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OG JEHOWA kocha tych, którzy oddaj� Mu cześć. Za-
wsze tak było i zawsze tak b�dzie. Kocha też sprawiedli-
wość (Ps. 33:5). Dlatego możemy być pewni dwóch rze-
czy: 1) Jehowa odczuwa ból, kiedy widzi, że Jego słudzy
s� traktowani niesprawiedliwie. 2) Jehowa zadba, żeby
sprawiedliwość została wymierzona. Z pierwszego artyku-
łu w tej serii� dowiedzieliśmy si�, że Prawo, które Bóg na-
dał przez Mojżesza Izraelitom, opierało si� na miłości. Za-
pewniało też sprawiedliwe traktowanie wszystkim, nawet
tym, którzy sami nie byli w stanie si� bronić (Powt. Pr.
10:18). Prawo to pokazuje, jak bardzo Jehowa troszczy si�
o swoich czcicieli.

2 Prawo Mojżeszowe przestało obowi�zywać w 33 ro-
ku n.e., kiedy powstał zbór chrześcijański. Czy wi�c
chrześcijanie mieli być pozbawieni ochrony opartego na
miłości, sprawiedliwego prawa? Nie! Otrzymali oni nowe
prawo. W tym artykule omówimy, czym ono jest. Później
odpowiemy na nast�puj�ce pytania: Dlaczego można po-
wiedzieć, że prawo to opiera si� na miłości? W jaki sposób
strzeże sprawiedliwości? Jak według tego prawa osoby dys-
ponuj�ce pewn� władz� maj� odnosić si� do innych?

CZYM JEST „PRAWO CHRYSTUSOWE”?
3 Odczytaj Galatów 6:2. Chrześcijanie podlegaj�

„prawu Chrystusowemu”. Jezus nie spisał dla swoich

� Zobacz artykuł „Miłość i sprawiedliwość w starożytnym Izraelu”, zamieszczo-
ny w Strażnicy z lutego 2019 roku.

1. Jakich dwóch rzeczy możemy być pewni?
2. Na jakie pytania odpowiemy?
3. Co obejmuje wspomniane w Galatów 6:2 „prawo Chrystusowe”?
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Miłość i sprawiedliwość
w zborze chrześcijańskim
„Noście brzemiona jedni drugich. W ten sposób wypełnicie
prawo Chrystusowe” (GAL. 6:2).
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Wielki Bóg, Jehowa
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Ten artykuł, podobnie jak
dwa nast�pne, stanowi
kontynuacj� serii artyku-
łów omawiaj�cych powo-
dy, dla których możemy
być pewni, że Jehowa jest
Bogiem miłości i sprawied-
liwości. On chce, żeby Je-
go słudzy byli traktowani
sprawiedliwie, i pociesza
tych, którzy w tym niego-
dziwym świecie padli ofia-
r� niesprawiedliwości.
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naśladowców kodeksu prawnego, ale
udzielił im wskazówek, dał polecenia
oraz nauczył zasad, zgodnie z którymi
mieli żyć. „Prawo Chrystusowe” obejmu-
je wszystko, czego Jezus uczył. Wi�cej
o tymprawie dowiemy si� z kolejnych aka-
pitów.

4 W jaki sposób Jezus nauczał? Po
pierwsze, tym, co mówił. Jego słowa mia-
ły moc, ponieważ wyjawiały prawd� o Bo-
gu i prawdziwym celu życia oraz wska-
zywały, że tylko Królestwo Boże może
uwolnić ludzi od cierpień (Łuk. 24:19). Po
drugie, Jezus nauczał swoim przykładem.
Tym, jak żył, pokazał uczniom, jakie życie
oni powinni prowadzić (Jana 13:15).

5 Kiedy Jezus nauczał? Robił to w trak-
cie swojej ziemskiej służby (Mat. 4:23).
Robił to także krótko po zmartwychwsta-
niu. Na przykład gdy ukazał si� dużej gru-
pie naśladowców—mog�cej liczyć ponad
500 osób—polecił im �pozyskiwać ucz-
niów’ (Mat. 28:19, 20; 1 Kor. 15:6). Po

4, 5. Jak i kiedy nauczał Jezus?

wniebowst�pieniu Jezus jako głowa zbo-
ru nadal przekazywał uczniom wskazów-
ki. Na przykład około 96 roku n.e. polecił
apostołowi Janowi udzielić zach�t i rad
namaszczonym chrześcijanom (Kol. 1:18;
Obj. 1:1).

6 Gdzie zapisano nauki Jezusa? Wiele
rzeczy, które powiedział i zrobił Jezus, za-
pisano w czterech Ewangeliach. Pozostała
cz�ść Chrześcijańskich Pism Greckich też
pomaga lepiej zrozumieć sposób myśle-
nia Jezusa, ponieważ spisali j� m�żczyź-
ni, którzy zostali natchnieni duchem świ�-
tym i mieli „umysł Chrystusowy” (1 Kor.
2:16).

7 Wnioski:Nauki Jezusa dotycz�wszyst-
kich dziedzin życia. Dlatego prawo
Chrystusowe ma wpływ na to, co robimy
w domu, w pracy, w szkole i w zborze.
Poznajemy to prawo, czytaj�c Chrześci-
jańskie Pisma Greckie i rozmyślaj�c nad
ich treści�. Jesteśmy mu posłuszni, jeśli

6, 7. (a) Gdzie zapisano nauki Jezusa? (b) Na
czym polega bycie posłusznym prawu Chrystuso-
wemu?

Kiedy okazujemy innym miłość, przestrzegamy „prawa Chrystusowego”
(zobacz akapity 9-14)
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staramy si� dostosować swoje życie do
wskazówek, poleceń i zasad zawartych
w tej cz�ści Biblii. Kiedy przestrzega-
my prawa Chrystusowego, okazujemy po-
słuszeństwo naszemu kochaj�cemu Bogu,
Jehowie, który jest

´
Zródłem wszystkiego,

czego uczył Jezus (Jana 8:28).

PRAWO OPARTE NA MIŁO
´
SCI

8 Dobrze zbudowany i postawiony na
solidnym fundamencie dom zapewnia
mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa.
Podobnie prawo oparte na odpowiednim
fundamencie daje poczucie bezpieczeń-
stwa tym, którzy go przestrzegaj�. Pra-
wo Chrystusowe opiera si� na najlepszej
możliwej podstawie—na miłości. Dlacze-
go możemy tak powiedzieć?

9 Po pierwsze, Jezus kierował si� mi-
łości� we wszystkim, co robił. Miłość
wyraża si� mi�dzy innymi poprzez litość,
czyli szczere współczucie. Pobudzany li-
tości� Jezus nauczał tłumy, uzdrawiał
chorych, karmił głodnych i wskrzeszał
zmarłych (Mat. 14:14; 15:32-38; Marka
6:34; Łuk. 7:11-15). Chociaż pochłaniało
to dużo czasu i sił, Jezus ch�tnie przed-
kładał potrzeby innych ponad swoje. Naj-
wi�kszymwyrazem jego miłości jest to, że
oddał za nas życie (Jana 15:13).

10 Wnioski: Możemy naśladować Jezu-
sa, przedkładaj�c potrzeby innych ponad
własne. Oprócz tego możemy rozwijać
szczere współczucie dla osób mieszkaj�-
cych na naszym terenie. Kiedy to uczu-
cie pobudza nas do głoszenia i nauczania,
okazujemy posłuszeństwo prawu Chrys-
tusowemu.

8. Na czym opiera si� prawo Chrystusowe?
9, 10. Co świadczy o tym, że Jezus kierował si� mi-
łości�, i jak możemy go naśladować?

11 Po drugie, Jezus pomagał ludziom
dostrzec miłość Ojca. W trakcie swojej
służby Jezus pokazał, jak bardzo Jehowa
troszczy si� o swoich sług. Mi�dzy innymi
uczył, że dla naszego niebiańskiego Oj-
ca niezwykle cenny jest każdy człowiek
(Mat. 10:31). Jehowa ch�tnie przyjmuje
każd� zagubion� owieczk�, która okazuje
skruch� i powraca do zboru (Łuk. 15:7,
10). Dowiódł miłości do nas, kiedy dał
swojego Syna jako okup (Jana 3:16).

12 Wnioski: Jak możemy naśladować mi-
łość Jehowy? (Efez. 5:1, 2). Bardzo ceni-
my wszystkich braci i siostry i ch�t-
nie przyjmujemy„zagubione owce”, które
wracaj� do Jehowy (Ps. 119:176). Dowo-
dzimy, że kochamywspółwyznawców, kie-
dy wykorzystujemy czas i siły, żeby im po-
magać, szczególnie jeśli znajduj� si�
w potrzebie (1 Jana 3:17). Kiedy okazuje-
my innym miłość, jesteśmy posłuszni pra-
wu Chrystusowemu.

13 Po trzecie, Jezus nakazał swoim na-
śladowcom okazywać ofiarn� miłość
(odczytaj Jana 13:34, 35). Podane przez
Jezusa przykazanie było nowe, ponieważ
mówiło o okazywaniu miłości w sposób,
który nie był wymagany przez Prawo Moj-
żeszowe—mamy kochać współwyznaw-
ców, tak jak Jezus kocha nas. To ofiarna
miłość�. Powinniśmykochać braci i siostry
bardziej niż samych siebie—do tego stop-

� DODATKOWE WYJA
´
SNIENIE: Ofiarna miłość skłania

nas do stawiania cudzych potrzeb ponad własne. Spra-
wia, że dla korzyści innej osoby jesteśmy gotowi z czegoś
zrezygnować.

11, 12. (a) Co świadczy o tym, że Jehowa bardzo
si� o nas troszczy? (b) Jak możemy naśladować
miłość Jehowy?
13, 14. (a) Jakie przykazanie Jezusa znajdujemy
w Jana 13:34, 35 i dlaczego jest to nowe przykaza-
nie? (b) Na czym polega przestrzeganie nowego
przykazania?
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nia, że b�dziemy gotowi oddać za nich ży-
cie, tak jak Jezus oddał życie za nas.

14 Wnioski: Jak możemy być posłusz-
ni temu nowemu przykazaniu? Najproś-
ciej rzecz ujmuj�c, zdobywaj�c si� na
poświ�cenia ze wzgl�du na braci i sios-
try. Jesteśmy gotowi nie tylko na naj-
wyższ� ofiar�—na oddanie życia za bra-
ci—ale również na mniejsze wyrzeczenia.
Na przykład jeśli regularnie zdobywamy
si� na dodatkowy wysiłek, żeby poma-
gać starszym osobom docierać na zebra-
nia, albo ch�tnie rezygnujemy z własnych
upodobań, żeby sprawić radość bliskiej
osobie, czy też bierzemy wolne w pra-
cy, żeby pomagać ofiarom kl�ski żywioło-
wej—stosujemy si� w ten sposób do pra-
wa Chrystusowego. Mamy też swój wkład
w to, żeby zbór był miejscem, w któ-
rym wszyscy czuj� si� bezpieczni.

PRAWO STRZEG�CE SPRAWIEDLIWO
´
SCI

15 W znaczeniu biblijnym sprawiedli-
wość to robienie tego, o czym Bóg mó-
wi, że jest właściwe, oraz wystrzeganie si�
stronniczości. Dlaczego możemy powie-
dzieć, że prawo Chrystusowe strzeże spra-
wiedliwości?

16 Po pierwsze, rozważmy, jak post�po-
wanie Jezusa świadczy o jego poczuciu
sprawiedliwości.

˙
Zydowscy przywódcy re-

ligijni nienawidzili nie-
˙
Zydów, gardzili

niewykształconymi rodakami i nie szano-
wali kobiet. Ale Jezus nie był stronniczy
i wszystkich traktował sprawiedliwie. Nie
odrzucał ludzi innej narodowości, którzy
w niego wierzyli (Mat. 8:5-10, 13). Był
wolny od uprzedzeń, głosił wszystkim—
bogatym i biednym (Mat. 11:5; Łuk. 19:

15-17. (a) Jak post�powanie Jezusa dowodzi jego
poczucia sprawiedliwości? (b) Jak możemy naśla-
dować Jezusa?

2, 9). Nigdy nie traktował kobiet szorstko
ani w sposób uwłaczaj�cy ich godności.
Wr�cz przeciwnie, do wszystkich odno-
sił si� życzliwie i z szacunkiem—nawet
do tych, które inni ludzie pot�piali (Łuk.
7:37-39, 44-50).

17 Wnioski: Możemy naśladować Jezusa,
traktuj�c innych sprawiedliwie i głosz�c
wszystkim, którzy chc� słuchać, bez wzgl�-
du na ich status społeczny czy pochodze-
nie. M�żczyźni tak jak Jezus powinni od-
nosić si� do kobiet z szacunkiem. Kiedy
to wszystko robimy, przestrzegamy prawa
Chrystusowego.

18 Po drugie, weźmy pod uwag�, cze-
go Jezus uczył o sprawiedliwości. Uczył
zasad, które miały pomóc jego naśla-
dowcom sprawiedliwie traktować innych.
Przykładem może być Złota Reguła (Mat.
7:12). Wszyscy chcemy być traktowa-
ni sprawiedliwie, dlatego sami powinni-
śmy tak traktować innych. Jeśli to robi-
my, może to ich skłonić do traktowania
nas w podobny sposób. A co, jeśli spotka-
ła nas niesprawiedliwość? Jezus uczył, że
Jehowa „dopilnuje, żeby została oddana
sprawiedliwość Jego wybranym, którzy
wołaj� do Niego dniem i noc�” (Łuk. 18:
6, 7). W gruncie rzeczy słowa te s� obiet-
nic�: Nasz Bóg jest świadomy, przez co
przechodzimy w dniach ostatnich, i w od-
powiednim czasie uczyni zadość spra-
wiedliwości (2 Tes. 1:6).

