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 W dobie szerokiego dostępu do mediów, a zwłaszcza Internetu, niemal każdy 
może wyrażać swoje poglądy czy opinie w interesujących go sprawach. Niestety, 
poza ich oceną pod kątem ustalonej tzw. netykiety, czy norm wynikających                 
z obowiązującego prawa w danym kraju, rzadko kto, poza osobami 
zainteresowanymi, weryfikuje ich prawdziwość. Oznacza to, iż w przestrzeni 
publicznej mogą, i tak się często dzieje, funkcjonować nieprawdziwe informacje, 
które docierając do ogółu, wpływają na ich postrzeganie jakiejś sprawy. I tak 
kłamstwa żyją własnym życiem, przekazywane od osoby do osoby                             
w nieograniczonym zakresie, przedstawiają fałszywy obraz rzeczywistości, 
wyrządzając tym samym krzywdę osobom, których dotyczą. Są one często 
niesłusznie oskarżane, pomawiane lub zniesławiane. Nawet, gdy prawda wyjdzie na 
jaw, dotarcie do wszystkich, którzy uwierzyli kłamstwu, by zmienić ich stosunek do 
danej sprawy, jest niemożliwe. Dzięki nowoczesnej technologii, informacje tak szybko 
się rozchodzą, że nikt nie jest w stanie nad tym zapanować. Wiele osób, negatywnie 
ustosunkowanych do danej osoby czy grupy społecznej, zwłaszcza gdy wchodzą       
w grę emocje, nawet przy dostarczeniu im niezbitych dowodów na kłamstwo, i tak je 
odrzuci, uznając je za niewiarogodne.  

Poza prywatnymi źródłami informacji, olbrzymią rolę w społeczeństwie 
odgrywają oficjalne media. Nie bez przyczyny określane są jako „czwarta władza”. 
Nie zawsze jednak „władza” ta kieruje się uczciwością i rzetelnością                          
w przekazywaniu informacji. Często priorytetem dla niej jest sensacja, będąca 
zarazem doskonałym sposobem na przyciągnięcie licznych czytelników lub widzów, 
co przekłada się zazwyczaj na uzyskanie przez nią większych wpływów ze sprzedaży 
publikacji lub zysków z reklam jej towarzyszących. 

 
W niektórych mediach spotkać można przejawy krytyki zachowań 

poszczególnych członków wyznania Świadków Jehowy, co nie powinno nas 
zaskakiwać z jednego powodu. Z uwagi na fakt, iż na ziemi nie ma ludzi 
doskonałych, którzy nie popełnialiby błędów, począwszy od błahych, a skończywszy 
na rażących, trudno się dziwić, że niektórzy oburzają się na takie przypadki i mówią    
o nich publicznie (por. Ez 9:4; zob. 1 Tm 5:13; 1 Pt 2:20a, 4:15). Nie można przecież 
nikomu odmówić prawa do wyrażania opinii, także tych negatywnych, gdyż 
gwarantuje to im ogólnie szanowana wolność słowa, z której korzystają także 
Świadkowie Jehowy. Nie zawsze jednak krytyka ta jest słuszna i opiera się na 
prawdzie, a niekiedy jest krzywdząca dla członków tego wyznania. 

 
Innym rodzajem krytyki w mediach jest wyrażanie negatywnych opinii na temat 

nauk i poglądów Świadków Jehowy oraz zasad obowiązujących w tej organizacji. 
Kiedy pojawiają się poważne zarzuty, nie mające żadnego uzasadnienia i są oparte 
na kłamstwie, wielu członków tego wyznania słusznie reaguje oburzeniem (por. Hi 
42:7, 8). Takie przypadki zostały już dawno przewidziane i nie powinny być dla 
nikogo zaskoczeniem. Jezus wskazał na nie mówiąc, że o jego naśladowcach będą 
kłamliwie opowiadać wszelkie złe rzeczy (Mt 5:11). Nie zawsze warto na nie 
                                                
1  Autor artykułu korzystał z wiedzy ogólnie dostępnej w mediach oraz posiłkował się relacjami osób, które zetknęły się               

z treściami zawierającymi krytykę nauk, poglądów i działalności Świadków Jehowy oraz błędów poszczególnych członków 
tego wyznania, wynikających z ich niedoskonałości. Zamiarem autora nie jest jednak dyskredytowanie osób, które wyrażają 
krytyczne poglądy i opinie, lecz zwrócenie uwagi na problem, który bywa przedmiotem zgorszenia i zarazem powodem do 
opuszczenia tej organizacji przez niektórych jej członków.  
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reagować (zob. 1 Pt 4:14), a jeżeli już będziemy musieli się w tej sprawie 
wypowiedzieć, warto zastosować radę apostoła Pawła z listu do Kolosan 4:5. 
Natomiast, gdy w grę wchodzą poważne zarzuty przedstawiane w mediach, zapewne 
zajmą się tym osoby do tego upoważnione. Osobista ingerencja, przy braku pełnej 
wiedzy o danej sprawie, może jedynie zaszkodzić w jej wyjaśnieniu. 

