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Wstęp 

 

 Towarzystwo Strażnica, wraz ze swoimi głosicielami, od początku 

swego istnienia (1881 r.) oczekiwało na rok 1914. Można nawet 

powiedzieć, że wyznaczenie tej daty nastąpiło jeszcze wcześniej, bo 

w roku 1876, gdy C. T. Russell (1852-1916), późniejszy prezes tej 

organizacji, wymienił ją jako kończącą „czasy pogan” w 

miesięczniku adwentystycznym George’a Storrsa pt. The Bible 

Examiner (patrz Świadkowie Jehowy – kim są? W co wierzą? 2001 s. 

6-7; Strażnica Nr 16, 2006 s. 13). 

 Dziś Towarzystwo Strażnica przyznaje, że oczekiwania związane 

z rokiem 1914 były większe niż tylko zakończenie „czasów pogan”, 

ale nadal uważa tę datę za niezastąpioną dla siebie i najważniejszą, 

do której podążała cała historia ludzka. Oto wspomnienie związane z 

nią: 

 

 „Chociaż rok 1914 nie spełnił wszystkich oczekiwań, to Czasy 

Pogan faktycznie dobiegły wtedy kresu i niewątpliwie rok ten był 

znamienny” (Świadkowie Jehowy – kim są? W co wierzą? 2001 s. 7). 

 

 Szerzej o tym zagadnieniu i oczekiwaniach powiemy w rozdziale 

pt. Rok 1914 – data pierwotna. 

 Obecnie, pomimo że rok 1914 „nie spełnił wszystkich 

oczekiwań”, ciągle w publikacjach Świadków Jehowy ukazują się 

liczne dane dotyczące roku 1914 (wyliczenia, zapewnienia, znaki 

potwierdzające ten rok, wypowiedzi, wspomnienia itp.). 

 Oto przykładowe same tylko tytuły artykułów lub rozdziałów z 

książek i czasopism, które obrazują ważność tej daty dla 

Towarzystwa Strażnica: 

 

 R. 1914 – rokiem znamiennym! (Strażnica Nr 18, 1952 s. 1 [ang. 

01.05 1952]); 

 Rok 1914 rokiem znamiennym (Prawda, która prowadzi do życia 

wiecznego 1970 rozdz. 10, par. 16); 

 Wyznaczony rok – 1914 (Jak znaleźć prawdziwy pokój i 

bezpieczeństwo 1988 s. 70); 
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 1914 – Rok znamienny – Dlaczego? (Strażnica Rok CV [1984] Nr 

19 s. 4); 

 1914 – Punkt zwrotny (Przebudźcie się! Nr 4, 1989 s. 32); 

 Rok 1914 – punkt zwrotny (Wspaniały finał Objawienia bliski! 

1993 s. 106); 

 Rok 1914 – rok o szczególnym znaczeniu (Przebudźcie się! Nr 23, 

1999 s. 12); 

 Rok 1914 – szczególna data w świetle proroctw biblijnych (Czego 

naprawdę uczy Biblia? 2005, 2013 s. 215). 

 

 Nie będziemy w tym opracowaniu przedstawiać wyliczenia 

Towarzystwa Strażnica, które doprowadziło go do roku 1914, od 

którego zaczynają się dziś dla Świadków Jehowy „czasy ostateczne”. 

Sprawy te zostały omówione w książce pt. Kwestia czasów pogan. 

Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy (C. O. Jonsson, 

Gdynia 2002) i do tego dzieła odsyłamy zainteresowanych tą 

tematyką. 

 Nie będziemy tu też omawiać, jakie akcenty (od pewności do 

przypuszczeń) dotyczące roku 1914 pojawiały się w publikacjach 

Towarzystwa Strażnica w latach poprzedzających koniec „czasów 

pogan”. Problematykę tę doskonale przedstawił w swej książce 

Raymond Franz (1922-2010), były członek Ciała Kierowniczego 

Świadków Jehowy (w latach 1971-1980). W jego dziele znajdziemy 

historyczny opis tych oczekiwań (patrz Kryzys sumienia R. Franz, 

2006 s. 190-231). 

 

 Zajmujemy się w tym opracowaniu przedstawieniem tego, jak 

Towarzystwo Strażnica zareagowało początkowo na częściowe 

niepowodzenie roku 1914. W jaki sposób próbowało ono poprawiać 

sytuację i swoją chronologię. Jakie nowe daty zaczęło wyznaczać i 

jakie spodziewane wydarzenia im przypisywać. 

 Ponieważ czasopismo Strażnica w języku polskim zaczęło 

ukazywać się oficjalnie dopiero w roku 1915 i tylko jako miesięcznik 

w latach 1915-1918 (w języku angielskim był to wtedy 

półmiesięcznik), a na dodatek wyłącznie w USA (wśród Polonii), 

więc jesteśmy w dość trudnej sytuacji, by rzetelnie przedstawić 

prawdę historyczną. Ten ograniczony dostęp do dawnych źródeł 

Towarzystwa Strażnica powoduje, że będziemy tu w dużej mierze 
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bazować na późniejszych wspomnieniach przedstawianych przez 

Świadków Jehowy. Nie będą one jednak jedynymi danymi, do 

których dotarliśmy. Postaramy się bowiem przytaczać też informacje 

z publikacji wydanych po angielsku. 

 Jeśli chodzi o przywoływane źródła, to będziemy zasadniczo 

cytować tylko publikacje Towarzystwa Strażnica. Wyjątkiem będzie 

tu dzieło jednego z sekretarzy C. T. Russella. Chodzi o książkę pt. 

Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne 

pytania. Po angielsku wydał ją już w roku 1917 (!) Leslie W. Jones. 

Jej oryginalny tytuł to What Pastor Russell Said. His answers to 

hundreds of questions, choć znana jest też pod określeniem Question 

Book (dziś wydawcą jej jest badackie wydawnictwo Chicago Bible 

Students z USA). Na język polski została ona przełożona i wydana w 

roku 1947 w USA, przez jeden z odłamów badaczy Pisma Świętego 

(krajowy dodruk: Kraków 1989; niedawno wydano nową edycję pt. 

Co powiedział Pastor Russell czyli jego odpowiedzi na liczne pytania 

zadawane mu na spotkaniach ze słuchaczami oraz kierowane do 

redakcji „The Watch Tower” Białogard 2015). 

 Aby uwiarygodnić to źródło informujemy, że angielski skorowidz 

do publikacji Towarzystwa Strażnica z lat 1986-1990 (Watch Tower 

Publications Index 1986-1990, 1992) na stronie 113 (hasło: 

Convention Reports [Sprawozdania z kongresów]) wymienia L. W. 

Jonesa jako autora sprawozdań kongresowych (konwencyjnych) z lat 

1905-1916. Był on zapewne jedną z najbardziej zaufanych osób C. T. 

Russella, choć po jego śmierci dość szybko opuścił Towarzystwo 

Strażnica. W roku 1919 już kto inny sporządzał raporty z konwencji. 

 Wymieniona książka zawiera pytania do C. T. Russella i jego 

odpowiedzi z lat 1905-1916 opublikowane w angielskich Strażnicach 

lub pochodzące z kongresów (ujęte w raportach z nich). 

Zainteresowany może więc odnaleźć odpowiedniki angielskie 

cytowanych przez nas po polsku tekstów wprost w dawnych 

publikacjach Towarzystwa Strażnica. 

 Wspomnianego źródła nie da się dziś pominąć (byłoby to 

nieuczciwością), omawiając ostatnie lata życia C. T. Russella, gdyż 

jak wspomnieliśmy, dysponujemy ograniczonym dostępem do 

polskiej literatury Towarzystwa Strażnica z lat 1915-1918, a prawie 

całkowicie jej brak z lat wcześniejszych. 
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 W dużej mierze będziemy też korzystać z książki Towarzystwa 

Strażnica pt. Dokonana Tajemnica, nazwanej przez nie 

„pośmiertnym dziełem Pastora Russella”. Dotyczy to zarówno 

angielskiej jej wersji z roku 1917 pt. The Finished Mystery, jak i 

polskiego jej odpowiednika z roku 1925, posiadającego w wielu 

miejscach zmieniony czy uaktualniany tekst. Nie pominiemy także 

innych edycji tej książki z lat 1918, 1923, 1926 i innych pokrewnych 

im książek, takich jak Księga Prorocka Ezechiela (1919), która jest 

częścią tomu pt. Dokonana Tajemnica. 

Najbardziej odpowiednim wprowadzeniem do omawianego 

zagadnienia jest wcześniej wydana książka pt. Jak w Towarzystwie 

Strażnica ‘rodziła się’ koncepcja niewidzialnego przyjścia Chrystusa 

i nauka o roku 1914? (2020, wydanie elektroniczne). Ukazuje ona, w 

jaki sposób wyłonił się w Towarzystwie Strażnica rok 1914, jak był 

pierwotnie obliczany i pojmowany. 

 Dlaczego lata 1914-1922 są przedmiotem naszego 

zainteresowania? Otóż dlatego, gdyż ten czas jest szczególnym, z 

którym wiązano wielkie nadzieje w Towarzystwie Strażnica. 

Właściwie od roku 1918 rozpoczęła się już kampania „roku 1925”, a 

w roku 1922 osiągnęła ona apogeum, ale niektóre daty (np. 1920, 

1921) powstały jako istotne już w latach 1917-1918. Z tych też 

względów od roku 1918 oczekiwania związane z latami 1918-1922 

słabły, a rosły te, które miały na uwadze rok 1925. 

 Ta ostatnia data to zagadnienie, któremu poświęciliśmy osobne 

opracowanie (patrz książka pt. Rok 1925 i Miliony ludzi z obecnie 

żyjących nigdy nie umrą! 2015). To temat obszerny, mający wiele 

wątków i zajmujący głosicieli Towarzystwa Strażnica przez ponad 7 

lat. Dlatego to szerokie zagadnienie pominiemy tu, skupiając się na 

wyznaczonym przez nas okresie lat 1914-1922. 

 Zapoznając czytelnika z naszym tematem przedstawiamy też 

tekst, który może go częściowo w atmosferę zmian doktrynalnych tej 

organizacji wprowadzić. Oto słowa wyjaśniające Towarzystwa 

Strażnica: 

 

 „Przed tym czasem [1918 r.] kościół Boży stosował proroctwo z 

Ew. Mateusza do wydarzeń od roku 1874 do 1914. Dopiero po roku 

1918 zrozumiał lud Boży, że te wydarzenia miały miejsce od roku 

1914, tem samem więc pieczęcie zostały otworzone klasie Janowej, 
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to jest ostatkowi, dopiero po roku 1918; w samej rzeczy bardzo mało 

zrozumiano przed rokiem 1922” (Światło 1930 t. I, s. 70-71). 

 

 Trzeba tu nadmienić, że dzisiejsi Świadkowie Jehowy potrafią się 

odcinać od swych niechlubnych proroctw, twierdząc, iż były to 

zapowiedzi badaczy Pisma Świętego, a nie ich. Mówią też, że oni 

przybrali obecną nazwę dopiero w roku 1931. 

 Co o tym sądzić? Otóż w kilku publikacjach Towarzystwa 

Strażnica nawet zmarłego w roku 1916 prezesa C. T. Russella i jego 

współpracowników nazwano „świadkami Jehowy”. 

 

 „To prawda, że od dziewiętnastego wieku tacy ludzie, jak C. T. 

Russell i J. F. Rutherford będąc świadkami Jehowy brali udział w tej 

ogólnoświatowej działalności...” („Niech Bóg będzie prawdziwy” 

1954 [ang. 1952] rozdz. 19, akapit 7). 

 

„Już przed upływem czasów pogan w roku 1914 Chrystus Jezus 

posługiwał się świadkami Jehowy, aby zapowiedzieć tym narodom, 

że okres użyczenia im nieprzerwanej przez Boga władzy upłynie w 

roku 1914 po Chr.” (Strażnica Nr 18, 1949 s. 5, art. „Czy jesteś po 

prawicy czy po lewicy” [ang. 15.05 1949 s. 150]). 

 

 Prócz tego obecnie w każdym numerze Strażnicy (s. 2) do 

rozpowszechniania (od lipca 1988 r.) znajdują się takie oto słowa: 

 

 „Świadkowie Jehowy wydają »Strażnicę« od roku 1879. Pismo to 

jest całkowicie apolityczne i uznaje wyłącznie autorytet Biblii” 

(Strażnica Nr 13, 1988 s. 2). 

 

„Świadkowie Jehowy wydają to czasopismo od roku 1879. Jest 

ono całkowicie apolityczne i uznaje wyłącznie autorytet Biblii” 

(Strażnica Nr 3, 2019 s. 2). 

 

 W niektórych publikacjach nawet rok 1877 połączono z 

określeniem „Świadkowie Jehowy: 
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„Świadkowie Jehowy już od roku 1877 wskazywali na podstawie 

chronologii biblijnej, że rok 1914 będzie miał kluczowe znaczenie 

w dziejach” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 15 s. 9). 

 

 Widać z powyższego, że czy głosiciele tych różnych dat i 

proroctw byli badaczami Pisma Świętego czy Świadkami Jehowy, to 

zawsze reprezentowali to samo Towarzystwo Strażnica. 

 

 Jeśli chodzi o przytaczane fragmenty z Wykładów Pisma Świętego 

C. T. Russella, to informujemy, że Towarzystwo Strażnica wydawało 

tak wiele edycji poszczególnych siedmiu tomów (w latach 1886-

1927), iż każdy może pogubić się w tym materiale. W niektórych 

latach wydawano dodruki Wykładów po 2-3 razy w roku. Może się 

zdarzyć, że któraś z wykładni w danym roku występuje w dwóch 

wersjach (starsza i nowsza)! Wszak w roku 1909 i 1915 

Towarzystwo Strażnica ogłosiło w angielskim czasopiśmie Strażnica 

listy korekt do naniesienia, które uwzględniono w kolejnych 

wydaniach tomów. Wprowadzono też inne korekty, o których nie 

informowała Strażnica, a 1 października 1916 roku C. T. Russell 

opublikował w swych sześciu tomach nowe Przedmowy Autora, w 

których poinformował o pewnych zmianach swoich zapatrywań na 

kwestie ‘eschatologiczne’. 

 W związku z tym, jeśli poszczególne tomy (np. Nadszedł Czas) 

mają ten sam rok wydania, to różnić je może nie tylko zmieniona 

nauka, ale też wzrastająca liczba wydanych egzemplarzy 

(Towarzystwo Strażnica na ogół nie podawało nakładu dla danej 

edycji, ale sumowało liczbę dotychczas opublikowanych 

egzemplarzy). 

 Poszczególne tomy też miały zmieniane tytuły. W angielskim 

tomie pierwszym pt. Plan Wieków (1886) w roku 1902 zmieniono 

tytuł na Boski Plan Wieków. W angielskim tomie czwartym pt. Dzień 

Pomsty (1897) w roku 1912 zmieniono tytuł na Walka 

Armagieddonu (według ówczesnej polskiej pisowni). 

 Dla całej dawnej serii tomów (Brzask Tysiąclecia) Towarzystwo 

Strażnica też zmieniło w latach 1904-1906 pierwotny i zarazem 

ogólny ich tytuł: 
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„Gdy tomy Brzasku Tysiąclecia zaczęto nazywać Wykładami 

Pisma Świętego, tom I oznaczano »serya I«, tom II – »serya II« itd. 

Tytułu Wykłady Pisma Świętego użyto do określenia ograniczonego 

nakładu wydanego około października roku 1904, a od 1906 roku ta 

nowa nazwa stopniowo się upowszechniła” (Świadkowie Jehowy – 

głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 53). 

 

 Jeśli chodzi o polskie wydanie Wykładów Pisma Świętego C. T. 

Russella, to niestety zdani jesteśmy na późniejsze wydania tych 

tomów z lat 1919-1925. One po prostu wcześniej nie były wydane w 

języku polskim, a tym bardziej przed rokiem 1914 (wyjątkiem jest 

tom pierwszy pt. Boski Plan Wieków, którego pierwsza polska edycja 

ukazała się w roku 1910). Dlatego musimy w dużym stopniu 

przywoływać angielskie oryginały, które były wydawane w latach 

1886-1927. 

 

 Informujemy też, że w cytowanych fragmentach Towarzystwa 

Strażnica, ze starszych publikacji, pozostawiliśmy oryginalną 

pisownię (np. chrześciaństwo, Jakób, miljony). 

 

Rok 1914 – data pierwotna 

 

 Zanim rozpoczniemy omawiać zagadnienia związane z rokiem 

1914 musimy wspomnieć o wyczekiwanym wcześniej roku 1910. Ta 

data była kiedyś szczególnie ważna dla głosicieli Towarzystwa 

Strażnica i tylko dla nich, tak jak rok 1914 dla tych, których 

określano „poganami” (tak nazywano wszystkich ludzi, prócz 

uczniów C. T. Russella), stąd zapowiadany koniec „czasów pogan”. 

Dopiero gdy minął rok 1910, w którym wyczekiwano zabrania do 

nieba pomazańców z Towarzystwa Strażnica i rozpoczęcia 

„wielkiego ucisku” dla świata, przeniesiono te oczekiwane 

wydarzenia na rok 1914. Czyli rok 1914 na nowo częściowo zastąpił 

oczekiwania roku 1910. Zagadnienia związane z tą ostatnią datą 

omawiamy w specjalnym dodatku, ale tu w tabeli pokazujemy 

przykładowo, jak zmieniano te same teksty dotyczące lat 1910 i 1914 

i dostosowywano je do zmieniającej się sytuacji (patrz Dodatek 2. 

Rok 1910 – zabranie do nieba i inne oczekiwania). 
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Thy Kingdom Come ed. 1891, 1898 Thy Kingdom Come ed. 1911, 1923 
„(...) a kiedy pamiętamy o słowach 

Pana – że zwycięzcy będą uznani za 

godnych uniknięcia najsurowszego 

ucisku przychodzącego na ten świat, to 

możemy słusznie przyjąć poprawne 

świadectwo Wielkiej Piramidy, że 

ostatni członkowie »ciała« lub 

»oblubienicy« zostaną wypróbowani,

przyjęci i przejdą poza zasłonę przed 

końcem R. P. 1910” (ed. 1891 s. 359; 

ed. 1898 s. 363-364). 

Tekst oryginalny: 

(...) and when we remember the Lord's 

words – that the overcomers shall be 

accounted worthy to escape the 

severest of the trouble coming upon the 

world, we may well accept correct the 

testimonty of the Great Pyramid, that 

the last members of the „body” or 

„bride” of Christ will have been tested 

and accepted and will have passed 

beyond the vail before the close of A. 

D. 1910.

„(...) a kiedy pamiętamy o słowach 

Pana – że zwycięzcy będą uznani za 

godnych uniknięcia najsurowszego 

ucisku przychodzącego na ten świat, to 

możemy to zrozumieć jako nawiązanie 

do anarchicznego ucisku, który nastąpi 

w październiku 1914 roku; lecz 

ucisku, który spadnie głównie na 

Kościół możemy oczekiwać około R. 

P. 1910” (s. 363-364).

Tekst oryginalny: 

(...) and when we remember the Lord's 

words – that the overcomers shall be 

accounted worthy to escape the 

severest of the trouble coming upon the 

world we may understand the reference 

to be to the anarchous trouble which 

will follow October, 1914; but a 

trouble chiefly upon the Church may be 

expected about 1910 A. D. 

„Daty październik 1874 i październik 

1881 są dokładne, podczas gdy data 

1910, chociaż nie jest podana w Piśmie 

Świętym, wydaje się więcej niż 

rozsądna. Chociaż Biblia nie podaje 

dokładnej daty końca tej próby dla 

Kościoła, to podaje nam, jak 

widzieliśmy, datę graniczną, przed 

którą ona na pewno musi się 

zakończyć” (ed. 1891 s. 359-360; ed. 

1898 s. 364).       

„Daty październik 1874 i październik 

1881 są dokładne, podczas gdy data 

1910, chociaż nie jest podana w Piśmie 

Świętym, wydaje się więcej niż 

rozsądna w odniesieniu do ważnego 

wydarzenia, jakim będzie 

doświadczenie i ostateczne 

wypróbowanie Kościoła, podczas gdy 

R. P. 1914 jest wyraźnie i dobrze 

ustalony jako jego koniec, po którym 

nastąpi największy ucisk świata, w 

którym niektórzy z »wielkiego grona« 

mogą mieć udział” (s. 364). 

Tekst oryginalny: 

The dates, October, 1874, and October, 

1881, are exact, while the date 1910, 

though not furnished in the Scriptures, 

seems more than a reasonable one for 

some important event in the Church's 

experience and final testing, while A. 

Tekst oryginalny: 
The dates, October, 1874, and October, 
1881, are exact, while the date 1910, 
though not furnished in the Scriptures, 
seems more than a reasonable one. 
Though the Bible gives no exact date



13 

for the end of this trial for the Church, 

it does give us, as we have seen a date 

limit previous to which it must certainly 

be concluded. 

D. 1914 is apparently well-defined as

its close, after which the world's 

greatest trouble is due, in which some 

of the "great multitude" may have a 

share. 

„Cztery lata od 1910 do końca 1914 

roku, wskazane tak w Wielkiej 

Piramidzie, w zupełności wystarczą na 

najskrajniejszy ucisk; ponieważ kiedy 

osiągnie on swój straszny punkt 

kulminacyjny, nie będzie mógł długo 

potrwać; »A gdyby nie były skrócone 

one dni, nie byłoby zbawione żadne 

ciało, ale dla wybranych będą skrócone 

one dni« – Mat. 24:22” (ed. 1891 s. 

360; ed. 1898 s. 364). 

Tekst oryginalny: 

The four years from 1910 to the end of 

1914, indicated thus in the Great 

Pyramid, will be quite sufficient for the 

extreme of all that trouble; for when it 

reaches its terrible climax it cannot last 

long; and "Except those days should be 

shortened there should no flesh be 

saved." – Matt. 24:22. 

„Cztery lata od 1910 do końca 1914 

roku, wskazane tak w Wielkiej 

Piramidzie, będą niewątpliwie czasem 

»ogniowej próby« dla Kościoła (1 Kor.

3:15), poprzedzającej światową 

anarchię, która nie będzie mogła długo 

potrwać; »A gdyby nie były skrócone 

one dni, nie byłoby zbawione żadne 

ciało, ale dla wybranych będą skrócone 

one dni« – Mat. 24:22” (s. 364). 

Tekst oryginalny: 

The four years from 1910 to the end of 

1914, indicated thus in the Great 

Pyramid, will doubtless be a time of 

"fiery trial" upon the Church (1 Cor. 

3:15) preceding the anarchy of the 

world, which cannot last long; – 

"Except those days should be shortened 

there should no flesh be saved." – Matt. 

24:22. 

 Trzeba tu zaznaczyć, że pierwszego i trzeciego cytowanego 

fragmentu angielskiego nie ma w polskich edycjach tomu 

wydawanego w latach 1919-1923. Natomiast fragment drugi został 

skrócony i zmieniony, bardzo ogólnikowo: 

„Daty Październik 1874 i Październik 1881 są akuratnemi, zaś 1910 

chociaż nie znajduje się w Piśmie Świętym, to jednak możemy się 

spodziewać jakiegoś wydarzenia lub doświadczenia w Kościele przy końcu 

jego karyery” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 s. 413). 

 Widzimy zatem, że rok 1914 z czasem wyparł dla wielu 

oczekiwanych wydarzeń rok 1910 (zabranie do nieba, „wielki 

ucisk”). 

 Aby uzmysłowić sobie to, że w początkowych naukach 

Towarzystwa Strażnica rok 1914 nie był, jak dziś, datą początku, 

lecz końca „czasów ostatecznych”, warto zacytować tu jedną z 
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wypowiedzi tej organizacji z roku 1891. Wskazuje ona na rok 1799 

jako początek „czasu końca”, którego zakończeniem miał być rok 

1914. Oto te słowa: 

 

 „KONIEC CZASU. – JEGO POCZĄTEK W 1799 ROKU. – 

JEGO ZAKOŃCZENIE W ROKU 1914 (...) 

»Koniec Czasu«, okres stu piętnastu (115) lat, od roku 1799 do 

roku 1914 jest szczególnie zanotowany w Piśmie Świętym. »Dzień 

Przygotowania« jest inną nazwą daną temu samemu okresowi, z 

powodu rozmnożenia się umiejętności, wynikiem której stały się 

różne odkrycia, wynalazki itp., które utorowały drogę do różnych 

błogosławieństw Tysiąclecia, przygotowując różne maszyny 

zastępujące pracę ludzką, zaopatrując świat w wygody i dając więcej 

czasu, a to wszystko pod sprawiedliwym rządem Chrystusa okaże się 

błogosławieństwem dla wszystkich i okaże się pomocnem w 

napełnieniu ziemi znajomością Pańską” (Przyjdź Królestwo Twoje 

1919 [ang. 1891] s. 15). 

 

 Zaraz na początku warto przypomnieć, w jaki sposób rok 1914 

„nie spełnił wszystkich oczekiwań” Towarzystwa Strażnica, jak 

wspomnieliśmy we Wstępie. Skupimy się tu tylko na kilkunastu 

wybranych wspomnieniach tej organizacji, aby zobaczyć jak 

wyglądały te prawie „wszystkie oczekiwania”. Oto one: 

 

„Obecna wielka wojna w Europie jest początkiem 

zapowiedzianego w Piśmie Świętym Armagieddonu (Obj. 16:16-20), 

którego następstwem będzie całkowite obalenie wszystkich 

systemów błędu, które tak długo ciemiężyły lud Boży i zwodziły 

świat” (Pastor Russell’s Sermons 1917 s. 676; tekst polski cytowany 

według Kazania Pastora Russella 2012 s. 676 [wyd. „Straż”, 

Białogard]). 

 

„»Siedem kroć karania«, czyli 2520 lat, doprowadza nas do 1914 

roku, kiedy Żydzi będą przywróceni do własnej ziemi, będą posiadać 

własny rząd, czyli królestwo, które stanie się centrum 

nadchodzącego uniwersalnego rządu, o którym tak często jest mowa 

w proroctwach Pisma Świętego” (Co powiedział Pastor Russell 2015 

[ang. 1917] s. 846). 
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 „W międzyczasie oczy naszego wyrozumienia powinny 

rozpoznać bitwę wielkiego dnia Wszechmocnego Boga, jaka się już 

rozpoczęła i będzie postępowała dalej; wiara zaś kierując wzrok 

umysłu naszego przez Słowo Boże powinna dać nam możność 

dojrzeć chwalebny wynik, to jest Królestwo Chrystusowe” (ang. 

Strażnica 01.09 1916 s. 5951 [reprint]). 

 

 „Pytanie (1908) – Czy zgadzasz się z myślą, że najcięższy ucisk 

będzie trwał od 1914 do 1915 r. – jeden rok? 

Odpowiedź  – Zgadzam się z tą myślą. Według naszego 

zrozumienia tej sprawy najcięższy ucisk, jego anarchistyczna część, 

powinien być spodziewany około października 1914 roku. Zgadzam 

się z tą myślą, bo chociaż Biblia nic nie mówi o tym, że będzie to 

trwało jeden rok, to nie wiem, jak mogłoby to być dłużej niż rok. 

Wydaje się, że rok byłby granicą ludzkiej wytrzymałości, chociaż nie 

znam żadnego wersetu, który mówiłby, że będzie to trwało rok” (Co 

powiedział Pastor Russell 2015 [ang. 1917] s. 717). 

 

 „Gdy plaga za plagą nawiedzały systemy nominalnego 

Chrześciaństwa, prawdziwy lud Boży kilka razy spodziewał się, że 

już przyszedł czas na jego wyswobodzenie. Brat Russell spodziewał 

się, że kościół będzie wzięty poza zasłonę w roku 1878, 1881, 1910 i 

1914 – tak jak to było z Eliaszem, który wyszedłszy z Elizeuszem, 

szedł aż do czterech miejscowości, zanim rzeczywiście był wzięty. 

Te wszystkie chwilowe zawody w nadziei od Boga były 

przeznaczone i zrządzone” (Strażnica Nr 5, 1918 s. 76 [ang. 15.04 

1918 s. 6237, reprint]). 

 

 „»Strażnica« i inne wydawnictwa Towarzystwa przez czterdzieści 

lat wskazywały na to, że rok 1914 świadczyć będzie o ustanowieniu 

Królestwa Bożego i o uwielbieniu wszystkich wybranych. (...) Cały 

lud Pański z radością oczekiwał roku 1914. Gdy ten rok nastał i 

minął, przyszło na nich wielkie rozczarowanie, troska i smutek i 

bardzo lżono lud Boży. Szczególnie drwiło sobie z nich 

duchowieństwo i ich sprzymierzeńcy za to, że tyle mówione było 

odnośnie do roku 1914 i co się wówczas stanie i oto te 

przepowiednie się nie wypełniły. (...) Po hańbie która nastąpiła po 
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roku 1914, lud Boży na dowód żałoby sam wdział wór” (Światło 

1930 t. I, s. 193-194; patrz też s. 18-19). 

 

 „Od roku 1878 aż do przyjścia Pańskiego do świątyni w 1918 

było wielu co otrzymało znajomość prawdy. Większość z tych 

wyglądała roku 1914 jako czasu w którym Pan ustanowi swoje 

królestwo i zabierze ich do królestwa, a świat zniszczy” (Strażnica 

15.12 1930 s. 373 [ang. 15.10 1930 s. 309]). 

 

 „Chodziłem wtedy jeszcze do szkoły i miałem wiele okazji do 

opowiadania kolegom szkolnym o »końcu świata w roku 1914« i o 

nowym panowaniu, które miało się rozpocząć po zakończeniu 

»czasów pogan«. (...) Nadeszła jesień roku 1913. Jeszcze tylko jeden 

rok, a wtedy kościół ma zakończyć swój bieg i ma być zabrany do 

nieba! Lecz zdawało się, że jest jeszcze tyle do zrobienia” (Strażnica 

Nr 7, 1957 s. 18 [ang. 01.12 1956]). 

 

 „Potem nastał rok 1914 i oczekiwaliśmy, iż wkrótce zostaniemy 

zabrani z ziemi do nieba. Wielu liczyło dni do zakończenia 

wyznaczonych czasów pogan...” (Strażnica Nr 8, 1964 s. 10). 

 

 „Głosiło ono [czasopismo Strażnica], że obecność Chrystusa 

zaczęła się w roku 1874. Spodziewano się, że ta niewidzialna 

obecność będzie trwać aż do czasu, gdy w roku 1914 zakończą się 

»czasy pogan«; narody pogańskie miały być wtedy wytracone, a 

ostatek klasy »czystej panny« wzięty do chwały w niebie u boku 

Oblubieńca (...) W końcu nadszedł oczekiwany dzień – 1 

października roku 1914. »Czasy pogan« się skończyły, ale 

spodziewane wywyższenie kościoła do niebiańskiej chwały nie 

nastąpiło” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 21 s. 17). 

 

 „Przypominamy sobie, że przez kilka dziesiątków lat sporo osób 

sądziło, iż wyniesienie do chwały wszystkich żyjących członków 

zboru chrześcijańskiego nastąpi przy końcu »czasów pogan«, około 1 

października roku 1914 n.e. Ale w tym terminie nie wydarzyło się 

nic podobnego, co opisano w 1 Liście do Tesaloniczan 4:16, 17. (...) 

Najwidoczniej zaszła jakaś pomyłka w obliczeniu »dnia 
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ostatecznego«, w którym zrodzony z ducha zbór chrześcijański miał 

dostąpić chwały” (Strażnica Rok CI [1980] Nr 9 s. 12). 

 

 „Rok 1925 już niemal upłynął, a koniec jeszcze nie nadszedł! Od 

lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia Badacze Pisma Świętego 

pełnili służbę z myślą o konkretnej dacie – najpierw o roku 1914, a 

potem o 1925. Teraz zrozumieli, że muszą trwać w służbie tak długo, 

jak długo będzie sobie tego życzył Jehowa” (Strażnica Nr 21, 1993 s. 

12). 

 

 „Ale wielu z nich wierzyło też, że w roku 1914 zostaną wzięci z 

ziemi do niebiańskiego dziedzictwa. Nic takiego jednak nie 

nastąpiło” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 130). 

 

 „Już od początku roku 1914 wielu chrześcijan wyczekiwało 

jesieni, sądząc, że w tym okresie Chrystus powróci i zabierze ich do 

nieba. Dlatego w przemówieniu wygłoszonym 30 września tegoż 

roku A. H. Macmillan, jeden z Badaczy Pisma Świętego, oświadczył: 

»Najprawdopodobniej jest to mój ostatni wykład publiczny, 

ponieważ wkrótce będziemy w drodze do domu [do nieba]«. 

