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Wprowadzenie

O rganizacja świadków Jehowy, czyli Towarzystwo Strażnica założone w roku 
1881 w Stanach Zjednoczonych, diametralnie zmieniała i nadal zmienia swo-

je nauki, które rzekomo pochodzą z nieomylnej Biblii. Jak zauważyliśmy, wraz 
z Szymonem Matusiakiem, w naszej książce pt. Zmienne nauki Świadków Jehowy 
(2012), nie da się zebrać w jednej publikacji wszystkich korekt doktrynalnych Towa-
rzystwa Strażnica, choć sami przedstawiliśmy setki takich zmian. Jest ich tak wiele, 
że przekracza to tym bardziej ramy tego nieobszernego opracowania. 

Tym niemniej wybrane zostały dla tej książki najistotniejsze kwestie dotyczą-
ce skrajnych zmian w naukach świadków Jehowy. Poprzez fotokopie z publikacji 
Towarzystwa Strażnica przedstawiamy na sąsiednich stronach przykłady różnych 
zmieniających się wierzeń tej organizacji. I nie chodzi nam o jakieś drobne korekty 
doktrynalne, ale o istotne zmiany, które mają wpływ na zachowania i wiarę człon-
ków tej organizacji.

Towarzystwo Strażnica „korekty” swej doktryny nazywa „nowym światłem”:

Musimy więc unikać sidła, jakim jest zazdrosne obstawanie 

przy własnych poglądach lub metodach działania, które nie 

mają solidnych biblijnych podstaw. Powinniśmy natomiast 

przyjmować nowe światło, jakie Jehowa rzuca na swe Słowo za 

pośrednictwem kanału, którym się obecnie posługuje („Straż-
nica” 2002, nr 20, s. 30).

Tymczasem Charles T. Russell (1852-1916), założyciel Towarzystwa Strażnica, 
przynajmniej początkowo, zupełnie inaczej interpretował, niż dziś świadkowie Jeho-
wy, tak zwane „nowe światło”. Pisał on następująco:

Gdybyśmy szli za człowiekiem, to niewątpliwie byłoby z nami 

inaczej: niewątpliwie jeden ludzki pogląd przeczyłby dru-

giemu, i to, co było światłem rok temu, dwa lata temu lub 

sześć lat temu uznawalibyśmy teraz za ciemność; lecz w Bogu 

nie ma zmienności, ani obracającego się cienia, i tak samo 

jest z prawdą; każde poznanie lub każde światło pochodzą-

ce od Boga musi być jak jego autor. Nowy pogląd na prawdę 

nigdy nie może być sprzeczny z dawniejszą prawdą. „Nowe 
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światło” nigdy nie usuwa starego „światła”, lecz dodaje coś 

do niego (ang. „Strażnica” luty 1881, s. 3).

Interesujący jest też fakt, że Towarzystwo Strażnica zapewnia swoich głosicieli, 
iż nadal będzie dokonywać zmian swojej doktryny, zasłaniając się tekstem z Księgi 
Przysłów 4:18 mówiącym o „ścieżce prawych”:

Jednocześnie wiemy, że nasza wiedza na temat zamierzenia 

Bożego nie jest zupełna; w minionych latach musieliśmy nie-

kiedy skorygować swe zrozumienie. Lojalni chrześcijanie są 

gotowi cierpliwie czekać, aż Jehowa wyjaśni pewne sprawy 

(Przysłów 4:18). Nie opuścimy więc organizacji, którą Bóg 

z upodobaniem się posługuje, dostrzegamy bowiem wyraźne 

dowody, że cieszy się ona Jego błogosławieństwem („Strażnica” 
2004, nr 4, s. 17).

Kiedy są uściślane wyjaśnienia wersetów biblijnych lub 

usprawniane jakieś procedury, chętnie to akceptujemy.  

Z radością dostrzegamy dowody, że duchowe światło jest 

coraz jaśniejsze (Prz. 4:18). Jeśli trudno nam zrozumieć 

jakąś zmianę, prosimy Jehowę, by pomógł nam ją pojąć („Straż-
nica” 15 grudnia 2008, s. 10).

Jednocześnie Towarzystwo Strażnica przestrzega i straszy tych spośród swoich 
głosicieli, którzy nie zaakceptują zmian doktrynalnych, które ono wprowadza:

Niewłaściwe poglądy, wierzenia i praktyki są stopniowo za-

rzucane, a kto decyduje się przy nich obstawać, odchodzi 

razem z nimi (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa, 1995, s. 641).

Warto nadmienić, że nasze opracowanie jest pierwszym tego typu w Polsce. 
W Stanach Zjednoczonych takie książki ukazują się już od wielu lat, a na niektórych 
z nich wzorowaliśmy się. Należą do nich przykładowo:

D. Magnani, A. Barrett, 	 The Watchtower Files: Dialogue with a Jehovah’s Wit-
ness, Minneapolis 1985.
D. A. Reed, 	 How to Rescue Your Loved One from the Watchtower, Grand Rapids 
1989.

Do naszego opracowania wybraliśmy siedemdziesiąt pięć nauk świadków Je-
howy. Przedstawiliśmy tylko po jednej zmianie danej wykładni, chociaż bywa, że 
Towarzystwo Strażnica „korygowało” dwa czy więcej razy niektóre swe „prawdy”. 
Chcieliśmy po prostu pokazać jedną ze starych nauk tej organizacji i drugą, jako 
przeciwstawną, najczęściej aktualną wykładnię.

W związku z tym, dla ułatwienia, gwiazdką (*) oznaczyliśmy wykładnie zmienia-
ne przez Towarzystwo Strażnica częściej niż jeden raz, które szeroko omówiliśmy 
we wspomnianej książce pt. Zmienne nauki Świadków Jehowy. Do niej też odsyłamy 
zainteresowanych celem pogłębienia swej wiedzy.



Na każdej stronie naszej książki przedstawiliśmy fotokopię i krótki cytat po-
chodzący z niej, z podaniem źródła, oraz odsyłacz do innej publikacji Towarzystwa 
Strażnica, która omawia dane zagadnienie (w niektórych przypadkach również cy-
tujemy z niej fragment).

Dla ułatwienia pozakreślaliśmy główne myśli fotokopii. Zachęcamy jednak do za-
poznania się z całymi tekstami. Ponadto najistotniejsze sformułowania w cytatach z 
literatury Towarzystwa Strażnica podkreśliliśmy wytłuszczonym drukiem, którego 
nie ma w oryginałach.

Wszystkie fotokopie zamieszczone w naszym opracowaniu pochodzą z różnych 
lat oraz z rozmaitych książek, broszur i czasopism Towarzystwa Strażnica. Na stro-
nach tytułowych danych publikacji wymienieni są następujący ich wydawcy (po pol-
sku lub angielsku):

Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej.	

Zarejestrowane Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica.	

Zarejestrowane Nowojorskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica.	

Towarzystwo Traktatowe – Strażnica Syjońska.	

Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica.	

Pensylwańskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica.	

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego	  (por. Świadkowie Je-
howy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 229).

Zaznaczamy też, że polskie publikacje świadków Jehowy z okresu rządów ko-
munistycznych (dotyczy lat 1945-1988) zazwyczaj nie posiadają podanego wydawcy, 
chyba że chodzi o wydania polonijne.

Wydaje się, że to opracowanie okaże się przydatne wielu poszukiwaczom prawdy, 
jak i licznym świadkom Jehowy, którzy zechcą zapoznać się ze zmieniającymi się 
naukami ich organizacji.

Na zakończenie składamy podziękowanie Piotrowi Andryszczakowi z Gliwic, 
właścicielowi strony internetowej www.wobroniewiary.cal.pl, za pomoc w przygoto-
waniu wielu fotokopii do tej publikacji oraz rady techniczne.
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Cytowany Nowy Testament spirytysty Johannesa Grebera

Podobnie oddaje ten tekst pewien były duchowny rzymskokatolic-

ki: „Początkowo było Słowo, a Słowo było u Boga, i Słowo było 

bogiem. To było początkowo u Boga. Wszystko powstało poprzez 

Słowo, a bez niego nie zaczęło istnieć nic stworzonego.” (Jana 

1:1-3)* (...) *”Nowy Testament - nowy przekład z objaśnienia-

mi”, oparty na najstarszych, rękopisach, sporządzonych przez 

Johannesa Grebera, wydanie 1937, na okładce wytłoczono złoty 

krzyż („Słowo” – kogo miał na myśli apostoł Jan?, 1965 [ang. 1962], s. 5).

Patrz też „Strażnica” rok C [1979], nr 4, s. 24.

Źródło: Co Pismo Święte mówi o „życiu pozagrobowym”?, 1958 [ang. 1955], s. 78.
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Odrzucony Nowy Testament spirytysty Johannesa Grebera

Podstawy naukowe, na jakich opiera się sposób oddania po-

wyższych wersetów w „New World Translation”, są dosta-

tecznie mocne i dlatego nie ma potrzeby, by powoływać się 

w tej sprawie na tłumaczenie Grebera. Nic więc straconego, 

gdy nie posługujemy się już tym przekładem („Strażnica” rok CIV 
[1983], nr 22, s. 24 [ang. 1 kwietnia 1983, s. 31]).

Patrz też ang. „Strażnica” 15 grudnia 1983, s. 31.
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Bóg jest wszechwiedzący

Rozsądne jest więc, że wszechwiedzący Stwórca zadbał o to... 
(„Strażnica” 2006, nr 4, s. 6).

Patrz też Zbliż się do Jehowy, 2002, s. 199.
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Bóg nie zna pewnych kwestii

Najwyraźniej więc Jehowa nie wiedział z góry, że pierwsi 

rodzice zgrzeszą („Strażnica” 1 stycznia 2011, s. 15).

Patrz też „Strażnica” 2004, nr 19, s. 12.
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Bóg mieszka na Plejadach

Była podana myśl, i to z wielką powagą, że jedna gwiazda 

z tej grupy jest mieszkaniem Jehowy, miejscem najwyższych 

niebios; to jest właśnie miejsce, do którego inspirowa-

ny pisarz się odnosił, gdy napisał: „Wysłuchaj z miejsca 

mieszkania Twego, z nieba” (2 Kroniki 6:21) (...) Kon-

stelacja Plejad jest małą w porównaniu do innych, które 

instrumenta ludzkie wyjawiają oku ludzkiemu. Lecz więk-

szość w rozmiarze innych planet jest mniejszą w porównaniu 

z ważnością Plejad, albowiem Plejady są mieszkaniem wie-

czystego tronu Bożego (Pojednanie, 1928, s. 13).

Patrz też „Strażnica” 15 października 1931, s. 316.
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Bóg nie mieszka na Plejadach

Są ludzie, którzy tym konstelacjom gwiezdnym czyli gwiaz-

dozbiorom przypisują jakieś szczególne własności i na tej 

podstawie przedstawiają swoje prywatne komentarze do Joba 

38:31, 32, które ich słuchaczy wprawiają w zdumienie. Ich 

poglądy nie zawsze są zdrowe ze stanowiska astronomii, a z bi- 

blijnego punktu widzenia są pozbawione wszelkiej podstawy. 

(...) Zauważając ubocznie, Plejad nie można już uważać za 

centrum wszechświata, i byłoby niemądre, gdybyśmy chcieli 

tron Boży ustalać w jakimś szczególnym miejscu uniwersum. 

Gdybyśmy musieli przyjąć Plejady za siedzibę jego tronu, 

to moglibyśmy w sposób niesłuszny na ten gwiazdozbiór za-

patrywać się ze szczególną czcią („Strażnica” 1956, nr 14, s. 19 
[ang. 15 listopada 1953, s. 703]).

Patrz też Nowe niebiosa i nowa ziemia, 1958, s. 14.
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* Duch Święty jest mocą Bożą

Duch „Definicja: (...) Tego hebrajskiego albo greckiego 

słowa używa się w odniesieniu do: (...) 6) czynnej mocy Bo-

żej, czyli Jego świętego ducha (Prowadzenie rozmów na podstawie 
Pism, 1991, s. 82; por. ed. 2001, s. 82 – czynnej siły Bożej).

Patrz też „Strażnica” 1994, nr 10, s. 26.
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Duch Święty nie jest mocą Bożą

(...) duch święty nie jest mocą Jehowy (Skorowidz do publikacji 
Towarzystwa Strażnica 2001-2010, 2011, s. 303).

Patrz też „Strażnica” 1994, nr 14, s. 24.
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Jezus jest Bogiem

Słuszną jest rzeczą przypisywać Chrystusowi Jezusowi imię Pana 

i Boga, jak to czynił pierwotny kościół i św. Szczepan modląc 

się do Niego – Dzieje 7:59 („Strażnica” 15 kwietnia 1922, s. 125).

Patrz też Dokonana Tajemnica, 1925, s. 379.
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Jezus nie jest Bogiem

Kościoły chrześcijaństwa kłamią, gdy powiadają, iż Jezus 

Chrystus jest Bogiem i właśnie Bóg przyszedł na ziemię, aby 

umrzeć za ludzkość i ją zbawić („Strażnica” 1970, nr 9, s. 18).

Patrz też Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, 2001, s. 370.
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Jezus jest Wszechmogący

Który jest i który był, i który przyjść ma, On Wszechmogący. 

[Ap 1:8] – „Od chwili zmartwychwstania datuje się posel-

stwo »Dana Mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi« (Mt 

28:18). Z tego wynika, iż dopiero od tej pory Jezus mógł być 

nazwany Wszechmogącym” (Dokonana Tajemnica, 1925, s. 16).

Patrz też Nadszedł Czas, 1923, s. 130.
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Jezus nie jest Wszechmogący

(...) Chrystus nie jest Bogiem Wszechmocnym, lecz Synem 

Bożym, pierwszym stworzeniem Ojca... („Strażnica” 1970, nr 11, 
s. 24).

Patrz też „Strażnica” 2005, nr 18, s. 7.
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Archanioł Michał to papież

Michał. – „Który jako Bóg”, papież. – (...). I Aniołowie 

jego. – Biskupi... (Dokonana Tajemnica, 1925, s. 225).

Patrz też The Revelation of Jesus Christ – According to the Sinaitic Text, 1918, 
s. 114.
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Archanioł Michał to Jezus

Tak więc archanioł Michał to Jezus w przedludzkim bycie 

(„Strażnica” 1 kwietnia 2010, s. 19).

Patrz też Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, 2001, s. 132.
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Chrystus ma być wielbiony

Chrystus ma być wielbiony jako chwalebny duch, który zwy-

ciężył śmierć na palu tortur („Upewniajcie się o wszystkich rze-
czach”, ok. 1957 [ang. 1953, 1957], cz. II, s. 114).

Patrz też „Strażnica” 1951, nr 6, s. 16 (ang. 15 sierpnia 1950, s. 267).
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Chrystus nie ma być wielbiony

Kto wierzy w nauki Chrystusa, musi oczywiście znać i wiel-

bić Boga, którego wielbił Jezus. Nie opieraj się na błędnym 

wniosku, że chrześcijanie mają wielbić Chrystusa; tego on 

nie uczył. To prawda, że jest swego rodzaju bogiem, kimś 

potężnym, lecz on sam nie wielbił siebie ani nie nauczał 

uczniów, aby go wielbili („Strażnica” 1959, nr 16, s. 18).

Patrz też „Przebudźcie się!” 2006, nr 2, s. 29.
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* Szczepan i Jan modlili się do Jezusa

Czy uczeń Szczepan nie skierował w modlitwie prośby wprost 

do Jezusa i czy podobnie nie postąpił apostoł Jan? – Istot-

nie, Szczepan tuż przed oddaniem ostatniego tchu powie-

dział: „Panie Jezu, przyjmij ducha mego!” (Dzieje 7:59, 

NP). Apostoł Jan zaś rzekł w modlitwie: „Amen! Przyjdź, Pa-

nie Jezusie” (Obj. 22:20) („Strażnica” rok CII [1981], nr 10, s. 4).

Patrz też „Strażnica” 15 kwietnia 1922, s. 125 (fotokopia: patrz rozdział Jezus jest 
Bogiem).
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Szczepan i Jan nie modlili się do Jezusa

Jednakże gdy Szczepan czy też Jan ujrzeli w wizji Jezusa 

i do niego się zwracali, wcale nie były to modlitwy 

(Dzieje 7:56, 59; Objawienie 1:17-19; 22:20) („Strażnica” 
1994, nr 24, s. 24).

Patrz też „Strażnica” 15 maja 2008, s. 31.
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* Ciało Jezusa po zmartwychwstaniu zachowane

Wobec tego nie byłoby dla nas niespodzianką, gdyby w Kró-

lestwie Chrystusowem Pan pokazał światu swoje ciało z krwi 

i kości, ukrzyżowane dla odkupienia wszystkich – nie podle-

głe zepsuciu, lecz zachowane na wieczną pamiątkę nieogra-

niczonej miłości i doskonałego posłuszeństwa (Nadszedł Czas, 
1923, s. 140, 141).

Patrz też Harfa Boża, 1930, s. 174-175.
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Ciało Jezusa podczas zmartwychwstania rozłożone na atomy

Co się stało z doskonałym ciałem Jezusa po jego śmierci? 

(...) Pismo Święte odpowiada: Rozporządził nim Jehowa 

Bóg, rozkładając je na jego części składowe, czyli atomy 

(„Strażnica” 1955, nr 20, s. 15 [ang. 1 września 1953, s. 518]).

Patrz też Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, 2001, s. 131.
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* Jest wielu archaniołów

Jehowa Bóg miał cudowną i możną organizację, składającą się 

z chórów duchowych stworzeń, między nimi byli piękni anio-

łowie, archaniołowie, serafini, cherubini, Lucyfer i możny 

Logos, ci dwaj ostatnio wspomniani byli nazwani „gwiazdami 

zarannemi” (Stworzenie, 1928, s. 21; por. s. 17 – Archanioł jest to 
imię dane niektórym z duchowych istot Bożych).

Patrz też The New World, 1942, s. 18.
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Jest jeden archanioł Jezus

(...) z czego wynika, że archanioł może być tylko jeden  

(„Strażnica” 1991, nr 3, s. 17).

Patrz też „Strażnica” 1962, nr 1, s. 11.
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Szatan już jest związany

Nawet pomiędzy dziećmi Bożymi, które się zupełnie poświę-

ciły czynić wolę Jehowy, wiele z nich do niedawna myślało, 

że diabeł od pewnego czasu jest już związany i trzymany 

w więzieniu. Dopiero w roku 1924 jasne się stało na pod-

stawie dowodów Pisma Św., że szatan nie jest związany...  

(Światło, 1930, t. II, s. 325).

Patrz też Harfa Boża, 1930, s. 263 (prawda wiąże Szatana wraz z jego złym wpły-
wem na ziemi).
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Szatan jeszcze nie jest związany

Tysiącletnie rządy Chrystusa rozpoczną się od związania Sza-

tana i wtrącenia go do otchłani („Strażnica” 2005, nr 9, s. 19).

Patrz też Światło, 1930, t. II, s. 325.
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* Wąż z nogami

Czy w wyniku klątwy, jaką według 1 Mojżeszowej 3:14 Bóg rzu-

cił na węża on utracił swe nogi lub stopy? (...) A zatem na-

leży przyjąć, że zanim Bóg przeklął węża miał on nogi, a więc 

nie musiał się czołgać po ziemi („Strażnica” 1965, nr 19, s. 14).

Patrz też „Nowy Dzień” 1 lipca 1938, s. 713.

Źródło: Bogactwo, 1936, s. 137.

Patrz też „Prawda was wyswobodzi”, 1946, s. 84, 92.
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Wąż bez nóg

Czy wąż, który w ogrodzie Eden rozmawiał z Ewą, miał nogi? 