Coraz częściej w mediach spotykamy relacje osób, które z różnych powodów  
przestały być członkami wyznania Świadków Jehowy i które publicznie wyrażają 
swoje niezadowolenie z przynależności do tej organizacji. Wolność słowa jest 
wartością, którą należy cenić i nie stawiać jej przeszkód. Nie zawsze jednak 
korzystający z niej szanują inną wartość, jaką jest Prawda. Pojawiające się                
w mediach relacje takich osób mogą być niewiarogodne, a że często trudno je 
zweryfikować, winniśmy mieć do nich ograniczone zaufanie. Każdy, zanim oceni 
informacje przedstawiane w mediach, powinien zadać sobie pytanie, czy posiada      
w danej sprawie wystarczającą wiedzę. Jeżeli jej nie ma, zarówno nasza własna 
ocena, a tym bardziej wyrażanie jej publicznie, byłoby przejawem, co najmniej braku 
rozsądku (Prz 18:17, 24:23, 25:8). Warto pamiętać, iż ciekawość poznania 
argumentów ze strony wspomnianych osób, gdy nie jest możliwa ich weryfikacja, 
niestety może sprowadzić niejednego na manowce (por. Rdz 3:1,4,5). Nie wszystkim 
osobom zależy bowiem na naszym dobru, a kto myśli inaczej próbując je analizować, 
może utracić widoki na życie wieczne (por. Rdz 3:16-19).  
Zrozumiałe jest, iż członkowie wyznania Świadków Jehowy, kiedy spotykają się                  
z oskarżeniami i zarzutami przedstawianymi w mediach ze strony byłych 
współwyznawców, są nimi dotknięci. Niektórzy mogą jednak mieć wątpliwości, czy 
rzeczywiście nie doznali oni krzywdy ze strony organizacji, do której należeli, skoro 
odważyli się o tym mówić publicznie. Jest to poniekąd naturalne, gdy widząc kogoś   
w potrzebie, okazujemy mu miłość i oferujemy pomoc (Lk 10:33-35). Biblia wyraźnie 
jednak mówi, jak należy odnosić się do osób, które opuściły chrześcijański zbór. 
Próby pomocy takim osobom w rozwiązaniu „ich” problemu naruszałyby określone     
w niej zasady (1 Ko 5:9-14; 2 Jn 9-11). Ponadto, nie znając danej sprawy, gdybyśmy 
uwierzyli słowom skarżącej się osoby i zaczęli ją wspierać, a później okazałoby się, iż 
nie są prawdziwe, stanęlibyśmy po stronie kłamcy, czy oszczercy (Prz 14:5, 18:17; 
por.1 Tm 5:22).  
Niewykluczone, że ktoś ze skarżących się w mediach rzeczywiście został 
niewłaściwie potraktowany z powodu ludzkiej niedoskonałości. Wszyscy popełniamy 
błędy (zob. Dz 15:36-39; Gal 2:11-14; Flp 4:2; 3 Jn 9,10), popełniają je także 
Świadkowie Jehowy, podobnie jak apostoł Paweł, który sam przyznał, że nie jest 
doskonały (Flp 3:12). Błędem byłoby jednak obarczać winą Jehowę za 
niedoskonałość człowieka, a nie osobę, która nas skrzywdziła. To nieuczciwe 
podejście do sprawy, gdyż jest On doskonały i doskonałe jest Jego Prawo (Pwt 32:4; 
Ps 19:7, 8; 1 Jn 1:5) i nie może się mylić, ani nikogo krzywdzić (Jk 1:13).  

Być może ktoś nie zgadza się w jakiejś kwestii z wyjaśnieniami „Ciała 
kierowniczego” Świadków Jehowy, określanego jako niewolnik wierny i roztropny.        
Każdy może czegoś nie rozumieć, lecz nie jest to powód, by odrzucać wszystko inne, 
z czym do tej pory się zgadzaliśmy (Jn 6:68-69; Judy 22, 23). Nie odrzuca się 
podręcznika do nauki z danej dziedziny, jeżeli po zapoznaniu się z jego treścią nie 
potrafimy zrozumieć niektórych objaśnianych w niej spraw. Problem może tkwić        
w nas samych (zob. Rdz 18:22-33; Sdz 6:11-16).  
A może nasze spojrzenie na wyjaśnienia niewolnika związane z proroctwami 
biblijnymi dotyczącymi przyszłych wydarzeń jest odmienne? Czy musi to być jednak 
powód, by krytycznie go oceniać? Sam niewolnik niejednokrotnie twierdził, że nie ma 
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ducha prorokowania, nie jest natchniony, a osoby przygotowujące artykuły nie są 
nieomylne2. Jeżeli jesteśmy nawet przekonani, iż nasze zrozumienie jest prawidłowe, 
czy słuszne byłoby przejawianie krytycznej postawy wobec niego? Winniśmy być 
zadowoleni, że mamy prawidłowe zrozumienie danej kwestii, w końcu Biblia nas 
wszystkich zachęca do przejawiania wnikliwości (Prz 16:20-23; por. Dn 5:12) i za 
wzór podaje mieszkańców Berei, o których powiedziano, że z tego powodu „byli 
szlachetniej usposobieni” (Dz 17:11; 1 Ts 5:21; 1 Jn 4:1). Czy fakt ten nie powinien 
nas raczej cieszyć, zamiast wzbudzać negatywne emocje? (por. Mt 13:44).  
Inną kwestią jest przedstawianie własnych poglądów i opinii w tej sprawie. Jeżeli 
odbiegają one od ogólnie przyjętych, nie można na siłę próbować przekonywać 
innych do swoich racji, wywołując tym samym podziały wśród współwyznawców (por. 
1 Ko 3:4, 10:23; 16-18). Apostoł Paweł w liście do Tytusa 3:10, 11 dał wyraźne 
wskazówki, jak należy traktować takie osoby: „Człowiekowi, który wywołuje podziały, 
udziel jednego, a potem drugiego upomnienia. Jeśli to nie pomoże, przestań 
utrzymywać z nim kontakty, wiesz przecież, że taki człowiek zboczył z właściwej 
drogi i grzeszy, sam na siebie wydając wyrok.” Zwróćmy uwagę, iż Paweł nie 
wskazywał na rodzaj poglądów, które mogły wywoływać podziały, lecz sam fakt, iż 
ktoś je wywołuje. Oznacza to, iż propagowanie czegokolwiek, co powoduje podziały, 
jest niewłaściwe. W tej kwestii powinniśmy brać przykład z Jezusa, który podczas 
pobytu na ziemi miał wiele do powiedzenia swoim uczniom, lecz wiedząc iż nie będą 
w stanie tego zrozumieć, by ich nie gorszyć, wolał zaczekać, aż nadejdą 
odpowiednie czasy, kiedy to się zmieni (Jn 16:12, 13).  

