi�że z czystoś-
ci� fizyczn�. Na przykład Paweł napisał: „Kochani, (...)
oczyśćmy si� ze wszystkiego, co zanieczyszcza ciało
i ducha—pokażmy, że boimy si� Boga, i d�żmy do peł-
nej świ�tości” (2 Kor. 7:1). Dlatego chrześcijanie—za-
równo m�żczyźni, jak i kobiety—powinni w trosce o hi-
gien� osobist� regularnie si� myć oraz prać odzież. Co
prawda w poszczególnych krajach panuj� różne warun-
ki, ale na ogół mamy wystarczaj�co dużo wody i myd-
ła, żeby móc zadbać o czystość swoj� i swoich dzieci.

10 Ponieważ bierzemy udział w działalności kaznodziej-
skiej, zazwyczaj jesteśmy w okolicy dobrze znani. Już
samo utrzymywanie porz�dku i czystości w domu i wo-
kół niego stanowi dobre świadectwo dla s�siadów. Może
być w to zaangażowana cała rodzina. M�żczyźni powinni
szczególnie interesować si� domem i jego otoczeniem,

Jako oddani słudzy
Jehowy Boga
jesteśmy
zobowi�zani odbijać
Jego chwał�
we wszystkim,
co mówimy i robimy
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pami�taj�c o tym, że czysta i zadbana posesja wywiera
na innych korzystne wrażenie. Jeżeli wywi�zuj� si� z te-
go zadania, a także umiej�tnie przewodz� domownikom
pod wzgl�dem duchowym, pokazuj�, że s� przykładny-
mi głowami rodzin (1 Tym. 3:4, 12). Również kobiety s�
zobowi�zane dbać o czystość, zwłaszcza w samym do-
mu (Tyt. 2:4, 5). A dobrze wychowane dzieci staraj� si�
utrzymywać porz�dek w swoich pokojach i dbać o czys-
ty wygl�d. W ten sposób cała rodzina rozwija dobre na-
wyki zwi�zane z czystości�, które b�d� potrzebne też
w nowym świecie.

11 Wielu sług Jehowy jeździ na zebrania samochodami.
Na niektórych terenach samochód jest wr�cz niezb�dny
w służbie kaznodziejskiej. Powinien być czysty i w do-
brym stanie technicznym. Zarówno nasze mieszkania,
jak i samochody maj� świadczyć o tym, że należymy do
czystego, świ�tego ludu Jehowy. Ta sama zasada doty-
czy torby do służby oraz Biblii.

12 Również nasz wygl�d powinien harmonizować z nor-
mami Bożymi. Nie przyszłoby nam do głowy stan�ć
przed wysokim urz�dnikiem w niechlujnym lub zbyt swo-
bodnym ubraniu. O ileż wi�ksz� uwag� powinniśmy na
to zwracać, gdy reprezentujemy Jehow� w służbie kaz-
nodziejskiej lub na podium! Nasz wygl�d i styl ubiera-
nia si� może wpłyn�ć na to, jak inni b�d� postrzegać
wielbienie Jehowy. Z pewności� nie na miejscu byłby
ubiór nieskromny lub świadcz�cy o tym, że nie liczymy
si� z cudzymi odczuciami (Mich. 6:8; 1 Kor. 10:31-33;
1 Tym. 2:9, 10). Kiedy wi�c wybieramy si� do służby, na
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zebranie, zgromadzenie obwodowe czy kongres, powin-
niśmy pami�tać, co Biblia mówi na temat czystości fi-
zycznej i skromnego wygl�du. Zawsze chcemy przynosić
chwał� Jehowie.

13 To samo odnosi si� do zwiedzania Biura Głównego
czy któregoś z Biur Oddziałów

´
Swiadków Jehowy. Pa-

mi�tajmy, że nazwa Betel oznacza „dom Boży”. Dlatego
gdy si� tam wybieramy, nasz ubiór i zachowanie powin-
ny być takie jak na zebraniach w Sali Królestwa.

14 Strój i wygl�d ma znaczenie również wtedy, kiedy
sp�dzamy czas wolny. W takich sytuacjach warto zada-
wać sobie pytanie: „Czy nie czułbym si� zakłopotany,
gdybym w tym ubraniu miał porozmawiać z kimś o Bib-
lii?”.
STOSOWNY WYPOCZYNEK I ROZRYWKA

15 Odpr�żenie i rozrywka s� niezb�dne, jeśli chcemy za-
chowywać równowag� i być zdrowi. Pewnego razu Jezus
zach�cił swoich uczniów, żeby udali si� na jakieś odludne
miejsce i „troch� odpocz�li” (Marka 6:31). Wypoczynek
i właściwa rozrywka mog� być przyjemn� odskoczni� od
codziennych zaj�ć, pozwalaj�c� zregenerować siły.

16 Obecnie dost�pnych jest mnóstwo form rozrywki.
Dlatego gdy chrześcijanie wybieraj� któr�ś z nich, po-
winni być wybredni i kierować si� m�drości� pochodz�-
c� od Boga. Odpoczynek ma w życiu swoje miejsce, ale
nie jest najważniejszy. Biblia ostrzegała, że w „dniach
ostatnich” ludzie „b�d� kochać przyjemności, a nie b�-
d� kochać Boga” (2 Tym. 3:1, 4). Znaczna cz�ść tego,
co dziś uchodzi za rozrywk� i ma zapewniać relaks, jest
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nie do przyj�cia dla osób, które pragn� trzymać si� wy-
sokich norm Jehowy.

17 Pierwsi chrześcijanie musieli stronić od niezdrowej
rozrywki propagowanej w otaczaj�cym ich świecie, ż�d-
nym uciech. W rzymskim cyrku widzowie dla zabawy
ogl�dali cudze cierpienia. Powszechnie lubowano si�
w rozrywce eksponuj�cej przemoc, przelew krwi i nie-
moralność. Ale pierwsi chrześcijanie trzymali si� od te-
go z daleka. Dzisiejszy świat podsuwa wiele podobnych
atrakcji, odwołuj�cych si� do najniższych instynktów.
Musimy wi�c bardzo uważać na swoje post�powanie
i wystrzegać si� demoralizuj�cej rozrywki (Ps. 11:5; Efez.
5:15, 16). A nawet gdy sama rozrywka nie budzi zastrze-
żeń, cz�sto nie do zaakceptowania jest towarzysz�ca jej
atmosfera (1 Piotra 4:1-4).

18 Istniej� jednak przyzwoite formy wypoczynku i roz-
rywki, z których chrześcijanie mog� czerpać przyjem-
ność. Wiele osób odnosi pożytek z trzymania si� rad
biblijnych i wyważonych wskazówek na ten temat poda-
wanych w naszych publikacjach.

19 Czasami ktoś z chrześcijan gości u siebie kilka ro-
dzin. Bracia i siostry zapraszaj� si� też na wesela lub
spotykaj� przy innych okazjach (Jana 2:2). Gospodarze
powinni si� czuć odpowiedzialni za przebieg takich spo-
tkań. Oczywiście kiedy zbiera si� wi�cej osób, trzeba być
ostrożnym, ponieważ swobodna atmosfera ośmiela nie-
których do przekraczania granic stosownego chrześci-
jańskiego zachowania i w rezultacie przebieraj� miar�
w jedzeniu i piciu albo dopuszczaj� si� innych poważ-
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nych wykroczeń. Dlatego rozważni chrześcijanie wiedz�,
że m�drze jest ograniczyć wielkość i czas trwania takich
spotkań. Jeśli podawane s� napoje alkoholowe, trzeba
zachowywać umiar (Filip. 4:5). Takie okazje powinny
przede wszystkim budować i pokrzepiać duchowo i gdy
dokłada si� starań, żeby tak było, wówczas nie obraca-
j� si� one wokół jedzenia i picia.

20 Gościnność to pi�kna cecha (1 Piotra 4:9). Kiedy za-
praszamy innych chrześcijan na posiłek lub skromny po-
cz�stunek, żeby sp�dzić z nimi czas i odpr�żyć si� w ich
towarzystwie, warto uwzgl�dniać tych, którzy pod ja-
kimś wzgl�dem s� pokrzywdzeni przez los (Łuk. 14:12-
14). A jeżeli na takim spotkaniu jesteśmy gośćmi, to
trzymajmy si� zasady podanej w Ewangelii według Mar-
ka 12:31. I nigdy nie zapominajmy o wyrażeniu wdzi�cz-
ności za okazan� nam życzliwość.

21 Chrześcijanie z radości� korzystaj� z hojnych darów
Bożych. Ciesz� si�, że mog� �jeść i pić, i czerpać zado-
wolenie z całej swojej ci�żkiej pracy’ (Kazn. 3:12, 13).
Gdy na spotkaniach towarzyskich zarówno gospodarze,
jak i goście �wszystko robi� na chwał� Boż�’, potem ma-
j� miłe, buduj�ce wspomnienia.
W SZKOLE

22 Dzieci
´
Swiadków Jehowy odnosz� korzyści ze świec-

kiego wykształcenia, które pozwala zdobyć niezb�dne
umiej�tności. Chodz� do szkoły, bo chc� si� nauczyć
biegle czytać i pisać. Ucz� si� też przedmiotów, które
mog� im si� przydać w zmierzaniu do celów duchowych.
W ci�gu lat szkolnych bardzo si� staraj� �pami�tać
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o swoim Wspaniałym Stwórcy’ i stawiać sprawy ducho-
we na pierwszym miejscu (Kazn. 12:1).

23 Jeżeli jesteś młodym chrześcijaninem i chodzisz do
szkoły, staraj si� nie sp�dzać ze świeckimi rówieśni-
kami wi�cej czasu, niż to konieczne (2 Tym. 3:1, 2). Je-
howa zapewnia nam wszystko, czego potrzebujemy,
żeby chronić si� przed świeckimi wpływami, dlatego
naprawd� możesz si� im oprzeć (Ps. 23:4; 91:1, 2). Ko-
rzystaj wi�c z Jego pomocy, a b�dziesz bezpieczny
(Ps. 23:5).

24 Chc�c trzymać si� z daleka od świata, wi�kszość´
Swiadków Jehowy w wieku szkolnym postanawia nie
uczestniczyć w zaj�ciach pozalekcyjnych. Waszym kole-
gom i nauczycielom czasem trudno to zrozumieć. Dla
was jednak najważniejsze jest to, żeby podobać si� Bo-
gu. Właśnie dlatego kierujecie si� sumieniem wyszkolo-
nym na Biblii i zdecydowanie stronicie od widocznego
w świecie współzawodnictwa i nacjonalizmu (Gal. 5:19,
26). Jeśli słuchacie rad z Pisma

´
Swi�tego, których wam

udzielaj� oddani Bogu rodzice, i wybieracie dobre towa-
rzystwo w zborze, to łatwiej wam b�dzie stosować si�
do prawych zasad Jehowy.
PRACA I KONTAKTY ZAWODOWE

25 Osoby b�d�ce głowami rodzin Biblia zobowi�zuje do
troszczenia si� o najbliższych (1 Tym. 5:8). Ale jako słu-
dzy Boży wiedz� one, że sprawy Królestwa s� najważ-
niejsze, a praca zawodowa jest drugorz�dna (Mat. 6:33;
Rzym. 11:13). Oddanie dla Boga oraz zadowalanie si�
tym, że mamy jedzenie i ubranie, pozwala unikać trosk
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i sideł, jakie niesie ze sob� materialistyczny styl życia
(1 Tym. 6:6-10).

26 W gruncie rzeczy o zasadach biblijnych powinni pa-
mi�tać wszyscy oddani Bogu chrześcijanie, którzy pra-
cuj� zawodowo. Chc�c uczciwie zarabiać na utrzymanie,
wystrzegamy si� praktyk, które naruszaj� prawo Boże
albo świeckie (Rzym. 13:1, 2; 1 Kor. 6:9, 10). Nie zapo-
minamy o niebezpieczeństwach zwi�zanych ze złym to-
warzystwem. Jako �żołnierze Chrystusa’ nie angażujemy
si� w interesy, które wi�ż� si� z łamaniem zasad bib-
lijnych i chrześcijańskiej neutralności, a tym samym
zagrażaj� naszemu usposobieniu duchowemu (2 Tym.
2:3, 4; Izaj. 2:4). Nie mamy też żadnych powi�zań z wro-
gim Bogu systemem religijnym, „Babilonem Wielkim”
(Obj. 18:2, 4; 2 Kor. 6:14-17).

27 Kto trzyma si� prawych zasad Bożych, ten nie wy-
korzystuje chrześcijańskich spotkań do promowania
własnej działalności zarobkowej ani do realizowania pry-
watnych celów. Na zebraniach zborowych oraz zgroma-
dzeniach obwodowych czy kongresach spotykamy si�
wył�cznie po to, żeby oddawać cześć Jehowie. Karmimy
si� z Jego duchowego stołu i wzajemnie zach�camy
(Rzym. 1:11, 12; Hebr. 10:24, 25). Przy takich okazjach
powinniśmy całkowicie koncentrować si� na sprawach
duchowych.
ZACHOWYWANIE CHRZE

´
SCIJA

´
NSKIEJ JEDNO

´
SCI

28 Prawe zasady Jehowy wymagaj�, żeby Jego słudzy
�zachowywali jedność wynikaj�c� z działania ducha, ze-
spoleni wi�zi� pokoju’ (Efez. 4:1-3). Chrześcijanie nie

„WSZYSTKO R
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zabiegaj� o własne korzyści, lecz o to, co dobre dla in-
nych (1 Tes. 5:15). Niew�tpliwie taki duch panuje w two-
im zborze. Bez wzgl�du na ras�, narodowość, status
społeczny, sytuacj� materialn� czy wykształcenie wszys-
cy przestrzegamy tych samych wysokich norm. Nawet
osoby postronne widz�, że jest to cecha charakterys-
tyczna ludu Jehowy (1 Piotra 2:12).

29 Apostoł Paweł tak zwrócił uwag� na podstaw� tej
jedności: „Jest jedno ciało i jeden duch, tak samo jak
jedna nadzieja, do której zostaliście powołani. Jest je-
den Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec
wszystkich, który jest ponad wszystkimi i działa przez
wszystkich i we wszystkich” (Efez. 4:4-6). Zgodnie z ty-
mi słowami jednakowo pojmujemy podstawowe oraz
gł�bsze nauki biblijne i w ten sposób dowodzimy, że
uznajemy zwierzchni� władz� Jehowy. Rzeczywiście dał
On swoim czcicielom czyst� mow� prawdy, dzi�ki czemu
mog� Mu �służyć rami� przy ramieniu’ (Sof. 3:9).

30 Jedność i pokój w zborze chrześcijańskim s� źród-
łem pokrzepienia dla wszystkich sług Jehowy. Widzimy,
jak spełnia si� Jego obietnica: „Zjednocz� ich i b�d� jak
owce w zagrodzie” (Mich. 2:12). Pragniemy utrzymywać
t� jedność i pokój, przestrzegaj�c słusznych zasad Bo-
żych.

31 Ci, którzy zostali przyj�ci do czystego zboru Jeho-
wy, s� naprawd� szcz�śliwi! Nazywanie si� od imie-
nia Bożego warte jest wszelkich poświ�ceń. Piel�gnuj�c
drogocenn� wi�ź z Jehow�, usilnie starajmy si� trzymać
Jego prawych norm post�powania i zach�cać do tego
drugich (2 Kor. 3:18).
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KA
˙
ZDEGO roku—zgodnie z proroctwem biblijnym—do

czystego wielbienia Jehowy przył�czaj� si� tysi�ce osób
(Mich. 4:1, 2). Przyjmujemy je do „zboru Boga” z wielk�
radości�! (Dzieje 20:28). Ludzie ci ceni� sobie, że razem
z nami mog� służyć Jehowie w czystym środowisku,
w którym panuje pokój—w raju duchowym. Pokój i czys-
tość w zborze zachowujemy dzi�ki świ�temu duchowi
Jehowy i m�drym radom z Jego Słowa (Ps. 119:105;
Zach. 4:6).

2 Ponieważ stosujemy zasady biblijne, �wkładamy na
siebie now� osobowość’ (Kol. 3:10). Nie spieramy si�
o drobiazgi i unikamy nieporozumień. Gdy patrzymy na
wszystko z punktu widzenia Jehowy, przeciwstawiamy
si� wpływom świata, a dzi�ki temu nie ma wśród nas
podziałów—współpracujemy w jedności jako mi�dzyna-
rodowa społeczność braterska (Dzieje 10:34, 35).

3 Jednak od czasu do czasu mog� wynikn�ć trudnoś-
ci, które zakłóc� pokój i jedność zboru. Sk�d si� one
bior�? Na ogół z ignorowania rad biblijnych. Wci�ż mu-
simy si� zmagać z niedoskonałymi skłonnościami. Nikt
z nas nie jest bez grzechu (1 Jana 1:10). Jakaś osoba
może zrobić fałszywy krok i skazić zbór pod wzgl�dem
moralnym lub duchowym. Zdarza si�, że kogoś urazimy
bezmyślnym słowem b�dź czynem albo sami poczujemy

ROZDZIAŁ 14

Zachowywanie
pokoju i czystości w zborze
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si� urażeni tym, co ktoś powiedział lub zrobił (Rzym.
3:23). Jak w razie pojawienia si� takich trudności na-
prawić sytuacj�?

4 Jehowa życzliwie bierze to wszystko pod uwag�
i w swoim Słowie wyjaśnia, co należy zrobić, kiedy wy-
nikn� problemy. Możemy wtedy skorzystać z osobis-
tej pomocy troskliwych duchowych pasterzy—starszych
zboru. Gdy zastosujemy podane przez nich rady biblij-
ne, to odbudujemy dobre stosunki z innymi i nadal b�-
dziemy si� cieszyć uznaniem Jehowy. Jeżeli z powodu
jakiegoś złego post�powania zostajemy skarceni lub
upomniani, możemy być pewni, że jest to wyraz miłości
naszego niebiańskiego Ojca (Prz. 3:11, 12; Hebr. 12:6).
ZA

˙
ZEGNYWANIE DROBNYCH NIEPOROZUMIE

´
N

5 Czasami w zborze dochodzi do drobnych nieporozu-
mień b�dź konfliktów. Należy je szybko wyjaśniać, kie-
ruj�c si� bratersk� miłości� (Efez. 4:26; Filip. 2:2-4; Kol.
3:12-14). Najprawdopodobniej stwierdzisz, że problemy
natury osobistej, które napotykasz w kontaktach ze
współwyznawcami, da si� rozwi�zać dzi�ki usłuchaniu
nast�puj�cej rady apostoła Piotra: „

˙
Zarliwie kochajcie

jedni drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów”
(1 Piotra 4:8). W Biblii czytamy: „Wszyscy wielokrotnie
grzeszymy” (Jak. 3:2). Gdy stosujemy Złot� Reguł�—
traktujemy drugich tak, jak sami chcielibyśmy być trak-
towani—zazwyczaj potrafimy przebaczać ich drobne
przewinienia i puszczać je w niepami�ć (Mat. 6:14, 15;
7:12).
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6 Jeśli jednak zdasz sobie spraw�, że to ty uraziłeś ko-
goś słowem lub czynem, jak najszybciej wykaż inicjaty-
w�, żeby przywrócić pokojowe stosunki. Pami�taj, że
w gr� wchodzi również twoja wi�ź z Jehow�. Jezus ra-
dził uczniom: „Gdybyś (...) przyniósł dar do ołtarza,
a tam sobie przypomniał, że twój brat ma coś przeciw-
ko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem i odejdź. Naj-
pierw pogódź si� z bratem, a dopiero potem wróć i złóż
dar” (Mat. 5:23, 24). Może zaszło jakieś nieporozumie-
nie. Jeżeli tak, to szczerze porozmawiaj o tym z dan�
osob�. Otwarta wymiana myśli mi�dzy chrześcijanami
bardzo pomaga zapobiegać nieporozumieniom i rozwi�-
zywać problemy wynikaj�ce z ludzkiej niedoskonałości.
GDY TRZEBA UDZIELI

´
C KOMU

´
S RADY BIBLIJNEJ

7 Niekiedy nadzorcy musz� udzielić komuś rady, żeby
skorygować jego sposób myślenia. Nie zawsze jest to
łatwe. Apostoł Paweł napisał do chrześcijan w Galacji:
„Bracia, jeśli nawet ktoś zrobi fałszywy krok, a nie zda-
je sobie z tego sprawy, wy, którzy macie kwalifikacje du-
chowe, próbujcie go skorygować w duchu łagodności”
(Gal. 6:1).