Oczywiście się mylił, ale nie były to jedyne zawiedzione nadzieje 

żywione niegdyś przez niego lub przez innych Badaczy Pisma 

Świętego” (Przebudźcie się! Nr 7, 1995 s. 8). 

 

 „Uczucia Świadków Jehowy trafnie wyraził F. W. Franz, który 

został ochrzczony w roku 1913. W 1991 roku, będąc prezesem 

Towarzystwa Strażnica, oświadczył: »(...) My, pomazańcy, którzy 

żyliśmy w roku 1914 i spodziewaliśmy się, że już wtedy wszyscy 

zostaniemy zabrani do nieba...«” (Świadkowie Jehowy – głosiciele 

Królestwa Bożego 1995 s. 716). 

 

 „Minął październik 1914 roku, a C. T. Russell i jego 

współtowarzysze ciągle jeszcze przebywali na ziemi.” (jw. s. 62). 

 

 „Pierwotnie sądzili też, że jeszcze przed rokiem 1914 nastanie 

ogólnoświatowa udręka, której punktem szczytowym będzie anarchia 

(wiązana według ówczesnego zrozumienia z »wielkim dniem Boga 

Wszechmocnego«) (Obj. 16:14). Ale potem, na dziesięć lat przed 
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rokiem 1914, w Strażnicy wyrażono pogląd, że powszechne 

zamieszanie, które doprowadzi do zagłady instytucji utworzonych 

przez człowieka, nastąpi zaraz po upływie Czasów Pogan. 

Spodziewano się, iż rok 1914 będzie punktem zwrotnym dla 

Jeruzalem, ponieważ według proroctwa »Jeruzalem miało być 

deptane«, aż się wypełnią Czasy Pogan. Kiedy zbliżał się rok 1914, a 

Badacze jeszcze nie umarli jako ludzie ani nie zostali »porwani na 

obłoki« na spotkanie z Panem – jak tego wcześniej oczekiwali – 

mieli szczerą nadzieję, że ich przemiana dokona się po zakończeniu 

Czasów Pogan (1 Tes. 4:17)” (jw. s. 135). 

 

 „W roku 1914 wierni przedchrześcijańscy słudzy Boży nie zostali 

wskrzeszeni do życia na ziemi w charakterze książęcych 

przedstawicieli mesjańskiego Króla, choć się tego spodziewano, a 

ostatek »małej trzódki« nie dołączył do Chrystusa w niebiańskim 

Królestwie” (jw. s. 138). 

 

 „W sierpniu 1914 roku ludzie tłumnie zgromadzeni przed 

redakcją lokalnej gazety czytali o wybuchu I wojny światowej. 

Nadszedł tato i zobaczył, co się dzieje. »Bogu niech będą dzięki!« – 

wykrzyknął. Zrozumiał, że rozpoczęcie się wojny stanowi spełnienie 

ogłaszanych przez niego proroctw biblijnych (Mateusza 24:7). Wielu 

ówczesnych Badaczy Pisma Świętego spodziewało się szybkiego 

pójścia do nieba. Kiedy to nie nastąpiło, niektórzy poczuli się 

zawiedzeni” (Strażnica Nr 19, 1997 s. 22). 

 

 „Wielu chrześcijan tworzących klasę wiernego niewolnika żywiło 

głęboką nadzieję, że w roku 1914 spotka się z Oblubieńcem w 

niebie. Ale ich oczekiwania się nie spełniły. Ta okoliczność oraz 

inne przyczyny spowodowały, że wielu doznało rozczarowania, a 

niektórzy wręcz popadli w rozgoryczenie” (Strażnica Nr 5, 2004 s. 

13). 

 

 „Żniwo miało się odbywać między rokiem 1874 a 1914 i 

zakończyć zgromadzeniem pomazańców w niebie” (Królestwo Boże 

panuje! 2014 s. 50). 
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 „W tym okresie były też powody do radości. Lud Boży już od lat 

wskazywał, że w roku 1914 upłyną Czasy Pogan. Te przewidywania 

nie zawiodły (...) Ale w roku 1914 spodziewano się czegoś więcej. 

Brat A. H. Macmillan pisał na ten temat w książce Faith on the 

March (Pochód wiary): »Jak sobie przypominam, 23 sierpnia 1914 

roku pastor Russell wyruszył w podróż na północny zachód kraju, 

wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, potem odwiedził stany południowe i w 

końcu przybył do Saratoga Springs w stanie Nowy Jork, gdzie w 

dniach 27-30 września odbył się kongres. Był to nadzwyczaj 

interesujący okres, ponieważ niektórzy z nas poważnie myśleli, że w 

pierwszym tygodniu października pójdziemy do nieba«. 

 Myśl o pójściu do nieba w roku 1914 mocno się zagnieździła w 

umysłach niektórych Badaczy Pisma Świętego. »Sądziliśmy 

wówczas, że wojna przekształci się w rewolucję i anarchię« – 

opowiada siostra Kenyon. »Wtedy namaszczeni, czyli poświęceni, 

umrą i zostaną wyniesieni do chwały. Pewnej nocy śniło mi się 

nawet, że cała eklezja (zbór) jedzie gdzieś pociągiem. Nagle rozległy 

się grzmoty, pojawiły błyskawice i wszyscy bracia wokół mnie 

zaczęli umierać. Zdawało mi się, że tak powinno być, ale sama jakoś 

nie mogłam umrzeć, choć bardzo się starałam. Było to okropne! 

Jednakże nagle umarłam i wtedy poczułam ulgę i zadowolenie. 

Opowiadam to, ażeby pokazać, jak pewni byliśmy, że stary świat 

wkrótce się skończy i że ostatek ‘małego stadka’ zostanie 

wywyższony (Łuk 12:32)«. 

 Hazelle i Helen Krull wspominają, że w roku 1914 rozmowy przy 

stole w jadalni domu Betel często obracały się wokół końca Czasów 

Pogan. Opowiadają, że brat Russell w obszerniejszych wywodach 

nieraz zachęcał do wierności i wyjaśniał, że chronologia została 

wielokrotnie przebadana i chyba jest dokładna; zaznaczył przy tym 

jednak: »Jeśli się spodziewamy czegoś więcej, niż podaje Biblia, to 

musimy być gotowi dostosować z wiarą myśli i serca do dróg 

Jehowy i zaczekać na dalszy rozwój wypadków«. (...) 

 W niedzielę miała się rozpocząć w Brooklynie ostatnia sesja 

kongresu. Sporo delegatów przenocowało w Betel i w piątek 2 

października mieli spożyć śniadanie z pracownikami Biura 

Głównego. Wszyscy już siedzieli, kiedy do jadalni wszedł brat 

Russell. Jak zwykle powiedział wesoło »Dzień dobry wszystkim!« 

Ale w ten szczególny dzień było inaczej. Zamiast iść zaraz na swoje 
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miejsce, klasnął w dłonie i zawołał radośnie: »‘Narodów czas’ już się 

skończył, ich królów był to czas«. »Zerwała się burza oklasków!« – 

opowiada przejęta Cora Merrill. A brat Macmillan wspomina: 

»Byliśmy bardzo podnieceni i wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy 

wtedy po prostu unieśli się i zaczęli wstępować do nieba – ale 

oczywiście nic takiego się nie zdarzyło«. Siostra Merrill dodaje: »Po 

krótkiej pauzie [Russell] powiedział: ‘Czy ktoś jest rozczarowany? 

Bo ja nie. Wszystko idzie zgodnie z planem!’ I znowu biliśmy 

brawa«.” (Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany 

Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na 

rok 1975 s. 25; patrz też s. 26-27). 

 Patrz też Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 3 s. 10; Świadkowie 

Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 61-62, 136, 211, 634. 

 

 Jak widzimy, tak gorące oczekiwania nie mogły nagle opaść. 

Dlatego, aby te rozbudzone nadzieje nie wygasły całkowicie, 

Towarzystwo Strażnica przeciągnęło je o kilka, a nawet kilkanaście 

lat. By tak się stało, wystarczyło tylko zmienić pewne dane 

chronologiczne dotyczące roku 1914. Tak też uczyniła organizacja 

Świadków Jehowy. Dlatego pojawiło się miejsce na inne daty, 

którym poniżej poświęcimy uwagę. 

 Trzeba też wspomnieć, że w roku 1914 oczekiwano również 

rozpoczęcia się szczęśliwego 1000-lecia: 

 

 „Okres ten, liczony od obalenia króla Sedekiasza, kończy się w 

tym roku [1914], ponieważ według Pisma Świętego korona była 

odebrana królowi Sedekiaszowi w roku 606 przed Chrystusem. W 

taki razie przy zakończeniu się obecnego roku sam Mesjasz powinien 

objąć wielką władzę i rozpocząć dawno obiecane tysiącletnie 

panowanie w chwale, a początek obejmowania władzy będzie, 

według Biblii, bardzo ciemną godziną – »czasem uciśnienia, jakiego 

nie było, jako narody poczęły być« [Dan. 12:1], i jakiego już »nigdy 

nie będzie« [Mat. 24:21 BT]” (Pastor Russell’s Sermons 1917 s. 

416-417; tekst polski cytowany według Kazania Pastora Russella 

2012 s. 416-417 [wyd. „Straż”, Białogard]). 

 

„Co przyniesie rok 1914? Obydwa ówczesne pokolenia rodziny 

Toutjianów, to jest moi rodzice i dziadkowie, miały daleko idące 
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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. (...) Niektórzy oczekiwali zbyt wiele i zbyt 

szybko; niestety, nie sprostali próbie” (Strażnica Rok CV [1984] Nr 

16 s. 23-24). 

 

„Tysiącletnie panowanie Jezusa Chrystusa wraz ze 144 000 

współdziedziców nie rozpoczęło się w roku 1914, kiedy »królestwo 

świata stało się królestwem naszego Pana i jego Chrystusa«” 

(Strażnica Rok XCIX [1978] Nr 22 s. 13). 

 

 Interesujące jest to, że równocześnie C. T. Russell w roku 1914 

uczył, że Tysiąclecie już trwa, ale nawet od roku 1874. Te 

wypowiedzi powtórzono jeszcze w latach 1925-1929 i 

przedstawiamy je dla porównania w tabeli, bo zachodzą między nimi 

pewne różnice. 

 

Wypowiedzi z roku 1914 Wypowiedzi z lat 1925-1929 

„Błogosławieństwo Restytucji 

obiecane w proroctwach dają się już 

widzieć. Lecz znajdujemy się 

dopiero w początku tysiąclecia, w 

którym pod kierownictwem 

Chrystusowem Boska Mądrość i 

Moc niezawodnie zdziała cudowne 

zmiany w naturalny sposób” 

(Stworzenie czyli historja biblijna w 

obrazach 1914 s. 95). 

„Błogosławieństwo Restytucji 

obiecane w proroctwach dają się już 

widzieć. Lecz znajdujemy się 

dopiero w początku tysiąclecia, w 

którem pod kierownictwem 

Chrystusowem Boska Mądrość i 

Moc niezawodnie zdziała cudowne 

zmiany w naturalny sposób” (Złoty 

Wiek 15.04 1929 s. 127). 

„Według chronologii biblijnej sześć 

tysięcy lat od Adama już minęło. 

Zatem tysiąc lat, które mają 

stanowić panowanie Mesjasza i 

zakończyć siódmą epokę, czyli 

Siódmy Dzień stworzenia, jest na 

„Według chronologji biblijnej sześć 

tysięcy lat od Adama już minęło. 

Zatem tysiąc lat, które mają 

stanowić panowanie Mesjasza i 

zakończyć siódmy dzień epokowy, 

już się rozpoczęły. A więc 
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czasie. Według tej teorii, dzieło 

Mesjasza, tj. Jego tysiącletnie 

panowanie wkrótce się zacznie i 

uzupełni dzieło Stworzenia” 

(Stworzenie czyli historja biblijna w 

obrazach 1914 s. 8). 

rozpoczęło się też panowanie 

Mesjasza, które uzupełni dzieło 

stworzenia” (Złoty Wiek 15.06 1925 

s. 111). 

 

 Widzimy pewne sprzeczności w tych wypowiedziach, bo albo coś 

(Tysiąclecie) się rozpoczęło, albo dopiero „wkrótce się zacznie”. 

 

 Rzeczywiście Towarzystwo Strażnica wyznaczało też okres 1000-

lecia na lata 1914-2914: 

 

„1914 po Chr. Początek 1000-letniego dnia Drugiego Adama (...) 

2914 po Chr. Koniec 1000-letniego dnia Drugiego Adama” 

(Strażnica 01.01 1923 s. 4 [ang. 15.11 1922 s. 356]). 

 

„Jesień 1914 R. P. Koniec czasów Pogan. (...) 

Jesień 2914 R. P. Panowanie przywrócone rodzajowi ludzkiemu” 

(Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917] s. 68). 

 

Rok 2914 otrzymywano po dodaniu okresu 1000-lecia do roku 

1914, to znaczy do daty końca „czasów pogan” (patrz ang. Strażnica 

15.11 1904 s. 3460 [reprint]). Miał on charakteryzować się 

„zupełnem przywróceniem Łaski Bożej R. P. 2914” (Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 72). 

 

 Przypominamy też, że szeroką analizę związaną z oczekiwaniami 

na rok 1914 zainteresowany znajdzie w następujących publikacjach, 

odwołujących się do źródeł Towarzystwa Strażnica: 

 

 Kwestia czasów pogan. Krytyczna analiza chronologii Świadków 

Jehowy C. O. Jonsson, Gdynia 2002 s. 26-33. 

 Kryzys sumienia R. Franz, 2006 s. 190-231 (zamieszczone są 

fotokopie publikacji Towarzystwa Strażnica). 

 

 Należy tu dodać, że prawdopodobnie nie można rzetelnie opisać 

zagadnień roku 1914 na podstawie wyłącznie polskiej literatury 
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Towarzystwa Strażnica (oprócz wspomnień), gdyż czasopismo 

Strażnica w naszym języku oficjalnie zaczęło ukazywać się dopiero 

w roku 1915. Natomiast przed rokiem 1914 istniała wyłącznie jedna 

publikacja omawiająca problematykę chronologii tej organizacji. 

Wydana została ona w roku 1908 pt. Świtanie dnia sądnego, a w jej 

Przedmowie napisano: „Niniejsza książeczka stanowi tłómaczenie 

niektórych wyjątków z dzieła »Brzask Tysiąclecia« i innej pracy 

tegoż autora [Russella]” (jw. s. 28). Rok 1914 wymieniono w niej 

trzy razy: 

 

 „Mierząc ten okres czasu 2520 lat, znajdujemy, iż mu się kończy 

termin przy końcu R. P. 1914, z czego wynika, że około tego czasu 

władza pogan się skończy, a królestwo Chrystusa rozpocznie swą 

działalność” (Świtanie dnia sądnego 1908 s. 56-57). 

 

 „Nominalny system »wyrzucony z ust« R. P. 1878. Obj. 3:16. 

37 lat upadania chrześcijaństwa do R. P. 1914. 

Koniec wieku żniwa czyli 40 lat” (Świtanie dnia sądnego 1908 s. 

61). 

 

„Zupełne zniszczenie nominalnego chrześcijaństwa w 37 lat po 

jego odrzuceniu, czyli w 40 lat od początku żniw. – R. P. 1914” 

(Świtanie dnia sądnego 1908 s. 62). 

 

 C. T. Russell nauczając o roku 1914 i Królestwie przygotował też 

wypowiedź o tym, że to „druga strona potrzebuje udowodnić, że tak 

nie będzie”: 

 

„[Wypowiedź z roku 1914] Jeżeli dojdziemy do zupełnego końca 

1914 roku i nic się nie wydarzy po tym czasie, co wskazywałoby na 

ustanowienie Królestwa Chrystusowego między ludźmi, może wtedy 

będziemy musieli rozpatrzyć ponownie tę sprawę, lecz nie prędzej aż 

wtedy będziemy potrzebowali to uczynić. Obecnie druga strona 

potrzebuje udowodnić, że tak nie będzie. Dlaczego myślicie [ed. 

2015: myślimy], iż to się stanie w październiku, 1914 roku (...). 

Dlaczego mniemamy, że 1914 r. ma być wypełnieniem się Czasu 

Pogan? Z jakiej racji ma być w 1914 a nie w innym roku? [w ed. z 

2015 r. są tu słowa: Z jakiego powodu uważamy, że przyjdzie to w 
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1914, a nie w 1910 czy 1920?]” (Co kaznodzieja Russell odpowiadał 

na zadawane jemu liczne pytania 1947 [ang. 1917] s. 62; por. Co 

powiedział Pastor Russell 2015 [ang. 1917] s. 83). 

 

 Co nastało potem? Towarzystwo Strażnica tak to opisuje: 

 

„Jednakże rok 1914 nastał i przeszedł, a oni nadal byli na ziemi. 

Zebrali się więc do ponownego zbadania i wymierzania piramidy w 

Egipcie i w trakcie tego naznaczyli późniejszą datę na zabranie ich 

do nieba; lecz i ta data przeszła, a oni w dalszym ciągu przebywali na 

ziemi” (Strażnica 15.01 1937 s. 27 [ang. 15.11 1936 s. 346]). 

 

 Jest też jedna ciekawostka związana z papieżami, o których 

wypowiadał się proroczo C. T. Russell. O zmarłym właśnie papieżu 

Leonie XIII (1878-1903) i jego następcy Piusie X (1903-1914), C. T. 

Russell w roku 1903 napisał następująco: 

 

„Panowanie Leona XIII z pewnością było bardzo korzystne dla 

interesów papiestwa, i będzie czymś dobrym i zgodnym z naszymi 

oczekiwaniami co do przyszłości, jeśli jego następca będzie miał 

krótkie i ciężkie doświadczenie, po czym nastąpi ogólny upadek z 

Daniela 12:2” (ang. Strażnica 15.08 1903 s. 3228 [reprint] – The 

reign of Leo XIII. certainly has been a very sunshiny one for papal 

interests, and it would be well in accord with our anticipations of the 

future should his successor have a brief and strenuous experience, to 

be followed by the general collapse of Daniel 12:2). 

 

 Interesujące jest to, że papież Pius X zmarł 20 sierpnia 1914 roku, 

tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej i to w roku, na 

który czekał C. T. Russell. Jednak kolejny papież Benedykt XV 

został wybrany i sprawował swój urząd w latach 1914-1922, a 

„ogólny upadek z Daniela 12:2” nie nastąpił. W dalszej części 

naszego opracowania wspominamy o kolejnym proroctwie 

związanym z papieżem wygłoszonym w roku 1917. 

 

 Przypominamy, że inne zagadnienia związane z rokiem 1914 i 

poprzedzającym go rokiem 1910, omawiamy w specjalnym dodatku 
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tego opracowania (patrz Dodatek 2. Rok 1910 – zabranie do nieba i 

inne oczekiwania). 

 

Rok 1915 – poprawiony rok 1914 

 

Na początku tego rozdziału przypominamy, że cytowane tu 

Wykłady Pisma Świętego w języku polskim ukazały się po raz 

pierwszy w roku 1919, a więc w pięć lat po oczekiwanym roku 1914. 

Były one z tego powodu zmienione już w stosunku do treści 

oryginalnych z lat 1889-1904. Dlatego w tym rozdziale omawiamy 

głównie teksty angielskie i to pierwotne, porównując je z kolejnymi 

edycjami angielskimi i polskimi. 

 

 Gdy minął rok 1914 i nie wypełniło się żadne oczekiwanie 

Towarzystwa Strażnica, organizacja ta nie tak szybko dołączyła do 

tej daty kwestię „pokolenia” („Nie przeminie to pokolenie, aż się to 

wszystko stanie” Mt 24:34). To nowe ujęcie pojawiło się dopiero w 

roku 1926, gdy zawiodły kolejne lata 1915-1922 i rok 1925. 

 Raymond Franz (1922-2010), były członek Ciała Kierowniczego 

Świadków Jehowy (1971-1980), tak wspomina wprowadzenie nauki 

o „pokoleniu roku 1914”: 

 

 „Około 70 lat temu, w piśmie The Golden Age (Złoty Wiek) z 20 

października 1926 roku, połączono słowa Jezusa o »tym pokoleniu« 

z rokiem 1914 (to samo uczyniono w dalszych numerach Strażnicy). 

Około dwudziestu pięciu lat później w Strażnicy angielskiej z 1 

czerwca 1951 roku stwierdzono: »Stąd nasze pokolenie jest tym 

pokoleniem, które zobaczy początek i koniec tego wszystkiego, 

włącznie z Armagedonem«.” (Kryzys sumienia R. Franz, 2006 s. 

309-310). 

 

 W początkowych latach, poprzedzających rok 1914, nie powinno 

być jakiejś alternatywnej daty, gdyby nie spełniła ona oczekiwań. Po 

prostu, jak uważał C. T. Russell, każda zmiana w chronologii, nawet 

o jeden rok, by burzyła całe jego wyliczenia. Prezes Towarzystwa 

Strażnica choć odniósł się w poniższych słowach do czego innego, to 
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jednak jego stwierdzenia ukazują zapatrywania tej organizacji na 

omawiane kwestie: 

 

 „Gdybyśmy dodali jeden rok (...) Każdy łatwo pojmie, że taka 

zmiana popsułaby od razu całą zgodność tej równoległości. 

Gdybyśmy natomiast ujęli jeden rok w Chronologicznych 

obliczeniach, to zamieszanie byłoby tak samo wielkie...” (Nadszedł 

Czas 1919, 1923 [ang. 1889, 1927] s. 272). 

 

 „Nie ma potrzeby zmieniać wyliczeń, nawet nie powinniśmy tego 

robić, ponieważ to nie są nasze daty, lecz Boże” (ang. Strażnica 

15.07 1894 s. 1677 [reprint]). 

 

 „Harmonia proroczych okresów stanowi jeden z najmocniejszych 

dowodów poprawności naszej chronologii. Zazębiają się one jak 

tryby doskonałej maszyny (…) zmiana chronologii choćby o jeden 

rok zniszczyłaby całą harmonię” (ang. Strażnica 15.08 1904 s. 3415 

[reprint]). 

 

„Do autora Brzasku Millenium [Wykładów Pisma Świętego] i 

wydawcy Zion’s Watch Tower: 

Szanowny Panie, ponieważ zmienił pan poglądy na temat Czasów 

Pogan, to proszę mi pozwolić zasugerować możliwość jeszcze 

innego błędu. Liczy pan siedemdziesiąt lat niewoli babilońskiej 

począwszy od obalenia Sedekiasza, ostatniego króla Judy. Proszę 

jednak zauważyć, że »Chronologia Biskupa Ushera«, cytowana w 

przypisach naszego powszechnego przekładu Biblii i bazująca na 

»Kanonie Ptolemeusza«, rozpoczyna okres siedemdziesięciu lat 

dziewiętnaście lat wcześniej, a mianowicie w pierwszym roku 

Nabuchodonozora, gdy do niewoli dostał się Daniel i inni wybitni 

Żydzi, a na ich kraj została nałożona danina. Tak więc, jeśli ów 

powszechny sposób liczenia byłby poprawny, oznaczałoby to, że 

»czasy pogan« rozpoczynałyby się dziewiętnaście lat później, niż 

pan obliczył, a mianowicie w roku 587 p.n.e. a nie w 606 p.n.e.. To 

zaś z kolei oznaczałoby, że kończyłyby się także o 19 lat później, niż 

pan obliczył, w październiku 1933 roku, zamiast w październiku 

1914. Co pan na to powie? Czy ma pan na tyle pokory, by uznać, że 

rzuciłem na tę sprawę pewne nowe światło, a że pan i wszyscy 
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czytelnicy Brzasku [Wykładów Pisma Świętego] »całkowicie się 

myliliście«, chodząc w ciemnościach? (...) Przesunięcie o 

dziewiętnaście lat, jak sugeruje to powyżej ów brat, czy choćby 

zmiana o jeden rok, wpłynęłyby na wszystkie proroctwa czasowe z 

III tomu Brzasku [Wykładów Pisma Świętego]. Okresy 1260, 1290, 

1335 oraz 2300 dni z Proroctwa Daniela zostałyby wykolejone, 

utraciłyby piękny związek wynikający z równoległości dyspensacji” 

(ang. Strażnica 01.10 1904 s. 3436, 3438). 

 

„[Pytanie z roku 1914] Tak rzecz się ma z chronologią i tak się na 

nią zapatruję. Nie widzę wcale gdzie mogłaby być wada, gdzie i na 

co miałbym wskazać, że jest nieakuratne. Nie mogę się wcale 

dopatrzyć takiego miejsca. Wszystko przedstawia mi się dziś tak 

samo, jak 30 lat temu. 

Ależ Bracie Russell, mamy już 1914 rok i czy te rzeczy, które się 

brat spodziewał wypełniły się w tym czasie? 

 Prawda że nie. Nie wszystkie się wypełniły. 

 Co brat uważa, że jest tego powód? 

 Może być, że spodziewałem się więcej, aniżeli należało się 

spodziewać. W każdym razie nie widzę, ażeby przez to chronologia 

miała być nieakuratną, lub że nasze oczekiwania były niewłaściwe” 

(Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne 

pytania 1947 [ang. 1917] s. 69). 

 

 „Przypominamy wam znowu, że słabe punkty chronologii zostały 

uzupełnione różnymi proroctwami, które się z nimi zazębiają w tak 

znaczący sposób, że wiara w Chronologię staje się prawie wiedzą, iż 

jest ona poprawna. Zmiana jednego roku zakłóciłaby harmonię 

pięknych paraleli...” (ang. Strażnica 01.10 1907 s. 4067 [reprint]; te 

same słowa patrz ang. Strażnica 15.12 1913 s. 5368 [reprint]). 

 

 Ten ostatni fragment cytujemy za książką Kryzys sumienia (2006, 

s. 222), Raymonda Franza, która zawiera też fotokopię angielskiej 

strony powyższej publikacji. 

 Później przypomniano nawet słowa C. T. Russella: 

 

 „Wiele lat temu Pastor Russell rozważał gruntownie to wszystko i 

oświadczył w artykule, który niedługo przedrukujemy, że zmiana o 
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jeden rok zburzyłaby cały system chronologiczny” (Strażnica 01.08 

1922 s. 236 [ang. 15.06 1922 s. 187]). 

 

 Przed rokiem 1914 pojawiały się nawet pytania związane z 

czasem o jeden rok późniejszym, tzn. dotyczące roku 1915. Prezes 

Towarzystwa Strażnica jeszcze w roku 1909 odrzucał rok 1915, 

który miałby ewentualnie zastąpić rok 1914. Oto relacje z tym 

związane: 

 

 „Pytanie (1909). – Jeżeli »Czasy Pogan« zaczęły się w 

październiku roku 606 przed Chrystusem, czy one skończą się w 

październiku 1915, zamiast w 1914 roku? 

 Odpowiedź. – Nie myślimy. Jeżeli brat czy siostra, kto podał to 

pytanie, przepatrzył chronologię, to przekonałby się, że te Czasy 

skończą się w październiku, 1914 roku. Trzeba pamiętać, że lata 

chronologiczne liczą się wstecz do roku 606, zaś do roku 1914 

naprzód od R. P.” (Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane 

jemu liczne pytania 1947 [ang. 1917] s. 54); 

 

 „Pytanie (1909). – (...) Zniesienie władzy Sedekijasza zaznacza 

Czasy Pogan i jeżeli to miało miejsce w lipcu, czy zatem Czas Pogan 

nie powinien się kończyć w lipcu? Czy byłby zatem lipiec 1914, czy 

lipiec 1915? 

 Odpowiedź. – Ja nie wiem; nie zastanawiałem się szczegółowo 

nad tym i nad różnicą która czyni parę miesięcy, lepiej wziąć datę 

wcześniejszą i być pewnym” (jw. s. 54). 

 

 Owszem, C. T. Russell już dużo wcześniej w swych publikacjach 

czasem wymieniał rok 1915, ale skupiał się bardziej na roku 1914. 

Popatrzmy na przykład na poniższe słowa z roku 1889: 

 

Their rising again from A. D. 1878 to A. D. 1915 (the closing of 

Gentile Times), under the favor of the King whom they rejected... – 

(The Time Is at Hand 1889 s. 232; słowa te po polsku oddano 

następująco: „Podnoszenie się Izraela od R. P. 1878 aż do R. P. 1915 

(koniec Czasów Pogan), dokonywane pod wpływem łaski tego 

Króla...” – Nadszedł Czas 1919 s. 259). 
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 Co ciekawe, w innym miejscu, w tej samej książce, C. T. Russell 

pisał o roku 1914 (patrz Nadszedł Czas 1919 s. 82 [1889 ang. s. 79]). 

Jednak już w roku 1910 C. T. Russell zaczął brać bardziej 

stanowczo pod uwagę rok 1915. 

 

 „Pytanie (1910). (...) Czy rok 1915 jest akuratnym czasem na 

rozpoczęcie tego błogosławieństwa, czy też na rozpoczęcie ucisku 

jaki ma je poprzedzić to jest inna sprawa. Ja wierzę, iż październik 

1914, jest tym czasem kiedy możemy spodziewać się ucisku, 

ponieważ zdaje mi się na ile jestem w stanie wyrozumieć Pisma, że 

wtedy zakończą się Czasy Pogan i z tego powodu spodziewać się 

możemy ucisku, o którym mówi Pismo Święte – ucisk jakiego nie 

było odkąd narody zaczęły być; który zachwyci i zburzy wszelkie 

rządy i instytucje, i przygotuje ludzkość na przyjęcie chwalebnego 

panowania Chrystusa i Jego Kościoła, w celu błogosławienia i 

podniesienia wszystkich rodzajów ziemi” (Co kaznodzieja Russell 

odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania 1947 [ang. 1917] s. 

404). 

 

 Natomiast w roku 1913 C. T. Russell zaczął jakby tracić pewność 

co do tych problemów i tak odpowiedział pytany o tę samą kwestię: 

 

 „Co do roku 1914, mamy pewne powody do wierzenia, że będzie 

to bardzo ważny rok. Nigdy nie wykazywaliśmy ani nie 

twierdziliśmy, że nasz pogląd na tę sprawę jest nieomylny. Nie wiem 

stanowczo czy Czasy Pogan zakończą się w październiku 1914 roku. 

Podajemy to tylko jako naszą opinię i przedkładamy na to 

wskazówki z Pisma świętego. Ktoś może w to wierzyć albo nie 

wierzyć. To jest nasza myśl, a jeśli jest zgodna z prawdą, w takim 

razie w tym czasie albo wkrótce po tym przyjdzie na świat czas 

wielkiego ucisku” (Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane 

jemu liczne pytania 1947 [ang. 1917] s. 709). 

 

 Powoli więc zaczęło się robić miejsce dla roku 1915, o którym C. 

T. Russell mówił w swych odpowiedziach na pytania z roku 1914: 

 

 „Królestwo Chrystusowe się zbliża, a nawet jest w drzwiach, i nie 

mogę w to wątpić, mniejsza czy to wypełni się w roku 1914, 1915, 
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lub w innym roku, mimo to, jest ono już bardzo blisko” (Co 

kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania 

1947 [ang. 1917] s. 69-70); 

 

 „Odpowiadamy, że dla pogan jest również naznaczone siedem 

czasów i ten ich okres rozpoczął się w tym samym czasie, to jest w 

roku 606 przed Chrystusem; a siedem czasów są tak samo długie, to 

jest 2520 lat, licząc od tego czasu przychodzimy do końca roku 1914 

a początku 1915. Czego mamy spodziewać się wtedy? Mamy się 

spodziewać, że w tym czasie to jest przy końcu roku 1914 termin 

władzy jaki Pan Bóg udzielił poganom, czyli Czasy Pogan się 

skończą” (jw. s. 63); 

 

 „Ja się spodziewam, że rok 1915 będzie [to] rok bardzo trudny” 

(jw. s. 77). 