Nie chcielibyśmy też przejawiać postawy Koracha (Lb 16:3), który zbuntował 
się przeciwko Mojżeszowi wybranemu przez Jehowę do uwolnienia narodu 
izraelskiego z niewoli egipskiej i wprowadzenia go do Ziemi Obiecanej. Czy Mojżesz 
był doskonały? Sam miał wątpliwości, czy podoła temu zadaniu (Wj 4:10). Wbrew 
jego własnej ocenie, Jehowa powierzył mu jednak „cały swój dom” (Lb 12:7), bo to 
On kierował całą „akcją” wyzwolenia swego ludu i nie mógł się mylić co do wyboru 
Mojżesza. Kiedy niektórzy zaczęli się buntować przeciwko Mojżeszowi, Jehowa 
zapytał: „czemu więc odważyliście się mówić źle o moim słudze Mojżeszu?”. 
Wypowiedź ta winna być przestrogą dla tych, którzy mają skłonność publicznie 
negatywnie wypowiadać się o wszystkich tych, którym Jehowa powierzył „cały swój 
dom”. Bunt przeciwko tym osobom w żadnym wypadku nie mógłby być przez Niego 
aprobowany. Dlaczego? Warto przytoczyć przykład Dawida, któremu Jehowa 
powierzył władzę nad Izraelem i to wtedy, gdy Saul sprawował władzę królewską nad 
tym narodem (1 Sm 10:1). Dawid mógł sądzić, iż skoro Jehowa wybrał go i namaścił 
na króla (1 Sm 16:1, 11-13), to nie powinien mieć żadnych skrupułów, by pozbawić 
władzy królewskiej swego poprzednika, który już wcześniej swoim zachowaniem 
udowodnił, iż nie zasługuje na to, by być królem Izraela (1 Sm 15:8-11), a później 
także zachował się nagannie (1 Sm 28:4-7, 16-19). Dawid jednak tego nie uczynił, 
lecz czekał, aż Jehowa rozwiąże ten problem (1 Sm 26:8-11). Kiedy jego sługa 
Abiszaj chciał zgładzić Saula, Dawid powiedział: „Nie rób mu krzywdy, bo kto może 
podnieść rękę na pomazańca Jehowy i pozostać niewinny?”. Słowa Dawida winny 
być przestrogą przy podejmowaniu innych niż określone w Biblii działań wobec osób, 
którym powierzono odpowiedzialne zadania w organizacji Świadków Jehowy, a które 
mogą zachowywać się nagannie (zob. 1 Tm 5:19). Czasami wiemy o tym tylko my, 
lecz musimy niekiedy poczekać, aż staną się znane wszystkim (1 Tm 5:24). 
Poczekajmy, aż Jehowa w słusznym dla siebie czasie rozwiąże ten problem (Prz 
11:21; 1 Pt 2:23).  
                                                
2  „Czy niewolnik wierny roztropny może się mylić” – dostępne na stronie http://swiadkowiejehowy.com.pl. 