(...) Nigdzie w Biblii nie ma wyraźnej wzmianki o tym, ja-

koby zwierzę użyte do zwiedzenia Ewy pierwotnie miało nogi, 

a później je straciło („Strażnica” 2007, nr 12, s. 31).

Patrz też „Strażnica” 1990, nr 12, s. 31 (na ilustracji wąż bez nóg).
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* Szatan zrzucony z nieba w roku 1918

Doprowadziło to do całkowitej porażki Szatana, wskutek 

czego został w roku 1918 wraz ze swymi wojskami wyparty 

z dziedzin niebiańskich i strącony w pobliże ziemi („Straż-
nica” 1967, nr 22, s. 1).

Patrz też „Bądź wola Twoja na ziemi”, 1964, rozdz. 13, akapit 13 (w dniu 26 mar-
ca 1918 roku Szatan Diabeł został zrzucony na ziemię).
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Szatan zrzucony z nieba w roku 1914

A zatem owym wichrzycielem jest Szatan Diabeł, a usunięcie 

go z nieba w roku 1914 oznaczało „biada dla ziemi i morza...” 

(Objawienie 12:10, 12) („Strażnica” 2004, nr 3, s. 20).

Patrz też „Strażnica” 15 maja 2009, s. 18.
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Anioł czeluści to szatan

Anioła przepaści. – „Książę, który ma władzę na powietrzu.” 

– Efez. 2:2.

Któremu imię po żydowsku Abaddon. – A jest on „złym” 

z całą pewnością. – 2 Korynt. 4:4.

A po grecku ma imię Apolijon. – To znaczy Niszczyciel. Ale 

po polsku imię jego jest Szatan, dyabeł  (Dokonana Tajemnica, 
1925, s. 188).

Patrz też The Revelation of Jesus Christ – According to the Sinaitic Text, 1918, 
s. 100-101.
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Anioł czeluści to Jezus

Księga Objawienia 9:1-12 także mówi o szarańczach, które 

Jehowa wysyła pod wodzą „króla, anioła otchłani”, czyli sa-

mego Chrystusa Jezusa. Jego imiona Abaddon (po hebrajsku) 

i Apollion (po grecku) znaczą „Zagłada” i „Niszczyciel”  

(„Strażnica” 1992, nr 9, s. 11).

Patrz też Wspaniały finał Objawienia bliski!, 1993, s. 148.
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* Według Biblii szatan wprowadził naukę o duszy nieśmiertelnej

(...) w 1 Mojżeszowej 3:4: „I rzekł wąż do niewiasty: »Żad-

ną miarą nie umrzecie śmiercią«” (Wu). Z tego widać, że 

nauka o wrodzonej duszom ludzkim nieśmiertelności pochodzi 

od węża (Diabła) („Niech Bóg będzie prawdziwy”, 1954 [ang. 1952], 
rozdz. 6, akapit 21).

Patrz też „Strażnica” 1990, nr 22, s. 28.
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Biblia nie podaje, kto wprowadził naukę o duszy nieśmiertelnej

Kto w takim razie wymyślił pogląd, że duchowa część czło-

wieka żyje dalej po śmierci ciała? Jak się już przeko-

naliśmy, Słowo Boże tego nie uczy (Prowadzenie rozmów na 
podstawie Pism, 2001, s. 338).

Patrz też „Strażnica” 1959, nr 11, s. 24.
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Klasa ziemska policzona – 20 736 000 000 osób

Jeżeli pomnożymy ilość kwadratowych stajan w mieście przez 

144, miar człowieczych, czyli 144,000,000 przez 144, otrzy-

mamy 20,736,000,000, czyli przypuszczalna ilość klasy owiec 

przy końcu wieku Tysiąclecia (Dokonana Tajemnica, 1925, s. 385; 
patrz też s. 162).

Patrz też The Revelation of Jesus Christ – According to the Sinaitic Text, 1918, 
s. 184.
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Klasy ziemskiej nie da się policzyć

„Wielka rzesza”, obejmująca już miliony ludzi ze wszyst-

kich zakątków ziemi, gromadzi się tłumnie na dziedzińcach 

duchowej świątyni Jehowy, gdzie oddaje Mu cześć. Anioł Je-

howy wyjaśnił Janowi, iż żaden człowiek nie potrafi określić 

liczebności owej wielkiej rzeszy („Strażnica” 1993, nr 9, s. 17).

Patrz też „Strażnica” 2004, nr 24, s. 30.
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Druga klasa niebiańska (lewici) policzona – 411 840 000 osób

4 ks. Mojż. 4:46-48 i 2 ks. Mojż. 28:1 wykazują atoli, że 

jeden kapłan przypadnie na 2,860 Lewitów, co dałoby liczbę 

Wielkiej Kompanii mniej więcej około 411,840,000 osób (Do-
konana Tajemnica, 1925 [ang. 1917], s. 119-120).

Patrz też The Revelation of Jesus Christ – According to the Sinaitic Text, 1918, s. 75  
(sto milionów osób).
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Jedyna klasa niebiańska (kapłani) policzona – 144 000 osób

Biblia mówi jednak, że tylko 144 000 ludzi pójdzie do nie-

ba, żeby tam przebywać z Chrystusem. Czy może czytał pan 

o tym w Biblii? ... Jest to napisane w Objawieniu 14:1, 3 

(Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, 2001, s. 410).

Patrz też „Przebudźcie się!” maj 2009, s. 22.
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144 000 to pomazańcy z różnych wyznań i bezwyznaniowcy

Wiernymi członkami Ciała Chrystusowego bynajmniej nie są 

wyznawcy tego lub innego kościoła, lecz nimi są prawdziwi 

chrześcijanie znajdujący się we wszystkich kościołach jak 

również ci, którzy nie należą do żadnych kościołów ani sys-

temów. Pismo Św., tę klasę nazywa „Mądremi Pannami” („Złoty 
Wiek” 1 stycznia 1929, s. 15).

Patrz też Stworzenie czyli historja biblijna w obrazach, 1914, s. 88.
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144 000 to pomazańcy związani z Towarzystwem Strażnica

Dla ukazania spraw z właściwej perspektywy zaznaczono jed-

nak, że gdy w Strażnicy jest mowa o „Towarzystwie”, chodzi 

nie tyle o sam instrument prawny, ile o grono namaszczonych 

duchem chrześcijan, którzy je powołali do istnienia i się 

nim posługują. A zatem termin ten odnosił się do wiernego 

i roztropnego niewolnika z jego Ciałem Kierowniczym (Świad-
kowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 219).

Patrz też „Strażnica” rok CV [1984], nr 2, s. 16.
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* Rok 1881 końcem powoływania do klasy 144 000

Przypuszczano też, że skoro w roku 36 n.e. Bóg przestał 

okazywać narodowi izraelskiemu szczególne względy, to być 

może w roku 1881 zamknęła się niezrównana sposobność wej-

ścia w skład Izraela duchowego (Świadkowie Jehowy – głosiciele 
Królestwa Bożego, 1995, s. 632).

Patrz też Nadszedł Czas, 1923, s. 262.
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Nie istnieje data końca powoływania do klasy 144 000

Najwyraźniej więc nie można ustalić konkretnej daty, kie-

dy Bóg przestanie powoływać chrześcijan do życia w niebie 

(„Strażnica” 2007, nr 9, s. 31).

Patrz też „Strażnica” 2007, nr 16, s. 19.
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* Zmartwychwstanie klasy niebiańskiej od roku 1878

(...) jak Chrystus został wzbudzony ze śmierci w R. P. 33, 

tak śpiący święci będą wzbudzeni w 1845 lat później, na 

wiosnę 1878 roku (Dokonana Tajemnica, 1925, s. 139).

Patrz też Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 632.
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Wszystkie dowody wskazują na to, że owo zmartwychwstanie 

niebiańskie rozpoczęło się w roku 1918... (Wspaniały finał Ob-
jawienia bliski!, 1993, s. 103).

Patrz też Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2001-2010, 2011, s. 103 
(1918: [...] prawdopodobnie rozpoczyna się zmartwychwstanie nie-
biańskie).

Zmartwychwstanie klasy niebiańskiej od roku 1918
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* Sodomici zmartwychwstaną

Tym samym Jezus wskazał, że przynajmniej niektórzy z nie-

sprawiedliwych mieszkańców starożytnej Sodomy i Gomory 

znajdą się na ziemi w czasie Dnia Sądu. Chociaż prowadzili 

się bardzo niemoralnie, to jednak można się spodziewać, że 

niektórzy z nich powstaną z martwych (1 Mojżeszowa 19:1-26). 

Jehowa w swoim miłosierdziu wskrzesi ich, dzięki czemu będą 

mieć sposobność zapoznać się z Jego zamierzeniami (Będziesz 
mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, 1984, 1989 [ang. 1982, 1985], s. 179).

Patrz też „Przebudźcie się!” nr 9 z lat 1970-1979, s. 19.
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Sodomici nie zmartwychwstaną

Czy tak okropnie niegodziwi ludzie zostaną wskrzeszeni 

w czasie Dnia Sądu? Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że tak 

nie będzie. (...) Za swoją jaskrawą niemoralność mieszkań-

cy Sodomy i okolicznych miast doznali zagłady, z której 

nigdy nie zostaną wskrzeszeni (2 Piotra 2:4-6, 9, 10a). 

Również Jezus zaznaczył, że Sodomici mogą nie dostąpić 

zmartwychwstania (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, 1990 [ang. 
1989], s. 179).

Patrz też „Strażnica” 2005, nr 14, s. 31.
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* Charles T. Russell jedynym „sługą wiernym i roztropnym”

Godne uwagi jest to, co Pan Jezus powiedział: „Któryż jest 

sługa wierny i roztropny, którego postanowił Pan jego nad 

czeladzią Swoją aby im dawał pokarm na czas słuszny? Błogo-

sławiony on sługa, któregoby, przyszedłszy Pan jego, znalazł 

tak czyniącego; zaprawdę powiadam wam, że go nad wszyst-

kiemi dobrami Swemi postanowi”. Tysiące czytelników Pastora 

Russella wierzy, iż on to wypełniał urząd „wiernego słu-

gi”, i że jego wielka praca była oddaną Domownikom wiary, 

pokarmem we właściwym czasie. Jego skromność i pokora nie 

dozwalały mu otwarcie przyswajać sobie tego tytułu, lecz 

w prywatnej rozmowie przyznawał się do tego („Strażnica” gru-
dzień 1916, s. 3 [ang. 1 grudnia 1916, s. 5998, reprint]).

Patrz też Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 143.
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Klasa niebiańska zbiorowym „sługą wiernym i roztropnym”

Zatem „sługą” czy „niewolnikiem”, przepowiedzianym przez 

Jezusa, muszą być członkowie duchowego Izraela na ziemi; – 

nie ma to być osoba pojedyncza, ale pojęta zbiorowo. Grupę 

tę powinni więc tworzyć zrodzeni z ducha współdziedzice 

Jezusa Chrystusa, którzy mają jako królowie rządzić z Chry-

stusem w jego niebiańskim Królestwie podczas tysiącletniego 

panowania nad ziemią... („Strażnica” rok XCVIII [1977], nr 11, s. 22).

Patrz też „Strażnica” 1994, nr 2, s. 16-17.
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Towarzystwo Strażnica jest „niewolnikiem wiernym i rozumnym”

Korporacja, którą się Pan posługuje do szerzenia, czyli roz-

dzielania swej prawdy, nazwana jest „niewolnikiem wiernym 

i rozumnym”. (...) Z tego wyraźnie widać, że Pan posługuje 

się do szerzenia swego poselstwa jedną organizacją... („Niech 
Bóg będzie prawdziwy”, 1954 [ang. 1952], rozdz. XVII, akapit 10).

Patrz też „Strażnica” 1952, nr 12, s. 10 (ang. 1 grudnia 1951, s. 725).
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Towarzystwo Strażnica nie jest „niewolnikiem wiernym i rozumnym”

Kto zatem jest tym „niewolnikiem wiernym i rozumnym”? „Nie-

wolnikiem” nie jest ani człowiek, ani Towarzystwo Watch 

Tower. Jest nim zjednoczone grono (...) członków duchowego 

narodu Bożego (Od raju utraconego do raju odzyskanego, 1960, s. 193).

Patrz też „Nowe niebiosa i nowa ziemia”, 1958, s. 268-269.
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* Chrystus jest arką

Arka Noego była także literalną, lecz przedstawia Chrystu-

sa i moc Jego, która rozmnoży i ustanowi nowe społeczeństwo 

(Boski Plan Wieków, 1925, s. 349).

Patrz też Boski Plan Wieków, 1917, s. 397.
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Organizacja jest arką

Zbudowany przez Noego korab był obrazem jedynego miejsca 

bezpieczeństwa dla tych, którzy służą Bogu, mianowicie ob-

razem organizacji Bożej (Bogactwo, 1936, s. 87).

Patrz też Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, 1990, s. 255.
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„Matką” przymierze łaski

(...) duchowym ojcem i matką prawdziwego Kościoła jest Je-

howa i Jego Przymierze Łaski (Gal. 4:22-28), tak też ducho-

wym ojcem i matką kościelnictwa, kleru, jest Dyabeł i jego 

przymierze ze śmiercią (1 Mojż. 3:4; Izaj. 28:18). (...) Ich 

pokarmem są „nauki dyabelskie” (Dokonana Tajemnica, 1925, s. 517).

Patrz też Przyjdź Królestwo Twoje, 1919, s. 336.
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„Matką” organizacja

Przypominająca matkę organizacja Jehowy pilnie wywiązuje 

się ze swego obowiązku przygotowywania wybornych dań du-

chowych, które są udostępniane za pośrednictwem publikacji 

oraz zebrań (...) A zatem dzięki duchowemu wsparciu nasze-

go Ojca, Jehowy, i jego matczynej organizacji nawet dzieci 

„bez ojca” mogą korzystać ze studium Biblii („Strażnica” 1998, 
nr 11, s. 23).

Patrz też „Rocznik Świadków Jehowy” 2006, s. 117.
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Wielka Piramida prorokiem

Świadectwo Kamienia Bożego jako Świadka i Proroka którym jest 

Wielka Piramida w Egipcie (Przyjdź Królestwo Twoje, 1923, s. 351).

Patrz też Powrót naszego Pana, 1925, s. 57.
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Bóg prorokiem

Wypełnienie się wszystkiego, co zostało przepowiedziane, 

ściśle w ustalonym czasie, jest jak gdyby położeniem po-

twierdzającej pieczęci na wizji i proroctwie, które dano Da-

nielowi, i jest usprawiedliwieniem Jehowy Boga jako Proroka 

i Dyspozytora czasu („To znaczy życie wieczne”, 1958 [ang. 1950], rozdz. 
VIII, akapit 15).

Patrz też Dokonana Tajemnica, 1925, s. 419-420 (w gazetach, teatrach, w mi-
liardach darmo rozdawanych gazetek, w czytelniach i na zebraniach, 

poselstwo tego wielkiego proroka zostało ogłoszone. Głosem jakoby 

wielu wód, odbijającym się echem po całym świecie, mówił Pastor 

Russell; niebawem a ludzie dowiedzą się, że Prorok [nauczyciel] 

był w pośrodku ich).
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* Wielka Piramida do roku 1928 „Świadkiem Jehowy”

Wielka Piramida jest „Świadkiem” Wielkiego Jehowy (Przyjdź 
Królestwo Twoje, 1919, s. 363).

Patrz też Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 201 (świad-
kiem Bożym).
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„Drugie owce” od roku 1942 „Świadkami Jehowy”

Później książka pod tytułem Nowy Świat, opublikowana w roku 

1942, wskazała, że „drugie owce” z „wielkiej rzeszy” prze-

powiedzianej w Objawieniu 7:9, 10 także są świadkami Jehowy 

(„Strażnica” 1967, nr 19, s. 8).

Patrz też Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 83, przypis.
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Wielka Piramida „Biblią w kamieniu”

Wielka Piramida Egiptu, stojąca jako milczące i nieożywione 

świadectwo Pana, jest posłańcem; i jej świadectwo przemawia 

z wielkiem krasomówstwem odnoście Boskiego planu (Izajasz 

19:19, 20) („Strażnica” 15 czerwca 1925, s. 180).

Patrz też „Strażnica” 2000, nr 1, s. 9-10  (Ta „Biblia w Kamieniu” jak ją zwano, 
cieszyła się wielkim szacunkiem przez kilka dziesięcioleci, aż do 

czasu, gdy w Strażnicy angielskiej z 15 listopada i 1 grudnia 1928 

roku [wydanie polskie z 1 i 15 stycznia 1929 roku] wykazano, że 

do poparcia świadectwa zawartego w Biblii Jehowa nie potrzebował 

żadnych kamiennych pomników wybudowanych przez pogańskich faraonów 

i pokrytych demonicznymi znakami astrologicznymi).
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Następnie Djabeł umieścił wiedzę w martwym kamieniu, który 

może być słusznie nazwany Biblją djabelską, a nie kamiennym 

świadkiem Bożym („Strażnica” 1 stycznia 1929, s. 8).

Patrz też Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 201.

Wielka Piramida „Biblią diabelską”
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Chrzest dla klasy ziemskiej zbędny

Zostaliśmy pionierami jeszcze przed chrztem, ponieważ nie 

rozumiano wtedy dokładnie, czy spodziewającym się życia na 

ziemi jest on potrzebny. Dnia 24 lipca 1932 r. dałem się jed-

nak ochrzcić (...) po czym okazało się, że mam inną nadzieję, 

właściwą pomazańcom... („Strażnica” rok CIX [1988], nr 12, s. 20).

Patrz też Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2001-2010, 2011, s. 102 
(1934: „drugie owce” powinny oddać się Bogu i zgłosić się do chrztu).
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W roku 1934 Strażnica wyjaśniła, że chrześcijanie mający na-

dzieję ziemską powinni oddać się Jehowie i zostać ochrzcze-

ni. Światło dotyczące klasy ziemskiej rzeczywiście stawało 

się coraz jaśniejsze! („Strażnica” 2001, nr 10, s. 14).

Patrz też „Strażnica” 15 sierpnia 2009, s. 16.

Chrzest dla klasy ziemskiej potrzebny
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Chrzest bez wspominania organizacji

Jeżeli podobnie czujesz pragnienie służenia Jehowie Bogu 

i gotów jesteś wziąć na siebie jarzmo Chrystusowe, to pro-

ponujemy ci rozważenie następujących dwóch pytań, które są 

zadawane wszystkim kandydatom do chrztu: (...) (2) Czy na 

podstawie tej wiary w Boga i w Jego postanowienie co do 

zbawienia oddałeś siebie Bogu bez zastrzeżeń, aby odtąd 

spełniać Jego wolę, objawioną tobie przez Jezusa Chrystusa 

i przez Biblię dzięki oświecającej mocy ducha świętego? 

(„Strażnica” rok XCV [1974], nr 15, s. 13).

Patrz też „Strażnica” kwiecień 1944, s. 59, wydanie polonijne [ang. 15 kwietnia 1943, 
s. 124] (Jest więc jasnym, że przez chrzest w wodzie, stworzenie nie 
przystępuje do żadnej ziemskiej lub ludzkiej organizacji. Ono 

nie przystępuje do Towarzystwa Strażnicy Biblii i Broszur [jest 

to legalna korporacja], ani nie przystępuje do Świadków Jehowy 

[oni nie są inkorporowani i nie są na liście jako członkowie]. 

Stworzenie przez to okazuje zewnętrzny znak [...] a mianowicie, 

bezwarunkowe poświęcenie się Bogu przez jego Syna).
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DWA PYTANIA DO KANDYDATÓW DO CHRZTU

Czy na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa okazałeś skruchę 

za swe grzechy i czy oddałeś się Jehowie, by spełniać Jego 

wolę?