 

 C. T. Russell przedstawiał też swoje scenariusze, jak będzie 

wyglądało rugowanie pogańskich królów z ich stanowisk, 

przyrównywane do usuwania ludzi z domów przez komorników: 

 

 „Bez względu kiedy nastąpi uderzenie posągu, czy nastąpi ono w 

roku 1915, lub później, Bóg wie, lecz na ile posiadamy w tych 

rzeczach wiadomości, to około tego czasu posąg zostanie uderzony 

w jego nogi gliniane. Dlaczego w 1915 a nie w 1914? Dlatego, że te 

pogańskie rządy wyobrażone przez posąg, to jest Babilonia, Medo-

Persja, Grecja i Rzym były u władzy, aby zajmowały swe miejsca 

przez czas dla nich przeznaczony, to jest między czasem odjęcia 

korony od króla Sedekijasza, a czasem ustanowienia królestwa 

Chrystusowego. Cały ten czas był im dozwolony i dany jako 

dzierżawa, lub kontrakt, na podobieństwo wynajmowania mieszkania 

lub domu. Jeżeli czyjś kontrakt kończy się w październiku, 1914 

roku, to jest czas, aby opróżnić zajmowany dom. Przypuśćmy, że 

ktoś zapomniał, że jego termin się skończył w październiku 1914 

roku i w dalszym ciągu by budował, poprawiał i sądził, jakoby miał 

w tym miejscu pozostać na zawsze; lecz ponieważ jego termin się 

skończył, więc czego może się spodziewać? Zapewne, że może się 

spodziewać zawiadomienia, że ma się wynieść. Przypuśćmy, że nie 

wyniósłby się? Zostanie wyrzucony” (jw. s. 75-76); 
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 „[Wypowiedź z 1914 r.] Odpowiadamy, że dla pogan jest również 

naznaczone siedem czasów i ten ich okres rozpoczął się w tym 

samym czasie, to jest w roku 606 przed Chrystusem; a siedem 

czasów są tak samo długie, to jest 2,520 lat, licząc od tego czasu 

przychodzimy do końca roku 1914 a początku 1915. Czego mamy 

się spodziewać wtedy? Mamy się spodziewać że w tym czasie, to jest 

przy końcu roku 1914 termin władzy jaki Pan Bóg udzielił poganom, 

czyli Czasy Pogan się skończą. Co to ma znaczyć? Przypuśćmy, że 

ktoś mieszka w wynajętym domu i skończył się mu termin. 

Właściciel domu daje mu znać o wyjściu kontraktu i zawiadamia, iż 

ma się wyprowadzić. Domyślam się, że poganom dane będzie 

zawiadomienie, że ich władza się skończyła. Co jednak będzie to dla 

nich znaczyć, to nie jesteśmy dosyć uświadomieni by to wiedzieć. 

Jeżeli lokator nie zastosuje się do danego zawiadomienia, i nie ustąpi 

z domu według umówionego warunku, jeżeli tego nie uczyni 

spokojnie i po cichu, to bardzo możliwe, że przyjdzie urzędnik i 

mocą prawa wyrzuci go na ulicę. Lecz nie myślę ażeby poganie 

wiedzieli coś o tym zawiadomieniu, że mają się wynosić i wcale nie 

myślą ustąpić. Król Angielski [w ed. 2015 są tu słowa: Król Edward] 

wcale nie myśli powiedzieć: »Oto Panie składam moją koronę, 

proszę przyjmij ją i Ty rozpocznij Swoje królowanie«. [w ed. z 2015 

r. na s. 84 są tu słowa: Car Rosji, jego kuzyn, też tak myśli] Inni 

wielcy królowie świata również nie myślą, ani wiedzą o Chrystusie i 

Jego Królestwie. Oni wcale nie oceniają rzeczywistości w tej 

sprawie. Wcale ich o to nie winimy, lecz możemy zauważyć, że nie 

są oni wcale przygotowani do tego by ustąpić. Lecz spodziewamy 

się, że otrzymają o tym zawiadomienie tylko, że nie są do tego 

przygotowani. Co myślicie, iż to ma znaczyć? Ja myślę, że już 

przyszedł na to czas. Jak się to stanie? Na to potrzeba więcej 

znajomości, niż ja posiadam. Mógłby ktoś powiedzieć, że to miałoby 

znaczyć, że Bóg użyje za narzędzie jakich dobrych ludzi by ich 

usunąć. Niekoniecznie mój bracie. Urzędnik, który ma usunąć 

lokatora z zajmowanego mieszkania nie potrzebuje być wcale 

dobrym człowiekiem. Może być ordynarnym i grubiańskim aby to 

uczynić. Pan Bóg niekiedy używa gniewu ludzkiego i gniewu 

szatana aby Go chwalił; niekiedy może użyć inne środki władzy. 

Możliwe że Bóg użyje anarchii do usunięcia tych królestw. Nie do 
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mnie należy o tym mówić. Ja nie wiem, a jedynie to wiem, że my 

wszyscy mamy polecone, by naśladować pokoju ze wszystkimi 

ludźmi. My nie jesteśmy tymi co mają ich usunąć. Przeto możemy 

spokojnie siedzieć, wcale się nie trwożyć, ale możemy powiedzieć: 

Gdy przyjdzie czas naznaczony od Boga; czas pogan się skończy i 

On ich usunie z tych stanowisk, bez względu jak mocnymi zdają się 

być, a królestwo dane będzie ludowi świętemu Najwyższego Boga. 

Królestwo i wielkość Królestwa pod wszystkim niebem, jak to 

prorok Daniel opisuje, ujmą święci Najwyższego na wieki wieczne. 

To znaczy dość długi czas. Nie myślimy, ażeby poganom był dany 

drugi kontrakt. Wierzymy że ta władza była im dana tylko do czasu, 

ponieważ naznaczony czas na ustanowienie Królestwa Bożego 

jeszcze nie nadszedł” (Co kaznodzieja Russell odpowiadał na 

zadawane jemu liczne pytania 1947 [ang. 1917] s. 63-64; por. Co 

powiedział Pastor Russell 2015 [ang. 1917] s. 84-85). 

 

 „Myśmy się nie ofiarowali tylko do końca Czasów Pogan ani do 

końca roku 1914 lub 1915, lecz ofiarowaliśmy się, jeżeli to 

ofiarowanie było właściwe i przyjęte, aż do śmierci” (Co kaznodzieja 

Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania 1947 [ang. 

1917] s. 68). 

 

 Identycznego zwrotu (jak ostatni cytowany) C. T. Russell użył na 

łamach Strażnicy już 1 grudnia 1912 roku i prawdopodobnie już 

wtedy był przekonany co do roku 1915 (patrz Dzieje Świadków 

Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na 

podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975 s. 26). 

 W tej samej Strażnicy z 1 grudnia 1912 roku (s. 5142 [reprint]) 

prezes Towarzystwa Strażnica użył też następującego 

sformułowania, które cytujemy za jedną z książek Świadków 

Jehowy: 

 

 „Lenno panującej władzy narodów może dobiec końca w 

październiku roku 1914, lub w październiku roku 1915. A okres 

największej walki i anarchii, »jakiego nie było, odkąd zaistniał 

naród«, może być ostatecznym końcem czasów narodów, albo też 

początkiem mesjanicznego Królestwa. Lecz znowu przypominamy 

wszystkim naszym czytelnikom, że nic nie prorokowaliśmy o 
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czasach narodów, kończących się w porze utrapienia, ani o 

wspaniałej epoce, która nastąpi rychło po tej katastrofie. 

Wskazaliśmy tylko, co mówi Pismo Święte, wypowiadając nasze 

zdanie o nadchodzących rzeczach i pozostawiając to naszym 

czytelnikom, aby każdy sam rozstrzygnął i orzekł /co one znaczą/” 

(Nowożytna historia Świadków Jehowy ok. 1955 t. 1, s. 47; por. ang. 

Strażnica 01.03 1955 s. 142). 

 

 We wspomnianej Strażnicy z roku 1912 przeprowadzono też 

dowodzenie wskazujące na rok 1915, obok wyliczenia roku 1914: 

 

„Bez względu na to, jaki sposób obierzemy w obliczaniu tej 

sprawy, różnica między wynikami wynosi jeden rok. Siedemdziesiąt 

lat niewoli żydowskiej skończyło się w październiku 536 roku przed 

Chr., a jeśli było 536 i 1/4 lat przed Chr., to zakończenie cyklu 2520 

lat Czasów Pogan wymagałoby 1914 i 3/4 lat w okresie po Chr., lub 

do października 1914 roku. Lecz jeśli użyto by innego sposobu 

liczenia, to wtedy byłoby tylko 535 i 1/4 lat z okresu przed Chr., a 

pozostałe 2520 lat sięgałoby w okresie po Chr. 1914 i 3/4 lat, inaczej 

do października 1915 roku” (ang. Strażnica 01.12 1912 s. 5141 

[reprint] – Whichever of these ways we undertake to calculate the 

matter the difference between the results is one year. The seventy 

years of Jewish captivity ended October, 536 B.C., and if there were 

536-1/4 years B.C., then to complete the 2,520 years' cycle of the 

Times of the Gentiles would require 1913-3/4 years of A. D., or to 

October, 1914. But if the other way of reckoning were used, then 

there were but 535-1/4 years of the period B.C., and the remainder of 

the 2,520 years would reach to A. D., 1914-3/4 years, otherwise 

October, 1915). 

 

 Jeszcze wcześniej, bo w latach 1910-1911, też już wskazywano na 

rok 1915 i to w połączeniu z końcem „czasów pogan”: 

 

 „Nie ma wątpliwości, że proroctwo to zostanie w pełni zgodne z 

innymi proroctwami dotyczącymi zakończenia czasów pogan i 

inauguracji Tysiącletniego Królestwa w roku 1915” (ang. Strażnica 

01.05 1910 s. 4611 [reprint] – There is no doubt that this prophecy 

will be found in full accord with the other prophecies respecting the 
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close of the Gentile Times and the inauguration of the Millennial 

Kingdom, due in the year 1915). 

„Następnym wydarzeniem po zakończeniu się »siedmiu czasów« 

(2520 lat, do roku 1915 po Chr.) będzie ustanowienie Królestwa 

Mesjasza i uznanie go przez dzieci Izraela, po czym nastąpi 

błogosławienie wszystkich narodów ziemi” (ang. Strażnica 01.08 

1911 s. 4867 [reprint]). 

 W roku 1914, jeszcze przed rozpoczęciem wojny, C. T. Russell 

już mniej pewnie wypowiadał się na temat roku 1915: 

 „Widzieliśmy, że przy końcu 40 lat żniw Izraela naród Izraelski 

został rozprószony przypuszczalnie w sześć czy w siedem miesięcy 

po skończeniu się ich żniw – cokolwiek więcej niż sześć miesięcy. 

Zatem trzymając się tej paraleli (jeżeli to jest paralelą, lecz nie jestem 

tego pewny że ono jest), lecz jeżeli jest to miałoby znaczyć, że 

należałoby się spodziewać czasu wielkiego ucisku jaki ma przyjść na 

świat w sześć miesięcy po Październiku 1914 roku. Teraz, jeżeli 

doczekamy przyszłego roku, i będziemy mieli inną konwencję to 

zobaczymy jak to będzie, wówczas będziemy może mądrzejszymi” 

(Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne 

pytania 1947 [ang. 1917] s. 67). 

Z czasem C. T. Russell zaczął nawet ‘powątpiewać’ w nastanie 

Armagedonu w roku 1915 i we wrześniu 1914 roku tak oto wyraził 

się o swoich oczekiwaniach związanych z wiosną roku 1915: 

„Choć możebną jest rzeczą, że Armagiedon pocznie się z wiosną, 

to jednak jest czysto spekulacją kuszenie się powiedzieć na pewno 

kiedy. My jednakże widzimy, że istnieją porównania między końcem 

Wieku Żydowskiego, a końcem Wieku Ewangelii. Te porównania 

zdają się wykazywać rok tuż przed nami – szczególnie pierwsze 

miesiące tegoż” (Strażnica Nr 4, 1915 s. 4; [ang. 01.09 1914 s. 5527, 

reprint]). 

 W związku z tym, że nie nastąpiły w roku 1914 w świecie takie 

zmiany, jakich oczekiwano, przepracowano wtedy w Towarzystwie 
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Strażnica chronologię. W tamtym roku wydano właśnie książkę pt. 

Stworzenie czyli historja biblijna w obrazach (1914), która 

wprowadziła już rok 1915 i stał się on datą ‘zapasową’. 

Przedstawiamy w tabeli porównanie starej i nowej chronologii. 

 

Rok 1914 Rok 1915 

„Świadectwo Pisma Św., odnośnie 

tego, że »Czasy Pogan« stanowią 

peryod 2520 lat, od roku 606 P. Ch. 

do R. P. 1914 włącznie, jest jasne i 

mocne” (Nadszedł Czas 1919 [ang. 

1889] s. 82). 

„Termin posiadania władzy miał 

trwać »siedem kroć« siedem 

symbolicznych lat, których każdy 

dzień (czas księżycowy) wyobrażał 

rok. Tym sposobem »siedem kroć« 

znaczyłoby siedem razy po 360, 

czyli 2520 lat. Ten okres przypada 

na rok 1915. Innemi słowy, 

wkrótce termin władzy panowania 

nad ziemią się skończy. Wtedy 

nastąpi czas panowania 

Chrystusowego” (Stworzenie czyli 

historja biblijna w obrazach 1914 s. 

50). 

 

 Nawet, gdy rok 1915 minął, w styczniu 1916 roku uczono: 

 

 „Jordan, reprezentuje koniec Czasów Pogan w 1915 roku. 

Ponieważ Jordan był ostatnim miejscem, do którego Eliasz był 

posłany, więc rok 1915 jest ostatnim etapem, do którego Kościół jest 

kierowany” (ang. Strażnica 01.01 1916 s. 5824 [reprint]). 

 

 Później rok 1915 w pewien sposób odrzucono. Od lutego 1916 

roku nie wspomina się już o tej dacie, ale o roku 1914: 

 

 „Czy Czasy Pogan skończyły się około 1 października 1914 roku? 

Tak się zdaje, jakoby skończyły się. Wielkie państwa zostały 

strasznie potrząśnięte i widać, jak zaczynają się kruszyć i w dalszym 

ciągu to kruszenie postępuje, aż dojdą one do zupełnego zniszczenia” 

(ang. Strażnica 01.02 1916 s. 5845 [reprint]); 

 

 „Nie widzimy przeto przyczyny dlaczego mielibyśmy wątpić, że 

Czasy Pogan skończyły się w październiku 1914 roku i że w 
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następnych kilku latach nastąpi zupełny upadek ich władzy a 

zostanie ustanowione Królestwo Boże przez Mesjasza” (ang. 

Strażnica 01.09 1916 s. 5950 [reprint]). 

 

 W roku 1917 datę „1915” przypisano nawet szatanowi, a więc 

odrzucono ją jakby definitywnie: 

 

 „Nie ulega wątpliwości, że Szatan wierzył, iż Królestwo 

Tysiąclecia miało nastąpić w roku 1915” (Dokonana Tajemnica 1925 

s. 151; por. edycja ang. 1917 s. 128). 

 

 Jednak na przykład z poniżej cytowanego podręcznika (edycja 

ang. z 1916 r.) usunięto częściowo rok 1914 i zastąpiono go rokiem 

1915. Oto przykłady takich operacji: 

 

 „Wobec tego mocnego świadectwa Biblijnego, względem Czasów 

Pogan, uważamy za dobrze ustaloną prawdę fakt, że ostateczny 

koniec królestw tego świata, i ustanowienie Królestwa Bożego, 

rozpoczyna się około R. P. 1915” (Nadszedł Czas 1919 s. 104). 

 

 „»Czasy Pogan« udowadniają, że obecne rządy muszą być 

obalone z końcem R. P. 1915, a równoległość powyższa wykazuje, 

że okres ten dokładnie odpowiada R. P. 70, w którym to roku 

nastąpił kompletny upadek państwa Żydowskiego” (jw. s. 271). 

 

 Dla unaocznienia zmian przedstawiamy pewne fragmenty w 

tabeli. Obok wcześniejszych tekstów, które zawierały jeszcze rok 

1914, zamieszczamy późniejsze z rokiem 1915 lub z innymi 

dodanymi albo zmienionymi słówkami. Teksty te zmieniono w 

latach 1908-1910. 

 

The Time Is at Hand 

1889, 1902, 1907 

The Time Is at Hand 

1911, 1915, 1923, 

1927 

Nadszedł Czas 1919, 

1920 

The full establishment 

of the Kingdom of 

God, will be 

accomplished the end 

The full establishment 

of the Kingdom of 

God, will be 

accomplished near the 

„(...) ustanowienie 

Królestwa Bożego, 

rozpoczyna się około 

R. P. 1915” (s. 104). 
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of A. D. 1914 (s. 99). end of A. D. 1915 (s. 

99). 

”(...) battle of the great 

day of God Almighty” 

(Rev. 16:14), which 

will end in A. D. 1914 

with the complete 

overthrow of earth’s 

present rulership, is 

already commenced (s. 

101). 

”(...) battle of the great 

day of God Almighty” 

(Rev. 16:14), which 

will end in A. D. 1915 

with the complete 

overthrow of earth’s 

present rulership, is 

already commenced (s. 

101). 

„(...) »walka wielkiego 

dnia Boga 

Wszechmogącego« 

(Obj. 16:14), która 

zakończy się R. P. 

1915, kompletnie obali 

wszystkie dzisiejsze 

systemy” (s. 106). 

But not until the great 

day of trouble is about 

closing not until the 

Gentile kingdoms are 

ground to powder and 

utterly removed, no 

place being found for 

them (A. D. 1914, as 

shown in the preceding 

chapter) – not until 

great Babylon is 

utterly overthrown and 

her influence over the 

world broken – will the 

great mass of mankind 

come to realize the 

true state of the case 

(s. 140-141). 

But not until the great 

day of trouble is about 

closing not until the 

Gentile kingdoms are 

ground to powder and 

utterly removed, no 

place being found for 

them (A. D. 1915, as 

shown in the preceding 

chapter) – not until 

great Babylon is 

utterly overthrown and 

her influence over the 

world broken – will the 

great mass of mankind 

come to realize the 

true state of the case 

(s. 140-141). 

„Ale nie prędzej masy 

ludzkie pojmą 

właściwy stan rzeczy, 

aż dopóki wielki dzień 

Ucisku nie dobiegnie 

do końca, dopóki 

pogańskie królestwa 

nie będą zmiażdżone 

na proch i tak usunięte, 

że miejsca dla nich nie 

będzie (wkrótce po R. 

P. 1915, jak to 

wykazane jest w 

poprzednim rozdziale) 

– nie prędzej, aż wielki 

Babylon będzie 

doszczętnie obalony a 

jego wpływy nad 

światem złamane” (s. 

154). 

That the Lord must be 

present, and set up his 

Kingdom, and exercise 

his great power so as 

to dash the nations to 

pieces as a potter’s 

vessel, before A. D. 

1914, is then clearly 

fixed; for it is "in the 

days of these kings” – 

That the Lord must be 

present, and set up his 

Kingdom, and exercise 

his great power so as 

to dash the nations to 

pieces as a potter’s 

vessel, is then clearly 

fixed; for it is “in the 

days of these kings” – 

before their overthrow 

„Stwierdzono już 

jasno, że Pan musi być 

obecny i sam założy 

Swoje Królestwo oraz 

będzie sprawować swą 

wielką moc, aby rozbić 

narody w kawałki, tak 

jak naczynie gliniane. 

Albowiem ma to być 

»za dni tych królów« – 
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before their overthrow 

– i. e., before A. D.

1914 – that the God of

heaven shall set up his

Kingdom (s. 170).

– i. e., before A. D.

1914 – that the God of

heaven shall set up his

Kingdom (s. 170).

przed ich obaleniem – 

to znaczy po roku 

Pańskim 1914 – kiedy 

Bóg z nieba założy 

Swoje Królestwo” (s. 

188-189). 

Both of these ripenings 

(Rev. 14:1-4, 18-20) 

will be completed in a 

period of forty years, 

ending with the year A. 

D. 1914 (s. 171).

Both of these ripenings 

(Rev. 14:1-4, 18-20) 

will be completed in a 

period of forty years, 

ending with the year A. 

D. 1915 (s. 171).

„(...) jedno i drugie 

dojrzenie (Obj. 14:1-4, 

18-20) dokonane będą 

w okresie czterdziestu 

lat, kończąc się 

Rokiem Pańskim 

1915” (s. 189-190). 

(...) the present 

governments must all 

be overturned before 

the close of A. D. 1914 
(s. 242). 

Por. poniżej ed. 1907 

(s. 242). 

(...) the present 

governments must all 

be overturned about 

the close of A. D. 1915 
(s. 242). 

Por. ed. 1911 – about 

the close of A. D. 1914 
(s. 242). 

„(...) obecne rządy 

muszą być obalone z 

końcem R. P. 1915” 

(s. 271). 

W edycjach 1889, 

1902 nie ma słów, 

które dodano w 

późniejszych latach 

(patrz obok). 

Tekst z edycji 1907-

1927: 

Remember that the 

forty years' Jewish 

harvest ended October, 

A. D. 69, and was

followed by the

complete overthrow of

that nation; and that

likewise the forty years

of the Gospel age 

harvest will end 

October, 1914, and 

that likewise the 

overthrow of 

“Christendom,” so-

called, must be 

expected to 

immediately follow. 

„Pamiętajcie, że 

czterdziesto letnie 

żniwo Żydowskie 

sięskończyło  w 

październiku R. P. 69 i 

że nastąpiło potem 

kompletne obalenie 

tego narodu. Podobnie 

czterdzieści lat żniwa 

Wieku Ewangielii 

skończyło się w 

październiku, 1914 

roku i że tak samo 

należy się wkrótce 

spodziewać obalenia 

tak zwanego 

»Chrześciaństwa«. »I

w jedną godzinę

przyszedł sąd twój« –

Obj. 18:10, 17, 19” (s.
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“In one hour” 

judgment shall come 

upon her. – Rev. 

18:10, 17, 19 (s. 245). 

274-275). 

 

 Przypadek dotyczący angielskiej strony 242 jest szczególny, bo 

tekst cytowanej książki zmieniano kilka razy, jak widzieliśmy 

powyżej. 

 Oto główne słowa po polsku z interesującego nas fragmentu: 

„»Czasy Pogan« udowadniają, że obecne rządy muszą być 

obalone...”. Kolejny fragment tego zdania był zmieniany i 

korygowany. 

 

 Przed końcem roku 1914 

 

The "Gentile Times " prove that the present governments must all 

be overturned before the close of A. D. 1914; and the Parallelism 

above shows that this period corresponds exactly with the year A. D 

70, which witnessed the completion of the downfall of the Jewish 

polity (The Time Is at Hand 1889, 1902 s. 242). 

 

 Przy końcu roku 1914 

 

The "Gentile Times " prove that the present governments must all 

be overturned at the close of A. D. 1914; and the Parallelism above 

shows that this period corresponds exactly with the year A. D 70, 

which witnessed the completion of the downfall of the Jewish polity 

(The Time Is at Hand 1907 s. 242). 

 

 Około końca roku 1914 

 

The “Gentile Times” prove that the present governments must all 

be overturned about the close of A. D. 1914; and the parallelism 

above shows that this period corresponds exactly with the year A. D. 

70, which witnessed the completion of the downfall of the Jewish 

polity (The Time Is at Hand 1908, 1911 s. 242). 
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 Około końca roku 1915 

 

The “Gentile Times” prove that the present governments must all 

be overturned about the close of A. D. 1915; and the parallelism 

above shows that this period corresponds exactly with the year A. D. 

70, which witnessed the completion of the downfall of the Jewish 

polity (The Time Is at Hand 1915, 1923, 1927 s. 242). 

 

 Z końcem roku 1915 

 

 „»Czasy Pogan« udowadniają, że obecne rządy muszą być 

obalone z końcem R. P. 1915, a równoległość powyższa wykazuje, 

że okres ten dokładnie odpowiada R. P. 70, w którym to roku 

nastąpił kompletny upadek państwa Żydowskiego” (Nadszedł Czas 

1919, 1923 s. 271). 

 

 Kolejne zmiany w Wykładach Pisma Świętego, związane z 

‘końcem’, wprowadzono w roku 1915, co ogłoszono w jednej z 

publikacji (patrz ang. Strażnica 01.03 1915 s. 5649, reprint). Trzeba 

jednak pamiętać, że nie o wszystkich wprowadzanych zmianach 

informowano w Strażnicy. 

 

The Time Is at Hand 

1889, 1902, 1907, 

1911 

The Time Is at Hand 

1915, 1923, 1927 

Nadszedł Czas 1919, 

1923 

In this chapter we 

present the Bible 

evidence proving that 

the full end of the times 

of the Gentiles, i. e., 

the full end of their 

lease of dominion, will 

be reached in A. D. 

1914; and that that 

date will be the 

farthest limit of the 

rule of imperfect men 

(s. 76-77). 

In this chapter we 

present the Bible 

evidence proving that 

the full end of the times 

of the Gentiles, i. e., 

the full end of their 

lease of dominion, will 

be reached in A. D. 

1914; and that that 

date will see the 

disintegration of the 

rule of imperfect men 

(s. 76-77). 

„W wykładzie tym 

przedstawiamy 

dowody Biblijne 

wykazujące, że koniec 

Czasów Pogan, t. j., 

kres panowania, 

nastąpi R. P. 1914; i 

że około tego czasu 

upadną 
niedoskonałe rządy 

dzisiejsze” (s. 80). 

(...) at that date the (...) at that date the „(...) w owym czasie 
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Kingdom of God (...) 

will obtain full, 

universal control, and 

it will then be ‘set up’, 

or firmly established, 

in the earth, on the 

ruins of present 

institutions (s. 77). 

Kingdom of God (...) 

will begin to assume 

control, and it will 

then shortly be ‘set 

up’, or firmly 

established, in the 

earth, on the ruins of 

present institutions (s. 

77). 

Królestwo Boże (...) 

pocznie nabierać 

władzy a wkrótce 

potem zostanie 

ustanowione na 

ruinach obecnych 

systemów” (s. 80). 

(...) some time before 

the end of A. D. 1914 

the last member of the 

divinely recognized 

Church of Christ (...) 

will be glorified with 

the Head (s. 77). 

(...) some time before 

the end of the 

overthrow the last 

member of the divinely 

recognized Church of 

Christ (...) will be 

glorified with the Head 

(s. 77). 

„(...) na jakiś czas 

przed końcem owego 

dzieła niszczenia 

dzisiejszych 

systemów, ostatnie 

członki Kościoła 

Chrystusowego (...) 

zostaną uwielbione z 

Jezusem, ich Głową” 

(s. 81). 

(...) their “reign” of 

righteousness over the 

world can date only 

from A. D. 1914 (s. 

81). 

(...) their “reign” of 

righteousness over the 

world could not 

precede from A. D. 

1915 (s. 81). 

„(...) ich »panowanie« 

sprawiedliwości nad 

światem nie 

rozpocznie się przed 

R. P. 1915” (s. 84-85). 

(...) the “Times of the 

Gentiles” (...) will run 

fully out with the year 

A. D. 1914, and at that 

time they will all be 

overturned and 

Christ’s Kingdom fully 

established (s. 170). 

(...) the “Times of the 

Gentiles” (...) will run 

fully out with the year 

A. D. 1914, and at that 

time they will be 

overturned* and 

Christ’s Kingdom fully 

established. 

* How long it will 

require to accomplish 

this overturning we 

are not informed, but 

have reason to believe 

the period will be 

“short”. (s. 170). 

„»Czasy Pogan« 

skończą się w roku 

Pańskim 1914, czyli że 

od tego czasu będą 

niszczone a w miejsce 

ich zostanie 

ustanowione w całej 

pełni Królestwo 

Chrystusowe” (s. 188). 

The Jew will not be 

received back into full 

The Jew will not be 

received back into full 

„Żydzi będą 

przywróceni zupełnie 
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favor until A. D. 1914 

(s. 221). 

favor until after 1915 

(s. 221). 

do dawnych 

przywilejów aż 

dopiero po roku 1915” 

(s. 245). 

History thus marks the 

beginning and ending 

of their fall, while 

prophecy marks both 

ends of their rising – 

1878 and 1914 – 

showing an exact 

parallel of thirty-seven 

years (s. 221-222). 

History thus marks the 

beginning and ending 

of their fall, while 

prophecy marks both 

ends of their rising – 

1878 and 1915 – 

showing an exact 

parallel of thirty-seven 

years (s. 221-222). 

„W ten sposób historya 

zaznacza początek i 

koniec ich upadku, zaś 

proroctwo zaznacza 

oba końce ich 

podniesienia się – 

1878 i 1915 – 

wykazując dokładną 

równoległość 

trzydziestu siedmiu 

lat” (s. 246). 

(...) and for thirty-

seven years (from A. 

D. 1878 to A. D. 1914) 

the Gospel age is 

ending, and woes are 

preparing and coming 

upon so-called 

Christendom, except 

the faithful remnant, 

while the restitution 

work for Israel and all 

people is preparing (s. 

222). 

(...) and for thirty-

seven years (from A. 

D. 1878 to A. D. 1915) 

the Gospel age is 

ending, and woes are 

preparing and coming 

upon so-called 

Christendom, except 

the faithful remnant, 

while the restitution 

work for Israel and all 

people is preparing (s. 

222). 

„Zaś przez trzydzieści 

siedm lat (od R. P. 

1878 do R. P. 1915) 

kończy się Wiek 

Ewangelii, a na tak 

zwane Chrześciaństwo 

przygotowują się 

nieszczęścia i groźby, 

z wyjątkiem resztek 

wiernych wyznawców, 

podczas gdy 

przygotowuje się praca 

restytucyi dla Izraela i 

dla wszystkich ludzi 

(s. 246). 

The Nominal System 

Spewed Out, A. D. 

1878 Rev. 3:16 

37 Years in Falling, to 

A. D. 1914 (...) 

Entire Destruction of 

Nominal Christendom, 

Accomplished in 37 

years After being Cast 

Off – or 40 years From 

the Beginning of the 

The Nominal System 

Spewed Out, A. D. 

1878 Rev. 3:16 

37 Years in Falling, to 

A. D. 1915 (...) 

Entire Destruction of 

Nominal Christendom, 

Accomplished in 37 

years After being Cast 

Off – or 40 years From 

the Beginning of the 

„Nominalny system 

odrzucony R. P. 1878. 

Obj. 3:16. 

37 lat upadku 

chrześcijaństwa od R. 

P. 1915. (...) 

Zupełne odrzucenie 

nominalnego 

chrześciaństwa po 40 

latach żniw, które 

trwały od 1878 do 
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Harvest – A. D. 1914 

(s. 246-247). 

Harvest – A. D. 1915 

(s. 246-247). 

1914 roku” (s. 276-

277). 

 

 Wcześniej wydana polska broszura (1908 r.), zawierająca 

powyższe słowa z polskiego wydania książki pt. Nadszedł Czas (s. 

276-277), wymieniała dwa razy rok 1914: 

 

 „Nominalny system »wyrzucony z ust« R. P. 1878. Obj. 3:16. 

37 lat upadania chrześcijaństwa do R. P. 1914. (...) 

Zupełne zniszczenie nominalnego chrześcijaństwa w 37 lat po 

jego odrzuceniu, czyli w 40 lat od początku żniw. – R. P. 1914” 

(Świtanie dnia sądnego 1908 s. 61-62). 

 

 Oczywiście zmiany wykładni później szły dalej (czasem inaczej w 

tekście polskim i angielskim), co ukazują kolejne porównanie 

angielskich i polskich tekstów Towarzystwa Strażnica. 

 

The Time Is at 

Hand 1907 

Nadszedł Czas 1919, 

1920 

Nadszedł Czas 1923 

”(...) battle of the 

great day of God 

Almighty” (Rev. 

16:14), which will 

end in A. D. 1914 

with the complete 

overthrow of 

earth’s present 

rulership, is already 

commenced (s. 

101). 

Por. ed. 1911, 1915 

s. 101 – which will 

end in A. D. 1915... 

„(...) »walka wielkiego 

dnia Boga 

Wszechmogącego« (Obj. 

16:14), która zakończy 

się R. P. 1915, 

kompletnie obali 

wszystkie dzisiejsze 

systemy” (s. 106). 

„(...) »walka wielkiego 

dnia Boga 

Wszechmogącego« (Obj. 

16:14), która zakończy 

się po R. P. 1915, 

kompletnie obali 

wszystkie dzisiejsze 

systemy” (s. 106). 

 

The Time Is at Hand 1891, 1927 Nadszedł Czas 1919, 1923 

True, it is expecting great things 

to claim, as we do, that within 

the coming twenty-six years all 

present governments will be 

„Prawdą jest, że spodziewamy 

się wielkich rzeczy w 

stosunkowo bardzo krótkim 

czasie, lecz należy pamiętać, że 
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overthrown and dissolved; but 

we are living in a special and 

peculiar time, the ‘Day of 

Jehovah’, in which matters 

culminate quickly (s. 98). 

żyjemy w Dniu Jehowy, podczas 

którego ustrój dzisiejszy 

prędko zostanie przemieniony” 

(s. 104). 

