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"Czekaj na Jehowę" jest powszechnym zwrotem słyszanym w całej społeczności Świadków Jehowy. 
Są powtarzającymi się instrukcjami Ciała Kierowniczego skierowanymi do tych, którzy kwestionują 
interpretację Pisma Świętego przedstawiane przez Ciało Kierownicze. Pozornie, fraza ta zachęca do 
szacunku w stosunku do spraw Jehowy i Jego czasu progresywnego objawienia prawdy. Pozornie ma to 
uświadomić, iż nie jest właściwym bycie zadufanym w sobie lub poleganie na swojej wiedzy.  Ale w 
rzeczywistości, wyrażenie to ma na celu zniechęcenie Świadków Jehowy do angażowania się w 
samodzielnym myśleniu. Powoduje to zastój myśli oraz aktywności ducha i sprzyja najgorszemu rodzajowi 
braku szacunku dla Jehowy i Jezusa Chrystusa.

    Mówimy o tym, ponieważ rada aby "czekać na Jehowę" wchodzi w grę tylko wtedy, gdy ktoś czyta 
Pismo i widzi konflikt między tym, co mówi Pismo Święte a tym czego naucza Ciało Kierownicze.  
Praktycznie w każdym przypadku, gdy takie różnice zostały przedstawione starszym i innym nadzorcom, 
wszystkie strony zgadzają się lub nie mają argumentów przeciwko zrozumieniu osoby, która przedstawia 
konkretne różnice.  A jeśli się nie zgadzają, po prostu pokazują biblijne wyjaśnienie, dlaczego prezentowane
różnice są złe i pozostawiają daną osobę z tym tematem. Tak więc, gdy rada aby "czekać na Jehowę" jest 
podana, oznacza to przyznanie, że poglądy tej osoby są prawdopodobnie poprawne.  Ale dlatego, że Ciało 
Kierownicze nie doszło do tego zrozumienia lub nie zdecydowało się go opublikować, to uważa się, że jest 
niepoprawne przyjąć takie rozumienie jako prawdziwe. Tak, naprawdę, gdy ktoś mówi aby "czekać na 
Jehowę", to tak naprawdę oznacza to, że trzeba "czekać na Ciało Kierownicze".  

    Nasuwa się pytanie: Czy Ciało Kierownicze jest rzecznikiem Jehowy? Jeśli tak jest, to absolutnie 
musimy czekać na Ciało Kierownicze, które opublikuje sprawę i dopiero możemy w to uwierzyć.  Ale jeśli nie
są, to bylibyśmy winni "posłuszeństwa wobec ludzi, a nie Boga."  Nie bylibyśmy po prostu ślepymi 
podążającymi za ślepymi, ale bylibyśmy widzącymi podążającymi za ślepymi. Nie ma usprawiedliwienia dla 
takiego postępowania:

"Jezus rzekł do nich: „Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. Ale teraz 
mówicie: ‚Widzimy’. Wasz grzech pozostaje”." - Jana 9:41

    
    Oczywiście, Ciało Kierownicze zachowuje ostrożność mówiąc, że nie jest prorokiem i że ich 
publikacje nie są natchnione przez Boga.  Jeszcze potwierdzają boskie powołanie w oparciu o narcystyczną
interpretację przypowieści - przypowieść o niewolnik wiernym i roztropnym. (Mateusza 24:45-47) I sugerują 
z pełnym przekonaniem, że mówią iż Jehowa przemawia za pośrednictwem ich nauczania a co za tym idzie,
wszystko co jest w opozycji do ich nauk jest odstępstwem. Ci którzy nie zgadzają się z ich naukami muszą 
być odrzuceni przez rodziny i przyjaciół a ci wszyscy muszą podążać za ich wskazówkami " bez względu na 
to czy z naszego lub strategicznego punktu widzenia będą one rozsądne lub nie." (Strażnica, 15 listopada 
2013 wydanie do studium, str. 20, pkt 17).  Ale według prostego czytania Pisma, Ciało Kierownicze 
Świadków Jehowy nie jest rzecznikiem Jehowy. Jest nim kto inny:

"Bóg, który dawno temu przy wielu okazjach i wieloma sposobami przemawiał 
do naszych praojców za pośrednictwem proroków, przy końcu tych dni 
przemówił do nas za pośrednictwem Syna, którego ustanowił dziedzicem 
wszystkiego i przez którego uczynił systemy rzeczy. "- Hebrajczyków 1:1-2

    Nie ma wątpliwości co do powołania Jezusa jako rzecznika Boga.  Pismo Święte w jasny sposób 
wyjaśnia, kto został "mianowany dziedzicem wszystkich rzeczy" i jedynym "przez którego uczynił system 
rzeczy."