19 Wnioski: Kiedy stosujemy zasady,
których uczył Jezus, traktujemy innych
sprawiedliwie. A jeśli padliśmy ofiar� nie-
sprawiedliwości panuj�cej w świecie Sza-
tana, pociesza nas świadomość, że Jeho-
wa na pewno si� tym zajmie.

18, 19. Czego Jezus uczył o sprawiedliwości i jakie
możemy z tego wyci�gn�ć wnioski?



JAK OSOBY DYSPONUJ�CE PEWN�
WŁADZ� POWINNY TRAKTOWA
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20 Jak zgodnie z prawem Chrystusowym
osoby dysponuj�ce władz� powinny od-
nosić si� do innych? Ponieważ podsta-
w� tego prawa jest miłość, osoby takie
powinny odnosić si� do innych życzliwie
i z szacunkiem. Musz� pami�tać, że Jezus
chce, żebyśmy zawsze kierowali si� miło-
ści�.

21 W rodzinie. M�ż ma kochać żon�,
„tak jak Chrystus pokochał zbór” (Efez.
5:25, 28, 29). Musi naśladować ofiarn�
miłość Chrystusa i stawiać potrzeby żony
ponad własne. Niektórym m�żczyznom
trudno jest wyrażać tak� miłość, szcze-
gólnie jeśli wychowali si� w środowisku,

20, 21. (a) Jak osoby dysponuj�ce pewn� władz�
powinny traktować innych? (b) Jak m�żowie mog�
okazywać ofiarn� miłość i jak ojcowie powinni od-
nosić si� do dzieci?

w którym nie post�powano życzliwie ani
sprawiedliwie. Może im być trudno po-
zbyć si� złych nawyków, jednak żeby prze-
strzegać prawa Chrystusowego, musz� si�
zdobyć na te zmiany. M�ż, który okazu-
je ofiarn� miłość, zyskuje szacunek żony.
Ojciec, który naprawd� kocha swoje dzie-
ci, nigdy nie b�dziewyrz�dzał im krzywdy
słowami ani czynami (Efez. 4:31). Okazu-
je dzieciom miłość i wyraża swoje uznanie
dla nich, co sprawia, że czuj� si� bezpiecz-
ne. Dzi�ki temu dzieci go kochaj� i mu
ufaj�.

22 W zborze. Starsi musz� pami�tać, że
owce nie s� ich własności� (Jana 10:16;
odczytaj 1 Piotra 5:1-3). Wyrażenia
„trzoda Boża”, „jak to si� podoba Bo-
gu” i „Boża własność” przypominaj� star-
szym, że owce należ� do Jehowy.Oczeku-

22. Do kogo zgodnie z 1 Piotra 5:1-3 należ� owce
i jak powinny być traktowane?

Jezus był życzliwy wobec kobiet i okazywał im szacunek, nawet tym, na które inni patrzyli z pogard�
(zobacz akapit 16)
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je On, że otocz� je miłości� i b�d� dla nich
delikatni (1 Tes. 2:7, 8). Nadzorcy, którzy
s� właśnie takimi pasterzami, zdobywaj�
uznanie Jehowy. Bracia w zborze kochaj�
ich i szanuj�.

23 Co powinni zrobić starsi, kiedy ktoś
dopuszcza si� poważnego wykroczenia?
Obecnie maj� oni inn� rol� niż starsi usłu-
guj�cy w czasach obowi�zywania Prawa
Mojżeszowego, które Bóg nadał Izraeli-
tom. Starsi zajmowali si� wtedy nie tyl-
ko sprawami zwi�zanymi z oddawaniem
czci Jehowie, ale też sprawami cywilny-
mi i karnymi. Ale odk�d obowi�zuje pra-
wo Chrystusowe, starsi zajmuj� si� tylko
duchowym aspektem złego post�powa-
nia. Rozumiej�, że post�powanie cywilne
i karne prowadz� władze świeckie, które
otrzymały taki obowi�zek od Boga. Mog�
one również nakładać kary—na przykład
w postaci grzywny lub uwi�zienia (Rzym.
13:1-4).

24 Jaki obowi�zek spoczywa na star-
szych, kiedy zajmuj� si� duchowym
aspektem czyjegoś niegodziwego post�-
powania? Opieraj�c si� na Piśmie

´
Swi�-

tym, musz� zbadać spraw� i podj�ć de-
cyzj�. Pami�taj�, że u podstaw prawa

23, 24. (a) Jaka jest rola starszych, kiedy ktoś ze
zboru popełni poważny grzech? (b) Co starsi bior�
pod uwag�, zajmuj�c si� takimi sprawami?

Chrystusowego leży miłość. Pobudza ona
starszych do zastanowienia si�, co trzeba
zrobić, żeby pomóc tym w zborze, któ-
rzy zostali skrzywdzeni przez czyjeś złe
post�powanie. Jeśli chodzi o grzesznika,
miłość skłania starszych do rozważenia,
czy okazuje on skruch� i czy s� w stanie
pomóc mu naprawić relacje z Jehow�.

25 Bardzo si� cieszymy, że podlegamy
prawu Chrystusowemu. Kiedy staramy si�
być mu posłuszni, przyczyniamy si� do te-
go, żeby w zborze panowała atmosfera mi-
łości i żeby należ�ce do niego osoby czuły
si� cenione i bezpieczne.

˙
Zyjemy jednak

w czasach, w których �ludzie niegodziwi
coraz bardziej brn� w zło’ (2 Tym. 3:13).
Nie możemy utracić czujności. Jak zbór
chrześcijański może odzwierciedlać spra-
wiedliwość Boga, kiedy jakieś dziecko zo-
stanie wykorzystane seksualnie? Nast�p-
ny artykuł odpowie na to pytanie.

25. Co zostanie omówione w nast�pnym artykule?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

OPISY ILUSTRACJI Strona 3: Jezus patrzy na
wdow�, której zmarł jedyny syn. Odczuwa litość
i go wskrzesza. Strona 6: Jezus spożywa posiłek
w domu faryzeusza o imieniu Szymon. Kobieta,
która być może jest prostytutk�, obmyła łzami
jego stopy, wysuszyła je włosami i namaściła olej-
kiem. Szymonowi nie podoba si� jej zachowanie,
ale Jezus staje w jej obronie.

JAK BY
´
S ODPOWIEDZIAŁ?

˛ Co jest podstaw� prawa
Chrystusowego?

˛ Co świadczy o tym,
że prawo Chrystusowe
strzeże sprawiedliwości?

˛ Jak osoby dysponuj�ce
pewn� władz� powinny
traktować innych?
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Sław Pierworodnego Jehowy!
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OG JEHOWA nienawidzi wszelkich form niegodziwo-
ści (odczytaj Psalm 5:4-6). Jak bardzo musi wi�c niena-
widzić wyj�tkowo ohydnego grzechu, jakim jest seksual-
ne wykorzystywanie dzieci! Jako Jego

´
Swiadkowie my też

brzydzimy si� takim post�powaniem i nie tolerujemy go
w zborze chrześcijańskim (Rzym. 12:9; Hebr. 12:15, 16).

2 Wszelkie formy wykorzystywania dzieci stoj� w jawnej
sprzeczności z „prawem Chrystusowym” (Gal. 6:2). Dla-
czego można tak powiedzieć? Jak si� dowiedzieliśmy z po-
przedniego artykułu, prawo Chrystusowe—czyli wszyst-
ko, czego Jezus uczył słowami i przykładem—opiera si�
na miłości i jest zawsze sprawiedliwe. Kieruj�c si� tym
prawem, prawdziwi chrześcijanie zapewniaj� dzieciom po-
czucie bezpieczeństwa i otaczaj� je szczer� miłości�. Na-
tomiast wykorzystywanie dzieci jest samolubne i złe. Spra-
wia, że dziecko traci poczucie bezpieczeństwa i czuje si�
niekochane.

3 Niestety, wykorzystywanie seksualne dzieci stało si� na
świecie istn� plag�, z powodu której cierpi� również praw-
dziwi chrześcijanie. Dlaczego? Jest mnóstwo „ludzi niego-
dziwych i oszustów”, a niektórzy z nich usiłuj� dostać si� do
zboru (2 Tym. 3:13). Poza tym niektóre osoby twierdz�ce,
że do niego należ�, uległy spaczonym pragnieniom swojego
ciała i wykorzystały seksualnie jakieś dziecko. W tym arty-
kule wyjaśnimy, dlaczego wykorzystywanie dzieci to bardzo
poważny grzech. Nast�pnie rozważymy, co robi� starsi, kie-
dy ktoś dopuści si� zła, w tym seksualnego wykorzystania

1-3. (a) Jak według Psalmu 5:4-6 Jehowa zapatruje si� na niegodzi-
wość? (b) Dlaczego można powiedzieć, że wykorzystywanie dzieci stoi
w jawnej sprzeczności z „prawem Chrystusowym”?

ARTYKUŁ
DO STUDIUM 19

CZ�
´
S

´
C 3 Z 4

Miłość i sprawiedliwość
w obliczu zła
„Ty nie jesteś Bogiem, którego cieszy niegodziwość.
Nikt zły nie może z Tob� przebywać” (PS. 5:4).
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´
S
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Trzymajmy si� mocno
naszej nadziei

W SKR
´
OCIE

W tym artykule rozważymy,
jak można chronić dzieci
przed wykorzystywaniem
seksualnym. Dowiemy si�,
jak starsi chroni� zbór i jak
rodzice mog� dbać o bez-
pieczeństwo swoich dzieci.



dziecka. Zastanowimy si� też, jak� ochro-
n� mog� zapewnić dzieciom rodzice�.

BARDZO POWA
˙
ZNY GRZECH

4 Wykorzystanie seksualne dziecka ma
długofalowe nast�pstwa. Zadaje cierpie-
nie ofierze i osobom, dla których jest
ważna—krewnym oraz współwyznawcom.
Jeśli ktoś wykorzystuje dziecko, dopusz-
cza si� bardzo poważnego grzechu.

5 Grzech przeciwko ofierze�. Krzyw-
dzenie kogoś i przysparzanie mu cierpień
jest grzechem. Jakwskazanownast�pnym
artykule, sprawca seksualnego wykorzys-
tania dziecka dopuszcza si� właśnie cze-
goś takiego—zadaje niewyobrażalne rany.
Zdradza zaufanie dziecka i ograbia je z po-
czucia bezpieczeństwa. Musimy chronić
dzieci przed tak� niegodziwości� i wspie-
rać oraz pocieszać tych, którzy zostali
skrzywdzeni (1 Tes. 5:14).

6 Grzech przeciwko zborowi. Jeśli
ktoś ze zboru dopuszcza si� seksualnego
wykorzystania dziecka, ści�ga na zbór
hańb� (Mat. 5:16; 1 Piotra 2:12). Jakie
to niesprawiedliwe wobec milionów wier-

� DODATKOWE WYJA
´
SNIENIE: Wykorzystywanie sek-

sualne dzieci ma miejsce, kiedy osoba dorosła wyko-
rzystuje dziecko, żeby zaspokoić swoje pragnienia sek-
sualne. Może chodzić o stosunek płciowy, seks oralny
i analny, dotykanie narz�dów płciowych, piersi czy po-
śladków albo inne perwersyjne zachowania. Wi�kszość
ofiar wykorzystywania seksualnego to dziewczynki, ale
cz�sto zdarza si� też, że wykorzystywani s� chłopcy.
Najcz�ściej sprawcami s� m�żczyźni, choć bywaj� nimi
również kobiety.
� DODATKOWE WYJA

´
SNIENIE: W tym oraz nast�pnym

artykule słowo „ofiara” odnosi si� do kogoś, kto jako
dziecko został wykorzystany seksualnie. Używamy tego
określenia, żeby wyraźnie pokazać, że takie dziecko zo-
stało skrzywdzone oraz że jest niewinne.

4, 5. Dlaczego wykorzystanie seksualne dziecka
jest grzechem przeciwko ofierze?
6, 7. Dlaczego wykorzystanie dziecka jest grze-
chem przeciwko zborowi i władzom świeckim?

nych chrześcijan, którzy prowadz� „ci�żk�
walk� o wiar�”! (Judy 3). Nie tolerujemy
wśród nas osób, które dopuszczaj� si� zła,
nie okazuj� za nie skruchy i hańbi� dobre
imi� zboru.

7 Grzech przeciwko władzom świec-
kim. Chrześcijanie maj� być �podporz�d-
kowani władzom zwierzchnim’ (Rzym.
13:1). Dowodzimy takiego podporz�dko-
wania, gdy szanujemy prawa ustanowione
w danym kraju. Jeśli osoba należ�ca do
zboru złamie prawo, na przykład przez wy-
korzystanie dziecka, to grzeszy przeciw-
ko władzom świeckim (por. Dzieje 25:8).
Chociaż starsi nie s� uprawnieni do eg-
zekwowania prawa danego kraju, to nie
chroni� sprawcy wykorzystania seksualne-
go przed prawnymi konsekwencjami jego
czynu (Rzym. 13:4). Grzesznik zbierze to,
co posiał (Gal. 6:7).