Czy rozumiesz, że przez oddanie się Bogu i chrzest utoż-

samiasz się ze Świadkami Jehowy i przyłączasz się do or-

ganizacji Bożej kierowanej Jego duchem? („Strażnica” 2006, nr 
7, s. 22).

Patrz też „Strażnica” rok CVI [1985], nr 12, s. 21.

Chrzest w „imię organizacji”
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Pamiątka wyłącznie dla pomazańców

(...) jak również, żeby nie zapraszać obcych w celu liczne-

go zgromadzenia ludzi. To nie jest bynajmniej biesiada, to 

jest uroczysta pamiątka, zamierzona jedynie dla członków 

„Ciała Chrystusowego”... (Nowe Stworzenie, 1925, s. 585).

Patrz też „Strażnica” 1 marca 1936, s. 78 (zastęp pomazańców zgromadzi się 
i weźmie udział w Pamiątce).
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Pamiątka dla „drugich owiec” i zainteresowanych

W roku 1938 drugie owce zostały zaproszone na uroczystość 

Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa w charakterze obserwato-

rów („Strażnica” 1995, nr 13, s. 15).

Patrz też Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 243.
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Odmawianie modlitwy Ojcze nasz

Modlitwa Pańska, jak ogólnie jest znana, jest modlitwą zwy-

czajną, nie formą z dobranych słów; wszakże jest tak wielką 

i wzniosłą, iż dobrze jest dla jego naśladowców powtarzać 

ją każdodziennie („Strażnica” 15 października 1924, s. 315).

Patrz też „Strażnica” rok XCVI [1975], nr 8, s. 13.
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Zaprzestanie odmawiania modlitwy Ojcze nasz

Jako wzorzec lub wskazówkę Jezus polecił uczniom modli-

twę, znaną dziś pod nazwą Modlitwy Pańskiej (Mat. 6:9-13). 

Wprawdzie nie powinno się jej recytować, ale poruszone 

w niej sprawy zostały uszeregowane według ważności („Straż-
nica” rok CIX [1988], nr 10, s. 4).

Patrz też „Przebudźcie się!” 2008, nr 11, s. 18 (Podając następnie modlitwę 
wzorcową, zwaną „Ojcze nasz”, Jezus nie polecił: „Macie odmawiać 

tę modlitwę”).
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Chwalenie moralności głosicieli

W świecie, który ‘zatracił wszelkie poczucie moralności’, 

Świadkowie słyną z tego, że prowadzą życie uczciwe i czyste 

moralnie... (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 
714).

Patrz też „Strażnica” 2005, nr 11, s. 8.
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Ganienie moralności głosicieli

Chociaż brzmi to szokująco, ale nawet niektórym szerzej 

znanym w społeczności ludu Jehowy zdarzyło się popaść 

w czyny niemoralne, nie wyłączając homoseksualizmu, wy-

miany żon, napastowania dzieci. Trzeba też zaznaczyć, że 

w ubiegłym roku wykluczono ze zboru chrześcijańskiego 

36.638 osób, większość z nich właśnie za pogwałcenie moral-

ności. (...) Pora jednak na to, by starsi zborowi, słudzy 

pomocniczy oraz pozostali bracia i siostry wystrzegali się 

wszystkiego, co może prowadzić do czynów nieobyczajnych 

(„Strażnica” rok CVII [1986], nr 5, s. 11).

Patrz też „Nasza Służba Królestwa” 1995, nr 9, s. 2.
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Stanowcze zachęcanie do bezżeństwa i bezdzietności

Są dziś na ziemi Jonadabowie, którzy są Panu oddani i nie-

wątpliwie okażą się wiernymi. Czy byłoby to zgodne z Pismem 

Św., aby się żenili już teraz i zaczęli płodzić dzieci? Nie 

– brzmi odpowiedź – poparta przez Pismo Św. (Spojrzyj faktom 
w oczy, 1938, s. 46).

Patrz też „Nowy Dzień” 1 marca 1939, s. 963.
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Bezżeństwo i bezdzietność nie obowiązuje

Ponadto część małżeństw postanowiła nie mieć dzieci, aby 

swobodniej zajmować się służbą Bożą. Wymaga to od nich 

ofiarności, za którą Jehowa należycie je nagrodzi. Co cie-

kawe, choć Biblia zachęca do stanu wolnego ze względu na 

dobrą nowinę, nic nie wspomina o pozostawaniu z tego samego 

powodu bezdzietnym (...). Dlatego każda para sama podejmu-

je w tej sprawie decyzję, biorąc pod uwagę osobiste warunki 

oraz głos sumienia i uczuć. Nie należy krytykować małżeństw 

za to, co sobie postanowią („Strażnica” 1999, nr 19, s. 10).

Patrz też Jeremiasz przekazuje nam słowo od Boga, 2010, s. 95.
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* Brak wymogu wykluczania z organizacji

Niemniej ta ostateczność, jaką jest wykluczenie czy wyłą-

czenie ze społeczności, nie była szeroko praktykowana po 

zborach i aż do roku 1952 też nie wymagano jej od zborów. 

[Zobacz „Strażnicę” w wydaniu angielskim z 1 marca 1952 

roku, strony 131 do 148] Odtąd jednak nie można było uwa-

żać chrześcijańskiego prowadzenia się w życiu po prostu za 

sprawę prywatną danego człowieka lub grupy ludzi („Strażnica” 
1968, nr 22, s. 6).

Patrz też Aniołowie, 1934, s. 60.
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Wykluczanie z organizacji

W roku 1952 wprowadzono opartą na Biblii metodę formalnego 

wykluczania grzeszników ze społeczności zborowej. (...) 

Organizacja Boża nie tolerowała odtąd nikogo, komu nie za-

leżało na pozostawaniu niesplamionym, czystym i bez skazy 

w oczach Jehowy („Strażnica” rok XCVII [1976], nr 21, s. 11).

Patrz też „Strażnica” 2006, nr 10, s. 24-25.
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* Nie wolno modlić się za wykluczonego

Czy stosowne jest modlenie się za osobę wykluczoną ze spo-

łeczności zboru chrześcijańskiego? (...) Z punktu widzenia 

Pisma Świętego nie wydaje się rzeczą właściwą ani stosowną, 

żeby wierny chrześcijanin modlił się za osobę wykluczoną ze 

społeczności („Strażnica” rok XCIII [1972], nr 12, s. 23).

Patrz też „Strażnica” rok XCIII [1972], nr 12, s. 24 (Lojalność wobec Jehowy 
i Jego postanowień powstrzyma chrześcijanina od modlitwy za ta-

kiego człowieka).
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Czy powinniśmy zatem wnioskować, że jeśli kogoś nie okazu-

jącego skruchy wykluczono ze zboru, to prawdopodobnie po-

pełnił on „grzech, który sprowadza śmierć”, wobec czego nie 

należy się za niego modlić? Niekoniecznie. (...) A zatem 

gdy jakiś chrześcijanin uważa, że stosowne będzie modlenie 

się za osobę wyłączoną, niechaj to czyni w modlitwach oso-

bistych („Strażnica” rok CI [1980], nr 23, s. 24).

Patrz też „Strażnica” 2001, nr 23, s. 31.

Wolno modlić się za wykluczonego
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Bóg dał radio do rozpowszechniania „poselstwa prawdy”

W przekonaniu, że Jehowa dał radjo do rozpowszechnienia 

poselstwa prawdy, wybudowana i otwarta została radjostacja 

WBBR... (Światło, 1930, t. I, s. 134).

Patrz też Rząd, 1928, s. 248-249.
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Sprzedano radiostację i odrzucono radio

Dlatego w 1957 roku postanowiono sprzedać rozgłośnię WBBR 

i fundusze przeznaczyć na rozwój działalności misjonar-

skiej w innych krajach („Strażnica” 1994, nr 15, s. 25).

Patrz też Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 572.
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* Szczepienia przeciwne Biblii

Świętość krwi ludzkiej. Przyczyny, dla których szczepienie 

jest przeciwne Biblji. (...) Szczepienie jest jawnem prze-

kroczeniem wiecznego przymierza, które Bóg zawarł z Noem 

po potopie. (...) Lecz jeszcze nigdy szczepienie nie ura-

towało życia ludzkiego, nigdy jeszcze ono nie zapobiegło 

ospie. (...) Człowiek, czyniący z tego interes, by krew 

ludzką zanieczyścić przez wszczepienie jej wstrętnej ma-

terji, wziętej z krwi zwierzęcej, staje się winnym najgor-

szego przestępstwa przeciwko Bogu („Złoty Wiek” 1 listopada 1931, 
s. 327 [ang. 4 lutego 1931, s. 293-295]).

Patrz też „Złoty Wiek” 15 maja 1936, s. 158 (Dlaczego nie mamy dać się 
szczepić? Z wszystkich rzeczy, które narzucono ludziom na zło, 

najbardziej djabelskie jest szczepienie).
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Czy szczepienie jest naruszeniem prawa Bożego zabraniają-

cego przyjmowania krwi do organizmu? (...) Każda jednost-

ka musi ponieść konsekwencje jakiegokolwiek ustosunkowania 

się i działania, które podejmuje wobec sprawy szczepienia 

przymusowego, czyniąc to zgodnie ze swym własnym sumieniem 

i ze swą oceną tego, co służy dobremu zdrowiu oraz intere-

som poparcia dzieła Bożego. A nasze Towarzystwo nie może 

sobie pozwolić dać się wciągnąć w proces prawniczy lub 

wziąć odpowiedzialność za obrót, jaki ta sprawa weźmie. 

Po rozważeniu przedmiotu nie wydaje się nam on naruszeniem 

owego wieczystego przymierza, uczynionego z Noem, jak je 

zapisano w Genesis 9:4, ani przeciwny Bożemu przykazaniu, 

o którym doniesiono w Leviticus 17:10-14 („Strażnica” 1953, nr 
11, s. 14 [ang. 15 grudnia 1952, s. 764]).

Patrz też „Upewniajcie się o wszystkich rzeczach”, ok. 1957, s. 235 (Szczepienie 
nie jest karmieniem krwią; nie ma nic wspólnego ze stosunkami 

płciowymi).

Szczepienia akceptowane
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* Przeszczepy ludożerstwem

Bóg pozwolił ludziom jeść mięso zwierzęce i podtrzymać 

życie ludzkie przez zabieranie życia zwierzętom, chociaż 

nie wolno im było spożywać krwi. Czy to obejmowało rów-

nież jedzenie mięsa ludzkiego, podtrzymywanie życia za po-

mocą ciała czy części ciała innego człowieka, żywego czy 

umarłego? Żadną miarą! To byłby kanibalizm, ludożerstwo, 

czym brzydzi się każdy cywilizowany lud na świecie. (...) 

Kto jednak poddaje się takim zabiegom, ten po prostu żyje 

kosztem ciała innego człowieka. Równa się to ludożerstwu 

(„Strażnica” 1968, nr 14, s. 13).

Patrz też „Strażnica” rok XCVIII [1977], nr 9, s. 16.
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Przeszczepy akceptowane

Zabranie określonej tkanki lub kości jednemu człowiekowi 

i przeszczepienie jej drugiemu jest sprawą, którą każdy 

Świadek Jehowy musi rozstrzygnąć zgodnie z własnym sumie-

niem. Niektórzy chrześcijanie mogą uważać, że przyjęcie 

do swego organizmu jakiejkolwiek tkanki bądź części ciała 

innej osoby przypomina ludożerstwo. (...) Inni szczerzy 

chrześcijanie doby dzisiejszej uważają, że Biblia nie wy-

klucza jednoznacznie transplantacji organów. (...) Moż-

na by też argumentować, że transplantacja różni się od 

kanibalizmu, gdyż dawca nie musi być uśmiercony dla do-

starczenia pożywienia. (...) Podczas gdy Biblia stanowczo 

zabrania spożywania krwi, nie ma w niej jednak wyraźnego 

zakazu przyjmowania cudzych tkanek ludzkich („Strażnica” rok 
CIII [1982], nr 2, s. 24).

Patrz też Jak krew może ocalić twoje życie, 1990, s. 28 (ed. 2009, s. 27-28).



92

Transfuzja krwi akceptowana

Niektórym ludziom trudno jest zmieniać raz przyswojone za-

patrywania. Mają zastrzeżenia do zmian w zrozumieniu pew-

nych tekstów biblijnych czy określonego sposobu postępowa-

nia. Na przykład począwszy od lat czterdziestych bieżącego 

stulecia świadkowie Jehowy nie godzą się na oddawanie swej 

krwi ani na przyjmowanie transfuzji, podczas gdy przedtem 

nie robili z tego żadnej kwestii („Strażnica” rok XCIV [1973], 
nr 11, s. 17).

Patrz też „Nowy Dzień” 1936, nr 3, s. 48 (art. Krew zmarłego ratuje życie umiera-
jącym).
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Transfuzja krwi ludożerstwem

W takim razie przyjęcie krwi byłoby w twoich oczach tak 

samo bezecne jak ludożerstwo. Wyobraź sobie, że miałbyś 

jeść ciało innego człowieka! Okropność! A czy picie krwi 

ludzkiej jest mniej okropne? Czy coś w tym zmienia fakt, że 

nie przyjmuje się jej przez usta, lecz wprowadza do ciała 

bezpośrednio przez żyły? W żadnym wypadku! („Strażnica” 1967, 
nr 17, s. 5).

Patrz też „Strażnica” 1995, nr 10, s. 23.
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Wyrażenie ‘Upadł Babilon’ znaczy że pewnego czasu przyjdzie 

zupełne i nagłe odrzucenie Babilonu, że ustanie dla nie-

go wszelka łaska, a nastąpią same sądy – takie odrzucenie 

przyszło już w 1878 (Dokonana Tajemnica, 1925, s. 325; por. s. 278).

Patrz też Przyjdź Królestwo Twoje, 1919, s. 166.

* Upadek Babilonu Wielkiego w roku 1878



95

W roku 1919 stało się jasne, że Jehowa już osądził chrze-

ścijaństwo, a właściwie wszelką religię fałszywą. Babilon 

Wielki upadł, skazany na śmierć! („Strażnica” 1989, nr 8, s. 7 [na 
powyższej stronie umieszczono błędny rok wydania]).

Patrz też Wspaniały finał Objawienia bliski!, 1993, s. 206.

Upadek Babilonu Wielkiego w roku 1919
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* Zniszczenie Babilonu Wielkiego w roku 1918

Wobec tego, że R. P. 73 był świadkiem kompletnego obalenia 

nominalnego naturalnego Izraela w Palestynie więc w rów-

norzędnym roku 1918 powinniśmy się spodziewać kompletnego 

obalenia nominalnego duchowego Izraela, czyli upadku Ba-

bilonu. (Obj. 18.) Pastor Russell rzekł wówczas: „Całkiem 

słusznie. Właśnie to nastąpi” (Dokonana Tajemnica, 1925, s. 152; 
por. edycja ang. The Finished Mystery, 1917, s. 129).

Patrz też Dokonana Tajemnica, 1925, s. 213 (wszystkie fazy upadku Babilo-
nu nie prędzej się dokonają, aż upłynie dziesięć i pół roku od 

jesieni 1914 r.).
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Współcześni historycy przyznają, że rok 1914 był punktem 

zwrotnym w dziejach. Od tego znamiennego roku ludzkość żyje 

w burzliwym okresie niesłychanych przemian. (...) Dzień 

rozrachunku szybko się zbliża. Zaskoczy on dzisiejsze po-

kolenie tym, co Jezus nazwał „wielkim uciskiem”; dojdzie 

wtedy do wykonania wyroku Bożego na Babilonie Wielkim, 

ogólnoświatowym imperium religii fałszywej, w której domi-

nującą rolę odgrywa chrześcijaństwo („Strażnica” rok CII [1981], 
nr 21, s. 26).

Patrz też „Strażnica” 1970, nr 5, s. 28.

Zniszczenie Babilonu Wielkiego za „pokolenia roku 1914”
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* Maria urodziła Jezusa bez bólów porodowych

Gdy inni spali Marya niezawodnie zastanawiała się nad wy-

padkami ostatnich kilku miesięcy. I gdy tak wśród nocnej 

ciszy przemyśliwała, bez żadnego bólu i cierpień porodziła 

Jezusa (Harfa Boża, 1930, s. 89).

Patrz też „Nowe niebiosa i nowa ziemia”, 1958, s. 213-214.
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Maria urodziła Jezusa w bólach porodowych

Po przybyciu Maria i Józef stwierdzili, że wszędzie panu-

je tłok. (...) Zaczęły się bóle porodowe! Kobiety na całym 

świecie z pewnością potrafią wczuć się w położenie Marii. 

Jakieś 4000 lat wcześniej Jehowa zapowiedział, że z powodu 

odziedziczonego grzechu kobieta będzie rodzić dzieci w bó-

lach (Rodzaju 3:16). Nie ma podstaw sądzić, że Maria była 

wyjątkiem. Ewangelista Łukasz dyskretnie spuszcza zasłonę 

na tę scenę. Mówi po prostu: „Urodziła syna, pierworodnego” 

(Łukasza 2:7) („Strażnica” 1 października 2008, s. 23).

Patrz też Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2001-2010, 2011, s. 102.
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* Bracia Jezusa Jego kuzynami

Że ci czterej „bracia” byli, w rzeczywistości kuzynami na-

szego Pana, że matka ich była Marja, siostra matki naszego 

Pana i że ojcem ich był Kleofas [zwany inaczej Alfeuszem], 

jasno jest pokazane w następujących miejscach: Jan 19:25; 

Marek 15:40; Łukasz 6:15, 16; Dzieje Apostolskie 1:13. 

(...) Nie ulega wątpliwości, iż szatan wyhodował powszech-

ne błędne pojmowanie, że Jakób, Jozes, Szymon i Judasz byli 

dziećmi Marji matki Jezusa (Mateusza 13:55) („Złoty Wiek” 15 
kwietnia 1928, s. 119).

Patrz też ang. „Złoty Wiek” 28 lutego 1934, s. 350 (w artykule tym wyrażono pogląd, że 
„bracia” Jezusa są synami Józefa z jego związku lewirackiego z Marią Kleofasową).
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Bracia Jezusa synami Maryi

Kolejno przychodzą na świat: Jakub, Józef, Szymon oraz 

Juda, a oprócz nich Marii i Józefowi rodzą się córki. 

W końcu Jezus ma co najmniej sześcioro młodszych braci 

i sióstr (Największy ze wszystkich ludzi, 1991, rozdz. 9).

Patrz też Od raju utraconego do raju odzyskanego, 1960, s. 147.
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Krzyż „środkową prawdą planu Bożego”

Cena okupu została złożona na krzyżu. Krzyż Chrystusowy 

jest środkową prawdą planu Bożego, z którego wszelka na-

dzieja dla ludzkości promieniuje (Harfa Boża, 1930, s. 142).

Patrz też „Strażnica” 15 lipca 1936, s. 221-222.
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Krzyż pogańskim symbolem

Jeżeli chodzisz do któregoś z kościołów nominalnego chrze-

ścijaństwa, to czy usłyszałeś tam kiedyś, że krzyż jest 

symbolem pogańskim? Skoro nie, wynika stąd, iż zatajono 

przed tobą prawdę. Zachęcano cię do czczenia znaku, o któ-

rym wiadomo, że się wywodzi z pogaństwa („Strażnica” 1970, nr 
10, s. 20).

Patrz też Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, 2001, s. 156.
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Jezus na krzyżu

Harfa Boża, 1930, s. 114.

Patrz też „Złoty Wiek” 1 stycznia 1929, s. 15.
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Jezus na palu z przebitymi dłońmi lub nadgarstkami

Mój zbiór opowieści biblijnych, 1981, 2004, rozdz. 101.

Patrz też Od raju utraconego do raju odzyskanego, 1960, s. 141.

Czego naprawdę uczy Biblia?, 2005, s. 52.