"A Jezus podszedł i powiedział do nich, mówiąc: „Dano mi wszelką władzę w 
niebie i na ziemi." - Mateusza 28:18

"Dlatego też Bóg wyniósł go na wyższe stanowisko i życzliwie dał mu imię, które 
przewyższa wszelkie inne imię, żeby w imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano 
tych w niebie i tych na ziemi, i tych pod ziemią i żeby wszelki język otwarcie 
uznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga, Ojca."- Filipian 2:9-11

"On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia; 
bo za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne w niebiosach i na 
ziemi, co widzialne i co niewidzialne — czy to trony, czy zwierzchnictwa, czy 
rządy, czy władze. Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego." - 
Kolosan 1:15-16

        
    I to stanowisko jako rzecznika Boga, nie zostało rozdane innym:
            

"Bo gdzie jest dwóch lub trzech zebranych w moim imieniu, tam jestem pośród 
nich”." - Mateusza 18:20

"ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami 
przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”."- Mateusza 28:20

                                
"gdyż powiedziano na świadectwo: „Tyś kapłanem na wieki na sposób 
Melchizedeka”. "- Hebrajczyków 7:17

                 
"Ponadto wielu musiało kolejno stawać się kapłanami, gdyż śmierć 
uniemożliwiała, żeby nimi pozostali, ale on, dzięki temu, że pozostaje żywy na 
wieki, ma swoje kapłaństwo bez następców. Dlatego też może całkowicie 
wybawić tych, którzy przez niego przystępują do Boga, ponieważ zawsze żyje, 
aby się za nimi ujmować."- Hebrajczyków 7:23-25

"I w nikim innym nie ma wybawienia, bo nie ma pod niebem żadnego innego 
imienia danego ludziom, dzięki któremu mamy zostać wybawieni." - Dzieje 4:12

Tak więc, gdy chcemy poznać wolę Jehowy, wszystko co musisz zrobić, to zajrzeć do nauk Jezusa i 
słuchać go:

"Gdy on jeszcze mówił, oto ocienił ich jasny obłok i oto głos z obłoku powiedział:
„To jest mój Syn, umiłowany, którego darzę uznaniem; jego słuchajcie”."- 
Mateusza 17:5

"I utworzył się obłok, który ich ocienił, a z obłoku dobiegł głos: „To jest mój Syn, 
umiłowany; jego słuchajcie”."- Marka 9:7

"A z obłoku dobiegł głos, mówiący: „To jest mój Syn, ten wybrany. Jego 
słuchajcie”. "- Łukasza 9:35

Jeśli Jezus stwierdził coś wyraźnie i jednoznacznie, to musimy słuchać i być posłusznym słowom 
Jezusa.  Żaden człowiek nie ma prawa do zmiany jasnego przesłania Jezusa.  Żadne prorocze interpretacje
podawane przez mężczyzn nie mogą zmienić jasnych nauk Jezusa. Wyobraź sobie, jak musi się czuć 
Jezus, gdy jego naśladowcy są tak zdezorientowani przez mężczyzn, którzy decydują że muszą "czekać na 
Jehowę", aby wiedzieć, w co wierzyć.  Można zilustrować to w ten sposób:

Wyobraź sobie, że jesteś przełożonym w pracy, a pracownicy, którzy pracują pod tobą odmawiają 
stosowania się do twoich instrukcji.  Zamiast tego, mówią, że będą czekać na właściciela firmy, aby 
powiedział im, co mają robić!  Jak byś się czuł?  Czy uważasz że ci pracownicy są z tobą w "jedności"? Czy 
postrzegasz ich jako dobrych pracowników?  Wręcz przeciwnie !  Jest bardziej prawdopodobne, że będziesz
na nich wściekły za ich rażący brak szacunku.  Jakże możemy oczekiwać że Chrystus czuje się inaczej? Ci, 
którzy nie chcą słuchać Jezusa i domagają się od Jehowy aby ich uczył, spotkają się z pewnym 
rozczarowaniem.