8 Przede wszystkim grzech przeciwko
Bogu (Ps. 51:4). Kiedy człowiek grzeszy
przeciwko innemu człowiekowi, to jedno-
cześnie grzeszy przeciwko Bogu. Rozważ-
my przykład z Prawa danego Izraelitom.
Mówiło ono, że jeśli ktoś okradł albo oszu-
kał bliźniego, to „post�pił niewiernie wo-
bec Jehowy” (Kapł. 6:2-4). Nie ma wi�c
w�tpliwości, że jeśli ktoś ze zboru wy-
korzystuje seksualnie dziecko i ograbia je
w ten sposób z poczucia bezpieczeństwa,
to dopuszcza si� niewiernościwobec Boga.
Taki człowiek hańbi imi� Jehowy. Z tego
powoduwykorzystywanie seksualne dzieci
jest odrażaj�cym grzechem przeciwko Bo-
gu i zasługuje na pot�pienie.

9 Organizacja Jehowy od lat publiku-
je wiele opartych na Biblii materiałów

8. Co Jehowa s�dzi o grzechu przeciwko innemu
człowiekowi?
9. Jakie oparte na Biblii wskazówki od lat zapew-
nia organizacja Jehowy i dlaczego?
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dotycz�cych wykorzystywania dzieci. Na
przykład artykuły w Strażnicy i Przebudź-
cie si�! omawiały, jak osoby poszkodowane
mog� sobie radzić z ranami emocjonalny-
mi, jak inni mog� je wspierać i pokrzepiać
oraz jak rodzice mog� chronić swoje dzie-
ci. Starsi zboru otrzymuj� oparte na Biblii
szczegółowe wskazówki i s� szkoleni, jak
post�pować, gdy ktoś dopuści si� grzechu
wykorzystania seksualnego dziecka. Orga-
nizacja regularnie uaktualnia te wskazów-
ki. Dlaczego?

˙
Zeby mieć pewność, że nasz

sposób post�powania jest zgodny z pra-
wem Chrystusowym.

POST�POWANIE W WYPADKU
POWA

˙
ZNYCH GRZECH

´
OW

10 Kiedy starsi zajmuj� si� sprawami do-
tycz�cymi poważnych grzechów, pami�ta-
j� o prawie Chrystusowym. Wymaga ono,
żeby traktowali trzod� z miłości� i robili
to, co sprawiedliwe w oczach Boga. Dlate-
go jeśli dowiedz� si� o czyimś poważnym
grzechu, musz� starannie rozważyć kilka
spraw. Przedewszystkim zależy im na tym,
żeby imi� Jehowy było uświ�cane (Kapł.
22:31, 32; Mat. 6:9). S� też żywo zaintere-
sowani duchowym dobrem braci i sióstr
i chc� pomóc każdemu, kto został skrzyw-
dzony.

11 Ponadto jeśli winowajca należy do
zboru, starsi próbuj� ustalić, czy okazuje
szczer� skruch�, i jeśli tak jest, to staraj�
si� pomóc mu odbudować wi�ź z Jeho-
w� (odczytaj Jakuba 5:14, 15). Chrześ-
cijanin, który ulega złym pragnieniom
i dopuszcza si� poważnego grzechu, jest
chory duchowo. Oznacza to, że utracił do-

10-12. (a) O czym pami�taj� i co starannie rozwa-
żaj� starsi, kiedy zajmuj� si� sprawami dotycz�cy-
mi poważnych grzechów? (b) Co zgodnie z Jakuba
5:14, 15 starsi próbuj� zrobić?

bre relacje z Jehow��. W pewnym sensie
starsi s� wi�c duchowymi lekarzami. Sta-
raj� si� �uzdrowić chorego’—w tym wy-
padku winowajc�. Ich pochodz�ce z Biblii
rady mog� mu pomóc naprawić stosun-
ki z Bogiem, ale tylko pod warunkiem,
że okazuje szczer� skruch� (Dzieje 3:19;
2 Kor. 2:5-10).

12 Jak widać, starsi maj� bardzo odpo-
wiedzialne zadanie. Troszcz� si� o trzo-
d� powierzon� im przez Boga (1 Piotra
5:1-3). Chc�, żeby bracia i siostry czuli
si� w zborze bezpieczni. Dlatego gdy star-
si zostan� poinformowani o jakimś po-
ważnym grzechu, w tym o wykorzystaniu
dziecka, działaj� natychmiast. Co robi�?
Rozważmy pytania rozpoczynaj�ce akapi-
ty 13, 15 i 17.

13 Czy starsi stosuj� si� do prawa
świeckiego dotycz�cego zgłaszania
władzom sytuacji, w których ktoś zo-
staje oskarżony o seksualne wykorzys-
tanie dziecka? Tak. Tam, gdzie takie pra-
wa obowi�zuj�, starsi stosuj� si� do nich
(Rzym. 13:1). Nie s� one sprzeczne z pra-
wami Bożymi (Dzieje 5:28, 29). Dlatego
kiedy starsi dowiedz� si�, że jakieś dziec-
ko mogło zostać wykorzystane, od razu
kontaktuj� si� z Biurem Oddziału i pytaj�,
w jaki sposób powinni zastosować si� do
przepisów dotycz�cych zgłaszania takich
spraw.

14 Ofiary wykorzystania seksualnego,
ich rodzice oraz inne osoby znaj�ce da-

� Choroba duchowa nie usprawiedliwia dopuszczania si�
poważnych grzechów. Grzesznik ponosi pełn� odpowie-
dzialność za swoje złe decyzje i czyny i zda z nich spraw�
Bogu (Rzym. 14:12).

13, 14. Czy starsi stosuj� si� do prawa świeckie-
go dotycz�cego zgłaszania sytuacji, w których
ktoś zostaje oskarżony o seksualne wykorzystanie
dziecka? Wyjaśnij.

10 STRA
˙
ZNICA
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n� spraw� s� zapewniane przez starszych,
że maj� pełne prawo zgłosić j� władzom
świeckim. A co, jeśli takie zgłoszenie do-
tyczy kogoś ze zboru i sprawa staje si�
znana w danej społeczności? Czy chrześ-
cijanin, który poinformował władze, po-
winien czuć si� winny, że zniesławił imi�
Boże? Nie. To sprawca wykorzystania jest
tym, który sprowadza hańb� na imi� Je-
howy.

15 Dlaczego w zborze, zanim starsi
podejm� działania s�downicze, potrze-
ba zeznań co najmniej dwóch świad-
ków? Ponieważ takie wymaganie wchodzi
w skład wysokich norm sprawiedliwości
podanych w Biblii. Jeśli ktoś nie przyzna-
je si� do grzechu, potrzeba dwóch świad-
ków, żeby potwierdzić dany zarzut i żeby
starsi mogli powołać komitet s�downiczy
(Powt. Pr. 19:15; Mat. 18:16; odczytaj
1 Tymoteusza 5:19). Czy w takim razie
potrzeba dwóch świadków, zanim poinfor-
muje si� władze, że ktoś prawdopodobnie
wykorzystał dziecko? Nie. Starsi albo inne
osoby nie potrzebuj� zeznań dwóch świad-
ków, żeby poinformować władze, że mog-
ło dojść do przest�pstwa.

16 Gdy starsi dowiaduj� si�, że ktoś ze
zboru jest oskarżany o wykorzystanie sek-
sualne dziecka, robi� wszystko, żeby za-
stosować si� do wszelkich przepisów pra-
wa świeckiego dotycz�cych zgłaszania
tego typu spraw, a potem na podstawie
Biblii ustalaj�, czy należy powołać komi-
tet s�downiczy. Jeśli oskarżony nie przy-
znaje si� do winy, starsi analizuj� zezna-
nia świadków. Jeżeli jest przynajmniej

15, 16. (a) Dlaczego zgodnie z 1 Tymoteusza 5:19
potrzeba zeznań dwóch świadków, żeby starsi po-
wołali komitet s�downiczy? (b) Co robi� starsi,
kiedy dowiaduj� si�, że ktoś ze zboru jest oskarża-
ny o wykorzystanie dziecka?

dwóch świadków—oskarżyciel i ktoś jesz-
cze, kto także może potwierdzić dane zda-
rzenie albo inne przypadki wykorzystania
dzieci przez oskarżonego—starsi powo-
łuj� komitet s�downiczy�. Brak drugiego
świadka nie oznacza, że oskarżyciel jest
niewiarygodny. Nawet jeśli zarzutu nie da
si� potwierdzić zeznaniami dwóch świad-
ków, starsi maj� świadomość, że mogło
dojść do popełnienia poważnego grzechu,
który wyrz�dził innym wielk� krzywd�.
Cały czas zapewniaj� wsparcie osobom,
które mogły ucierpieć. Poza tym star-
si zachowuj� czujność, żeby chronić zbór
przed potencjalnym niebezpieczeństwem
ze strony domniemanego sprawcy (Dzieje
20:28).

17 Jaka jest rola komitetu s�dow-
niczego? Określenie „s�downiczy” nie
oznacza, że starsi os�dzaj� albo decydu-
j�, czy sprawca powinien zostać ukara-
ny przez władze za złamanie prawa. Starsi
nie wtr�caj� si� w to, jak jest egzekwowa-
ne prawo; orzekanie w sprawach karnych
zostawiaj� władzom świeckim (Rzym. 13:
2-4; Tyt. 3:1). Os�dzaj� natomiast, czyli
decyduj�, czy dana osoba może pozostać
w zborze.

18 Kiedy starsi usługuj� w komitecie s�-
downiczym, rozs�dzaj� w sprawach du-
chowych, czyli religijnych. Na podstawie
Biblii ustalaj�, czy sprawca wykorzysta-
nia okazuje skruch�, czy nie. Jeżeli jej
nie okazuje, zostaje wykluczony, o czym
informuje si� zbór (1 Kor. 5:11-13).

� Od dziecka nigdy nie wymaga si�, żeby było obecne na
spotkaniu z domniemanym sprawc�. Starszych o spra-
wie może poinformować rodzic albo inna zaufana osoba
i dzi�ki temu dziecko nie jest narażone na dalsze szkody
emocjonalne.

17, 18. Wyjaśnij, jak� rol� odgrywa komitet s�dow-
niczy.
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Dla rodziców do uczenia dzieci
* „Twoje dziecko jest zagrożone!”, „Jak

chronić nasze dzieci?” i „Zapobieganie
w domu”, Przebudźcie si�! z 8 października
1993 roku

* „Zagrożenie, które niepokoi wszystkich
rodziców”, „Jak możesz chronić swoje
dziecko” i „Niech wasza rodzina b�dzie
bezpieczn� przystani�”, Przebudźcie si�!
z października 2007 roku

* „Jak być dobrym ojcem”, Strażnica
z 1 października 2008 roku

* „Rozmawiaj z dziećmi o seksie”, Strażnica
z 1 listopada 2010 roku

* Chronimy nasze dzieci, film dost�pny
w telewizji JW Broadcasting˙

* „
´
Swiadkowie Jehowy pomagaj� rodzicom

chronić dzieci przed pedofilami”, artykuł
dost�pny w serwisie jw.org˙ (patrz: O NAS˛
DZIAŁALNO

´
S

´
C)

* „Jak uświadamiać dzieci?”, artykuł dost�pny
w serwisie jw.org (patrz: NAUKI BIBLIJNE ˛
ODPOWIEDZI NA PYTANIA BIBLIJNE)

* Ucz si� od Wielkiego Nauczyciela, rozdziały
10 i 32

* Zostań przyjacielem Jehowy—chrońcie
swoje dzieci, film dost�pny w serwisie jw.org
(patrz: NAUKI BIBLIJNE˛ DZIECI)

Dla nastolatków
* Co mówi� twoi rówieśnicy—molestowanie
seksualne, film dost�pny w serwisie jw.org
(patrz: NAUKI BIBLIJNE˛ NASTOLATKI)

* „Jak si� chronić przed wykorzystaniem
seksualnym?”, Pytania młodych ludzi—
praktyczne odpowiedzi, tom 1, rozdział 32

* „Młodzi ludzie pytaj�—co trzeba wiedzieć
o przest�pstwach seksualnych? Cz�ść 1:
Zapobieganie”, artykuł dost�pny w serwisie
jw.org (patrz: NAUKI BIBLIJNE ˛

NASTOLATKI)

* „Co trzeba wiedzieć o przest�pstwach
seksualnych?”, Odpowiedzi na 10 pytań
młodych ludzi, pytanie 8

Pomoc dla ofiar
* „Pomoc dla ofiar kazirodztwa”, Strażnica

z 1 października 1983 roku (wydanie
angielskie)

* „Niewinne ofiary nadużyć seksualnych”
i „Ukryte rany z dzieciństwa”, Przebudźcie
si�! z 8 lipca 1994 roku

* „Młodzi ludzie pytaj�—co trzeba wiedzieć
o przest�pstwach seksualnych? Cz�ść 2:
Odzyskiwanie równowagi”, artykuł
dost�pny w serwisie jw.org (patrz: NAUKI
BIBLIJNE˛ NASTOLATKI)

* „Pocieszanie ofiar wykorzystania
seksualnego”, Strażnica z maja 2019 roku,
artykuł do studium nr 20

Dowiedzcie si� wi�cej



Natomiast jeśli okazuje skruch�, może po-
zostać w zborze. Starsi poinformuj� go
jednak, że być może już nigdy nie otrzyma
żadnych przywilejów ani odpowiedzial-
nych zadań.W trosce o dobro małoletnich
dzieci w zborze starsi mog� na osobnoś-
ci ostrzec rodziców o potrzebie zwróce-
nia bacznej uwagi na kontakty ich dziecka
z dan� osob�. W takiej sytuacji starsi nie
wyjawiaj� tożsamości osób pokrzywdzo-
nych.

