
 
 

 

 

Dodatek 5. 

 

Nowe nauki z lat 2012-2017 
 

 Ponieważ od momentu wydania naszej książki w roku 2012 

upłynęło kilka lat i pewne nauki Świadków Jehowy uległy zmianie, 

postanowiliśmy najważniejsze z nich tu skrótowo przedstawić. 

 

Rok 2012 
 

 1) Wprowadzono naukę, że mocarstwo anglo-amerykańskie 

powstało na początku „dnia Pańskiego”, czyli w roku 1914, a nie w 

roku 1763 roku, jak uczono dotychczas (Strażnica 15.06 2012 s. 19). 

 2) Zmniejszono miesięczną ‘minimalną’ liczbę godzin głoszenia 

dla pionierów specjalnych ze 140 godz. do 130 godz. (Nasza Służba 

Królestwa Nr 7, 2012 s. 1). 

 

Rok 2013 
 

 1) Wydano nowy i zarazem zmieniony angielski przekład Biblii, 

New World Translation of the Holy Scriptures 2013. Dokonano w 

nim wielu zmian w tekście (np. dodano w 6 miejscach imię Jehowa – 

Sdz 19:18, 1Sm 2:25, 6:3, 10:26, 23:14, 16). 

 2) Wprowadzono naukę, że „niewolnikiem wiernym i 

roztropnym” jest tylko Ciało Kierownicze, a nie cały „ostatek” 

pomazańców (Strażnica 15.07 2013 s. 22). 

 3) Wprowadzono naukę, że „niewolnik wierny i roztropny” nie 

istniał w I wieku, ale dopiero powołany został pierwszy raz w roku 

1919 (Strażnica 15.07 2013 s. 21). 

 4) Wprowadzono naukę: „Czy przed rokiem 1914 Badacze Pisma 

Świętego byli ustanowionym narzędziem, poprzez które Chrystus 

miał karmić swoje owce? Odpowiedź brzmi: Nie.” (Strażnica 15.07 

2013 s. 18-19). 



 
 

 

 5) Wprowadzono naukę, że „mieniem” „niewolnika” z Mt 24:47 

jest „Królestwo Mesjańskie”, a nie majątek Towarzystwa Strażnica 

(Strażnica 15.07 2013 s. 24-25). 

 6) Wprowadzono naukę, że „mienie” z Mt 24:47 „niewolnik” 

otrzyma podczas „wielkiego ucisku”, a nie, że otrzymał je w roku 

1919 (Strażnica 15.07 2013 s. 8). 

 7) Wprowadzono naukę, że nie istnieje „klasa złego niewolnika”, 

jak uczono do tej pory (Strażnica 15.07 2013 s. 24). 

 8) Wprowadzono naukę, że pomazańcy będą zabrani do nieba 

przed Armagedonem, choć wcześniej uczono inaczej (Strażnica 

15.07 2013 s. 8). 

 9) Wprowadzono naukę, że pomazańcy „jaśnieć” będą według Mt 

13:43 „w niebiańskim Królestwie”, a nie podczas „działalności 

ewangelizacyjnej” (Strażnica 15.07 2013 s. 14). 

 10) Wprowadzono naukę, że „czeladzią” są „zarówno pomazańcy, 

jak i drugie owce”, a nie tylko pomazańcy rozpatrywani jako 

jednostki (Strażnica 15.07 2013 s. 20, 22). 

 11) Wprowadzono naukę, że Jezus rozpoczął inspekcję duchowej 

świątyni w roku 1914, a nie w roku 1918, jak uczono od roku 1922 

(Strażnica 15.07 2013 s. 11, 14). 

 12) W związku z tym, że przyjście Jezusa do świątyni 

przeniesiono z roku 1918 na rok 1914 (patrz powyżej), zmieniła się 

liczba Jego powrotów. Obecnie są dwa (w roku 1914 i w 

Armagedonie), a przed rokiem 2013 uczono o trzech przyjściach (w 

roku 1914, 1918 i w Armagedonie) (Strażnica Nr 5, 2004 s. 16). 

 13) Wprowadzono naukę, że „zgrzytanie zębami” przez 

chrześcijaństwo nastąpi dopiero w przyszłości, a nie, iż występuje 

ono obecnie (Strażnica 15.07 2013 s. 13-14). 