Patrz też Zbliż się do Jehowy, 2002, s. 230.
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Niedziela na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa

(...) jednak istotnie święcenie niedzieli wzięło swój 

początek już za życia pierwszych chrześcijan. Okolicz-

ność, że Pan nasz powstał z umarłych w niedzielę i że się 

po zmartwychwstaniu przeważnie w tym dniu ukazywał swym 

uczniom, skłoniła pierwszych chrześcijan do zbierania się 

w niedzielę na pamiątkę wielkiej radości, jakiej doznali 

z powodu zmartwychwstania Jezusa. Również obrządek łamania 

chleba obchodzili w owym dniu, na pamiątkę niedzieli... 

(„Złoty Wiek” 15 kwietnia 1932, s. 123).

Patrz też „Złoty Wiek” 15 kwietnia 1928, s. 116.
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Niedziela pogańskim dniem

Ale niedziela nie jest ani chrześcijańska, ani żydowska. 

W gruncie rzeczy jest świętem pogańskim, obchodzonym ku 

czci boga słońca... („Strażnica” rok CII [1981], nr 16, s. 10).

Patrz też „Strażnica” rok CV [1984], nr 9, s. 6.
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Wielkanoc „świętem zmartwychwstania Chrystusa”

Wielkanoc – najradośniejsze święta! Nie tylko serce czło-

wieka, ale cała przyroda zdaje się brać w nich udział. 

Słońce przezwycięża ostatecznie mroki zimy, martwota ustę-

puje miejsca życiu i jego prawom (...) Radość powszechna 

(...) Człowiek, pan stworzenia, czujący najżywiej i naj-

głębiej, radować się musi tembardziej, że święto powrotu 

wiosny zbiega się z najradośniejszym świętem zmartwych-

wstania Chrystusa („Złoty Wiek” 1 kwietnia 1929, s. 100).

Patrz też Nowe Stworzenie, 1925, s. 592.
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Wielkanoc pogańskim świętem

Jehowa badał serca uczestników świąt obchodzonych w Izra-

elu (...). Podobnie dzisiaj patrzy z odrazą na pogańskie 

święta obchodzone w chrześcijaństwie, takie jak Boże Naro-

dzenie czy Wielkanoc („Strażnica” 2004, nr 22, s. 22).

Patrz też Prawda, która prowadzi do życia wiecznego, 1970, rozdz. 16, akapit 18.
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Boże Narodzenie akceptowane

Wielu i z prawdziwych Chrześcijan przyjęło ten zwyczaj 

i ten sam czas, który zdaje się był właściwym, bo około tej 

daty Bóg zwiastował zesłanie największego Daru na świat, 

mianowicie Swego umiłowanego Syna... („Złoty Wiek” 15 listopada 
1927, s. 560).

Patrz też Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 199-200.
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Boże Narodzenie odrzucane

Gdyby troskliwa matka zobaczyła, iż jej dziecko podnosi cu-

kierek z rynsztoka wypełnionego nieczystościami, kazałaby 

natychmiast go wyrzucić. Sama myśl, że mogłoby wziąć go do 

ust lub choćby dotknąć, budziłaby w niej wstręt. Chociaż 

Boże Narodzenie jest dla wielu przyjemnym świętem, pocho-

dzi ze zbrukanego źródła („Przebudźcie się!” 1991, nr 12, s. 15).

Patrz też „Strażnica” 2004, nr 22, s. 22.
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Służba wojskowa akceptowana

Jednakowoż możemy być zmuszeni do służby wojskowej bez 

względu na to czy głosujemy, czy nie; jeżeli będą tego od 

nas wymagać, musimy być posłuszni obecnym władzom, uważa-

jąc, że skoro Pan pozwolił na przymusową służbę wojskową, 

to może On obrócić to [na nasze i innych dobro. W takim 

wypadku możemy bez uchybienia sobie objaśnić nasze stano-

wisko odnośnym urzędnikom i poprosić o przydzielenie nas do 

korpusu medycznego lub oddziału szpitalnego, gdzie nasza 

służba może być użyteczną ze spokojem naszego sumienia. Ale 

choćby nas zmuszono do służby na linii bojowej i kazano 

nam strzelać, nie mogą nas zmusić do strzelania w naszych 

bliźnich] (Nowe Stworzenie, 1925, s. 736, 737 [fragment w nawiasie po-
chodzi ze strony 737]).

Patrz też Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożytnych, 1975, 
s. 9 (Pokaźna liczba braci służyła w wojsku i walczyła na froncie).
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Służba wojskowa odrzucana

Rozważmy na przykład kwestię neutralności. Szczególnie ja-

sna struga padła na to zagadnienie w artykule pod ty-

tułem „Neutralność”, opublikowanym w angielskim wydaniu 

Strażnicy z 1 listopada 1939 roku. Ukazał się on naprawdę 

w stosownym czasie – tuż po wybuchu drugiej wojny świa-

towej! Wyjaśnił, czym jest neutralność, oraz wskazał, że 

chrześcijanom nie wolno się angażować w sprawy polityczne 

ani konflikty między państwami... („Strażnica” 1995, nr 10, s. 23).

Patrz też Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożytnych, 1975, 
s. 50 (Sporą liczbę braci, którzy podpisali deklarację, zaciągnięto 
do wojska i wysłano na front, gdzie większość zginęła).
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Zastępcza służba wojskowa odrzucana

Niezależnie od tego, czy w danym wypadku wchodziło w grę 

przelewanie krwi, służenie w wojsku bez broni, służba za-

stępcza, czy oddawanie honorów godłom, takim jak flaga naro-

dowa – wierni chrześcijanie nie chwytali się połowicznych 

rozwiązań. W szeregu wypadków za zajęcie takiego stanowi-

ska odebrano im życie... („Strażnica” rok CVIII [1987], nr 1, s. 16).

Patrz też Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu, 1989, s. 167.
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Zastępcza służba wojskowa akceptowana

A jak miałby postąpić chrześcijanin, gdyby po sumiennym 

rozważeniu tych pytań doszedł do wniosku, że służba cywilna 

na rzecz państwa zalicza się do „dobrego dzieła”, którego 

może się podjąć w posłuszeństwie wobec władz? Jest to jego 

decyzja przed Jehową. Zamianowani starsi oraz inni człon-

kowie zboru w pełni uszanują głos sumienia danego brata 

i dalej będzie się on cieszył opinią dobrego chrześcija-

nina. Gdyby jednak chrześcijanin uznał, że nie może peł-

nić takiej służby cywilnej, również jego stanowisko należy 

uszanować. On także będzie miał dobrą opinię i powinien 

korzystać z życzliwego wsparcia („Strażnica” 1996, nr 9, s. 20).

Patrz też „Strażnica” 1996, nr 21, s. 27.
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* Władze zwierzchnie (Rz 13:1) to Bóg i Chrystus

W roku 1929 zabłysnęło jasne światło. Roku tego Strażni-

ca podała objaśnienie z Pisma świętego, rozdział 13 do 

Rzymian. Ona wykazała, że Jehowa Bóg i Chrystus Jezus, 

a nie światowi władcy i rządcy są „Wyższemi Władzami” (...) 

(„Prawda was wyswobodzi” 1946 [ang. 1943] s. 292).

Patrz też Religia zbiera wicher, 1945, s. 47 (Bóg i Chrystus Jezus są Nauczy-
cielami i Zwierzchnikami tegoż, i oni jedynie stanowią „wyższe 

zwierzchności”, którym chrześcijańskie dusze muszą być poddane. 

– Rzymian 13:1-3).
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Władze zwierzchnie (Rz 13:1) to władze świeckie

Po starannym zbadaniu Pisma Świętego doszliśmy jednak do 

przekonania, że pewne teksty biblijne powinny być inaczej 

wykładane. Zdaliśmy sobie na przykład sprawę z tego, że 

„władze zwierzchnie” wspomniane w Liście do Rzymian 13:1 

(NW), to nie Jehowa Bóg i Jezus Chrystus, ale władze poli-

tyczne („Strażnica” 1967, nr 11, s. 11).

Patrz też „Strażnica” 1996, nr 9, s. 14.
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* Głosowanie wyborcze tolerowane

Swego czasu zaproponowano prawo, któreby zmusiło każdego 

mieszkańca do głosowania. Gdyby takie prawo uchwalono, to 

Nowe Stworzenie musiałoby być mu posłuszne i to bez szem-

rania. Wypełniając przepisy takiego prawa, głosowałoby we-

dług swego najlepszego osądzenia, oddając głos swój na te 

osoby, które najlepiej nadawałyby się na dany urząd. Dopóki 

jednak niema takiego prawa, radzimy zachować najściślejszą 

neutralność w sprawach polityki i wstrzymać się od głoso-

wania wogóle (Nowe Stworzenie, 1925, s. 734; por. s. 736 – bez względu 
na to czy głosujemy, czy nie).

Patrz też „Strażnica” 1 czerwca 1929, s. 165 (Są również i tacy w obecnym 
czasie w prawdzie, którzy mówią, że są zupełnie oddani Panu, 

a jednocześnie myślą, że jest ich przywilejem głosować w wyborach 

ustanowionych w celu wyboru mężów na publiczne stanowiska).
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Głosowanie wyborcze odrzucane

Ze względu na to, że chrześcijańscy świadkowie nie uznają 

światowych potęg politycznych za ustanowione przez Boga 

„autorytety wyższe”, lecz tylko Boga i Jezusa Chrystusa, 

przeto odstępują oni od udziału w polityce tego świata, 

tak, nawet od głosowania („Strażnica” 1951, nr 8, s. 10 [ang. 15 listo-
pada 1950 s. 445]).

Patrz też „Strażnica” 1999, nr 21, s. 29.
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Urodziny obchodzone

Dzieło to zawiera nader ciekawe artykuły i może być ozdobą 

dla każdego domu. Szczególnie nadaje się też jako podarunek 

imieniny, urodziny i t. p. („Złoty Wiek” 15 grudnia 1928, s. 384).

Patrz też Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 201.
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Urodziny odrzucane jako satanistyczne

Co ciekawe, najważniejszym świętem dla wyznawcy satanizmu 

są urodziny („Trwajcie w miłości Bożej”, 2008, s. 150).

Patrz też „Strażnica” 2006, nr 4, s. 29.
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Syjonizm od Boga

Tak mówi Pan Bóg: Jedną z najważniejszych latorośli ko-

ścielnictwa jest Judaizm. A więc ustanowię Judaizm. Wezmę 

w Judaizmie jedną z jego młodych i giętkich dążności – Sy-

onizm – i zaszczepię go, czyli ustanowię na samym szczycie 

nadchodzącego Królestwa Bożego – a Żydzi będą rządzić nad 

ziemską fazą Królestwa, za pośrednictwem zmartwychwsta-

łych, starożytnych patriarchów – Abrahama, Izaaka, Jakóba 

itd. (...) Wszystkie narody (drzewa) świata (pola) pozna-

ją, że Pan poniżył nominalne kościelnictwo, a wywyższył 

starożytnych patriarchów, że wysuszył „Chrześcijaństwo”, 

a dał życie Syonizmowi i Judaizmowi (Dokonana Tajemnica, 1925, 
s. 512).

Patrz też Dokonana Tajemnica, 1925, s. 585.
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Syjonizm od szatana

Przywrócenie prawdziwego wielbienia żywego Boga w roku 

1919 nie oznaczało zgromadzenia pod hasłem „syjonizmu” 

wielkiego mnóstwa rodowitych, czyli naturalnych, „ortodok-

syjnych” Żydów w tak zwanej „ziemi świętej” (Palestynie). 

(Jana 4:21-23) Istotnie, co do tego tak długo oczekiwa-

nego i ogólnie obwieszczanego wydarzenia szczerzy badacze 

Biblii poznali około roku 1932, że to nie jest droga Je-

howy, a tylko droga służących sobie samym ludzi, którzy w 

przebiegły sposób zostali pobudzeni do czynu dla ludzkich 

celów i korzyści. Przez opublikowanie w owym roku 2 tomu 

książki Usprawiedliwienie Świadkowie Jehowy rozpoznali, że 

taki ruch „z powrotem do Palestyny” wdrożony został przez 

ducha wroga Jehowy, przez ducha Szatana, który oszukał całą 

zamieszkałą ziemię (Nowożytna historia świadków Jehowy, ok. 1955, cz. 
I, s. 84; por. ten sam tekst ang. „Strażnica” 15 maja 1955, s. 296).

Patrz też „Strażnica” 1958, nr 8, s. 14-15.
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Armagedon rewolucją

Wojna tego wielkiego dnia Boga Wszechmogącego będzie naj-

większą rewolucyą, jaka kiedykolwiek miała miejsce na świe-

cie, ponieważ będzie jedną z tych, w których każda zasada 

niesprawiedliwości będzie płatną; ponieważ tak rzetelny 

będzie sąd względem narodów, jakoteż sąd względem istot 

indywidualnych... (Walka Armagieddonu, 1923, s. 676).

Patrz też Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 140.
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Armagedon „wojną Jehowy”

W roku 1926 następna olśniewająca struga światła pozwoliła 

Badaczom Pisma Świętego zrozumieć, że wbrew ich wcześniej-

szym zapatrywaniom Armagedon nie będzie jakąś rewolucją 

społeczną. W rzeczywistości ma to być wojna, w której Jeho-

wa tak wyraźnie okaże swą moc, iż wszyscy ludzie się prze-

konają, że On jest Bogiem (Objawienie 16:14-16; 19:17-21) 

(„Strażnica” 1995, nr 10, s. 18).

Patrz też „Strażnica” 2007, nr 3, s. 31.
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* „Wielki ucisk” oczekiwany w roku 1975

W połowie lat siedemdziesiątych obecnego wieku dobiegło 

końca sześć tysięcy lat dziejów ludzkości. Wielu szczerych 

sług Jehowy wyraźnie liczyło na rychłe nastanie „wielkiego 

ucisku” wspomnianego w Ewangelii według Mateusza 24:21, 

22, i końcowej fazy dnia Jehowy („Strażnica” rok XCVIII [1977], 
nr 18, s. 13).

Patrz też „Strażnica” rok XCVI [1975], nr 9, s. 12.
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„Wielki ucisk” zanim przeminie „pokolenie roku 1914”

Pokolenie, które słyszało sędziowskie orzeczenie Chrystu-

sa, doczekało się zapowiadanej przez niego zagłady i tak 

samo pokolenie roku 1914 „żadną miarą nie przeminie” przed 

nadejściem przepowiedzianego „wielkiego ucisku” (Mateusza 

24:21, 22, 34) („Strażnica” 1990, nr 20, s. 20).

Patrz też Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo?, 1988, s. 84.
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* „Walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego” w roku 1915 (lub 1914)

(...) „walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego” (Obj. 

16:14) która zakończy się R. P. 1915, kompletnie obali 

wszystkie dzisiejsze systemy (Nadszedł Czas, 1919, s. 106).

Patrz też Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 62, 211.

The Time Is at Hand, 1907, s. 101 (która zakończy się R. P. 1914).
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„Walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego” po roku 1915

(...) „walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego” (Obj. 

16:14) która zakończy się po R. P. 1915, kompletnie obali 

wszystkie dzisiejsze systemy (Nadszedł Czas, 1923, s. 106).

Patrz też Życie wieczne w wolności synów Bożych, 1970, s. 229-230.
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Patriarchowie zamieszkają w Jerozolimie

STOLICA ŚWIATA W świetle Pisma Świętego możemy się racjo-

nalnie spodziewać, że Jerozolima będzie stolicą świata 

z doskonałymi i wiernymi ludźmi, a mianowicie z Abrahamem, 

Izaakiem, Jakubem, Dawidem, Danielem i innymi, którym będą 

powierzone rządy ziemi; niektórzy z tych wiernych ludzi 

jako władcy będą umieszczeni w głównych częściach ziemi 

(Pożądany rząd, 1924, s. 30).

Patrz też Życie, 1929, s. 318.



131

Patriarchowie zamieszkają w Kalifornii

Posiadłość w Kensington Heights, powiatu San-Diego w Kali-

fornii (...). Józefowi F. Rutherfordowi przysługuje prawo 

za życia swego postanowić kontraktowo lub na mocy aktu, że 

jakiekolwiek inne osoby, utrzymujące stosunki ze Strażni-

cą (...) będą miały prawo mieszkania na powyższej posia-

dłości, dopóki Dawid lub inni mężowie, o których wspomina 

list do Żydów w 11 rozdziale, nie przejmą w posiadanie tej 

własności, która poświęcona jest Jehowie Bogu i na zawsze 

służyć ma Jego Królestwu („Złoty Wiek” 15 kwietnia 1931, s. 119).

Patrz też „Złoty Wiek” 15 stycznia 1934, s. 9 (Wierni mężowie Starego Testamen-
tu będą namiestnikami Bożymi na ziemi [Psalm 45:17]. Nie ma jednak 

podstawy do przypuszczenia, że siedzibą ich będzie Jerozolima).
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* Zmartwychwstanie proroków w roku 1925

(...) przeto możemy spodziewać się w roku 1925-ym powrotu 

tych wiernych mężów Izraela ze stanu śmierci, gdy zostaną 

wskrzeszeni do życia i przywróceni do doskonałego stanu 

ludzkiego, oraz uczynieni widzialnymi, legalnymi przedsta-

wicielami nowego porządku rzeczy na świecie (...) Możemy 

przeto z ufnością oczekiwać, że rok 1925-y zaznaczy się po-

wrotem Abrahama, Izaaka, Jakóba i wiernych proroków (Miljony 
ludzi z obecnie żyjących nie umrą!, 1920, s. 60).

Patrz też Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 632.
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Zmartwychwstanie proroków w „kilka lat” po roku 1930

Abraham, Izaak, Jakób i inni wierni prorocy, wzmiankowani 

przez Apostoła w liście do Żydów, 11 rozdziale, mają obiet-

nicę lepszego zmartwychwstania (...) Ci wierni mężowie 

będą z powrotem przy życiu na ziemi za kilka lat i stanowić 

będą klasę legalnych przedstawicieli Chrystusa na ziemi 

(Harfa Boża, 1929, 1930, s. 352).

Patrz też „Złoty Wiek” 1 lipca 1927, s. 406-407.
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* Królestwo w „kilka lat” po roku 1929

Mam szczególną przyjemność ogłosić, że następne kilka lat 

zobaczy kompletne ustanowienie tego Królestwa, które ma 

być pożądaniem wszystkich narodów („Strażnica” 1 grudnia 1929, 
s. 366).

Patrz też Spojrzyj faktom w oczy i poznaj jedyną drogę ucieczki, 1938, s. 49 (Jona-
dabowie [...] poczekają parę lat, zanim ognista burza Armagedonu 

przeminie).



135

Królestwo w „kilka lat” po roku 1972

Co będzie z tymi ludźmi za kilka krótkich lat? Czy w ogóle 

wtedy będą? Znikną wówczas wszelkie ślady po starym sys-

temie rzeczy, a nad ziemią i jej sprawami pełną kontrolę 

obejmie Królestwo Boże („Strażnica” rok XCIII [1972], nr 24, s. 13).

Patrz też „Strażnica” 1968, nr 16, s. 5 (W ciągu co najwyżej kilku lat speł-
ni się końcowa część proroctw biblijnych co do „dni ostatnich”, 

doprowadzając w wyniku do wyzwolenia pozostałej przy życiu ludz-

kości pod chwalebnym, tysiącletnim panowaniem Chrystusa).
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* Stworzenie Adama w roku 4129 (lub 4128) przed Chr.

Chociaż Usher błędnie podawał liczbę lat od Stworzenia 

Człowieka do R. P. 1 na 4005, możemy przy pomocy Pisma Św. 