JAK MO
˙
ZESZ CHRONI

´
C SWOJE DZIECI

19 Na kim spoczywa główna odpowie-
dzialność za chronienie dzieci? Na rodzi-
cach�. Wasze dzieci s� waszym skarbem,
„darem od Jehowy” (Ps. 127:3). Dlate-
go to wy jesteście odpowiedzialni za ich
ochron�. Co możecie zrobić, żeby zapew-
nić im bezpieczeństwo?

20 Po pierwsze, dowiedz si� wi�cej
o nadużyciach seksualnych. Dowiedz
si�, jacy ludzie wykorzystuj� dzieci i ja-
kich metod używaj�, żeby je zwieść. Do-
strzegaj potencjalne zagrożenia (Prz.
22:3; 24:3). Pami�taj, że w wi�kszości wy-

� To, co powiedziano tu o rodzicach, odnosi si� tak samo
do prawnych opiekunów czy innych osób sprawuj�cych
opiek� rodzicielsk� nad małoletnim.

19-22. Co mog� robić rodzice, żeby chronić
swoje dzieci? (Zobacz ilustracj� na stronie tytu-
łowej).

padków sprawc�wykorzystania jest osoba,
któr� dziecko już zna i której ufa.

21 Po drugie, dbaj o otwart� wymia-
n� myśli z dziećmi (Powt. Pr. 6:6, 7).
Oznacza to, że musisz uważnie ich słuchać
(Jak. 1:19). Dzieci, które wykorzystano,
cz�sto nie chc� o tym powiedzieć. Mo-
g� si� bać, że nikt im nie uwierzy. Mog-
ły też zostać zastraszone przez sprawc�.
Jeśli wyczujesz, że coś jest nie tak, życzli-
wie zach�ć je do rozmowy przez zadawa-
nie pytań, a potem cierpliwie słuchaj tego,
co mówi�.

22 Po trzecie, ucz swoje dzieci. Wyjaś-
niaj im—stosownie do ich wieku—pewne
sprawy zwi�zane z seksem. Naucz je, co
powiedzieć i jak si� zachować, jeśli ktoś
próbuje je dotkn�ć w niestosowny sposób.
Wykorzystaj przygotowane przez organi-
zacj� Boż� informacje dotycz�ce tego, jak
chronić dzieci (zobacz ramk� „Dowiedz-
cie si� wi�cej”).

23 Jako
´
Swiadkowie Jehowy uważamy,

że seksualne wykorzystywanie dzieci to
bardzo poważny grzech i odrażaj�ce prze-
st�pstwo. Opieramy si� na prawie Chrys-
tusowym i dlatego nie chronimy sprawców
przed konsekwencjami ich czynów. A co
możemy zrobić dla ofiar? Na to pytanie
odpowie kolejny artykuł.

23. Co myślimy o wykorzystywaniu dzieci i na jakie
pytanie odpowie kolejny artykuł?

JAK BY
´
S ODPOWIEDZIAŁ?

˛ Dlaczego wykorzystywanie
dzieci to bardzo poważny
grzech?

˛ Co bior� pod uwag� starsi,
kiedy rozstrzygaj� sprawy
dotycz�ce poważnych grze-
chów?

˛ Jak rodzice mog� chronić
swoje dzieci przed wyko-
rzystaniem?

PIE
´
S

´
N 103

Pasterze—dary w ludziach
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LUDZIE maj� wrodzon� potrzeb� korzystania ze wsparcia
innych osób oraz niezwykł� umiej�tność bycia wsparciem
dla drugich. Na przykład kiedy dziecko w czasie zabawy
przewróci si� i otrze kolano, cz�sto biegnie z płaczem do
mamy albo taty. Rodzice nie s� w stanie go uzdrowić, ale
mog� je pocieszyć. Mog� spytać, co si� stało, otrzeć łzy,
przytulić, pogłaskać, a jeśli trzeba, opatrzyć ran�. Nie mija
wiele czasu i dziecko przestaje płakać, a nieraz nawet wra-
ca do zabawy. Po jakimś czasie rana si� goi.

2 Niestety, czasem dzieci spotyka o wiele wi�ksza krzyw-
da. Niektóre z nich padaj� ofiar� wykorzystania seksualne-
go. Może si� to zdarzyć raz lub trwać całymi latami. W obu
wypadkach wykorzystanie seksualne zostawia gł�bokie ra-
ny emocjonalne. Czasem sprawca zostaje ukarany za to, co
zrobił, a kiedy indziej może si� wydawać, że uszedł bez-
karnie. Ale nawet jeśli sprawiedliwość zostaje wymierzona
szybko, dziecko może si� zmagać ze skutkami wykorzysta-
nia jeszcze przez wiele lat po tym, jak dorośnie.

3 Z jakiej pomocy może skorzystać dorosły chrześcijanin,
który w dzieciństwie został wykorzystany i z tego powodu
cierpi emocjonalnie? (Odczytaj 2 Koryntian 1:3, 4). Je-
howa pragnie, żeby Jego owce zostały otoczone miłości�
i otrzymały potrzebne wsparcie. Zajmijmy si� wi�c trzema
pytaniami: 1) Dlaczego osoby, które w dzieciństwie zosta-

1, 2. (a) Co świadczy o tym, że ludzie maj� wrodzon� potrzeb� korzys-
tania ze wsparcia innych oraz umiej�tność bycia wsparciem dla dru-
gich? (b) Jaka krzywda spotyka niektóre dzieci?
3. Co zgodnie z 2 Koryntian 1:3, 4 jest wol� Jehowy i jakimi pytaniami
si� zajmiemy?
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Pocieszanie ofiar
wykorzystania
seksualnego
„Bóg wszelkiego pocieszenia (...) nas pociesza
we wszystkich naszych próbach” (2 KOR. 1:3, 4).
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Dzieci s� darem od Jehowy
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Osoby, które w dzieciń-
stwie zostały wykorzysta-
ne seksualnie, mog� z tego
powodu cierpieć jeszcze po
wielu latach. Ten artykuł
pomoże nam zrozumieć,
dlaczego tak jest. Omówi-
my też, kto może pocie-
szać takie osoby. Na ko-
niec wskażemy, jak to
skutecznie robić.



ły wykorzystane seksualnie, mog� potrze-
bować wsparcia? 2) Kto może im go udzie-
lić? 3) Jak skutecznie podnosić na duchu
takie osoby?

DLACZEGO POTRZEBUJ� WSPARCIA?
4 Czasem dorośli, którzy w dzieciństwie

zostali wykorzystani, mimo upływu wie-
lu lat mog� nadal potrzebować wsparcia.
Dlaczego?

˙
Zeby to zrozumieć, w pierwszej

kolejności musimy sobie uświadomić, że
dzieci i dorośli bardzo si� od siebie różni�.
Zwykle kiedy dziecko zostaje skrzywdzo-
ne, odbija si� to na nim inaczej niż na do-
rosłym. Rozważmy niektóre powody.

5 Dzieci potrzebuj� bliskiej, opartej
na zaufaniu wi�zi z osobami, które je
wychowuj� i si� o nie troszcz�. Dzi�ki
takiej bliskiej wi�zi dzieci czuj� si� bez-
pieczne i ucz� si� ufać także innym oso-
bom, które je kochaj� (Ps. 22:9). Nieste-
ty, do wykorzystania dochodzi najcz�ściej
w domu, a sprawc� okazuje si� krewny al-
bo przyjaciel rodziny. To ogromne nadu-
życie zaufania dziecka może mu bardzo
utrudnić zaufanie komukolwiek, nawet
wiele lat później.

6 Dzieci s� bezbronne, a wykorzysty-
wanie seksualne jest okrutne i bardzo
je krzywdzi. Zmuszanie dzieci do prak-
tyk seksualnych na wiele lat zanim dojrze-
j� i b�d� gotowe do zawarcia małżeństwa
i współżycia, może im wyrz�dzić ogromn�
krzywd�. Wykorzystanie może bardzo wy-
paczyć ich pogl�d na seks, oraz to, co myś-
l� o sobie i o osobach, które staraj� si� do
nich przybliżyć.

4, 5. (a) Dlaczego to ważne, żeby sobie uświado-
mić, że dzieci różni� si� od dorosłych? (b) Jak fakt,
że dziecko zostało wykorzystane, może si� odbić
na jego zdolności darzenia innych zaufaniem?
6. Dlaczego wykorzystywanie seksualne jest okrut-
ne i jakie może poci�gać za sob� konsekwencje?

7 Dzieci nie maj� w pełni rozwini�tej
zdolności myślenia, podejmowania de-
cyzji oraz dostrzegania i unikania nie-
bezpieczeństw (1 Kor. 13:11). Dlatego
łatwo je oszukać i wykorzystać. Osoby,
które to robi�, ucz� dzieci niebezpiecz-
nych kłamstw, na przykład że to one s�
winne tego, co si� stało, że o tym, co je
spotkało, nie wolno nikomu powiedzieć,
że jeśli to zrobi�, to i tak nikt nie uwierzy
ani nie zareaguje, albo że kontakty sek-
sualne mi�dzy dorosłym a dzieckiem s�
czymś normalnym i świadcz� o szczerej
miłości. Takie kłamstwa mog� wypaczyć
sposób myślenia dziecka i przez długie la-
ta utrudniać mu dostrzeżenie prawdy. Pod
ich wpływem może ono rosn�ć w przeko-
naniu, że jest nieczyste i nie zasługuje na
niczyj� miłość ani wsparcie.

8 Nic dziwnego, że szkody wyrz�dzone
przez wykorzystywanie seksualne mog�
dawać o sobie znać przez długie lata.
Jest to wi�c bardzo okrutne przest�p-
stwo. Fakt, że jest ono powszechne, wy-
raźnie dowodzi, że żyjemy w „dniach
ostatnich”—w czasach, w których ludzie
mieli być „pozbawieni naturalnych uczuć”,
a �niegodziwi i oszuści coraz bardziej
brn�ć w zło’ (2 Tym. 3:1-5, 13). Szatan sta-
ra si� popychać ludzi do robienia strasz-
nych rzeczy i to bardzo smutne, kiedy oni
mu na to pozwalaj�. Jednak Jehowa jest
o wiele pot�żniejszy niż Szatan i ci, któ-
rzy spełniaj� jego wol�. Doskonale wie, co
Szatan robi. Możemy być pewni, że Jeho-
wa jest w pełni świadomy bólu, który nas

7. (a) Dlaczego dziecko można łatwo oszukać
i w jaki sposób niektórzy mog� próbować to zro-
bić? (b) Do czego mog� doprowadzić kłamstwa ta-
kich osób?
8. Dlaczego możemy być pewni, że Jehowa potra-
fi pocieszyć skrzywdzone osoby?
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spotyka, oraz że potrafi zapewnić nam po-
trzebne pokrzepienie.To dla nas powód do
szcz�ścia, że możemy służyć „Bogu wszel-
kiego pocieszenia”, który„nas pociesza we
wszystkich naszych próbach, żebyśmy my
mogli pocieszać innych, bez wzgl�du na
to, jak� prób� przechodz�—żebyśmy nie-
śli im pocieszenie, które sami otrzymali-
śmy od Boga” (2 Kor. 1:3, 4). Ale kim po-
sługuje si� Jehowa, żeby nas pocieszyć?

KTO MO
˙
ZE PODNOSI

´
C NA DUCHU?

9 Pocieszenia szczególnie mog� potrze-
bować osoby, które zostały wykorzystane
na skutek zaniedbań rodziców albo któ-
re zostały wykorzystane przez kogoś bli-
skiego. Psalmista Dawid wiedział, że naj-
bardziej godnym zaufania pocieszycielem
jest Jehowa (odczytaj Psalm 27:10).Wie-
rzył, że On przygarnia tych, którzy zostali
skrzywdzeni przez kogoś z rodziny. W jaki
sposób Jehowa to robi? Posługuje si� swoi-

9. Co w myśl słów Dawida zapisanych w Psalmie
27:10 Jehowa zrobi dla osób, którym rodzice nie
zapewnili odpowiedniej opieki?

miwiernymi sługami. Nasi współwyznawcy
tworz� nasz� duchow� rodzin�. Na przy-
kład Jezus mówił o osobach, które razem
z nim wielbiły Jehow�, że s� jego braćmi,
siostrami i matkami (Mat. 12:48-50).

10 Rozważmy przykład tego, jak zbór
może okazać si� dla nas rodzin�. Apos-
toł Paweł był ci�żko pracuj�cym, wiernym
starszym. Dawał dobry przykład i pod na-
tchnieniem napisał nawet, że inni powinni
go naśladować, tak jakon naśladuje Chrys-
tusa (1 Kor. 11:1). Zwróć uwag�, jak Paweł
opisał swoj� prac� jako starszego: „Stali-
śmy si� wśród was delikatni jak karmi�ca
matka, która czule troszczy si� o swoje
dzieci” (1 Tes. 2:7). Również obecnie star-
si mog� starać si� wyrażać myśli w delikat-
ny sposób, kiedy na podstawie Biblii po-
cieszaj� potrzebuj�ce tego osoby.