 14) W Polsce wprowadzono wózki i „przenośne stojaki z 

literaturą” do wystawiania na uczęszczanych przez przechodniów 

ulicach (Nasza Służba Królestwa Nr 7, 2013 s. 6). Na Zachodzie 

rozstawiano je o rok wcześniej (ilustracja Strażnica 15.10 2012 s. 1). 

 15) Wprowadzono nowy zwyczaj co do kontaktu z wykluczonymi 

podczas zebrań: „Obojętnie czy wykluczony siedzi obok krewnego, 

czy któregokolwiek innego członka zboru, nie powinno to budzić 

zastrzeżeń jeśli tylko zachowuje się właściwie” (Strażnica 01.08 



 
 

 

2013 s. 8). Wcześniej przez całe lata nie tolerowano takiego kontaktu 

(Strażnica Nr 2, 1961 s. 16). 

 

Rok 2014 
 

 1) Ogłoszono, że wydanie kolejnego nowego śpiewnika 

podyktowane jest pogłębieniem „zrozumienia Biblii” i zmianą 

słownictwa dostosowanego do nowej angielskiej Biblii z roku 2013 

(Nasza Służba Królestwa Nr 12, 2014 s. 7). 

 2) Ogłoszono, że nie wiadomo, czy zmartwychwstali na ziemi 

będą zawierać związki małżeńskie, choć wcześniej zaprzeczano temu 

(Strażnica 15.08 2014 s. 29-30). 

 3) W sprawie „tego pokolenia” ogłoszono, że istotny jest czas 

pomazania „namaszczonych” z Towarzystwa Strażnica i zazębiania 

się okresów pomazania dwóch grup, a nie zazębiania się okresów ich 

życia (jak uczono od roku 2010). W związku z tym czas, który 

pozostał do „wielkiego ucisku”, został skrócony (Strażnica 15.01 

2014 s. 31). 

 4) Starszych w zborach zaczynają powoływać obwodowi, a nie jak 

dotychczas Biuro Oddziału (krajowe) w porozumieniu z Ciałem 

Kierowniczym (Strażnica 15.11 2014 s. 28-29). 

 5) Wprowadzono poprzez nowy statut nową nazwę Świadkowie 

Jehowy w Polsce, zamiast dotychczasowej Strażnica – Towarzystwo 

Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków 

Jehowy w Polsce (List Do wszystkich zborów w Polsce 21.05 2014 

r.). Według statutu wprowadzono też „urząd duchowy” i „charakter 

zakonny” dla pewnej grupy Świadków Jehowy. Patrz statut: 

https://drive.google.com/file/d/0B6x59Q9rx60oU1E5blB6OFBieFE/

view?pref=2&pli=1  

 

Lata 2015-2016 
 

 1) Ogłoszono, że Nabot nie symbolizuje ani Jezusa, ani 

pomazańców, jak uczono wcześniej (Strażnica 15.03 2015 s. 10). 

 2) Zapowiedź rezygnacji z częstego stosowania pierwowzorów i 

ich odpowiedników (Strażnica 15.03 2015 s. 18). 

https://drive.google.com/file/d/0B6x59Q9rx60oU1E5blB6OFBieFE/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B6x59Q9rx60oU1E5blB6OFBieFE/view?pref=2&pli=1


 
 

 

 3) Zmieniono interpretację przypowieści: o talentach, o 

niewolniku niegodziwym i gnuśnym, o 10 dziewicach (Strażnica 

15.03 2015 s. 13, 24). 

 4) Ogłoszono, że Gog to nie szatan, lecz „koalicja narodów” (Ez 

38-39) i buntownicy (Ap 20:8) (Strażnica 15.05 2015 s. 29-30). 

 5) Podano, że tylko niektóre, a nie wszystkie, kopie Septuaginty z 

okresu między II wiekiem p.n.e. a I wiekiem n.e. zawierały tetragram 

JHWH (Strażnica 15.12 2015 s. 10). 

6) Zapowiedź z zebrania statutowego w październiku 2015 roku: 

współczesna niewola babilońska Świadków Jehowy trwała od II 

wieku n.e. do roku 1919, a nie w latach 1918-1919 (Strażnica marzec 

2016 s. 29). Jeszcze wcześniej uczono, że Babilon wielki upadał w 

roku 1878 lub 1881 (Dokonana Tajemnica 1925 s. 325; Przyjdź 

Królestwo Twoje 1919 s. 136). 