(...) would grasp the civil power 

of earth which God had given 

over to the Gentiles, and which 

cannot pass fully into the hands 

of the true Church until the close 

of the Times of the Gentiles, A. 

D. 1914 (s. 278). 

„(...) uchwyci cywilną władzę 

ziemską, którą był Bóg dał 

Poganom, a którą prawdziwy 

Kościół nie będzie mógł posiąść 

prędzej aż się skończą Czasy 

Pogan t. j. po R. P. 1914” (s. 

312). 
The final extinction of this 

counterfeit hierarchy, near the 

close of the “Day of wrath” and 

judgment already begun-which will 

close, as shown by the “Times of 

the Gentiles,” with the year A. D. 

1914 (s. 356). 

„Ostateczny kres tej fałszywej 

hierarchii położy koniec 

zbliżającego się »Dnia Gniewu« i 

sądu, a który się już rozpoczął, jak 

to jest wykazane w »Czasie 

Pogan«” (s. 405). 

 

 Jak widać, w książkach z tamtych lat, nie zawsze trzeba było 

zmieniać oczekiwane wydarzenia, a jedynie wystarczało wstawić 

nową datę lub jakieś słówko i wszystko było przystosowane do 

aktualnej sytuacji (patrz też poniżej rozdział Rok 1918 – nowe ujęcie 

chronologii). 

 

 Przedstawiamy poniżej porównanie, jak rok 1915 w coraz 

nowszych edycjach w tomie pt. The Time Is at Hand ‘wypierał’ rok 

1914: 

 

ed. 1889, 1907 – rok 1915 występował tylko 2 razy (s. 219, 232); 

ed. 1911 – rok 1915 występował 6 razy (s. 99, 101, 141, 171, 219, 

232); 

ed. 1915, 1927 – rok 1915 występuje 13 razy (s. 81, 99, 101, 141, 

171, 219, 221x2, 222, 232, 242, 247x2); 

w polskiej ed. 1919 rok 1915 występuje 12 razy (s. 85, 104, 106, 

154, 190, 243, 245, 246x2, 259, 271, 277 [na s. 277 zachowano 1 raz 

rok 1914, inaczej niż w tekście angielskim]). 
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We wszystkich wskazanych 11 miejscach rok 1915 zastąpił rok 

1914 (w pozostałych 2 miejscach rok 1915 widniał w oryginale z 

roku 1889). 

 W kolejnych tabelach ukazujemy przykłady zmian dokonywanych 

przez Towarzystwo Strażnica na własnych tekstach w następnej 

książce. 

 W powyższych i poniższych fragmentach nie chodzi tylko o 

wymianę roku 1915 za rok 1914, ale i o wprowadzanie słów „po 

[1914, 1915 r.]” (ang. after) zamiast „przed” (ang. before) oraz 

„może [wydarzyć się]” (ang. may) za termin „musi” (ang. must). 

 

Thy Kingdom Come 

1891, 1911 

Thy Kingdom Come 

1917, 1923 
Przyjdź Królestwo 

Twoje 1919, 1923 

And Daniel is to 

receive his reward or 

portion in the kingdom 

of Michael, together 

with all the holy 

prophets, as well as 

the saints of the 

Gospel age, in this 

“End”' or “harvest” 
period (s. 94). 

And Daniel is to 

receive his portion, 

reward or lot in the 

Kingdom of Michael 

(Christ), together with 

all the holy prophets, 

as well as the saints of 

the Gospel age, at the 

end of this “harvest” 

period (s. 94). 

[wymianę słów 

ogłoszono w ang. 

Strażnicy 01.03 1915 s. 

5649, reprint] 

„A Daniel otrzyma 

swą nagrodę czyli 

miejsce w Królestwie 

Michała (Chrystusa), 

razem ze wszystkimi 

świętymi prorokami, 

oraz świętymi z wieku 

Ewangelii przy końcu 

okresu »żniwa«” (s. 

95). 

(...) the full 

establishment of the 

Kingdom of God in the 

earth at A. D. 1914, 

the terminus of the 

Times of the Gentiles 

(s. 126). 

(...) the full 

establishment of the 

Kingdom of God in the 

earth after 1914, the 

terminus of the Times 

of the Gentiles (s. 

126). 

[wymianę słów 

ogłoszono w ang. 

Strażnicy 01.03 1915 s. 

5649, reprint] 

„(...) aż do zupełnego 

ustanowienia 

Królestwa Bożego na 

ziemi, po roku 1914, 

kiedy to kończą się 

Czasy Pogan” (s. 130). 

Christian Harvest Christian Harvest „Żniwo Chrześciańskie 
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...1874.....1914 (ed. 

1891 s. 132). 

 

Christian Harvest 

...1874.....1915 (ed. 

1898, 1911 s. 132). 

...1874.....1915 (s. 

132). 

...1874.....1915” (s. 

136). 

(...) and ere the harvest 

is fully ended (1915) 

(s. 133 [ed. 1891]). 

[w ed. 1898 i 1911 

brak daty (1915) (s. 

133)] 

(...) and, ere the 

harvest is fully ended* 

(...) 

*The “end” of the 

harvest will probably 

include the burning of 

the tares (s. 133). 

[dodanie słów 

ogłoszono w ang. 

Strażnicy 01.03 1915 s. 

5649, reprint] 

„(...) a wobec zbliżania 

się końca żniwa*) (...) 

*) »Koniec« żniwa 

obejmuje 

prawdopodobnie 

spalenie kąkolu” (s. 

138). 

(...) and so from A. D. 

1878 to the end of A. 

D. 1914 is 37 1/2 

years. And with the 

end of A. D. 1914, 

what God calls 

Babylon, and what 

men call Christendom, 

will have passed away 
(s. 153). 

[w ed. 1898 i 1911 jest 

już 36 1/2 roku] 

(...) and so from A. D. 

1878 to the end of A. 

D. 1914 is 36 1/2 

years. And, with the 

end of A. D. 1914, 

what God calls 

Babylon, and what 

men call Christendom, 

will have passed away 
(s. 153). 

„tak też od R. P. 1878 

do końca R. P. 1914 

jest 36 1/2 roku. A z 

końcem R. P. 1914, to 

co Bóg nazwał 

Babilonem, a ludzie 

nazywają 

Chrześcijaństwem, 

pocznie być 

niszczone” (s. 163). 

That the deliverance of 

the saints must take 

place some time before 

1914 is manifest (...) 

Just how long before 

1914 the last living 

members of the body of 

Christ will be 

glorified, we are not 

directly informed (s. 

228). 

That the deliverance of 

the saints must take 

place very soon after 

1914 is manifest (...) 

Just how long after 

1914 the last living 

members of the body of 

Christ will be 

glorified, we are not 

directly informed (s. 

228). 

[wymianę słów 

„Że wybawienie 

świętych musi nastąpić 

wkrótce po roku 1914 

jest całkiem widoczną 

rzeczą (...) Nie 

poinformowano nas w 

jak długim przeciągu 

czasu po roku 1914 

będą wywyższonymi 

ostatni żywi 

członkowie ciała 

Chrystusowego” (s. 
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ogłoszono w ang. 

Strażnicy 01.03 1915 s. 

5649, reprint] 

250). 

Call to mind that the 

Scriptures showed us 

that the full end of 

Gentile power in the 

world, and of the time 

of trouble which brings 

its overthrow, will be 

in the end of A. D. 

1914, and that some 

time before that date 

the last members of the 

Church of Christ will 

have been “changed,” 

glorified (s. 357; ed. 

1911 s. 362). 

Call to mind that the 

Scriptures showed us 

that the full end of 

Gentile power in the 

world, and of the time 

of trouble which brings 

its overthrow, will 

follow the end of A. D. 

1914, and that same 

time near that date the 

last members of the 

Church of Christ will 

have been “changed,” 

glorified (s. 362). 

[wymianę słów 

ogłoszono w ang. 

Strażnicy 01.03 1915 s. 

5649, reprint] 

„Przypomnijmy sobie, 

iż Pismo Święte 

wykazuje, że koniec 

władzy Pogan nad 

światem i czas ucisku, 

który doprowadzi do 

obalenia tej władzy, 

nastąpi po roku 1914 i 

że w niedalekiej 

przyszłości od podanej 

daty, ostatni 

członkowie Kościoła 

Chrystusowego 

zostaną 

»przemienieni« t. j. 

uwielbieni” (s. 411). 

(...) let us remember 

that this date limit – A. 

D. 1914 – must not 

only witness the 

completion of the 

selection and trial and 

glorification of the 

entire body of Christ, 

but it may also witness 

the purifying of some 

of that larger company 

of consecrated 

believers (s. 360; ed. 

1911 s. 364). 

(...) let us remember 

that this date limit – A. 

D. 1914 – may not 

only witness the 

completion of the 

selection and trial and 

glorification of the 

entire body of Christ, 

but it may also witness 

the purifying of some 

of that larger company 

of consecrated 

believers (s. 364). 

[wymianę słów 

ogłoszono w ang. 

Strażnicy 01.03 1915 s. 

5649, reprint] 

„Rok 1914 zdaje się 

być dobrze 

określonym, po którym 

czasie wielki ucisk dla 

świata ma nastąpić, a 

w którym i Wielkie 

Grono – »Wielkie 

mnóstwo« mieć będzie 

swój dział. Łącznie w 

tem pamiętajmy, że w 

owym czasie nietylko 

nastąpi dopełnienie 

wyboru, próby i 

uwielbienie całego 

ciała Chrystusowego, 

lecz także 

oczyszczenie 

wielkiego mnóstwa 

wierzących” (s. 413-

414). 
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 W innym miejscu, w omawianej książce, rok 1874 zamieniono z 

czasem na lata 1914 i 1915. Miał być to nowy „początek okresu czasu 

wielkiego ucisku”, rozpoczęty w roku 1914, a nie w 1874, jak pisano 

wcześniej. 

 

Thy Kingdom Come 

1891, 1898, 1903 
Thy Kingdom Come 

1911, 1923 

Przyjdź Królestwo 

Twoje 1919, 1923 
Then measuring (...) 

we find it to be 3416 

inches, symbolizing 

3416 years from the 

above date, B. C. 

1542. This calculation 

shows A. D. 1874 as 

marking the beginning 

of the period of 

trouble; for 1542 B. C. 

plus 1874 A. D. equals 

3416 years. Thus the 

Pyramid witnesses that 

the close of 1874 was 

the chronological 

beginning of the time 

of trouble (ed. 1891 s. 

336). 

[ed. 1898, 1903 s. 342] 

Then measuring (...) 

we find it to be 3457 

inches, symbolizing 

3457 years from the 

above date, B. C. 

1542. This calculation 

shows A. D. 1915 as 

marking the beginning 

of the period of 

trouble; for 1542 years 

B. C. plus 1915 years 

A. D. equals 3457 

years. Thus the 

Pyramid witnesses that 

the close of 1914 will 

be the beginning of the 

time , of trouble (s. 

342). 

[wymianę słów 

ogłoszono w ang. 

Strażnicy 15.09 1909 s. 

4477, reprint] 

„Następnie mierząc 

(...) znajdujemy 3457 

cali, które wyobrażają 

3457 lat od pierwszej 

daty, to jest od roku 

1542 przed 

Chrystusem. 

Obliczenie to 

wykazuje, że rok 1915 

zaznacza początek 

okresu czasu wielkiego 

ucisku; bo 1542 przed 

Chrystusem i 1915 A. 

D. równa się 3457. 

Tym sposobem, 

Wielka Piramida 

świadczy, że koniec 

roku 1914 jest 

początkiem czasu 

ucisku, jaki nie był 

odkąd narody i 

podobnego więcej nie 

będzie” (s. 387). 

Measuring backward 

from the entrance of 

the subterranean 

chamber or “Pit” to 

the juncture of the 

horizontal with the 

angling portion of the 

passage, we find the 

distance to be 324 

Measuring backward 

from the entrance of 

the subterranean 

chamber or “Pit” to 

the juncture of the 

horizontal with the 

angling portion of the 

passage, we find the 

distance to be 324 

„Mierząc wstecz od 

wejścia podziemnej 

izby, czyli »Przepaści« 

do miejsca, gdzie łączy 

się linja pozioma z 

częścią rogu przejścia, 

znajdujemy, że 

odległość jest 324 cale; 

zatem 324 lata przed 
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inches; consequently, 

the beginning of the 

level portion of the 

passage marks a date 

324 years before 1874, 

viz., the year 1550. 

This would seem to say 

that at that date (1550 

A. D.) something 

transpired which had a 

great influence upon 

the course of 

civilization, and which 

in some measure 

arrested its downward 

tendency (s. 338). 

[ed. 1898, 1903 s. 344] 

inches; consequently, 

the beginning of the 

level portion of the 

passage marks a date 

324 years before 1915, 

viz., the year 1590. 

This would seem to say 

that at that date (A. D. 

1591) something 

transpired which had a 

great influence upon 

the course of 

civilization, and which 

in some measure 

arrested its downward 

tendency (s. 344). 

1915 rokiem wskazuje 

na rok 1590. To zdaje 

się wskazywać, że w 

owym czasie (R. P. 

1591) powinno się stać 

coś ważnego, co miało 

wielki wpływ na 

cywilizacyę, i do 

pewnego stopnia, 

wstrzymało chylenie 

się do upadku” (s. 

389). 

 

 W jeszcze innych miejscach w tej książce zmniejszono znaczenie roku 

1910, na rzecz roku 1914, a nawet w polskiej edycji usunięto ważne dwa 

fragmenty (patrz Dodatek 2. Rok 1910 – zabranie do nieba i inne 

oczekiwania). 

 Przedstawiamy poniżej porównanie, jak rok 1915 w coraz 

nowszych edycjach w tomie pt. Thy Kingdom Come ‘wypierał’ rok 

1914: 

 

ed. 1891 – rok 1915 występował tylko 2 razy (s. 131, 133 [rok 

1915 tylko w ed. 1891, później usunięty]); 

ed. 1898 – rok 1915 występował 2 razy (s. 131, 132); 

ed. 1911, 1923 – rok 1915 występuje 5 razy (s. 131, 132, 342x2, 

344); 

w polskiej ed. 1919 rok 1915 występuje 5 razy (s. 135, 136, 

387x2, 389). 

 

 W nowszych edycjach na stronie 342 i 344 rok 1915 zastąpił rok 

1874 (zmiana w pomiarach Wielkiej Piramidy; w ed. 1891 są to 

strony 336, 338). Natomiast na stronie 132 rok 1915 zastąpił rok 

1914. 
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 W kolejnej książce także wymieniano daty i stwierdzenia, co 

ukazujemy w tabeli. 

 

The Day of 

Vengeance 1897, 

1911 

The Battle of 

Armageddon 1912, 

1914, 1923, 1927 

Walka Armagieddonu 

1919, 1923 

Babylon (...) Her 

destruction will be 

fully accomplished by 

the end of the 

appointed “Times of 

the Gentiles” – 1915 

(s. 111). 

Babylon (...) Her 

destruction will be 

fully accomplished by 

the end of the 

appointed “Times of 

the Gentiles” – 1915 

(s. 111). 

„Babilon (...) Jego 

zniszczenie dokona się 

w zupełności po końcu 

oznaczonych »Czasów 

Pogan« – po roku 

1915” (s. 147). 

But in our previous 

studies (Vols. II. and 

III.) we have seen that 

God has a set time for 

every feature of his 

plan, and that we are 

even now in this “Day 

of Vengeance,” which 

is a period of forty 

years; that it began in 

October, 1874, and 

will end in October, 

1914 (...) the great 

events predicted in the 

Scriptures. These are 

already 

overshadowing the 

world, and areas sure 

to come as that they 

are foretold: and 

seventeen years would 

seem to be abundant 

space for their full 

accomplishment (s. 

546-547). 

[Słowa o 17 latach 

padły pierwszy raz w 

1897 r.] 

But in our previous 

studies (Vols. II. and 

III.) we have seen that 

God has a set time for 

every feature of his 

plan, and that we are 

even now in this “Day 

of Vengeance,” which 

is a period of forty 

years; that it began in 

October, 1874, and 

will end very shortly 
(...) the great events 

predicted in the 

Scriptures. These are 

already 

overshadowing the 

world, and areas sure 

to come as that they 

are foretold. A very 

few years would seem 

to be abundant space 

for their full 

accomplishment (s. 

546-547). 

„Ale w naszych 

poprzednich studyach 

(Tom II i III) 

widzieliśmy, że Bóg 

wyznaczył odpowiedni 

czas na każdy szczegół 

swojego planu i że 

jesteśmy nawet dziś w 

tym »dniu pomsty« 

który miał trwać 

przeszło 40 lat, a zaczął 

się w październiku 1874 

r. i zakończy się bardzo 

szybko. (...) zrozumienie 

tych wielkich 

wypadków, 

przepowiedzianych w 

Piśmie Św. Zaszły one 

już na świat i tak 

przyjdą pewnie, jak są 

one przepowiedziane. 

Kilka lat zaledwie 

wydawałyby się wielkim 

okresem czasu do 

zupełnego ich 

wypełnienia” (s. 683). 
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(...) the organization 

of the Kingdom and 

the taking by our Lord 

of his great power as 

the King in April 

1878, and the time of 

trouble or “day of 

wrath” which began 

October 1874 and will 

end October 1914 (s. 

604). 

(...) the organization 

of the Kingdom and 

the taking by our Lord 

of his great power as 

the King in April 

1878, and the time of 

trouble or “day of 

wrath” which began 

October 1874, and 

will cease about 1915 
(s. 604). 

„(...) organizowanie 

Królestwa i objęcie 

przez Pana wielkiej 

władzy Królewskiej 

zaszło 1878 r., w 

kwietniu, a czas ucisku, 

czyli »dzień gniewu«, 

jaki zaczął się w 1874 

roku, a zakończy się po 

roku 1915” (s. 747). 

We have seen that the 

period of our Lord's 

presence from 1874 to 

1914 is a “harvest” 

time, the earlier part 

of it for gathering his 

elect bride, and the 

latter part a time of 

trouble, for the 

overthrow of present 

institutions, in 

preparation for the 

new Kingdom (s. 616-

617). 

We have seen that the 

period of our Lord's 

presence from 1874 to 

1914 is a “harvest” 

time, the earlier part 

of it for gathering his 

elect bride, and the 

latter part a time of 

trouble, for the 

overthrow of present 

institutions, in 

preparation for the 

new Kingdom (s. 616-

617). 

„Widzieliśmy, że okres 

obecności naszego Pana 

od 1874 do 1914, 

(względnie od 1878 do 

1918) był »żniwem«, 

przeznaczonym na 

zebranie reszty 

członków, mających 

stanowić Oblubienicę, a 

przy końcu na czas 

ucisku i obalenie 

obecnych systemów, w 

przygotowaniu na nowe 

królestwo” (s. 762-763). 

The beginning of the 

earthly phase of the 

Kingdom in the end of 

A. D. 1914 will, we 

understand, consist 

wholly of the 

resurrected holy ones 

of olden time... (s. 

625). 

The beginning of the 

earthly phase of the 

Kingdom in the end of 

A. D. 1914 will, we 

understand, consist 

wholly of the 

resurrected holy ones 

of olden time... (s. 

625). 

„Początek ziemskiej 

fazy Królestwa po 

zakończeniu »Czasów 

Pogan« upadek których 

rozpoczął się w roku 

1914, według naszego 

wyrozumienia, będą 

stanowili wyłącznie 

zmartwychwstali święci 

Starego Testamentu...” 

(s. 772). 

 

 Przedstawiamy poniżej porównanie, jak rok 1915 w coraz 

nowszych edycjach w tomie pt. The Battle of Armageddon 

(wcześniej jako The Day of Vengeance) ‘wypierał’ rok 1914: 
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ed. 1897, 1911 – rok 1915 występował tylko 1 raz (s. 111); 

ed. 1912, 1914, 1923, 1927 – rok 1915 występuje 2 razy (s. 111, 

604); w polskiej ed. 1919 rok 1915 występuje 2 razy (s. 147, 747). 

 

 Na stronie 604 rok 1915 zastąpił rok 1914 (patrz powyżej). 

 W kolejnym fragmencie zmieniano słowa dotyczące czasu 

zniszczenia pogan. Dostawiono je dopiero w roku 1912 w 

specjalnym dodanym rozdziale Foreword. The Battle of 

Armageddon, to znaczy Wstęp. Walka Armagieddonu (nie było tego 

rozdziału w starszej edycji tej książki pt. The Day of Vengeance 1897, 

1911). 

 

The Battle of 

Armageddon 1912, 

1914 

The Battle of 

Armageddon 1923, 

1927 

Walka Armagieddonu 

1919, 1923 

The lines of battle are 

daily becoming more 

distinctly marked. 

Nevertheless 

Armageddon cannot 

yet be fought. Gentile 

Times have still two 

years to run (s. XV). 

The lines of battle are 

daily becoming more 

distinctly marked. 

Nevertheless 

Armageddon cannot 

yet be fought. Gentile 

Times have but few 

years to run (s. XV). 

„Te linie walki 

codziennie stają się 

coraz bardziej 

wyraźne. W każdym 

razie Armagieddon nie 

może jeszcze stoczyć 

swej Walki. Czasy 

pogaństwa mają przed 

sobą jeszcze kilka lat” 

(s. XXI-XXII). 

 

 Wydaje się, że tych zmian w chronologii Towarzystwo Strażnica 

dziś nawet nie ukrywa, gdyż wspomina nawet o nich częściowo. Oto 

krótka relacja z tym związana: 

 

 „Dalsze poszukiwania równoległych okresów doprowadziły do 

twierdzenia, że zniszczenie Jeruzalem w roku 70 n.e. (37 lat po 

wjeździe Jezusa do Jeruzalem, gdzie uczniowie powitali go jako 

króla) może wskazywać na rok 1915 (37 lat po roku 1878) jako 

kulminację anarchistycznego przewrotu, do którego – jak sądzono – 

Bóg dopuści, by położyć kres instytucjom tego świata. Owa data 

pojawiła się w nowszych edycjach Wykładów Pisma Świętego. 
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(Zobacz tom II, strony 104-106, 190, 245, 259, 276, 277; porównaj z 

wcześniejszym angielskim wydaniem Brzasku Tysiąclecia, na 

przykład z roku 1902). Uważano, iż takie wyjaśnienie harmonizuje z 

już opublikowanymi informacjami na temat zakończenia Czasów 

Pogan w roku 1914” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa 

Bożego 1995 s. 632; kluczowy tekst po angielsku: This date 

appeared in reprints of Studies in the Scriptures. (See Volume II, 

pages 99-101, 171, 221, 232, 246-7; compare reprint of 1914 with 

earlier printings, such as the 1902 printing of Millennial Dawn.)). 

 

 Widzieliśmy, że takich zmian dokonywano nie tylko w książce pt. 

Nadszedł Czas, ale i w dziełach pt. Przyjdź Królestwo Twoje oraz 

Walka Armagieddonu. 

 W tej ostatniej zamieszczono w specjalnej Przedmowie Autora, 

datowanej na 1 października 1916 roku, takie oto usprawiedliwienie 

dla dokonywanych w niej zmian: 

 

 „Biorąc pod uwagę to, że Tom ten pisany był dwadzieścia lat 

wstecz nikt nie powinien się dziwić, gdyby zauważył w nim 

wyrażone myśli, kładące w początku wielki nacisk, nie w zupełności 

ziszczone” (Walka Armagieddonu 1923 s. 3). 

 

 Najkrócej mówiąc prawie wszystkie oczekiwane wydarzenia, 

które Towarzystwo Strażnica początkowo wyznaczało na rok 1914, 

przeniosło na rok 1915. Ale i wtedy one się nie wypełniły. O 

dalszych zmianach chronologicznych powiemy w rozdziale 

następnym. 

 Warto też przedstawić jedną z wypowiedzi C. T. Russella, właśnie 

z oczekiwanego roku 1915, która nie wymaga komentarza: 

 

 „Niekiedy spodziewamy się widzieć więcej ani [niż] w 

rzeczywistości widzimy. Rok 1915 jest obecnie już więcej niż w 

połowie przeszłym i ja bardzo wątpię, że będziemy widzieć 

wszystkie te rzeczy, jakich spodziewaliśmy się w tym roku. Tak się 

zdaje jakobyśmy chcieli przyspieszyć wypełnienie tego widzenia. 

Jednakowoż widzenie to jest jeszcze na czas naznaczony i nie traćmy 

nadziei. (...) Nie było to Pańskim sposobem aby wszystko 

zakończyło się w październiku 1914. Nie wiem też co stanie się 
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pomiędzy dniem dzisiejszym a październikiem 1915 r. Gdybym miał 

uczynić domysł, to powiedziałbym, że nie widzę aby wszystkie nasze 

oczekiwania mogły być zrealizowane pomiędzy obecną chwilą a 

październikiem 1915. Mam nadzieję, że zrealizują się; lecz będę 

czekał dłużej aniżeli do października o ile zajdzie potrzeba. Widzenie 

to jest pewne; wszystkie te chwalebne rzeczy przyjdą napewno; jest 

to tylko sprawą słusznego czasu Pańskiego i naszego zrozumienia 

Jego czasu. Ponieważ wy i ja uchwyciliśmy główne zarysy całej tej 

sprawy, więc napewno musimy być blisko jej wypełnienia. Było 

dość bliskim trafunkiem, że ucisk rozpoczął się około października, 

1914 r. i sroży się dość szybkim pędem. Modlitwy o powstrzymanie 

tego nie zostały wysłuchane. Gdyby czas wojny światowej był tylko 

domysłem, to byłby w rzeczywistości trafnym. Byłoby to prawie 

cudem. Trafiliśmy bardzo blisko, jeżeli już nie zupełnie akuratnie” 

(Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne 

pytania 1947 [ang. 1917] s. 680). 

 

Interesujące jest też to, że już w ang. Strażnicy z 1 marca 1915 

roku podano, co należy zmienić w Wykładach Pisma Świętego, gdy 

rok 1914 minął i nic się nie wydarzyło, z tego, czego oczekiwano. 

Jak zauważymy w poniższym tekście angielskim, w kilku miejscach, 

gdzie występował rok 1914, nakazano zmienić tę datę na czas „po 

roku 1914” lub „po roku 1915”: 

 

CHANGES IN “SCRIPTURE STUDIES” 

We call attention to a few slight changes which have been made in 

four pages of Vol. II. and six pages of Vol. III., “STUDIES IN THE 

SCRIPTURES.” These are all trivial and do not alter the real sense 

and lesson, but conform to the facts as we have them today. The 

pages containing these corrections are as follows: 

 

Vol. II., page 77, line 1, “will be the farthest limit,” reads “will 

see the disintegration.” 

Vol. II., page 77, line 6, “will obtain full universal control,” reads 

“will begin to assume control.” 

Vol. II., page 77, lines 16, 17, “end of A. D. 1914,” reads “end of 

the overthrow.” 
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Vol. II., page 81, line 9, “can date only from A. D. 1914,” reads 

“could not precede A. D. 1915.” 

Vol. II., page 170, line 16, “at that time they will all be 

overturned.”* 

*How long it will require to accomplish this overturning we are 

not informed, but have reason to believe the period will be short. 

Vol. II., page 221, line 25, “full favor until A. D. 1914,” reads 

“full favor until after 1915.” 

Vol. III., page 94, line 29, “in this end or harvest,” reads “at the 

end of this harvest.” 

Vol. III., page 126, line 12, “at A. D. 1914,” reads “after 1914.” 

Vol. III., page 133, line 21, “ere the harvest is fully ended.”+ 

+The end of the harvest will probably include the burning of the 

tares. 

Vol. III., page 228, line 11, “some time before 1914,” reads “very 

soon after 1914.” 

Vol. III., page 228, line 15, “just how long before,” reads “just 

how long after.” 

Vol. III., page 362, line 11, “some time before,” reads “some time 

near.” 

Vol. III., page 364, line 14, “must not only witness,” reads “may 

not only witness.” (ang. Strażnica 01.03 1915 s. 5649 [reprint]). 

 

 Szkoda, że przywoływane tomy Wykładów Pisma Świętego 

ukazały się w języku polskim po raz pierwszy dopiero w roku 1919, 

gdy już dokonano w nich wiele zmian. Nie mamy bowiem polskiego 

materiału porównawczego z pierwotnego wydania. 

 

 Przedstawiamy tu też kilka wspomnień związanych z rokiem 

1915: 

 

 „Minął październik 1914 roku, a C. T. Russell i jego 

współtowarzysze ciągle jeszcze przebywali na ziemi. Potem minął 

również październik roku 1915” (Świadkowie Jehowy – głosiciele 

Królestwa Bożego 1995 s. 62); 
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 „W roku 1914 i 1915 ci namaszczeni duchem chrześcijanie z 

utęsknieniem oczekiwali urzeczywistnienia się swej nadziei 

niebiańskiej” (jw. s. 211); 

 

„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. Jesteśmy 

zdania, że Armagiedon będzie tym wielkim ‘trzęsieniem ziemi’, o 

którym mowa jest w Objawieniu. (Obj. 16:16-18) W tej wielkiej 

rewolucji oraz idącej w ślad za nią anarchii zmiecione zostaną 

wszystkie urządzenia ziemskie. Wynik gniewu, nienawiści i walk, 

gdyby im pozwolono trwać na czas nieokreślony byłby tak straszny, 

że sprowadziłyby one zniszczenie rodzaju ludzkiego. Lecz dla 

wybranych, by oni mogli rozpocząć swe chwalebne panowanie, Bóg 

skróci tę rzeź, ustanawiając swoje Królestwo pod władzą Chrystusa i 

jego wybranego kościoła«. Walka Armagiedonu nie wybuchła 

jednak w roku 1918” (Strażnica Nr 19, 1949 s. 1-2, art. pt. Życie bez 

końca przez miłosierdzie [ang. 01.06 1949 s. 163]); 

 

 „Nie ulega wątpliwości, że Szatan wierzył, iż Królestwo 

Tysiąclecia miało nastąpić w roku 1915; wiedział też niewątpliwie, 

że na siedm lat przed tą datą miało nastąpić zwolnienie więzów 

nałożonych na złe duchy. Niech będzie co chce, ale widocznem jest, 

że założenie Królestwa w Palestynie prawdopodobnie nastąpi w roku 

1925, w dziesięć lat później, aniżeli obliczaliśmy początkowo. (...) 

Jeżeli nasze rozumowanie jest prawdziwe, to zapytujemy, czy są 

jakieś dowody wystąpienia Szatana w czasie na 7 lat przed rokiem 

1915, któreby wskazywały, że Szatan spodziewał się zwolnienia 

złych duchów w tym czasie; odpowiadamy, że są nawet bardzo 

widoczne dowody” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 151; por. edycja 

ang. 1917 s. 128). 

 



57 

 Jak widzimy z ostatniej wypowiedzi, Towarzystwo Strażnica w 

końcu zrzuciło odpowiedzialność za rok 1915 na szatana, przenosząc 

swoją zapowiedź na rok 1925. 

 Natomiast w grudniu 1914 roku organizacja ta zapowiedziała 

podobno swoim głosicielom na rok 1915 prześladowania! O tym 

wspominają dziś niektóre jej publikacje (patrz np. Strażnice: Nr 21, 

1993 s. 9; Nr 15, 1994 s. 31). 

 Do roku 1915 powrócimy jeszcze w rozdziale o roku 1918, bo te 

zagadnienia w pewien sposób łączą się. Przedstawiamy też słowa 

Towarzystwa Strażnica, które w jakiejś mierze wskazują, dlaczego 

rok 1914 zmieniono na 1915 i czemu było tyle zamieszania w 

związku z tymi i innymi datami: 

 „Ówcześni Badacze Pisma Świętego opatrznościowo nie zdawali 

sobie sprawy, że między okresem »P. Chr.« (przed Chrystusem, czyli 

przed naszą erą) a »R. P.« (roku Pańskiego, czyli naszej ery) nie było 

roku zerowego. Kiedy w wyniku późniejszych badań zaszła 

konieczność przesunięcia początku »Czasów Pogan« z roku 606 na 

607 p.n.e., wyeliminowano również rok zerowy i zapowiedź 

dotycząca roku 1914 dalej była trafna (Zobacz książkę »Prawda was 

wyswobodzi«, wydaną przez Towarzystwo Strażnica w roku 1943 

[wydanie polskie – rok 1946, strony 223 i 224])” (Wspaniały finał 

Objawienia bliski! 1993 s. 105). 

 Ta wypowiedź wskazuje nam także, dlaczego Towarzystwo 

Strażnica odrzuciło w końcu całkowicie rok 1915, na korzyść roku 

1914. 