8 Dzi�ki temu, że nadzorcy wywi�zuj� si� ze swojej roli
pasterzy, mog� chronić zbór przed wieloma niebezpie-
czeństwami duchowymi i zapobiegać poważnym proble-
mom. Bracia ci staraj� si� usługiwać zborowi zgodnie
z tym, co Jehowa obiecał za pośrednictwem Izajasza:
„Każdy z nich b�dzie jak schronienie przed wiatrem
i kryjówka przed deszczow� nawałnic�, jak strumienie
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wody w bezwodnej krainie, jak cień masywnej skały
w spieczonej ziemi” (Izaj. 32:2).
NAZNACZANIE NIEPORZ�DNYCH

9 Apostoł Paweł ostrzegał przed pewnymi osobami,
które mogłyby wywierać na zbór szkodliwy wpływ. Na-
pisał: „Zalecamy wam (...), żebyście stronili od każde-
go brata, który post�puje nieporz�dnie—wbrew nau-
ce, któr� przyj�liście od nas”. Nieco dalej wyjaśnił to
szerzej: „Jeśli ktoś nie jest posłuszny naszym słowom
przekazanym w tym liście, naznaczcie go sobie i prze-
stańcie si� z nim zadawać, żeby si� zawstydził. Jednak
nie uważajcie go za wroga, lecz w dalszym ci�gu napo-
minajcie jak brata” (2 Tes. 3:6, 14, 15).

10 Zdarza si�, że ktoś co prawda nie dopuszcza si�
ci�żkiego grzechu, za który mógłby zostać wykluczony,
ale raż�co lekceważy jakieś zasady Boże, których praw-
dziwi chrześcijanie powinni przestrzegać. Może chodzić
o skrajne lenistwo, krytyczny stosunek do innych albo
niedbanie o czystość. A może ktoś taki �miesza si� w nie
swoje sprawy’ (2 Tes. 3:11). Albo próbuje podst�pnie
wykorzystać drugich pod wzgl�dem materialnym b�dź
korzysta z ewidentnie niestosownej rozrywki. Takie nie-
porz�dne post�powanie jest na tyle poważne, że przy-
nosi ujm� zborowi, a w dodatku inni chrześcijanie mog-
liby je przej�ć.

11 Starsi próbuj� najpierw pomóc osobie zachowuj�cej
si� nieporz�dnie i udzielaj� jej rad opartych na Słowie
Bożym. Jeśli jednak po kilkakrotnym zwróceniu jej uwagi
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stwierdz�, że uparcie lekce-
waży zasady biblijne, mog�
si� zdecydować na wygłosze-
nie w zborze przemówienia
ostrzegawczego. Kieruj�c si�
rozeznaniem, ustal�, czy da-
na kwestia jest na tyle po-
ważna i niepokoj�ca dla dru-
gich, żeby to było uzasadnione. Jeżeli tak, mówca poda
stosowne rady dotycz�ce niewłaściwego post�powania,
ale nie wymieni nazwiska osoby, która si� go dopusz-
cza. Wtedy wszyscy zorientowani w sytuacji przestan�
utrzymywać z kimś takim kontakty towarzyskie, choć
dalej b�d� si� z nim spotykać na gruncie duchowym
i �napominać go jak brata’.

12 Dzi�ki stanowczej postawie wiernych chrześcijan
osoba nieporz�dna może si� zawstydzić swojego post�-
powania i je zmienić. Jeśli wyraźnie widać, że je porzu-
ciła, nie trzeba jej już uważać za naznaczon�.
GDY KTO

´
S DOPU

´
SCI SI� POWA

˙
ZNEGO PRZEWINIENIA

13 Chociaż jesteśmy gotowi przymykać oczy na dozna-
wane krzywdy i je przebaczać, nie oznacza to, że ak-
ceptujemy złe post�powanie albo jesteśmy na nie obo-
j�tni. Nie każde zło można przypisać odziedziczonej
niedoskonałości. Patrzenie przez palce na ci�żkie prze-
winienia byłoby niewłaściwe (Kapł. 19:17; Ps. 141:5).
Przymierze Prawa uwzgl�dniało fakt, że niektóre grze-
chy s� poważniejsze niż inne. Tak samo jest w zborze
chrześcijańskim (1 Jana 5:16, 17).

Dbaj�c o pokój
i czystość w zborze,
pozwalamy świecić
światłu prawdy
o Królestwie
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14 Na sposób rozwi�zywania poważnych problemów,
które mog� wynikn�ć mi�dzy chrześcijanami, zwrócił
uwag� Jezus. Zalecił nast�puj�ce kroki: „Jeżeli twój brat
popełni przeciw tobie grzech, [1] idź i powiedz mu na
osobności, co złego zrobił. Jeśli ci� posłucha, pozyska-
łeś swojego brata. Ale jeśli ci� nie posłucha, [2] weź ze
sob� jeszcze jedn� lub dwie osoby, tak żeby każda
sprawa mogła być potwierdzona zeznaniami dwóch lub
trzech świadków. Jeżeli ich też nie posłucha, [3] przed-
staw spraw� zborowi. Jeżeli nie posłucha nawet zboru,
niech b�dzie dla ciebie po prostu jak człowiek z innych
narodów i jak poborca podatkowy” (Mat. 18:15-17).

15 Przypowieść opowiedziana potem przez Jezusa—
zanotowana w Ewangelii według Mateusza 18:23-35—
wskazuje, do jakiego grzechu może si� odnosić opis
z Ewangelii według Mateusza 18:15-17. Może chodzić
o kwestie finansowe b�dź własnościowe, na przykład
niespłacenie pożyczki lub oszustwo. Oprócz tego w gr�
może wchodzić zepsucie komuś opinii oszczerstwem.

16 Jeżeli masz dowody, że ktoś ze zboru dopuścił si�
przeciwko tobie takiego grzechu, nie proś od razu o po-
moc starszych. Najpierw, jak radził Jezus, porozmawiaj
z winowajc� osobiście. Spróbuj załatwić z nim spraw�
w cztery oczy, bez angażowania osób trzecich. Pami�-
taj, że Jezus nie powiedział: „Idź tylko raz i powiedz mu,
co złego zrobił”. Jeśli wi�c współwyznawca nie przyzna-
je si� do winy i nie prosi o przebaczenie, może warto po
jakimś czasie znowu z nim porozmawiać. Gdy dzi�ki te-
mu uda si� wam dojść do porozumienia, z pewności�
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b�dzie ci wdzi�czny, że nie rozpowiedziałeś innym o je-
go grzechu i nie zepsułeś mu opinii w zborze. W ten
sposób �pozyskasz swojego brata’.

17 Jeśli winowajca poczuwa si� do winy, prosi o prze-
baczenie i robi, co może, żeby naprawić wyrz�dzone zło,
nie trzeba podejmować dalszych działań. Choć grzech
był poważny, spraw� mog� uregulować mi�dzy sob� ci,
których ona dotyczy.

18 Gdyby nie udało ci si� �pozyskać brata’, mimo że
�powiedziałeś mu na osobności, co złego zrobił’, możesz
post�pić zgodnie z dalszymi słowami Jezusa—„weź ze
sob� jeszcze jedn� lub dwie osoby” i znowu z nim po-
rozmawiaj. Osobom, które b�d� ci towarzyszyć, powin-
no zależeć na tym samym: na �pozyskaniu brata’. Naj-
lepiej, żeby byli to świadkowie zarzucanego mu czynu.
Jeśli jednak nie ma nikogo takiego, możesz poprosić na
świadków rozmowy jednego lub dwóch współwyznaw-
ców. Może maj� doświadczenie w danej dziedzinie i po-
trafi� ustalić, czy naprawd� doszło do wykroczenia.
Starsi wybrani na świadków rozmowy nie reprezentuj�
zboru, ponieważ nie wyznaczyło ich do tego grono star-
szych.

19 Jeżeli ponawiane przez ciebie starania—rozmowy
z dan� osob� w cztery oczy oraz w obecności jednego
lub dwóch świadków—nie doprowadziły do załatwienia
sprawy, a twoim zdaniem nie można jej zlekceważyć, to
powinieneś poinformować o niej nadzorców. Pami�taj,
że zależy im na zachowaniu w zborze pokoju i czysto-
ści. Po przedstawieniu im problemu pozostaw spraw�
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w ich r�kach i zaufaj Jehowie. Nigdy nie pozwól, żeby
czyjeś post�powanie ci� zgorszyło albo pozbawiło ra-
dości ze służenia Bogu (Ps. 119:165).

20 Starsi zbadaj� okoliczności. Jeśli si� potwierdzi, że
ktoś rzeczywiście dopuścił si� wobec ciebie poważnego
grzechu, a nie okazuje skruchy i nie jest skłonny doko-
nać u siebie rozs�dnych zmian, komitet złożony z kilku
nadzorców może uznać za konieczne wykluczyć wino-
wajc� ze zboru. W ten sposób chroni� oni trzod� Boż�
i strzeg� czystości zboru (Mat. 18:17).
ROZPATRYWANIE RA

˙
Z�CYCH GRZECH

´
OW

21 Niektóre raż�ce grzechy, jak niemoralność, cudzo-
łóstwo, homoseksualizm, bluźnierstwo, odst�pstwo czy
bałwochwalstwo, wymagaj� czegoś wi�cej niż tylko
przebaczenia ze strony osoby pokrzywdzonej (1 Kor.
6:9, 10; Gal. 5:19-21). Ponieważ zagrażaj� duchowej
i moralnej czystości zboru, należy je zgłosić starszym,
żeby mogli podj�ć odpowiednie działania (1 Kor. 5:6;
Jak. 5:14, 15). Ktoś może im wyznać własny grzech albo
powiadomić o cudzym (Kapł. 5:1; Jak. 5:16). Bez wzgl�-
du na to, w jaki sposób nadzorcy dowiedz� si� o po-
ważnym grzechu ochrzczonego współwyznawcy, naj-
pierw informacj� t� zbadaj� dwaj z nich. Jeśli ustal�, że
jest prawdziwa i że s� na to dowody, wówczas do za-
łatwienia tej sprawy całe grono wyznaczy komitet s�-
downiczy, złożony przynajmniej z trzech starszych.

22 Nadzorcy troszcz� si� o trzod� Boż� i chroni� j�
przed wszystkim, co mogłoby wyrz�dzić jej szkod� pod
wzgl�dem duchowym. Staraj� si� też upominać bł�dz�-
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cych i pomagać im w odzyskaniu zdrowia duchowego,
umiej�tnie posługuj�c si� w tym celu Słowem Bożym
(Judy 21-23). Jest to zgodne z zaleceniem, jakie apos-
toł Paweł dał Tymoteuszowi: „Uroczyście zobowi�zuj�
ci� przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który ma s�-
dzić żywych i umarłych (...): Upominaj, karć, usilnie za-
ch�caj. Przejawiaj przy tym cierpliwość i posługuj si�
sztuk� nauczania” (2 Tym. 4:1, 2). Coś takiego może wy-
magać od starszych poświ�cania dużej ilości czasu, ale
wchodzi w zakres powierzonej im ci�żkiej pracy. Zbór ce-
ni wysiłki, na jakie zdobywaj� si� ci bracia, i uważa ich
za „godnych podwójnego szacunku” (1 Tym. 5:17).

23 Kiedy czyjaś wina zostanie udowodniona, nadzorcy
przede wszystkim staraj� si� pomóc grzesznikowi w od-
zyskaniu zdrowia duchowego. Jeżeli okazuje on szcze-
r� skruch� i przyjmuje pomoc starszych, to upominaj�
go na osobności lub w obecności świadków, którzy ze-
znawali przed komitetem s�downiczym. W ten sposób
jemu udziela si� skarcenia, a w świadkach zaangażowa-
nych w spraw� wzbudza si� zdrow� bojaźń (2 Sam.
12:13; 1 Tym. 5:20). Na każdego, kto został upomniany
przez komitet s�downiczy, nakłada si� ograniczenia.
Pomagaj� mu one �wyprostować ścieżki, po których
chodzi’ (Hebr. 12:13). Gdy po jakimś czasie u takiej oso-
by widać oznaki powrotu do zdrowia duchowego, ogra-
niczenia si� zdejmuje.
KOMUNIKAT O UPOMNIENIU

24 Jeśli komitet s�downiczy stwierdzi, że winowaj-
ca okazuje skruch�, ale sprawa może stać si� znana
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w zborze czy poza nim albo inni współwyznawcy powin-
ni być ostrożni w kontaktach z tak� osob�, to na zebra-
niu chrześcijańskiego życia i służby podaje si� krótki ko-
munikat: „[Imi� i nazwisko] został upomniany”.
GDY PODJ�TO DECYZJ� O WYKLUCZENIU

25 Zdarza si�, że winowajca trwa w grzesznym post�-
powaniu i nie reaguje na próby udzielenia mu pomocy.
Komitet s�downiczy może nie znaleźć wystarczaj�cych
dowodów, że �spełnia on uczynki świadcz�ce o skrusze’
(Dzieje 26:20). Co zrobić w takim wypadku? Zatwar-
działego grzesznika trzeba wykluczyć—pozbawić kon-
taktu z czystym ludem Jehowy, żeby nie mógł wywie-
rać na drugich złego wpływu. W ten sposób chroni si�
czystość moraln� i duchow� zboru oraz jego dobre
imi� (Powt. Pr. 21:20, 21; 22:23, 24). Kiedy apos-
toł Paweł dowiedział si� o bezwstydnym post�powaniu
pewnego chrześcijanina w Koryncie, polecił starszym
�wydać go Szatanowi, tak by duch zboru został urato-
wany’ (1 Kor. 5:5, 11-13). Paweł pisał też o wykluczaniu
innych, którzy w I wieku n.e. przeciwstawiali si� praw-
dzie (1 Tym. 1:20).

26 Gdy zapada decyzja o wykluczeniu grzesznika nie-
okazuj�cego skruchy, komitet s�downiczy powinien go
o tym poinformować i wyraźnie podać biblijne uzasad-
nienie. Ponadto należy mu wtedy powiedzieć, że jeśli je-
go zdaniem w post�powaniu s�downiczym popełniono
poważny bł�d, może si� odwołać, jasno przedstawiaj�c
w liście powody odwołania. Ma na to siedem dni od
chwili, gdy komitet przekaże mu decyzj� o wykluczeniu.
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Jeżeli wpłynie takie odwołanie, grono starszych skon-
taktuje si� z nadzorc� obwodu, który wyznaczy do
komitetu odwoławczego wykwalifikowanych starszych,
żeby ponownie rozpatrzyli spraw�. Dołoż� oni wszelkich
starań, żeby przeprowadzić post�powanie odwoławcze
w ci�gu tygodnia od wpłyni�cia odwołania. W takim wy-
padku należy zaczekać z podaniem ogłoszenia o wyklu-
czeniu. Tymczasem na obwinionego zostan� nałożone
ograniczenia—nie b�dzie mógł zabierać głosu ani mod-
lić si� na zebraniach, nie b�d� mu też powierzane żad-
ne dodatkowe przywileje służby.

27 Możliwość odwołania si� od podj�tej decyzji stano-
wi wyraz życzliwości wobec oskarżonego i pozwala mu
wytłumaczyć, dlaczego si� z ni� nie zgadza. Jeśli wi�c
celowo nie stawi si� na spotkanie z komitetem odwo-
ławczym, to po rozs�dnych próbach skontaktowania si�
z nim należy podać ogłoszenie o wykluczeniu.

28 Jeżeli winowajca nie zamierza si� odwoływać, komi-
tet s�downiczy wyjaśni mu, jak ważne jest okazanie
skruchy i co w przyszłości musi zrobić, żeby wrócić do
zboru. Udzielaj�c mu tych życzliwych wskazówek, star-
si powinni wyrazić nadziej�, że zmieni swoje post�po-
wanie i z czasem b�dzie mógł zostać przył�czony do
organizacji Jehowy (2 Kor. 2:6, 7).
KOMUNIKAT O WYKLUCZENIU

29 Jeśli winowajca nie okazuje skruchy i trzeba go wy-
kluczyć ze zboru, podaje si� krótki komunikat: „[Imi�
i nazwisko] nie jest już

´
Swiadkiem Jehowy”. Ogłoszenie
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to skłoni wiernych chrześcijan do zerwania kontaktów
z tak� osob� (1 Kor. 5:11).
ODŁ�CZENIE SI�

30 Termin „odł�czenie si�” dotyczy sytuacji, gdy oso-
ba ochrzczona w pełni świadomie wyrzeka si� przy-
należności do prawdziwych chrześcijan. Informuje
wprost, że już nie chce być uważana za

´
Swiadka Jeho-

wy, albo pokazuje to swoim post�powaniem—na przy-
kład przył�cza si� do jakiejś świeckiej organizacji, któ-
rej cele s� sprzeczne z naukami biblijnymi i na której
ci�ży z tego powodu wyrok Jehowy Boga (Izaj. 2:4; Obj.
19:17-21).

31 Apostoł Jan tak napisał o ludziach, którzy za jego
czasów wyrzekli si� wiary chrześcijańskiej: „Byli wśród
nas, ale nas opuścili, bo nie byli tacy jak my. Gdyby byli
tacy jak my, pozostaliby z nami” (1 Jana 2:19).

32 Kiedy ktoś si� odł�cza, zajmuje przed Jehow� zu-
pełnie inn� pozycj� niż nieczynny głosiciel, czyli taki,
który przestał uczestniczyć w służbie kaznodziejskiej.
Jakaś osoba mogła stać si� nieaktywna, ponieważ za-
niedbała regularne studium Słowa Bożego albo na sku-
tek trudności osobistych lub prześladowań straciła za-
pał do służenia Jehowie. Komuś takiemu starsi oraz inni
współwyznawcy nadal b�d� udzielać pomocy duchowej
(Rzym. 15:1; 1 Tes. 5:14; Hebr. 12:12).