łatwo ją skorygować na 4129. Jasno więc jest obecnie zrozu-

miałe, że z rokiem 1872 kończy się 6000 lat od Stworzenia, 

a z rokiem P. 1873 rozpoczyna się siódmy tysiąc lat, czyli 

dzień tysiącletni historyi świata (Nadszedł Czas, 1923, s. 55).

Patrz też „Strażnica” rok XCVI [1975], nr 21, s. 16 (Stworzenie człowieka 

umieszczono w roku 4128, a wystąpienie grzechu w roku 4126 p.n.e.).
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Stworzenie Adama w roku 4026 (lub 4025) przed Chr.

Rezultatem tych niezależnych badań było ogłoszenie tabeli 

chronologicznej, która ustala datę stworzenia człowieka 

na rok 4026 p.n.e. Według tej godnej zaufania chronologii 

biblijnej 6000 lat od stworzenia człowieka skończy się 

w roku 1975, a siódme tysiąclecie dziejów ludzkich rozpocz-

nie się jesienią 1975 roku n.e. (Życie wieczne w wolności synów 
Bożych, 1970, s. 20; por. s. 22 – 4026 – Stworzenie Adama [wczesną 
jesienią]).

Patrz też „Nowe niebiosa i nowa ziemia”, 1958 [ang. 1953], s. 378 (4025 – Stwo-
rzenie Adama [w jesieni]).
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Stworzenie Adama i Ewy w tym samym roku

Według niezawodnej chronologii biblijnej Adam i Ewa zo-

stali stworzeni w roku 4026 p.n.e. („Przebudźcie się!” nr 1 z lat 
1970-1979, s. 13).

Patrz też „Strażnica” 1968, nr 16, s. 4  (logiczny jest wniosek, że stworzył 
Ewę wkrótce po Adamie, być może kilka tygodni czy miesięcy póź-

niej, ale tego samego roku 4026 p.n.e.).
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Stworzenie Adama i Ewy w innym czasie

(...) od powołania do istnienia Adama upłynął jeszcze pe-

wien czas, a wtedy została stworzona jego żona Ewa. W tym 

czasie Adam z rozkazu Boga nadawał nazwy zwierzętom. Nie 

wiemy, czy zajęło mu to tygodnie, miesiące, czy może lata 

(„Strażnica” rok XCVII [1976], nr 10, s. 14).

Patrz też „Strażnica” rok XCVIII [1977], nr 10, s. 5 (Ile czasu upłynęło od 
stworzenia mężczyzny do stworzenia niewiasty? Tego Biblia nie 

wyjawia).
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Zanim ostatni członkowie pokolenia, które żyło w roku 1914, 

zejdą ze sceny wydarzeń światowych, rozegrają się wszyst-

kie przepowiedziane wydarzenia włącznie z „wielkim uci-

skiem”, w którym dobiegnie kresu obecny zły świat (...) 

(Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, 1991, s. 72 [w ed. z 2001 r. zmie-
niono to zdanie!]).

Patrz też „Przebudźcie się!” 1994, nr 11, s. 26.

* „Koniec” nastanie zanim przeminie „pokolenie roku 1914”
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Nawiązał do Ewangelii według Mateusza 24:34: „To pokolenie 

na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie”. 

Dwukrotnie przeczytał następujące wyjaśnienie: „Jezusowi 

najwyraźniej chodziło o to, że życie pomazańców przeby-

wających na ziemi, gdy w roku 1914 zaczął być widoczny 

znak, miało się częściowo pokrywać z życiem innych poma-

zańców, którzy zobaczą rozpoczęcie się wielkiego ucisku”. 

Nie wiemy dokładnie, jak długo ma trwać „to pokolenie”, 

ale składa się ono właśnie ze wspomnianych dwóch grup poma-

zańców. (...) To bardzo pokrzepiające, że grono młodszych 

pomazańców – żyjących przez pewien czas razem ze starszymi 

pomazańcami, którzy dostrzegli znak widoczny od roku 1914 

– nie umrze przed nastaniem wielkiego ucisku („Strażnica” 15 
czerwca 2010, s. 5).

Patrz też „Strażnica” 15 kwietnia 2010, s. 10-11.

„Koniec” nastanie zanim przeminą „dwa pokolenia”
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„Czas końca” zaczął się w roku 1799

Te fizyczne fakta nie mogą być powątpiewane i wystarczą, 

aby przekonać człowieka myślącego, że od r. 1799 żyjemy 

w „czasie końca” (Harfa Boża, 1921, 1930, s. 242).

Patrz też „Strażnica” 15 marca 1929, s. 91 (Tedy w 1799 R. P. rozpoczął się 
„czas końca”).
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„Czas końca” zaczął się w roku 1914

Świadkowie Jehowy niezmiennie wykazują na podstawie Pisma 

Świętego, że w roku 1914 rozpoczął się czas końca tego 

świata i że zbliża się „dzień sądu i zagłady bezbożnych 

ludzi” („Strażnica” 1993, nr 16, s. 9).

Patrz też „Strażnica” 15 sierpnia 2009, s. 15.
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* Siedem czasów („czasy pogan”) zakończyło się w roku 1915

Tym sposobem „siedem kroć” znaczyłoby siedem razy po 360, 

czyli 2520 lat. Ten okres przypada na rok 1915. Innemi sło-

wy, wkrótce termin władzy panowania nad ziemią się skończy. 

Wtedy nastąpi czas panowania Chrystusowego (Stworzenie czyli 
historja biblijna w obrazach, 1914, s. 50).

Patrz też „Strażnica” 1 stycznia 1916, s. 5824, reprint  (Jordan, reprezentuje 
koniec Czasów Pogan w 1915 roku).
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Siedem czasów („czasy pogan”) zakończyło się w roku 1914

Dlatego „siedem czasów” stanowią siedem razy trzysta sześ-

dziesiąt czyli 2520 lat. Koniec tego okresu przypada na rok 

1914. Innemi słowy – pogańskie lenne panowanie nad ziemią 

wkrótce się skończy. Tedy nastanie czas właściwy na począ-

tek panowania królestwa Mesjaszowego („Złoty Wiek” 1 czerwca 
1927 s. 399, tekst z cytowanej książki pt. Stworzenie czyli historja biblijna 
w obrazach zamieszczony w odcinkach w tym czasopiśmie).

Patrz też „Strażnica” 15 maja 2009, s. 18.
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* Inspekcja na ziemi i przybycie Pana do świątyni w roku 1878

W dniach 5-13 września 1922 roku (...) organizacji świą-

tynnej owym namaszczonym „dzieciom” Większego Izajasza na-

prawdę otworzyły się oczy na to, że Jehowa jest obecny 

w swej duchowej świątyni, ale nie od roku 1878, lecz od 

znacznie krótszego czasu. (...) Zobacz wydaną przez Towa-

rzystwo Strażnica publikację pt. „Nadszedł czas” (tytuł 

angielski „The Time Is at Hand” (...) strony 218-247), 

gdzie wyłuszczono ówczesny pogląd na znaczenie roku 1878 

(„Strażnica” 1967, nr 4, s. 8).

Patrz też Nadszedł Czas, 1923, s. 267.
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Inspekcja na ziemi i przybycie Pana do świątyni w roku 1918

(...) w roku 1918 lub gdzieś około tego czasu Pan przyszedł 

do swej świątyni. To przyjście do świątyni nastąpiło ze 

względu na sąd, gdyż sąd musi się najpierw zacząć od domu 

Bożego („Strażnica” 1967, nr 4, s. 7).

Patrz też „Strażnica” 15 marca 2010, s. 23.
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* Jubileusz ziemi od roku 1925

Słudzy Jehowy wiązali też pewne nadzieje z rokiem 1925. 

Uważano, że kiedy w owym roku skończy się cykl 70 prototy-

powych jubileuszy (70 x 50 lat), licząc od wejścia Izraeli-

tów do Ziemi Obiecanej, rozpocznie się wielki pozaobrazowy 

Jubileusz, czyli tysiącletnie kró[lowanie Chrystusa Jezu-

sa. Wszakże sprawy potoczyły się inaczej] („Strażnica” rok CV 
[1984], nr 16 s. 24, 25 [słowa w nawiasie cytowane ze s. 25]).

Patrz też Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!, 1920, s. 76.
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Jubileusz ziemi od roku 33

Nieco lepiej zrozumiano też, czego pierwowzorem był ju-

bileusz. (...) Przez długi czas sądzono, że wyobrażał on 

Tysiącletnie Panowanie Chrystusa. W ostatnich latach za-

uważono jednak, iż odpowiednik jubileuszu w rzeczywistości 

rozpoczął się w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e. z chwilą 

wylania ducha świętego (...) (Strażnica numer 3 z 1987, 

strony 16-27) („Strażnica” 1995, nr 10, s. 24).

Patrz też „Strażnica” rok CVIII [1987], nr 3, s. 16-28.
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* Jezus powrócił niewidzialnie w roku 1874

Wtóra i niewidzialna obecność Chrystusa datuje się od roku 

tysiąc osiemset siedmdziesiątego czwartego. Od tego czasu 

i dalej wiele prawd, długo zakrytych przez nieprzyjaciela, 

onego szatana, zaczęło być przywracane rzetelnemu chrześci-

janinowi („Strażnica” 1 maja 1934, s. 141 [ang. 1 czerwca 1933, s. 174]).

Patrz też „Strażnica” 15 grudnia 1931, s. 383 (ang. 15 września 1931, s. 283)  (Pi-
smo Św. dowodzi, że wtóra obecność Pana Jezusa Chrystusa rozpo-

częła się w przybliżeniu około 1878 roku Pańskiego).



151

Jezus powrócił niewidzialnie w roku 1914

Wydana przez Towarzystwo Strażnica w roku 1943 książka 

„Prawda was wyswobodzi” zawierała chronologię (...) Ustali-

ła też początek obecności Chrystusa na rok 1914 n.e., a nie 

1874 („Strażnica” rok XCVI [1975], nr 21, s. 16).

„Strażnica” 1993, nr 2, s. 5   („Strażnica” konsekwentnie przedstawia).
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Znaki potwierdzające powrót Jezusa w roku 1874

Dopiero w r. 1874, przyjścia naszego Pana, zorganizowano 

pierwszą organizację robotniczą. Od tego czasu światło wie-

dzy znacznie się powiększyło w dziedzinie wynalazków, któ-

rych jest za wiele, aby je tu wyliczyć. Wymieńmy tylko te 

z główniejszych, które odkryto po roku 1874, w dalszy dowód 

obecności naszego Pana. Główniejsze wynalazki są: maszynki do 

dodawania, latawce, glin, antyseptyczna chirurgia, sztuczne 

farby, samochody, kolczasty drut, rowery, karborundum, ognio-

trwałe kasy, celuloid, korespondencyjne szkoły, centryfugi 

do oddzielania śmietany, opis najciemniejszej Afryki, parowe 

pługi, Boski Plan Wieków, elektrowozy, dynamit, automatyczne 

schody, gazolinowe motory, żniwiarki, świetlny gaz, indukcyj-

ne motory, linotypy, maszyny do wyrabiania zapałek, monotypy, 

ruchome obrazki, północny i południowy biegun, kanał Panamski, 

pasteuryzacya, sygnały kolejowe, promienie Roentgena, maszyny 

do szycia trzewików, bezdymny proch, submaryny, rad, drapacze 

chmur, podziemna kolej, fonografy, telefony, maszynki do pi-

sania, pneumatyczne maszyny do czyszczenia dywanów, telegraf 

bez drutu, elektryczne spoidła (Harfa Boża, 1930, s. 243).

Patrz też Stworzenie, 1928, s. 340-341 (dodano do tego spisu: radjo i telewizja).
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Znaki potwierdzające powrót Jezusa w roku 1914

Lata mijały, a lud Jehowy nieustraszenie obwieszczał do-

brą nowinę, chociaż wybuchały bezprzykładne wojny, miały 

miejsce klęski głodu, trzęsienia ziemi i inne wydarzenia 

stanowiące od roku 1914 „znak” zapowiedzianej „obecności” 

Chrystusa z władzą Królestwa (Mat. 24:3-14) („Strażnica” rok CV 
[1984], nr 21 s. 14).

Patrz też Królestwo nadzieja świata, 1931, s. 8  (Wydarzenia wojny światowej, 
głody, mory i wielki ucisk, jakie w roku 1914 i w następnych 

latach nawiedzały narody ziemi, jasno dowiodły, że Chrystus po-

wrócił i że jego Królestwo nastało).
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Literalny i niewidzialny powrót Jezusa „na ziemię”

(...) sprowadza nas do R. P. 1874, w którym to czasie, we-

dług chronologii biblijnej, Pan po raz wtóry przyszedł na 

ziemię (Harfa Boża, 1921, 1930, s. 239).

Patrz też „Strażnica” 1 grudnia 1922, s. 371  (Pan Jezus jest teraz niewi-
dzialnie na ziemi, ustanawiając swoje królestwo).
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„Zwrócenie uwagi na ziemię” i „niebiańska obecność” Jezusa

Dalszy dowód na to, że Chrystus miał działać w roli Króla 

i być „obecny” w sensie zwracania uwagi na sprawy ziemskie 

oraz sprawowania tu królewskiej władzy, znajdujemy także 

w innym obrazie (...) („Strażnica” rok XCVI [1975], nr 17, s. 21).

Patrz też „Strażnica” rok C [1979], nr 14, s. 23  (Drugie, szersze zastoso-
wanie, trwa od roku 1914 n.e., kiedy to Jezus rozpoczął swoją 

niewidzialną niebiańską obecność w roli władcy mesjańskiego Kró-

lestwa).
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Królowanie Jezusa od roku 1878

Równoległość tego jak to już widzieliśmy wskazuje na rok 

1874 jako na czas wtórej obecności naszego Pana, jako Oblu-

bieńca i Żniwiarza, zaś na rok 1878 jako czas, w którym Pan 

objął urząd Króla królów i Pana panów – ale teraz jako du-

chowy Król, obecny we wszystkiej Swej władzy i potędze, cho-

ciaż niewidzialny dla ludzi (Przyjdź Królestwo Twoje, 1923, s. 160).

Patrz też Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 632  (objął 
władzę jako Król w niebie na wiosnę roku 1878).
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Królowanie Jezusa od roku 1914

Jezus Chrystus otrzymał swoje królestwo i rozpoczął swoje 

panowanie w roku 1914 (Proroctwo, 1929, s. 100).

Patrz też „Strażnica” 15 stycznia 2010, s. 31 (W roku 1914 Jehowa ustanowił 
w niebie Królestwo, w którym panuje namaszczony przez Niego Król 

– Jezus Chrystus).
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* Podział na owce i kozły dokonywany od roku 1914

Po wniebowstąpieniu Jezus miał czekać, aż nadejdzie czas 

przekazania mu przez Boga władzy królewskiej. Wówczas miał 

przystąpić do oddzielania „owiec” od „kozłów” (Mateusza 

25:31-33; Psalm 110:1, 2). Pora ta nastała w roku 1914, kie-

dy rozpoczęły się „dni ostatnie” (2 Tymoteusza 3:1-5, BT) 

(„Strażnica” 1993, nr 7, s. 16).

Patrz też „Strażnica” 1995, nr 20, s. 19  (Długo uważaliśmy, że przypowieść 
ta opisuje, jak Jezus w roku 1914 zasiada na tronie królewskim 

i od tej pory sądzi ludzi – osobom przypominającym owce udostęp-

nia życie wieczne, a symboliczne kozy skazuje na wiecznotrwałą 

śmierć).
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Podział na owce i kozły w przyszłości

Takie zrozumienie przypowieści o owcach i kozach wskazuje, 

że osądzenie obu grup jest sprawą przyszłości. Nastąpi po 

wybuchu „ucisku” wspomnianego w Ewangelii według Mateusza 

24:29, 30 oraz po tym, jak Syn Człowieczy ‘przyjdzie w chwa-

le’ (...) („Strażnica” 1995, nr 20, s. 23).

Patrz też „Strażnica” 1999, nr 9, s. 13.
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* Tysiąclecie nastało w roku 1874

Tysiąclecie (Obj. 20:3, 4, 7) rozpoczęło się od roku 1874, 

wraz z powrotem naszego Pana. Było to około tego czasu, gdy 

Pastor Russell przyszedł do Chrześcijan z lepszem wyrozu-

mieniem Biblii, „z widzeniem Bożem” (Dokonana Tajemnica, 1925 
[ang. 1917, 1927], s. 430).

Patrz też Nadszedł Czas, 1923, s. 35, 271.
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Tysiąclecie należy do bliskiej przyszłości

Już wkrótce Król ten stoczy sprawiedliwą wojnę z niegodziwym 

szatańskim światem – i na pewno odniesie zwycięstwo! (Obja-

wienie 19:11-15). Potem rozpocznie swe Tysiącletnie Panowa-

nie nad ziemią („Bądź moim naśladowcą”, 2007, s. 190).

Patrz też Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości, 2000, t. I, s. 229.
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Wnioski końcowe

Po prześledzeniu kilkudziesięciu fotokopii, zawierających nauki Towarzystwa 
Strażnica, możemy śmiało powiedzieć, że organizacja ta nie jest taką, której 

można zaufać. Zmiany doktryny, z powoływaniem się na Biblię i nauki Apostołów, 
wskazują raczej na mętlik religijny występujący w publikacjach świadków Jehowy, 
niż na uporządkowaną wykładnię. Głosiciel tej organizacji, idący od domu do domu 
i niosący swe orędzie, nigdy nie będzie pewny tego, czy to, czego naucza dziś, będzie 
jeszcze aktualne jutro, za rok lub pięć lat.

Mało tego, jego organizacja zapewnia wszystkich świadków Jehowy, że muszą 
być gotowi na ciągłe zmiany tych rzekomo apostolskich nauk. Towarzystwo Strażni-
ca podkreśla to wielokrotnie:

Liczymy się jednak z tym, że upływ czasu i coraz jaśniej-

sze światło duchowe mogą rozszerzyć i zmienić nasze zrozu-

mienie proroctw i proroczych obrazów biblijnych (Przysłów 

4:18) („Strażnica” 1990, nr 16, s. 31).

Kiedy więc korygowane jest nasze zrozumienie jakiegoś frag-

mentu biblijnego, cieszmy się z lepszego poznania prawdy! 

Okoliczność, iż wciąż jesteśmy oświecani, potwierdza, że 

znajdujemy się na właściwej drodze. (...) Owszem, pewne 

aspekty zamierzenia Bożego wciąż dostrzegamy „w mglistym 

zarysie”. Jeśli jednak nasze stopy będą się mocno trzymać 

tej „ścieżki”, to kiedy nadejdzie wyznaczony przez Boga 

czas, ujrzymy prawdę w pełnej krasie. A na razie cieszmy 

się z tego, co już zostało nam objawione przez Boga, i cze-

kajmy na oświecenie w sprawach, których jeszcze do końca 

nie rozumiemy („Strażnica” 2000, nr 6, s. 14).

Dlaczego z biegiem lat zdarzały się zmiany w naukach Świad-

ków Jehowy? (...) W miarę lepszego zrozumienia czegoś nie-

raz trzeba zmienić zdanie. Świadkowie Jehowy są gotowi po-

kornie dokonywać takich zmian (Prowadzenie rozmów na podstawie 
Pism, 2001, s. 347).
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Pamiętaj, iż nieaktualne mogą też być niektóre myśli poru-

szone w naszych dawniejszych publikacjach, dlatego sprawdź, 

co na ten temat napisano ostatnio (Odnoś pożytek z teokratycznej 
szkoły służby kaznodziejskiej, 2002, s. 38).

Kiedy są uściślane wyjaśnienia wersetów biblijnych lub 

usprawniane jakieś procedury, chętnie to akceptujemy. 