Jest jeszcze wielu potykających się o władzę Jezusa. Wielu po prostu nie chce słuchać Jezusa. Na 
przykład, Jezus bardzo wyraźnie wskazał, że każdy, kto chce go naśladować, musi "jeść i pić" jego „ciało i 
krew”, aby być w jedności z Nim, aby mieć życie i aby zmartwychwstać.

"Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie 
spożywali ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w 
sobie. Każdy, kto pożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja 
wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Moje ciało - to prawdziwy pokarm, a krew 
moja - to prawdziwy napój. Kto pożywa moje ciało i pije moją krew, stanowi 
jedno ze Mną, a Ja z nim." - Jana 6:53-56 ( Biblia Warszawsko-Praska )

Jednak każdego roku, Świadkowie Jehowy i różne pochodne grupy, wstrzymują się od udziału w 
corocznej Pamiątkowej Wieczerzy.  Jezus powiedział: " Każdy ". Lecz Ciało Kierownicze uczy, że tylko 
bardzo niewielka liczba osób może uczestniczyć w Wieczerzy.  Więc zamiast przeciwstawić się ciału 
mężczyzn, bracia decydują że muszą "czekać na Jehowę."  Pozwalają człowiekowi kierować ich umysłami i 
umieścić je w konflikcie z Jezusem.  W tym sporze - Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy przeciw 
Jezusowi,  jest całkiem jasne, kto zwycięży.  Ale zamiast bycia u boku Jezusa lub "w jedności" z Jezusem, 
wielu wymaga aby Jehowa przemówił, a wtedy będą wiedzieć, kogo słuchać!

Ale nawet jeśli nie było to wyraz wielkiego szacunku, zastanawiamy się, w jaki sposób spodziewają 
się, że Jehowa będzie przemawiał i wyjaśniał sprawy?  Czy oni oczekują przyjścia głosu z nieba? Na co oni 
czekają?  W przeszłości, gdy Pan miał coś do powiedzenia, to objawiał się prorokom. (Amos 3:7) Kto jest 
większym prorokiem niż Jezus ?  Dopóki Ojciec nie uczyni kolejnego wyraźnego sygnału, że teraz mówi 
przez kogoś innego niż Jezus, wszyscy ci, którzy starają się zadowolić Ojca, muszą być posłusznym i stać 
po stronie Jezusa we wszystkich kontrowersyjnych sprawach.

Dziś, jeśli Jehowa miał by przemawiać, jesteśmy pewni, że powiedział by On: "Na co czekasz?  
Dałem wszystkie uprawnienia Mojemu Synowi.  Nie można go omijać. Kiedy on mówi, to Ja mówię. "  To jest
znaczenie tych pism:
                

"Na to Jezus odezwał się do nich: „Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Syn nie 
może nic uczynić z własnej inicjatywy, lecz tylko to, co widzi, że czyni Ojciec. 
Cokolwiek bowiem Ten czyni, podobnie czyni również Syn."- Jana 5:19

"Ja nie mogę nic uczynić z własnej inicjatywy; sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój 
jest prawy, ponieważ nie szukam własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał." 
- Jana 5:30

"Ja i Ojciec jedno jesteśmy" - Jana 10:30

"Jezus mu rzekł: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do 
Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie." - Jan 14:6

W I wieku Żydzi również zakwestionowali  autorytet Jezusa.  Spór pomiędzy Sanhedrynem a 
Jezusem.  Oni też "czekali na Jehowę", aby wyjaśnić, czy wierzyć nauczaniu uczonych w Piśmie i 
faryzeuszy, czy nauczaniu Jezusa. Oto co się stało:

"Jezus rzekł do nich: „Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, bo ja
od Boga wyszedłem i tu jestem. Wcale też nie przyszedłem z własnej inicjatywy, 
lecz On mnie posłał. Dlaczego nie wiecie, co mówię? Dlatego, że nie możecie 
słuchać mego słowa. Wy jesteście z waszego ojca, Diabła, i chcecie spełniać 
pragnienia waszego ojca. Ten był zabójcą, gdy rozpoczął, i nie stał mocno w 
prawdzie, ponieważ prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, mówi zgodnie z
własnym usposobieniem, gdyż jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ja natomiast 
mówię prawdę i dlatego mi nie wierzycie. Kto z was udowodni mi grzech? Jeżeli 
mówię prawdę, czemuż mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, ten słucha wypowiedzi
Bożych. Wy dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga”." - Jana 8:42-47