http://swiadkowiejehowy.com.pl/
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Niektórzy dziwią się, że o nagannym zachowaniu członków wyznania nie ma 
wzmianek zarówno na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy, ani                 
w wydawanych przez nich publikacjach. Co prawda Świadkowie Jehowy donoszą        
o tym, lecz z pewnym opóźnieniem, co trudno je uznać za współczesne „newsy”. 
Dlaczego? Ze zrozumiałych względów nie warto poświęcać im uwagi. Nie można 
bowiem propagować zachowań sprzecznych z zasadami biblijnymi, a tak byłoby to 
postrzegane, gdyby traktowano je jako „newsy” i roztrząsano je publicznie. Ponadto 
Ci, którzy twierdzą, iż za wszelkie błędy członków wyznania Świadków Jehowy 
odpowiada ich organizacja, uznaliby to za próbę zrzucenia z siebie 
odpowiedzialności, a tak się dzieje, gdy za błędy jednostek wini się całe grupy 
społeczne, dopuszczając odpowiedzialność zbiorową, co jest niesprawiedliwe. 
Ponadto, skupianie się na niedoskonałości, której w żaden sposób nie da się w tym 
świecie zamienić w doskonałość, absorbowałoby czas i środki, które z powodzeniem 
można wykorzystać w słusznych celach, możliwych do realizacji, bez względu na 
wszechobecną niedoskonałość. Jezus mówiąc o końcu obecnego systemu rzeczy, 
podkreślił, iż na całym świecie miała być głoszona „dobra nowina” (Mt 24:14). 
Skupianie się na tym, co niedoskonałe kłóciło by się z tym celem, który miał odegrać 
w czasach końca tak ważną rolę (Rz 15:2; Flp 4:8). Na świecie jest tyle przejawów 
ludzkiej niedoskonałości, opisywanych we wszystkich mediach, że w gąszczu tak 
negatywnych informacji, mało kto byłby w stanie dostrzec to, co wartościowe, 
szlachetne i warte uwagi, nie mówiąc o tym, iż złe wieści wpływają destrukcyjnie na 
człowieka (por. Jer 49:23; Ez 21:6, 7). 
Problemy z ludzką niedoskonałością miał też sam Jezus, czego klasycznym 
przykładem jest jeden z jego uczniów i apostołów - Judasz. Czy Jezus nagłaśniał 
niegodny wyczyn swego ucznia? Problem ten omówił tylko w wąskim gronie, lecz go 
nie ukrywał i poprzez przekaz biblijny informacja ta we właściwym czasie została 
ujawniona wszystkim czytelnikom Biblii (Mt 10:4, 26:46, 47; Lk 22:21). Judasz, 
poprzez zdradę swego Mistrza stał się niegodny bycia jego apostołem. Nie powinno 
więc nas dziwić to, iż niektórzy członkowie organizacji Świadków Jehowy, pełniący 
odpowiedzialne w niej funkcje, popełniali poważne błędy i dziś nie są jej członkami. 
Można jedynie ubolewać nad tym, że swoim nagannym postępowaniem rzucili złe 
światło na Jehowę i Jego organizację (por. Rz 2:17-24). Choć nie znamy szczegółów, 
można przypuszczać iż zostaną one w słusznym czasie i w rozsądnej mierze 
ujawnione. Dla przykładu wystarczy przytoczyć przykład osoby, która w latach 70. 
była członkiem „Ciała kierowniczego” Świadków Jehowy i która po latach znalazła się 
poza tą organizacją. Jej opowieści i publikacje wzbudziły sensację m.in. wśród 
krytyków Świadków Jehowy w Polsce, którzy spotkali się z nią podczas jej wizyty      
w tym kraju. Pewne osoby liczyły na ujawnienie przez nią jakichś wstrząsających 
faktów z działalności „Ciała kierowniczego”, lecz po spotkaniu z nią niektórzy byli 
zawiedzeni tym, co usłyszeli. Co warto podkreślić, osoba ta przyznała wtedy, iż 
świadomie powiedziała nieprawdę, iż należy do wybranego grona 144 tysięcy osób, 
którzy wraz z Jezusem jako Królem, mają stanowić przyszły niebiański rząd 
Królestwa (Mt 6:10; Obj 14:1-5). Ostatnie słowa z rozdziału 14:5 księgi Objawienia 
dotyczące członków tej wybranej grupy są komentarzem w całej sprawie: „i nikogo 
nie zwodzili, są bez skazy.”  

„Byłem Świadkiem Jehowy”, często pod takim tytułem reklamowane są            
w mediach zwierzenia byłych członków tego wyznania. Trudno dociekać, jakiemu 
celowi one służą, ale być może osoby te chciały nagłośnić swoją sprawę, by uzyskać 
wsparcie szerszego grona obserwatorów. Oczywiście każdy ma prawo szukać 
pomocy, ale czy szukanie jej w mediach jest właściwym rozwiązaniem? To nie 
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media, ani presja społeczna sprawią nagle, że ktoś, kto znalazł się poza zborem i nie 
jest z tego zadowolony, nagle wróci na swoje miejsce. Można niekiedy odnieść 
wrażenie, że takie zwierzenia medialne służą jedynie dyskredytowaniu wyznania  
Świadków Jehowy ze strony tych, którym nie zależy na powrocie do tego wyznania. 
Jak już wspomniano, wielu obserwatorów nie jest w stanie zweryfikować informacji 
podawanych w mediach, a osoby skarżące się na innych winny skorzystać                 
z biblijnych rozwiązań, a nie uciekać się do publicznej presji. Rozwiązania te podał 
Jezus, o czym czytamy w ew. Mateusza 18:15-17, a także apostoł Paweł, gdy  
zalecał by sprawy między braćmi załatwiać we własnym gronie (zob. 1 Kor 6:1-6),      
a nie z udziałem świeckich sądów. 