   Oto zaś inny komentarz Towarzystwa Strażnica o tym, co napisano 

w dwa lata po roku 1914, a nawet po roku 1915: 

„Badaczom Pisma Świętego wydawało się wówczas logiczne, że 

powołani przez Boga do sprawowania władzy z Chrystusem 

w niebiańskim Królestwie, którzy byli jeszcze na ziemi, zostaną 

wówczas wyniesieni do chwały. A jak się czuli, gdy w roku 1914 nic 

takiego się nie wydarzyło? W Strażnicy z 15 kwietnia 1916 roku 

oświadczono: »Jesteśmy przekonani, że daty te okazały się 

całkowicie prawdziwe. Wierzymy, iż Czasy Pogan dobiegły końca«. 
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Jednakże szczerze przyznano: »Pan nie powiedział, że w roku 1914 

zostaną wyniesieni do chwały wszyscy członkowie Kościoła. To był 

tylko nasz wniosek, najwyraźniej błędny«” (Świadkowie Jehowy – 

głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 635). 

 

 Które to „daty” (w liczbie mnogiej) okazały się „całkowicie 

prawdziwe”? Czy także lata 1874, 1878, 1881, 1910, 1915, o których 

wtedy uczono? 

 

 Zaznaczamy też, że do kwestii roku 1915 powracamy jeszcze w 

osobnym rozdziale pt. Lata 1914-1919 i piramida Cheopsa. 

 W jaki sposób zmieniano też teksty dotyczące roku 1914 

przedstawiliśmy w tabeli omawiającej rok 1910 w innym miejscu tej 

książki (patrz Dodatek 2. Rok 1910 – zabranie do nieba i inne 

oczekiwania). 

 

Rok 1916 – śmierć C. T. Russella 

 

 Rok 1916 był czasem pewnych refleksji i przemyśleń w 

Towarzystwie Strażnica, po przeżytym zawodzie roku 1914, a 

później też roku 1915. C. T. Russell w specjalnych nowych wstępach 

(Przedmowa autora) do swych książek, datowanych na 1 

października 1916 roku, opisał zaistniałą sytuację następująco: 

 

 „Naturalnie nie mogliśmy wiedzieć w roku 1889, t. j. w chwili 

pisania tego tomu, czy data 1914 roku, tak jasno naznaczona w 

Biblii, jako koniec użyczonej Poganom władzy panowania nad 

światem, akuratnie oznacza, że w czasie tym Poganie rzeczywiście 

będą pozbawieni władzy w zupełności, czy też, że władza ta będzie 

im wtedy odmówioną, a oni stopniowo będą jej pozbawieni. Teraz 

wierzymy, że to ostatnie tłumaczenie jest zgodne z zamiarem 

Pańskim; albowiem akuratnie w roku 1914 wspomniane tu królestwa 

pogańskie rozpoczęły wielką walkę światową, która według 

proroctwa biblijnego zakończy się wreszcie kompletnem obaleniem 

wszystkich ludzkich rządów i otworzy drogę do założenia Królestwa 

umiłowanego Syna Bożego” (Nadszedł Czas 1919 s. III). 

 



 

59 

 

 „Autor przyznaje, że w tym tomie wyraża jasno myśl, iż święci 

Pańscy mogą spodziewać się połączenia z Panem w Jego chwale, 

przy końcu Czasów Pogan. Była to naturalna pomyłka, ale Pan 

dopuścił jej dla pobłogosławienia Swego ludu. Przekonanie, że 

Kościół Chrystusowy będzie zgromadzony i wywyższony przed 

październikiem 1914 roku, wywarło ogromnie uświęcający wpływ 

na tysiące sług Bożych, a za to wszyscy oni muszą błogosławić Pana 

– chociaż nawet stało się to przez pomyłkę. Zaprawdę, wielu jest 

takich, którzy dziękują Bogu, że wywyższenie Kościoła i osiągnięcie 

wszystkich Jego nadziei nie nastąpiło jeszcze w czasie przez nas 

wyczekiwanym. Gdyż teraz my, słudzy Pańscy, mamy dalszą 

sposobność uzupełnienia swojej świątobliwości i uczestniczenia 

wraz z naszym Mistrzem w dalszem głoszeniu Jego posłannictwa 

przed ludźmi. Pomyłka nasza jednak nie odnosiła się do zakończenia 

Czasów Pogan, wyciągnęliśmy tylko fałszywy wniosek, nie 

upoważniony przez Pańskie Słowo. Widzieliśmy w Biblii pewne 

równoległości pomiędzy Wiekiem Żydowskim i Wiekiem Ewangelii; 

powinniśmy zauważyć, że te równoległości doprowadzają nominalne 

systemy w obu wypadkach do zniszczenia, a nie wskazują czasu 

wywyższenia do chwały Nowego Stworzenia. To wyjaśnienie 

pomoże czytelnikowi w badaniu tomu »NADSZEDŁ CZAS«. Nie 

wątpimy, że podobnie jak przedtem, tak i teraz spłynie 

błogosławieństwo Pańskie na tysiące tych ludzi, którzy pilnie 

zbadają ten tom. Aby tak się stało, zanosi modły autor, 

 CHARLES T. RUSSELL. Brooklyn, N. Y., 1 paźdz. 1916” 

(Nadszedł Czas 1919 s. IV). 

 

 „Tom ten został napisany w roku 1891 (...) światło Prawdy 

przyświeca jasno, skutkiem czego Boski Plan jest tak zrozumiany iż 

zaledwie słowo tego Tomu potrzebowałoby zmiany, tak jak byłby 

dziś pisany – 26 lat później (...) Praca Żniwa postąpiła naprzód i 

nadal postępuje – chociaż swego czasu przypuszczaliśmy, iż ta miała 

zakończyć się w zupełności z końcem Czasów Pogan. Było to tylko 

przypuszczeniem, które okazało się bezpodstawnem, albowiem ostrz 

sierpa Prawdy czynił postęp i zbierał dojrzałe grona od października 

1914 roku jak nigdy przedtem” (Przyjdź Królestwo Twoje 1923 s. I). 
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 „Biorąc pod uwagę to, że Tom ten pisany był dwadzieścia lat 

temu wstecz nikt ·nie powinien się dziwić, gdyby zauważył w nim 

wyrażone myśli, kładące w początku wielki nacisk, nie w zupełności 

ziszczone” (Walka Armagieddonu 1919 s. III). 

 

 Być może już wtedy kształtowała się w Towarzystwie Strażnica 

nowa nauka o roku 1918 (zamiast lat 1914-1915), którą opisano 

dopiero w roku 1917. Wcześniej jednak zaszło wydarzenie, które 

wstrząsnęło chyba wszystkimi głosicielami tej organizacji. Była to 

śmierć C. T. Russella (zmarł 31 października 1916 r.). Wielu jego 

uczniów już wcześniej uważało, iż będzie ona oznaczała, że i inni 

będą po nim zaraz zabrani do nieba. Oto wspomnienia z tymi faktami 

związane: 

 

 „[Russell] Na koniec dodał: »Otóż chciałem ci bracie, powiedzieć, 

że nie jestem już w stanie dalej przewodzić dziełu, a przecież zostało 

jeszcze wiele do zrobienia. (...)« (...) »Ty umrzesz, a dzieło ma być 

kontynuowane?« – odpowiedziałem. »Po twojej śmierci wszyscy 

będziemy czekać z założonymi rękami, aż pójdziemy z tobą do 

nieba. Zakończymy wtedy pracę«.” (Dzieje Świadków Jehowy w 

czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie 

Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975 s. 27); 

 

 „W końcu nadszedł oczekiwany dzień – 1 października roku 

1914. »Czasy pogan« się skończyły, 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). 

 

 By ukazać, jak żywe mogły być wtedy nadzieje na zabranie do 

nieba, warto tu przypomnieć podobne, które były obecne wśród 

głosicieli Towarzystwa Strażnica w październiku 1914 roku: 

 

 „W niedzielę miała się rozpocząć w Brooklynie ostatnia sesja 

kongresu. Sporo delegatów przenocowało w Betel i w piątek 2 

października mieli spożyć śniadanie z pracownikami Biura 
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Głównego. Wszyscy już siedzieli, kiedy do jadalni wszedł brat 

Russell. Jak zwykle powiedział wesoło »Dzień dobry wszystkim!« 

Ale w ten szczególny dzień było inaczej. Zamiast iść zaraz na swoje 

miejsce, klasnął w dłonie i zawołał radośnie: »’Narodów czas’ już się 

skończył, ich królów był to czas«. »Zerwała się burza oklasków!« – 

opowiada przejęta Cora Merrill. A brat Macmillan wspomina: 

»Byliśmy bardzo podnieceni i wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy 

wtedy po prostu unieśli się i zaczęli wstępować do nieba – ale 

oczywiście nic takiego się nie zdarzyło«” (Dzieje Świadków Jehowy 

w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie 

Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975 s. 25). 

 

 Organizacja Świadków Jehowy również dawniej wspominała 

oczekiwanie na zabranie do nieba w tamtych latach: 

 

„Do roku 1918 wierni chrześcijanie na ziemi wyglądali chwili, 

kiedy Pan ukończy pracę kościoła Bożego na ziemi i wszystkich ich 

zabierze do niebiańskiej chwały” (Proroctwo 1929 s. 78). 

 

 Pamiętajmy też, że Towarzystwo Strażnica cały czas oczekiwało, 

iż trwająca wojna przekształci się w Armagedon: 

 

 „Badacze Pisma Świętego są przekonani, że wielka wojna, która 

prowadzi się w Europie, jest początkiem wielkiego ucisku nazwany 

w Piśmie św. »Armagedon« i jest przygotowaniem rodzaju ludzkiego 

do przyjęcia Królestwa Chrystusowego, które prowadzi »pożądanie 

wszystkich narodów« (Aggeusz 2:7) i zaprowadzi panowanie 

Sprawiedliwości po całej ziemi” (Strażnica styczeń 1916 s. 8 [ang. 

01.01 1916 s. 5829, reprint]); 

 

„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. Jesteśmy 

zdania, że Armagiedon będzie tym wielkim ‘trzęsieniem ziemi’, o 
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którym mowa jest w Objawieniu. (Obj. 16:16-18) W tej wielkiej 

rewolucji oraz idącej w ślad za nią anarchii zmiecione zostaną 

wszystkie urządzenia ziemskie. Wynik gniewu, nienawiści i walk, 

gdyby im pozwolono trwać na czas nieokreślony byłby tak straszny, 

że sprowadziłyby one zniszczenie rodzaju ludzkiego. Lecz dla 

wybranych, by oni mogli rozpocząć swe chwalebne panowanie, Bóg 

skróci tę rzeź, ustanawiając swoje Królestwo pod władzą Chrystusa i 

jego wybranego kościoła«. Walka Armagiedonu nie wybuchła 

jednak w roku 1918” (Strażnica Nr 19, 1949 s. 1-2, art. pt. Życie bez 

końca przez miłosierdzie [ang. 01.06 1949 s. 163]); 

 

 „Te dzieci Boże spodziewały się wówczas, że pierwsza wojna 

światowa przejdzie w ogólnoświatową rewolucję, że ta rewolucja 

obróci się w anarchię, a ta z kolei wpędzi wszystkie narody tego 

świata w Armagedon” (Strażnica Nr 17, 1959 s. 6 [ang. 15.11 1958 

s. 691]); 

 

 „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!” (Życie wieczne w wolności synów Bożych 

1970 s. 229-230); 

 

 „Sądzili też, że wojna, która w tym roku wybuchła, bezpośrednio 

doprowadzi do końca świata podległego Szatanowi. Później jednak 

chrześcijańscy pomazańcy zrozumieli, że czeka ich jeszcze na ziemi 

wiele pracy” (Strażnica Nr 20, 1990 s. 19-20). 

 

 Interesujący jest fakt, że na pół roku przed swoją śmiercią, C. T. 

Russell nie tylko zaprzeczył, iż oczekuje na rok 1925, ale stwierdził, 

że nie czeka na żadną inną datę: 

 

„Inaczej oni by wiedzieli z naszych szpalt, że my nie oczekujemy 

roku 1925, ani innej daty” (The Watchtower 15.04 1916 s. 5888 

[reprint] – Otherwise they would know from its columns that we are 

not looking forward to 1925, nor to any other date). 
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Rok 1917 – początek nowej nauki 

 

 W roku 1917 przedstawiono już oficjalnie nową chronologię 

związaną z rokiem 1918, chociaż już za życia C. T. Russella 

przynajmniej jeden raz ukazano ją w Strażnicy we wrześniu 1916 

roku (patrz ang. Strażnica 01.09 1916 s. 5950-5951 [reprint]). Prezes 

ten jednak zmarł w dwa miesiące później (31 października 1916 r.) i 

nie dane mu było szeroko omówić to zagadnienie. Nie czekając na 

ten czas (1918 r.), Towarzystwo Strażnica wyznaczało za to pewne 

wydarzenia już na rok 1917. Były to enigmatycznie brzmiące 

określenia, dotyczące w pierwszej kolejności roku 1917: „przyjdzie 

zima”, „przyjdzie sąd”, „popadanie w zapomnienie”, „oblężenie 

systemów kościelnych” itp. 

 Ponieważ cytowana tu poniżej książka pt. Dokonana Tajemnica 

ukazała się po angielsku w roku 1917, a w języku polskim kilka lat 

później, jesteśmy zmuszeni cytować tu tłumaczenie z oryginału. 

Przekład polski, gdy minęły lata 1917-1918, w wielu miejscach 

posiada tekst ‘poprawiany’ przez Towarzystwo Strażnica. Dlatego, 

by to unaocznić, zacytujemy też w innym rozdziale krajową edycję z 

roku 1925 (patrz Reinterpretacje tekstów o latach 1914-1922). 

Każdy sam będzie mógł ocenić, jak organizacja ta dostosowywała 

treść swego podręcznika do zmieniającej się sytuacji na świecie. 

 Oto fragmenty, które dotyczą roku 1917: 

 

 „Upłynęło czterysta lat od 31 Października 1517 do 31 

Października 1917. – Obj. 2:21; 1 Mojż. 15:13-16” (The Finished 

Mystery 1917 s. 44); 

 

 „Jeżeli uciekniemy do Pana, jeszcze zanim przyjdzie zima, czyli 

czas Jego niełaski dla ludzkich systemów za dni naszych, to 

unikniemy surowości ucieczki, o której Pan powiada: »Przetoż 

módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimie [w 1917-1918 

(?)]«” (The Finished Mystery 1917 s. 136); 

 

 „Trzy dni, w których Faraon ścigał Izraelitów na puszczy, 

wyobrażają trzy lata od 1917 do 1920, w którym to czasie posłańcy 
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Faraona będą pochłonięci w morzu anarchii” (The Finished Mystery 

1917 s. 258); 

 

 „Jeszcze nie przyszedł [Ap 17:10] – Ma to związek z bliskim 

pojawieniem się wojny, prawdopodobnie na wiosnę 1917. Pastor 

Russell przepowiedział nadejście ciemności w 1914 i stały się! 

Egipska plaga ciemności pozostała przez trzy dni (lata)” (The 

Finished Mystery 1917 s. 268); 

 

 „[Ap 17:10] A gdy przyjdzie, na mały czas musi trwać. – 

Prawdopodobnie od jesieni 1917 do wiosny albo lata 1918” (The 

Finished Mystery 1917 s. 268); 

 

 „Iż w jedną godzinę przyszedł sąd twój. – W jednym roku 1917-

1918” (The Finished Mystery 1917 s. 282); 

 

 „W jednym, krótkim roku, 1917-1918, ogromny i skomplikowany 

system sekciarski doszedł do szczytu swej mocy, jedynie po to, aby 

nagle popaść w zapomnienie” (The Finished Mystery 1917 s. 285); 

 

 „Bóg powierzył tę pracę dla wiernego ludu Swego. Reformujący 

nie mieli zmieniać swego stanowiska, ale stale atakować systemy 

kościelne, aż do końca oblężenia, które powinno zakończyć się w 

1918. Żydowski rok 1918 zacznie się w październiku 1917” (The 

Finished Mystery 1917 s. 395-396). 

 

 Jak z powyższych fragmentów widzimy, Towarzystwo Strażnica 

nawet w roku 1917 na ten czas zapowiadało wiele wydarzeń, które z 

czasem przedatowało albo odrzuciło. Ukażemy to w rozdziale 

Reinterpretacje tekstów o latach 1914-1922. Jednak ważniejszym 

stał się rok 1918, bo z nim wiązano większe nadzieje. O nim jednak 

powiemy w rozdziale następnym. 

 Tu przypomnijmy, że trwającą wojnę (1914-1918) w 

Towarzystwie Strażnica uważano za poprzedzającą Armagedon, a i 

oczekiwano wtedy zabrania głosicieli do nieba: 
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 „Do roku 1918 wierni chrześcijanie na ziemi wyglądali chwili, 

kiedy Pan ukończy pracę kościoła Bożego na ziemi i wszystkich ich 

zabierze do niebiańskiej chwały” (Proroctwo 1929 s. 78); 

 

 „Gdy w latach 1917 i 1918 przyszło doświadczenie na kościół 

Boży, wtedy wielu z tych odpadło, którzy dotąd byli przywódcami w 

kościele...” (Światło 1930 t. I, s. 20); 

 

„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. Jesteśmy 

zdania, że Armagiedon będzie tym wielkim ‘trzęsieniem ziemi’, o 

którym mowa jest w Objawieniu. (Obj. 16:16-18) W tej wielkiej 

rewolucji oraz idącej w ślad za nią anarchii zmiecione zostaną 

wszystkie urządzenia ziemskie. Wynik gniewu, nienawiści i walk, 

gdyby im pozwolono trwać na czas nieokreślony byłby tak straszny, 

że sprowadziłyby one zniszczenie rodzaju ludzkiego. Lecz dla 

wybranych, by oni mogli rozpocząć swe chwalebne panowanie, Bóg 

skróci tę rzeź, ustanawiając swoje Królestwo pod władzą Chrystusa i 

jego wybranego kościoła«. Walka Armagiedonu nie wybuchła 

jednak w roku 1918” (Strażnica Nr 19, 1949 s. 1-2, art. pt. Życie bez 

końca przez miłosierdzie [ang. 01.06 1949 s. 163]); 

 

 „Te dzieci Boże spodziewały się wówczas, że pierwsza wojna 

światowa przejdzie w ogólnoświatową rewolucję, że ta rewolucja 

obróci się w anarchię, a ta z kolei wpędzi wszystkie narody tego 

świata w Armagedon” (Strażnica Nr 17, 1959 s. 6 [ang. 15.11 1958 

s. 691]); 

 

 „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 
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niemałym zaskoczeniem!” (Życie wieczne w wolności synów Bożych 

1970 s. 229-230); 

 

 „Sądzili też, że wojna, która w tym roku wybuchła, bezpośrednio 

doprowadzi do końca świata podległego Szatanowi. Później jednak 

chrześcijańscy pomazańcy zrozumieli, że czeka ich jeszcze na ziemi 

wiele pracy” (Strażnica Nr 20, 1990 s. 19-20). 

 

Rok 1918 – nowe ujęcie chronologii 

 

 Nowe ujęcie chronologii, związane z rokiem 1918, czasem 

poprawiało rok 1915 (który był korektą roku 1914), a innym razem 

korygowało bezpośrednio wyliczenie dotyczące roku 1914. 

Łatwo było zmienić rok 1914 na rok 1918, bo po prostu 

proponowano dodawać 40 lat nie do roku 1874 (jak dotychczas), ale 

do równie ważnego roku 1878. Rok 1874 wyznaczał czas 

niewidzialnego powrotu Chrystusa, a rok 1878 wskazywał 

rozpoczęcie niewidzialnego królowania Jezusa. 

 Polecenie poprawienia obliczania ukazało się już w roku 1917, w 

kilka miesięcy po śmierci C. T. Russella (zm. 1916). 

 Oto wytyczne Towarzystwa Strażnica z tym związane: 

 

 „Data przedstawiona w komentarzu na Obj. 2:1. dowodzi, że 

zdobycie Judzkiej ziemi nie było zupełnem, aż w dniu święta 

Wielkanocy R. P. 73 i że w świetle powyższych pism okazuje się, że 

na rok 1918 na wiosnę sprowadzi ucisk większy aniżeli ten, jaki był 

w jesieni roku 1914. Przejrzyj ponownie porównanie Dyspensacyi w 

Wykładach Pisma Św. tom II, str. 276 i 277; zmień 37 na 40, 70 na 

73 i 1914 na 1918 i wierzymy, że to jest akuratnem i wypełni się »w 

wielkiej mocy i chwale.« (Marka 13:26). Nie było możebnem 

przewidzieć, czy nasz Pan miał na myśli rok 70, czy rok 73, który 

nam miał służyć za wskazówkę odnośnie końca państwa 

Żydowskiego, aż dopiero po Październiku roku 1915. Co więcej, 

widzieliśmy zapowiedziane znaki »Na ziemi uciśnienie narodów z 

rozpaczą ... tak, iż ludzie drętwieć będą przed oczekiwaniem tych 

rzeczy, które przyjdą na wszystek świat«. W tym względzie mamy 

słowa naszego Pana, który powiedział, że gdy ujrzycie te rzeczy, 
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wiedzcie, »iż się zbliżyło Królestwo Boże« i że »zbliża się zbawienie 

nasze.« (Łuk. 21:25-36; Marka 13:27-30)” (Dokonana Tajemnica 

1925 [ang. 1917] s. 69-70; por. ang. Strażnica 01.09 1916 s. 5950-

5951 [reprint] – cytat poniżej). 

 

 Interesujące jest to, że w tomie, w którym polecano wprowadzić 

zmiany (rok 1918 zamiast 1914), już wcześniej za rok 1914 

wstawiono rok 1915 (patrz The Time Is at Hand 1915 s. 247). 

 

 Widzimy więc, że „dopiero po październiku 1915”, gdy nic się nie 

wydarzyło, zdecydowano się na poprawienie chronologii. Podstawą 

do korekt była Masada, twierdza żydowska, która broniła się do roku 

73 po Chr. Bo o ile rok 1914 był dla Towarzystwa Strażnica 

odpowiednikiem roku 70 po Chr. (zdobycie Jerozolimy przez 

Rzymian), to rok 1918 stał się datą zastępującą rok 73 po Chr. 

(upadek Masady). Twierdza żydowska stała się więc podstawą dla 

nowego ujęcia chronologii. Oto szersze uzasadnienie dla tej teorii: 

 

 „Chronologia jak jest przedstawioną w WYKŁADACH PISMA 

ŚW. jest akuratną. Rok 1914 jest końcem czasów Pogan a nie 

końcem pracy żniwiarskiej. Czy nauka o porównaniu czasów straciła 

swą wartość? Wcale nie. Punkt, którego poprzednio nie zauważono 

był, że rząd Żydów nie miał być obalony jedynie w Jerozolimie, lecz 

w całej Judei. Ziemia Judzka jednak nie znaczy całej Palestyny. 

Całkowite wyludnienie Palestyny nastąpiło dopiero w roku 135 (co 

odpowiada przez porównanie naszemu roku 1980) (...) Walka 

rozpoczęła się R. P. 130 i trwała przez pięć lat (...) Cielesny Izrael 

miał trzy okresy zniszczenia: Zniszczenie Jerozolimy R. P. 70, 

zupełne podbicie ziemi Judzkiej R. P. 73 i zupełne wyludnienie 

Palestyny R. P. 135. Które z tych trzech miał nasz Pan na myśli, iż 

miało być końcem i służyć za wskazówkę dla Jego naśladowców? 

Rok 70, który równa się z rokiem 1915 nie mógł być, ponieważ 

Żniwo Wieku Ewangelii jeszcze postępuje w całej pełni. Nie może 

wskazywać na rok 135, (odpowiadający dacie 1980) bo Żniwo jest 

końcem. Zapewne Pan Jezus miał na myśli koniec Judzkiej ziemi, 

nawet jak sam powiedział: »Ci co będą w Judzkiej ziemi, niech 

uciekają na góry.« (Mat. 24:16). (...) Data przedstawiona w 

komentarzu na Obj. 2:1. dowodzi, że zdobycie Judzkiej ziemi nie 
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było zupełnem, aż w dniu święta Wielkanocy R. P. 73 i że w świetle 

powyższych pism okazuje się, że na rok 1918 na wiosnę sprowadzi 

ucisk większy aniżeli ten, jaki był w jesieni roku 1914” (Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 68-69). 

 

 Aby uczniowie C. T. Russella przyjęli te przepracowane dane, 

Towarzystwo Strażnica z nowym prezesem J. F. Rutherfordem 

(1869-1942) powołało się nawet na jego rzekomą wcześniejszą 

wypowiedź, która jednak prawdopodobnie nie zachowała się nigdzie 

więcej, jak tylko w opublikowanej książce pt. Dokonana Tajemnica 

(1917). Oto odnotowany dialog Russella z jednym z jego uczniów: 

 

 „Podajemy tu list jednego pracownika z Bethel, napisany na 

krótko po śmierci Pastora Russella: »Około trzy miesiące temu 

zadałem kilka pytań przy stole, a ostatniem pytaniem było: 

‘Ponieważ wiem teraz, że żydowski czas ucisku skończył się dopiero 

w R. P. 73, jak o tem dokładnie przekonałem się na podstawie dzieł 

historyków, zapytuję się tedy: czego mamy spodziewać się w 

równorzędnym roku 1918’ Brat Russell dał to pytanie trzem 

wybitnym braciom do rozwiązania, ale wszyscy trzej odpowiedzieli, 

że nie wiedzą, chociaż chcieliby dowiedzieć się, czego należy się 

spodziewać. Wówczas brat Russell kazał mnie samemu 

odpowiedzieć. Rzekłem więc ‘Wobec tego, że R. P. 73 był 

świadkiem kompletnego obalenia nominalnego naturalnego Izraela w 

Palestynie więc w równorzędnym roku 1918 powinniśmy się 

spodziewać kompletnego obalenia nominalnego duchowego Izraela, 

czyli upadku Babilonu. (Obj. 18.)’ Pastor Russell rzekł wówczas: 

‘Całkiem słusznie. Właśnie to nastąpi’«.” (Dokonana Tajemnica 

1925 s. 152; por. edycja ang. 1917 s. 129). 

 

 Jednak ta opinia C. T. Russella nie musi być fikcyjna, gdyż 

bardzo podobne stwierdzenia padły w Strażnicy wydanej za jego 

życia oraz w jednym z jego kazań. Oto słowa, o których myślimy: 

 

„Nie widzimy przeto przyczyny dlaczego mielibyśmy wątpić, że 

Czasy Pogan skończyły się w październiku 1914 roku i że w 

następnych kilku latach nastąpi zupełny upadek ich władzy a 

zostanie ustanowione Królestwo Boże przez Mesjasza. Lecz do tego 
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czasu klasa Eliasza przejdzie poza zasłonę; »A gdy się Chrystus on 

żywot nasz pokaże, tedy i wy (Kościół) okażecie się z Nim w 

chwale« (…) Nadmieniamy tutaj, że niektórzy historycy pokazują, że 

czas wielkiego ucisku dla Żydów zakończył się w kwietniu R.P. 73, 

który równałby się z rokiem 1918” (ang. Strażnica 01.09 1916 s. 

5950-5951 [reprint]). 

 

 „Co się tyczy czasu żniwa Wieku Ewangelii, zwracam się przy tej 

okazji do was w przekonaniu, że ten okres żniwa będzie trwał 

według Pisma Świętego czterdzieści lat i że weszliśmy w ten okres w 

roku 1878, a zatem zakończy się on z rokiem 1918. (...) znajdujemy 

się w końcowym okresie Wieku Ewangelii i na początku czy w 

brzasku Wieku Tysiąclecia” (Pastor Russell’s Sermons 1917 s. 287; 

tekst polski cytowany według Kazania Pastora Russella 2012 s. 287 

[wyd. „Straż”, Białogard]). 

 

 Ponieważ, jak widzieliśmy, dzieło pt. Dokonana Tajemnica 

podawało odnośnie książki pt. Nadszedł Czas „zmień (...) 1914 na 

1918”, więc przykładowo w jej edycji francuskiej z roku 1917 w 

kilku miejscach powstawiano zamiast daty 1914 rok 1918! 

 Podobnie było z polskimi książkami Towarzystwa Strażnica. 

Przykładowo w załączonych w nich reklamówkach istniały dwie 

wersje tekstu dotyczące czasu żniwa z tomu pt. Nadszedł Czas: 

 

 „»żniwa« Wieku Chrześciańskiego mają trwać lat 40 od R. P. 

1874 do 1914” (Nadszedł Czas 1919 s. 424). 

 

 „»Żniwa« Wieku Chrześciańskiego mają trwać lat 40 od R. P. 

1878 do 1918” (Walka Armagieddonu 1919 s. 810 [nakład 439 

000]). 

 

 Podobnie ukazuje to tabela Obydwa Domy Izraela w dwóch 

książkach: 

 

 „Zupełne odrzucenie nominalnego chrześciaństwa po 40 latach 

żniw, które trwały od 1878 do 1914” (Nadszedł Czas 1919 s. 277); 

[Tu zakradł się pewnie błąd i powinien tu być rok „1874”, a nie 

„1878”; patrz powyżej i broszura pt. Świtanie dnia sądnego 1908 s. 
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62 – „Zupełne zniszczenie nominalnego chrześcijaństwa w 37 lat po 

jego odrzuceniu, czyli w 40 lat od początku żniw. – R. P. 1914”. 

Późniejsze edycje angielskie książki pt. Nadszedł Czas wydane po 

roku 1914 mają tu na stronie 247 rok „1915”, choć wcześniejsze 

mają rok „1914”] 

 

 „Zupełne odrzucenie nominalnego chrześciaństwa po 40 latach 

żniw, które trwały od 1878 do 1918” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 

713; por. edycja ang. 1917 s. 595). 

 

 Kolejny przykład: 

 

 „(...) październik 1914 roku, będzie świadkiem zupełnego końca 

Babilonu »jako wielkiego kamienia młyńskiego, wrzuconego w 

morze« i zupełnie zniszczonego jako system” (Co kaznodzieja 

Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania 1947 [ang. 

1917] s. 440; ang. Strażnica 15.06 1911 s. 4842 [reprint]); 

 

 „w równorzędnym roku 1918 powinniśmy się spodziewać 

kompletnego obalenia nominalnego duchowego Izraela, czyli upadku 

Babilonu” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 152; por. edycja ang. 1917 

s. 129). 

 

 Popatrzmy jeszcze na tekst następujący: 

 

 „Widzieliśmy, że okres obecności naszego Pana od 1874 do 1914, 

(względnie od 1878 do 1918) był »żniwem«, przeznaczonym na 

zebranie reszty członków, mających stanowić Oblubienicę, a przy 

końcu na czas ucisku i obalenie obecnych systemów, w 

przygotowaniu na nowe królestwo” (Walka Armagieddonu 1919 s. 

762-763). 

 

 Otóż angielskie edycje tej książki z roku 1915 i 1923 (s. 616) nie 

posiadały słów zamieszczonych w nawiasie: „(względnie od 1878 do 

1918)”. 

 

 Również zwróćmy uwagę na następujący tekst: 
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 „Praca żniwa zajmie czterdzieści lat, (licząc od czasu 

przygotowania roku 1874, zaś od czasu rozpoczęcia się żniwa 1878 

r., czas ten skończył się na wiosnę R. P. 1918)” (Nadszedł Czas 1919 

s. 165). 

 

 I znów angielski tekst nie zawierał tu roku 1918, a miał takie oto 

słowa: 

 

 The harvest work will occupy forty years for its full 

accomplishment, ending with A. D. 1914 (The Time Is at Hand 1915, 

1927 s. 150). 

 

 Kolejny tekst ukazuje opuszczenie okresu żniwa lat 1874-1914, 

który w następnym tekście będzie już zamieniony na lata 1878-1918: 

 

 „Ta sama klasa czytelników zauważy również specyalną ważność 

ostatnich 40 lat z tych 115, zwanych »Końcem« lub «Żniwem«” 

(Przyjdź Królestwo Twoje 1919, 1923 s. 125). 

 

 Ten sam tekst angielski zawierał okres żniwa lat 1874-1914: 

 

The same class of readers will have noticed, too, the special 

importance of the last 40 of those 115 years (1874-1914), called 

“The End” or “Harvest.” (Thy Kingdom Come 1891, 1911, 1923 s. 

121). 

 

 Następny przykład: 

 

 „ŻNIWO Jest to wyraz dający ogólne pojęcie co do tego, jakiego 

dzieła należało spodziewać się pomiędzy datami 1878 i 1918. Był to 

czas żęcia raczej niż zasiewu, czas próby, czas porachunku, 

ostatecznego policzenia się i wynagrodzenia” (Przyjdź Królestwo 

Twoje 1919, 1923 s. 141). 