33 Inaczej jest z kimś, kto postanawia si� odł�czyć.
W takiej sytuacji zbór powiadamia si� o tym za pomo-
c� krótkiego komunikatu: „[Imi� i nazwisko] nie jest już
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´
Swiadkiem Jehowy”. Taka osoba jest traktowana jak wy-
kluczona.
PRZYŁ�CZENIE

34 Wykluczony albo ktoś, kto sam si� odł�czył, może
powrócić do zboru, jeżeli daje wyraźne dowody skruchy
oraz przez rozs�dnie długi okres pokazuje, że zerwał
z grzesznym post�powaniem i pragnie być w dobrych
stosunkach z Jehow�. Starsi musz� zachować ostroż-
ność.

˙
Zeby taka osoba mogła dowieść, że jej skrucha

jest szczera, musi upłyn�ć wystarczaj�co dużo czasu—
szereg miesi�cy, rok czy nawet wi�cej, zależnie od oko-
liczności. Gdy grono starszych otrzyma od kogoś list
z prośb� o przył�czenie, to z osob� t� porozmawia ko-
mitet przył�czaj�cy. Oceni on, czy ktoś taki spełnia
„uczynki świadcz�ce o skrusze” i czy już może zostać
przył�czony (Dzieje 26:20).

35 Jeżeli osoba, która prosi o przył�czenie, została wy-
kluczona w innym zborze, spotka si� z ni� lokalny ko-
mitet przył�czaj�cy, utworzony w zborze, do którego te-
raz przychodzi ona na zebrania. Jeśli członkowie tego
komitetu uznaj�, że dan� osob� należy przył�czyć,
przekaż� swoje zalecenie gronu starszych w zborze,
w którym pierwotnie zajmowano si� spraw�. Komitety
z obu zborów powinny ze sob� współpracować, żeby
zebrać wszystkie informacje potrzebne do rzetelnego
os�dzenia sprawy. Decyzj� o przył�czeniu podejmuje
jednak komitet przył�czaj�cy w zborze, w którym pier-
wotnie zajmowano si� spraw�.
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KOMUNIKAT O PRZYŁ�CZENIU
36 Jeśli komitet przył�czaj�cy jest przekonany, że oso-

ba wykluczona albo taka, która si� odł�czyła, przejawia
szczer� skruch� i może być przył�czona, ogłasza si� to
w zborze, w którym wcześniej rozpatrywano dan� spra-
w�. Jeżeli teraz osoba ta jest w innym zborze, to rów-
nież w nim podaje si� krótki komunikat. Powinien on
brzmieć nast�puj�co: „[Imi� i nazwisko] został przył�-
czony do społeczności

´
Swiadków Jehowy”.

GDY GRZECH POPEŁNI OCHRZCZONE DZIECKO
37 O poważnych wykroczeniach niepełnoletnich

ochrzczonych dzieci należy powiadamiać starszych zbo-
ru. Wskazane jest, żeby takie sprawy rozpatrywano
w obecności ochrzczonych rodziców. Powinni oni współ-
pracować z komitetem s�downiczym i nie próbować za-
pobiec temu, by dziecko otrzymało niezb�dne skar-
cenie. Członkowie komitetu staraj� si� pomóc takiej
młodej osobie, żeby zmieniła swoje post�powanie i na-
prawiła swoje relacje z Jehow�. Jeżeli jednak nie prze-
jawia ona skruchy, podejmuj� decyzj� o wykluczeniu.
GDY GRZECH POPEŁNI
NIEOCHRZCZONY GŁOSICIEL

38 A jak należy post�pić, gdy poważnego grzechu do-
puści si� nieochrzczony głosiciel? Ponieważ ktoś taki
nie jest ochrzczonym

´
Swiadkiem Jehowy, wi�c nie mo-

że być wykluczony. Możliwe, że nie w pełni rozumie za-
sady biblijne i potrzebuje życzliwych rad, żeby móc �wy-
prostować ścieżki, po których chodzi’ (Hebr. 12:13).
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39 Jeżeli z nieochrzczonym winowajc� spotkali si� dwaj
starsi i próbowali mu pomóc, lecz on mimo to nie oka-
zał skruchy, w zborze trzeba podać krótki komunikat:
„[Imi� i nazwisko] nie jest już nieochrzczonym głosi-
cielem”. Inni głosiciele b�d� go odt�d traktować jak
człowieka ze świata. Chociaż nie został wykluczony,
w kontaktach z nim b�d� przejawiać ostrożność (1 Kor.
15:33). Od takiej osoby nie przyjmuje si� sprawozdań
ze służby kaznodziejskiej.

40 Z czasem nieochrzczona osoba, która przestała być
głosicielem, może zapragn�ć znowu brać udział w służ-
bie kaznodziejskiej. W takiej sytuacji powinni si� z ni�
spotkać dwaj starsi, żeby ocenić jej post�py duchowe.
Jeśli spełnia odpowiednie wymagania, w zborze zosta-
nie podane krótkie ogłoszenie: „[Imi� i nazwisko] po-
nownie jest nieochrzczonym głosicielem”.
POK

´
OJ I CZYSTO

´
S
´
C W ZBORZE

ZJEDNUJ� BŁOGOSŁAWIE
´
NSTWO JEHOWY

41 Wszyscy utrzymuj�cy dzisiaj kontakt ze zborem Bo-
żym ciesz� si� wspaniałymi błogosławieństwami, które
Jehowa udost�pnia swojemu ludowi. W sensie ducho-
wym znajdujemy si� na bujnych pastwiskach i w obfito-
ści korzystamy z orzeźwiaj�cych wód prawdy. Odczuwa-
my również ochron� i opiek�, któr� Jehowa zapewnia
nam za pośrednictwem swojej teokratycznej organiza-
cji, działaj�cej pod przewodnictwem Chrystusa (Ps. 23;
Izaj. 32:1, 2). W niespokojnych dniach ostatnich prze-
bywamy w raju duchowym i czujemy si� bezpieczni.
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42 Dbaj�c o pokój i czystość w zborze, pozwalamy świe-
cić światłu prawdy o Królestwie (Mat. 5:16; Jak. 3:18).
A dzi�ki błogosławieństwu Jehowy b�dziemy mogli z ra-
dości� obserwować, jak jeszcze mnóstwo ludzi Go po-
znaje i zaczyna razem z nami spełniać Jego wol�.
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JE
˙
ZELI mamy być zorganizowani do spełniania woli Je-

howy, to musimy uznawać Jego pozycj� jako Władcy
Wszechświata. Uznajemy także zwierzchnictwo Jego
Syna jako Głowy zboru chrześcijańskiego i respektuje-
my zasad� zwierzchnictwa w innych dziedzinach życia.
Kto podporz�dkowuje si� Bogu, odnosi z tego wiele ko-
rzyści.

2 Zasada podporz�dkowania si� prawowitej władzy za-
cz�ła obowi�zywać ludzi już w ogrodzie Eden. Jej wy-
razem były nakazy Boże zanotowane w Ksi�dze Rodzaju
1:28 i 2:16, 17. Adamowi i Ewie zostały podporz�dkowa-
ne wszystkie inne stworzenia na ziemi, a oni sami
mieli być posłuszni woli i władzy Boga. Przestrzeganie
tego rozporz�dzenia Bożego miało zapewniać pokój
i porz�dek. Później zasad� zwierzchnictwa przypomniał
apostoł Paweł, pisz�c w 1 Liście do Koryntian 11:3:
„Chciałbym (...), żebyście wiedzieli, że głow� każdego
m�żczyzny jest Chrystus, głow� kobiety jest m�żczyz-
na, a głow� Chrystusa jest Bóg”. Wynika st�d, że we
wszechświecie wszyscy oprócz Jehowy podlegaj� czyje-
muś zwierzchnictwu.

3 Dzisiaj wi�kszość ludzi nie uznaje zasady zwierzch-
nictwa. Dlaczego? Problem pojawił si� już w Edenie, kie-
dy to nasi prarodzice rozmyślnie odrzucili zwierzchni�

ROZDZIAŁ 15

Korzyści
z podporz�dkowania si� Bogu
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władz� Boga (Rodz. 3:4, 5). Nie uzyskali jednak wi�k-
szej wolności. Przeciwnie, dostali si� pod wpływ niego-
dziwego stworzenia duchowego, Szatana Diabła. Wsku-
tek tego pierwszego buntu ludzkość oddaliła si� od
Boga (Kol. 1:21). Dlatego obecnie ogół ludzi w dalszym
ci�gu „podlega mocy Niegodziwca” (1 Jana 5:19).

4 Kto poznaje prawd� ze Słowa Bożego i zgodnie z ni�
post�puje, wyzwala si� spod wpływu Szatana. Ponieważ
oddaliśmy si� Jehowie i jesteśmy Jego ochrzczonymi´
Swiadkami, uznajemy Go za Władc�, który ma prawo
decydować o naszym życiu. Podzielamy odczucia króla
Dawida, który tak o Nim powiedział: „Ty jesteś Głow�,
jesteś ponad wszystkim” (1 Kron. 29:11). Pokornie przy-
znajemy: „Jehowa jest Bogiem. To On nas uczynił i na-
leżymy do Niego. Jesteśmy Jego ludem i owcami, któ-
re pasie” (Ps. 100:3). Uznajemy, że Jehowa jest wielki
i że zasługuje na nasze bezwzgl�dne podporz�dko-
wanie, ponieważ wszystko stworzył (Obj. 4:11). B�-
d�c sługami prawdziwego Boga, naśladujemy Jezusa
Chrystusa, który dał doskonały wzór podporz�dkowa-
nia si� Ojcu.

5 Czego Jezus nauczył si� z cierpień, których zaznał
na ziemi? Odpowiedź znajdujemy w Liście do Heb-
rajczyków 5:8: „Chociaż był synem, nauczył si� po-
słuszeństwa z tego, co wycierpiał”. Pozostał lojalnie
podporz�dkowany niebiańskiemu Ojcu nawet w czasie
trudności. Co wi�cej, nic nie robił z własnej inicjatywy.
Nie głosił własnych pogl�dów ani nie zabiegał o własn�
chwał� (Jana 5:19, 30; 6:38; 7:16-18). Pełni�c służb�,
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ch�tnie wykonywał wol� Ojca,
chociaż narażał si� na sprze-
ciw i prześladowania (Jana
15:20). Posłuszny Bogu, �oka-
zał pokor� aż do śmierci na pa-
lu m�ki’. To, że całkowicie pod-
dał si� woli Jehowy, przyniosło
liczne korzyści—ludziom za-
pewniło „wiecznotrwałe wybawienie”, jemu wywyższe-
nie, a jego Ojcu chwał� (Filip. 2:5-11; Hebr. 5:9).
W JAKICH DZIEDZINACH
PODPORZ�DKOWUJEMY SI� BOGU

6 Kiedy podporz�dkowujemy si� Bogu i spełniamy Je-
go wol�, unikamy mnóstwa zmartwień oraz rozczarowań
spotykaj�cych ludzi, którzy odrzucaj� zwierzchnictwo Je-
howy. Nasz wróg, Diabeł, nieustannie próbuje nas „po-
żreć”. Jeśli chcemy si� od niego uwolnić, musimy �mu si�
przeciwstawić’, a �stać si� pokorni’ i ch�tnie podporz�d-
kowywać si� Jehowie (1 Piotra 5:6-9; Mat. 6:10, 13).

7 W zborze chrześcijańskim uznajemy zwierzchnictwo
Chrystusa oraz władz�, jak� powierzył on „niewolniko-
wi wiernemu i roztropnemu”. Wpływa to na nasze na-
stawienie i zachowanie wobec siebie nawzajem. Skłania
nas do respektowania Pisma

´
Swi�tego we wszystkich

dziedzinach służby dla Boga. Chodzi mi�dzy innymi
o głoszenie, obecność na zebraniach i branie w nich
udziału, współprac� ze starszymi oraz popieranie po-
stanowień organizacyjnych (Mat. 24:45-47; 28:19, 20;
Hebr. 10:24, 25; 13:7, 17).

Podporz�dkowanie
si� zwierzchnictwu
Bożemu wpływa
na każd�
dziedzin� życia
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8 Gdy respektujemy władz� Boga, w zborze panuje po-
kój, bezpieczeństwo i porz�dek. Jako poddani władzy
Jehowy odzwierciedlamy Jego przymioty (1 Kor. 14:33,
40). Dzi�ki temu, czego doświadczamy w organizacji
Bożej, czujemy to, co król Dawid, który widz�c różnic�
mi�dzy sługami Jehowy a niegodziwcami, zawołał ra-
dośnie: „Szcz�śliwy jest lud, którego Bogiem jest Jeho-
wa!” (Ps. 144:15).

9 W małżeństwie i rodzinie „głow� kobiety jest m�ż-
czyzna”. M�żczyźni maj� być podporz�dkowani Chrys-
tusowi, który z kolei podlega Bogu (1 Kor. 11:3).˙
Zony maj� być podporz�dkowane m�żom, a dzieci—
rodzicom (Efez. 5:22-24; 6:1). Gdy wszyscy w domu
przestrzegaj� zasady zwierzchnictwa, w rodzinie panu-
je pokój.

10 M�ż powinien brać wzór z Chrystusa i sprawować
zwierzchnictwo z miłości� (Efez. 5:25-29). Jeśli nie nad-
używa władzy ani si� jej nie zrzeka, żona i dzieci ch�t-
nie si� mu podporz�dkowuj�.

˙
Zona ma pomagać m�żo-

wi, �być jego uzupełnieniem’ (Rodz. 2:18). Gdy cierpliwie
go wspiera i okazuje mu szacunek, zjednuje sobie jego
uznanie i przynosi chwał� Jehowie (1 Piotra 3:1-4).
Małżeństwa respektuj�ce biblijn� zasad� zwierzchnic-
twa daj� dzieciom dobry przykład podporz�dkowania
si� Bogu.

11 Uległość wobec władzy Bożej wpływa też na nasz
stosunek do „władz zwierzchnich”, które �zajmuj� swo-
je wzgl�dne pozycje za zgod� Boga’ (Rzym. 13:1-7).
Jako praworz�dni obywatele płacimy podatki, trzyma-
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j�c si� zasady, by �to, co Cezara, spłacać Cezarowi,
a to, co Boże—Bogu’ (Mat. 22:21). Poza tym dbamy
o to, żeby sposób, w jaki opracowujemy teren, był zgod-
ny z obowi�zuj�cym prawem o ochronie danych. Pod-
porz�dkowuj�c si� prawowitym władzom we wszystkim,
co nie koliduje ze sprawiedliwym prawem Jehowy, nie
narażamy si� niepotrzebnie na sankcje karne z ich stro-
ny i możemy angażować siły w działalność kaznodziej-
sk� (Marka 13:10; Dzieje 5:29).

12 Podporz�dkowanie si� zwierzchnictwu Bożemu
wpływa na każd� dziedzin� życia. Oczami wiary widzi-
my już czasy, kiedy b�d� je respektować wszyscy ludzie
(1 Kor. 15:27, 28). Tych, którzy z radości� uznaj� wła-
dz� Jehowy i zechc� to robić przez cał� wieczność, cze-
kaj� wspaniałe błogosławieństwa!

KORZY
´
SCI Z PODPORZ�DKOWANIA SI� BOGU 161



PRZEZ jakieś 1500 lat imi� Jehowy reprezentowali Izra-
elici. Potem Bóg „zwrócił uwag� na inne narody, żeby
wybrać spośród nich lud, który by nosił Jego imi�”
(Dzieje 15:14). Należ�cy do tego ludu mieli wyst�pować
w roli świadków na rzecz Jehowy i niezależnie od miej-
sca zamieszkania odznaczać si� jedności� w pogl�dach
i działaniu. Mieli być zjednoczeni dzi�ki stosowaniu si�
do polecenia, jakie Jezus dał swoim naśladowcom: „Idź-
cie wi�c i pozyskujcie uczniów wśród ludzi ze wszystkich
narodów. Chrzcijcie ich w imi� Ojca, Syna i ducha świ�-
tego. Uczcie ich przestrzegać wszystkiego, co wam na-
kazałem” (Mat. 28:19, 20).

2 Kiedy oddałeś si� Jehowie i ochrzciłeś, stałeś si�
uczniem Jezusa Chrystusa. Jesteś cz�ści� zjednoczo-
nej ogólnoświatowej społeczności chrześcijan, którzy
nie pozwalaj�, żeby podzieliły ich różnice narodowoś-
ciowe, plemienne b�dź ekonomiczne (Ps. 133:1). Dzi�-
ki temu kochasz i szanujesz swoich współwyznawców
bez wzgl�du na ras�, narodowość czy wykształcenie—
chociaż dawniej takie różnice mogły być dla ciebie nie
do zaakceptowania. Ł�czy was braterska miłość, znacz-
nie silniejsza niż jakiekolwiek wi�zi społeczne, religij-
ne lub rodzinne (Marka 10:29, 30; Kol. 3:14; 1 Piotra
1:22).

ROZDZIAŁ 16

Zjednoczona
społeczność braci i sióstr
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ZMIANY W SPOSOBIE MY
´
SLENIA

3 Gdyby ktoś miał trudności z przezwyci�żeniem zako-
rzenionych uprzedzeń rasowych, politycznych, społecz-
nych albo jeszcze innych, powinien pomyśleć o pierw-
szych chrześcijanach pochodzenia żydowskiego. Musieli
si� oni wyzbyć uprzedzeń religijnych do ludzi z innych
narodów. Kiedy na przykład apostoł Piotr miał pójść
do domu rzymskiego setnika Korneliusza, Jehowa naj-
pierw życzliwie przygotował go do tego zadania (Dzie-
je, rozdz. 10).

4 Piotrowi polecono w wizji, żeby zabijał i jadł pewne
zwierz�ta, które dla

˙
Zydów były ceremonialnie nieczys-

te. Gdy apostoł si� wzbraniał, rozległ si� głos z nieba:
„Przestań nazywać skalanym to, co Bóg oczyścił” (Dzie-
je 10:15). Tymi słowami Jehowa skorygował sposób
myślenia Piotra, by mógł on wykonać czekaj�ce go
zadanie—odwiedzić człowieka z innego narodu. Kiedy
na polecenie Boże przybył do domu tego m�żczyzny,
oświadczył zebranym tam ludziom: „Dobrze wiecie, że˙
Zydowi nie wolno podchodzić do człowieka z innego na-
rodu ani utrzymywać z nim bliskich kontaktów. Ale Bóg
mi pokazał, że żadnego człowieka nie powinienem na-
zywać skalanym ani nieczystym. Dlatego gdy po mnie
posłano, bez wahania przyszedłem” (Dzieje 10:28, 29).
Wkrótce potem Piotr naocznie si� przekonał, że Korne-
liusz i jego rodzina ciesz� si� uznaniem Jehowy.