 
Bywa też tak, że ktoś został wykluczony z organizacji Świadków Jehowy za 

niewłaściwe postępowanie i nadal jest przekonany o swej niewinności. Procedury,       
jakie obowiązują w tym wyznaniu, nie pozwalają na wszczęcie „postępowania” 
sądowniczego bez posiadania dowodów winy. Osoba posiadająca jednak dowody 
swej niewinności, na każdym etapie „postępowania” może je wykorzystać, by 
odrzucić oskarżenie. Należy przy tym wyjaśnić, iż celem powoływania komitetu 
sądowniczego nie jest wykluczenie osoby, która popełniła grzech, lecz pomoc            
w zrozumieniu, dlaczego jest to niewłaściwe i doprowadzenie jej do skruchy. Ktoś, 
kto twierdzi, iż został niewłaściwie potraktowany przez komitet sądowniczy, zawsze 
ma prawo odwołać się od jego decyzji. Niestety niektórzy, którym udowodniono winę         
i nie potrafią okazać skruchy, przejawiają niekiedy lekceważący stosunek wobec 
całej organizacji Świadków Jehowy. W mediach coraz częściej spotkamy artykuły czy 
filmy, w których osoby te żalą się na sposób ich traktowania. Niektórzy obserwatorzy 
zapewne chcieliby poznać podłoże ich skargi, aby mieć szerszy obraz sprawy, lecz 
nie jest to możliwe. Możemy jedynie poznać argumenty jednej strony, nigdy nie 
poznamy wyjaśnień tej oskarżanej, gdyż sprawy sądownicze są poufne i członkowie 
komitetu sądowniczego nie mogą ich wyjawiać publicznie. Już sam fakt, iż osoba 
wykluczona ze swoim problemem wychodzi do osób postronnych, spoza organizacji, 
powinien wzbudzić nasze podejrzenia. Gdyby zależałoby jej na rozwiązaniu 
problemu według reguł biblijnych, szukałaby go we własnej organizacji, a nie wśród 
osób postronnych. Czemu jednak uznała, że swoje problemy ujawni przed tymi, 
którzy nie mają realnego wpływu na ich rozwiązanie? To tak, jakby Judasz swoje 
niezadowolenie z oceny jego osoby przez Jezusa, kierował do przywódców 
religijnych, faryzeuszy, saduceuszy lub uczonych w Piśmie, licząc na ich pomoc.  
Być może osoba, która uważa się za pokrzywdzoną, ujawniając publicznie swoje 
skargi, w ten sposób chciała odsunąć odpowiedzialność od siebie i skierować ją na 
innych, co przypomina niestety działania Szatana. On nigdy nie przyznał się do 
własnych błędów, ale zawsze za wszelkie niedociągnięcia i błędy z łatwością  
obwiniał Jehowę lub jego wyznawców, a także podważa Jego prawo (Rdz 3:4, 5; Obj 
12:10)3. Czyni to nieustannie od wieków, wykorzystując przy tym ludzką ciekawość 
oraz ich poczucie sprawiedliwości. Działa więc na ludzkie uczucia i je z łatwością 
wykorzystuje. Niektórzy po zapoznaniu się z czyjąś skargą na wyznanie Świadków 
Jehowy i wczuwając się w sytuację skarżącego, zatraciło poczucie obiektywizmu         
i stanęło przeciwko ich członkom. Niestety osoby te zapomniały, że wszelkie sprawy 
sądownicze nie leżą w gestii każdego członka zboru, lecz w kompetencji grona 
upoważnionych osób. Przejmując ich rolę, zachowały się podobnie, jak król Uzzjasz, 
                                                
3  Jak wynika z relacji zapisanej w księdze Hioba 1:7, 8, na pytanie Jehowy skierowane do Szatana, czy zwrócił uwagę na 

szlachetnego i nieskazitelnego Hioba, nie chciał on potwierdzić Jego słów i od razu zakwestionował  pobudki tego człowieka 
(Hi 1:9-11). Szatan uznał, iż Hiob kieruje się wyłącznie korzyściami materialnymi i jak się mu je odbierze, to przestanie wielbić 
Jehowę. Tak samo postąpił podczas słynnego kuszenia Jezusa, kiedy to oferował mu wszystkie królestwa świata (Mt 4:8-9). 
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który uzurpował sobie prawo do bycia kapłanem (2 Kn 26:16-21). Warto o tym 
pamiętać.  
 

Niekiedy z ust osób, które zostały wykluczone lub odeszły z organizacji 
Świadków Jehowy, można usłyszeć wypowiedzi, które świadczą o ich 
powierzchownej wiedzy na temat zasad w niej obowiązujących (Heb 5:11, 12). 
Jehowa nigdy nikogo do niczego nie zmuszał i nie zmusza (Pwt 30:19, 20). Jako 
Stwórca i Bóg Wszechświata ma prawo oczekiwać jednak, iż ci, którzy zdecydowali 
się skorzystać z Jego drogi wybawienia, muszą respektować Jego prawa i wymogi. 
Czy to takie dziwne? Skądże! Każdy z nas w swoim życiu podejmuje decyzje wiążąc 
się umową z jakąś osobą czy podmiotem. Treść i postanowienia umowy są znane 
obydwu stronom umowy przed jej podpisaniem. Wszyscy mają więc świadomość 
swoich obowiązków i praw, jakie z niej wynikają. Niezrozumiałe jest więc, gdy ktoś po 
podpisaniu umowy, gdy nie dopełnia jej warunków, nagle podważa całą umowę            
i próbuje niewłaściwymi metodami wymusić jej zmianę na swoją korzyść.  
Każdy kandydat na świadka Jehowy, zanim zdecydował się na chrzest  
i członkowstwo w tej organizacji, musiał doskonale wiedzieć, jakie zasady i normy      
w niej obowiązują. Przypuśćmy, że ktoś podjął decyzję pochopnie kierując się 
emocjami lub innymi czynnikami. Można to rozumieć, nawet według świeckiego 
prawa możliwe jest rozwiązanie umowy tuż po jej zawarciu, jeżeli któraś ze stron 
uzna, iż nie jest z niej zadowolona. Jak jednak traktować tych, którzy z taką radością 
oznajmiają, że po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach bycia świadkiem Jehowy 
odeszli z tej religii? Jak twierdzą, byli oszukiwani i wreszcie się uwolnili z sideł 
„sekty”. Przywoływany przez nich argument nie pomaga im raczej w uzasadnieniu 
swojej decyzji. Trudno uwierzyć, iż osoby te tak długo pozwalały sobą manipulować    
i nagle odzyskały sprawność umysłową. Czasem można sądzić, iż jest to zwyczajny 
wybieg, by odwrócić uwagę od prawdziwych powodów swojej decyzji.Często u ich 
podłoża leży problem z przestrzeganiem norm moralnych wynikających z Biblii.        
W celu ukrycia własnych niedociągnięć, zamiast skupić się nad poprawą swojego 
postępowania, osoby te próbują je kwestionować. Poddają krytyce także wskazówki 
porządkowe, które choć nie zostały bezpośrednio ujęte w Biblii, są niezbędne dla 
zachowania porządku w organizacji skupiającej tak wiele osób i do tego 
niedoskonałych (1 Kor 14:33, 40)4. 
 