 

Ten tekst angielski nie zawierał tu roku 1918, a miał takie oto 

słowa: 
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 “Harvest” is a term which gives a general idea as to what work 

should be expected to transpire between the dates 1874 and 1914. It 

is a time of reaping rather than of sowing, a time of testing, of 

reckoning, of settlement and of rewarding. (Thy Kingdom Come 

1891, 1911, 1923 s. 135). 

 

 Kolejny przykład i porównanie dwóch tekstów: 

 

 „Zbadawszy to już, przekonaliśmy się, że rok 1878 był 

początkiem, a rok 1918 końcem tego 40 letniego okresu, zaś 

wszystkie szczegóły porządku i całości tego żniwa wyobrażone w 

żniwie Wieku Żydowskiego, będącym jego figurą” (Przyjdź 

Królestwo Twoje 1919, 1923 s. 159). 

 

These, already examined, show that the close of 1874 marked the 

beginning, as the close of 1914 will mark the end of this 40 years of 

harvest; while all the minutia of the order and work of this harvest 

was portrayed in that of the Jewish age, its type (Thy Kingdom Come 

1891 s. 149; 1911, 1923 s. 149-150). 

 

 Widzimy z tego też, że polscy badacze Pisma Świętego niektóre 

teksty sami poprawiali, nawet wbrew tekstowi angielskiemu, 

zmieniając rok 1914 na 1918. 

 Nie możemy mieć jednak pretensji do tych polskich tłumaczy, 

posądzając ich o samowolę w zamianie roku 1914 na 1918, gdyż, jak 

czytaliśmy wcześniej w cytowanej książce pt. Dokonana Tajemnica 

z roku 1917, podawano w niej zachęty typu „zmień 37 na 40, 70 na 

73 i 1914 na 1918 i wierzymy, że to jest akuratnem i wypełni się »w 

wielkiej mocy i chwale.«” (1925 [ang. 1917] s. 70). W tym 

konkretnym przypadku chodziło o książkę pt. Nadszedł Czas C. T. 

Russella. 

 

 Jak wspomnieliśmy, czasem zmiana chronologii odbywała się nie 

bezpośrednio poprzez wymianę roku 1914 na rok 1918, ale też z 

roku 1915 (który był poprawką roku 1914) na rok 1918. 

Przedstawiamy przykład takich zmian: 
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 „(...) »walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego« (Obj. 

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

dzisiejsze systemy” (Nadszedł Czas 1919 s. 106); 

 

 „(...) »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); 

 

 „(...) w równorzędnym roku 1918 powinniśmy się spodziewać 

kompletnego obalenia nominalnego duchowego Izraela, czyli upadku 

Babilonu” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 152; por. edycja ang. 1917 

s. 129). 

 

 Oto inny przykład: 

 

„A. D. 1874 – Żniwa chrześcijańskie – A. D. 1914” (Thy Kingdom 

Come 1891 s. 132); 

 

 „(...) po Chr. 1874 – Żniwo chrześciańskie – po Chr. 1915” 

(Przyjdź Królestwo Twoje 1919 s. 136; por. Thy Kingdom Come 

1898, 1911, 1923 s. 132 – A. D. 1915); 

 

 „40 lat upadku od R. P. 1918, koniec wieku, czyli żniwo dł. 40 

lat” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 713; por. edycja ang. 1917 s. 

595). 

 Patrz też powyżej uwaga o Nadszedł Czas 1919 s. 277. 

 

 Przejdźmy teraz do wydarzeń, które miały mieć miejsce w roku 

1918. Przypominamy jedno najważniejsze: 

 

 „(...) w równorzędnym roku 1918 powinniśmy się spodziewać 

kompletnego obalenia nominalnego duchowego Izraela, czyli upadku 

Babilonu” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 152; por. edycja ang. 1917 

s. 129). 

 

 Jakie były jeszcze inne oczekiwania związane z tym rokiem, 

prócz tych, które wymieniliśmy w rozdziale o roku 1917? Oto one: 
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zabranie do nieba badaczy, zniszczenie chrześcijaństwa, koniec 

siódmej epoki ludzkości, plagi, rewolucja, koniec żniwa i inne: 

 

 „Nasze zatem przedstawienie jest, że uwielbienie Maluczkiego 

Stadka nastąpi na wiosnę 1918 roku i to będzie pół drogi między 

zakończeniem Niebieskiej Drogi w roku 1921” (Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 72, 75; por. edycja ang. 1917 s. 64); 

 

 „[Ap 3:22] Co Duch mówi zborom. – O siedmiu epokach, 

opisanych w poprzednich dwóch rozdziałach, kończących się 

szczególnie w R. P. 73, 325, 1160, 1378, 1518, 1874 i 1918” 

(Dokonana Tajemnica 1925 s. 83); 

 

 „Jasnem jest, że godzina bólów Nominalnego Syonu przypada na 

Wielkanoc 1918 r. (...) W tym czasie można napewne sądzić, że 

upadli aniołowie zaatakują umysły wielu osób z nominalnego 

kościoła, doprowadzając ich do bardzo niemądrego postępowania i 

sprawią, że osoby te zginą z rąk zbuntowanych mas ludowych, które 

następnie czeka taki sam los” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 151); 

 

 „W uwagach w Obj. 3:14 podano słuszne przyczyny rozpoczęcia 

uwolnienia maluczkiego stadka około Wielkanocy 1918 roku. (...) 

Francuzka rewolucya jest przeznaczonym od Boga obrazem tych 

wypadków, które się teraz rozgrywają, dlatego spodziewamy się, że 

Prawda będzie się spotykać z potępieniem przez trzy i pół roku, to 

jest od wiosny 1918 roku, do jesieni 1921. Dobrze jest jednak 

zapamiętać, że proroctwo dane jest nie dla zaspokojenia ciekawości, 

lecz aby umożliwić ludziom Pańskim rozpoznanie powstających 

wypadków. Pod tym względem wszelkie rozprawianie naprzód o 

datach może doprowadzić do splamienia, jak to często wykazuje 

doświadczenie kościoła. Ale fakt ten nie jest jeszcze wystarczającą 

przyczyną, aby obchodzić się obojętnie z chronologią” (Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 212); 

 

 „Przypuszczamy, że »trzęsienie ziemi« zajdzie wcześnie w roku 

1918, a »ogień« przyjdzie w odpowiedni sposób” (Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 214); 
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 „Aż do r. 1918, według żydowskiej rachuby, począwszy od jesieni 

r. 1917, cywilne władze stanowiły »mur żelazny«, chroniący lud 

Boży, który opowiada Poselstwa Prawdy” (Dokonana Tajemnica 

1925 s. 440); 

 

 „Było to w jesieni roku 1916 – rok sześć miesięcy przedtem 

zanim miasto zaczęło być chłostane na wiosnę 1918 roku...” 

(Dokonana Tajemnica 1925 s. 551); 

 

 „[Obj 18:7] Przyjdą plagi. – Śmierć, smutek, głód i ogień. 

 W jeden dzień. – W roku 1918” (The Finished Mystery 1917 s. 

280); 

 

 „Oczekiwać im tylko trzeba na odejście ostatnich z klasy Eliasza, 

wiosną 1918” (The Finished Mystery 1917 s. 334); 

 

 „Bóg powierzył tę pracę dla wiernego ludu Swego. Reformujący 

nie mieli zmieniać swego stanowiska, ale stale atakować systemy 

kościelne, aż do końca oblężenia, które powinno zakończyć się w 

1918. Żydowski rok 1918 zacznie się w październiku 1917” (The 

Finished Mystery 1917 s. 395-396); 

 

 „Ezech 5:2, 12, 16, 17 odnoszą się (...) do zniszczenia 

chrześciaństwa w latach od 1914 do 1918 A. D.” (The Finished 

Mystery 1917 s. 398); 

 

 „Jest to Dzień Pomsty, który się rozpoczął od światowej wojny w 

roku 1914, a który jako burza poranna zerwie się w 1918” (The 

Finished Mystery 1917 s. 404); 

 

 „Rok 1918 z jego straszliwą rewolucją i przeraźliwą anarchią jest 

już bliski” (The Finished Mystery 1917 s. 405); 

 

 „To przedstawia, że podczas Żniwa, od roku 1878 do 1918, kiedy 

Pastor Russell ogłosił (...) nadchodzący upadek chrześcijaństwa” 

(The Finished Mystery 1917 s. 422); 
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 „Do roku 1878 nominalny kościół był w pewien sposób Świątnicą 

Bożą czyli Świątynią. Ale od tego czasu – aż do punktu 

kulminacyjnego w 1918 – zaczął On [Bóg] ją usuwać przez plagi i 

ciosy błędnych nauk i uczynków z Boskiego dozwolenia” (The 

Finished Mystery 1917 s. 484); 

 

 „Również w roku 1918, kiedy Bóg będzie niszczył ogół 

kościołów i zabijał miliony członków kościelnych, ci co uciekną 

przed zniszczeniem zbliżą się do dzieł Pastora Russella” (The 

Finished Mystery 1917 s. 485); 

 

 „(...) po upadku odstępczego kościelnictwa w rewolucji, w 1918 

roku przyjdzie koniec dla różnych niezgodnych, niechrześcijańskich 

elementów w Chrześcijaństwie” (The Finished Mystery 1917 s. 486); 

 

 „Ten system i jego stronnicy okażą zasadniczo swoją 

niechrześcijańską naturę, kiedy chrześcijaństwo (Jeruzalem) wpadnie 

w ręce rewolucjonistów w 1918 roku” (The Finished Mystery 1917 s. 

489); 

 

 „W roku 1918, kiedy Chrześcijaństwo, jako system pójdzie w 

zapomnienie (grób)” (The Finished Mystery 1917 s. 513); 

 

 „Kiedy Bóg zagasi w roku 1918 światło Chrześcijaństwa, 

zamroczy umysły kościelnictwa (niebiosa)” (The Finished Mystery 

1917 s. 515); 

 

 „(...) wiadomości co do spełnienia się tego, że Chrześcijaństwo 

dobyła szturmem anarchia, mógłby świat oczekiwać około 27 

kwietnia 1918” (The Finished Mystery 1917 s. 530). 

 

 Jak powyższe teksty zmieniono w polskiej edycji cytowanej 

książki z roku 1925, ukażemy w rozdziale Reinterpretacje tekstów o 

latach 1914-1922. 

 Trzeba tu także wspomnieć, że z tych wielu zapowiedzi 

Towarzystwa Strażnica jedna z nich wydaje się być przynajmniej 

częściowo trafioną (co do wyznaczonego roku, a nie miesiąca). Oto 

te słowa, dotyczące tekstu Ap 13:5 oraz 42 miesięcy: 
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 „Przez czterdzieści i dwa miesiące. – 1260 dni, czyli czas, czasy i 

pół czasu; co się wypełniło w 1260 literalnych latach, od R. P. 539 

do 1799 (Obj. 11:2). Jako drugorzędne wypełnienie możnaby 

spodziewać się końca rządów Kajzera i innych jego wyrazicieli w 42 

literalnych miesiącach od 1 sierpnia 1914 r. Niektórzy badacze 

proroctw spodziewają się widzieć w niemieckim cesarzu lub w 

innym pojedynczym człowieku przepowiedzianego Antychrysta. – 

Obj. 11:11” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 237; por. edycja ang. 

1917 s. 197). 

 

 Jak widzimy, choć dziś Towarzystwo Strażnica przyznaje, że 

wojna lat 1914-1918 zakończyła się w listopadzie roku 1918 (np. 

Przebudźcie się! Nr 24, 2005 s. 4), to jednak wyznaczenie upadku 

„Kajzera” na luty 1918 roku można uznać za częściowo trafione 

wypełnienie. Chociaż rok się zgadza. Natomiast sam cesarz Wilhelm 

II (1859-1941) „po rewolucji listopadowej 1918 zbiegł do Holandii i 

abdykował” (Encyklopedia PWN w trzech tomach Warszawa 1999, t. 

3, hasło: Wilhelm II). 

 

 Przedstawiamy też kilka oczekiwań, proroctw i wspomnień 

Towarzystwa Strażnica dotyczących roku 1918: 

 

„Wszyscy ludzie zapytują: Co nam rok 1918 przyniesie? Świat 

spodziewa się i wyczekuje rzeczy, które w obecnym czasie są jego 

najwyższym ideałem, a mianowicie: pokój, dostatek, zdrowie i 

szczęśliwość. Chrześcijanin zaś wygląda wypełnienia się nadziei 

Kościoła. (...) Chrześcijanin zaś zapytuje: »Kiedy wejdziemy do 

świątyni Boga naszego i ujrzymy naszego Pana twarzą w twarz i 

kiedy otrzymamy Jego pochwałę?...«” (Strażnica Nr 3, 1918 s. 35; 

ang. Strażnica 01.01 1918 s. 6191, reprint). 

 

„Czas Pogan się skończył, królowie ziemi wypełnili swoje dni. 

Samowładne królestwa wzajemnie się niszczą, a ich istnienie jest 

kwestją krótkiego czasu – dni” (Strażnica Nr 3, 1918 s. 36; ang. 

Strażnica 01.01 1918 s. 6192, reprint). 
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„Rok, w którym pozostali członkowie kościoła, na większą skalę, 

przechodzić będą poza zasłonę, jest rok rozpoczynający się w 

Październiku 1917; zatem, północ tego dnia (licząc dzień od zachodu 

słońca) przypada około stycznia roku 1918-go” (Strażnica maj 1918 

s. 76 [ang. Strażnica 15.04 1918 s. 6238, reprint]). 

 

For the hour: The hour of judgment, 1918 (The Revelation of 

Jesus Christ – According to the Sinaitic Text 1918 s. 102). 

 

 W polskiej książce pt. Dokonana Tajemnica identyczny tekst 

oddano następująco: 

 

 „Na godzinę. – Godzina sądu, roku 1918” (Dokonana Tajemnica 

1925 s. 195); 

 

For in one hour is thy judgment come. – In the one year 1918. – 

Rev. 17:12 (The Revelation of Jesus Christ – According to the 

Sinaitic Text 1918 s. 157). 

 Tłumaczenie: „W jedną godzinę przyszedł sąd twój. – W jednym 

roku 1918”; 

 

We anticipate that the “earthquake” will occur during 1918, and 

that the “fire” will come in the fall of 1920 (The Revelation of Jesus 

Christ – According to the Sinaitic Text 1918 s. 110). 

 Tłumaczenie: „Przypuszczamy, że »trzęsienie ziemi« zajdzie 

podczas roku 1918, a »ogień« przyjdzie jesienią w 1920”; 

 

 Apparently due to end for the little flock in 1918, and for the great 

company three and one-half years later... (The Revelation of Jesus 

Christ – According to the Sinaitic Text 1918 s. 62). 

Tłumaczenie: „Najwyraźniej termin końca dla małej trzódki 

nastąpi w 1918 roku, a dla wielkiej kompanii trzy i pół roku 

później...”. 

 

 „Tak mówi Bóg Jehowa do kleru, począwszy od Papieża do 

kardynałów: Biada – rewolucya i anarchia czeka was od 1918 r. – 

biada klerowi...” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 618). 
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„Gdy widzi datę zaznaczoną tak wyraźnie, umysł ograniczony 

bardzo łatwo przychodzi do przekonania, że wszystka praca, jaka 

musi być zrobiona, koncentrować się musi koło niej, i dlatego wielu 

było skłonnych do spodziewania się więcej aniżeli faktycznie było 

przepowiadane. Tak było w roku 1844, w 1874, w 1878, jak i w 1914 

i w 1918” (Strażnica 01.07 1922 s. 195 [ang. 15.05 1922 s. 150]). 

 

 „Do roku 1918 wierni chrześcijanie na ziemi wyglądali chwili, 

kiedy Pan ukończy pracę kościoła Bożego na ziemi i wszystkich ich 

zabierze do niebiańskiej chwały” (Proroctwo 1929 s. 78); 

 

 „(...) podczas ogniowych doświadczeń w roku 1918 wielka ich 

liczba odpadła od Pana i powróciła do świata. Wielu z nich po tym 

czasie wyglądało, ażeby Pan przyszedł i zabrał ich do nieba, do 

czego szczególnie uważali rok 1914 za odpowiednią porę. (...) W 

ogniowej próbie, która potem, mianowicie w roku 1918, nastała, 

wielu z nich okazało się zawiedzionymi, stali się bojaźliwymi, 

utracili swoją wiarę i odpadli” (jw. s. 97); 

 

 „W pełnych ucisku czasach roku 1918 sądzili prawdziwi 

naśladowcy Chrystusa, że praca wybranych na ziemi już się 

skończyła. W czasie następnego roku niektórzy prawdziwi 

naśladowcy Chrystusa poznali jednak, że wiele jeszcze jest do 

czynienia, i podczas okresu czasu od roku 1919 do 1923 nastąpiło 

wielkie przebudzenie się między temi, którzy miłowali Pana” (jw. s. 

204); 

 

 „Gdy w latach 1917 i 1918 przyszło doświadczenie na kościół 

Boży, wtedy wielu z tych odpadło, którzy dotąd byli przywódcami w 

kościele...” (Światło 1930 t. I, s. 20); 

 

God's faithful people on the earth emphasized the importance of 

the dates 1914 and 1918 and 1925. They had much to say about 

these dates and what would come to pass, but all they predicted did 

not come to pass. (Vindication 1931 t. 1, s. 146). 

Tłumaczenie: „Wierni ludzie Boży na ziemi podkreślali ważność 

dat 1914, 1918 i 1925. Mieli dużo do powiedzenia o tych datach i o 
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tym, co się wówczas wydarzy, lecz nie wydarzyło się nic z tego 

wszystkiego, co przepowiadali”. 

 

„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. Jesteśmy 

zdania, że Armagiedon będzie tym wielkim ‘trzęsieniem ziemi’, o 

którym mowa jest w Objawieniu. (Obj. 16:16-18) W tej wielkiej 

rewolucji oraz idącej w ślad za nią anarchii zmiecione zostaną 

wszystkie urządzenia ziemskie. Wynik gniewu, nienawiści i walk, 

gdyby im pozwolono trwać na czas nieokreślony byłby tak straszny, 

że sprowadziłyby one zniszczenie rodzaju ludzkiego. Lecz dla 

wybranych, by oni mogli rozpocząć swe chwalebne panowanie, Bóg 

skróci tę rzeź, ustanawiając swoje Królestwo pod władzą Chrystusa i 

jego wybranego kościoła«. Walka Armagiedonu nie wybuchła 

jednak w roku 1918” (Strażnica Nr 19, 1949 s. 1-2, art. pt. Życie bez 

końca przez miłosierdzie [ang. 01.06 1949 s. 163]); 

 

„Wojna ta zaczęła się już chylić ku końcowi, kiedy w niedzielę 24 

lutego 1918 roku ówczesny prezes Towarzystwa Strażnica (Watch 

Tower Bible Tract Society) wygłosił w kalifornijskim mieście Los 

Angeles przemówienie: »Świat się kończy –  miliony obecnie 

żyjących mogą nigdy nie umrzeć«. W przemówieniu tym 

wyłuszczono nadzieję, że nie będzie więcej trzeba umierać, ale 

można nawet przeżyć »wielki ucisk«, jaki się na ziemi rozpoczął, 

przetrwać bitwę Armagedonu i bezpośrednio dostać się do nowego 

porządku rzeczy pod panowaniem niebiańskiego Królestwa Bożego, 

gdzie władzę sprawować będzie Chrystus” (Strażnica Nr 1, 1967 s. 

7). 

 

 „Te dzieci Boże spodziewały się wówczas, że pierwsza wojna 

światowa przejdzie w ogólnoświatową rewolucję, że ta rewolucja 

obróci się w anarchię, a ta z kolei wpędzi wszystkie narody tego 
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świata w Armagedon” (Strażnica Nr 17, 1959 s. 6 [ang. 15.11 1958 

s. 691]); 

 

 „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!” (Życie wieczne w wolności synów Bożych 

1970 s. 229-230); 

 

 „Bracia wiele się spodziewali po roku 1918. Niektórzy byli pewni, 

że nadejdzie koniec ich ziemskiej wędrówki i nieraz dawali wyraz tej 

nadziei wobec przyjaciół i znajomych. Na przykład siostra Schünke z 

Barmen wyjaśniła swym współpracowniczkom, że jeśli któregoś 

dnia nie przyjdzie do pracy, będzie to oznaczało, że została 

»zabrana«. Tak samo jak w roku 1914, gdy te nadzieje się nie 

spełniły, niektórzy się rozczarowali i odpadli” (Działalność 

Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożytnych. Według 

Rocznika świadków Jehowy na rok 1974 1975 s. 9); 

 

 „Sądzili też, że wojna, która w tym roku wybuchła, bezpośrednio 

doprowadzi do końca świata podległego Szatanowi. Później jednak 

chrześcijańscy pomazańcy zrozumieli, że czeka ich jeszcze na ziemi 

wiele pracy” (Strażnica Nr 20, 1990 s. 19-20); 

 

 „Wkrótce potem członków zarządu Towarzystwa aresztowano, a 

21 czerwca 1918 roku skazano (...) Czyżby nadszedł już czas na 

zjednoczenie się z Panem w chwale niebiańskiej? Kilka miesięcy 

później skończyła się wojna. Następnego roku przedstawicieli 

Towarzystwa zwolniono. W dalszym ciągu pozostawali w ciele. Ich 

oczekiwania się nie spełniły...” (Świadkowie Jehowy – głosiciele 

Królestwa Bożego 1995 s. 211); 

 

 „Nadszedł rok 1918, a ostatek, czyli pozostali z grona 

pomazańców, ciągle jeszcze był na ziemi” (jw. s. 245); 

 

 „Kolejną próbą były niespełnione oczekiwania. Chociaż Strażnica 

słusznie wskazywała na rok 1914 jako rok zakończenia Czasów 
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Pogan, to bracia nie rozumieli jeszcze, co tak naprawdę on przyniesie 

(Łuk 21:24). Sądzili, że Chrystus zabierze wtedy namaszczoną klasę 

oblubienicy do nieba, aby mogli tam wspólnie panować. Jednak 

nadzieje te się nie ziściły. Pod koniec 1917 roku w Strażnicy 

ogłoszono, że wiosną roku 1918 dobiegnie końca 40-letni okres 

żniwa. Ale dzieło głoszenia nie ustało. Podany termin minął, a ono 

rozwijało się dalej. Strażnica wyjaśniła, że żniwo rzeczywiście się 

skończyło, lecz wciąż trwa zbieranie pokłosia. Mimo to niejeden 

poczuł się rozczarowany i przestał służyć Jehowie” (Królestwo Boże 

panuje! 2014 s. 23). 

 

 Warto tu dodać, że dość szeroko temat roku 1918 omawia w swej 

książce Raymond Franz (1922-2010), były członek Ciała 

Kierowniczego Świadków Jehowy (1971-1980). Przedstawia on też 

fotokopie publikacji Towarzystwa Strażnica (patrz Kryzys sumienia 

R. Franz, 2006 s. 231-241, 257-262). 

 

 Ciekawe, że Towarzystwo Strażnica napisało kiedyś, że 

„literalny” Armagedon już był w roku 1918: 

 

„Przegrodę tę Żydzi nazywali Megido, czyli walką Gór, a Grecy 

Armagedonem, co oznaczało to samo. Kiedy generał Allenby zabrał 

Palestynę Turkom, uczynił to dzięki opanowaniu tego grzbietu. 

Literalna walka Armagedonu rozegrała się tam w lecie r. 1918” 

(Złoty Wiek 15.07 1926 s. 39 [ang. 24.06 1926 s. 389]). 

 

 Czyżby od tej pory oczekiwano na „symboliczny” Armagedon? 

 

Rok 1919 – data bez oczekiwań? 

 

 Wydaje się, że rok 1919 nie miał wyznaczonych jakichś 

konkretnych oczekiwań ze strony Towarzystwa Strażnica. 

Pracownicy zarządu, z prezesem J. F. Rutherfordem na czele, zostali 

7 maja 1918 roku aresztowani i dopiero 25 marca 1919 roku 

uwolniono ich z więzienia. W tym czasie właściwie nie było komu 

narzucać głosicielom nowych koncepcji chronologicznych. Wszak 

dopiero co zakończyła się pierwsza wojna światowa, która nie 
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przekształciła się w Armagedon, jak tego oczekiwano (patrz rozdział 

poprzedni). 

 Jednak Towarzystwo Strażnica wspomina, że jego urzędnicy 

jakby spodziewali się zabrania do nieba nie tylko w roku 1918, ale i 

w 1919: 

 

 „Wkrótce potem członków zarządu Towarzystwa aresztowano, a 

21 czerwca 1918 roku skazano (...) Czyżby nadszedł już czas na 

zjednoczenie się z Panem w chwale niebiańskiej? Kilka miesięcy 

później skończyła się wojna. Następnego roku przedstawicieli 

Towarzystwa zwolniono. W dalszym ciągu pozostawali w ciele. Ich 

oczekiwania się nie spełniły...” (Świadkowie Jehowy – głosiciele 

Królestwa Bożego 1995 s. 211). 

 

 Dopiero po latach omawianej dacie nadano specjalne znaczenie. 

Oto ono: 

 

 „Nierządnica Babilon Wielki jest skazana na zagładę! Z wyroku 

Jehowy Boga doznała już upadku w roku 1919. (...) Egzystując tak w 

upadłym stanie, zbliża się ona teraz do swej okropnej ostatecznej 

zagłady” (Strażnica Nr 18, 1964 s. 12). 

 

 Właściwie dla roku 1919 istniały tylko zapowiedzi, które 

obejmowały tę datę w jakimś periodzie np. 1917-1920, 1918-1921 

czy 1914-1925. Oto trzy przykłady: 

 

 „Trzy dni, w których Faraon ścigał Izraelitów na puszczy, 

wyobrażają trzy lata od 1917 do 1920, w którym to czasie posłańcy 

Faraona będą pochłonięci w morzu anarchii” (The Finished Mystery 

1917 s. 258); 

 

 „Francuzka rewolucya jest przeznaczonym od Boga obrazem tych 

wypadków, które się teraz rozgrywają, dlatego spodziewamy się, że 

Prawda będzie się spotykać z potępieniem przez trzy i pół roku, to 

jest od wiosny 1918 roku, do jesieni 1921” (Dokonana Tajemnica 

1925 s. 212); 
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 „Świątnica ta (...) i kapłańskie pokolenie stanowią typ i symbol 

»przyszłych dóbr« po wojnach, rewolucji i anarchii okresu między 

rokiem 1914 a 1925” (The Finished Mystery 1917 s. 569; por. Księga 

Prorocka Ezechiela 1919 s. 260). 

 

Jak powyższe teksty zmieniono w polskiej edycji cytowanej 

książki z roku 1925, ukażemy w rozdziale Reinterpretacje tekstów o 

latach 1914-1922. 

 

 Trzeba tu dodać, że C. T. Russell w nowej Przedmowie Autora do 

tomu pt. Przyjdź Królestwo Twoje z 1 października 1916 roku 

zasugerował swoim zwolennikom zabranie ich do nieba w ciągu 

trzech lat, a więc do roku 1919: 

 

 „Radujemy się widząc innych, którzy przychodzą do znajomości 

Prawdy i przygotowują się na »Wesele«. Widać z tego, że »drzwi« 

jeszcze nie zostały zamknięte, ale wnioskujemy że w niezadługim 

czasie, możebne za rok lub dwa albo trzy – zupełna liczba 

Wybranych uzupełni się, a wtedy wszyscy przejdą poza Zasłonę i 

drzwi zostaną zamknięte” (Przyjdź Królestwo Twoje 1923 s. I-II). 

 

Rok 1920 – oczekiwana wojna 

 

 Wydaje się, że zmarły w roku 1916 prezes Towarzystwa Strażnica 

C. T. Russell wybiegał myślami w przyszłość, spodziewając się, że 

jeśli nie rok 1914, to może rok 1920 wypełni jego oczekiwania co do 

„końca”. Oto jego wypowiedzi z roku 1910 i 1914 i wcześniejsza 

jednego z jego przyjaciół zamieszczona w Strażnicy: 

 

 „Pytanie (1910). (...) Nigdy nie mówiliśmy, iż w rzeczach tych 

jesteśmy nieomylni. Wierzymy w nie, wierzyliśmy od początku i 

działamy według tego wierzenia. Lecz gdy październik 1914, lub 

październik 1920 nadejdą a wielkiego ucisku nie będzie i Kościół nie 

zostanie przemieniony, to jeszcze wiara nasza w Boski plan wieków 

nie zostanie zburzona ani na chwilę” (Co kaznodzieja Russell 

odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania 1947 [ang. 1917] s. 

403-404 [w edycji angielskiej na stronie 556 podany jest rok 1915, a 
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nie rok 1914; patrz też podobnie Co powiedział Pastor Russell 2015 

s. 556). 

 

„[Wypowiedź z 1914 r.] Jeżeli dojdziemy do zupełnego końca 

1914 roku i nic się nie wydarzy po tym czasie, co wskazywałoby na 

ustanowienie Królestwa Chrystusowego między ludźmi, może wtedy 

będziemy musieli rozpatrzyć ponownie tę sprawę, lecz nie prędzej aż 

wtedy będziemy potrzebowali to uczynić. Obecnie druga strona 

potrzebuje udowodnić, że tak nie będzie. Dlaczego myślicie [ed. 

2015: myślimy], iż to się stanie w październiku, 1914 roku (...). 

Dlaczego mniemamy, że 1914 r. ma być wypełnieniem się Czasu 

Pogan? Z jakiej racji ma być w 1914 a nie w innym roku? [w ed. z 

2015 r. są tu słowa: Z jakiego powodu uważamy, że przyjdzie to w 

1914, a nie w 1910 czy 1920?]” (Co kaznodzieja Russell odpowiadał 

na zadawane jemu liczne pytania 1947 [ang. 1917] s. 62; por. Co 

powiedział Pastor Russell 2015 [ang. 1917] s. 83). 

 

Six years dividing the land. Great time of Trouble until 1920 (The 

Watchtower 15.06 1905 s. 3579 [reprint]). 

Tłumaczenie: „Sześć lat dzielenia ziemi. Czas wielkiego ucisku 

do 1920 roku”. 

 

 Również po śmierci Russella rok 1920 odgrywał pewną rolę. Oto 

zapowiedzi z nim związane: 

 

 „Jakaś interesująca rzecz w związku z założeniem Królestwa 

może zacząć się w roku 1920, w sześć lat po rozpoczęciu się 

Wielkiego Czasu ucisku” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 213); 

 

 „Przypuszczamy, że »trzęsienie ziemi« zajdzie wcześnie w roku 

1918, a »ogień« przyjdzie jesienią w 1920” (The Finished Mystery 

1917 s. 179); 

 

 „Nawet republiki znikną jesienią 1920” (The Finished Mystery 

1917 s. 258); 

 

 „Trzy dni, w których Faraon ścigał Izraelitów na puszczy, 

wyobrażają trzy lata od 1917 do 1920, w którym to czasie posłańcy 
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Faraona będą pochłonięci w morzu anarchii” (The Finished Mystery 

1917 s. 258); 

 

 „Masy ludzkości, nie będące pod religijnym ograniczeniem – stan 

ogólny na całym świecie w czasie anarchii, jaka najbardziej będzie 

się srożyć jesienią 1920” (The Finished Mystery 1917 s. 313); 

 

 „Nawet ani jeden ślad z niego [ruchu rewolucyjnego] nie przetrwa 

zniszczenia, jakie sprawi ogólnoświatowa anarchia, która nastąpi 

jesienią 1920” (The Finished Mystery 1917 s. 542; por. ten sam 

zmieniony fragment poniżej – „od 1920 do 1921”). 

 

We anticipate that the “earthquake” will occur during 1918, and 

that the “fire” will come in the fall of 1920 (The Revelation of Jesus 

Christ – According to the Sinaitic Text 1918 s. 110). 

 Tłumaczenie: „Przypuszczamy, że »trzęsienie ziemi« zajdzie 

podczas roku 1918, a »ogień« przyjdzie jesienią w 1920”. 

 

 Widzimy więc, że choć rok 1920 nie miał być okresem wielkich 

zmian dla samych głosicieli Towarzystwa Strażnica, to jednak miało 

ten czas nawiedzić „morze anarchii”, wojna, „ogień”, znikanie 

republik oraz „interesująca rzecz w związku z założeniem 

Królestwa”. 