Z radością dostrzegamy dowody, że duchowe światło jest 

coraz jaśniejsze (Prz. 4:18). Jeśli trudno nam zrozumieć 

jakąś zmianę, prosimy Jehowę, by pomógł nam ją pojąć („Straż-
nica” 15 grudnia 2008, s. 10).

Prócz tego organizacja świadków Jehowy rości sobie pretensje do posiadania 
większej wiedzy biblijnej niż Apostołowie:

Niewątpliwie apostołowie zrozumieli te zasadnicze prawdy, 

o których było już nadmienianem, lecz jest rzeczą pewną, że 

wiele z proroctw nie mogli jasno rozumieć, ponieważ nie był 

jeszcze na to odpowiedni czas Boży. Do tego szczególnie na-

leży nauka o wtórym przyjściu Pana, o którem Pan sam mówił, 

że tego ani jeden człowiek wtedy nie rozumiał („Strażnica” 15 
grudnia 1931, s. 383 [ang. 15 września 1931, s. 284]).

Nawet jeżeli nie daje się spojrzeć poza rok 1975, czy jest 

to podstawa do ograniczania aktyw¬ności? Apostołowie nie 

widzieli ani tak daleko, jak my; nie wiedzieli przecież 

nic o roku 1975. Dostrzegali przed sobą tylko krótki czas, 

w którym mieli dokończyć powierzonego im dzieła. (1 Piotra 

4:7) Dlatego też we wszystkich swoich pismach wzywali do 

czujności i przynaglali do wzmożonej działalności (Dzieje 

20:20; 2 Tym. 4:2). I słusznie. Gdyby się guzdrali i ocią-

gali, gdyby uspokajali siebie myślą, że koniec nadejdzie 

dopiero za kilka tysięcy lat, na pewno by nie ukończyli 

wyznaczonego im biegu („Strażnica” 1969, nr 5, s. 8, art. Dlaczego ocze-
kujesz roku 1975?).

W odpowiedzi Jezus nie omówił z nimi wszystkich spraw zwią-

zanych z panowaniem Królestwa, lecz oznajmił: „Nie wasza 

to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją 

władzą” (Dzieje 1:7). (...) Chociaż więc posiadali ograni-

czoną znajomość prawd o Królestwie, to jednak osiągnięty 

stopień wiedzy dodawał im bodźca, by „oczekiwać (...) dnia 

Bożego” (2 Piotra 3:12, NP). Obecna nasza wiedza o Króle-

stwie Bożym – o tym, czym ono jest i czego dokona – jest 

daleko bardziej zaawansowana, ale nadal nie jest kompletna 

(„Strażnica” rok C [1979], nr 13, s. 27).



A co z tymi głosicielami, którzy nie przyjmują nowych nauk i proroctw Towarzy-
stwa Strażnica, choć pisze ono, jak widzieliśmy powyżej, że „chętnie to akceptuje-
my”? Organizacja wprost wypowiada na ten temat następujące słowa:

Niewłaściwe poglądy, wierzenia i praktyki są stopniowo za-

rzucane, a kto decyduje się przy nich obstawać, odchodzi 

razem z nimi (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa, 1995, s. 641).

Z powyższego widzimy, że trzeba ufać Słowo Bożemu, które pomimo iż istnieje 
w całości prawie 2000 lat, cały czas jest żywe i prawdziwe. Nie można zaś ufać na-
ukom wyznania, które nazywa siebie „organizacją Bożą”, a wymienia czy koryguje 
swoje wykładnie i proroctwa tak często, że wskazuje to na jej tylko ludzki charak-
ter.



 
 
 

ERRATA 
 

Do tekstu książki dostało się kilka nieścisłości w cytowanych fragmentach. Oto one: 

 

strona 89, jest „ani przeciwny”; powinno być „ani też przeciwny”; 

strona 120, jest „podarunek imieniny”; powinno być „podarunek na imieniny”; 

strona 144, jest „Patrz też „Strażnica” 1 stycznia”; powinno być „Patrz też ang. „Strażnica” 1 

stycznia”. 
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Wprowadzenie

Po  życzliwym  przyjęciu  przez  czytelników  naszej  książki  pt.  Porównanie  nauk
świadków Jehowy (2014) pojawiły się też uwagi  od nich.  Najważniejszą z  nich było
zapytanie,  dlaczego  opracowanie  to  nie  obejmuje  wszystkich  zmian  doktrynalnych
Towarzystwa  Strażnica  dla  tematów  opracowanych.  Odpowiadając  na  to  pytanie
pragniemy  powiedzieć,  że  książka  ta  nie  miała  za  zadanie  wskazywać  na  wszystkie
‘korekty’ dla kwestii omawianych, jak i nie ukazywała również wielu innych nauk, które
omówiliśmy wraz z Szymonem Matusiakiem w naszym obszernym dziele pt.  Zmienne
nauki Świadków Jehowy (2012). Nie chcieliśmy też by opracowanie to było nużącym i
opasłym  tomem,  ale  by  w  łatwy  sposób  można  było  jednym  rzutem  oka  oceniać
zamieszczone na sąsiednich stronach fotokopie, najczęściej z przeciwstawnymi i zarazem
głównymi  naukami  Świadków  Jehowy.  Jednak  z  powodu  zainteresowania  ze  strony
czytelników przekazujemy w formie suplementu, ale tylko w wersji elektronicznej, inne
porównania niektórych nauk, które już zamieściliśmy w wydaniu naszej książki z roku
2014. Nie poruszamy tu kolejnych tematów, a tylko te,  które w tamtym opracowaniu
częściowo omawialiśmy. Wspomnieliśmy w tamtej książce, że Towarzystwo Strażnica
„‘korygowało’ dwa czy więcej razy niektóre swe ‘prawdy’”. Te właśnie niektóre nauki,
które  były  zmieniane  więcej  niż  raz,  przedstawiamy na  kolejnych  fotokopiach.  Przy
każdym temacie podajemy informację, do których stron z książki pt.  Porównanie nauk
świadków  Jehowy (2014)  nawiązuje  omawiany  w  nowym  opracowaniu  problem
(Suplement do stron ...). W poprzednim opracowaniu (z roku 2014) przedstawiliśmy 75
nauk  Towarzystwa  Strażnica,  a  w  tym  suplemencie  tylko  25  wykładni,  choć
wykorzystaliśmy obecnie i niektóre nowe publikacje Świadków Jehowy z lat 2013-2014.
Wierzymy,  że  zarówno  to  opracowanie,  jak  i  poprzednie,  będą  przydatne  dla
poszukiwaczy  prawdy  oraz  dla  osób  chcących  zapoznać  się  z  historią  doktryny
Towarzystwa Strażnica.

Na  zakończenie  składamy  podziękowanie  Piotrowi  Andryszczakowi  z  Gliwic,
właścicielowi strony internetowej  www.wobroniewiary.pl, za pomoc w przygotowaniu
wielu fotokopii do tej publikacji oraz rady techniczne.
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Ciało Jezusa po zmartwychwstaniu „rozpuszczone w proch”
Suplement do stron 30-31.

„Ponadto upodobał sobie usunąć ludzkie ciało Jezusa przez rozpuszczenie w proch...”
(Strażnica 01.06 1938 s. 174).

Patrz też Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 2 s. 22 („Logiczny stąd wniosek, że Bóg
Jehowa unicestwił również złożony w ofierze organizm swego Syna”).
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Ciało Jezusa po zmartwychwstaniu ukryte

„Po śmierci Mojżesza i Jezusa Bóg ukrył ich ciała” (Strażnica Nr 8, 2009 s. 26).

Patrz też Ucz się od Wielkiego Nauczyciela 2003 s. 204 („Ciało Jezusa zniknęło!”). 6



Ciało Jezusa po zmartwychwstaniu rozłożone
Suplement do stron 30-31.

„Wszechmocny  Bóg  cudownym  sposobem  rozłożył  fizyczne  ciało  Jezusa
Chrystusa...” (Życie wieczne w wolności synów Bożych 1970 s. 69-70).

Patrz też „Prawda was wyswobodzi” 1946 s. 246 („Stąd Jehowa Bóg postąpił z tym
ciałem  w  swój  własny  sposób,  podobnie  jak  postąpił  z  ciałem  Mojżesza,  który  był
wzorem na Chrystusa Jezusa; lecz nikt nie wie co i jak było uczynione – 5 Mojżesza
34:5, 6”).  7



Ciało Jezusa po zmartwychwstaniu nie rozłożone

„Analogicznie  postąpił  z ciałem  Jezusa,  nie  dopuszczając,  aby  się  rozłożyło
i stanowiło dla ludzi przeszkodę w okazaniu wiary” (Strażnica Nr 22, 1991 s. 31).

Patrz też Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001 s. 131 („Usunięcie fizycznego
ciała  Jezusa  w czasie  jego  zmartwychwstania  nie  stanowiło  dla  Boga  żadnego
problemu”). 8



Cztery klasy zbawionych (dwie niebiańskie i dwie ziemskie)
Suplement do stron 44-47.

„Pismo Św. wykazuje dwa rodzaje niebiańskiego zbawienia i dwa stopnie ziemskiego
zbawienia. (...) Maluczkie Stadko, czyli ci, którzy zasiądą z Chrystusem na Jego tronie;
następnie  Wielka  Kompania,  która  stać  będzie  przed  tronem,  mając  w  ręku  palmę
męczeństwa, ale nie mając korony chwały; potem święci Starego Testamentu, praojcowie
żydowscy, Abraham, Izaak, Jakób, Daniel i inni, którzy zostaną książętami na całej ziemi
i wreszcie świat ludzkości, który będzie składał się z poddanych Królestwa, podległych
rządom świętych Starego Testamentu” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917] s. 158).

Patrz też  Królestwo Boże panuje! 2014 s. 52 („W roku 1917 w książce  Dokonana
tajemnica przyjęto założenie,  że istnieją »dwa rodzaje niebiańskiego zbawienia i dwa
stopnie  ziemskiego  zbawienia«.  Z  kogo  składały  się  te  cztery  grupy  mające  różne
nadzieje na wybawienie? Pierwsza to 144 000 tych, którzy mieli panować z Chrystusem.
Druga to »lud wielki«. W tamtym czasie uważano, że zaliczali się do niego ci, którzy
należeli  wciąż  do kościołów nominalnego chrześcijaństwa.  Odznaczali  się  oni  pewną
wiarą,  ale  nie  na  tyle  silną,  żeby  zająć  zdecydowane stanowisko po stronie  prawdy.
Dlatego mieli otrzymać w niebie podrzędne pozycje. Jeśli chodzi o nadzieję ziemską,
sądzono, iż trzecia grupa, »święci Starego Testamentu« – Abraham, Mojżesz i inni wierni
słudzy Boży – będą sprawować władzę nad czwartą grupą, czyli »światem ludzkości«”).  9



Dwie klasy zbawionych (jedna niebiańska i jedna ziemska)

„Te dwie nadzieje wybawienia, niebiańską i ziemską, przedstawiono w wizji 
apostołowi Janowi” (Strażnica Nr 16, 2006 s. 6).

Patrz  też  Wspaniały  finał  Objawienia  bliski! 1993  s.  119-120  („A zatem  dzięki
powstrzymywaniu czterech wichrów może dostąpić wybawienia nie tylko grono 144 000
członków Izraela  duchowego, lecz także inna grupa:  różnojęzyczna,  międzynarodowa
wielka rzesza”).
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Rok 1931 końcem powoływania do klasy 144 000
Suplement do stron 50-51.

„Odbywające  się  po  roku  1931  zgromadzanie  ze  wszystkich  narodów  »wielkiej
rzeszy« wskazuje,  że dokonywane przez aniołów zgromadzanie ostatka »wybranych«,
którzy mieli być popieczętowani, zakończyło się właściwie w roku 1931” (Życie wieczne
w wolności synów Bożych 1970 [ang. 1966] s. 236).

Patrz też  Strażnica  Nr 9, 2007 s. 30 („Uważano, iż 12 godzin wspomnianych przez
Jezusa [Mt 20:1-16] odnosi się do 12 lat  – od roku 1919 do 1931. Przez długi  czas
wierzono, że w roku 1931 powoływanie ludzi do niebiańskiego Królestwa się zakończyło
i że osoby wybrane na współdziedziców Chrystusa w latach 1930 i 1931 były ostatnimi z
tego  grona  (Mateusza  20:6-8).  Jednakże  w  roku  1966  opublikowano  zrewidowane
wyjaśnienie  tej  przypowieści  i  nadmieniono,  iż  nie  dotyczy  ona  końca  powoływania
pomazańców”).

 11



Rok 1935 końcem powoływania do klasy 144 000

„A zatem zwłaszcza od roku 1966 wierzono, że powoływanie pomazańców dobiegło
kresu w 1935 roku” (Strażnica Nr 9, 2007 s. 30).

Patrz też  Strażnica Nr 4, 1995 s. 19 („Jehowa ograniczył wielkość małej trzódki do
144 000 osób i zaczął je zbierać w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku. Logika podpowiada, że
powoływanie członków tego grona skończyło się wtedy, gdy było ono niemal kompletne,
a fakty wskazują, iż zgromadzanie tych szczególnie błogosławionych osób w zasadzie
dobiegło kresu w roku 1935”).
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Zmartwychwstanie klasy niebiańskiej od roku 1875
Suplement do stron 52-53.

„Zmartwychwstanie. Teraz zamierzamy wykazać, że czas był odpowiedni, i dlatego
zmartwychwstanie  rozpoczęło  się  wiosną  1875  r.  Nie  chodzi  o  zmartwychwstanie
ogromnej masy ludzkości, która będzie wskrzeszona w  ciele, w ziemskim, naturalnym
lub zwierzęcym ciele, lecz o zmartwychwstanie tych, u których »sieje się ciało naturalne,
a wskrzeszone bywa ciało duchowe«, i dlatego jest niewidzialne dla nas, jak aniołowie,
albo jak sam Chrystus” (The Three Worlds, and the Harvest of This World 1877 s. 108).

Patrz też The Three Worlds, and the Harvest of This World 1877 s. 123-124.
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Zmartwychwstanie klasy niebiańskiej prawdopodobnie od roku 1918

„Czy można zatem przyjąć, że skoro Jezus zasiadł na tronie jesienią 1914, to jego
wierni  namaszczeni  naśladowcy zaczęli  powstawać do życia  trzy  i  pół  roku później,
wiosną  1918  roku?  Istnieje  taka  możliwość.  Chociaż  nie  znajduje  bezpośredniego
potwierdzenia w Biblii,  pozostaje  w zgodzie z  wersetami wskazującymi,  że pierwsze
zmartwychwstanie  zaczęło  się  odbywać  wkrótce  po  rozpoczęciu  się  obecności
Chrystusa” (Strażnica Nr 1, 2007 s. 28).

Patrz  też  Skorowidz  do  publikacji  Towarzystwa Strażnica  2001-2010,  2011  s.  103
(„1918: (...) prawdopodobnie rozpoczyna się zmartwychwstanie niebiańskie”).
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Sodomici zmartwychwstaną
Suplement do stron 54-55.

„Ludzie Sodomy i Gomory byli zniszczeni ogniem. Duchowieństwo stara się nakłonić
ludzi do wierzenia, że oni się jeszcze palą, lecz Pan przez swego proroka mówi, że oni
będą także przywiedzeni z powrotem do swego »pierwotnego stanu«, co znaczy, że będą
wzbudzeni ze śmierci, a następnie muszą otrzymać sposobność do życia, albowiem Bóg
obiecał ją dla wszystkich (Ezechjela 16:55).  To jest  dostatecznie poparte przez słowa
Jezusa, który rzekł: (...).– Jana 5:25” (Stworzenie 1928 s. 314).

Patrz  też  Życie  i  zdrowie 1932  s.  43-44  („Jezus  powiedział  o  niem  w  ewangelji
Mateusza, rozdziale jedenastym: »Lżej będzie ziemi Sodomskiej w dzień sądny niżeli
wam«.  Ludność ziemi  Sodomskiej  pod względem obyczajowym była  w najwyższym
stopniu zdegradowana, ale nie posiadała żadnej znajomości Boga i dlatego Bóg obiecał,
że ją wyprowadzi z grobu i da znajomość prawdy, by mogła być wystawiona na próbę w
sprawiedliwych  warunkach.  Lżej  będzie  jej  w  dzień  sądny  aniżeli  obłudnemu
duchowieństwu”).
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Sodomici nie zmartwychwstaną

„Mieszkańcy miasta Sodomy pomarli od deszczu ognistego, który spadł z nieba po
wydaniu na nich wyroku potępiającego. W innych czasach zapadały wyroki skazujące na
jeszcze inne grupy ludzi. Ludzie ci dowiedli, że nie są warci życia, i dlatego nie będą
wskrzeszeni” (Od raju utraconego do raju odzyskanego 1960 [ang. 1958] s. 236).

Patrz też  Strażnica Nr 12, 1956 s. 19 („Los wszystkich ludzi,  którzy nie uciekli  z
Sodomy,  był  jednaki  dla  mężczyzn,  kobiet  i  dzieci.  Zapłacili  karę  wieczystego
zniszczenia ponieważ był to dzień sądu. Sodoma i Gomora są  – jak to powiada pisarz
biblijny Juda, »umieszczone przed nami jako ostrzegawczy przykład przez poniesienie
sądowej kary ognia wiecznego«. – Judy 7, NW”).
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Cała klasa niebiańska zbiorowym „niewolnikiem wiernym i roztropnym”
Suplement do stron 56-57.

„Fakty dowodzą, że ową klasę niewolnika wiernego i roztropnego tworzy całe grono
chrześcijan namaszczonych duchem, żyjących w danym okresie na ziemi” (Strażnica Nr
10, 1995 s. 16).

Patrz też  Strażnica Nr 21,  2007 s.  30 („Uznajemy,  że  wszyscy pomazańcy żyjący
w danym okresie na ziemi  stanowią klasę »niewolnika wiernego i     roztropnego«, który
zgodnie ze słowami Jezusa miał dostarczać jego domownikom »pokarm we właściwym
czasie« (Mateusza 24:45)”).
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Tylko Ciało Kierownicze „niewolnikiem wiernym i roztropnym”

„»Niewolnik wierny i roztropny«: Niewielka grupa namaszczonych braci, którzy są
bezpośrednio zaangażowani w przygotowywanie i  udostępnianie pokarmu duchowego
podczas obecności Chrystusa. Obecnie tworzą oni Ciało Kierownicze. (...) Czy wszyscy
pomazańcy żyjący na ziemi tworzą wiernego niewolnika? Nie.” (Strażnica 15.07 2013 s.
22).

Patrz  też  Królestwo Boże panuje! 2014 s.  130 („Członkowie Ciała  Kierowniczego
jako grupa tworzą »niewolnika wiernego i roztropnego«”).
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Teokratyczny system rzeczy arką
Suplement do stron 60-61.

„Jeżeli te szukające pokory i sprawiedliwości drugie owce pozostaną wierne aż do
Armagedonu,  będą  – podobnie  jak  ci,  którzy  ocaleli  za  czasów  Noego  – ukryte  w
odpowiedniku arki, w utworzonym przez Jehowę  teokratycznym systemie rzeczy, aby
potem żyć na oczyszczonej ze zła ziemi” („Niech Bóg będzie prawdziwy” 1954, 1957
rozdz. XXII, akapit 7 [ed. ang. 1952 s. 265]).

Patrz też Strażnica Nr 23, 1970 s. 4 („Trzeba nam wejść do chrześcijańskiego systemu
rzeczy, zobrazowanego przez arkę”).
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Raj duchowy arką

„Ileż radości sprawia kierowanie ludzi do współczesnej »arki«, do duchowego raju
panującego wśród ludu Bożego!” (Strażnica Nr 5, 1997 s. 14).