7) Zapowiedź z zebrania statutowego w październiku 2015 roku: 

Jezus i aniołowie będą stawiać znak z Ez 9, a nie pomazańcy, oraz 

nie dzieje się to obecnie, ale dopiero przed samym wielkim uciskiem 

(Strażnica czerwiec 2016 s. 16-17). Jeszcze wcześniej (przed rokiem 

1931) nauczano, że stawiającym ten znak był C. T. Russell 

(Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1926] s. 473). 

 8) Zapowiedź z zebrania statutowego w październiku 2015 roku: 

Nasza Służba Królestwa od roku 2016 zostaje zastąpiona przez 

biuletyn Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań 

(Zorganizowani do spełniania woli Jehowy 2015 s. 59). 

 9) Zapowiedź z zebrania statutowego w październiku 2015 roku: 

od roku 2016 miesięczniki Przebudźcie się! i Strażnica „do 

rozpowszechniania” stają się dwumiesięcznikami. 

 10) Zapowiedź z zebrania statutowego w październiku 2015 roku: 

nowy rodzaj zebrania zborowego od roku 2016, Chrześcijańskie 

życie i służba, zamiast Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej 

(Zorganizowani do spełniania woli Jehowy 2015 s. 59-61). 

 11) Przez wiele lat w zborach nie pozwalano na żaden aplauz 

podczas ponownego przyjmowania osób wykluczonych z organizacji 

Świadków Jehowy. W roku 2016 zmieniono ten zwyczaj: „Dlatego 

gdy starsi podają ogłoszenie o przyłączeniu, obecni mogą 

spontanicznie, ale zarazem w sposób godny, wyrazić radość 

oklaskami” (Strażnica maj 2016 s. 32). 



 
 

 

 12) Przedstawiono nową interpretację swojej historii. Wcześniej 

pisano: „Od r. 1914 do 1918 świadkowie Jehowy byli więźniami 

duchowego, czyli nowoczesnego Babilonu. Nazwy Babilon Biblia 

używa do określenia tego złego świata pozostającego pod władzą 

Diabła. (...) Tych »dwóch świadków«, którzy się stali jakby trupami, 

wyobraża świadków Jehowy, którzy w roku 1918 umarli duchowo” 

(Od raju utraconego do raju odzyskanego 1960 s. 188). W roku 2016 

ogłoszono: „W minionych latach uważaliśmy, że Jehowa był 

niezadowolony ze swoich sług, ponieważ podczas I wojny światowej 

nie wykazywali gorliwości w głoszeniu. (...) Dokładniejsze 

przeanalizowanie teokratycznej historii pozwoliło nam lepiej 

zrozumieć szczegóły dotyczące niewoli babilońskiej. W gruncie 

rzeczy w latach 1914-1918 Badacze Pisma Świętego dali ogromne 

świadectwo” (Strażnica listopad 2016 s. 27-28). 

 13) Ogłoszono, że w niektórych krajach Świadkowie Jehowy 

mogą posiadać brodę: „A czy jest stosowne, żeby brat nosił brodę? 

Noszenie brody było jednym z nakazów Prawa Mojżeszowego. 

Jednak chrześcijan to Prawo nie obowiązuje (...). W niektórych 

krajach noszenie zadbanej brody może nie budzić zastrzeżeń i wcale 

nie musi odwracać uwagi od głoszonej przez nas dobrej nowiny. 

Nawet niektórzy zamianowani bracia noszą tam brody. Mimo to 

część braci postanowiła z tego zrezygnować (...). W innych kulturach 

nie ma zwyczaju noszenia brody i dlatego nie byłoby to odpowiednie 

dla sługi Bożego. Brat, który nosiłby brodę, mógłby nie przysparzać 

swoim wyglądem chwały Bogu i mógłby nie być uważany za 

»człowieka nieposzlakowanego«” (Strażnica wrzesień 2016 s. 21). 

wcześniej nikt, kto posiada brodę, nie mógł otrzymać przywilejów w 

zborze. 