Byli członkowie wyznania Świadków Jehowy niekiedy narzekają na to, iż po 
ich odejściu, nikt z ich współwyznawców nie chce utrzymywać z nimi kontaktów, 
przez co narusza ich zdaniem, nawet świeckie prawo. Zasady biblijne w tej kwestii 
wyrażają się jasno (1 Ko 5:9-13; 2 Jn 9-11) i trudno z nimi dyskutować. Warto przy 
tym sięgnąć do przykładów ze świata. Każdy członek tej czy innej organizacji, 
stowarzyszenia, itp. wstępując do nich ma obowiązek zapoznać się z ich statutem,       
w którym regulowane są także kwestie pozbawienia prawa członkostwa. Niekiedy 
wystarczy, że członek danej organizacji nie uiści składki członkowskiej                         
i automatycznie przestaje być jej członkiem, tracąc wszelkie przysługujące mu 
prawa5. Dla niektórych pewnie jest to błahy powód, ale prawo nie kwestionuje takiego 
sposobu pozbawienia członkostwa w danej organizacji.  
                                                
4  Np. w zakładach pracy, gdzie obowiązuje regulamin pracy, ustalany jest w nich wewnętrzny porządek, organizacja pracy oraz 

prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy związane z pracą. Pracodawca może określić w nim np. zasady 
ubioru (dress code) dla swoich pracowników, oczywiście z zachowaniem ich godności i dóbr osobistych. Coraz częściej         
w zakładach pracy można zetknąć się z kodeksem etyki, który reguluje stosunki w miejscu pracy i relacje z pracownikami.  

5  Świadkowie Jehowy nie uzależniają przynależności do swego wyznania od wpłacania składek członkowskich. Organizacja ta 
korzysta natomiast z dobrowolnego wsparcia finansowego swoich członków, którzy sami decydują o jego wielkości i które nie 
podlega ocenie osób trzecich (zob. 2 Kor 9:5, 7). 
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A jak przedstawia się kwestia rozpowszechniania odmiennych poglądów, niż są 
prezentowane przez daną organizację? Czy można sobie wyobrazić np. jakieś 
stowarzyszenie, w którym jeden czy kilku jego członków głosiłoby poglądy sprzeczne 
z poglądami, będącymi podstawą jego powołania? Nikt na to nie mógłby sobie 
pozwolić, stąd też niekiedy słyszy się o wykluczeniu takich osób z ich grona.  
Nikt też nie może zmusić kogokolwiek do utrzymywania kontaktów z kimś, kto nie 
szanuje zasad obowiązujących w danym środowisku. Wystarczy przytoczyć przykład 
osób łamiących prawo świeckie6. Czemu w wielu przypadkach nie pozwala się im 
swobodnie poruszać i ogranicza ich kontakt ze społeczeństwem poprzez 
ograniczenie wolności (np. więzienie), zakaz przebywania w określonych 
środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami i zakaz 
zbliżania się do nich, a także nakaz opuszczenia lokalu?7 Co warte podkreślenia,     
w polskim prawie, według orzeczenia Sądu Najwyższego, można nawet pozbawić 
kontaktów rodziców z dzieckiem, jeżeli zagrażałyby one jego życiu, zdrowiu, 
bezpieczeństwu, bądź wpływały na nie demoralizująco8. Poza tym, w  codziennym 
życiu nikt nie kwestionuje prawa rodziców, którzy chroniąc swoje dzieci, zabraniają 
kontaktów z ich rówieśnikami, którzy mają na nich zły wpływ.  
Czy w tej sytuacji zakazy lub nakazy można uznać za bezprawne i krzywdzące te 
osoby? Czemu więc one nie potrafią się pogodzić z tym, gdy według zasad 
biblijnych, ich współwyznawcy nie chcą utrzymywać z nimi bliskich kontaktów? 
Wykluczenie, co warto podkreślić, nie jest ostateczne i jest jedynie formą skarcenia. 
Osoba wykluczona, gdy tylko zrozumie swój błąd i okaże skruchę, w każdej chwili 
może powrócić do zboru. Takie osoby są przyjmowane z radością, na co wskazał 
sam Jezus Chrystus (Lk 15:11-31). Nie można jednak tolerować osób, które jawnie 
łamią obowiązujące zasady i jeszcze próbują innym narzucić swoje odmienne 
spojrzenie na daną kwestię. Niewyobrażalne jest, aby osoby pozbawione 
członkowstwa w danej organizacji próbowały zmienić obowiązujące w niej zasady 
wbrew statutowi i w sprzeczności z decyzją ustanowionych nad nią władz, aby tylko 
były one zgodne z ich rozumowaniem. 