5 Również Saul z Tarsu, starannie wykształcony faryze-
usz, musiał okazać pokor� i przył�czyć si� do osób, z któ-
rymi wcześniej w ogóle nie chciałby mieć do czynienia.
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Musiał nawet przyjmować od
nich wskazówki (Dzieje 4:13;
Gal. 1:13-20; Filip. 3:4-11).
Poza tym możemy sobie tyl-
ko wyobrazić, na jakie zmiany
w sposobie myślenia musieli
si� zdobyć inni, gdy przyj�li
dobr� nowin� i zostali ucz-
niami Jezusa Chrystusa—na
przykład Sergiusz Paweł, Dio-
nizy, Damaris, Filemon czy
Onezym (Dzieje 13:6-12; 17:
22, 33, 34; Filem. 8-20).
DBAJMY O JEDNO

´
S
´
C

NASZEJ MI�DZYNARODOWEJ SPOŁECZNO
´
SCI

6 W przybliżeniu si� do Jehowy i Jego organizacji nie-
w�tpliwie pomogła ci miłość okazywana przez braci
i siostry w zborze. Wyraźnie dostrzegłeś, że jest to mi-
łość, która miała być znakiem wyróżniaj�cym prawdzi-
wych uczniów Jezusa Chrystusa—zgodnie z tym, co on
sam powiedział: „Daj� wam nowe przykazanie, żebyście
si� nawzajem kochali. Jak ja kocham was, tak wy ko-
chajcie jedni drugich. Po miłości widocznej wśród was
wszyscy rozpoznaj�, że jesteście moimi uczniami” (Jana
13:34, 35). A gdy sobie uświadomiłeś, że taka miłość
panuje nie tylko w miejscowym zborze, ale też w całej
naszej ogólnoświatowej społeczności, zacz�łeś jeszcze
bardziej cenić Jehow� i Jego organizacj�. Osobiście
si� przekonujesz, że spełnia si� biblijne proroctwo doty-
cz�ce zgromadzania ludzi, którzy w dniach ostatnich

Jesteś cz�ści�
zjednoczonej
ogólnoświatowej
społeczności
chrześcijan,
którzy nie pozwalaj�,
żeby podzieliły ich
różnice
narodowościowe,
plemienne
b�dź ekonomiczne
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mieli oddawać cześć Jehowie w pokoju i jedności (Mich.
4:1-5).

7 Kto by pomyślał, że mimo tylu czynników wywołuj�-
cych dziś podziały można zjednoczyć osoby „ze wszyst-
kich narodów, plemion, ludów i j�zyków”! (Obj. 7:9). Weź
pod uwag� różnice mi�dzy nowoczesnymi społeczeń-
stwami a tymi, które trzymaj� si� starych zwyczajów
plemiennych. Pomyśl o konfliktach religijnych mi�dzy
przedstawicielami tej samej rasy i narodowości. Szerz�-
cy si� nacjonalizm podsyca spory na tle politycznym,
które dziel� ludzi jak nigdy dot�d. Do tego dochodz�
jeszcze różnice ekonomiczne i mnóstwo innych barier.
W tej sytuacji zespolenie ludzi ze wszystkich narodów,
j�zyków, ugrupowań i klas społecznych nierozerwalnymi
wi�zami miłości i pokoju trzeba by uznać za cud, które-
go może dokonać tylko Bóg Wszechmocny (Zach. 4:6).

8 Tymczasem taka zjednoczona społeczność braci
i sióstr naprawd� istnieje. Kiedy zostałeś oddanym Bogu,
ochrzczonym

´
Swiadkiem Jehowy, stałeś si� jej cz�ści�.

Ponieważ odnosisz pożytek z panuj�cej w niej jedności,
sam jesteś zobowi�zany, żeby t� jedność umacniać. Po-
może ci w tym stosowanie si� do słów apostoła Pawła
z Listu do Galatów 6:10: „Dopóki możemy, wyświadczaj-
my dobro wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy s� z nami
spokrewnieni w wierze”. Warto również brać pod uwag�
rad�, żeby �niczego nie czynić z kłótliwości czy z próżnoś-
ci, ale z pokor� uważać innych za wyższych od siebie
i mieć na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też spra-
wy drugich’ (Filip. 2:3, 4). Jeżeli uczymy si� patrzeć na
braci i siostry oczami Jehowy, a nie przez pryzmat ich
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niedoskonałości, łatwiej nam utrzymywać z nimi pokojo-
we, serdeczne stosunki (Efez. 4:23, 24).
TROSZCZENIE SI� O SIEBIE NAWZAJEM

9 Jak to zilustrował apostoł Paweł, w zborze nie ma
miejsca na podziały, lecz wszyscy, którzy do niego na-
leż�, nawzajem si� o siebie troszcz� (1 Kor. 12:14-
26). Chociaż od niektórych współwyznawców dziel� nas
znaczne odległości, wcale nie jesteśmy mniej zaintere-
sowani ich pomyślności�. Gdy jacyś bracia s� prześla-
dowani, pozostali bardzo si� tym martwi�. Jeśli niektó-
rym brakuje środków do życia albo ucierpieli z powodu
kl�ski żywiołowej, wojny czy niepokojów społecznych, in-
ni robi�, co mog�, żeby ich wesprzeć zarówno ducho-
wo, jak i materialnie (2 Kor. 1:8-11).

10 Wszyscy powinniśmy codziennie modlić si� za
współwyznawców. Jedni staj� przed pokusami do po-
pełnienia zła. O innych powszechnie wiadomo, że zazna-
j� cierpień. Jeszcze inni—choć mało kto o tym wie—
spotykaj� si� ze sprzeciwem w miejscu pracy lub ze
strony członków rodziny, którzy nie podzielaj� ich pogl�-
dów religijnych (Mat. 10:35, 36; 1 Tes. 2:14). Dobro
wszystkich tych osób leży nam na sercu, ponieważ two-
rzymy ogólnoświatow� społeczność braci i sióstr (1 Pio-
tra 5:9). Niektórzy spośród nas w szczególny sposób
wysilaj� si� w służbie dla Jehowy, przewodz�c w zbo-
rach i w służbie kaznodziejskiej. Inni z kolei nadzoruj�
działalność w skali ogólnoświatowej. Wszyscy oni po-
trzebuj� naszych modlitw. Modl�c si� za nich, okazuje-
my im miłość i szczere zainteresowanie, choćbyśmy nie
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byli w stanie pomóc im w żaden inny sposób (Efez. 1:16;
1 Tes. 1:2, 3; 5:25).

11 Ponieważ w obecnych dniach ostatnich na ziemi pa-
nuje ogromny zam�t, słudzy Jehowy musz� być gotowi
śpieszyć sobie nawzajem z pomoc�. Nieraz dochodzi do
kl�sk żywiołowych, na przykład trz�sień ziemi czy powo-
dzi, i trzeba zorganizować akcje zakrojone na duż� ska-
l� i udzielić poszkodowanym znacznego wsparcia mate-
rialnego. Przykład pod tym wzgl�dem dali nam pierwsi
chrześcijanie. Pami�taj�c, co o dawaniu mówił Jezus,
bracia z Antiochii ch�tnie posłali dary materialne współ-
wyznawcom w Judei (Dzieje 11:27-30; 20:35). Później
również apostoł Paweł zach�cił Koryntian do poparcia
dobrze zorganizowanej akcji niesienia pomocy (2 Kor.
9:1-15). Gdy obecnie bracia znajd� si� w trudnym poło-
żeniu i potrzebuj� wsparcia materialnego, organizacja
Boża oraz poszczególni chrześcijanie szybko reaguj�
i dostarczaj� wszystkiego, co niezb�dne.
ODDZIELENI DO SPEŁNIANIA WOLI JEHOWY

12 Nasza zjednoczona ogólnoświatowa społeczność
braci i sióstr została zorganizowana do spełniania woli
Jehowy. Obecnie Jego wol� jest, żeby �dobra nowina
o Królestwie była głoszona na całym świecie na świa-
dectwo wszystkim narodom’ (Mat. 24:14). Jehowa życzy
sobie, byśmy prowadz�c t� działalność, trzymali si� Je-
go wysokich norm moralnych (1 Piotra 1:14-16). Powin-
niśmy ch�tnie �podporz�dkowywać si� jedni drugim’
i w pełni angażować si� w t� prac� (Efez. 5:21). Nie czas
teraz zabiegać o własne sprawy—stawianie Królestwa
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Bożego na pierwszym miejscu w życiu jest ważniejsze
niż kiedykolwiek wcześniej (Mat. 6:33). Jeżeli o tym pa-
mi�tamy i razem z innymi współpracujemy w głoszeniu
dobrej nowiny, to już teraz zaznajemy wielkiej radości,
a niedługo zaznamy błogosławieństw, które si� nigdy
nie skończ�.

13 Jako
´
Swiadkowie Jehowy stanowimy wyj�tkowy,

czysty lud, oddzielony od reszty świata—lud, który gor-
liwie służy Bogu (Tyt. 2:14). To właśnie wielbienie Jeho-
wy odróżnia nas od innych. Wspólnie z naszymi braćmi
na całej ziemi nie tylko Mu służymy, lecz także mówimy
tym samym j�zykiem prawdy biblijnej i zgodnie z ni� po-
st�pujemy. Jehowa zapowiedział to przez proroka Sofo-
niasza: „Zmieni� j�zyk ludów na czyst� mow�, żeby
wszystkie wzywały imienia Jehowy, żeby służyły mi ra-
mi� przy ramieniu” (Sof. 3:9).

14 Nast�pnie Sofoniasz pod natchnieniem od Jeho-
wy opisał ogólnoświatow� społeczność bratersk�, która
dziś rzeczywiście istnieje: „Ci pozostali z Izraela nie b�-
d� si� dopuszczać nieprawości. Nie b�d� kłamać, w ich
ustach nie b�dzie podst�pnego j�zyka. B�d� si� paść
i odpoczywać i nikt nie b�dzie wzbudzał w nich strachu”
(Sof. 3:13). Potrafimy współpracować w jedności, po-
nieważ rozumiemy prawd� zawart� w Słowie Jehowy,
przeobrażamy swoje umysły i dostosowujemy życie do
Bożych zasad. Dokonujemy rzeczy, które osobom pa-
trz�cym na wszystko z ludzkiego punktu widzenia wyda-
j� si� niemożliwe. Jesteśmy naprawd� szczególnym lu-
dem, który na całej ziemi przynosi chwał� Bogu (Mich.
2:12).
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UCZE
´
N Jakub napisał: „Zbliżcie si� do Boga, a On zbli-

ży si� do was” (Jak. 4:8). To prawda, że jesteśmy nie-
doskonali, ale Jehowa nie jest zbyt wzniosły ani zbyt od-
legły, żeby słyszeć nasze prośby (Dzieje 17:27). Jak
możemy si� do Niego zbliżyć?

˙
Zeby nawi�zać z Nim za-

żył�, osobist� wi�ź, powinniśmy szczerze si� do Niego
modlić (Ps. 39:12). Ważne jest również regularne studio-
wanie Słowa Bożego, Biblii. W ten sposób poznajemy Je-
how�, Jego zamierzenie i wol� wobec nas (2 Tym. 3:16,
17). Uczymy si� Go kochać i przejawiać zdrow� bojaźń
przed wywołaniem Jego niezadowolenia (Ps. 25:14).

2 Blisk� wi�ź z Jehow� możemy nawi�zać jedynie za
pośrednictwem Jego Syna, Jezusa (Jana 17:3; Rzym.
5:10).

˙
Zaden człowiek nie mógłby lepiej niż on przybli-

żyć nam osobowości Jehowy. Jezus tak dobrze znał
swojego Ojca, że mógł powiedzieć: „Nikt nie wie, kim
jest Syn, tylko Ojciec. Nikt też nie wie, kim jest Ojciec,
tylko Syn oraz każdy, komu Syn da Go poznać” (Łuk.
10:22). Kiedy wi�c studiujemy Ewangelie, żeby poznać
myśli i uczucia Jezusa, w gruncie rzeczy dowiadujemy
si�, co myśli i czuje Jehowa, a to z kolei przybliża nas
do Niego.

3 Zażył� wi�ź z Jehow� piel�gnujemy wtedy, gdy pod
przewodnictwem Syna Bożego ściśle współpracujemy

ROZDZIAŁ 17

Trzymaj si� blisko
organizacji Jehowy
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z widzialn� cz�ści� organizacji Jehowy, która pomaga
nam spełniać wol� Boż�. Jak zapowiedziano w Ewange-
lii według Mateusza 24:45-47, nasz Pan, Jezus Chrys-
tus, ustanowił „niewolnika wiernego i roztropnego”, żeby
dostarczał nam „pokarm we właściwym czasie”. Dzisiaj
wierny niewolnik obficie zaopatruje nas w ten duchowy
pokarm. Za pośrednictwem tej grupy Jehowa zach�ca
nas, żebyśmy codziennie czytali Jego Słowo, regularnie
chodzili na chrześcijańskie zebrania i gorliwie głosili
„dobr� nowin� o Królestwie” (Mat. 24:14; 28:19, 20; Joz.
1:8; Ps. 1:1-3). Chociaż wiernego niewolnika tworz� nie-
doskonali ludzie, jesteśmy pewni, że kieruje nim Bóg.
Starajmy si� trzymać blisko widzialnej cz�ści organiza-
cji Jehowy i ch�tnie słuchać jej wskazówek. Przybliży to
nas do naszego Boga, Jehowy, oraz zapewni nam siły
i ochron� w czasie prób.
DLACZEGO PR

´
OBY SI� NASILAJ�

4 Jeżeli już od lat znasz prawd�, z pewności� wiesz, co
to znaczy znosić próby lojalności. A nawet jeśli dopiero
niedawno zacz�łeś poznawać Jehow� i utrzymywać kon-
takt z Jego ludem, to również zdajesz sobie spraw�, że
Szatan Diabeł atakuje każdego, kto uznaje zwierzchni�
władz� Jehowy (2 Tym. 3:12). Bez wzgl�du na to, przed
jakimi próbami musisz stawać, nie masz powodu do
obaw czy zniech�cenia. Jehowa obiecuje, że b�dzie ci�
wspierał i że ci� nagrodzi—zapewni ci wybawienie i ży-
cie wieczne (Hebr. 13:5, 6; Obj. 2:10).

5 W tym końcowym okresie istnienia szatańskiego
świata każdy z nas może jeszcze przechodzić próby wia-
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ry. Odk�d w roku 1914 zostało ustanowione Królestwo
Boże, Szatan nie ma już dost�pu do niebios, w których
przebywa Jehowa. Razem z demonami został zrzucony
na ziemi�. Coraz wi�cej udr�k, jakie znosz� jej miesz-
kańcy, w tym nasilaj�ce si� prześladowania oddanych
sług Jehowy, to skutek gniewu Szatana oraz dowód, że
żyjemy w ostatnich dniach jego niegodziwych rz�dów
nad ludzkości� (Obj. 12:1-12).

6 Szatan jest rozwścieczony z powodu swojego poni-
żenia i wie, że ma już niewiele czasu. Razem z demona-
mi za wszelk� cen� stara si� utrudnić sługom Jehowy
dzieło głoszenia o Królestwie oraz zburzyć ich jedność.
Dlatego musimy prowadzić duchow� walk�, o której po-
wiedziano: „Walczymy nie z krwi� i ciałem, ale z rz�da-
mi, władzami, władcami tego świata ciemności, armi�
niegodziwych duchów w niebiosach”. Jeśli chcemy od-
nieść zwyci�stwo, pozostaj�c po stronie Jehowy, nie
możemy ustawać w tej walce. Zawsze musimy mieć na
sobie cał� zbroj� duchow�. Musimy „pozostać nieza-
chwiani wobec przebiegłych działań Diabła” (Efez. 6:10-
17). Wymaga to od nas wytrwałości.
PIEL�GNOWANIE WYTRWAŁO

´
SCI

7 Wytrwałość to umiej�tność znoszenia przeszkód lub
przeciwności. W Biblii oznacza zdecydowane czynienie
tego, co słuszne, i to pomimo trudności, sprzeciwu,
prześladowań i wszystkiego innego, co mogłoby złamać
nasz� lojalność wobec Boga. Chrześcijańsk� wytrwałość
trzeba piel�gnować, co wymaga czasu. Ma to zwi�-
zek z robieniem post�pów duchowych. Jeżeli od chwili
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wejścia na chrześcijańsk� drog� życiow� wytrwale zno-
simy małe próby wiary, to stajemy si� coraz silniejsi,
zdolni do przetrwania trudniejszych prób, które na pew-
no jeszcze nadejd� (Łuk. 16:10). Ale już teraz musimy
sobie postanowić, że b�dziemy niezachwianie trwać
w wierze. Nie możemy odkładać tego do czasu, gdy po-
jawi� si� próby. Konieczność piel�gnowania wytrwałości
i innych przymiotów, które podobaj� si� Bogu, podkreś-
lił apostoł Piotr. Napisał: „Dokładajcie wszelkich gorli-
wych starań, żeby swoj� wiar� uzupełniać cnot�, cnot�
wiedz�, wiedz� panowaniem nad sob�, panowanie nad
sob� wytrwałości�, wytrwałość oddaniem dla Boga, od-
danie dla Boga miłości� bratersk�, miłość bratersk� mi-
łości� do wszystkich” (2 Piotra 1:5-7; 1 Tym. 6:11).

8 Na znaczenie wytrwałości zwrócił uwag� również Ja-
kub w swoim liście: „Moi bracia, cieszcie si�, gdy was
spotykaj� różne próby, bo przecież wiecie, że dzi�ki ta-
kim próbom wiary rodzi si� wytrwałość. A wytrwałość
niech dopełni swojego dzieła, żebyście byli zupełni i pod
każdym wzgl�dem zdrowi, nie maj�c żadnych braków”
(Jak. 1:2-4). Zgodnie z tymi słowami chrześcijanie po-
winni podchodzić do prób wiary z radości�, bo poma-
gaj� nam one piel�gnować wytrwałość. Czy właśnie tak
na nie patrzysz? Jakub wskazał, że wytrwałość �dopeł-
nia swojego dzieła’, ponieważ dzi�ki niej udoskonalamy
swoj� chrześcijańsk� osobowość i zjednujemy sobie Bo-
że uznanie. Kiedy wi�c dzień po dniu stajemy przed pró-
bami wiary i wychodzimy z nich zwyci�sko, rozwijamy
wytrwałość, która z kolei kształtuje w nas inne poż�da-
ne cechy.
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9 Jehowa ceni nasz� wy-
trwałość i nagrodzi nas za ni�
życiem wiecznym. Dalej Ja-
kub napisał: „Szcz�śliwy jest
człowiek, który wytrwale zno-
si próby, bo gdy zyska Bo-
że uznanie, otrzyma koron�
życia obiecan� przez Jehow�
tym, którzy Go kochaj�” (Jak.
1:12). A zatem od wytrwałości
zależy nasze życie. Bez niej nie uda nam si� pozostać
na drodze prawdy. Gdybyśmy ulegli naciskom ze strony
świata, stalibyśmy si� z powrotem jego cz�ści�. Bez
wytrwałości nie moglibyśmy liczyć na pomoc ducha
Jehowy ani wydawać w swoim życiu jego owoców.

10 Aby wytrwać w tych trudnych czasach, musimy roz-
wijać właściwe nastawienie do cierpień, które znosimy
jako chrześcijanie. Przypomnijmy sobie słowa Jakuba:
„Cieszcie si�, gdy was spotykaj� różne próby”. Zastoso-
wanie si� do tej rady może nie być łatwe, kiedy dozna-
jemy udr�k fizycznych lub psychicznych. Pami�tajmy
jednak, że chodzi o nasze przyszłe życie. Przykładem te-
go, jak można cieszyć si� w takich trudnych sytuacjach,
jest pewne zdarzenie opisane w Dziejach Apostolskich.
Czytamy tam: „Wezwali apostołów, wychłostali ich i za-
kazali im przemawiać z powoływaniem si� na imi� Jezu-
sa, a potem pozwolili im odejść. Odeszli wi�c sprzed
Sanhedrynu, ciesz�c si�, że okazali si� godni znosić
zniewagi ze wzgl�du na imi� Jezusa” (Dzieje 5:40, 41).
Apostołowie rozumieli, dlaczego cierpi�—stanowiło to

Kiedy dzień po dniu
stajemy przed
próbami wiary
i wychodzimy
z nich zwyci�sko,
rozwijamy
wytrwałość
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dowód, że s� posłuszni nakazowi Jezusa i że Jehowa
darzy ich uznaniem. O wartości takich cierpień apostoł
Piotr napisał po latach w swoim pierwszym natchnio-
nym liście (1 Piotra 4:12-16).