 

Rok 2017 
 

 1) W roku 2017 po raz pierwszy Towarzystwo Strażnica napisało 

o możliwych „błędach” „doktrynalnych” i „organizacyjnych” Ciala 

Kierowniczego. Wcześniej pisano o jego „rzekomych błędach” oraz 

iż „może się zdarzyć, że zrozumie coś tylko częściowo lub nieściśle, 

a w rezultacie potrzebne jest skorygowanie”: „Ciało Kierownicze nie 



 
 

 

jest natchnione przez Boga ani nieomylne. Dlatego może popełnić 

błąd przy wyjaśnianiu spraw doktrynalnych lub udzielaniu 

wskazówek organizacyjnych. W Skorowidzu do publikacji 

Towarzystwa Strażnica znajduje się hasło »Kształtowanie się 

wierzeń«, które zawiera listę skorygowanych wyjaśnień od 1870 

roku” (Strażnica luty 2017 s. 26). Oto jedna z wcześniejszych 

wypowiedzi: „Poszczególni członkowie »niewolnika wiernego i 

rozumnego« są niedoskonałymi ludźmi (Mateusza 24:45-47, NW). 

Ale klasa ta jest wierna i rozumna. Odstępcy dla własnych celów 

wyolbrzymiają pomyłki lub rzekome błędy braci sprawujących 

przewodnictwo” (Strażnica Nr 14, 1992 s. 13). 

 2) Towarzystwo Strażnica w roku 2017 po raz pierwszy 

wymieniło „odstępcze poglądy” współmałżonka jako powód 

przyzwolenia na separację małżeńską: „W Biblii nie podano 

powodów, dla których ktoś może się zdecydować na separację. Ale 

niektórzy chrześcijanie w wyjątkowych  sytuacjach uznają, że nie 

mają innego wyjścia. Może być tak na przykład, kiedy dochodzi do 

zagrożenia zdrowia fizycznego lub duchowego – gdy współmałżonek 

jest agresywny lub ma odstępcze poglądy” (Strażnica kwiecień 2017 

s. 7-8). Dotychczas samo posiadanie „odstępczych poglądów” przez 

współmałżonka, bez ich narzucania, nie było powodem do 

ewentualnego rozbicia rodziny przez separację (patrz Strażnica 15.05 

2012 s. 11). 

 3) W roku 2017 Towarzystwo Strażnica podało, że posiadanie 

przez głosiciela broni palnej w domu, w celu samoobrony, 

spowoduje pozbawienie go przywilejów w zborze: „Jeśli 

chrześcijanin posiada broń, żeby chronić się przed ludźmi, starsi 

udzielą mu rad na podstawie Biblii. Gdyby nie chciał pozbyć się 

broni, nie byłby traktowany jako przykładny członek zboru. Nie 

spełniałby wymagań, żeby otrzymywać w zborze przywileje. To 

samo dotyczy chrześcijanina, którego praca wymaga noszenia broni 

palnej. Byłoby dobrze, żeby znalazł inne zatrudnienie. (...) Z 

szacunku do tych zasad dojrzały duchowo chrześcijanin nie będzie 

posiadać broni palnej, żeby chronić się przed ludźmi. Przypis: 

Więcej informacji na temat podejmowania pracy, która wiąże się z 

noszeniem broni, można znaleźć w Strażnicy z 1 listopada 2005 



 
 

 

roku, strona 31, oraz numer 23 z 1983 roku, strony 19 i 20” 

(Strażnica lipiec 2017 s. 32). 

 4) W roku 2017 Towarzystwo Strażnica zmieniło swoją naukę o 

„miastach schronienia” (ucieczki): „Pismo Święte nie wskazuje, że 

miasta schronienia były proroczymi pierwowzorami” (Strażnica 

listopad 2017 s. 10). Wcześniej uczono (od roku 1995), że „to 

powzięte przez Boga postanowienie co do wyratowania nas” 

(Strażnica Nr 22, 1995 s. 17). Jeszcze wcześniej (od roku 1934) 

twierdzono, że są nimi „organizacja” lub „raj duchowy” obecny w 

niej (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 2 s. 13; Strażnica Rok CVIII 

[1987] Nr 1 s. 18; Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 152). 

Na samym początku zaś twierdzono, że „miastem ucieczki” jest 

Chrystus (Złoty Wiek 01.05 1929 s. 132; por. Strażnica listopad 2017 

s. 10). 

 