 
Zapewne wielu zastanawia się, dlaczego niektórzy byli Świadkowie Jehowy, 

tak mocno angażują się w publiczną krytykę wyznania, do którego niegdyś należeli? 
Odpowiedzi może być wiele i nie warto zajmować się każdym przypadkiem. Skoro 
część z tych osób twierdzi jednak, iż nadal kocha Jehowę, to czy ich postawa 
zachęca do Jego wielbienia? Czy osoby te mają coś ciekawego do zaoferowania? 
Budowanie czegokolwiek na krytyce nie ma większego sensu. Oczywiście, gdy 
chcemy kogoś przekonać do swoich racji, nasze argumenty zawsze będą dla niej 
odmienne i będzie mógł uznać je za krytykę, lecz na dużej nie można opierać się 
wyłącznie na sprzecznościach. Musimy tej osobie zaproponować coś, co sprawi, że 
swoje poglądy będzie budować na czymś wartościowym, a nie na samych emocjach. 
Takie wartości posiada Biblia, i na niej należy budować swoją wiarę. Wspomniani 
ludzie niestety bazują tylko na ludzkich emocjach. Najłatwiej jest wzburzyć kogoś 
odwołując się do zaznanej niesprawiedliwości. Gdyby biblijny Dawid stale skupiał się 
na opisywaniu w szczegółach poczynań Saula, który chciał go zgładzić, to nigdy nie 
dokonałby rzeczy opisanych w Biblii. Podobnie i dziś, rażą nas przejawy 

                                                
6  Przywołane przykłady mają na celu wyłącznie wskazanie na fakt, iż nawet prawo świeckie chroni człowieka przed osobami, 

które łamią zasady ustalone w danym społeczeństwie.  
7   Zob. art. 41a Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1600 z późn. zm.) - 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf . 
8  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2000 r., sygn. akt I CKN 1115/00 - 

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/I%20CKN%201115-00.pdf . 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/I CKN 1115-00.pdf
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niesprawiedliwości i ludzkiej głupoty. To dobrze, bo świadczy to o tym, iż posiadamy 
właściwe wzorce moralne. Oczekując jednak, iż zło, które nas otacza, zostanie w tym 
świecie unicestwione, jest utopią, a walka z nim jest pozbawiona sensu (Kzn 1:15). 
Skupianie się na rzeczach złych nie sprzyja rozwijaniu w sobie dobra, a że zło jest 
wszechobecne, zajmowanie się nim nie ma końca w tym świecie i jest destrukcyjne 
dla człowieka (Prz 24:19a).  
Warto też zadać sobie pytanie, czy Jezus będąc na ziemi, prowadził kampanię 
mającą na celu dyskredytowanie swoich przeciwników? Nie! Czy Jezus kiedykolwiek 
namawiał swoich apostołów czy uczniów, by taką kampanię prowadzili? Nie! Wręcz 
odwrotnie, działał zgodnie z zasadą „zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12:21). Swój czas 
poświęcał ludziom stłamszonym i pogardzanym przez przywódców religijnych. Nawet 
swoich apostołów, którzy mieli błędne poglądy, nigdy nie krytykował, lecz starał się 
ich przekonać do właściwego postępowania (Mr 9:33-37). Nie zabiegał jednak  
o kontakty ze swoimi przeciwnikami i ostrzegał swoich uczniów przed błędnymi ich 
naukami (Mt 16:5-12), tak więc nie powinno to dziwić nikogo, że przed głoszonymi 
przez nich poglądami ostrzega dziś także niewolnik wierny i roztropny, któremu 
Jezus powierzył całą swą trzodę w czasach końca. Kiedy Jezus stykał się ze swoimi 
przeciwnikami, co było nieuniknione (sami do niego podchodzili i go zaczepiali), 
wtedy ujawniał ich błędne poglądy (Mt 16:1-4). Nie mógł postąpić inaczej, choć 
niektórym bardzo się to nie podobało. Podobnie jest i dzisiaj, mało kto jest w stanie 
przyznać się do błędów, a ci którzy im je wytykają, są przedmiotem różnego rodzaju 
ataków, a nawet nienawiści. Tak właśnie działa Szatan i jego zwolennicy. To Diabeł 
w myśl księgi Obj. 12:12 pała wielkim gniewem i ten gniew jest widoczny                    
w postępowaniu tych, którzy dziś bezpodstawnie krytykują organizację Świadków 
Jehowy. Nie są one jednak przejawem mądrości, ani działania ducha Bożego (Gal 
5:16, 19-21). Nie warto więc poświęcać czasu ludziom, którzy działają wbrew 
naukom Jezusa i są wrogo nastawieni do jego naśladowców. Należy przytoczyć tu 
słowa Jezusa, który przyznał, „Kto nie jest po mojej stronie, ten jest przeciwko 
mnie”(Mat. 12:30; Mk 9:40; Łk 9:50). 