11 Inne przeżycie mieli Paweł i Sylas. Kiedy pełnili służ-
b� misjonarsk� w Filippi, zostali aresztowani i oskarże-
ni o to, że wywołuj� w mieście niepokój i głosz� zwy-
czaje sprzeczne z prawem. Dotkliwie pobici, trafili do
wi�zienia. Sprawozdanie biblijne donosi, że chociaż mieli
nieopatrzone rany, „mniej wi�cej o północy (...) modlili
si� i wysławiali Boga, śpiewaj�c pieśni. A wi�źniowie si�
im przysłuchiwali” (Dzieje 16:16-25). Zarówno Paweł, jak
i Sylas słusznie uważali, że cierpienia, które znosz� dla
Chrystusa, dowodz� ich prawości wobec Boga i ludzi.
Dzi�ki temu mieli też możliwość głosić dobr� nowin�
osobom, które były skłonne jej słuchać. Chodziło o ludz-
kie życie. Jeszcze tej samej nocy do uczniów Chrystusa
przył�czył si� dozorca wi�zienny i jego rodzina (Dzieje
16:26-34). Paweł i Sylas polegali na Jehowie, ufali w Je-
go moc i byli przekonani, że On wesprze ich w cierpie-
niach. I rzeczywiście si� nie zawiedli.

12 Również dzisiaj Jehowa zapewnia nam wszystko,
czego potrzebujemy, by przetrwać próby. On naprawd�
chce, żebyśmy wytrwali. Dał nam swoje natchnione Sło-
wo, z którego czerpiemy dokładn� wiedz� o Jego zamie-
rzeniu, a to umacnia nasz� wiar�. Możemy przebywać
w towarzystwie współwyznawców i pełnić świ�t� służ-
b�. A dzi�ki modlitwie mamy zaszczyt utrzymywać z Je-
how� bliskie relacje. Bóg słucha, gdy Go wysławiamy
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i szczerze prosimy, żeby pomógł nam zachować czys-
tość w Jego oczach (Filip. 4:13). Nie sposób też przeo-
czyć tego, jak� sił� daje nam rozmyślanie o naszej na-
dziei (Mat. 24:13; Hebr. 6:18; Obj. 21:1-4).
JAK WYTRWA

´
C W R

´
O
˙
ZNYCH PR

´
OBACH

13 Obecnie napotykamy próby bardzo podobne do
tych, które przechodzili pierwsi uczniowie Jezusa Chrys-
tusa.

´
Swiadkowie Jehowy doświadczaj� słownej i fizycz-

nej przemocy ze strony wprowadzonych w bł�d przeciw-
ników. Podobnie jak to było w czasach apostołów, za
prześladowaniami cz�sto stoj� fanatycy religijni, których
fałszywe nauki i zwyczaje s� zdemaskowane w Słowie
Bożym (Dzieje 17:5-9, 13). Czasami słudzy Jehowy do-
znaj� ulgi, gdy si� odwołuj� do praw gwarantowanych
przez państwo (Dzieje 22:25; 25:11). Niekiedy jednak
również władze oficjalnie zakazuj� naszej działalności,
próbuj�c w ten sposób położyć jej kres (Ps. 2:1-3). Od-
ważnie idziemy wtedy za przykładem wiernych aposto-
łów, którzy powiedzieli: „Przede wszystkim musimy być
posłuszni Bogu, a nie ludziom” (Dzieje 5:29).

14 W miar� jak na całej ziemi nasila si� nacjonalizm,
głosiciele dobrej nowiny spotykaj� si� z coraz wi�ksz�
presj�, żeby przestać pełnić służb� zlecon� im przez Bo-
ga. Wszyscy coraz lepiej rozumiemy ostrzeżenie przed
oddawaniem czci „bestii i jej pos�gowi”, zawarte w Ksi�-
dze Objawienia 14:9-12. Wiemy, jaki sens kryje si� w sło-
wach Jana: „Tutaj potrzebna jest wytrwałość świ�tych—
tych, którzy przestrzegaj� przykazań Boga i mocno si�
trzymaj� wiary w Jezusa”.
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15 Próby, jakie przechodzisz z powodu wojen, przewro-
tów politycznych albo bezpośrednich prześladowań i ofi-
cjalnych zakazów, mog� ci uniemożliwiać wielbienie Bo-
ga w sposób jawny. Niewykluczone, że cały zbór nie
może si� spotykać w jednym miejscu, że został przerwa-
ny kontakt z Biurem Oddziału, nie ma wizyt nadzorców
obwodów albo nie docieraj� nowe publikacje. Jak si� za-
chowywać w takiej sytuacji?

16 Rób, co możesz i ile możesz w istniej�cych warun-
kach. Zapewne uda ci si� nadal prowadzić studium
osobiste. Niewielkie grupy zwykle mog� si� spotykać
w domach prywatnych. Na takich zebraniach można ko-
rzystać z dawniejszych publikacji i samej Biblii. Nie za-
martwiaj si� ani nie wpadaj w panik�. Ciału Kierowni-
czemu na ogół już po krótkim czasie udaje si� nawi�zać
jakiś kontakt z braćmi sprawuj�cymi przewodnictwo.

17 Ale nawet gdybyś został odizolowany od wszystkich
swoich chrześcijańskich braci, pami�taj, że nie jesteś
odizolowany od Jehowy i Jego Syna, Jezusa Chrystusa.
Twoja nadzieja może wci�ż pozostawać żywa. Jehowa
nadal może wysłuchiwać twoich modlitw i umacniać ci�
swoim duchem. Szukaj u Niego kierownictwa. Pami�taj,
że jesteś sług� Jehowy i uczniem Jezusa Chrystusa, dla-
tego dobrze wykorzystuj każd� okazj� do dania świa-
dectwa. Jehowa pobłogosławi twoim wysiłkom i wkrót-
ce może si� okazać, że w służbie dla Niego doł�cz� do
ciebie kolejne osoby (Dzieje 4:13-31; 5:27-42; Filip. 1:27-
30; 4:6, 7; 2 Tym. 4:16-18).

18 Choćbyś tak jak apostołowie i inni słudzy Boży sta-
n�ł oko w oko ze śmierci�, ufaj „Bogu, który wskrzesza
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umarłych” (2 Kor. 1:8-10). Wiara w obiecane przez Niego
zmartwychwstanie pomoże ci wytrwać nawet w czasie
najostrzejszego sprzeciwu (Łuk. 21:19). Dobry przykład
pod tym wzgl�dem dał Chrystus Jezus, który wiedział,
że jeśli wiernie zniesie próby, zach�ci innych do trwania.
Ty także możesz stać si� źródłem siły dla swoich braci
(Jana 16:33; Hebr. 12:2, 3; 1 Piotra 2:21).

19 Oprócz prześladowań i sprzeciwu być może b�dziesz
musiał stawić czoła jeszcze innym trudnym sytuacjom.
Na przykład niektórzy s� zniech�ceni oboj�tności� ludzi
na terenie. Inni musz� cierpieć z powodu chorób fizycz-
nych, zaburzeń emocjonalnych czy też ograniczeń wyni-
kaj�cych z niedoskonałej ludzkiej natury. Apostoł Paweł
musiał sobie radzić z �cierniem w ciele’, który przeszka-
dzał mu w pełnieniu służby, a nieraz bardzo j� utrudniał
(2 Kor. 12:7). Epafrodyt, chrześcijanin z Filippi żyj�cy
w I wieku, był przygn�biony, ponieważ jego przyjaciele
usłyszeli, że zachorował (Filip. 2:25-27). Szczególnie
trudne do zniesienia bywaj� przejawy własnej oraz cu-
dzej niedoskonałości. Nieraz wśród współwyznawców
lub nawet członków rodziny dochodzi do nieporozumień
na tle różnic charakterów. Ale dzi�ki kierowaniu si� ra-
dami ze Słowa Jehowy można pokonać takie przeszko-
dy (Ezech. 2:3-5; 1 Kor. 9:27; 13:8; Kol. 3:12-14; 1 Pio-
tra 4:8).
ZDECYDOWANI DOCHOWA

´
C WIERNO

´
SCI

20 �Mocno trzymajmy si�’ Jezusa Chrystusa, którego
Jehowa ustanowił Głow� zboru (Kol. 2:18, 19).

´
Sciśle

współpracujmy z niewolnikiem wiernym i roztropnym
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i zamianowanymi nadzorcami (Hebr. 13:7, 17). Respek-
tuj�c postanowienia teokratyczne i zgodnie współdzia-
łaj�c z tymi, którzy nam przewodz�, b�dziemy zorgani-
zowani do spełniania woli Jehowy. W pełni korzystajmy
z przywileju modlitwy. Pami�tajmy, że ani mury wi�zien-
ne, ani izolatki nie s� w stanie pozbawić nas kontaktu
z kochaj�cym niebiańskim Ojcem czy też zaszkodzić na-
szej jedności ze współwyznawcami.

21 Róbmy wi�c, co możemy, by wywi�zywać si� z za-
dania, które zmartwychwstały Jezus Chrystus zlecił
swoim naśladowcom, mówi�c: „Idźcie (...) i pozyskujcie
uczniów wśród ludzi ze wszystkich narodów. Chrzcijcie
ich w imi� Ojca, Syna i ducha świ�tego. Uczcie ich
przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem” (Mat. 28:
19, 20). Tak jak Jezus przejawiajmy wytrwałość. Nigdy
nie traćmy z oczu nadziei na Królestwo Boże i życie
wieczne (Hebr. 12:2). Jako ochrzczeni uczniowie Chrys-
tusa mamy zaszczyt brać udział w spełnianiu proroc-
twa o „zakończeniu systemu rzeczy”. Jezus powiedział:
„Ta dobra nowina o Królestwie b�dzie głoszona na ca-
łym świecie na świadectwo wszystkim narodom. A po-
tem nadejdzie koniec” (Mat. 24:3, 14). Jeżeli teraz całym
sercem przykładamy si� do tego zadania, to b�dziemy
mogli żyć wiecznie w ustanowionym przez Jehow� spra-
wiedliwym nowym świecie.
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Jako rodzice pragniecie, żeby wasze najdroższe dzie-
ci pokochały Jehow� i oddały Mu swoje życie. Jak mo-
żecie pomóc im przygotować si� do chrztu? Kiedy b�d�
gotowe na ten ważny krok?

Jezus polecił swoim naśladowcom: „Pozyskujcie ucz-
niów wśród ludzi ze wszystkich narodów. Chrzcijcie ich”
(Mat. 28:19). Zgodnie z tymi słowami osoba, która
chce zostać ochrzczona, przede wszystkim musi być
uczniem—kimś, kto nie tylko rozumie nauki Chrystusa
i w nie wierzy, ale też ściśle si� do nich stosuje. Wy-
maganie to mog� spełniać nawet osoby stosunkowo
młode.

Dawajcie dzieciom dobry przykład i wpajajcie im po-
uczenia Jehowy (Powt. Pr. 6:6-9). Aby nauczyć je pod-
stawowych prawd z Biblii i tego, jak korzystać w życiu
z zawartych w niej zasad, posługujcie si� ksi�żk� Już za-
wsze ciesz si� życiem! Dołóżcie starań, żeby dzieci
potrafiły wyjaśniać swoje wierzenia własnymi słowami
(1 Piotra 3:15). Wskazówki i zach�ty, których im udzie-
lacie, a także osobiste studium Biblii, wielbienie Boga
w gronie rodziny, zebrania zborowe i dobre towarzystwo
ułatwi� im podj�cie decyzji o chrzcie i robienie dalszych
post�pów. Pomagajcie im w d�żeniu do celów ducho-
wych.

W Ksi�dze Przysłów 20:11 powiedziano: „Nawet dziec-
ko swoimi uczynkami pokazuje, czy jego zachowanie jest
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czyste i właściwe”. Jakie uczynki wskazuj�, że dziec-
ko jest już uczniem Jezusa Chrystusa i może zostać
ochrzczone?

Takie dziecko powinno być posłuszne rodzicom (Dzie-
je 5:29; Kol. 3:20). O 12-letnim Jezusie Biblia mówi:
„Dalej był im [rodzicom] posłuszny” (Łuk. 2:51). Oczy-
wiście nie możecie oczekiwać od dziecka doskonałości.
Jeśli jednak pragnie ono si� ochrzcić, to musi pokazać,
że stara si� naśladować przykład Jezusa i słucha ro-
dziców.

Taka młoda osoba pokazuje też, że chce zdobywać
wiedz� biblijn� (Łuk. 2:46). Czy twoje dziecko ch�tnie
chodzi na zebrania i bierze w nich udział? (Ps. 122:1).
Czy ch�tnie i regularnie czyta Bibli� oraz samodzielnie
j� studiuje? (Mat. 4:4).

Dziecko, które chce być ochrzczone, stara si� stawiać
sprawy Królestwa na pierwszym miejscu w życiu (Mat.
6:33). Jest świadome, że ma obowi�zek mówić o swo-
ich wierzeniach innym. Angażuje si� w różne formy dzia-
łalności ewangelizacyjnej i nie wstydzi si� przed na-
uczycielami i kolegami szkolnymi, że jest

´
Swiadkiem

Jehowy. Poważnie też traktuje zadania przydzielane mu
do przedstawienia na zebraniach chrześcijańskiego ży-
cia i służby.

Ponadto taka młoda osoba chce pozostać czysta mo-
ralnie i dlatego unika złego towarzystwa (Prz. 13:20;
1 Kor. 15:33). Widać to w jej upodobaniach zwi�zanych
z muzyk�, filmami, programami telewizyjnymi, grami
komputerowymi oraz w tym, jak korzysta z internetu.
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Wielu młodych pozytywnie zareagowało na gorliwe
starania swoich rodziców—zacz�ło żyć prawd� i speł-
niać wymagania stawiane osobom, które chc� przyj�ć
chrzest. Oby Jehowa błogosławił też wam, gdy poma-
gacie dzieciom w d�żeniu do tego celu. Jest to przeło-
mowy krok w budowaniu wi�zi ze Stwórc�.
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Do nieochrzczonego głosiciela:

Pełnienie służby ze zborem w charakterze głosiciela
jest zaszczytem. Zasługujesz na pochwał�, że robisz du-
chowe post�py i chcesz zostać ochrzczony. Dzi�ki stu-
dium Biblii poznałeś Boga i okazałeś wiar� w Jego obiet-
nice (Jana 17:3; Hebr. 11:6).

Być może zanim zacz�łeś studiować z pomoc�
´
Swiad-

ków Jehowy, byłeś zwi�zany z jak�ś organizacj� religij-
n� albo nie praktykowałeś żadnej religii. Niewykluczone
też, że robiłeś coś innego, co jest sprzeczne z zasada-
mi biblijnymi. Teraz jednak pod wpływem wiary okazałeś
skruch�, czyli gł�boki żal z powodu dawnego złego po-
st�powania, oraz nawróciłeś si�, a wi�c zerwałeś z nie-
właściwym trybem życia i postanowiłeś robić to, co po-
doba si� Bogu (Dzieje 3:19).

A może �znasz świ�te pisma od niemowl�ctwa’ i dzi�ki
temu unikasz niechrześcijańskiego post�powania i po-
ważnych bł�dów (2 Tym. 3:15). Nauczyłeś si� prze-
ciwstawiać presji otoczenia oraz innym pokusom do
robienia rzeczy, które Jehowa uważa za złe. Swojej wia-
ry dowodzisz tym, że popierasz prawdziwe wielbienie
i opowiadasz drugim o swoich przekonaniach. Szkolisz
si� też w chrześcijańskiej działalności kaznodziejskiej
i podj�łeś osobist� decyzj�, żeby służyć Jehowie jako
nieochrzczony głosiciel.

Ale niezależnie od tego, czy poznawałeś Jehow� od
wczesnego dzieciństwa, czy zacz�łeś poznawać Go póź-
niej, zapewne chcesz dalej rozwijać si� duchowo i zro-
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bić dwa kolejne kroki: oddać si� Bogu i przyj�ć chrzest.
Pierwszy z nich polega na wyznaniu Jehowie w modlit-
wie, że postanawiasz pozostać na zawsze oddany wy-
ł�cznie Jemu (Mat. 16:24). Nast�pnie usymbolizujesz to
chrztem w wodzie (Mat. 28:19, 20). Dost�pisz wtedy
niezwykłego zaszczytu—staniesz si� ordynowanym słu-
g� Jehowy Boga.

Jak si� jednak dowiedziałeś z Biblii, musisz liczyć si�
z różnymi trudnościami. Pami�taj, że wkrótce po tym,
jak Jezus został ochrzczony, „duch zaprowadził [go] (...)
na pustkowie. Tam kusił go Diabeł” (Mat. 4:1). Ty rów-
nież, gdy zostaniesz ochrzczonym uczniem Chrystusa,
możesz si� spodziewać dalszych prób (Jana 15:20).
Przybior� one najrozmaitsze formy. Może to być sprze-
ciw ze strony rodziny (Mat. 10:36). Mog� też wyśmie-
wać si� z ciebie koledzy szkolni, współpracownicy lub
dawni znajomi. Nie zapominaj o słowach Jezusa z Ewan-
gelii według Marka 10:29, 30: „Zapewniam was, że nie
ma nikogo, kto by zostawił dom, braci, siostry, matk�,
ojca, dzieci czy pola ze wzgl�du na mnie i na dobr� no-
win� i kto by już teraz—w czasie prześladowań—nie
otrzymał sto razy wi�cej domów, braci, sióstr, matek,
dzieci i pól, a w nadchodz�cym nowym świecie—życia
wiecznego”. Nadal wi�c piel�gnuj blisk� wi�ź z Jehow�
i trzymaj si� Jego prawych zasad.

Jeśli chcesz zostać ochrzczony, powiedz o tym koor-
dynatorowi grona starszych.

˙
Zeby si� upewnić, czy na-

dajesz si� do chrztu, starsi omówi� z tob� zamieszczone
dalej pytania. Możesz je wcześniej rozważyć w ramach
studium osobistego.
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Przygotowuj�c si� do tych rozmów, przeczytaj i prze-
analizuj zacytowane wersety. Możesz robić własne no-
tatki—w tej ksi�żce lub gdzie indziej—a potem korzys-
tać z nich w trakcie rozmów ze starszymi. Cały czas
możesz mieć wtedy otwarty podr�cznik. Jeżeli trudno ci
zrozumieć któreś z pytań, poproś o pomoc osob� stu-
diuj�c� z tob� Bibli� albo jednego ze starszych.

Nie myśl, że podczas spotkań ze starszymi musisz
udzielać długich, rozbudowanych odpowiedzi—najlep-
sze s� proste, bezpośrednie, wyrażone własnymi słowa-
mi. Warto, żebyś je potwierdzał jednym czy dwoma wer-
setami biblijnymi.

Jeśli jeszcze nie poznałeś podstawowych nauk biblij-
nych wystarczaj�co dobrze, starsi zapewni� ci pomoc.
Postaraj� si�, żebyś je lepiej zrozumiał i potrafił objaś-
niać swoimi słowami, tak by nadawać si� do chrztu
w późniejszym czasie.