11 Czy tylko starsi mog� pocieszać ofia-
ry wykorzystania? Nie. Wszystkich nas do-

10. Jak apostoł Paweł opisał swoj� prac� jako
starszego?
11. Co świadczy o tym, że nie tylko starsi mog�
pocieszać innych?

Dojrzałe duchowo siostry
cz�sto potrafi� umiej�tnie
pocieszać
(zobacz akapit 11)
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tyczy polecenie: „Wci�ż wi�c pocieszaj-
cie si� nawzajem” (1 Tes. 4:18). Siostrom
potrzebuj�cym pokrzepienia bardzo mo-
g� pomóc dojrzałe chrześcijanki. Jehowa
trafnie porównał samego siebie do mat-
ki pocieszaj�cej syna (Izaj. 66:13). Biblia
zawiera przykłady kobiet, które były po-
cieszeniem dla osób w potrzebie (Hioba
42:11). Jehowa na pewno bardzo si� cieszy,
kiedy widzi chrześcijanki, które wspieraj�
siostry cierpi�ce podwzgl�dem emocjonal-
nym. W pewnych sytuacjach starsi mog�
dyskretnie poprosić dojrzał� chrześcijan-
k�, żeby pomogła innej siostrze�.

JAK POCIESZA
´
C?

12 Oczywiście nie chcemy wnikać w pry-
watne sprawy naszych współwyznawców,
jeśli nie chc� o nich rozmawiać (1 Tes.
4:11). Ale co możemy zrobić dla osób, któ-
re potrzebuj� pomocy i chc� z niej sko-
rzystać? Omówmy pi�ć sposobów, o któ-
rych uczymy si� z Biblii.

13 Zapewniaj praktyczn� pomoc. Kiedy
prorok Eliasz był zmuszony uciekać przed
ludźmi, którzy chcieli go zabić, poczuł si�
tak przygn�biony, że pragn�ł umrzeć. Je-
howa posłał pot�żnego anioła, żeby odwie-
dził zniech�conego proroka. Anioł udzielił
Eliaszowi praktycznej pomocy. Dał mu go-
r�cy posiłek i zach�cił go, żeby jadł (od-
czytaj 1 Królów 19:5-8). To sprawozda-
nie ilustruje ważn� prawd�: Czasem prosty
gest może zdziałać dużo dobrego. Posiłek,
drobny prezent albo przemyślany list mog�
upewnić przygn�bionego brata czy siostr�
o naszej miłości i trosce. Nawet jeśli nie-

� To, czy osoba, która padła ofiar� wykorzystania, zwró-
ci si� o pomoc do specjalisty, jest decyzj� osobist�.

12. Czego powinniśmy unikać?
13. Co zgodnie z 1 Królów 19:5-8 zrobił dla Eliasza
anioł Jehowy i jak możemy go naśladować?

łatwo nam zdobyć si� na rozmow� o czy-
ichś bardzo osobistych i bolesnych przeży-
ciach, możliwe, że potrafimy pomóc w taki
praktyczny sposób.

14 Zapewnij przygn�bionej osobie
poczucie bezpieczeństwa. Ze sprawo-
zdania biblijnego o Eliaszu uczymy si�
czegoś jeszcze. Jehowa w cudowny spo-
sób dodał prorokowi sił potrzebnych, że-
by pokonać drog� do góry Horeb. Możli-
we, że w tym dalekim miejscu, w którym
setki lat wcześniej Bóg zawarł przymie-
rze z Izraelitami, Eliasz poczuł si� bez-
piecznie. Mógł być spokojny, że znalazł
si� poza zasi�giem tych, którzy chcieli
go skrzywdzić. Czego nas to uczy? Jeśli
chcemy pocieszyć ofiar� wykorzystania,
prawdopodobnie najpierw b�dziemy mu-
sieli sprawić, żeby poczuła si� bezpieczna.
Na przykład starsi powinni pami�tać, że
przygn�biona siostra może czuć si� bez-
pieczniej i pewniej w domu, w swobodnej
atmosferze pij�c herbat�, niż w pokoju na-
radw Sali Królestwa.Wwypadku pewnych
osób może być jednak na odwrót.

15 B�dź dobrym słuchaczem. W Biblii
znajdujemy jasn� rad�: „Każdy powinien
być ch�tnydo słuchania, nieskłonnydomó-
wienia” (Jak. 1:19). Czy jesteśmy dobrymi
słuchaczami? Może si� nam wydawać, że
słuchanie to czynność bierna—że chodzi
tylko o to, żeby patrzeć na kogoś i nic nie
mówić. Ale umiej�tność słuchania oznacza
o wiele wi�cej. Na przykład kiedy Eliasz
w końcu powiedział Jehowie, jak bardzo
jest mu źle, Jehowa naprawd� go słuchał.
Dostrzegł, że Eliasz si� boi, czuje si� samot-
ny i uważa, że cała jego praca poszła na

14. Czego uczymy si� ze sprawozdania biblijnego
o Eliaszu?
15, 16. Co to znaczy być dobrym słuchaczem?
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Zyczliwie odniósł si� do każdego

z tych zmartwień. Pokazał, że naprawd�
słuchał Eliasza (1 Król. 19:9-11, 15-18).

16 Jak możemy okazywać trosk� i współ-
czucie, kiedy słuchamy? Czasem, żeby
wyrazić to, co czujemy, wystarczy kilka
taktownych, ciepłych słów. Mógłbyś po-
wiedzieć: „Bardzo mi przykro, że spotkało
ci� coś takiego.

˙
Zadne dziecko nie powin-

no być tak traktowane!”. Albo zadać jedno
lub dwa pytania, żeby upewnić si�, czy
dobrze rozumiesz, co czuje przygn�biony
przyjaciel. Mógłbyś spytać: „Czy możesz
mi pomóc zrozumieć, co masz na myśli?”
lub „Kiedy powiedziałeś, że..., czy dobrze
zrozumiałem, że...?”. Takie życzliwe zain-
teresowanie może upewnić twojego roz-
mówc�, że naprawd� go słuchasz i chcesz
go dobrze zrozumieć (1 Kor. 13:4, 7).

17 Pami�taj jednak, żeby „być nieskłon-
nym do mówienia”. Nie przerywaj, że-

17. Dlaczego powinniśmy być cierpliwi i „nieskłon-
ni do mówienia”?

by udzielić rady albo sprostować czyjś
sposób myślenia. I b�dź cierpliwy! Kie-
dy Eliasz wreszcie otworzył przed Jeho-
w� swoje serce, był bardzo przygn�bio-
ny i wpłyn�ło to na jego słowa. Jehowa
umocnił wiar� Eliasza, ale potem prorok
znowu wyraził swoje uczucia, używaj�c
tych samych słów (1 Król. 19:9, 10, 13, 14).
Czego nas to uczy? Czasem przygn�bio-
nym osobom nie wystarczy, że raz wyrzu-
c� z siebie to, co czuj�. Niektórzy potrze-
buj� to zrobić wiele razy. Tak jak Jehowa,
chcemy ich wtedy cierpliwie słuchać. Za-
miast sugerować jakieś rozwi�zanie, lepiej
okazywać życzliwość i współczucie (1 Pio-
tra 3:8).

18 Żarliwie si� módl z cierpi�c� oso-
b�. Bardzo przygn�bione osoby mog� nie
być w stanie si� modlić. Czasem ktoś ta-
ki czuje si� niegodny tego, żeby zwrócić
si� do Jehowy. Jeśli chcemy mu pomóc,

18. Jak nasze modlitwy mog� podnieść na duchu
kogoś, kto cierpi?

Możemy pomóc, cierpliwie słuchaj�c,
żarliwie si� modl�c i używaj�c słów,
które przynosz� ulg� i pocieszenie
(zobacz akapity 15-20)



możemy zaproponować, że pomodlimy si�
razem, i w modlitwie posługiwać si� imie-
niem tej osoby. Możemy powiedzieć Jeho-
wie, jak bardzo nam i naszym współwy-
znawcom na niej zależy. Prośmy Jehow�,
żeby pomógł swojemu cennemu słudze
odzyskać spokój i żeby go pocieszył. Takie
modlitwy cz�sto bardzo podnosz� na du-
chu (Jak. 5:16).

19 Używaj słów, które przynosz� ulg�
i pocieszaj�. Zanim coś powiesz, pomyśl.
Bezmyślne słowa mog� ranić, życzliwe—
leczyć (Prz. 12:18). Dlatego módl si� do
Jehowy o pomoc w znalezieniu życzli-
wych, koj�cych i zach�caj�cych słów. Pa-
mi�taj, że nic, co powiemy, nie b�dzie
miało takiegowpływu, jak zawartew Biblii
wypowiedzi samego Jehowy (Hebr. 4:12).

20 Bracia i siostry, którzy zostali kie-
dyś wykorzystani seksualnie, mogli dojść
do przekonania, że s� nieczyści, nic nie-
warci, niekochani i niegodni niczyjej miło-
ści. Ale to nieprawda! Dlatego, korzystaj�c
z Biblii, przypominaj im o tym, że Jeho-
wa bardzo ich ceni (zobacz ramk� „Wer-
sety, które podnosz� na duchu”). Pomyśl
o tym, jak pewien anioł życzliwie pokrze-

19. Co pomoże nam si� przygotować do tego, że-
by kogoś pocieszyć?
20. O czym z powodu przeżyć mog� być przeko-
nane niektóre osoby i co chcemy im przypominać?

pił proroka Daniela, który był słaby i przy-
gn�biony. Jehowa chciał, żeby Daniel wie-
dział, że On bardzo go ceni (Dan. 10:2, 11,
19). Podobnie jest z naszymi pogr�żonymi
w smutku braćmi i siostrami—s� dla Jeho-
wy bardzo cenni!

21 Gdy pocieszamy innych, przypomina-
my im o miłości Jehowy. Nigdy nie powin-
niśmy zapominać, że Jehowa jest też Bo-
giem sprawiedliwości.

˙
Zaden przypadek

wykorzystania nie jest przed Nim ukryty.
On widzi wszystko i dopilnuje, żeby nieo-
kazuj�cy skruchy grzesznicy zostali ukara-
ni (Liczb 14:18). Tymczasem róbmy, co
możemy, żeby okazać miłość ofiarom wy-
korzystania. Cieszymy si� bardzo z tego,
że Jehowa raz na zawsze uleczy wszelkie
rany, które zadaje nam Szatan i jego świat.
Wkrótce żadne bolesne wspomnienie nie
przyjdzie nam już wi�cej na myśl (Izaj.
65:17).

21. Co czeka wszystkich nieokazuj�cych skruchy
grzeszników i co obecnie powinniśmy być zdecy-
dowani robić?
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OPISY ILUSTRACJI Strona 16: Dojrzała chrześci-
janka pociesza siostr�, która cierpi pod wzgl�dem
emocjonalnym. Strona 18: Dwóch starszych od-
wiedza t� przygn�bion� siostr�. Poprosiła ona
dojrzał� chrześcijank�, żeby też była obecna przy
rozmowie.

JAK BY
´
S ODPOWIEDZIAŁ?

˛ Dlaczego osoby, które w dzie-
ciństwie zostały wykorzysta-
ne, jeszcze po latach mog�
potrzebować wsparcia?

˛ Kto może podnosić na du-
chu skrzywdzone osoby?

˛ W jaki sposób można sku-
tecznie pocieszać innych?
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Kochajmy żarliwie, z serca



HIOBA 34:22-28
Czasami może si� wydawać, że sprawcy nie
ponosz� kary za swoje czyny. Ale nie ukryj�
si� przed Jehow�, który widzi cierpienie ofiar.
Ufanie w sprawiedliwość Jehowy pomaga za-
znać spokoju.

PSALM 62:8
„Tak jak zach�cono w tym fragmencie, wyla-
łem przed Jehow� swoje serce i błagałem Go
o pomoc w kontrolowaniu emocji i myśli. Ci�g-
łe modlitwy do Jehowy sprawiły, że stopniowo
znalazłem pocieszenie i spokój umysłu” (star-
szy, który został wykorzystany seksualnie
w wieku około 9 lat). (Zobacz też Ps. 56:8-13).

IZAJASZA 41:10, 13
Te wersety ukazuj� Jehow� jako kochaj�cego
i troskliwego Ojca, który wspiera swoich sług
w trudnych chwilach. Słudzy Boga na całym
świecie przekonali si� o prawdziwości tych
słów, również kiedy zmagali si� z nast�pstwa-
mi wykorzystania.

IZAJASZA 32:1, 2
„Zwróciłam si� o pomoc do starszych. Przy
kilku okazjach usiedli ze mn� i porozmawiali.
Okazali mi osobiste zainteresowanie i uważnie
mnie wysłuchali. Modlili si� ze mn� i za mnie”
(siostra wykorzystana seksualnie w wieku
około 6 lat).

1 KORYNTIAN 13:4, 7
Pami�taj o tych wersetach, słuchaj�c ko-
goś, kto opowiada swoje przeżycia zwi�zane
z wykorzystaniem. Unikaj wyrażeń mog�cych
świadczyć o tym, że w�tpisz w słowa tej oso-
by. Wielu sprawców mówi dzieciom, że nikt im
nie uwierzy, jeśli powiedz�, że zostały wyko-
rzystane. Niektóre dzieci dorastaj� w takim
przekonaniu. Skup si� na bólu tej osoby i zao-
feruj wszelk� możliw� pomoc.