Patrz też Strażnica Nr 16, 1989 s. 28 („W roku 1974 zrozumieliśmy, że arka Noego
symbolizuje raj duchowy, a nie Królestwo Boże (zob. Strażnicę [wyd. ang.] z roku 1974,
strona 634 lub 2/XCVI, strona 12)”).
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Upadek Babilonu Wielkiego w roku 1881
Suplement do stron 94-95.

„(...) po Chr. 1881 Upadek Babilonu” (Nadszedł Czas 1919 s. 243).

Patrz też Przyjdź Królestwo Twoje 1919 s. 136 („ po Chr. 1881 Upadek Babilonu”).
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Upadek Babilonu Wielkiego w latach 1914-1918

„Babilon upadł między rokiem 1914 i 1918...” (Strażnica 15.07 1931 s. 216 [ang.
15.05 1931 s. 151]).

Patrz też  Światło 1930 t. I, s. 318-319 („Chrystus, Wielki Kapłan według porządku
Melchisedechowego, wystąpił w roku 1914 do ataku przeciwko głowie i przeciwko całej
organizacji Babilonu. Atak ten spowodował wielki upadek »tak jakby błyskawica spadła
na ziemię« (...) Dlaczego Babilon upadł? Odpowiedź brzmi: Ponieważ u schyłku 1914 r.
skończył  się  czas  czekania.  Nastała  wtedy  chwila,  kiedy  Bóg  nie  dozwolił  dłużej
szatanowi bez przeszkód panować nad światem”). 22



Zniszczenie Babilonu Wielkiego w roku 1914
Suplement do stron 96-97.

„A  z  końcem  R.  P.  1914,  to,  co  Bóg  nazwał  Babilonem,  a  ludzie  nazywają
chrześcijaństwem, przeminie” (And, with the end of A. D. 1914, what God calls Babylon,
and what men call Christendom, will have passed away. – ang. Przyjdź Królestwo Twoje
1908 s. 153).

Patrz też Przyjdź Królestwo Twoje 1919 s. 163 („A z końcem R. P. 1914, to co Bóg
nazwał Babilonem, a ludzie nazywają Chrześciaństwem, pocznie być niszczone”). Ten
sam tekst, jak powyżej, ale zmieniono słowa końcowe.
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Zniszczenie Babilonu Wielkiego w roku 1925

„Rzeczywisty  koniec  jubileuszu  sprowadził  zniszczenie  prawdziwego  Babilonu,  a
koniec siedemdziesięciu okresów (jak jest wskazane przez siedemdziesiąt jubileuszów)
przy  końcu  1925  roku,  zada  z  pewnością  śmiertelny  cios  figuralnemu  Babilonowi”
(Strażnica 01.08 1924 s. 233).

Patrz też  Dokonana Tajemnica 1925 s.  213 („wszystkie fazy upadku Babilonu nie
prędzej się dokonają, aż upłynie dziesięć i pół roku od jesieni 1914 r.”). 24



„Wielki ucisk” oczekiwany w latach 1910-1912 i w roku 1914 (lub 1915)
Suplement do stron 126-127.

„Według naszego spodziewania początek czasu wielkiego ucisku wkrótce nadejdzie,
gdzieś  pomiędzy rokiem 1910 a 1912 – a  najbardziej  zacznie się  srożyć przy końcu
»Czasów Pogan«, w październiku 1914 r.” (Nowe Stworzenie 1919 [ang. 1904] s. 718).

Patrz też  Przyjdź Królestwo Twoje edycja 1919 s. 387 („Obliczenie to wykazuje, że
rok 1915 zaznacza początek okresu czasu wielkiego ucisku”).  25



„Wielki ucisk” oczekiwany zanim przeminą ‘dwa pokolenia’ od roku 1914

„Jak zatem rozumieć wypowiedź Jezusa o »tym pokoleniu«? Najwyraźniej chodziło
mu o to, że życie pomazańców przebywających na ziemi, gdy w roku 1914 zaczął być
widoczny znak, miało się częściowo pokrywać z życiem innych pomazańców, którzy
zobaczą rozpoczęcie się wielkiego ucisku” (Strażnica 15.04 2010 s. 10).

Patrz  też  Strażnica 15.01  2014  s.  31  („Drugą  grupę  wchodzącą  w  skład  »tego
pokolenia« tworzą pomazańcy żyjący współcześnie z pierwszą grupą.  Ale nie  chodzi
jedynie o zazębianie się okresów życia chrześcijan z obu tych grup, lecz raczej okresów
ich namaszczenia – członkowie tej drugiej grupy zostali namaszczeni duchem świętym,
gdy przynajmniej  część  członków pierwszej  wciąż  jeszcze  przebywała  na  ziemi.  (...)
przynajmniej  część  »tego  pokolenia  na  pewno  nie  przeminie«,  aż  ujrzy  początek
wielkiego ucisku”).
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„Walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego” w roku 1918

„Podczas gdy lata pierwszej wojny światowej posuwały się naprzód ku roku 1918,
świadkowie Jehowy na ziemi myśleli,  że wojna światowa przejdzie wprost w »walkę
Armagiedonu«,  w  której  zapanuje  powszechna  anarchia  światowa  i  ręka  każdego
podniesie się przeciw swemu bliźniemu. Pod tytułem »Początek boleści« napisane było
w wydaniu wojennym »Strażnicy« (ang.) z 1 sierpnia 1915 r.: »Widzimy prolog wielkiej
walki  Armagiedonu.  (...)«.  Walka  Armagiedonu  nie  wybuchła  jednak  w  roku  1918”
(Strażnica Nr 19, 1949 s. 1-2, art. Życie bez końca przez miłosierdzie [ang. 01.06 1949 s.
163]).

Patrz też Życie wieczne w wolności synów Bożych 1970 s. 229-230 („Podczas I wojny
światowej oddani Bogu badacze Biblii byli skłonni sądzić, że ten konflikt doprowadzi
stopniowo  do  przepowiedzianej  w  Objawieniu  16:13-16  bitwy  Armagedonu.  Toteż
zawieszenie  broni  i  koniec  wojny  w  listopadzie  1918  r.  były  dla  nich  niemałym
zaskoczeniem!”).  27



„Walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego” w roku 1939 (lub 1935)

„Pamiętam doskonale, jak we wrześniu 1939 roku nadeszła przerażająca wiadomość –
w     Europie  wybuchła  wojna.  Zastanawialiśmy  się,  czy  rozszerzy  się  ona  na  Daleki
Wschód. Na mnie robiła wrażenie preludium Armagedonu, gdyż w     moim przekonaniu
przyszła na niego pora! Cieszyłem się, że w pełni wykorzystuję młodość dla słusznej
sprawy. (...) Prowadziliśmy studia biblijne z różnymi osobami, a niektóre zareagowały
przychylnie i zgłosiły się do chrztu. Udano się z nimi na pobliską plażę i zanurzono je
w ciepłych wodach singapurskiego portu. Zdecydowaliśmy się nawet urządzić większe
spotkanie, dyskretnie rozprowadzając zaproszenia wśród zainteresowanych.  Sądziliśmy,
że będzie to ostatnie zgromadzenie przed Armagedonem i ku naszej radości przybyło na
nie aż 25 osób” (Strażnica Nr 9, 1993 s. 29).

Patrz też  Strażnica Nr 17, 1995 s. 24 („Z utęsknieniem wyczekiwaliśmy nadejścia
Królestwa  Bożego.  Pamiętam,  że  gdy  otrzymaliśmy  Rocznik  1935,  pewien  brat,
zobaczywszy teksty dzienne na cały rok, zapytał: »Czy to oznacza, że minie cały rok,
nim nadejdzie Armagedon?« Prowadzący grupę odrzekł: »Czy myślisz bracie, że gdyby
Armagedon nadszedł jutro, to przestalibyśmy czytać Rocznik?«”). 28



„Walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego” w roku 1945
Suplement do stron 128-129.

„Mniej  więcej  w marcu 1945 roku dotarła  do nas  wiadomość,  że nowym tekstem
rocznym są słowa z Ewangelii według Mateusza 28:19 (...). Napełniło to nas radością i
nadzieją, dotąd bowiem uważaliśmy, że wojna zakończy się Armagedonem” (Strażnica
Nr 17, 2007 s. 11).

Patrz  też  Strażnica Rok CV [1984] Nr  16  s.  25  („Zdawało  się  nam,  że  ta  wojna
przejdzie  już  bezpośrednio  w  rozstrzygającą  bitwę  wielkiego  dnia  Boga
Wszechmogącego, w Armagedon (Obj. 16:14-16). Dobrze pamiętam, jak niecierpliwie
wyglądaliśmy tego dawno zapowiedzianego wydarzenia”).
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„Walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego” w XX wieku

„O  jakim  dniu  mówił  Jezus?  Czy  o  wybuchu  trzeciej  wojny  światowej?  Nie.
Sofoniasz nazywa ten dzień w 2 rozdziale, wierszu 3 (NW), dniem »gniewu Jehowy«. W
16 rozdziale Objawienia, wierszach 14 i 16 (Kow) określono go jako wielki dzień Boga
Wszechmogącego, zwany »po hebrajsku Armagedon«. Wojna ta zostanie stoczona w XX
wieku. Proroctwo o niej spełni się tak dokładnie, jak się spełniły proroctwa o wojnach
światowych, głodach, trzęsieniach ziemi itd. Proroctwo to wypełni się za życia obecnego
pokolenia” (Przebudźcie się! Nr 11 z lat 1960-1969, art. XX wiek w proroctwie biblijnym
s. 13; [ang. 22.02 1961 s. 8]).

Patrz  też  „Narody mają poznać,  że  Ja  jestem Jehowa” – Jak? 1974 s.  143 („Już
wkrótce,  jeszcze  w  naszym XX  wieku,  rozgorzeje  »walka  w  dzień  Jahwe«  przeciw
współczesnemu odpowiednikowi Jeruzalem, to znaczy przeciw chrześcijaństwu”).
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Zmartwychwstanie proroków w roku 1914
Suplement do stron 132-133.

„W roku 1914 wierni  przedchrześcijańscy słudzy Boży nie  zostali  wskrzeszeni  do
życia na ziemi w charakterze książęcych przedstawicieli mesjańskiego Króla, choć się
tego spodziewano...” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 138).

Patrz  też  Harfa Boża 1921 s.  352 („Abraham, Izaak,  Jakób i  inni  wierni  prorocy,
wzmiankowani przez Apostoła w liście do Żydów, 11 rozdziale, mają obietnicę lepszego
zmartwychwstania (...) Ci wierni mężowie będą z powrotem przy życiu na ziemi za kilka
lat i stanowić będą klasę legalnych przedstawicieli Chrystusa na ziemi”).

 31



Zmartwychwstanie proroków w latach 40. XX wieku

„Od kilku lat członkowie ostatka i wielki lud przechodniów czyli »drugich owiec«
wyglądali ukazania się obiecanych książąt nowej ziemi. (...) W przeszłości rozumieliśmy
ten  tekst  w  ten  sposób,  jak  gdyby  odnosił  się  wyłącznie  do  świadków  Jehowy
starożytnych czasów przedchrystusowych, to jest do ludzi, którzy byli albo naturalnymi
przodkami  Jezusa  Chrystusa,  jak  Abraham,  Izaak,  Jakub  i  Dawid,  albo  wiernymi
prorokami i współświadkami tych mężów” (Strażnica Nr 7, 1951 s. 10 [ang. 01.11 1950
s. 414]).

Patrz  też  The  New  World 1942  s.  104  („Dlatego  też  każdego  dnia  możemy  się
spodziewać zmartwychwstania tych starożytnych wiernych mężów”). 32



Królestwo w roku 1931 (lub 1932)
Suplement do stron 134-135.

„Czas  ustanowienia  Królestwa w mocy jest  wskazany jako »czternastego roku po
uderzeniu miasta« (Chrześciaństwa) – czyli w trzynaście lat po roku 1918, to jest 1931. –
Ezech. 40:1” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 664).

Patrz też The Finished Mystery 1918 s. 569 („Czas ustanowienia Królestwa w mocy
jest wskazany jako »czternastego roku po uderzeniu miasta« (Chrześcijaństwa) – czyli w
trzynaście lat po roku 1918, to jest 1932. – Ezech. 40:1. [The Time of the establishment
of  the  Kingdom in  power  is  indicated  as  “in  the  fourteenth  year  after  that  the  city
(Christendom) was smitten” – or thirteen years after 1918 viz.. in 1932. – Ezek. 40:1]).  33



Królestwo w XX wieku

„Również  w XX wieku zaczęło  się  spełniać  piękne proroctwo biblijne:  »I  będzie
głoszona ta Ewangelia Królestwa po całej zamieszkałej ziemi« (Mateusza 24:14, NDb).
(...)  w każdej minucie roku więcej niż 17 000 chrześcijan ogłaszało Królestwo. Jakie
Królestwo? Królestwo Boże, które zniszczy wszystkie dzisiejsze królestwa ludzkie (...).
Biblia przepowiada, że ten niebiański rząd, który objął już władzę, właśnie w XX wieku
oczyści ziemię z wszelkiego zła” (Przebudźcie się! Nr 11 z lat 1960-1969 s. 13, art. XX
wiek w proroctwie biblijnym; [ang. 22.02 1961 s. 7]).

Patrz  też  Strażnica Nr  4,  1989 s.  12 („Apostoł  Paweł  odegrał  dominującą rolę  w
chrześcijańskiej  działalności  misjonarskiej.  Położył  też  podwaliny  pod  dzieło,  które
miało być zakończone teraz, w XX wieku”).
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Stworzenie Adama w roku 4028 przed Chr.
Suplement do stron 136-137.

„Od stworzenia Adama do końca roku 1 przed Chr. było 4,028 lat” („Prawda was
wyswobodzi” 1946 [ang. 1943] s. 142).

Patrz też The Golden Age 27.03 1935 s. 413 (Dating from the creation of Adam, (...)
(Friday, March 22, 4028 B.C.)).
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Stworzenie Adama w roku 4027 (lub 4026) przed Chr.

„To miałoby taki efekt, że o jeden rok zwiększyłaby się liczba lat p.n.e., jak ukazano
w tej publikacji, dla każdej daty od tego punktu, wstecz do stworzenia Adama, w ten
sposób dając datę 4027 p.n.e.” (Aid to Bible Understanding 1971 s. 23).

Aid to Bible Understanding 1971 s. 1100 („Nie ma żadnych faktycznych dowodów
działalności starożytnego człowieka, w postaci jego zapisków, czy też śladów dokonań w
dziedzinie rolnictwa czy jakiejkolwiek innej, pochodzących sprzed r. 4026 (lub 4027)
p.n.e.,  daty  stworzenia  Adama.  Zgodnie  z  chronologią  biblijną  6 000  lat  historii
człowieka skończy się około 1974 lub 1975 roku n.e.”. (There are no actual records of
ancient man, his writing, agriculture, and other pursuits, extending into the past before
4026 (or  4027) B.C.E.,  the  date  of  Adam's  creation.  According to  Bible  chronology,
6,000 years of man's history will end about 1974 or 1975 C.E.; por. s. 642 – either 4027
or 4026 B.C.E., according to the method of calculation employed).
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„To pokolenie” to ci, którzy mieli co najmniej 15 lat w roku 1914
Suplement do stron 140-141.

„Gdyby nawet przyjąć, że 15-letnie dzieci były na tyle dojrzałe, żeby pojąć znaczenie
tego, co się wydarzyło w roku 1914, to najmłodsi z »tego pokolenia« mają już około 70
lat. A zatem większość pokolenia, o którym mówił Jezus, już wymarła. Pozostali są już w
podeszłym wieku. Pamiętajmy jednak, że Jezus powiedział,  iż koniec obecnego złego
świata nastąpi,  zanim całkowicie przeminie to pokolenie. Już samo to dowodzi, że do
przepowiedzianego końca pozostało niewiele lat” (Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979
s. 13).

Patrz też  Strażnica Rok C [1979] Nr 18 s. 24 („Toteż jeśli  chodzi o zastosowanie
słowa »pokolenie« w naszych czasach logicznie rzecz biorąc nie może się ono odnosić
do  dzieci  urodzonych w  trakcie  pierwszej  wojny  światowej.  Dotyczy  naśladowców
Chrystusa  i  innych,  którzy  obserwowali  tę  wojnę oraz  pozostałe  zjawiska,  jakie
wydarzyły się zgodnie ze złożonym »znakiem« podanym przez Jezusa”).  37



„To pokolenie” to ci, którzy żyli od roku 1914

„Już przeszło 70 lat przedstawiciele pokolenia XX wieku żyjący od roku 1914 widzą
spełnianie się wypowiedzi Jezusa z 24 rozdziału Ewangelii według Mateusza. Okres ten
dobiega końca i przywrócenie raju na ziemi jest już bardzo bliskie (Mateusza 24:32-35;
por. Psalm 90:10)” (Strażnica Nr 16, 1989 s. 14).

Patrz też Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 716 („Wyrażenie
»to wszystko« odnosi się do różnych elementów złożonego »znaku«, który jest widoczny
od roku 1914, a osiągnie punkt kulminacyjny podczas »wielkiego ucisku« (Mat. 24:21).
»Pokolenie« żyjące w roku 1914 coraz bardziej  się przerzedza.  Koniec nie może być
daleko”).
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„Czasy pogan” zakończyły się prawdopodobnie 20 września 1914 roku
Suplement do stron 144-145.

„(...) 20 dzień Września, tego roku, 1914, prawdopodobnie oznaczył koniec Czasów
Pogan. Jeśli tak, to to, czego teraz jesteśmy świadkami pomiędzy narodami, jest walką, w
której one dojdą do końca swego istnienia. To jest akurat tem, czego powinniśmy się
spodziewać. (...) Królestwo Pana będzie objawiać się coraz bardziej” (Strażnica 01.11
1915 s. 8; por. s. 5).

Patrz też ang. Strażnica 01.11 1914 s. 5565-5566 (reprint) i ang. Strażnica 01.07 1915
s. 5721 (reprint).

 39



„Czasy pogan” zakończyły się 1 października 1914 roku

„W końcu nadszedł oczekiwany dzień – 1 października roku 1914. »Czasy pogan« się
zakończyły, ale spodziewane wywyższenie kościoła do niebiańskiej chwały nie nastąpiło.
Nie  doszło  do  tego  również  później,  do  chwili  śmierci  Russella,  który  zmarł  31
października  1916  roku.  Zamiast  tego  na  wyczekujących  spotkania  z Oblubieńcem
spadły wielkie trudności i prześladowania” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 21 s. 17).

Patrz  też  Dokonana  Tajemnica 1925  s.  312  („do  końca  »czasów  pogan«  (które
zakończyły się 1 października 1914 r.)”).
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„Czasy pogan” zakończyły się 1 sierpnia 1914 roku
Suplement do stron 144-145.

„Czasy pogan pod nadzorem boga świata tego skończyły się 1-go sierpnia 1914-go
roku” (Strażnica 01.12 1922 s. 365).

Patrz też Pożądany rząd 1924 s. 23-24 („Ostatni król Izraela został obalony w 606 r.
przed Chrystusem. Z tą chwilą zaczęły się czasy pogan. (...) Okres ten musiał dokładnie
upłynąć i skończyć się  1-go sierpnia 1914 roku. Zatem koniec czasów pogan i koniec
świata muszą niezbędnie oznaczać czas początku nowego świata”).  41



„Czasy pogan” zakończyły się około 4/5 października 1914 roku

„Wydarzenie  to,  interesujące  dla  całego wszechświata,  jest  faktem dokonanym od
roku 1914 n.e.  Właśnie wtedy około 4/5 października dobiegły końca »czasy pogan«,
inaczej mówiąc »czasy wyznaczone narodom«, jeśli je liczyć od spustoszenia Jeruzalem
i królestwa Judy przez Babilończyków w roku 607 p.n.e.” (Strażnica Rok XCVII [1976]
Nr 10 s. 11).