[Uwaga dla starszych zboru: Wskazówki dotycz�ce
przeprowadzania spotkań z osobami przygotowuj�cymi
si� do chrztu zamieszczono na stronach 208-212].
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Pytania dla osób,
które chc� zostać ochrzczone

CZ�
´
S
´
C 1 CHRZE

´
SCIJA

´
NSKIE WIERZENIA

W trakcie studiowania Biblii z pomoc�
´
Swiadków Je-

howy poznałeś prawd�. Pod wpływem zdobytej wie-
dzy niew�tpliwie zbliżyłeś si� do Boga. Uchwyciłeś si�
też nadziei na szcz�śliwe życie na rajskiej ziemi pod
panowaniem Królestwa Bożego. Umocniłeś swoj� wiar�
w Słowo Boże, a dzi�ki utrzymywaniu kontaktu ze zbo-
rem chrześcijańskim już zaznałeś wiele dobrego. Zro-
zumiałeś również, jak Jehowa prowadzi dzisiaj swój lud
(Zach. 8:23).

Teraz, gdy przygotowujesz si� do chrztu, dużo korzy-
ści przyniesie ci omówienie chrześcijańskich wierzeń ze
starszymi zboru (Hebr. 6:1-3). Jesteśmy przekonani, że
Jehowa nadal b�dzie błogosławił twoim staraniom zwi�-
zanym z poznawaniem Go i da ci obiecan� nagrod�
(Jana 17:3).
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1. Dlaczego chcesz zostać ochrzczony?
2. Kim jest Jehowa?

˙ „Jehowa to prawdziwy Bóg w niebie i na ziemi.
Nie ma innego” (Powt. Pr. 4:39).

˙ „Ty, który masz na imi� Jehowa, sam jesteś Naj-
wyższy nad cał� ziemi�” (Ps. 83:18).

3. Dlaczego to takie ważne, żebyś używał
imienia Bożego?

˙ „Macie wi�c modlić si� w ten sposób: ‚Nasz Ojcze
w niebie, niech b�dzie uświ�cone Twoje imi�’”
(Mat. 6:9).

˙ „Każdy, kto wzywa imienia Jehowy, b�dzie wyba-
wiony” (Rzym. 10:13).

4. Wymień kilka określeń, którymi Biblia opisuje
Jehow�.

˙ „Jehowa, Stwórca całej ziemi, jest Bogiem wiecz-
nym” (Izaj. 40:28).

˙ „Nasz Ojcze w niebie” (Mat. 6:9).
˙ „Bóg jest miłości�” (1 Jana 4:8).

5. Co możesz dać Jehowie Bogu?
˙ „Masz kochać Jehow�, swojego Boga, całym ser-

cem, cał� dusz�, całym umysłem i cał� sił�” (Mar-
ka 12:30).

˙ „To Jehow�, swojego Boga, masz czcić i tylko dla
Niego masz pełnić świ�t� służb�” (Łuk. 4:8).
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6. Dlaczego chcesz być lojalny wobec Jehowy?
˙ „Mój synu, b�dź m�dry i raduj moje serce, żebym

mógł odpowiedzieć temu, który szyderczo mnie
oskarża” (Prz. 27:11).

7. Do kogo si� modlisz i w czyje imi�?
˙ „[Jezus powiedział:] Zapewniam was, że jeśli po-

prosicie o coś Ojca w moje imi�, On wam to da”
(Jana 16:23).

8. O co możesz si� modlić?
˙ „Macie wi�c modlić si� w ten sposób: ‚Nasz Ojcze

w niebie, niech b�dzie uświ�cone Twoje imi�.
Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech si� dzie-
je Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Daj
nam chleba, którego potrzebujemy na ten dzień.
Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczyli-
śmy winnym wobec nas. I nie dopuść, żebyśmy
ulegli pokusie, ale nas wyzwól od Niegodziwca’”
(Mat. 6:9-13).

˙ „Ufamy, że o cokolwiek prosimy zgodnie z wol�
Boga, On nas wysłuchuje” (1 Jana 5:14).

9. Dlaczego Jehowa mógłby nie wysłuchać
czyjejś modlitwy?

˙ „Gdy b�dziecie wołać o pomoc do Jehowy, On
wam nie odpowie (...), ponieważ dopuszczacie si�
zła” (Mich. 3:4).

˙ „Oczy Jehowy patrz� na prawych, a Jego uszy słu-
chaj� ich błagań, ale od tych, którzy dopuszczaj�
si� zła, Jehowa odwraca twarz” (1 Piotra 3:12).
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10. Kim jest Jezus Chrystus?
˙ „Szymon Piotr odrzekł: ‚Ty jesteś Chrystus, Syn

Boga żywego’” (Mat. 16:16).

11. Dlaczego Jezus przyszedł na ziemi�?
˙ „Syn Człowieczy nie przyszedł, żeby mu usługi-

wano, ale żeby usługiwać i dać swoje życie jako
okup w zamian za wielu” (Mat. 20:28).

˙ „Musz� głosić dobr� nowin� o Królestwie Bożym,
bo po to zostałem posłany” (Łuk. 4:43).

12. Jak możesz okazać wdzi�czność za ofiar� Jezusa?
˙ „Umarł za wszystkich, żeby ci, co żyj�, nie żyli już

dla samych siebie, ale dla tego, który za nich
umarł i został wskrzeszony” (2 Kor. 5:15).

13. Jak� władz� ma Jezus?
˙ „Dano mi wszelk� władz� w niebie i na ziemi”

(Mat. 28:18).
˙ „Bóg wyniósł go na wyższe stanowisko i życzli-

wie dał mu imi�, które przewyższa wszelkie inne
imi�” (Filip. 2:9).

14. Czy wierzysz, że Ciało Kierownicze Świadków
Jehowy jest „niewolnikiem wiernym i roztropnym”,
którego ustanowił Jezus?

˙ „Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym
i roztropnym, którego pan ustanowił nad sługa-
mi w swoim domu, żeby im dawał pokarm we
właściwym czasie?” (Mat. 24:45).
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15. Czy duch świ�ty jest osob�?
˙ „Anioł odpowiedział: ‚Zst�pi na ciebie duch świ�-

ty i osłoni ci� moc Najwyższego. Dlatego ten, któ-
ry si� urodzi, b�dzie nazywany świ�tym oraz Sy-
nem Bożym’” (Łuk. 1:35).

˙ „Skoro wi�c wy, chociaż jesteście grzeszni, umie-
cie dawać swoim dzieciom dobre dary, o ileż bar-
dziej Ojciec w niebie da ducha świ�tego tym, któ-
rzy Go prosz�!” (Łuk. 11:13).

16. Jak Jehowa posługuje si� swoim świ�tym duchem?
˙ „Słowem Jehowy zostały uczynione niebiosa,

a duchem Jego ust—wszystko, co w nich jest”
(Ps. 33:6).

˙ „Gdy zst�pi na was duch świ�ty, otrzymacie moc
i b�dziecie moimi świadkami (...) aż do najdal-
szego miejsca na ziemi” (Dzieje 1:8).

˙ „
˙
Zadne proroctwo zawarte w Pismach nie wypły-

wa z jakiejś osobistej interpretacji. Proroctwo ni-
gdy nie zostało wypowiedziane z woli człowieka,
ale ludzie mówili to, co pochodziło od Boga, po-
budzani duchem świ�tym” (2 Piotra 1:20, 21).

17. Czym jest Królestwo Boże?
˙ „Za dni tych królów Bóg niebios ustanowi króle-

stwo, które nigdy nie zostanie zniszczone. Króle-
stwo to nie przejdzie w r�ce żadnego innego lu-
du. Zmiażdży wszystkie te królestwa i położy im
kres, lecz samo b�dzie trwać wiecznie” (Dan.
2:44).
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18. Jakie korzyści odniesiesz z panowania
Królestwa Bożego?

˙ „Bóg otrze z ich oczu wszystkie łzy. Nie b�dzie już
śmierci, smutku, krzyku ani bólu. To, co było kie-
dyś, przemin�ło” (Obj. 21:4).

19. Sk�d wiadomo, że błogosławieństw Królestwa
możemy spodziewać si� już wkrótce?

˙ „Uczniowie podeszli do niego na osobności i po-
prosili: ‚Powiedz nam: Kiedy to nast�pi i co b�-
dzie znakiem twojej obecności oraz zakończenia
systemu rzeczy?’. Jezus im odpowiedział: ‚(...)
Naród powstanie przeciw narodowi i królestwo
przeciw królestwu. W jednym miejscu po drugim
b�dzie też głód i trz�sienia ziemi. I ta dobra nowi-
na o Królestwie b�dzie głoszona na całym świe-
cie na świadectwo wszystkim narodom. A potem
nadejdzie koniec’” (Mat. 24:3, 4, 7, 14).

˙ „W dniach ostatnich nastan� krytyczne czasy,
trudne do zniesienia. Bo ludzie b�d� kochać sa-
mych siebie, kochać pieni�dze, b�d� chełpliwi,
wyniośli, b�d� rzucać bluźnierstwa, b�d� niepo-
słuszni rodzicom, niewdzi�czni, nielojalni, pozba-
wieni naturalnych uczuć, zawzi�ci, b�d� rzucać
oszczerstwa, b�d� nieopanowani, brutalni, b�d�
nienawidzić tego, co dobre, dopuszczać si� zdra-
dy, b�d� zuchwali, nad�ci pych�, b�d� kochać
przyjemności, a nie b�d� kochać Boga, b�d� za-
chowywać pozory religijności, ale nie b�dzie ona
oddziaływać na ich życie” (2 Tym. 3:1-5).
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20. Jak pokazujesz, że Królestwo Boże jest dla ciebie
ważne?

˙ „Stale szukajcie najpierw Królestwa oraz Bożej
prawości” (Mat. 6:33).

˙ „Jezus zwrócił si� do uczniów: ‚Jeśli ktoś chce
pójść za mn�, niech si� wyrzeknie samego siebie,
weźmie swój pal m�ki i stale mnie naśladuje’”
(Mat. 16:24).

21. Kim jest Szatan i demony?
˙ „Waszym ojcem jest Diabeł, a wy chcecie spełniać

pragnienia swojego ojca. On od pocz�tku był za-
bójc� i nie stał mocno w prawdzie, bo prawdy
w nim nie ma. Kiedy kłamie, robi to zgodnie
z własn� natur�, bo jest kłamc� i ojcem kłam-
stwa” (Jana 8:44).

˙ „Wielki smok, pradawny w�ż, zwany Diabłem i Sza-
tanem, który zwodzi cały świat, został zrzucony
na ziemi� razem ze swoimi aniołami” (Obj. 12:9).

22. O co Szatan oskarżył Jehow� i Jego czcicieli?
˙ „Kobieta rzekła do w�ża: ‚Możemy jeść owoce

z drzew ogrodu. Ale o drzewie, które jest w środ-
ku ogrodu, Bóg powiedział: „Nie wolno wam jeść
jego owoców ani nawet go dotykać, bo w przeciw-
nym razie umrzecie”’. Wtedy w�ż odezwał si� do
kobiety: ‚Z cał� pewności� nie umrzecie. Bóg wie,
że w tym samym dniu, w którym zjecie z niego
owoc, otworz� si� wam oczy i staniecie si� po-
dobni do Boga—b�dziecie znali dobro i zło’”
(Rodz. 3:2-5).
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˙ „Na to Szatan powiedział Jehowie: ‚Skóra za skó-
r�. Człowiek da za swoje życie wszystko, co ma’”
(Hioba 2:4).

23. Jak możesz dowieść, że zarzuty Szatana s�
fałszywe?

˙ „Służ Mu [Bogu] całym sercem” (1 Kron. 28:9).
˙ „Póki nie umr�, nie wyrzekn� si� swojej nieskazi-

telności!” (Hioba 27:5).

24. Dlaczego ludzie umieraj�?
˙ „Grzech pojawił si� na świecie przez jednego

człowieka, a przez grzech—śmierć. I w taki spo-
sób śmierć rozprzestrzeniła si� na wszystkich lu-
dzi, bo wszyscy stali si� grzeszni” (Rzym. 5:12).

25. Co si� dzieje z człowiekiem po śmierci?
˙ „

˙
Zyj�cy wiedz�, że umr�, ale umarli nic nie wie-

dz�” (Kazn. 9:5).

26. Jaka jest nadzieja dla umarłych?
˙ „Nast�pi zmartwychwstanie zarówno prawych,

jak i nieprawych” (Dzieje 24:15).

27. Ilu ludzi pójdzie do nieba, żeby panować
z Jezusem?

˙ „Spojrzałem i zobaczyłem, że na górze Syjon stał
Baranek, a z nim—144 000 tych, którzy na czo-
łach mieli napisane jego imi� i imi� jego Ojca”
(Obj. 14:1).
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CZ�
´
S
´
C 2 CHRZE

´
SCIJA

´
NSKIE

˙
ZYCIE

W trakcie studium Biblii dowiedziałeś si�, czego Jeho-
wa od ciebie oczekuje i jak si� dostosować do Jego pra-
wych zasad. Pod wpływem zdobytej wiedzy być mo-
że dokonałeś niejednej zmiany w swoim post�powaniu
i stosunku do życia. Odk�d trzymasz si� norm Jehowy,
możesz brać udział w służbie kaznodziejskiej jako głosi-
ciel dobrej nowiny.

Omówienie pytań zamieszczonych w tej cz�ści pomo-
że ci lepiej zapami�tać wymagania Jehowy oraz in-
ne wskazówki, których przestrzeganie zapewni ci Jego
uznanie. Poza tym zrozumiesz, jakie to ważne, żeby
wszystko robić z czystym sumieniem, na chwał� Jeho-
wy (2 Kor. 1:12; 1 Tym. 1:19; 1 Piotra 3:16, 21).

Dzi�ki studium Biblii zrobiłeś pi�kne post�py duchowe
i teraz z pewności� pragniesz przył�czyć si� do organi-
zacji Jehowy i podporz�dkować si� Jego władzy. Za po-
moc� podanych tu pytań i wersetów biblijnych b�dziesz
mógł sprawdzić, jak rozumiesz zasady Jehowy dotycz�-
ce podporz�dkowania si� w zborze i w rodzinie, a także
podporz�dkowania si� władzom politycznym tego świa-
ta. Na pewno też wzrośnie twoje docenianie sposobu,
w jaki Jehowa nas uczy i wzmacnia pod wzgl�dem du-
chowym. Swoj� wdzi�czność możesz wyrażać mi�dzy in-
nymi przez przychodzenie na zebrania zborowe i branie
w nich udziału—odpowiednio do swoich warunków.

Cz�ść ta pomoże ci również przeanalizować, dlaczego
trzeba regularnie głosić o Królestwie Bożym i pomagać
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innym w zdobyciu wiedzy o Jehowie oraz o tym, co ro-
bi On dla ludzi (Mat. 24:14; 28:19, 20). Uświadomi ci
także, jak poważn� spraw� jest oddanie si� Jehowie Bo-
gu i chrzest. Możesz być pewny, że On bardzo sobie ce-
ni twoj� szczer� reakcj� na niezasłużon� życzliwość, ja-
k� ci okazał.
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1. Jaki jest chrześcijański wzorzec małżeństwa?
Co stanowi jedyn� biblijn� podstaw� do rozwodu?

˙ „Czy nie czytaliście, że Stwórca już na pocz�tku
stworzył ludzi jako m�żczyzn� i kobiet� i że po-
wiedział: ‚Z tego wzgl�du m�żczyzna opuści oj-
ca i matk�, a przylgnie do swojej żony i oboje
b�d� jednym ciałem’? Tak wi�c nie s� już dwoj-
giem—s� jednym ciałem. Co zatem Bóg poł�czył,
tego niech człowiek nie rozdziela. (...) Kto si� roz-
wodzi z żon�—jeśli podstaw� do tego nie s� poza-
małżeńskie kontakty seksualne—i poślubia inn�
kobiet�, popełnia cudzołóstwo” (Mat. 19:4-6, 9).

2. Dlaczego m�żczyzna i kobieta, którzy chc� żyć
ze sob� jak m�ż i żona, powinni wzi�ć ślub?
Jeśli jesteś żonaty b�dź zam�żna, to czy twoje
małżeństwo zostało zawarte zgodnie z prawem?

˙ „W dalszym ci�gu im przypominaj, żeby byli pod-
porz�dkowani i posłuszni rz�dom i władzom”
(Tyt. 3:1).

˙ „Niech małżeństwo b�dzie przez wszystkich trak-
towane z szacunkiem, niech zwi�zek małżeński
nie b�dzie niczym skalany, bo tych, którzy do-
puszczaj� si� niemoralności i cudzołóstwa, os�-
dzi Bóg” (Hebr. 13:4).

3. Na czym polega twoja rola w rodzinie?
˙ „Mój synu, słuchaj pouczeń ojca i nie odrzucaj

wskazówek matki” (Prz. 1:8).
˙ „M�ż jest głow� żony, tak jak Chrystus jest gło-

w� zboru (...). M�żowie, kochajcie swoje żony, tak
jak Chrystus pokochał zbór” (Efez. 5:23, 25).
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˙ „Ojcowie, nie rozdrażniajcie swoich dzieci, ale
wychowujcie je w karności i pouczajcie zgodnie
z zasadami Jehowy” (Efez. 6:4).

˙ „Dzieci, b�dźcie posłuszne swoim rodzicom we
wszystkim, bo to si� podoba Panu” (Kol. 3:20).

˙ „Żony, b�dźcie podporz�dkowane swoim m�żom”
(1 Piotra 3:1).

4. Dlaczego powinniśmy szanować życie?
˙ „[Bóg] daje wszystkim ludziom życie, dech

i wszystko. Dzi�ki Niemu mamy życie, poruszamy
si�, dzi�ki Niemu istniejemy” (Dzieje 17:25, 28).

5. Dlaczego nie wolno zabijać innych ludzi,
w tym nienarodzonych dzieci?

˙ „Jeżeli m�żczyźni bij� si� i wyrz�dz� krzyw-
d� kobiecie w ci�ży, tak że (...) ktoś poniesie
śmierć, to należy dać życie za życie” (Wyjścia 21:
22, 23).

˙ „Twoje oczy widziały mnie nawet wtedy, gdy by-
łem zarodkiem. W Twojej ksi�dze były zapisane
dni, w których miały si� kształtować wszystkie je-
go cz�stki, i to zanim jeszcze którakolwiek z nich
si� pojawiła” (Ps. 139:16).

˙ �Jehowa nienawidzi r�k przelewaj�cych niewinn�
krew’ (Prz. 6:16, 17).

6. Jakie polecenie Bóg dał co do krwi?
˙ „Macie powstrzymywać si� (...) od krwi [i] od mi�-

sa uduszonych zwierz�t” (Dzieje 15:29).
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7. Dlaczego musimy kochać naszych chrześcijańskich
braci i siostry?

˙ „Daj� wam nowe przykazanie, żebyście si� nawza-
jem kochali. Jak ja kocham was, tak wy kochaj-
cie jedni drugich. Po miłości widocznej wśród
was wszyscy rozpoznaj�, że jesteście moimi ucz-
niami” (Jana 13:34, 35).