Wierzymy, że Jezus nadal patrzy tak samo, na tych, którzy kwestionują jego autorytet i jego 
przesłanie.  Wszyscy, którzy odmawiają posłuszeństwa jego jasnym, jednoznacznym, prostym i otwartym 
naukom znajdą się wśród adresatów tej wiadomości:



"„Nie każdy, kto do mnie mówi: ‚Panie, Panie’, wejdzie do królestwa niebios, lecz 
tylko ten, kto wykonuje wolę mego Ojca, który jest w niebiosach. Wielu mi powie 
w owym dniu: ‚Panie, Panie, czyśmy w twoim imieniu nie prorokowali i w twoim 
imieniu nie wypędzali demonów, i w twoim imieniu nie dokonywali wielu 
potężnych dzieł?’ Ale ja wtedy im wyznam: Nigdy was nie znałem! Odstąpcie ode
mnie, czyniciele bezprawia." - Mateusza 7:21-23

To jest poważna sprawa.  To jest kwestia zbawienia.  Ci, którzy nie chcą czcić i słuchać Jezusa 
Chrystusa, i którzy oczekują, że Jehowa mówi zamiast Jezusa, odwrócą się od królestwa.  Tych, którzy  
"czekają na Jehowę" pytamy, Czy jesteś skłonny do ryzyka tego wyniku? Czy uważasz, że Jehowa 
usprawiedliwi twoje czekanie zamiast posłuszeństwa?  Jest to z pewnością do przemyślenia !

Co do Ciała Kierowniczego, maja oni interes, w zachowaniu naszych braci zdezorientowanych i w 
ciemności. Mają to samo nastawienie psychiczne, który było prezentowane przez Sanhedryn.  

"Wtedy naczelni kapłani i faryzeusze zebrali Sanhedryn i zaczęli mówić: „Co 
mamy uczynić, skoro ten człowiek dokonuje wielu znaków? Jeżeli go tak 
pozostawimy, wszyscy w niego uwierzą i przyjdą Rzymianie, i zabiorą zarówno 
nasze miejsce, jak i nasz naród”. Lecz jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był 
arcykapłanem, rzekł im: „Wy w ogóle nic nie wiecie i nie bierzecie pod uwagę, że 
to jest dla was korzystne, aby jeden człowiek umarł za lud, a nie, żeby został 
zgładzony cały naród”." - Jana 11:47-50

    To jest obawa Ciała Kierowniczego - że stracą swoje miejsce i kontrolę narodu Świadków Jehowy.  Tak 
więc, uważają, że lepiej uciszyć tych, którzy mówią w imieniu Jezusa, niż pozwolić narodowi Świadków 
Jehowy aby został zniszczony.  Co za głupota!  Przez słuchanie Jezusa, społeczność Świadków Jehowy 
będzie zbawiona!   

    To jest to nad czy pracujemy.  Dlatego musimy stale wywierać na naszych braci potrzebę otwartego 
wyznania zjednoczenia z Jezusem, akceptacji jego oferty synostwa z Bogiem i uczestniczenia w 
Pamiątkowych emblematach "tak często, jak"  się razem spotykają, a zwłaszcza w rocznicę ostatniej 
Wieczerzy Pańskiej. 

    Nie ma większego obowiązku, niż wejść w jedność z Chrystusem Jezusem.  Nie pozwól aby błąd 
aroganckich mężczyzn spowodował że nasza organizacja ludzi dla Boga, wpadła do dołu. (Mateusza 
15:14) Modlimy się, aby nasi bracia wśród Świadków Jehowy stanęli z Jezusem i porzucili paraliżującą radę
do "czekania na Jehowę." Bo nie trzeba czekać. Zbawiciel i "uosobienie prawdy" (Jana 14:6) już przyszedł!

    Czekamy na Wasze komentarze.

"Elaia Luchnia"
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