 
Zdarza się też, iż niektórzy Świadkowie Jehowy z powodu występków swoich 

współwyznawców, opuszczają to wyznanie. Skala czynów oraz rozgłos nadany danej 
sprawie może sprawić, iż trudno w takiej sytuacji być obojętnym. Sam Jezus, kiedy 
został pojmany i bezpodstawnie oskarżony, obawiał się o to, jak ówczesny świat 
będzie postrzegał jego Ojca. Nie chciał, aby jego śmierć, jako złoczyńcy, ściągnęła 
hańbę na Jehowę (Mt 26:39). Możemy obawiać się, iż z tego powodu staniemy się 
obiektem bezpodstawnych ataków, które wyrządzą nam krzywdę. A kiedy nie mamy 
możliwości się bronić, gdy emocje oburzonych daną sprawą górują nad rozumem 
(Prz 14:17), nie jest łatwo przekonać innych, iż Jehowa, ani my sami, nie możemy 
odpowiadać za błędy naszych współwyznawców. Kiedy jednak trudno poradzić sobie 
z emocjami, które nas ogarnęły, warto zadać sobie pytanie: „Dokąd pójdę, skoro 
otaczają mnie wyłącznie niedoskonali ludzie?”. Warto też zastanowić się, dlaczego 
apostołowie Jezusa nie odeszli od swego Mistrza z powodu zdrady Judasza.  
Wcześniej, gdy Jezus wspomniał o spożywaniu swego ciała i krwi (Jn 6:53-56), wielu 
uczniów się tym zgorszyło (Jn 6:60-61, 66; Rz 10:16). Apostołowie, którzy sami 
zapewne nie rozumieli, co Jezus ma na myśli, nie chcieli go jednak opuścić. 
Świadczą o tym słowa Piotra, który na pytanie Jezusa, czy chcą odejść, odparł: 
„Panie, do kogo odejdziemy? Ty masz wypowiedzi życia wiecznego; a myśmy 
uwierzyli i poznali, że ty jesteś Świętym Bożym” (Jn 6:68-69). Apostołowie nie 
kierowali się zdaniem zgorszonych Żydów oraz uczniów Jezusa, które nie miało dla 
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nich żadnego znaczenia. Kierowali się wiarą, którą nabyli poprzez wsłuchiwanie się    
w słowa Jezusa (Rz 10:17). Wiarę taką przejawiali też Samarytanie, którzy dzięki 
nauczaniu Jezusa, przyznali, iż jest on wybawcą świata (Jn 4:39-42). Zgorszenie 
słowami Jezusa ze strony Żydów, i co warto podkreślić, jego uczniów, kiedy mówił im 
o spożywaniu swego ciała i krwi, wynikało z braku ich wiary, co sam potwierdził (zob. 
Jn 6:64)9.  
Niestety, ale niektórzy nie potrafią zrozumieć, iż świat w którym żyjemy, nie jest 
doskonały i oczekiwanie od wszystkich doskonałości jest pozbawione sensu. Każdy    
tak myślący winien zadać sobie osobiste pytanie, czy w swoim życiu nigdy nie 
popełnił błędów i nigdy nikogo nie uraził, bądź skrzywdził, nawet nieświadomie? Kto 
mówi „nie”, niestety okłamuje wszystkich (zob. Prz 20:9, 21:2; Kzn 7:20; 1 Jn 1:8-10). 
Jeszcze większym błędem jest myślenie bądź twierdzenie, iż z racji samej 
przynależności do organizacji Świadków Jehowy, można uważać się za doskonałą 
osobę i oczekiwać jej od swoich współwyznawców. To utopia (por. Rz 3:9, 10). Jaki 
sens miałyby mieć zachęty i rady do wybaczania sobie nawzajem, znoszenia 
słabości innych itp.(Ef 4:2; Kol 3:13, 14), gdyby wszyscy wokół byli doskonali? 
Niektórzy ze swej nadwrażliwości, widząc błędy innych, od razu obrażają się na 
wszystkich, co niestety jest przejawem głupoty, jak wskazał Salomon (Kzn 7:9). 
Głupotą byłoby też podejmowanie decyzji o odejściu z organizacji z powodu własnej 
niedoskonałości przejawiającej się brakiem rozsądku i zbytnią prawością w ocenie 
naszych współwyznawców (Kzn 7:16; Rz 14:10-13).  
Wszyscy, którzy zdecydowali się być Świadkami Jehowy i poprzez chrzest stali się 
członkami tego wyznania, są niczym uczestnicy wielkiego szkolenia, które się 
jeszcze nie skończyło. Ono nadal trwa, a na „egzamin” należy poczekać, aż przyjdzie 
odpowiednia pora. Nie traktujmy więc uczestników szkolenia tak, jakby już zdali ten 
egzamin pozytywnie i ich nie osądzajmy, jeżeli w czymś nie domagają. 
 

Zapewne wielu byłych członków wyznania Świadków Jehowy z powodu swej 
niedoskonałości, czy czynników od nich niezależnych, zwyczajnie pogubiło się i być 
może chcieliby wrócić do zboru, co spotkałoby się z wielką radością wszystkich, 
którzy na nich czekają (Lk 15:10, 32; por. Hi 14:15). Przykre jest natomiast to, iż 
niektórzy z nich stanęli po stronie przeciwnej, krytykując organizację, do której 
należeli i dzięki której dowiedzieli się m.in. o tym, iż w niebie panuje już Królestwo 
Boże, o które kazał się modlić Jezus (Mt 6:10) i które zgodnie z biblijnym 
harmonogramem wkrótce obejmie swym władaniem także ziemię, na której żyjemy     
i na której żyły miliony osób, w tym nasi bliscy, których z utęsknieniem oczekujemy. 
Postawa tych osób, którzy poczuli się urażeni czyjąś niedoskonałością lub z innych 
powodów odeszli od organizacji Świadków Jehowy, przypomina zachowania  
opisane w liście Pawła do Galacjan 5:19-21 oraz w liście do Tytusa 3:10, 11. Ci, 
którzy tak czynią, znajdują się w trudnej sytuacji, którą jednak w każdej chwili można 
zmienić, bo przecież Jehowa nie pragnie śmierci żadnego człowieka, lecz chce, by 
wszyscy cieszyli się życiem wiecznym (Ez 18:32, 33:11; 2 Pt 3:9).   

 
 

                                                
9  Nie wszyscy mają wiarę (2 Ts. 3:2), a skoro przymiot ten jest owocem ducha (Gal 5:22, 23), słusznie Jezus uznał, że mogą 

go mieć tylko ci, którym jego Ojciec musi pozwolić na jego posiadanie (Jn 6:65). 