2 KORYNTIAN 10:4, 5
Z powodu wykorzystania seksualnego dzieci
mog� zacz�ć wierzyć w różne kłamstwa. Ale
natchnione Słowo Boże jest w stanie obalić
nawet najbardziej „obwarowane” kłamstwa
Szatana.

1 JANA 3:19, 20
Kiedy nasze serce niesprawiedliwie nas pot�-
pia, musimy pami�tać, że Jehowa „jest wi�k-
szy niż nasze serca i wie wszystko”. Jego Sło-
wo może nas upewnić, że w oczach Boga
jesteśmy cenni.

Zobacz 24 rozdział ksi�żki Zbliż si� do Jehowy.

Wersety, które podnosz� na duchu
Jakie wersety były szczególnie pocieszaj�ce
dla osób, które padły ofiar� wykorzystania
seksualnego? Jest ich całe mnóstwo. Poniżej
podano kilka przykładów. Pod każdym
odnośnikiem jest informacja, jak te wersety
mog� pomóc.
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PONIEWA
˙
Z Jehowa jest naszym Wspaniałym Nauczy-

cielem, możemy stawić czoła każdemu problemowi,
z którym si� zetkniemy (Izaj. 30:20, 21). Dzi�ki Słowu
Bożemu mamy wszystko, czego potrzebujemy, żeby być
�w pełni umiej�tni i całkowicie wyposażeni do wszelkiego
dobrego czynu’ (2 Tym. 3:17). Kiedy żyjemy zgodnie z po-
danymi w nim miernikami, stajemy si� m�drzejsi niż ci,
którzy propaguj� „m�drość tego świata” (1 Kor. 3:19; Ps.
119:97-100).

2 Jak si� przekonamy, m�drość tego świata cz�sto odwo-
łuje si� do naszych samolubnych pragnień. Dlatego może
nam być trudno nie myśleć i nie działać jak ci, którzy s�
cz�ści� świata. Nie bez powodu Biblia ostrzega: „Uważaj-
cie, żeby nikt nie wzi�ł was w niewol� przez filozofi�
i zwykłe oszustwo oparte na ludzkiej tradycji” (Kol. 2:8).
W tym artykule przeanalizujemy, jak to si� stało, że popu-
larność zyskały dwa kłamstwa Szatana. W obu wypadkach
zobaczymy, dlaczego m�drość tego świata jest tak napraw-
d� głupot� i jak m�drość pochodz�ca ze Słowa Bożego
przewyższa wszystko, co oferuje świat.

ZMIANA POGL�D
´
OW W KWESTII MORALNO

´
SCI

3 Na pocz�tku XX wieku w Stanach Zjednoczonych do-
szło do dużej zmiany obyczajowej. Wcześniej ludzie uwa-
żali, że seks jest zarezerwowany wył�cznie dla małżeństw
i nie należy o nim rozmawiać publicznie. Ale to si� zmie-
niło i nast�piło rozluźnienie obyczajów.

4 Trzecia dekada XX wieku stała si� znana jako szalo-
ne lata dwudzieste. Zaszły wtedy daleko id�ce zmiany

1. Co nam daje Słowo Boże?
2. Co przeanalizujemy w tym artykule?
3, 4. Do jakiej zmiany doszło na pocz�tku XX wieku?

ARTYKUŁ
DO STUDIUM 21

Nie dajcie si� oszukać
„m�drości tego świata”
„Dla Boga m�drość tego świata jest głupot�”

(1 KOR. 3:19).

PIE
´
S

´
N 98

Pismo
´
Swi�te—natchnione

przez Boga

W SKR
´
OCIE

Ten artykuł umocni nas
w przekonaniu, że Jehowa
jest jedynym godnym zau-
fania

´
Zródłem m�drości.

Wykaże on, że kierowanie
si� m�drości� tego świata
poci�ga za sob� tragiczne
konsekwencje, podczas
gdy słuchanie m�drości
ze Słowa Bożego przynosi
nam wiele korzyści.

21
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społeczne. Pewna badaczka zauważyła:
„Filmy, sztuki teatralne, piosenki, po-
wieści i reklamy zawierały mnóstwo na-
wi�zań do seksu”. W ci�gu tamtej deka-
dy tańce stały si� bardziej sugestywne,
a ubrania mniej skromne. Tak jak zapo-
wiedziano w Biblii w odniesieniu do dni
ostatnich, ludzie zacz�li „kochać przy-
jemności” (2 Tym. 3:4).

5 W latach sześćdziesi�tych powszech-
ne stało si� mieszkanie bez ślubu, stosun-
ki homoseksualne i rozwody. Różne for-
my rozrywki coraz odważniej i cz�ściej
prezentowały treści erotyczne. Obecnie
wyraźnie odczuwalne s� skutki tego roz-
luźnienia obyczajów. Pewna autorka ja-
ko przyczyn� wielu ran emocjonalnych,
wzrostu liczby rozbitych albo niepełnych
rodzin, coraz cz�stszego wyst�powania
uzależnienia od pornografii i innych po-
dobnych nieszcz�ść wskazała „rozregulo-
wanie norm seksualnych, prowadz�ce do
erotyzacji społeczeństwa” (G. Kuby, Glo-
balna rewolucja seksualna. Likwidacja wol-
ności w imi� wolności, tłum. D. Jankowska,
J. Serafin). Powszechne wyst�powanie

5. Jak od lat sześćdziesi�tych XX wieku zmieniły
si� pogl�dy na mierniki moralne?

chorób przenoszonych drog� płciow�, ta-
kich jak AIDS, to tylko jeden z licznych
dowodów na to, jak niewiele warta jest
świecka m�drość (2 Piotra 2:19).

6 To, jak świat zapatruje si� na seks,
niew�tpliwie podoba si� Szatanowi. Z za-
dowoleniem patrzy on, jak ludzie nadu-
żywaj� tego daru od Boga, i hańbi� in-
ny—małżeństwo (Efez. 2:2). Niemoralne
kontakty seksualne nie tylko bezczeszcz�
pi�kny dar wydawania potomstwa, ale też
mog� sprawić, że ci, którzy si� ich do-
puszczaj�, nie odziedzicz� życia wieczne-
go (1 Kor. 6:9, 10).

BIBLIJNY POGL�D
NA KONTAKTY SEKSUALNE

7 Ludzie, którzy kieruj� si� m�drości�
tego świata, wyśmiewaj� si� z mierni-
ków moralności przedstawionych w Bib-
lii i twierdz�, że s� one nierealistyczne.
Tacy ludzie mog� pytać: „Dlaczego Bóg
stworzył nas z pragnieniami seksualny-
mi, a potem kazał nad nimi panować?”.
Pytanie to opiera si� na bł�dnym założe-

6. Dlaczego pogl�d świata na seks cieszy Sza-
tana?
7, 8. Jaki zdrowypogl�d na seks przedstawia Biblia?

Słudzy Jehowy nie pozwalaj�,
żeby wpływało na nich
typowe dla tego świata luźne
podejście do moralności
(zobacz akapit 5)
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niu, że ludzie musz� ulegać każdemu od-
czuwanemu pragnieniu. Ale Biblia uczy
czegoś innego. Mówi, że jesteśmy w sta-
nie kontrolować niewłaściwe skłonnoś-
ci (Kol. 3:5). Ponadto Jehowa dał nam
dar małżeństwa, w obr�bie którego moż-
na zaspokajać stosowne pragnienia sek-
sualne (1 Kor. 7:8, 9). W ten sposób m�ż
i żona mog� czerpać przyjemność z seksu
bez obaw i niepewności tak cz�sto wy-
nikaj�cych z niedozwolonych kontaktów
płciowych.

8 Wprzeciwieństwie do tego świata Bib-
lia uczy właściwego pogl�du na seks.
Przyznaje, że może on sprawiać przyjem-
ność (Prz. 5:18, 19). Ale wskazuje też:
„Każdy z was powinien wiedzieć, jak
panować nad swoim ciałem, żeby było
świ�te i godne szacunku, i nie ulegać
nienasyconym, niepohamowanym ż�-
dzom seksualnym, jak narody, które nie
znaj� Boga” (1 Tes. 4:4, 5).

9 Słudzy Jehowy na pocz�tku XX wie-
ku nie dali si� zwieść tym, którzy „zatra-
cili wszelkie poczucie moralności” (Efez.
4:19). Starali si� mocno trzymać mierni-
ków Jehowy. W Strażnicy z 15 maja 1926
roku napisano, że „m�żczyzna i kobieta
powinni być czyści i nieskalani w myś-
lach i czynach, szczególnie w stosunku
do płci odmiennej”. Niezależnie od te-
go, co działo si� wokół nich, słudzy Je-
howy kierowali si� m�drości� pochodz�-
c� ze Słowa Bożego (odczytaj 1 Jana
2:15, 16). Jakże wdzi�czni jesteśmy Je-
howie za Jego Słowo! Jesteśmy Mu rów-

9. (a) Jak na pocz�tku XX wieku słudzy Jeho-
wy byli zach�cani, żeby kierować si� m�drości�
ze Słowa Bożego? (b) Jak� m�dr� rad� znajduje-
my w 1 Jana 2:15, 16? (c) Jakich niemoralnych
zachowań powinniśmy unikać zgodnie z Rzymian
1:24-27?

nież wdzi�czni za to, że przez swoj� or-
ganizacj� zapewnia nam pokarm ducho-
wy we właściwym czasie, dzi�ki czemu
nie dajemy si� zwieść m�drości tego świa-
ta w kwestii moralności� (odczytaj Rzy-
mian 1:24-27).

ZMIANA POGL�D
´
OW

W KWESTII MIŁO
´
SCI WŁASNEJ

10 W Biblii ostrzeżono także, że
w dniach ostatnich ludzie „b�d� kochać
samych siebie” (2 Tym. 3:1, 2). Nie jeste-
śmy wi�c zaskoczeni, że świat zach�ca do
myślenia tylko o sobie. W pewnej encyk-
lopedii stwierdzono, że w latach siedem-
dziesi�tych nast�pił boom na poradniki.
Niektóre „zach�cały, żeby poznać i zaak-
ceptować siebie oraz cieszyć si� z tego,
kim si� jest”.W jednej z takich ksi�żek na-
pisano: „Kochaj t� najpi�kniejsz�, najbar-
dziej interesuj�c� i najbardziej wartościo-
w� osob� na świecie—siebie”. Ponadto
ksi�żka ta zaleca „stworzenie własnego
systemu religijnego pozwalaj�cego na sa-
modzielne ustalanie swojego zachowania
na podstawie tego, co dyktuje ci sumienie
i co uznajesz za słuszne”.

11 Czy nie brzmi to znajomo? Do cze-
goś takiego Szatan nakłaniał Ew�. Powie-
dział jej, że może stać si� �podobna do
Boga—b�dzie znała dobro i zło’ (Rodz.
3:5). Obecnie wiele osób ma o sobie
tak wysokie mniemanie, że ich zdaniem
nikt—nawet Bóg—nie może im mówić,
co jest dobre, a co złe. Taka postawa sta-
ła si� szczególnie widoczna w pogl�dach
na małżeństwo.

� Zobacz na przykład ksi�żk� Pytania młodych ludzi—
praktyczne odpowiedzi, tom 1, rozdziały 24-26 i tom 2,
rozdziały 4 i 5.

10, 11. Jacy mieli być ludzie w dniach ostatnich?
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12 Biblia uczy, że m�ż i żona powin-
ni nawzajem si� szanować i poważnie
traktować przysi�g� małżeńsk�. Zach�ca
małżonków, żeby byli sobie oddani i zde-
cydowani pozostać razem. Wskazuje:
„M�żczyzna opuści ojca i matk�, a przy-
lgnie do swojej żony i stan� si� jednym
ciałem” (Rodz. 2:24). Zupełnie inaczej
zapatruj� si� na to osoby, które kieru-
j� si� m�drości� tego świata—twierdz�,
że każde z małżonków powinno skupić
si� na zaspokajaniu własnych potrzeb.
W pewnej ksi�żce na temat rozwodów
powiedziano, że „w niektórych ceremo-
niach ślubnych tradycyjna przysi�ga mał-
żeńska ‚póki śmierć nas nie rozł�czy’,
została zmieniona na ‚póki oboje b�dzie-
my si� kochać’”. Tak swobodne traktowa-
nie małżeństwa doprowadziło do rozbicia
niezliczonej liczby rodzin i ogromnych
cierpień emocjonalnych. Nie ma cienia
w�tpliwości, że pozbawione szacunku po-
dejście do małżeństwa jest głupie.

12. Jaki pogl�d na małżeństwo promuje świat?

13 Słowo Boże mówi: „Każdy, kto ma
pych� w sercu, budzi w Jehowie obrzy-
dzenie” (Prz. 16:5). Dlaczego Jehowa
brzydzi si� wyniosłymi ludźmi? Jednym
z powodów jest to, że ludzie, którzy ko-
chaj� przede wszystkim siebie i do te-
go samego zach�caj� innych, staj� si�
aroganccy tak jak Szatan. Pomyśl tyl-
ko, Szatan uważał, że Jezus—ten, któ-
rym Jehowa posłużył si� do stworzenia
wszystkiego—powinien pokłonić si� i od-
dać cześć jemu! (Mat. 4:8, 9; Kol. 1:15,
16). Chociaż osoby z tak wielkim ego mo-
g� myśleć, że s� m�dre, w oczach Boga s�
głupie.