Patrz też Strażnica Nr 16, 1968 s. 3 („Kiedy te 1913 lat i dziewięć miesięcy dodamy
do 606 lat i trzech miesięcy sprzed naszej ery, otrzymamy równo 2520 lat, który to okres
obejmuje  czas  od  1  października  roku  607  p.n.e.  do  1  października  1914 n.e.  Taka
właśnie jest rozpiętość »czasów narodów«, o których mówił Jezus. Fakt, że powyższe
obliczenie  jest  dokładne,  został  bezspornie  potwierdzony  przez  liczne  widzialne
wydarzenia, przepowiedziane przez Jezusa i urzeczywistniające się od roku 1914”).
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Inspekcja na ziemi i przybycie Pana do świątyni w roku 1917
Suplement do stron 146-147.

„Kiedy Pan przyszedł do Swej świątyni w r. 1918 (według teraźniejszego obliczenia w
r. 1917) to z ową chwilą rozpoczął się sąd. Czy tedy święci o tem rozumieli czy nie, to
jednak prawdziwie miłujący Pana poszli z obwieszczaniem poselstwa” (Strażnica 01.09
1926 s. 261).

Patrz też  Strażnica 01.12 1922 s. 366 („Wierzymy przeto, że dzień przygotowania
skończył się roku 1914, oraz że w roku  1918 lub koło tego, Pan przyszedł do swojej
Świątyni.  To  przyjście  do  świątyni  było  sądem.  (...)  Sąd  ten  ma  być  na  Kościół
prawdziwy, jako też na systemy nominalne”).
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Inspekcja na ziemi i przybycie Pana do świątyni od roku 1914

„Aby to ustalić, w roku 1914 Jezus rozpoczął inspekcję duchowej świątyni. Przegląd
ten i dzieło oczyszczania obejmowały pewien okres – od roku 1914 do początków roku
1919” (Strażnica 15.07 2013 s. 11).

Patrz  też  Strażnica 15.07 2013 s.  14,  przypis  („Jest  to  zrewidowane zrozumienie.
Wcześniej sądziliśmy, że inspekcja Jezusa odbyła się w roku 1918”).
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Jubileusz ziemi od roku 1874
Suplement do stron 148-149.

„Sądzono, iż od października roku 1874 trwa obecność Chrystusa, a wraz z nią wielki,
pozaobrazowy  Rok  Jubileuszowy.  –  Księga  Kapłańska,  rozdział  25;  Apok.  20:4”
(Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 21 s. 16).

Patrz  też  Świadkowie  Jehowy  –  głosiciele  Królestwa  Bożego 1995  s.  631  („Innej
wskazówki chronologicznej doszukiwano się w postanowieniu Bożym w sprawie roku
jubileuszowego, czyli roku wyzwolenia, przypadającego w starożytnym Izraelu co 50 lat
po serii siedmiu okresów siedmioletnich, z których każdy kończył się rokiem sabatnim.
(...)  Obliczenia oparte na tym cyklu doprowadziły do wniosku, że być może jesienią
1874 roku nastał  dla  całej  ziemi  większy rok  jubileuszowy,  że  chyba właśnie  wtedy
powrócił Pan i rozpoczęła się jego niewidzialna obecność”).  45



Jubileusz ziemi za „pokolenia roku 1914” (lub w roku 1975?)

„Dowody wskazują  jasno,  że  ten  chwalebny »jubileusz« odpocznienia  jest  bardzo
bliski.  (…)  Jak  dobrze,  że  na  horyzoncie  zarysowuje  się  ulga!  W dalszych  swoich
słowach Jezus wskazał, że ci, którzy dają dziś posłuch tej dobrej nowinie, doczekają się
wielkiego »jubileuszu«. Wyjawił słuchaczom: »Gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie,
iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż
się wszystko stanie«. – Łuk. 21:31, 32” (Strażnica Rok XCIX [1978] Nr 22 s. 24).

Patrz też Życie wieczne w wolności synów Bożych 1970 s. 20-21 („Według tej godnej
zaufania  chronologii  biblijnej  6000  lat  od  stworzenia  człowieka  skończy  się  w roku
1975, a siódme tysiąclecie dziejów ludzkich rozpocznie się jesienią 1975 roku n.e. (...)
Jakże  dobrze  byłoby,  żeby Jehowa Bóg uczynił  to  nadchodzące  tysiąclecie  sabatnim
okresem odpoczynku i wyzwolenia, wielkim sabatem roku jubileuszowego”).
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Jezus powrócił niewidzialnie około roku 1875
Suplement do stron 150-151.

„Wtóra obecność Jezusa Chrystusa zapoczątkowała się około 1875, gdy on rozpoczął
»przygotowywać  drogę  przed  Panem«.  Naonczas  byli  tacy,  którzy  miłowali  Boga  i
którzy wyglądali  przyjścia  Chrystusowego” (Strażnica 15.12 1930 s.  372 [ang.  15.10
1930 s. 308]).

Patrz też  Strażnica 01.11 1930 s. 326 („Z nastaniem wtórego przyjścia Pana, około
1875, nastąpiła zmiana działalności. Tam się rozpoczęło przywracanie prawdy”).
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Jezus powrócił niewidzialnie około roku 1878

„Pismo Św. dowodzi,  że  wtóra  obecność  Pana Jezusa Chrystusa rozpoczęła  się  w
przybliżeniu około 1878 roku Pańskiego” (Strażnica 15.12 1931 s. 383).

Patrz też ang.  Strażnica 15.09 1931 s. 283 (The Scriptural proof is that the second
presence  of  the  Lord  Jesus  Christ  is  invisible  and began  approximately  in  the  year
eighteen hundred and seventy eight (A.D.).). 48



Podział na owce i kozły dokonywany w Tysiącleciu
Suplement do stron 158-159.

„Dokładniej  zrozumiano  także  porównania,  którymi  posługiwał  się  Jezus.
Znamiennym  tego  przykładem  jest  przypowieść  o  owcach  i  kozłach,  zanotowana  w
Ewangelii według Mateusza 25:31-46. Długo uważano, że znajduje ona swoje spełnienie
w  ciągu  1000-letniego  królowania  Chrystusa.  Później  jednak  Świadkowie  Jehowy
uświadomili sobie, iż po prostu nie może się odnosić do tego okresu” (Strażnica  Rok
CIII [1982] Nr 18 s. 17).

Patrz też Strażnica Nr 10 1995 s. 18 („Już w następnym roku [tzn. 1923] jasne światło
padło  na  przypowieść  o owcach  i kozach.  Uświadomiono  sobie,  że  spełnienie  tego
proroctwa  nie  miało  nastąpić  podczas  nadchodzącego  Millennium,  jak  wcześniej
sądzono, lecz w trwającym już dniu Pańskim”).  49



Podział na owce i kozły dokonywany od roku 1918

„Od roku 1918 Chrystus Jezus na swym tronie w świątyni, sądził narody rozdzielając
ludzi jako »owce« i »kozły«. On ogłasza przychylny sąd nad »owcami« i prowadzi je do
żywota wiecznego pod Królestwem” („Prawda was wyswobodzi” 1946 s. 342).

Patrz też Strażnica Nr 15, 1958 s. 2 („Następnie w r. 1918 Jehowa wraz z królewskim
Synem ukazał się w swej świątyni w celu odbycia sądu i rozpoczęcia dzieła odłączania
»owiec« od »kozłów«. – Obj. 12:7-9; Mat. 25:31-46”). 50



Tysiąclecie oczekiwane w roku 1914
Suplement do stron 160-161.

„[Obydwa ówczesne pokolenia rodziny Toutjianów, to jest moi rodzice i dziadkowie,
miały daleko] idące nadzieje co do roku 1914. Jeszcze w roku 1880 podano w Strażnicy
do wiadomości, że wtedy mają dobiec końca »czasy pogan«, które dziś określamy jako
»czasy wyznaczone narodom« (Łuk. 21:24). Czy rzeczywiście w     roku 1914 skończą się
rządy  Szatana  i     ustąpią  miejsca  długo  wyczekiwanemu  tysiącletniemu  panowaniu
Chrystusa Jezusa? W miarę zbliżania się tej daty stawało się coraz bardziej widoczne, że
ludzkie rachuby nie zawsze pokrywają się z planem ułożonym przez Jehowę” (Strażnica
Rok CV [1984] Nr 16 s. 23-24 [słowa w nawiasie cytowane ze s. 23]).

Patrz  też  Strażnica  01.01  1923  s.  4  („1914  po  Chr.  Początek  1000-letniego  dnia
Drugiego Adama. 2914 po Chr. Koniec 1000-letniego dnia Drugiego Adama”; por. ang.
Strażnica 15.11 1904 s. 3460 [reprint]).
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Tysiąclecie oczekiwane za „pokolenia roku 1914”

„Chrystus  zaś  miał  tu  panować  pośród  swych  nieprzyjaciół  przez  okres  nie
przekraczający długości życia jednego pokolenia. Całkowity koniec wszelkiego zła ma
nastąpić  w  »wielkim  ucisku«,  którego  punktem  szczytowym  będzie  bitwa  Har-
Magedonu,  po czym się  rozpoczną tysiącletnie  pokojowe rządy Chrystusa (Mateusza
24:21, 33, 34; Apokalipsa 16:14-16)” (Świadkowie Jehowy w dwudziestym wieku 1989 s.
15).

Patrz też Strażnica Rok CI [1980] Nr 15 s. 16 („Niemniej jednak Mistrz zapewnił nas,
że jak po młodych liściach na drzewie figowym można rozpoznać zbliżanie się lata, tak
»te  wydarzenia«  muszą  niebawem  osiągnąć  swój  punkt  kulminacyjny  w przyjściu
Chrystusa celem wykonania wyroku. Oto, co oświadczył: »Zaprawdę powiadam wam:
Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa
moje  nie  przeminą«  (Marka  13:21-27,  30,  31).  Ponadto  w objawieniu,  które  później
Jezus przedstawił apostołowi Janowi, znajdujemy gwarancję, że Chrystus obejmie rządy
w 1000-letnim Królestwie  Bożym,  usunąwszy wpierw z drogi  Diabła  i zniweczywszy
wszystkie jego dzieła”). 52



Tysiąclecie oczekiwane w roku 1925
Suplement do stron 160-161.

„Słudzy Jehowy wiązali też pewne nadzieje z rokiem 1925. Uważano, że kiedy w
owym roku skończy się cykl 70 prototypowych jubileuszy (70 x 50 lat), licząc od wejścia
Izraelitów do  Ziemi  Obiecanej,  rozpocznie  się  wielki  pozaobrazowy Jubileusz,  czyli
tysiącletnie  kró[lowanie  Chrystusa  Jezusa.  Wszakże  sprawy  potoczyły  się  inaczej]”
(Strażnica Rok CV [1984] Nr 16 s. 24-25 [słowa w nawiasie cytowane ze s. 25]).

Patrz  też  Strażnica 01.08 1922 s.  228 („Tysiąclecie  zaczyna się  w roku 1925-ym,
niedola ludzka zacznie wtedy znikać, choroba i śmierć zginą – oto wieść, jaką rozgłosił
za pomocą radjofonu były sędzia J. F. Rutherford”).
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Tysiąclecie oczekiwane w roku 1975

„Niemniej  chronologia  biblijna  wskazuje,  iż  Adam został  stworzony jesienią  roku
4026 p.n.e.,  co na rok 1975 n.e. wyznacza chwilę, w której upłynie 6000 lat dziejów
ludzkich,  po  czym czeka nas  1000 lat  panowania  Królestwa  Chrystusa.  Dlatego bez
względu na dokładną datę  końca tego systemu rzeczy jest  rzeczą jasną,  że pozostało
niewiele czasu, bo do końca 6000 lat historii człowieka brakuje jeszcze około pięciu lat”
(Strażnica Nr 23, 1970 s. 10).

Patrz też  Przebudźcie się!  Nr 7, 1995 s. 9 („Potem wielu Świadków mniemało, że
wydarzenia związane z początkiem Tysiącletniego Panowania Chrystusa nastąpią w roku
1975. Ich oczekiwania wynikały ze zrozumienia, iż zacznie się wtedy siódme tysiąclecie
w dziejach człowieka. Owe błędne poglądy wcale nie dowodziły, że obietnice Boga są
nieprawdziwe, że to On się pomylił!”). 54



Dodatek. Zachwalanie transfuzji krwi przez Świadków Jehowy
Suplement do stron 92-93.

Strona tytułowa dawnego czasopisma Świadków Jehowy Nowy Dzień, wydawanego w
latach  1936-1939,  odpowiednika  dzisiejszego  miesięcznika  Przebudźcie  się! (patrz
Rocznik  Świadków  Jehowy 1994 s.  198  –  „Ostatni  numer  Złotego  Wieku nosił  datę
1 września 1936 roku, a już 1 października tego samego roku zaczęło się w to miejsce
ukazywać w Warszawie inne pismo: Nowy Dzień. W dalszym ciągu publikowano w nim
artykuły  demaskujące  zepsucie  i obłudę  religijną,  a zarazem  uwypuklające  prawdę
z Biblii. Drukowano je aż do samego wybuchu drugiej wojny światowej”).
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„Transfuzja krwi jest dzisiaj już w codziennym użyciu i przy stosowaniu jej nie ma
obawy wypadków, których przyczyny przez długi czas nie można było odkryć (...) Wielu
ludzi  mogłoby czuć pewną instynktowną odrazę do takiej  operacji  w swoim rodzaju
makabrycznej. Ale kiedy się nad tym spokojnie zastanowimy, dojdziemy do wniosku, że
jest to wynalazek mogący oddać ludzkości wielkie usługi. Krew jednego zmarłego może
ratować  życie  kilkunastu  umierającym.  Ten  jedynie  wzgląd  powinien  już  przekonać
wszystkich do tego rodzaju operacji, która w istocie swojej nie ma nic zdrożnego” (Nowy
Dzień Nr 3, 1936 s. 48, art. pt. Krew zmarłego ratuje życie umierającym).
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Posłowie

Materiał zgromadzony w książce pt.  Porównanie nauk świadków Jehowy (2014) i w
tej  publikacji,  stanowiącej  suplement,  reprezentuje  zaledwie  część nauk Towarzystwa
Strażnica.  Prawie  wszystkie  pozostałe  wykładnie  tej  organizacji  zawarliśmy  wraz  z
współautorem  Szymonem  Matusiakiem  w  naszym  opracowaniu  pt.  Zmienne  nauki
Świadków Jehowy.  Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach
1879-2011 (2012). W kolejnych elektronicznych wydaniach tej książki uzupełniliśmy ją
o następne nowe i stare nauki Świadków Jehowy aż do roku 2015.

Których nauk nie objął obecny suplement i poprzednie opracowanie z roku 2014?
Jest ich wiele, ale wymieniamy tu te najważniejsze, które omawiamy we wspomnianej

książce pt. Zmienne nauki Świadków Jehowy:

studiowanie Biblii i książek;
tytuły i określenia Boga;
Trójca Święta i kwestie z Nią związane;
Duch Święty i kwestie z Nim związane;
Jezus jako Alfa i Omega, Stwórca i inne zagadnienia z Nim związane;
okup i pośrednictwo Jezusa;
aniołowie i szatan i kwestie z nimi związane;
kiedy pojawiła się nauka o duszy; łotr w raju oraz bogacz i Łazarz;
serce ludzkie;
klasa ziemska i kwestie z nią związane;
liczba owczarni;
różne klasy niebiańskie i szarańcza;
zmartwychwstanie klasy ziemskiej, Adama i dzieci nienarodzonych;
posłaniec Laodycejski, mąż w lnianej szacie z kałamarzem i Strażnik;
Rutherford wodzem;
zbawienie w organizacji Świadków Jehowy;
Ciało Kierownicze i zmiany z nim związane;
wybory zarządu Towarzystwa Strażnica;
klasy Eliasza i Elizeusza;
starsi w zborach i rola kobiet w organizacji;
zmiany nazw organizacji i czasopism;
obrazy, ilustracje, portrety i logo Strażnicy;
kwestie brody, włosów, siwizny i skrzydeł Jezusa;
nazwa „Świadkowie Jehowy” i kwestie z nią związane;
chrzest i kwestie z nim związane;
Pamiątka, agapy, zebrania służby i Sale Królestwa;
śpiewanie pieśni i doktrynalna wymiana śpiewników;
wielożeństwo, bezżenność i bezdzietność;
rozwijanie charakteru oraz broda i ubiór;
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wejście do odpoczynku Bożego;
pogrzeby wykluczonych;
różne dawne i dzisiejsze formy głoszenia;
pionierzy i głoszenie na godziny;
frakcje krwi i spożywanie pokarmów zawierających krew;
„wielka nierządnica” i „człowiek grzechu”;
termin „religia”;
klucze Piotra i jego obecność w Rzymie;
święci Starego i Nowego Testamentu;
krzyż i pal jako znaki falliczne;
niedziela jako „dzień Pański” (Apokalipsa 1:10);
data narodzin Jezusa, choinka, prezenty, życzenia i mędrcy ze Wschodu;
flaga, patriotyzm i demonstracje uliczne;
‘przekucie mieczy na lemiesze’, noszenie broni i używanie przemocy;
tytoń, narkotyki i hazard;
średnie i wyższe wykształcenie;
„drzewo oliwne”, rasy ludzkie i rasizm;
kto jest „bratem w Chrystusie”;
„dzień Jehowy” i rodzenie dzieci po Armagedonie;
bestia z Apokalipsy 17:8;
„książęta” i Bet-Sarim;
dni stwarzania;
rok rozpoczęcia „czasów pogan” i kwestie z tym związane;
2300 wieczorów i poranków;
król północy i król południa;
Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą;
„obrzydliwość spustoszenia”;
pociąg, samolot i inne urządzenia;
różne wyjaśnienia proroctw ‘liczbowych’;
„zgromadzanie kosztowności narodów”;
„znaki na niebie” i żniwo ziemi;
„dzień Pański”, powrót Chrystusa i Królestwo Boże;
„odnowienie wszystkich rzeczy” i pochwycenie do nieba;
zaślubiny i wesele Baranka;
wiedza Jezusa i ludzi o „dniu i godzinie”;
zmieniane nauki w nowych edycjach publikacji;
ostrzeżenie i zastrzeżenia Towarzystwa Strażnica;
siódme mocarstwo;
kontakt z wykluczonymi podczas zebrań;
„ani się nie żenią” (Łukasza 20:35);
nowa nazwa Świadkowie Jehowy w Polsce, „charakter zakonny” i „urząd duchowy”;
kogo wyobraża Nabot;
kim jest Gog z Magog.

Zainteresowanych  tymi  tematami  zachęcamy do zapoznania  się  z  tym materiałem
zamieszczonym w podanym wyżej  źródle.  Wierzymy,  że  treści  te  przyczynią  się  do
poszerzenia wiedzy o dawnych i dzisiejszych naukach Świadków Jehowy.
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Włodzimierz  Bednarski  od  wielu  lat  zajmuje  się  problematyką  związaną  ze
Świadkami Jehowy i ich naukami. Owocem jego dociekań są liczne publikacje zarówno
polemizujące z ich doktryną, jak i ukazujące zmienność ich nauki. Jest między innymi
autorem  książek  pt. Armagedon  w  1975  roku  –  „możliwy”  czy  „prawdopodobny”?
(2009) i  Porównanie nauk świadków Jehowy (2014) oraz współautorem z Szymonem
Matusiakiem,  ewangelicznym  chrześcijaninem,  opracowania  pt.  Zmienne  nauki
Świadków  Jehowy (2012).  Swoje  artykuły  publikuje  przede  wszystkim  na  stronie
internetowej www.wobroniewiary.pl.
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