8. Dlaczego osoba cierpi�ca na jak�ś chorob� zakaźn�:
(a) nie powinna inicjować takich serdecznych gestów,
jak obejmowanie si� czy pocałunki; (b) nie powinna
reagować negatywnie, gdy ktoś postanowi nie zapra-
szać jej do swojego mieszkania? (c) Dlaczego ktoś,
kto w przeszłości mógł si� nabawić jakiejś choroby
zakaźnej, powinien z własnej inicjatywy poddać si�
badaniu krwi, zanim zacznie zabiegać o czyjeś wzgl�-
dy? (d) Dlaczego osoba dotkni�ta chorob� zakaźn�
powinna przed chrztem poinformować o tym
koordynatora grona starszych?

˙ „Nikomu nie b�dźcie nic dłużni oprócz wzajemnej
miłości. (...) ‚Masz kochać swojego bliźniego jak
samego siebie’. Miłość nie wyrz�dza bliźniemu
zła” (Rzym. 13:8-10).

˙ „Miejcie na oku nie tylko swoje własne sprawy,
ale też sprawy drugich” (Filip. 2:4).

9. Dlaczego Jehowa oczekuje, że b�dziemy przebaczać
innym?

˙ „Znoście jedni drugich i wspaniałomyślnie prze-
baczajcie sobie nawzajem, nawet jeśli ktoś ma
powód do narzekania na drugiego. Jak Jehowa
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wspaniałomyślnie wam przebaczył, tak samo rób-
cie i wy” (Kol. 3:13).

10. Co powinieneś zrobić, gdyby brat popełnił wobec
ciebie taki grzech, jak oszczerstwo lub oszustwo?

˙ „Jeżeli twój brat popełni przeciw tobie grzech,
idź i powiedz mu na osobności, co złego zrobił.
Jeśli ci� posłucha, pozyskałeś swojego brata. Ale
jeśli ci� nie posłucha, weź ze sob� jeszcze jedn�
lub dwie osoby, tak żeby każda sprawa mogła
być potwierdzona zeznaniami dwóch lub trzech
świadków. Jeżeli ich też nie posłucha, przedstaw
spraw� zborowi. Jeżeli nie posłucha nawet zbo-
ru, niech b�dzie dla ciebie po prostu jak czło-
wiek z innych narodów i jak poborca podatkowy”
(Mat. 18:15-17).

11. Co Jehowa myśli o wymienionych niżej grzechach?
ˇ Niemoralność
ˇ Używanie wizerunków w wielbieniu Boga
ˇ Homoseksualizm
ˇ Kradzież
ˇ Hazard
ˇ Nadużywanie alkoholu
˙ „Nie dajcie si� wprowadzić w bł�d. Ani dopusz-

czaj�cy si� niemoralności, ani bałwochwalcy, ani
cudzołożnicy, ani m�żczyźni zgadzaj�cy si� na
kontakty homoseksualne, ani homoseksualiści,
ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani rzucaj�-
cy obelgi, ani zdziercy nie odziedzicz� Królestwa
Bożego” (1 Kor. 6:9, 10).
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12. Na co jesteś zdecydowany, jeśli chodzi
o niemoralność, czyli wszelkie niedozwolone
kontakty seksualne?

˙ „Uciekajcie od niemoralności!” (1 Kor. 6:18).

13. Dlaczego nie powinniśmy zażywać substancji
uzależniaj�cych lub odurzaj�cych, jeśli w gr�
nie wchodz� wzgl�dy medyczne?

˙ „Oddajcie swoje ciała jako żyw� ofiar�, świ�t�,
przyjemn� dla Boga i pełnijcie dla Niego świ�t�
służb�, korzystaj�c ze swojej zdolności myśle-
nia. Nie pozwólcie już, żeby kształtował was ten
świat, ale si� przemieniajcie przez przeobrażanie
swojego umysłu, żebyście sami mogli si� przeko-
nać, jaka jest wola Boga, co jest dla Niego dobre,
miłe i doskonałe” (Rzym. 12:1, 2).

14. Wymień niektóre praktyki okultystyczne
zabronione przez Boga.

˙ „Nie może być wśród was nikogo, (...) kto zajmu-
je si� wróżbiarstwem lub magi�, kto wypatruje
znaków wróżebnych, uprawia czary, rzuca na in-
nych zakl�cia, zasi�ga rady u medium spirytys-
tycznego albo u wróżbity ani nikogo, kto wypytu-
je si� umarłych” (Powt. Pr. 18:10, 11).

15. Co jak najszybciej powinien zrobić ktoś,
kto popełnił poważny grzech, ale pragnie odzyskać
uznanie Jehowy?

˙ „Wyznałem Ci swój grzech, nie zakryłem swojej
winy. Powiedziałem: ‚Wyznam swoje przewinienia
Jehowie’” (Ps. 32:5).
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˙ „Jeśli ktoś z was choruje, niech wezwie starszych
zboru, a ci niech si� za niego modl�, nacieraj�c
go oliw� w imi� Jehowy. Modlitwa zanoszona
z wiar� uzdrowi chorego i Jehowa go podniesie.
A jeśli popełnił grzechy, uzyska przebaczenie”
(Jak. 5:14, 15).

16. Co powinieneś zrobić, jeśli wiesz,
że współwyznawca popełnił poważny grzech?

˙ „Jeżeli ktoś zgrzeszy przez to, że usłyszał pub-
liczne wezwanie do złożenia świadectwa, a nie za-
reagował na nie, chociaż był świadkiem jakiegoś
zdarzenia, widział je albo si� o nim dowiedział, to
odpowie za swój grzech” (Kapł. 5:1).

17. Jeśli w zborze zostanie podane ogłoszenie,
że ktoś przestał być Świadkiem Jehowy, jak powinieneś
traktować t� osob�?

˙ „Pisz� wam wi�c, żebyście przestali utrzymy-
wać kontakty z każdym, kto jest uznawany za
brata, a dopuszcza si� niemoralności albo jest
chciwcem, bałwochwalc�, człowiekiem rzucaj�-
cym obelgi, pijakiem czy zdzierc�—żebyście z ta-
kim nawet nie jadali” (1 Kor. 5:11).

˙ „Jeżeli ktoś przychodzi do was, ale nie przynosi
tej nauki, nie przyjmujcie go do domu ani go nie
witajcie” (2 Jana 10).

18. Dlaczego na przyjaciół powinieneś wybierać tych,
którzy kochaj� Jehow�?

˙ „Kto chodzi z m�drymi, stanie si� m�dry, ale kto
si� zadaje z głupimi, temu źle si� powiedzie”
(Prz. 13:20).
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˙ „Nie dajcie si� wprowadzić w bł�d. Złe towarzy-
stwo psuje pożyteczne zwyczaje” (1 Kor. 15:33).

19. Dlaczego Świadkowie Jehowy zachowuj�
neutralność w sprawach politycznych?

˙ „Nie s� cz�ści� świata, tak jak ja [Jezus] nie je-
stem cz�ści� świata” (Jana 17:16).

20. Dlaczego powinieneś być podporz�dkowany
władzom?

˙ „Niech każdy b�dzie podporz�dkowany władzom
zwierzchnim, bo wszelka władza jest od Boga.
I to właśnie za Jego zgod� istniej�ce władze zaj-
muj� swoje wzgl�dne pozycje” (Rzym. 13:1).

21. Co byś zrobił, gdyby jakieś prawo ludzkie okazało
si� sprzeczne z prawem Bożym?

˙ „Przede wszystkim musimy być posłuszni Bogu,
a nie ludziom” (Dzieje 5:29).

22. Które wersety biblijne możesz uwzgl�dnić przy
wyborze pracy zawodowej, jeśli chcesz trzymać si�
z daleka od świata?

˙ „Naród nie podniesie miecza przeciwko narodo-
wi ani nie b�d� si� już uczyć sztuki wojennej”
(Mich. 4:3).

˙ „Mój ludu, wyjdźcie z niej [z Babilonu Wielkiego],
żebyście nie mieli udziału w jej grzechach i żeby
nie spadły na was plagi, które j� spotkaj�” (Obj.
18:4).
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23. Jakie rodzaje rozrywki i wypoczynku s� dla ciebie
do przyj�cia, a jakie powinieneś odrzucić?

˙ „Jehowa (...) nienawidzi każdego, kto kocha prze-
moc” (Ps. 11:5).

˙ „Miejcie wstr�t do tego, co złe, lgnijcie do tego,
co dobre” (Rzym. 12:9).

˙ „Stale myślcie o tym, co jest zgodne z prawd�, co
zasługuje na poważne zainteresowanie, co jest
prawe, czyste, miłe, o czym mówi si� dobrze, co
jest cnot� i co jest godne pochwały” (Filip. 4:8).

24. Dlaczego Świadkowie Jehowy nie oddaj� czci Bogu
wspólnie z innymi grupami religijnymi?

˙ „Nie możecie jeść ze ‚stołu Jehowy’ i stołu demo-
nów” (1 Kor. 10:21).

˙ „‚Wyjdźcie spośród nich i si� oddzielcie’, mówi
Jehowa, ‚i przestańcie dotykać tego, co nieczys-
te’. ‚A ja was przyjm�’” (2 Kor. 6:17).

25. Jakie zasady biblijne pomog� ci zdecydować,
czy wzi�ć udział w jakimś świ�cie?

˙ „Bratali si� z tymi narodami i przyswajali sobie
ich zachowanie. Służyli ich bożkom, a te stały si�
dla nich sidłem” (Ps. 106:35, 36).

˙ „Umarli nic nie wiedz�” (Kazn. 9:5).
˙ „Nie s� cz�ści� świata, tak jak ja nie jestem cz�ś-

ci� świata” (Jana 17:16).
˙ „Wystarczy, że w minionym czasie spełnialiście

wol� ludzi ze świata, gdy si� oddawaliście rozpa-
saniu, nieokiełznanym nami�tnościom, piciu po-
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nad miar�, dzikim zabawom, pijatykom i bez-
prawnemu bałwochwalstwu” (1 Piotra 4:3).

26. Jakie przykłady biblijne pomog� ci zdecydować,
czy obchodzić urodziny?

˙ „Trzeciego dnia, kiedy były urodziny faraona,
urz�dził on uczt� dla wszystkich swoich sług.
W ich obecności kazał uwolnić przełożonego pod-
czaszych i przełożonego piekarzy. Przełożonego
podczaszych przywrócił na jego stanowisko (...).
Ale przełożonego piekarzy faraon kazał powie-
sić” (Rodz. 40:20-22).

˙ „Gdy (...) na urodzinach Heroda zatańczyła córka
Herodiady, tak bardzo mu si� spodobała, że przy-
si�gł jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. Wtedy
za namow� matki powiedziała: ‚Daj mi na półmis-
ku głow� Jana Chrzciciela’. [Król] posłał wi�c lu-
dzi, żeby ści�to Jana w wi�zieniu” (Mat. 14:6-8, 10).

27. Dlaczego chcesz si� podporz�dkowywać
przewodnictwu starszych zboru?

˙ „B�dźcie posłuszni tym, którzy wśród was prze-
wodz�, i b�dźcie im ulegli, bo oni nad wami czu-
waj� i zdadz� z tego spraw�. Dzi�ki temu b�d�
czuwać nad wami z radości�, a nie ze wzdycha-
niem, co wyszłoby wam na szkod�” (Hebr. 13:17).

28. Dlaczego to takie ważne, żebyś rezerwował czas
na regularne czytanie i studiowanie Biblii osobiście
i z rodzin�?

˙ „[Szcz�śliwy jest człowiek, który] rozkoszuje si�
prawem Jehowy i uważnie je czyta dniem i noc�.
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B�dzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami,
drzewo, które w odpowiednim czasie owocuje
i którego liście nie usychaj�. Powiedzie mu si� we
wszystkim, czego si� podejmie” (Ps. 1:2, 3).

29. Dlaczego lubisz przychodzić na zebrania zborowe
i brać w nich udział?

˙ „B�d� oznajmiał Twoje imi� swoim braciom, b�-
d� Ci� wysławiał w zborze” (Ps. 22:22).

˙ „Troszczmy si� o siebie nawzajem, żeby si� zach�-
cać do miłości i dobrych uczynków, nie opuszcza-
j�c naszych wspólnych zebrań, jak to niektórzy
maj� w zwyczaju, ale dodaj�c sobie otuchy. Rób-
my to tym bardziej, że widzimy, jak ten dzień si�
przybliża” (Hebr. 10:24, 25).

30. Jakie najważniejsze zadanie zlecił nam Jezus?
˙ „Idźcie wi�c i pozyskujcie uczniów wśród ludzi ze

wszystkich narodów. Chrzcijcie ich (...). Uczcie
ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakaza-
łem” (Mat. 28:19, 20).

31. Z jakim nastawieniem powinniśmy składać datki na
dzieło Królestwa lub na pomoc dla współwyznawców,
jeśli chcemy podobać si� Jehowie?

˙ „Okazuj Jehowie szacunek, daj�c Mu to, co masz
wartościowego” (Prz. 3:9).

˙ „Niech każdy czyni tak, jak postanowił w sercu,
bez oci�gania si� i nie pod przymusem, bo Bóg
kocha radosnego dawc�” (2 Kor. 9:7).
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32. Jakich trudności spodziewaj� si� chrześcijanie?
˙ „Szcz�śliwi ci, którzy s� prześladowani ze wzgl�-

du na prawość, bo do nich należy Królestwo Nie-
bios. Szcz�śliwi jesteście, gdy z mojego powodu
znieważaj� was i prześladuj�, i kłamliwie opowia-
daj� o was wszelkie złe rzeczy. Cieszcie si� i trys-
kajcie radości�, bo wielka jest wasza nagroda
w niebie. Przed wami tak samo prześladowali
proroków” (Mat. 5:10-12).

33. Dlaczego bycie ochrzczonym Świadkiem Jehowy
jest wyj�tkowym zaszczytem?

˙ „Twoje słowo bardzo mnie ucieszyło i rozweseli-
ło moje serce, bo nosz� Twoje imi�, Jehowo, Bo-
że Zast�pów” (Jer. 15:16).

DODATEK 205



KO
´
NCOWA ROZMOWA

Z OSOB� PRZYGOTOWUJ�C� SI� DO CHRZTU
´
Swiadkowie Jehowy organizuj� chrzest zazwyczaj pod-

czas zgromadzeń i kongresów. Pod koniec okolicznoś-
ciowego przemówienia mówca prosi osoby, które zgło-
siły si� do chrztu, żeby wstały i głośno odpowiedziały
na dwa pytania:
1. Czy okazałeś skruch� za swoje grzechy, oddałeś si�
Jehowie i uznałeś, że wybawienie jest możliwe tylko
dzi�ki ofierze Jezusa Chrystusa?
2. Czy rozumiesz, że twój chrzest identyfikuje ci� jako
Świadka Jehowy należ�cego do organizacji Jehowy?

Udzielaj�c twierdz�cych odpowiedzi na te dwa pyta-
nia, osoby przyjmuj�ce chrzest �publicznie wyznaj�’, że
wierz� w okup i bez zastrzeżeń oddały si� Jehowie
(Rzym. 10:9, 10). Powinny wcześniej z modlitw� je prze-
myśleć, żeby odpowiedzieć na nie zgodnie z własnym
przekonaniem.
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Czy oddałeś si� Jehowie, obiecuj�c Mu w modlitwie,
że b�dziesz służył tylko Jemu i że spełnianie Jego woli
b�dziesz stawiał na pierwszym miejscu w życiu?
Czy jesteś całkowicie przekonany, że przy najbliższej
okazji powinieneś zostać ochrzczony?
Jaki strój jest stosowny podczas chrztu?
(1 Tym. 2:9, 10; Jana 15:19; Filip. 1:10).

Powinniśmy si� ubierać w sposób „świadcz�cy o skrom-
ności i trzeźwości umysłu”, który pokaże innym, że służymy
Bogu. Podczas chrztu niestosowny byłby wi�c sk�py kos-
tium k�pielowy czy ubranie ze sloganami lub inn� grafik�.
Powinien to być strój porz�dny, czysty, w dobrym guście
i odpowiedni do okazji.

Jak należy si� zachowywać podczas chrztu?
(Łuk. 3:21, 22).

Warto wzorować si� pod tym wzgl�dem na Jezusie. Syn
Boży zdawał sobie spraw�, że jest to bardzo poważny
krok, czego dowiódł swoim nastawieniem i zachowaniem.
W miejscu, gdzie odbywa si� chrzest, nie należy wi�c nie-
stosownie żartować, pływać ani robić niczego, co by po-
mniejszało znaczenie tej uroczystości. Nowo ochrzczony
nie powinien też zachowywać si� tak, jak gdyby przed chwi-
l� odniósł wielkie zwyci�stwo. Chrzest to radosne wydarze-
nie, ale radość t� należy okazywać w sposób godny.

Jak regularne spotykanie si� ze zborem i towarzystwo
współwyznawców pomoże ci żyć zgodnie z twoim
oddaniem si� Jehowie?
Dlaczego po chrzcie koniecznie musisz dalej trzymać
si� dobrego planu studium osobistego i brać regularny
udział w służbie kaznodziejskiej?
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WSKAZ
´
OWKI DLA STARSZYCH ZBORU

Gdy nieochrzczony głosiciel powie, że chce przyj�ć
chrzest, należy go zach�cić, żeby uważnie zapoznał si�
z „Pytaniami dla osób, które chc� zostać ochrzczone”,
zamieszczonymi w tej ksi�żce (strony 185-207). War-
to zwrócić jego uwag� na cz�ść zatytułowan� „Do nie-
ochrzczonego głosiciela”, która rozpoczyna si� na stro-
nie 182 i wyjaśnia, w jaki sposób mógłby przygotować
si� do spotkań ze starszymi. Jak tam wspomniano, gło-
siciel może w trakcie tych rozmów korzystać z własnych
notatek i mieć otwart� ksi�żk�. Nie ma jednak potrze-
by, żeby przed spotkaniami ze starszymi ktoś jeszcze
analizował z nim te pytania.

Osoba, która pragnie si� ochrzcić, poinformuje o tym
koordynatora grona starszych. Jeżeli zd�żyła zapoznać
si� z „Pytaniami dla osób, które chc� zostać ochrzczo-
ne”, koordynator zapyta j�, czy już oddała si� Jehowie,
mówi�c Mu w modlitwie, że chce spełniać Jego wol�.
Jeśli tak, to zadba on o to, żeby pytania do chrztu omó-
wili z ni� dwaj starsi. Każde spotkanie powinien prze-
prowadzić inny starszy. Nie trzeba czekać do chwili
ogłoszenia terminu najbliższego zgromadzenia czy kon-
gresu.

Cały materiał, składaj�cy si� z dwóch cz�ści, zazwy-
czaj da si� rozważyć na dwóch mniej wi�cej godzinnych
spotkaniach, choć w razie potrzeby można poświ�cić
na to wi�cej czasu. Należy je rozpoczynać i kończyć
modlitw�. W trakcie omawiania pytań ani osoba przy-
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gotowuj�ca si� do chrztu, ani starsi nie powinni si� śpie-
szyć. Wyznaczeni starsi potraktuj� te spotkania priory-
tetowo.

Pytania najlepiej omawiać z każd� osob� oddzielnie,
a nie w grupie. Jeśli ktoś sam odpowie na każde pyta-
nie, starszym łatwiej b�dzie ocenić, czy wszystko dobrze
rozumie, i ustalić, czy jest już gotowy do chrztu. Poza
tym podczas takiej osobistej rozmowy może ch�tniej si�
wypowiadać. Z małżeństwem materiał ten można roz-
ważać wspólnie.