BIBLIJNY POGL�D NA MIŁO
´
S

´
C WŁASN�

14 Biblia pomaga nam mieć zrównowa-
żone podejście do samych siebie. Przy-
znaje, że pewna miaramiłości własnej jest

13. Z jakiego powodu Jehowa brzydzi si� wynios-
łymi ludźmi?
14. W jaki sposób Rzymian 12:3 pomaga nam mieć
zrównoważone podejście do samych siebie?

Chrześcijanin stawia potrzeby innych ponad
własne—szczególnie potrzeby współmałżonka
(zobacz akapit 12)

Słudzy Boży z satysfakcj� wspominaj� swoje życie,
w którym kierowali si� m�drości� od Jehowy
(zobacz akapit 17)



stosowna. Jezus powiedział: „Masz ko-
chać swojego bliźniego jak samego sie-
bie”, co wskazuje, że powinniśmy w roz-
s�dny sposób dbać o swoje potrzeby
(Mat. 19:19). Ale Biblia nie uczy, że po-
winniśmy wynosić si� nad innych. Raczej
zach�ca: „Niczego nie czyńcie z kłótliwo-
ści czy z próżności, ale z pokor� uważaj-
cie innych za wyższych od siebie” (Filip.
2:3; odczytaj Rzymian 12:3).

15 Obecnie wiele osób uchodz�cych za
m�drewyśmiałoby te rady z Biblii. Ludzie
ci s�dz�, że uważanie innych za ważniej-
szych od siebie prowadzi do tego, że zo-
staniemy wykorzystani. Ale zastanówmy
si�, jakie rezultaty przyniósł promowa-
ny przez świat Szatana egoizm. Co sam
zaobserwowałeś? Czy egoiści s� szcz�śli-
wi? Czy maj� szcz�śliwe rodziny i praw-
dziwych przyjaciół? Czy nawi�zali blisk�
wi�ź z Bogiem? Co przynosi lepsze rezul-
taty—słuchanie m�drości tego świata czy
m�drości pochodz�cej ze Słowa Bożego?

16 Ludzie słuchaj�cy rad osób m�drych
w oczach tego świata s� jak turysta, który
pyta o drog� innego turyst�, chociaż obaj

15. Dlaczego uważasz, że to, co Biblia mówi o na-
szym stosunku do samych siebie, jest dobre?
16, 17. Za co możemy być wdzi�czni i dlaczego?

si� zgubili. Jezus tak powiedział o „m�d-
rych” ludziach w jego czasach: „To ślepi
przewodnicy. A gdy ślepy prowadzi ślepe-
go, obaj wpadn� do dołu” (Mat. 15:14).
Nic dziwnego, że m�drość tego świata
jest głupot� dla Boga.

17 M�dre rady z Biblii zawsze s� „poży-
teczne do nauczania, do upominania, do
korygowania, do karcenia zgodnie z pra-
wymi normami” (2 Tym. 3:16, przypis).
Możemy być wdzi�czni, że Jehowa przez
swoj� organizacj� chroni nas przed m�d-
rości� tego świata (Efez. 4:14). Ducho-
wy pokarm, jaki nam zapewnia, daje nam
siły potrzebne, żeby trzymać si� norm
zawartych w Jego Słowie. To prawdziwy
zaszczyt, że możemy kierować si� nieza-
wodn� m�drości� pochodz�c� z Biblii!
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OPISY ILUSTRACJI Na ilustracjach widzimy kilka
momentów z życia pewnego małżeństwa

´
Swiad-

ków. Strona 22: Pod koniec lat sześćdziesi�tych
brat i siostra bior� udział w głoszeniu. Strona 24:
W latach osiemdziesi�tych m�ż troszczy si�
o chor� żon�. Obserwuje to ich córeczka. Dzisiaj
małżeństwo to z przyjemności� wspomina szcz�ś-
liwe momenty z życia sp�dzonego na służeniu
Jehowie. Ich dorosła córka ze swoj� rodzin� cieszy
si� razem z nimi.

CZY SOBIE PRZYPOMINASZ?

˛ Dlaczego pogl�d tego
świata na moralność jest
dla Boga głupot�?

˛ Dlaczego przedstawiony
w Biblii pogl�d na seks
jest o wiele lepszy niż ten
propagowany przez świat?

˛ Jak Biblia pomaga nam
mieć zrównoważone
podejście do samych
siebie?

PIE
´
S

´
N 54

„To jest ta droga”



26

OBECNIE trudno jest zarobić na utrzymanie. Żeby za-
dbać o podstawowe potrzeby swoich rodzin, nasi bracia
cz�sto musz� sp�dzać w pracy dużo czasu. Inni codzien-
nie poświ�caj� kilka godzin na dojazdy.Wiele osób utrzy-
muje si�, wykonuj�c ci�żk� prac� fizyczn�. Pod koniec
dnia tacy bracia i siostry s� wyczerpani. Ostatni� rzecz�,
na któr� maj� ochot�, jest studiowanie.

2 Mimo wszystko musimy znajdować czas, żeby studio-
wać—naprawd� studiować—Słowo Boże oraz nasze pub-
likacje. Zależy od tego nasza wi�ź z Jehow� oraz perspek-
tywa na życie wieczne (1 Tym. 4:15, 16). W tym celu
niektórzy wstaj� wcześnie rano i korzystaj� z tego, że
w domu jest cicho, a ich umysł jest wypocz�ty. Inni rezer-
wuj� sobie spokojn� chwil� wieczorem i wtedy studiuj�
oraz rozmyślaj�.

3 Na pewno zgodzisz si�, że to ważne, żebyśmy znajdo-
wali czas na studium. Ale co powinniśmy studiować? Mo-
że powiesz: „Jest tyle materiałów do przeczytania, że
trudno za tym nad�żyć”. Rzeczywiście, chociaż niektó-
rym si� to udaje, dla wielu jest to wyzwaniem. Ciało Kie-
rownicze zdaje sobie z tego spraw�. Dlatego niedawno
podj�to decyzj� o zmniejszeniu ilości materiałów ukazu-
j�cych si� w formie drukowanej i elektronicznej.

4 Na przykład zrezygnowano z dalszego wydawania
Rocznika

´
Swiadków Jehowy, ponieważ wiele buduj�cych

1. Dlaczego niektórzy mog� nie mieć ochoty studiować?
2. Kiedy znajdujesz czas na studium?
3, 4. Jakie zmiany wprowadzono, jeśli chodzi o ilość publikowanych
materiałów, i dlaczego?

ARTYKUŁ
DO STUDIUM 22

Rozwijaj umiej�tność
studiowania!
„
˙
Zebyście umieli ocenić, co naprawd� si� liczy” (FILIP. 1:10).

PIE
´
S

´
N 35

�Upewniajmy si�,
co jest ważniejsze’

W SKR
´
OCIE

Jehowa zapewnia nam
mnóstwo materiałów,
które możemy ogl�dać,
czytać i studiować. Ten
artykuł pomoże ci zdecy-
dować, na czym si� skupić
podczas studium. Zawiera
też praktyczne podpowie-
dzi, które pomog� ci od-
nieść ze studium maksy-
maln� korzyść.



przeżyć jest zamieszczanych w serwi-
sie internetowym jw.org˙ oraz w co-
miesi�cznych audycjach w telewizji
JW Broadcasting˙. Czasopisma Strażni-
ca (wydanie do rozpowszechniania) oraz
Przebudźcie si�! ukazuj� si� tylko trzy ra-
zy w roku. Zmian tych nie wprowadzo-
no po to, żebyśmy mieli wi�cej czasu
na sprawy niezwi�zane z wielbieniem Je-
howy. Ich celem było umożliwienie nam
skupienia si� na tym, „co naprawd� si� li-
czy” (Filip. 1:10). Zastanówmy si� wi�c,
jak ustalić, co jest najważniejsze, i co zro-
bić, żeby odnieść ze studium pełn� ko-
rzyść.

USTAL PRIORYTETY
5 Co powinniśmy studiować w pierw-

szej kolejności? Każdego dnia musimy
poświ�cać czas na studiowanie Słowa Bo-
żego. Ilość rozdziałów, które przewidzia-
no na każdy tydzień w zborowym progra-
mie czytania Biblii, została zmniejszona,
żebyśmy mieli wi�cej czasu na rozmyśla-
nie nad ich treści� i wyszukiwanie dodat-
kowych informacji. Powinno nam cho-
dzić nie tylko o to, żeby przeczytać
wszystkie wersety na dany tydzień, ale
też o to, żeby treść Biblii poruszyła nasze
serce i przybliżyła nas do Jehowy (Ps.
19:14).

6 Co jeszcze należy uważnie studio-
wać? Na pewno powinniśmy si� przygo-
towywać do studium Strażnicy i zborowe-
go studium Biblii oraz analizować reszt�
materiału przewidzianego do omówienia
na zebraniu w tygodniu. Powinniśmy też
być na bież�co z każdymwydaniem Straż-
nicy i Przebudźcie si�!

5, 6. Jakie publikacje koniecznie powinniśmy
uważnie studiować?

7 Być może powiesz: „Dobrze, ale co
ze wszystkimi artykułami i filmami uka-
zuj�cymi si� w serwisie jw.org i w te-
lewizji JW Broadcasting? Przecież jest
ich mnóstwo!”. Zilustrujmy to przykła-
dem restauracji oferuj�cej wiele smacz-
nych dań. Klienci nie s� w stanie spró-
bować wszystkiego. Wybieraj� wi�c tylko
kilka rzeczy. Tak samo jest ze studiowa-
niem—jeśli nie jesteś w stanie nad�żyć za
wszystkimi materiałami w formie elek-
tronicznej, nie zniech�caj si�. Przeczytaj
i obejrzyj tyle, ile możesz. A teraz zajmij-
my si� tym, na czym polega studiowanie,
i co robić, żeby odnosić z niego pełn�
korzyść.

STUDIOWANIE WYMAGA WYSIŁKU!
8 Studiować to poznawać coś dokład-

nie, dociekać, analizować. To nie to
samo, co przejrzeć materiał i podkreś-
lić odpowiedzi. Na przykład kiedy przy-
gotowujesz si� do studium Strażnicy,
zwróć najpierw uwag� na wst�p do arty-
kułu („W skrócie”). Potem zastanów si�
nad jego tytułem, śródtytułami i pyta-
niami powtórkowymi. Nast�pnie powoli
i uważnie przeczytaj artykuł. W każdym
akapicie zwracaj uwag� na zdanie klu-
czowe. Zazwyczaj znajduje si� ono na po-
cz�tku akapitu i cz�sto wskazuje, co b�-
dzie w nim poruszone. Podczas czytania
zastanawiaj si�, w jaki sposób poszcze-
gólne akapity wi�ż� si� ze śródtytułem
i głównym tematem artykułu. Zanotuj

7. Czy powinniśmy si� zniech�cać, jeśli nie udaje
nam si� przeczytać albo obejrzeć wszystkiego, co
ukazuje si� w serwisie jw.org i telewizji JW Broad-
casting?
8. W jaki sposób można studiować Strażnic� i ja-
k� odniesiemy z tego korzyść?

MAJ 2019 27



28 STRA
˙
ZNICA

wszystkie nieznane słowa i rzeczy, o któ-
rych chciałbyś dowiedzieć si� wi�cej.

9 Studium Strażnicy to studium Biblii.
Zwracaj wi�c uwag� nawersety, szczegól-
nie te, które b�d� odczytane na zebraniu.
Staraj si� wychwycić, w jaki sposób uży-
te w nich słowa i wyrażenia przekazu-
j� myśl omówion� w akapicie. Zastana-
wiaj si� nad treści� czytanych wersetów
i nad tym, jak mógłbyś zastosować to,
czego si� z nich uczysz (odczytaj Jozu-
ego 1:8).

10 To zrozumiałe, że rodzice chc�, że-
by rodzinne wielbienie sprawiało dzie-
ciom przyjemność. Ale chociaż zawsze
powinni planować, czym b�d� si� zajmo-
wać w jego trakcie, nie powinni myśleć,
że każdego tygodnia musz� organizować
dzieciom jakieś niezwykłe i ekscytuj�-
ce zaj�cia. Oczywiście w ramach studium
można obejrzeć comiesi�czn� audycj� te-
lewizji JW Broadcasting, a czasem warto

9. (a) Dlaczego studiuj�c Strażnic�, powinniśmy
zwracać szczególn� uwag� na wersety i w jaki spo-
sób to robić? (b) Co w myśl Jozuego 1:8 powinni-
śmy robić oprócz przeczytania wersetu?
10. Dlaczego zgodnie z Hebrajczyków 5:14 w ra-
mach rodzinnego wielbienia rodzice powinni uczyć
dzieci studiować i wyszukiwać informacje?

zrobić coś wyj�tkowego, na przykład mo-
del arki Noego. Jednak ważne jest, żeby
dzieci uczyły si� też studiować. Musz�
na przykład nauczyć si� przygotowywać
do zebrań oraz wyszukiwać informacje
zwi�zane z problemami, z którymi styka-
j� si� w szkole (odczytaj Hebrajczyków
5:14). Jeśli poświ�caj� w domu troch�
czasu na studiowanie, łatwiej b�dzie im
si� skupić podczas zebrań, zgromadzeń
i kongresów, i to nie tylko na punktach
zawieraj�cych filmy. Oczywiście długość
każdej sesji studium b�dzie zależała od
wieku i charakteru dziecka.