Jak powyższe teksty zmieniono w polskiej edycji cytowanej 

książki z roku 1925, ukażemy w rozdziale Reinterpretacje tekstów o 

latach 1914-1922. 

 Warto tu dodać, że dość szeroko temat roku 1920 omawia w swej 

książce Raymond Franz (1922-2010), były członek Ciała 

Kierowniczego Świadków Jehowy (1971-1980). Przedstawia on też 

fotokopie publikacji Towarzystwa Strażnica (patrz Kryzys sumienia 

R. Franz, 2006 s. 241-244). 

 

 Znana jest też wypowiedź prezesa J. F. Rutherforda, który w roku 

1920 stwierdził, że „nie spodziewa się” do roku 1923 być jeszcze „z 

tej strony zasłony”: 

 

„(...) uchwalono zmienić statut Towarzystwa, by wybory się nie 

odbywały co roku, lecz co 3 lata. Następnie zmieniona została data 
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samych wyborów; do tej pory wybory odbywały się 3 Stycznia, 

obecnie zaś będą odbywać się 31 Października. Dzień ten, jest dla 

nas pamiętnym z powodu przemiany drogiego nam brata K. T. 

Russell’a. Zatem następne wybory odbędą się 31 października 1923 

r. (...) Brat J. F. Rutherford, dziękując braciom za ufność, wyraził 

nadzieję, że nie spodziewa się tak długo służyć braciom na wolności 

i z tej strony zasłony” (Strażnica 01.02 1920 s. 48 [ang. 15.01 1920 

s. 31]). 

 

Rok 1921 – koniec powoływania do nieba 

 

 Wyznaczony rok 1921 mógł tak samo łatwo powstać, jak 

wskazane lata 1914, 1915 i 1918. Po prostu okres 40 lat wystarczyło 

dodać do roku 1881 (rok równie ważny jak 1874 i 1878) i 

otrzymywano rok 1921 (patrz poniżej), identycznie jak poprzednie 

daty. 

 Rok 1921 był czasem, gdy już zakończyć się miało powoływanie 

do drugiej klasy niebiańskiej (Wielkie Grono) i wtedy spodziewano 

się zabrania jej do nieba. Oto teksty o tym: 

 

 „Siedem dni przed potopem reprezentuje siedem lat od roku 1914 

do 1921 w środku których »tygodnia lat« ostatnie członki Mesjasza 

przejdą poza zasłonę. Klasa Wielkiego Grona zostanie odcięta przy 

końcu (...) Nasze zatem przedstawienie jest, że uwielbienie 

Maluczkiego Stadka nastąpi na wiosnę 1918 roku i to będzie pół 

drogi między zakończeniem Niebieskiej Drogi w roku 1921. Trzy 

dni (trzy lata 1918-1921) bezowocnego szukania Eliasza (2 Ks. Król. 

2:17, 18) podtrzymuje ten pogląd” (The Finished Mystery 1917 s. 64; 

por. polska edycja z roku 1925 s. 72, 75, w której jednak usunięto 

słowa: „od roku 1914 do 1921”). 

 

 Apparently due to end for the little flock in 1918, and for the great 

company three and one-half years later... (The Revelation of Jesus 

Christ – According to the Sinaitic Text 1918 s. 62). 

Tłumaczenie: „Najwyraźniej termin końca dla małej trzódki 

nastąpi w 1918 roku, a dla wielkiej kompanii trzy i pół roku 

później...”. 
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 Przed tym zabraniem do nieba w roku 1921 spodziewano się dla 

tej klasy męczeństwa: 

 

 „Prawda będzie się spotykać z potępieniem przez trzy i pół roku, 

to jest od wiosny 1918 roku, do jesieni 1921. To da Wielkiej 

Kompanii sposobność do męczeństwa i da możliwość jeszcze innym 

przez trzy i pół roku do wiosny 1925. Ponieważ świat przemyśli tę 

kwestię, niewątpliwie będzie całkowicie gotowy do wysłuchania 

głosu, który mówi z nieba. – Hbr 12:19” (The Finished Mystery 1917 

s. 177). 

 

 Równocześnie uczono, że w roku 1921 będzie trwała anarchia i 

upadanie systemów: 

 

 „Świątnica ta (...) i kapłańskie pokolenie stanowią typ i symbol 

»przyszłych dóbr« po wojnach, rewolucji i anarchii okresu między 

rokiem 1914 a 1925” (The Finished Mystery 1917 s. 569; por. Księga 

Prorocka Ezechiela 1919 s. 260); 

 

 It may be that these worldly systems will go down lo the fall of 

1921 (Millions Now Living Will Never Die! 1920 s. 111). 

 

 Podobnie to zdanie oddała wersja polonijna wydana w filii 

Towarzystwa Strażnica w Detroit: 

 

 „Możliwem jest, że te światowe systemy przepadną jesienią 1921-

go roku” (Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! 1920 s. 100). 

[Zdania tego brak w edycji krajowej (s. 76)!] 

 

 Inny tekst, dotyczący roku 1920, został dostosowany też do roku 

1921: 

 

„Nawet ani jeden ślad z niego [ruchu rewolucyjnego] ostatecznie 

nie przetrwa zniszczenia, jakie sprawi ogólnoświatowa anarchia, od 

1920 do 1921” (ang. Strażnica 01.03 1918 s. 213 [wydanie specjalne 

książki pt. The Finished Mystery]). 
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Por. powyżej te same słowa mówiące tylko o jesieni 1920 roku 

(The Finished Mystery 1917 s. 542). 

 

Jak powyższe teksty zmieniono w polskiej edycji książki pt. 

Dokonana Tajemnica z roku 1925, ukażemy w rozdziale 

Reinterpretacje tekstów o latach 1914-1922. 

 Wcześniej C. T. Russell pytany o długość cierpień po roku 1914 

wspominał, ale bez przekonania, o 7 latach, które wskazywały rok 

1921. Oto jego wypowiedź: 

 

 „Pytanie (1909). – Jak długo po roku 1914 będzie jeszcze trwał 

obecny stan chorób, cierpień i śmierci Adamowej? 

 Odpowiedź. – (...) Niektóre rzeczy w Piśmie Św. wskazują jakoby 

miały jeszcze trwać przez siedem lat, inne zaś jeden rok, lecz nic 

pewnego w tym względzie nie mamy” (Co kaznodzieja Russell 

odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania 1947 [ang. 1917] s. 

48). 

 

 Innym razem, w roku 1913, C. T. Russell pytany o rok 1921, 

odrzucał jakieś specjalne znaczenie dla niego: 

 

 „Pytanie (1913). – Jeżeli żniwo jest okresem czterdziestu lat a 

wezwanie do Żniwa nastąpiło w 1881 roku, gdy Strażnica została 

zalegalizowana, czy Żniwo nie miałoby się skończyć w roku 1921? 

 Odpowiedź. – Nigdy nie myśleliśmy nadać »Strażnicy« tak 

ważnego miejsca. (...) Myślimy, że Żniwo jest zaznaczone przez 

obecność Pana, a obecność Żniwiarza wskazuje na czas żniwa. 

Wierzymy z proroctw, że Pan przyszedł jako Żniwiarz w roku 1874. 

Myślimy, że proroctwa zaznaczają rozpoczęcie żniwa raczej a nie 

inne rzeczy” (jw. s. 57). 

 

 Jednak już w samym roku 1921 organizacja Świadków Jehowy 

też snuła jakieś oczekiwania i nadzieje związane z tą datą, o której 

napisała następująco: 

 

 „Jesteśmy zdaje się całkiem usprawiedliwieni, spodziewając się, 

że rok 1921-szy będzie jednym z ważnych lat w rozwoju planu 

Bożego. Rok 1914-ty zaznaczył się końcem innych narodów i 
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początkiem sądu Bożego na rzeczy widzialne i niewidzialne w 

cesarstwie Szatana, a teraz wieść głosimy, że królestwo jest tuż przed 

nami i że miliony z żyjących obecnie ludzi nigdy nie umrą; i podczas 

gdy to się dzieje, żywioły gromadzą się prędko na czas wielkiego 

ucisku, który może nastąpić wkrótce. Chociaż nikt nie może 

powiedzieć, co stanie się do końca roku, wszyscy Chrześcianie mogą 

mieć pewność, że każdy powinien być czynnym teraz w 

rozpowszechnianiu wieści Bożej, mającej się teraz spełnić, gdy 

jeszcze jest sposobność do pracy” (Strażnica 15.05 1921 s. 155 [ang. 

15.04 1921]). 

 

 Jednakże rok wcześniej organizacja ta zapowiadała upadek 

katolicyzmu i protestantyzmu w roku 1921: 

 

 Fall of Roman ecclesiasticism in the year ............1921 

 Fall of Protestantism in the year ...............1921 (ang. Strażnica 

01.06 1920 s. 174). 

 Tłumaczenie: 

„Upadek rzymskiego kościelnictwa w roku …………1921 

Upadek protestantyzmu w roku ………………...........1921”. 

 

„Poniższy list publikujemy jako ciekawą sugestię wartą 

rozważenia (...) W każdym razie publikujemy list, na ile jest on wart. 

(...) To proroctwo dotyczy jednak bardziej chrześcijaństwa 

europejskiego niż krajów spoza Europy. Jakie wydarzenia będą 

miały miejsce, począwszy od wiosny 1921 roku, jest to pokazane w 

bardzo dokładny sposób w tekście Ezechiela 5:2. (...) Zgodnie z 

wersetem 2 rozdziału 5 powiedziane jest, że całe chrześcijaństwo 

zginie w trzech częściach i na trzy sposoby. (...) Dlatego też, gdy 

okres 390 lat i 40 lat zakończy się odpowiednio wiosną 1921 roku, 

wówczas Babilon upadnie w Europie. (...) Jak dobrze się czujesz w 

Ameryce! Jednak w przyszłym roku, w 1921, kłopoty również cię 

nawiedzą” (ang. Strażnica 01.06 1920 s. 173-174). 

 

 Do takich dat doprowadziło autora cytowanego artykułu 

dodawanie (!): 

do roku 1531 dodano 390 lat i otrzymano rok 1921; 

 do roku 1881 dodano 40 lat i otrzymano rok 1921 (jw. s. 174). 
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Autor powyżej cytowanego artykułu (nazwisko jego zostało 

wykropkowane), będącego zarazem listem skierowanym do J. F. 

Rutherforda, skrupulatnie koryguje w nim naukę o roku 1918 na 

rzecz roku 1921. Korekty te proponuje nanieść w stosunku do książki 

pt. Dokonana Tajemnica (1917) oraz w nauce C. T. Russella. 

 Interesujące jest to, że J. F. Rutherford po ponad 10 latach 

wykorzystał to wyliczenie roku 1921 w swojej nowej książce i w 

Strażnicy, ale już w innym znaczeniu (patrz Vindication 1931 t. 1, s. 

48-49; ang. Strażnica 15.11 1937 s. 350-352): 

 

„W tym samym roku, 1921, Strażnica, z łaski Pańskiej, mogła 

zidentyfikować i opublikować prawdę o »bestii«, »obrazie bestii« i 

»obrzydliwości spustoszenia« (Objawienie 13). (...) Z końcem roku 

1921 minęło 390 lat i 40 lat wyrozumiałości Jehowy dla dwóch 

domów »zorganizowanego chrześcijaństwa«” (ang. Strażnica 15.11 

1937 s. 352). 

 

 Jak widzimy z powyższego, upadek chrześcijaństwa w roku 1921 

został z czasem zamieniony na koniec „wyrozumiałości Jehowy” dla 

niego. 

 

 W tamtym dawnym czasie pisano też o potępianiu prawdy w 

latach 1918-1921: 

 

and we therefore expected the three and a half years of 

proscription of the truth, from the spring of 1918 to the fall of 1921, 

which has already begun (The Revelation of Jesus Christ – 

According to the Sinaitic Text 1918 s. 109). 

 Tłumaczenie: „Prawda będzie się spotykać z potępieniem przez 

trzy i pół roku, to jest od wiosny 1918 roku, do jesieni 1921, co się 

już zaczęło”. 

 

 W roku 1921 podano też, że „prawdopodobnie” do momentu 

zabrania do nieba pozostało badaczom „zaledwie kilka miesięcy” lub 

„lat”: 
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 „Wiedząc przeto, że przyszliśmy już do końca ewangelicznej 

dyspensacyi i że czas na wywyższenie Kościoła jest tuż przed nami i 

że pozostaje prawdopodobnie zaledwie kilka miesięcy lub co 

najwyżej lat zanim ostatni zostanie wyniesiony do chwały, zrobimy 

dobrze, jeżeli przyjmiemy się urządzeniu Boskiemu i pilnie i 

uczciwie starać się będziemy stosować do niego (...) by Pan Bóg 

mógł wywyższyć nas na to stanowisko, na które nas powołał” 

(Strażnica 15.05 1921 s. 150 [ang. 01.05 1921]). 

 

Rok 1922 – data bez znaczenia? 

 

 Właściwie można powiedzieć, że rok 1922 był pierwszą datą, 

która nie miała wyznaczonych konkretnych wydarzeń. Owszem, były 

wcześniejsze wypowiedzi Towarzystwa Strażnica o „kilku latach” 

(np. z roku 1919), ale one nie wymieniały wprost roku 1922, choć 

mogły go sygnalizować. Przypomnijmy te stwierdzenia organizacji 

Świadków Jehowy: 

 

 „Te linie walki codziennie stają się coraz bardziej wyraźne. W 

każdym razie Armagieddon nie może jeszcze stoczyć swej Walki. 

Czasy pogaństwa mają przed sobą jeszcze kilka lat” (Strażnica 15.02 

1919 s. 63 [por. Walka Armagieddonu 1919 s. XXI-XXII]). 

 

 „Wykazaliśmy już (Tom II), że »Nadszedł czas« i że wypadki 

dnia Jehowy nawet teraz zbliżają się coraz bardziej do nas. Kilka lat 

następnych z konieczności muszą posłużyć do dojrzewania 

pierwiastków, jakie obecnie pracują w kierunku przepowiedzianego 

ucisku; stosownie do niezawodnych słów proroctwa, obecne 

pokolenie będzie świadkiem straszliwego kryzysu i przejdzie przez 

decydujące starcie” (Strażnica 01.02 1919 s. 36 [por. Walka 

Armagieddonu 1919 s. 33]); 

 

 „Tak wielka armia, jak opisana ona jest przez proroków i która ma 

dokonać tak cudownych rzeczy i nadto, jeżeli się zważy, że parę lat 

pozostaje do tego okresu szlachetnego żniwa, to prawdopodobnie 
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egzystuje ona już dziś i przygotowuje wielką rzeź” (Walka 

Armagieddonu 1919 s. 680-681); 

 

 „Jeszcze kilka lat a słońce sprawiedliwości zupełnie wejdzie 

niosąc na swoich skrzydłach zdrowie, aby błogosławić i podnieść 

gnębiony śmiercią świat” (Nadszedł Czas 1919 s. 183 [por. to samo 

zdanie w edycji z roku 1920]). 

 

 W roku 1922 ciągle aktualne były słowa z roku 1921, że 

„prawdopodobnie” do momentu zabrania do nieba pozostało 

badaczom „zaledwie kilka miesięcy” lub „lat”: 

 

 „Wiedząc przeto, że przyszliśmy już do końca ewangelicznej 

dyspensacyi i że czas na wywyższenie Kościoła jest tuż przed nami i 

że pozostaje prawdopodobnie zaledwie kilka miesięcy lub co 

najwyżej lat zanim ostatni zostanie wyniesiony do chwały, zrobimy 

dobrze, jeżeli przyjmiemy się urządzeniu Boskiemu i pilnie i 

uczciwie starać się będziemy stosować do niego (...) by Pan Bóg 

mógł wywyższyć nas na to stanowisko, na które nas powołał” 

(Strażnica 15.05 1921 s. 150 [ang. 01.05 1921]). 

 

 Po tym ‘zużyciu się’ zapowiedzi na lata 1914-1921, rok 1922 był 

czasem, kiedy wreszcie Towarzystwo Strażnica mogło rzeczywiście 

całkowicie poświęcić się kampanii roku 1925. Oto jego 

wspomnienia: 

 

 „Dobra nowina, ogłaszana w roku 1922 koncentrowała się 

głównie wokół tematu »Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą«. 

Towarzystwo wyznaczyło dzień 26 lutego 1922 roku jako dzień, w 

którym na całym świecie miał być wygłoszony wykład »Miliony 

(...)«. W Niemczech wygłoszono go w tym dniu w 121 miastach do 

około 70 000 słuchaczy. Drugim takim ogólnoświatowym dniem 

świadczenia był dzień 25 czerwca, w którym w Niemczech 

wygłoszono 119 wykładów do około 31 000 osób. W tym roku 

jeszcze dwa razy wygłaszano takie »ogólnoświatowe wykłady«, na 

których w Niemczech było obecnych 29 października 75 397 osób, a 

10 grudnia 66 143 osoby. A więc dobra nowina dotarła do 

tysięcznych rzesz” (Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w 



 

94 

 

czasach nowożytnych. Według Rocznika świadków Jehowy na rok 

1974 1975 s. 12). 

 

 W roku 1922 Towarzystwo Strażnica rozpoczęło też nadawać 

przez radio, poprzez które rozgłaszało wieści o milionach, które nie 

umrą i „roku 1925”. Oto relacje z tego wydarzenia: 

 

„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” (Strażnica 01.08 

1922 s. 228 [ang. 15.06 1922]). 

 

 „Pionier radiofonii zabiera głos. »Radio podaje, że zbliża się 

ogólnoświatowe millenium« – donosiła ukazująca się w Filadelfii 

gazeta Record w dniu 17 kwietnia 1922 roku. Dalej napisano: 

»Wykład sędziego Rutherforda transmitowany z Metropolitan Opera 

House. Mówca przemawia do mikrofonu, a jego słowa biegną wiele 

kilometrów drutem telefonicznym Bella do rozgłośni Howletta«. Tak 

zaczynał się artykuł o pierwszym radiowym przemówieniu J. F. 

Rutherforda, wygłoszonym w niedzielę 16 kwietnia 1922 roku w 

Metropolitan Opera House w Filadelfii w stanie Pensylwania. A jaki 

był temat przemówienia? »Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy 

nie umrą«. Obecni w tej hali stanowili nieliczną grupkę w 

porównaniu z audytorium składającym się mniej więcej z 50 000 

mieszkańców stanów Pensylwania, New Jersey i Delaware, którzy 

mogli wysłuchać przemówienia w swych domach przez prymitywne 

odbiorniki radiowe” (Dzieje Świadków Jehowy w czasach 

nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika 

Świadków Jehowy na rok 1975 s. 61). 

 

 Jednak ponieważ zagadnienie roku 1925 odbiega od naszego 

głównego tematu, dlatego poświęciliśmy mu uwagę w oddzielnym 

opracowaniu pt. Rok 1925 i Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy 

nie umrą! (2015). 

 Zaznaczamy, że w kilka lat później, gdy nic nie wydarzyło się w 

oczekiwanym roku 1925, Towarzystwo Strażnica wprowadziło (w 

roku 1926) nową wykładnię o „pokoleniu roku 1914”, która 

podtrzymywana była prawie do końca roku 1995. Pierwsze dwa 
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fragmenty tej nauki, z drugiej połowy lat 20. XX wieku, przytaczamy 

poniżej: 

 

„Pytanie: Kiedy nastąpi koniec tej epoki lub świata? 

Odpowiedź: Według chronologii Pisma koniec świata rozpoczął 

się w roku 1914. Ściśle o czasie wszystkie proroctwa odnoszące się 

do czasu końca świata zaczęły się spełniać po raz pierwszy w historii 

ziemi. Koniec świata nie jest sprawą natychmiastową, lecz 

stopniowym rozpadem starej organizacji społeczeństwa, który 

skończy się najsroższym czasem utrapienia, jaki zna ludzkość. 

Dokona się to za jednego pokolenia. Dokładna data ostatecznego 

upadku nie jest znana” (ang. Złoty Wiek 20.10 1926 s. 51, art. 

Biblijne pytania i odpowiedzi). 

 

„Przy rzece Jordan, Jehowa rozpoczął nowe pokolenie czyli nowe 

stworzenie, którego Głową jest Chrystus Jezus. Jezus później 

powołał dwunastu uczni (...). Jedenastu z nich, jak mamy dobre 

powody do wierzenia, tworzy część tego nowego stworzenia. 

Względem tego apostoł Piotr, w swoim pierwszym liście 2:9 pisząc 

do kościoła miał na myśli wybranych. Zatem jest pewna konkluzja, 

że Jezus odnosił się do nowego stworzenia, gdy mówił: »To 

pokolenie nie przeminie, ażeby to się wszystko stało«. To tedy daje 

nam do zrozumienia, że niektóre członki nowego stworzenia będą 

jeszcze na ziemi w czasie Armageddonu” (Strażnica 01.09 1927 s. 

269 [ang. 15.02 1927 s. 62]). 

 

 Jednak zanim naukę o „pokoleniu roku 1914” wprowadzono, 

znana była wypowiedź prezesa J. F. Rutherforda, który w roku 1920 

stwierdził, że „nie spodziewa się” do roku 1923 być jeszcze „z tej 

strony zasłony”: 

 

„(...) uchwalono zmienić statut Towarzystwa, by wybory się nie 

odbywały co roku, lecz co 3 lata. Następnie zmieniona została data 

samych wyborów; do tej pory wybory odbywały się 3 Stycznia, 

obecnie zaś będą odbywać się 31 Października. Dzień ten, jest dla 

nas pamiętnym z powodu przemiany drogiego nam brata K. T. 

Russell’a. Zatem następne wybory odbędą się 31 października 1923 

r. (...) Brat J. F. Rutherford, dziękując braciom za ufność, wyraził 
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nadzieję, że nie spodziewa się tak długo służyć braciom na wolności 

i z tej strony zasłony” (Strażnica 01.02 1920 s. 48 [ang. 15.01 1920 

s. 31]). 

 

 Ale to nie wszystko, gdyż jeszcze w roku 1917 Towarzystwo 

Strażnica napisało, że bardzo bliski jest już upadek papiestwa, a 

papież Benedykt XV (1914-1922), który zmarł w roku 1922, nie miał 

mieć już następcy! Oto słowa z angielskiej edycji książki pt. 

Dokonana Tajemnica z roku 1917: 

 

 See Z.'03-325 for a hint that Benedict XV will never have a 

successor. (He is personally the eighth pope reigning since 1799. 

Five of these popes had died prior to 1878. Here is a good secondary 

fulfilment.) (The Finished Mystery 1917 s. 269). 

 

 Takie same zdania posiadają angielskie edycje tej książki z roku 

1918, 1923, 1926, 1927 (s. 269) i wydanie dużego formatu, tak 

zwane ZG, z roku 1918 (s. 142). Oto fragment ten z polskich wydań 

książki pt. Dokonana Tajemnica z roku 1921 i 1923 (duży format): 

 

 „Zobacz Z. ‘03-325 na dowód, że Benedykt XV nigdy nie będzie 

miał następcy. (Jest on osobiście ósmym papieżem panującym od 

roku 1799. Pięciu tych papieży umarło przed rokiem 1878. Tu mamy 

dobre uboczne wypełnienie się.)” (Dokonana Tajemnica 1921 [duży 

format, tzw. magazynowy] s. 99). 

 

 „Wyjątek Z. ‘03-325 daje do zrozumienia, że Benedykt XV nigdy 

nie będzie miał następcy. (Jest on osobiście ósmym papieżem 

panującym od roku 1799. Pięciu tych papieży umarło przed rokiem 

1878. Tu mamy dobre uboczne wypełnienie się.)” (Dokonana 

Tajemnica 1923 [duży format, tzw. magazynowy] s. 102). 

[Wyjaśnienie: „Z. ‘03-325”, to ang. Strażnica 15.08 1903 s. 325] 

 Patrz też edycja francuska Le Mystère de Dieu Accompli 1918 s. 

317. 

 

 Widzimy, że zapowiedź Towarzystwa Strażnica okazała się 

fałszywym proroctwem. Po Benedykcie XV (1914-1922) było już 
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kilku papieży (Pius XI, Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I, 

Jan Paweł II), aż po Benedykta XVI i Franciszka. 

 Pewnie dlatego w kolejnych polskich edycjach omawianej książki 

Towarzystwo Strażnica usunęło ten fragment! Każdy kto zaglądnie 

do książkowego nakładu (zwykły format) z roku 1923 i 1925 może 

się o tym przekonać (patrz s. 320). Również w niemieckiej edycji z 

roku 1925 nie ma powyższego fragmentu (patrz Das Vollendete 

Geheimnis 1925 s. 361). 

 Ciekawe tylko dlaczego nie dokonano takiej operacji w 

angielskich edycjach? Czy może głosiciele pochodzenia polskiego z 

tej organizacji, z kraju typowo katolickiego, wiedzieli, iż ich 

fałszywa zapowiedź wiąże się z kompromitacją? Czyżby też 

amerykańscy urzędnicy Towarzystwa Strażnica nie przywiązywali aż 

tak wielkiej wagi do sprawy tego, że jednak Benedykt XV miał 

następców? 

 

Lata 1914-1919 i piramida Cheopsa 

 

 Piramida Cheopsa (wymiary jej korytarzy) służyła Towarzystwu 

Strażnica przez wiele lat, aż do końca roku 1928, jako „świadek” 

potwierdzający jego wyliczenia chronologiczne. Oto wspomnienia 

tej organizacji o tym kamiennym zabytku: 

 

 „W roku 1886 Charles T. Russell wydał książkę Boski plan 

wieków, w której znalazł się wykres ukazujący związek historii 

ludzkości z Wielką Piramidą w Egipcie. Uważano, że ten grobowiec 

faraona Chufu jest słupem, o którym mowa w Księdze Izajasza 

19:19, 20: »W owym dniu będzie pośrodku ziemi egipskiej ołtarz dla 

Jehowy, a słup dla Jehowy przy jej granicy. I będzie w ziemi 

egipskiej znakiem i świadectwem dla Jehowy Zastępów«. Co 

miałoby łączyć tę piramidę z Biblią? Twierdzono na przykład, że 

długość niektórych korytarzy w Wielkiej Piramidzie wskazuje na 

czas rozpoczęcia »wielkiego ucisku«, wspomnianego w Ewangelii 

według Mateusza 24:21. Niektórzy Badacze Pisma Świętego byli 

bardzo pochłonięci pomiarami różnych elementów tej piramidy i 

próbowali na ich podstawie ustalić takie rzeczy jak dzień, w którym 

pójdą do nieba! Ta »Biblia w Kamieniu« jak ją zwano, cieszyła się 
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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” (Strażnica Nr 1, 

2000 s. 9-10). 

 

 Przypomnijmy też, jakie Towarzystwo Strażnica dawało kiedyś 

zapewnienia, co do wiarygodności tej piramidy: 

 

 „W ten sposób przedstawiamy tego »Świadka«, lecz 

spodziewamy się, że jego świadectwo natchnione tak samo będzie 

kwestionowane, jak i świadectwo Pisma Świętego, przez księcia 

ciemności, boga świata tego i przez tych, których umysły są 

zaciemnione na prawdę” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891] 

s. 362); 

 

 „Wielka Piramida jest »Świadkiem« Wielkiego Jehowy” (jw. s. 

363; patrz też s. 351, 359, 362, 413). 

 

 Również dziś ta organizacja potwierdza, że tak uczyła: 

 

 „(...) pastor Russell uważał, że Wielka Piramida w Gizie była 

kamiennym świadkiem Bożym” (Świadkowie Jehowy – głosiciele 

Królestwa Bożego 1995 s. 201). 

 

 Nas jednak interesuje tu tylko jedna sprawa związana z piramidą 

Cheopsa, a mianowicie kwestia dat. Pominiemy tu omawianie 

wcześniejszych lat (1874, 1914), choć je wymienimy przy okazji. W 

tabeli przedstawiamy, jak Towarzystwo Strażnica zmieniło swoją 

chronologię i liczby rzekomo związane z piramidą. Tę korektę 

ogłosiło ono w angielskiej publikacji z roku 1909 (patrz ang. 

Strażnica 15.09 1909 s. 4477). 
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Thy Kingdom Come 1898 Przyjdź Królestwo Twoje 1919 

„Następnie mierząc (...) znajdujemy 

3416 cali, które wyobrażają 3416 lat 

od pierwszej daty, to jest od roku 

1542 przed Chrystusem. Obliczenie 

to wykazuje, że rok 1874 zaznacza 

początek okresu czasu wielkiego 

ucisku; bo 1542 przed Chrystusem i 

1874 A. D. równa się 3416. Tym 

sposobem Piramida świadczy, że 

koniec roku 1874 jest 

chronologicznym początkiem czasu 

ucisku, jaki nie był odkąd narody i 

podobnego więcej nie będzie” (s. 

342). 

Por. ang. ed. 1891 s. 336. 

„Następnie mierząc (...) 

znajdujemy 3457 cali, które 

wyobrażają 3457 lat od pierwszej 

daty, to jest od roku 1542 przed 

Chrystusem. Obliczenie to 

wykazuje, że rok 1915 zaznacza 

początek okresu czasu wielkiego 

ucisku; bo 1542 przed Chrystusem 

i 1915 A. D. równa się 3457. Tym 

sposobem, Wielka Piramida 

świadczy, że koniec roku 1914 jest 

początkiem czasu ucisku, jaki nie 

był odkąd narody i podobnego 

więcej nie będzie” (s. 387). 

Por. ang. ed. 1911 s. 342. 

 

 Widzimy, że piramida Cheopsa potwierdzała Towarzystwu 

Strażnica przynajmniej trzy daty: 1874, 1914 i 1915. Jedną z nich był 

rok 1915. Pomijamy tu takie lata jak 1878, 2875, 2914, o których 

mówi książka pt. Dokonana Tajemnica (1925 s. 68), oraz lata 1881 i 

1910 wymienione przez dzieło pt. Przyjdź Królestwo Twoje (1919 s. 

413). 

Wydaje się jednak, że i rok 1918 był, choć częściowo, 

potwierdzany przez tę znaną piramidę. Oto pewne stwierdzenia 

organizacji Świadków Jehowy: 

 

 „[Ap] 14:15. (...) Wielka Piramida potwierdza naukę Biblijną, że 

nadszedł czas żniwa” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 269; por. „Po 40 

Latach Żniw, Które Trwały Od 1878 Do 1918 Roku” jw. s. 713; 

„»Żniwa« Wieku Chrześciańskiego mają trwać lat 40 od R. P. 1878 

do 1918” – Walka Armagieddonu 1919 s. 810); 

 

 „Nauka zawarta w Wielkiej Piramidzie jest w zupełnej zgodzie z 

resztą książki. Zobacz Obj. 14:15. »Nie jest to wcale dodatek do 

pisanego objawienia: objawienie to jest kompletne, doskonałe i 

dlatego nie potrzebuje dodatku. Ale jest to silny i równorzędny 

świadek Boskiego planu...«.” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 287 

[słowa pogrubione zgodnie z oryginałem]); 
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 „(...) pomiary Wielkiej Piramidy, które potwierdzają nauczanie 

biblijne, że rok 1878 określił początek żniw Wieku Ewangelii (...) 

żniwa zakończą się 40 lat później, a mianowicie na wiosnę roku 

1918 A. D. (...) mamy więc kilka miesięcy, podczas których możemy 

pracować zanim nadejdzie wielka noc, kiedy żaden człowiek nie 

będzie mógł pracować” (ang. Strażnica 01.10 1917 s. 6149 [reprint]); 

 

 „W gankach Wielkiej Piramidy Gizeh zgodność jednego lub 

dwóch pomiarów z chronologią obecnej prawdy mogłaby być 

przypadkowa, lecz zgadzanie się ze sobą całych tuzinów pomiarów 

dowodzi, że ten sam Bóg obmyślił zarówno plan jak i piramidę – a 

jednocześnie dowodzi także prawdziwość chronologji. (...) Na 

podstawie takich i licznie odpowiadających sobie faktów – w 

zgodzie z najlepszemi prawami jakie są znane nauce – stwierdzamy, 

że: Biblijnie, naukowo i historycznie chronologia obecnej prawdy 

jest zgodna z prawdą ponad wątpliwość. Jej wiarygodność 

stwierdzona została datami i wypadkami lat 1874, 1914 i 1918. (...) 

Wiele lat temu Pastor Russell rozważał gruntownie to wszystko i 

oświadczył w artykule, który niedługo przedrukujemy, że zmiana o 

jeden rok zburzyłaby cały system chronologiczny” (Strażnica 01.08 

1922 s. 236 [ang. 15.06 1922 s. 187]). 