Gdy do chrztu zgłasza si� głosicielka, każdy starszy
spotka si� z ni� w miejscu, gdzie b�d� widoczni dla in-
nych, ale nikt nie b�dzie ich słyszał. Jeśli niezb�dna jest
obecność kogoś trzeciego, powinien być to starszy lub
sługa pomocniczy, w zależności od tego, jaka cz�ść py-
tań jest do omówienia (wi�cej informacji w nast�pnym
akapicie).

W zborach, w których usługuje niewielu starszych, py-
tania zamieszczone w cz�ści 1, pod tytułem „Chrześ-
cijańskie wierzenia”, mog� omawiać umiej�tni słudzy
pomocniczy, którzy potrafi� trzeźwo ocenić sytuacj�
i odznaczaj� si� rozeznaniem. Cz�ść 2, zatytułowa-
n� „Chrześcijańskie życie”, powinni omawiać wył�cznie
starsi. Jeśli w zborze nie ma wystarczaj�cej liczby od-
powiednich braci, można si� skontaktować z nadzorc�
obwodu, by ustalić, czy pomocy mog� udzielić bracia
z s�siedniego zboru.

Jeżeli chce si� ochrzcić osoba niepełnoletnia, na tych
spotkaniach powinno być obecne przynajmniej jedno
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z jej wierz�cych rodziców. Kiedy nie jest to możliwe,
na każdym ze spotkań powinno być dwóch starszych
(albo starszy i sługa pomocniczy, zależnie od omawia-
nej cz�ści).

Starsi upewni� si�, czy osoba, która pragnie si�
ochrzcić, w rozs�dnej mierze rozumie podstawowe na-
uki biblijne. Oprócz tego b�d� chcieli si� dowiedzieć, czy
gł�boko ceni prawd� i ma szacunek dla organizacji Je-
howy. Jeżeli nie rozumie podstawowych nauk Pisma´
Swi�tego, to zadbaj� o udzielenie jej pomocy, żeby mog-
ła si� nadawać do chrztu w późniejszym terminie. Inni
mog� jeszcze potrzebować troch� czasu, by zacz�ć bar-
dziej cenić służb� kaznodziejsk� lub respektować posta-
nowienia organizacyjne. Starsi, kieruj�c si� rozwag�, tak
rozplanuj� oba te mniej wi�cej godzinne spotkania, żeby
dobrze si� upewnić, czy dana osoba jest przygotowana
do chrztu. Niektórym zagadnieniom można poświ�cić
wi�cej czasu, a innym mniej, należy jednak omówić
wszystkie pytania.

Po drugim spotkaniu starsi wyznaczeni do omówienia
z kimś tych pytań wspólnie zadecyduj�, czy może on zo-
stać ochrzczony. Wezm� pod uwag� jego przeszłość,
zdolności oraz inne czynniki. Chodzi o to, żeby ocenili,
czy całym sercem chce służyć Jehowie i czy rozumie
podstawowe prawdy biblijne. Dzi�ki życzliwemu wspar-
ciu nadzorców osoba przyjmuj�ca chrzest b�dzie dobrze
przygotowana do wywi�zywania si� z zadań nałożonych
na głosicieli dobrej nowiny.

Nast�pnie jeden lub dwóch wyznaczonych starszych
spotka si� z dan� osob� i powie jej o podj�tej decyzji.
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Jeśli ktoś taki spełnia wymagania, należy omówić z nim
materiał zatytułowany „Końcowa rozmowa z osob� przy-
gotowuj�c� si� do chrztu”, zamieszczony na stronach
206 i 207. Jeżeli nie przestudiowano z nim do końca
ksi�żki Już zawsze ciesz si� życiem!, starsi zach�c�
go do kontynuowania studium. Poinformuj� t� osob�,
że data jej chrztu zostanie wpisana do utworzonego
dla niej „Zborowego zestawienia sprawozdań głosiciela”.
Przypomn� jej, że starsi zbieraj� te informacje, żeby or-
ganizacja mogła należycie zadbać o działalność religij-
n�

´
Swiadków Jehowy na całym świecie i żeby poszcze-

gólni głosiciele mogli brać w niej udział i otrzymywać
duchow� pomoc. Przypomn� też, że wszelkie dane oso-
bowe s� wykorzystywane zgodnie z „Globaln� polityk�´
Swiadków Jehowy dotycz�c� ochrony danych” opubliko-
wan� w serwisie internetowym jw.org. Cała ta rozmowa
zwykle powinna trwać nie wi�cej niż 10 minut.

Rok po chrzcie głosiciela spotkaj� si� z nim dwaj
starsi, żeby udzielić mu zach�t i praktycznych wska-
zówek. Najlepiej gdyby jednym ze starszych był nadzor-
ca grupy służby, do której należy nowy brat lub sios-
tra. Jeśli jest to osoba niepełnoletnia, na spotkaniu
powinno być obecne przynajmniej jedno z jej wierz�-
cych rodziców. Spotkanie należy przeprowadzić w życz-
liwej atmosferze i zadbać o to, żeby było zach�caj�ce.
Starsi omówi� duchowe post�py nowo ochrzczonego
i udziel� mu praktycznych rad dotycz�cych trzymania
si� dobrych zwyczajów duchowych. Może chodzić o stu-
dium osobiste, codzienne czytanie Biblii, cotygodniowe
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wielbienie Boga w gronie rodziny, regularne przychodze-
nie na zebrania i branie w nich udziału oraz wyruszanie
do służby każdego tygodnia (Efez. 5:15, 16). Jeżeli no-
wo ochrzczony nie przestudiował do końca ksi�żki Już
zawsze ciesz si� życiem!, starsi postaraj� si�, żeby ktoś
mu w tym pomógł. W czasie takiego spotkania bracia
nie powinni szcz�dzić życzliwych pochwał. A rady zwyk-
le warto ograniczyć do jednej lub dwóch spraw.
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Uwaga: Wi�kszość poniższych odsyłaczy podaje numer
rozdziału, a nast�pnie numer akapitu. Na przykład pod hasłem
„Biuro Oddziału” pierwsze podhasło brzmi „datki przesyłane
do: 12:2-4”. Oznacza to, że informacje dotycz�ce przesyłania
datków do Biura Oddziału można znaleźć w rozdziale 12,
w akapitach od 2 do 4.
Biedni: 12:12-15
Biuro Oddziału

datki przesyłane do: 12:2-4
główne zadanie: 4:13
kiedy został przerwany kontakt: 17:15-17
wygl�d zewn�trzny zwiedzaj�cych: 13:13

Cele
głosiciele: 10:4, 5
misjonarze terenowi: 10:15
nauka innego j�zyka: 10:10
pełnienie służby tam, gdzie s� wi�ksze potrzeby: 10:6-9
realistyczne: 8:37
służba pionierska: 10:11-14
służba w Betel: 10:19, 20
służba w obwodzie: 10:16
szkolenia teokratyczne: 10:17, 18
udział w przedsi�wzi�ciach budowlanych: 10:21-23
znaczenie wystawiania sobie: 10:24-26

Chrzest
dzieci: ss. 179-181
na zgromadzeniach i kongresach: 7:24, 26
nieochrzczeni głosiciele: ss. 182-184
ordynowanie na sług� Bożego: 8:3
pytania dla przyjmuj�cych: ss. 185-207
znaczenie: 8:16-18
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Chrześcijańskie życie i służba—program zebrań: 7:14-18
Ciało Kierownicze

dlaczego stosować si� do wskazówek: 3:9-11; 4:9-11
jak dowodzić zaufania: 3:12-15
ustalenie tożsamości: 3:1-6

Czystość
fizyczna: 13:8-12
moralna i duchowa: 13:6, 7
Sala Królestwa: 11:7, 8

Datki: 3:13; 11:6, 7, 15; 12:2-11
Dzieci

młodzi bracia ubiegaj�cy si� o przywileje: 6:14
pomaganie schorowanym rodzicom i dziadkom: 12:14
post�py duchowe: 8:13-15; 10:26; ss. 179-181
poważne wykroczenia: 14:37
szkoła: 13:22-24
zebrania: 7:2; 11:13, 14

Finansowanie
ogólnoświatowa działalność: 11:15; 12:2-4
potrzeby zboru: 11:6, 7; 12:5-7
wydatki obwodu: 12:8-11

Głosiciele zborowi
(Zobacz też: Nieochrzczeni głosiciele)
korzystanie z osobistej pomocy: 5:28, 29, 33; 7:21;

9:7, 15, 19
maj�cy ograniczone możliwości: 8:29
młodzież: 8:13, 14
nowi: 8:5, 6
przeniesienie si� do innego zboru: 8:30
stawiane wymagania: 8:8

Głoszenie dobrej nowiny
Boży nakaz: 8:2
korzystanie z serwisu jw.org: 9:24, 25
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kto przewodzi: 5:3, 17, 29-33; 6:4
młodzież: 8:13-15
nieoficjalne: 9:26-29
od domu do domu: 9:3-9
odwiedziny ponowne: 9:14, 15
publikacje biblijne: 9:22, 23
rola nadzorcy służby: 5:28
składanie sprawozdań: 8:19-29, 31-36
świadczenie grupowe: 9:45, 46
świadczenie publiczne: 9:11, 12
teren: 9:30-34
tereny wieloj�zyczne: 9:35-44
udzielanie pomocy głosicielom: 5:28, 29, 33; 7:21;

9:7, 15, 19
w czasie zakazu: 17:13-18
w I wieku: 8:1, 2; 9:1, 4
wygl�d zewn�trzny głosicieli: 13:12
wymagania stawiane głosicielom: 8:6-9, 13-15
zach�canie zainteresowanego do głoszenia: 8:5
zbiórki do służby: 7:20, 21
znaczenie: 9:5-8; 10:1, 2

Grupy służby
kto przydziela głosicieli: 5:35
nadzorcy: 5:29-34
rola sług pomocniczych: 6:12
sprz�tanie Sali Królestwa: 11:7
tereny: 9:31, 33
zbiórki do służby: 7:20, 21

Grzechy
(Zobacz też: Naznaczanie nieporz�dnych;

Nieporozumienia; Odł�czenie si�; Przył�czenie;
Wykluczenie)

dzieci: 14:37
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komunikaty: 14:24, 29, 33, 39, 40
nieochrzczeni głosiciele: 14:38-40
poważne: 14:21-33
wobec współwyznawcy: 14:5, 6, 13-20

Jedność
błogosławieństwa: 4:15; 5:57; 13:30, 31
co utrudnia zachowywanie: 14:3; 17:6
piel�gnowanie: 17:20
podstawa: 1:6, 7; 13:28, 29
rola Chrystusa w zachowywaniu: 2:9-11; 4:10, 11
starsi zboru: 5:13, 21
wśród sług Bożych na świecie: 16:6-11

Jehowa Bóg
przybliżanie si� do: 17:1-3
Władca Wszechświata: 15:1-4

Jezus Chrystus
Arcykapłan: 2:4
Głowa zboru: 1:10; 2:5
Odkupiciel: 2:3
podporz�dkowany Jehowie: 15:5
Sługa Boży: 8:1, 2; 9:1
Wspaniały Pasterz: 2:6; 5:1

JW.ORG: 9:24, 25
Komitet służby

(Patrz: Zborowy komitet służby)
Komitety

Komitet Kraju: 5:53
Komitet Ł�czności ze Szpitalami: 5:40
Komitet Oddziału: 4:13; 5:51-54
komitet s�downiczy: 14:21-28, 34-37
Komitet Użytkowania Sali Królestwa: 11:8
zborowy komitet służby: 5:35
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Komitety Ł�czności ze Szpitalami
i Grupy Odwiedzania Chorych: 5:40

Komitety s�downicze: 14:21-28, 34-37
Komunikaty

(Patrz: Ogłoszenia)
Kongresy: 7:25-27
Koordynator grona starszych

audyt kont zborowych: 12:7
nowi głosiciele: 8:8, 14
obowi�zki: 5:26
osoby przygotowuj�ce si� do chrztu: 8:18; ss. 208-212
wizyta nadzorcy obwodu: 5:42-44
zebranie chrześcijańskiego życia i służby: 7:18

Korporacje: 4:12
Literatura

dbanie o zapas w zborze: 12:16
finansowanie produkcji: 12:2-4
tereny wieloj�zyczne: 9:36, 38
znaczenie w służbie: 9:22, 23

Misjonarze: 10:15, 18
Nadzorca obwodu

gościnność wobec: 5:50
grupy innoj�zyczne: 9:44
rozmowa o poszerzeniu zakresu służby: 10:6, 10, 16
wizyty: 5:41-48
zaleca utworzenie nowego zboru: 7:22

Nadzorca służby: 5:28, 32; 9:31, 37
Nadzorcy

(Patrz: Starsi zboru)
Naznaczanie nieporz�dnych: 14:9-12
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Nieczynni: 8:26; 14:32
Nieochrzczeni głosiciele

budowa lub remont Sali Królestwa: 11:17
dzieci: 8:13-15
poważne grzechy: 14:38-40
stawiane wymagania: 8:6-12

Nieporozumienia
załatwianie poważnych: 14:13-20
zażegnywanie drobnych: 14:5, 6

„Niewolnik wierny i roztropny”
jak dowodzić zaufania do: 3:12-15
podporz�dkowanie si�: 15:7
ustalenie tożsamości: 3:4-6

Oddanie si� Bogu i chrzest
(Patrz: Chrzest)

Odł�czenie si�: 14:30-33
Ogłoszenia

datki: 12:6
nieochrzczeni głosiciele: 8:12; 14:39, 40
odł�czenie si�: 14:33
przył�czenie: 14:36
upomnienie: 14:24
wykluczenie: 14:29

Ordynowanie na sług� Bożego: 8:3
Organizacja

niebiańska cz�ść: 1:8-13
Pami�tka: 7:28-30
Pionierzy: 10:11-14

pomocniczy: 10:11, 12
specjalni: 10:11, 14, 17, 18
stali: 10:13
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Podporz�dkowanie
(Patrz: Zwierzchnictwo)

Pogrzeby: 11:10, 11
Pomoc ofiarom katastrof: 12:15; 16:11
Porz�dkowi: 11:14
Praca zawodowa: 13:25, 26
Próby: 13:4, 5; 17:4-19
Przedsi�wzi�cia budowlane: 10:21-23

brygada budowlana: 10:23
ochotnik budowlany: 10:23
ochotnik współpracuj�cy z Lokalnym Działem

Projektowo-Budowlanym: 10:23
sługa budowlany: 10:23
sługa budowlany na obczyźnie: 10:23

Przedstawiciele Biura Głównego: 5:55, 56
Przykładny

definicja: 6:9
Przył�czenie: 14:34-36
Publikacje biblijne

(Patrz: Literatura)
Rezolucje: 12:6, 9, 10
Sala Królestwa

biblioteka: 7:19
budowa: 10:21-23; 11:4, 5, 15-17
oddanie do użytku: 11:4
sprz�tanie i konserwacja: 11:7, 8
wydatki na: 11:6; 12:5, 6
wykorzystywanie do innych celów: 11:10, 11
zbory korzystaj�ce wspólnie: 11:8, 9

Sala Zgromadzeń: 11:18-21
Sekretarz: 5:27; 8:30
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Siostry
gdy nie ma wykwalifikowanych braci: 6:9; 7:23
szkolenia teokratyczne: 10:17, 18
udział w przedsi�wzi�ciach budowlanych: 10:21

Słudzy pomocniczy
docenianie ich pracy: 6:1, 2, 15
stawiane wymagania: 6:3-6
ubieganie si�: 6:14
zadania: 6:7-12; 11:14

Służba w Betel: 10:19, 20
Sprawozdania

głosiciele: 5:34; 8:10, 23-29
nadzorcy obwodów: 5:46, 50; 9:44
podczas dłuższych wyjazdów: 8:30
znaczenie: 8:19-22, 31-36

Starsi zboru
chorzy lub starsi wiekiem: 5:23, 24
dbanie o czystość zboru: 14:19-40
innoj�zyczne grupy stałe i pilotażowe: 9:42-44
jak si� zapatrywać: 3:14; 5:38, 39
mianowani teokratycznie: 4:8
odpowiedzialne zadania: 5:25-36, 40
pasterze: 5:1-3; 14:7-12
spotkania grona starszych: 5:37
stawiane wymagania: 5:4-20
ubieganie si�: 5:22
współpraca w gronie: 5:21

Studia biblijne
co podawać w sprawozdaniu ze służby: 8:26
kierowanie ludzi do organizacji: 9:20, 21
zach�canie zainteresowanego do głoszenia: 8:5
znaczenie prowadzenia: 9:16, 17
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Studium Strażnicy: 7:11-13
Szkoła: 13:22-24´
Sluby: 11:10, 11
Teren

grupy i osobisty: 9:31-34
wieloj�zyczny: 9:36, 37

Teren wieloj�zyczny: 9:35-44
gdy domownik posługuje si� innym j�zykiem: 9:38-41
grupy stałe i grupy pilotażowe: 9:42-44
kursy j�zykowe: 10:10

Upomnienie: 14:4, 23, 24
Usługiwanie tam, gdzie s� wi�ksze potrzeby: 10:6-9
Wieczerza Pańska: 7:28-30
Wygl�d zewn�trzny

osoby, którym powierza si� zadania: 6:9
podczas zwiedzania Betel: 13:13
słudzy pomocniczy: 6:5
służba kaznodziejska: 13:12
w czasie wolnym: 13:14
zebrania i zgromadzenia: 11:12, 21

Wykluczenie: 14:25-29
Wykład publiczny: 7:5-10
Wypoczynek i rozrywka: 13:15-21
Zbiórki do służby kaznodziejskiej: 7:20, 21; 9:45
„Zborowe zestawienie sprawozdań głosiciela”: 5:44;

8:10, 30
Zborowy komitet służby: 5:35; 9:45
Zbór

(Zobacz też: Sala Królestwa; Zebrania)
jedność: 13:28-30
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nowy lub mały: 7:22, 23
zorganizowany teokratycznie: 1:3; 4:4-11

Zebrania
cel: 7:1, 2
Chrześcijańskie życie i służba: 7:14-19
Izraelici: 11:1
kongresy: 7:25, 26
miejsca zebrań i zgromadzeń: 11:1-5, 18, 19
porz�dkowi: 11:14
promowanie działalności zarobkowej: 13:27
prowadzone przez siostry: 7:23
studium Strażnicy: 7:11-13
w czasie zakazu: 17:15-17
w I wieku: 7:3; 11:2
w trakcie wizyty nadzorcy obwodu: 5:43, 47
wykład publiczny: 7:5-10
zachowanie dzieci: 11:13
zbiórki do służby: 7:20, 21; 9:45
zborowe studium Biblii: 7:17
zgromadzenia obwodowe: 7:24
znaczenie: 3:12; 7:4, 27; 15:7

Zgromadzenia obwodowe
miejsca zgromadzeń: 11:18
organizowanie: 5:49
pokrywanie kosztów: 12:8-11

Zwierzchnictwo
władze zwierzchnie: 15:11
w organizacji Jehowy: 1:9, 10; 2:5, 9, 10; 15:1, 2
w rodzinie: 15:9, 10
w zborze: 3:14; 4:15; 15:7
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