11 Również osoby, którym pomagamy
poznać Bibli�, powinny nauczyć si� stu-
diować. Na pocz�tku cieszymy si� już
z tego, że gdy przygotowuj� si� do stu-
dium albo do zebrania, podkreślaj� od-
powiedzi. Ale musimy nauczyć zainte-
resowanych, jak szukać informacji oraz
jak prowadzić celowe studium osobiste.
Dzi�ki temu w razie problemów, zamiast
od razu pytać innych, co zrobić, b�d�
umieli samodzielnie znaleźć praktyczne
rady w naszych publikacjach.

11. Dlaczego to ważne, żeby uczyć zainteresowa-
nych, jak samodzielnie studiować?

Rodzice, uczcie
dzieci studiować
(zobacz akapit 10)
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WYZNACZ SOBIE CEL
12 Może nie jesteś molem ksi�żkowym

i wydaje ci si�, że nigdy nie b�dziesz
czerpał przyjemności ze studiowania.
Ale możesz si� tego nauczyć. Zacznij
od krótszych sesji, a później stopnio-
wo zwi�kszaj ilość czasu poświ�cane-
go na studium. Wyznacz sobie cel, któ-
ry chciałbyś osi�gn�ć. Oczywiście przede
wszystkim chcemy przybliżyć si� do Je-
howy. Bardziej krótkoterminowym ce-
lem może być znalezienie odpowiedzi na
pytanie, które ktoś ci zadał, albo infor-
macji o jakimś problemie, z którym si�
zmagasz.

13 Czy jesteś młody i chodzisz do szko-
ły? Koleżanki i koledzy z twojej kla-
sy prawdopodobnie wierz� w teori� ewo-
lucji. Chciałbyś bronić biblijnej nauki
o stwarzaniu, ale być może nie czujesz
si� na siłach. A wi�c musisz postudio-
wać! Mógłbyś sobie wyznaczyć dwa cele:
1) umocnić swoje przekonanie, że Stwór-
c� wszystkiego jest Bóg, i 2) lepiej przy-
gotować si� do bronienia prawdy (Rzym.
1:20; 1 Piotra 3:15). Najpierw zadaj so-
bie pytanie: „Jakimi argumentami moi
rówieśnicy popieraj� teori� ewolucji?”.
Potem starannie poszukaj informacji na
ten temat w naszych publikacjach. Sta-
wanie w obronie swoich przekonań może
być łatwiejsze, niż ci si� wydaje. Wi�k-
szość ludzi wierzy w ewolucj�, bo ktoś,
kogo szanuj�, powiedział im, że to praw-
da. Jeśli znajdziesz jedn� czy dwie myśli
na ten temat, możliwe, że b�dziesz w sta-

12. Jakie cele możemy sobie wyznaczać w zwi�zku
ze studium?
13. (a) Wyjaśnij, jak młoda osoba może si� przy-
gotować do obrony swoich przekonań w szkole.
(b) Jak możesz zastosować rad� z Kolosan 4:6?

nie udzielić satysfakcjonuj�cej odpowie-
dzi szczerze zainteresowanej osobie (od-
czytaj Kolosan 4:6).

ROZBUD
´
Z SWOJ� CIEKAWO

´
S

´
C

14 Załóżmy, że na najbliższym zebraniu
mamy analizować ksi�g� jednego z tak
zwanych proroków mniejszych, o którym
niewiele wiesz. Na pocz�tek mógłbyś po-
starać si� rozbudzić w sobie zaintereso-
wanie tym, co ten prorok napisał. Jak to
zrobić?

15 Po pierwsze, zadaj sobie pytanie:
„Co wiem o pisarzu tej ksi�gi? Kim był,
gdzie mieszkał, czym si� zajmował?”.
Jeśli dowiesz si� o nim wi�cej, łatwiej ci
b�dzie zrozumieć, dlaczego posługiwał
si� takimi, a nie innymi słowami i przy-
kładami. Czytaj�c Bibli�, zwracaj uwag�
nawyrażenia, które pokazuj�, jak� osob�
był pisarz.

16 Nast�pnie warto określić, kiedy dana
ksi�ga została spisana. Łatwo to zrobić,
korzystaj�c z „Zestawienia ksi�g biblij-
nych” znajduj�cego si� na końcu Pis-
ma

´
Swi�tego w Przekładzie Nowego

´
Swiata.

Oprócz tego postaraj si� przejrzeć tabele
z informacjami o prorokach i królach,
które znajdziesz w „Dodatku A6”. Jeśli
ksi�ga, która ci� interesuje, zawiera pro-
roctwa, dowiedz si� czegoś o warunkach
panuj�cych w czasie jej spisywania. Jakie
post�powanie lub sposób myślenia ludzi
prorok starał si� skorygować? Kto jesz-
cze żył w jego czasach? Żeby uzyskać peł-
ny obraz, może b�dziesz musiał zajrzeć

14-16. (a) Co możesz zrobić, żeby dowiedzieć si�
wi�cej o ksi�dze biblijnej, która nie jest ci dobrze
znana? (b) Wyjaśnij, jak podane wersety pomaga-
j� nam lepiej zrozumieć Ksi�g� Amosa. (Zobacz
też ramk� „Niech postacie biblijne ożyj� w twoim
umyśle!”).



do wi�cej niż jednego źródła. Na przy-
kład żeby lepiej zrozumieć, co działo si�
w czasach proroka Amosa, warto zajrzeć
do 2 Ksi�gi Królów i 2 Ksi�gi Kronik, do
których nawi�zuj� odnośniki w Amosa
1:1. Mógłbyś też przejrzeć ksi�g� Ozea-
sza, który żył w tym samym okresie co
Amos. Wszystkie te źródła pomog� ci le-
piej zrozumieć, w jakich czasach żył ten
prorok (2 Król. 14:25-28; 2 Kron. 26:1-
15; Oz. 1:1-11; Am. 1:1).

ZWRACAJ UWAG� NA SZCZEG
´
OŁY

17 Dobrze jest czytać Bibli� ze zdro-
w� doz� ciekawości. Załóżmy, że czy-
tasz znajduj�ce si� w 12 rozdziale Ksi�gi
Zachariasza proroctwo dotycz�ce śmier-

17, 18. Korzystaj�c z przykładu podanego w akapi-
tach lub swojego, wyjaśnij, jak zwracanie uwagi
na pozornie niemaj�ce znaczenia szczegóły może
sprawić, że studium osobiste b�dzie ciekawsze.

ci Mesjasza (Zach. 12:10). Kiedy docho-
dzisz do wersetu 12, dowiadujesz si�, że
„rodziny z rodu Natana” b�d� pogr�żone
z tego powoduw żałobie. Zamiast szybko
przejść dalej, zatrzymujesz si� i zadajesz
sobie pytanie: „Jaki jest zwi�zek mi�dzy
rodem Natana a Mesjaszem? Czy mog�
si� dowiedzieć wi�cej na ten temat?”. Je-
steś detektywem, który właśnie rozpo-
cz�ł swoje małe śledztwo. Odnośnik pro-
wadzi ci� do 2 Ksi�gi Samuela 5:13, 14,
sk�d dowiadujesz si�, że Natan był jed-
nym z synów Dawida. Drugi odnośnik
prowadzi do Ewangelii według Łukasza
3:23, 31 i wyjawia, że ze strony Marii Je-
zus był potomkiem właśnie Natana (zo-
bacz hasło „Heli 2” w leksykonie Wnikli-
we poznawanie Pism, tom 1, strona 805).
To odkrycie ci� fascynuje! Wiedziałeś,
że Jezus był potomkiem Dawida (Mat.
22:42). Ale Dawid miał ponad 20 synów.

Kiedy uważnie studiujemy Bibli�, zaczynamy dostrzegać,
że ludzie w niej opisani naprawd� istnieli i byli podobni
do nas. Rozważmy kilka szczegółów dotycz�cych Amosa.

* Był prostym człowiekiem. Zajmował si� hodowl�
owiec i �dogl�daniem fig na sykomorach’ (Am. 1:1;
7:14).

* Był gotowy opuścić swój dom wJudzie, żeby jako
prorok wypełnić zadanie w Izraelu (Am. 7:15).

*
˙
Z�dano od niego, żeby przestał głosić (Am. 7:10-13).

Czy widzisz podobieństwa mi�dzy życiem Amosa
a swoim? Być może masz wiele wspólnego również
z innymi postaciami opisanymi w Biblii. Dzi�ki wnikli-
wemu studium stan� si� one dla ciebie bardziej realne!

Niech postacie biblijne
ożyj� w twoim umyśle!
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Zachariasz wskazał, że to właśnie ród Na-
tana b�dzie miał szczególny powód, żeby
opłakiwać śmierć Jezusa. Czy to nie jest
niesamowite?

18 A oto inny przykład. W pierwszym
rozdziale Ewangelii według Łukasza czy-
tamy, że gdy anioł Gabriel odwiedził Ma-
ri�, powiedział o maj�cym si� jej uro-
dzić synu: „Stanie si� on wielki i b�dzie
nazywany Synem Najwyższego, a Bóg
Jehowa da mu tron Dawida, jego oj-
ca. B�dzie królował nad domem Jaku-
ba na zawsze” (Łuk. 1:32, 33). Zwykle
skupiamy si� na pierwszej cz�ści or�dzia
Gabriela, a wi�c na tym, że Jezus „b�-
dzie nazywany Synem Najwyższego”. Ale
anioł prorokował też, że Jezus „b�dzie
królował”. Wi�c zadajemy sobie pytanie,
co te słowa Gabriela mogły znaczyć dla
Marii. Czy zrozumiała z nich, że Jezus
zast�pi króla Heroda lub jednego z je-
go nast�pców i stanie si� władc� Izraela?
Gdyby został królem, Maria stałaby si�
królow� matk�, a jej rodzina mieszkałaby
w pałacu królewskim. Ale sprawozdanie
biblijne nie mówi, że Maria wspomniała
o tym Gabrielowi. Nigdzie też nie czyta-
my, że zabiegała o wysok� pozycj�, jak to
zrobiło dwóch uczniów Jezusa (Mat. 20:
20-23). To kolejny szczegół przekonuj�-

cy nas o tym, że Maria była bardzo po-
korn� kobiet�.

19 Pami�tajmy, naszym głównym celem,
kiedy studiujemy Bibli� i chrześcijańskie
publikacje, jest przybliżanie si� do Jeho-
wy. Chcemy też wyraźniej dostrzec, �ja-
kimi jesteśmy ludźmi’ i co powinniśmy
zmienić, żeby podobać si� Bogu (odczy-
taj Jakuba 1:22-25; 4:8). Dlatego przed
każdym studium powinniśmy poprosić
Jehow� o Jego ducha. Błagajmy Go, że-
by pomógł nam w pełni skorzystać ze
studiowanego materiału i spojrzeć na sa-
mych siebie tak, jak On na nas patrzy.

20 Wszyscy starajmy si� być jak sługa
Boży, którego psalmista opisał w nast�-
puj�cy sposób: „Rozkoszuje si� prawem
Jehowy i uważnie je czyta dniem i noc�.
(...) Powiedzie mu si� we wszystkim, cze-
go si� podejmie” (Ps. 1:2, 3).

19, 20. Jakie cele zgodnie z Jakuba 1:22-25 i 4:8
powinniśmy mieć podczas naszego studium?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

OPISY ILUSTRACJI Strona 28: Rodzice ucz�
dzieci przygotowywać si� do studium Strażnicy.
Strona 30: Brat szuka informacji o pisarzu biblij-
nym Amosie. Obrazki w tle pokazuj�, co brat widzi
oczyma wyobraźni, czytaj�c sprawozdania biblijne
i rozmyślaj�c nad nimi.

JAK BY
´
S ODPOWIEDZIAŁ?

˛ Dlaczego to ważne, żeby
nauczyć si� studiować?

˛ Jaki jest zwi�zek mi�dzy
wersetem przewodnim
z Filipian 1:10 a studium
osobistym?

˛ Jak możemy rozbudzić
w sobie zainteresowanie
jakimś zagadnieniem
biblijnym?
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Daj mi poznać swoje drogi
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Najlepsza nagroda, jak� w życiu
wygrałem
Co sprawiło, że zawodowy tenisista zrezygno-
wał z obiecuj�cej kariery sportowej i został
kaznodziej�?

(Patrz: NAUKI BIBLIJNE ˛ SPOK
´

OJ I SZCZ�-´
SCIE).

TEMATYKA RODZINNA
Jak okazywać uczucia
Jak m�żowie i żony mog� si� nawzajem upew-
niać, że naprawd� im na sobie zależy? Pomo-
g� im w tym cztery sugestie oparte na zasa-
dach biblijnych.

(Patrz: NAUKI BIBLIJNE ˛ MAŁ
˙
ZE

´
NSTWO

I RODZINA).
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STRONATYTUŁOWA:
Rodzice chroni� swoje dzieci przed
wykorzystaniem, przekazuj�c im odpowiednie
informacje na temat seksu. W tym celu
korzystaj� z materiałów przygotowanych
przez Boż� organizacj� (zobacz artykuł
do studium nr 19, akapity 19-22)

W TYM NUMERZE
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Artykuł do studium nr 18: 1-7 lipca 2
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