 

„Jednakże rok 1914 nastał i przeszedł, a oni nadal byli na ziemi. 

Zebrali się więc do ponownego zbadania i wymierzania piramidy w 

Egipcie i w trakcie tego naznaczyli późniejszą datę na zabranie ich 

do nieba; lecz i ta data przeszła, a oni w dalszym ciągu przebywali na 

ziemi” (Strażnica 15.01 1937 s. 27 [ang. 15.11 1936 s. 346]). 

 

 Interesująca jest też argumentacja Towarzystwa Strażnica na 

podstawie schodów Piramidy Cheopsa, które miały potwierdzać 

wydanie nowego czasopisma pt. Złoty Wiek w roku 1919. Oto te 

dywagacje tej organizacji: 

 

 „Wszyscy oni [przewodnicy] twierdzą, że materyał przywieziono 

i że budowa schodów i żelaznych podpór zaczęła się z początkiem 

lipca 1919-go roku a praca ukończona została około 1-go 

października 1919-go roku. Piszącemu niniejsze natychmiast 
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przyszło na myśl, że właśnie około 1-go lipca, 1919 powzięto myśl 

wydawania Złotego Wieku, a pierwszy numer ukazał się 1-go 

października, 1919. Złoty Wiek zwiastował i nadal zwiastuje że czas 

restytucji już nadszedł, że stary świat się skończył i że nowy się 

zaczyna, oraz, że miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą” 

(Strażnica 01.01 1921 s. 14 [ang. 15.12 1920]). 

 

 Ale jeszcze ciekawsza była wcześniejsza wypowiedź C. T. 

Russella o schodach piramidy i roku 1910: 

 

 „Lecz czy brat nie mówi coś o 1910 roku w trzecim tomie? Tak, 

mówiłem iż możemy naprzykład zmierzyć te schody [w piramidzie]. 

Lecz nie wiemy czy tam jest coś do mierzenia, lub nie. Przypuśćmy 

że zmierzymy te schody i miara wskazywałaby na rok 1910, lecz ja 

nie wiem, czy Pan Bóg miał coś przez to do powiedzenia, lub nie. 

Gdy minie rok 1910 to zobaczymy, może się coś takiego stanie w 

tym czasie. Może my wchodzimy już teraz na te schody. Rzeczy 

teraz idą bardzo szybko drodzy przyjaciele” (Co kaznodzieja Russell 

odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania 1947 [ang. 1917] s. 

56). 

 

 Inne wypowiedzi na temat Wielkiej Piramidy i roku 1910 

zamieściliśmy w dziale Dodatek 2. Rok 1910 – zabranie do nieba i 

inne oczekiwania. 

 Gdy Towarzystwo Strażnica wycofało się na koniec roku 1928 z 

powoływania się na piramidę Cheopsa, między innymi napisało: 

 

 „Następnie Djabeł umieścił wiedzę na tym kamieniu, który może 

być słusznie nazwany Biblją djabelską, a nie kamiennym świadkiem 

Bożym” (Strażnica 01.01 1929 s. 8 [ang. 15.11 1928]); 

 

 „My obecnie dziwujemy się, dlaczego przedtem wierzyliśmy i 

oddawaliśmy czas w badaniu piramidy Gizeh. Obecnie nietylko, że 

zaniechamy tego badania, ale będziemy prosić Boga, by raczył nam 

przebaczyć za marnowanie czasu, któryśmy zużywali w tym zakresie 

i będziemy się starać obecnie powetować ów czas stracony przez 

pośpieszne wykonywanie Jego przykazań” (Strażnica 15.01 1929 s. 

25 [ang. 01.12 1928]). 
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 Wydaje się, że pomimo iż Towarzystwo Strażnica odrzuciło 

piramidę Cheopsa i jej pomiary, to jednak nie udało mu się 

całkowicie wyzwolić z jej piętna. Dlaczego? 

Otóż dlatego, że każdy odwiedzający w Pittsburghu (Allegheny) 

grób C. T. Russella, zobaczy obok jego nagrobka miniaturę piramidy 

Cheopsa, której wymiary zdawały mu się potwierdzać jego 

proroctwa. Fotografię zawierającą nagrobek i piramidkę zamieszcza 

np. czasopismo pt. Teraźniejsza Prawda i Zwiastun Chrystusowej 

Epifanii Nr 5, 1997 s. 69 (wydawca Świecki Ruch Misyjny 

„Epifania”) wydawane przez epifanistów, którzy do dziś 

podtrzymują, a nawet rozwinęli, dawną naukę Towarzystwa 

Strażnica o piramidzie. 

Również inne ugrupowanie badaczy, uważające się za 

kontynuatora nauki Russella, nie wstydzi się tej piramidki i 

zamieściło ją na zdjęciu w swym czasopiśmie pt. Świt Królestwa 

Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa Nr 6, 1986 s. 17, 19 

(wydawca Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego). 

 Ciekawe, że książka Towarzystwa Strażnica pt. Świadkowie 

Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego (1995 s. 64), choć ukazuje 

nagrobek Russella z napisem THE LAODICEAN MESSENGER, co 

znaczy Posłaniec czy Anioł Laodycejski z Ap 3:14, to jednak 

przemilcza sprawę piramidki i nie zamieszcza jej na zdjęciu, a 

przecież znajduje się ona tuż obok grobu! 

 

Żydzi i rok 1918 

 

 Towarzystwo Strażnica o swojej dawnej nauce, związanej z 

Żydami, porzuconej w roku 1932, tak oto dziś pisze: 

 

 „Badacze Pisma Świętego dobrze znali liczne proroctwa o 

odrodzeniu, przekazane przez proroków Bożych starożytnemu 

Izraelowi (...). Do roku 1932 uważali, iż spełnią się one przede 

wszystkim na rodowitych Żydach. Wierzyli zatem, że Bóg znów 

okaże Izraelowi łaskę i stopniowo sprowadzi Żydów do Palestyny, 

otworzy im oczy na prawdę o Jezusie jako Odkupicielu i mesjańskim 

Królu i za ich pośrednictwem zleje błogosławieństwa na wszystkie 
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narody. Z tego względu brat Russell wygłaszał do ogromnych rzesz 

Żydów w Nowym Jorku i w Europie przemówienie »Syjonizm w 

proroctwie«, a brat Rutherford napisał w roku 1925 książkę Pociecha 

dla Żydów. 

 Z czasem okazało się jednak, że rozgrywające się w Palestynie 

wydarzenia dotyczące Żydów nie miały nic wspólnego z 

urzeczywistnianiem wspaniałych proroctw Jehowy o odrodzeniu. (...) 

Było coraz bardziej oczywiste, że Żydzi jako naród nie zmienili swej 

postawy. Nie okazali skruchy za niegodziwy czyn swych praojców. 

Ci, którzy powrócili do Palestyny, nie kierowali się ani miłością do 

Boga, ani pragnieniem wywyższenia Jego imienia przez spełnianie 

Jego Słowa. Wyjaśniono to dobitnie w drugim tomie książki 

Usprawiedliwienie, opublikowanym w roku 1932” (Świadkowie 

Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 141). 

 

 Jednak przystępując do omawiania tej problematyki musimy 

oprzeć się na źródłach z dawnych lat. Otóż w początkowym okresie 

nauki Towarzystwa Strażnica rok 1918 nie był wyznaczany czy 

łączony z Żydami i powracającymi błogosławieństwami dla nich. 

Datą określoną przez C. T. Russella był rok 1878 i następnie 

końcowy rok 1914. Russell, w książkach wydawanych przez 

Towarzystwo Strażnica, o tym nauczał następująco: 

 

 „Wykazaliśmy już, że data wtórego przyjścia naszego Pana i 

brzask Czasów Restytucyi wypadają na Rok Pański 1874. 

Powinniśmy więc spodziewać się jakichś znaków przywrócenia łaski 

Bożej dla cielesnego Izraela wkrótce po R. P. 1874, jako jedną z 

pierwotnych oznak pracy restytucyjnej. I rzeczywiście, z 

wystarczającą pewnością, widzimy, jak łaska ta zaczyna do nich 

powracać” (Nadszedł Czas 1919 [ang. 1889] s. 233); 

 

 „(...) wszyscy Żydzi uznani za naturalne nasienie Abrahama, 

którzy mieli odrzucić Chrystusa, byli odsądzeni od łaski na przeciąg 

czasu od śmierci Chrystusa aż do roku 1878, kiedy to, 

chronologicznie, łaska Boża miała stopniowo do nich powrócić, a 

łuska ślepoty miała być zdjętą z ich oczu” (Przyjdź Królestwo Twoje 

1919 [ang. 1891] s. 279); 
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 „Te zdumiewające obietnice nie wypełnią się w dwudziesto cztero 

godzinnym dniu, ale w ciągu dnia Tysiąclecia. Początek ich 

zaznaczył się w roku 1878, w rezultacie Berlińskiego Kongresu 

Narodów” (jw. s. 288); 

 

 „Przysłowie żydowskie z ostatnich lat powiada: – »Kiedy kolej 

dosięgnie Jeruzalemu, Mesyasz przyjdzie«; a przysłowie to zgadza 

się z symbolicznem przedstawieniem kolei przez proroków Nahuma 

(2:3-5) i Izajasza (66:20). I faktycznie przysłowie to nie daleko 

odbiegło od prawdy, gdyż kolej dosięgnie Jeruzalem, »w dzień 

potykania Jego« – w czasie obecności Mesyasza.” (jw. 304). 

 

 Dalej C. T. Russell naprowadzał swoich czytelników już na rok 

1914: 

 

 „Musimy jednak pamiętać, że R. P. 1878 był dopiero zwrotnym 

punktem powrotu łaski Pańskiej dla cielesnego Izraela” (Nadszedł 

Czas 1919 [ang. 1889] s. 245). 

 

 Później wymienił on już bezpośrednio rok 1914, który jednak w 

kolejnych edycjach cytowanej książki został zmieniony na czas po 

roku 1915. Ukazujemy to w tabeli. 

 

The Time Is at Hand 

1911 

The Time Is at Hand 

1915 

Nadszedł Czas 1919 

The Jew will not be 

received back into full 

favor until A. D. 1914 

(s. 221). 

The Jew will not be 

received back into full 

favor until after 1915 

(s. 221). 

„Żydzi będą 

przywróceni zupełnie do 

dawnych przywilejów aż 

dopiero po roku 1915” 

(s. 245). 

 

 Następnie C. T. Russell podsumowywał swoje dywagacje 

następująco: 

 

 „W ten sposób historya zaznacza początek i koniec ich upadku, 

zaś proroctwo zaznacza oba końce ich podniesienia się – 1878 i 1915 

– wykazując dokładną równoległość trzydziestu siedmiu lat” 

(Nadszedł Czas 1919 s. 246 [wcześniejsze edycje angielskie mają tu 



 

105 

 

na stronie 221 rok „1914”, a wydane od roku 1915 mają tu rok 

„1915”]). 

 

 Należy tu uzupełnić, że C. T. Russell w swych dwóch książkach 

poświęcił po jednym całym rozdziale problematyce Żydów: 

 

 Równoległe Dyspensacje (Nadszedł Czas 1919 s. 221-275); 

 Przywrócenie Izraela (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 s. 267-340). 

 

 Po śmierci Russella Towarzystwo Strażnica zastąpiło lata 1914-

1915 rokiem 1918. Oto nowa jego wykładnia: 

 

 „Jak zaznaczono wyżej, miłosierdzie Boże zaczęło wracać do 

Żydów w 1878 i zgodnie z przepowiedzianą przez proroków 

podwójną karą, czterdzieści lat potem, czyli w roku 1918 – powinny 

okazać się jakieś specjalne znaki miłosierdzia Boskiego względem 

Żydów. Rok żydowski zaczyna się na jesień; przeto właściwie 

listopad 1917-go roku powinien stanowić początek 1918 roku. W 

roku 1917 wojska alianckie wypędziły wojska tureckie i zajęły 

Palestynę. Dnia 2-go listopada 1917 r., czyli w drugim miesiącu 

żydowskiego 1918-go roku, Wielka Brytanja, urzędowo uznała 

Syjonizm (...) Na wiosnę w roku 1918, prawie w rocznicę 

wybawienia dzieci Izraela z niewoli egipskiej, akurat, czterdzieści lat 

od czasu, jak miłosierdzie Boskie zaczęło wracać do Żydów...” 

(Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! 1920 s. 22-23); 

 

 „Pan przepowiedział także przez swoje Słowo, że łaska Boża 

miała być przywrócona dla Żydów przy końcu świata i że Żydzi 

mieli znowu być zgromadzeni do Palestyny. Obecnie widzimy to 

proroctwo w procesie spełnienia” (Ucisk świata – dlaczego? 

Lekarstwo 1923 s. 29); 

 

 „W roku 1925 A. H. Macmillan został wysłany statkiem do 

Palestyny, ponieważ bardzo interesowano się wówczas rolą Żydów 

w spełnianiu proroctw biblijnych” (Świadkowie Jehowy – głosiciele 

Królestwa Bożego 1995 s. 142); 
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 „Z tego wynika, że »dwójnasób« liczy się od wiosny roku 33 po 

Chr., a ponieważ Izrael 1845 lat doznawał łaski Bożej, przeto 

musiałoby znowu przeminąć 1845 lat, nim możnaby się spodziewać 

powrotu jakiejkolwiek łaski dla Izraela; 1845 po Chr. wiedzie nas do 

roku 1878. Rok ten powinien więc znamionować początek powrotu 

łaski Bożej dla Izraela, a czterdzieści lat później, czyli w roku 1918 

po Chr., odpowiadającym dacie zupełnego upadku Palestyny, 

powinien nastąpić początek oficjalnego usadowienia Żydów w 

Palestynie, o ileśmy właściwie komentowali tekst co do początku 

»dwójnasób«. Zbadajmy obecnie dostrzegalne fakty i zobaczmy, jak 

dalece one pokazują, że wyżej podane daty są właściwe” (Życie 1929 

s. 145-46); 

 

 „Ściśle we właściwym czasie, mianowicie w roku 1878, wystąpił 

pierwszy objaw łaski dla Żydów. Wkrótce potem rozpoczęło się 

wielkie prześladowanie Żydów w Rosji, Rumunji i Niemczech. Bez 

wątpienia Bóg to dopuścił, by wzbudzić w Żydach życzenie powrotu 

do Palestyny. Z tych prześladowań wyszedł Syjonizm. (...) Syjonizm 

oficjalnie zorganizowany został w roku 1927” (jw. s. 147); 

 

 „Gdy nadszedł oznaczony czas, kiedy łaska Boża miała powrócić 

do Żydów, dopuścił Bóg, że w różnych krajach przyszły na Żydów 

prześladowania, ażeby skierowali swoją nadzieję ku Palestynie. Od 

czasu zorganizowania syjonizmu Żydzi podejmowali starania w celu 

otrzymania zpowrotem Palestyny. Do wojny światowej wiele jednak 

nie osiągnięto. Uważajmy znowu na linję równoległą. Było to 

czterdzieści lat po roku 33 po Chr., mianowicie w roku 73 po Chr., 

gdy przyszedł ostateczny ucisk na Żydów i oni wypędzeni zostali z 

Palestyny. Równoległy okres czasu leżeć musi czterdzieści lat po 

roku 1878, to jest przypada na rok 1918. Te równoległe okresy są 

akurat 1845 lat od siebie oddzielone. Należało się więc spodziewać, 

że w roku 1918 nastąpi jakiekolwiek oficjalne uznanie ze strony 

panujących mocarstw co do przywrócenia Żydom Palestyny. Dzień 

pojednania Żydów przypada na jesień i rok finansowy Żydów liczy 

się przeto zwykle od tego czasu. Jesienią roku 1917, w czasie gdy u 

Żydów rozpoczął się rok, odpowiadający roku 1918, skierowana 

została do lorda Rothszylda tak zwana deklaracja Balfoura. I było to 

wiosną 1918 roku, gdy dr. Chaim Weizman z oficjalnego polecenia 



 

107 

 

państwa brytyjskiego, mocarstwa mandatowego Palestyny, otworzył 

w Jerozolimie biuro i przystąpił do stworzenia podstawy dla nowego 

rządu żydowskiego. Było to pierwsze oficjalne uznanie i przyszło 

ono akurat w tym czasie, gdy się skończyło »dwójnasób« Izraela, jak 

to wykazane zostało przy omówieniu poprzednich proroctw. Fakty 

pokazują, że łaska Boża nie wróciła do Żydów nagle, lecz w powoli 

powiększającej się mierze, taksamo jak 1845 lat przed rokiem 1878 

łaska Boża stopniowo ich opuszczała” (jw. s. 148-49). 

 

 Cytowana książka pt. Życie (1929), skierowana przede wszystkim 

do Żydów, była ostatnią tak szeroką publikacją, która zawierała 

obietnice dla nich i łączyła ich początek z czasem od roku 1878, a 

szczególnie z rokiem 1918. 

 Kilka lat później (1932 r.) Towarzystwo Strażnica zmieniło swe 

obietnice, a niedawno we wspomnieniu przedstawiło to następująco: 

 

 „W owym czasie błędnie odnosiliśmy proroctwa z Pism 

Hebrajskich do Izraela cielesnego. Jednakże w roku 1932 Jehowa 

pozwolił nam zrozumieć, że dotyczą one Izraela duchowego” 

(Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 18 s. 25-26; por. Strażnica Nr 10, 

1995 s. 19-20). 

 

 Wcześniej ważną data dla Żydów miał być rok 1925, ale to 

zagadnienie odbiega już od naszego tematu. Wspomnijmy tylko, że 

już w roku 1917 Towarzystwo Strażnica wskazało na rok, w którym 

wszyscy Żydzi mieli być wzbudzeni ze śmierci. Oto te słowa: 

 

 „Jest możebne, iż w roku 1980 zajdzie powstanie ze śmierci 

całego Cielesnego Izraela. Jest to 70 lat od czasu, gdy Pastor Russell 

w 1910 roku wydał wielkie świadectwo Żydom w New Yorku w 

wielkim budynku Hippodromie” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 70 

[ang. edycja 1917 s. 62: It is possible that A. D. 1980 marks the 

regathering of all of Fleshly Israel from their captivity in death...]). 

 

 Ciekawe też, że jedna z publikacji z roku 1917, drukująca książkę 

pt. Dokonana Tajemnica w odcinkach, powyższe zdanie oddała 

inaczej (!): 
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 „Jest możebne, iż w roku 1980 zajdzie coś ważnego dla 

Cielesnego Izraela, lecz na pewno nic takiego dla nas” (Strażnica Nr 

12, 1917 s. 170; patrz też ang. Dokonana Tajemnica 1918 [75,000 

Edition]: It is possible that A. D. 1980 may have something of special 

interest for Fleshly Israel, but certainly not for us.). 

 

Zapewnienia o wiarygodności chronologii 

 

 Pomimo iż Towarzystwo Strażnica zmieniało swoje wyliczenia 

chronologiczne, daty i wydarzenia przypisywane dla różnych lat, to 

jednak ciągle uczyło, że są one słuszne. Potwierdzać je miały też 

pewne wymiary piramidy Cheopsa (patrz powyżej rozdział Lata 

1914-1919 i piramida Cheopsa). Organizacja ta uczyła nawet o 

„Boskim pochodzeniu” swej chronologii. Oto przykłady takich 

zapewnień z czasów C. T. Russella (zm. 1916) i z lat późniejszych: 

 

 „Gdybyśmy dodali jeden rok (...) Każdy łatwo pojmie, że taka 

zmiana popsułaby od razu całą zgodność tej równoległości. 

Gdybyśmy natomiast ujęli jeden rok w Chronologicznych 

obliczeniach, to zamieszanie byłoby tak samo wielkie...” (Nadszedł 

Czas 1919 [ang. 1889] s. 272); 

 

 „Nie widzimy powodu do zmiany obliczeń, nie możemy też ich 

zmienić, nawet gdybyśmy chcieli. Wierzymy, że są one datami 

Bożymi, nie naszymi. Pamiętajmy jednak, że koniec roku 1914 nie 

jest datą początku, lecz datą końca czasu ucisku” (ang. Strażnica 

15.07 1894 s. 1677 [reprint]; cytat za książką pt. Kryzys sumienia R. 

Franz 2006, s. 219 [tam też fotokopia]); 

 

 „Przypominamy wam znowu, że słabe punkty Chronologii zostały 

uzupełnione różnymi proroctwami, które się z nimi zazębiają w tak 

znaczący sposób, że wiara w Chronologię staje się prawie wiedzą, iż 

jest ona poprawna. Zmiana jednego roku zakłóciłaby harmonię 

pięknych paraleli...” (ang. Strażnica 01.10 1907 s. 4067 [reprint]; 

cytat za książką pt. Kryzys sumienia R. Franz 2006, s. 222 [tam też 

fotokopia]); 
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 „Nie mamy żadnych wątpliwości co do chronologii odnoszącej się 

do dat 1874, 1914, 1918 i 1925. Niektórzy twierdzą, że znaleźli 

pewne światło w łączności z okresem »siedmdziesięcio-letniego 

spustoszenia« i niewoli Babilońskiej Izraela i gorliwie starają się 

przekonać drugich, że Brat Russell był w błędzie” (Strażnica 01.07 

1922 s. 195 [ang. 15.05 1922]); 

 

 „Na podstawie takich i licznie odpowiadających sobie faktów – w 

zgodzie z najlepszemi prawami jakie są znane nauce – stwierdzamy, 

że: Biblijnie, naukowo i historycznie chronologia obecnej prawdy 

jest zgodna z prawdą ponad wątpliwość. Jej wiarygodność 

stwierdzona została datami i wypadkami lat 1874, 1914 i 1918. (...) 

Wiele lat temu Pastor Russell rozważał gruntownie to wszystko i 

oświadczył w artykule, który niedługo przedrukujemy, że zmiana o 

jeden rok zburzyłaby cały system chronologiczny” (Strażnica 01.08 

1922 s. 236 [ang. 15.06 1922 s. 187]); 

 

 „Te wewnętrzne połączenia dat dają o wiele większą moc, aniżeli 

można by doszukać się w innych chronologjach. Niektóre z nich są 

tak dalece godne uwagi, że wykazują jasno, że chronologja ta nie jest 

ludzka, ale pochodzi od Boga. Ponieważ jest Boskiego pochodzenia i 

przez Boga jest potwierdzona, chronologja obecnej prawdy wyróżnia 

się z pośród innych, jako absolutnie i bez zastrzeżeń dokładna i 

ścisła” (Strażnica 01.09 1922 s. 266 [ang. 15.07 1922 s. 217]). 

 

 Widzimy, że nawet mówienie o „Boskim” pochodzeniu swojej 

chronologii, nie ustrzegło Towarzystwa Strażnica od jej korygowania 

oraz zmieniania i to trwa aż do dzisiaj. 

 

Termin „kilka lat” 

 

 Termin „kilka lat” był dość charakterystycznym dla omawianego 

okresu czasu. On zresztą przyjął się na dobre i zagościł w 

publikacjach Towarzystwa Strażnica aż do roku 1973, będąc 

przywoływanym sukcesywnie, co jakiś czas. Oto, jak się wydaje, 

ostatnie jego użycie: 
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 „Naśladujmy więc raczej ten dobry przykład miłości do Jehowy i 

prawdziwego wielbienia, a nie bądźmy zbyt przywiązani do domów, 

posad i dóbr materialnych; nie zżywajmy się nadmiernie z tym, co 

stary system będzie mógł oferować jeszcze tylko przez kilka lat. Jest 

to sprawa naprawdę nie cierpiąca zwłoki! Kończy się czas dla tych, 

którzy żyją wyłącznie pogonią za materialnym użyciem” (Strażnica 

Rok XCIV [1973] Nr 8 s. 12). 

 

 W latach 1914-1922 wielokrotnie przywoływano, wobec braku 

wypełnienia się zapowiedzi, termin „kilka lat”, który pozwalał na 

odsuwanie w czasie danej obietnicy. Podajemy tu najważniejsze 

fragmenty z jego użyciem: 

 

 „Pytanie (1909). – Jak długo po roku 1914 będzie jeszcze trwał 

obecny stan chorób, cierpień i śmierci Adamowej? 

 Odpowiedź. – (...) Niektóre rzeczy w Piśmie Św. wskazują jakoby 

miały jeszcze trwać przez siedem lat, inne zaś jeden rok, lecz nic 

pewnego w tym względzie nie mamy” (Co kaznodzieja Russell 

odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania 1947 [ang. 1917] s. 

48); 

 

„Nie widzimy przeto przyczyny dlaczego mielibyśmy wątpić, że 

Czasy Pogan skończyły się w październiku 1914 roku i że w 

następnych kilku latach nastąpi zupełny upadek ich władzy a 

zostanie ustanowione Królestwo Boże przez Mesjasza. Lecz do tego 

czasu klasa Eliasza przejdzie poza zasłonę; »A gdy się Chrystus on 

żywot nasz pokaże, tedy i wy (Kościół) okażecie się z Nim w 

chwale«.” (ang. Strażnica 01.09 1916 s. 5950 [reprint]); 

 

 „(...) pomiary Wielkiej Piramidy, które potwierdzają nauczanie 

biblijne, że rok 1878 określił początek żniw Wieku Ewangelii (...) 

żniwa zakończą się 40 lat później, a mianowicie na wiosnę roku 

1918 A. D. (...) mamy więc kilka miesięcy, podczas których możemy 

pracować zanim nadejdzie wielka noc, kiedy żaden człowiek nie 

będzie mógł pracować” (ang. Strażnica 01.10 1917 s. 6149 [reprint]); 

 

 „Tak wielka armia, jak opisana ona jest przez proroków i która ma 

dokonać tak cudownych rzeczy i nadto, jeżeli się zważy, że parę lat 
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pozostaje do tego okresu szlachetnego żniwa, to prawdopodobnie 

egzystuje ona już dziś i przygotowuje wielką rzeź” (Walka 

Armagieddonu 1919 s. 680-681); 

 

 „(...) widzieliśmy, że Bóg wyznaczył odpowiedni czas na każdy 

szczegół swojego planu i że jesteśmy nawet dziś w tym »dniu 

pomsty« który miał trwać przeszło 40 lat, a zaczął się w październiku 

1874 r. i zakończy się bardzo szybko. Złowrogie lata, które minęły 

już z tego »dnia« położyły niezawodnie szerokie i głębokie 

fundamenta pod kościół, państwo, finansowe i społeczne stosunki i 

zrozumienie tych wielkich wypadków, przepowiedzianych w Piśmie 

Św. Zaszły one już na świat i tak przyjdą pewnie, jak są one 

przepowiedziane. Kilka lat zaledwie wydawałyby się wielkim 

okresem czasu do zupełnego ich wypełnienia” (jw. s. 683); 

 

 „Wykazaliśmy już (Tom II), że »Nadszedł czas« i że wypadki 

dnia Jehowy nawet teraz zbliżają się coraz bardziej do nas. Kilka lat 

następnych z konieczności muszą posłużyć do dojrzewania 

pierwiastków, jakie obecnie pracują w kierunku przepowiedzianego 

ucisku; stosownie do niezawodnych słów proroctwa, obecne 

pokolenie będzie świadkiem straszliwego kryzysu i przejdzie przez 

decydujące starcie” (Strażnica 01.02 1919 s. 36 [por. Walka 

Armagieddonu 1919 s. 33]); 

 

 „Jeszcze kilka lat a słońce sprawiedliwości zupełnie wejdzie 

niosąc na swoich skrzydłach zdrowie, aby błogosławić i podnieść 

gnębiony śmiercią świat” (Nadszedł Czas 1919 [ang. 1889] s. 183 

[por. to samo zdanie w edycji z roku 1920]); 

 

 „Te linie walki codziennie stają się coraz bardziej wyraźne. W 

każdym razie Armagieddon nie może jeszcze stoczyć swej Walki. 

Czasy pogaństwa mają przed sobą jeszcze kilka lat” (Strażnica 15.02 

1919 s. 63); 
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The Battle of 

Armageddon 1912, 

1914 

The Battle of 

Armageddon 1923, 

1927 

Walka Armagieddonu 

1919, 1923 

The lines of battle are 

daily becoming more 

distinctly marked. 

Nevertheless 

Armageddon cannot 

yet be fought. Gentile 

Times have still two 

years to run (s. XV). 

The lines of battle are 

daily becoming more 

distinctly marked. 

Nevertheless 

Armageddon cannot 

yet be fought. Gentile 

Times have but few 

years to run (s. XV). 

„Te linie walki 

codziennie stają się 

coraz bardziej 

wyraźne. W każdym 

razie Armagieddon nie 

może jeszcze stoczyć 

swej Walki. Czasy 

pogaństwa mają przed 

sobą jeszcze kilka lat” 

(s. XXI-XXII). 

[Powyższy fragment jest charakterystyczny, gdyż okres „dwóch lat” 

wydłużono na „kilka lat”] 

 

 „Radujemy się widząc innych, którzy przychodzą do znajomości 

Prawdy i przygotowują się na »Wesele«. Widać z tego, że »drzwi« 

jeszcze nie zostały zamknięte, ale wnioskujemy że w niezadługim 

czasie, możebne za rok lub dwa albo trzy – zupełna liczba 

Wybranych uzupełni się, a wtedy wszyscy przejdą poza Zasłonę i 

drzwi zostaną zamknięte” (Przyjdź Królestwo Twoje 1923 s. I-II [to 

słowa Przedmowy Autora z datą 1 października 1916 r.]). 

 

 „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” (Harfa Boża 1921 s. 

352, paragraf 580; ten tekst zmieniono w angielskiej wersji z roku 

1928); 

 

 „Dowody w tem dziele przytoczone wykazały, że stary świat 

(społeczny i polityczny ustrój) zaczął przemijać w roku 1914, a 

całkiem przeminie w kilku następnych latach” (jw. s. 345, paragraf 

565); 
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 „Ponieważ spodziewamy się, że święci starego testamentu będą za 

kilka lat z powrotem na ziemi, właściwą jest rzeczą pouczać dzieci, 

aby przygotowały się z całą znajomością Boskich zarządzeń do 

objęcia takiej służby, jaką mogą im przeznaczyć święci starego 

testamentu. Żadne inne stanowisko nie może być lepsze dla naszego 

dziecka, jak służyć pod rozkazami Abrahama lub innego 

starożytnego świętego” (Strażnica 15.05 1922 s. 153 [ang. 01.04 

1922]); 

 

 „Obecnie toczy się walka decydująca i zwycięstwo jest pewne, 

albowiem jest to tylko sprawa kilku lat, gdy Szatan będzie 

skrępowany” (Strażnica 01.12 1922 s. 380 [ang. 01.11 1922]). 

 

 Jak widzimy, termin „kilka lat” był bardzo wygodnym dla 

Towarzystwa Strażnica. Pozwalał on w nieskończoność odsuwać 

oczekiwane wydarzenia o następne „parę lat”. Dziwne tylko, że 

głosiciele tej organizacji nie protestowali na tak częste jego 

nadużywanie. 

 Dodajmy tu, że cytowane źródła – takie jak Walka Armagieddonu, 

Nadszedł Czas i Harfa Boża – w kolejnych edycjach z lat 1923 i 

1925 oraz 1924, 1925, 1929 i 1930 (Harfa Boża) nadal powielały 

słowa o „kilku latach”. Również zawierały je wcześniejsze edycje 

angielskie cytowanych książek z lat 1914-1918. Jednak w kilku 

przypadkach w polskich edycjach z lat 1919-1925 usunięto częściej 

występujący w angielskich książkach termin few years. 

 

Lata 1914-1922 a teksty Mt 24:36 i Dz 1:7 

 

 Towarzystwo Strażnica w latach 1914-1922 nie obawiało się 

wyznaczać dat dla różnych wydarzeń związanych z bliskim 

nastaniem „nowego świata”. Nie przejmowało się ono zbytnio 

słowami Jezusa o nieznajomości „dnia i godziny” (Mt 24:36, Mk 

13:32) (czy „czasów i chwil” z Dz 1:7), gdyż organizacja ta odnosiła 

je do czasu powrotu Chrystusa. Ponieważ On już jednak wrócił w 

roku 1874, więc te fragmenty biblijne stały się w pewien sposób 

nieaktualne i nie powinny być odnoszone do innych oczekiwanych 

wydarzeń. 
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 Jednak zapytanie uczniów skierowane do Jezusa „czy w tym 

czasie przywrócisz królestwo Izraela?” (Dz 1:6) i Jego odpowiedź: 

„Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją 

władzą” (Dz 1:7), są jakby polemiką z nauką Towarzystwa 

Strażnica! 

 

 Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób organizacja Świadków 

Jehowy neutralizowała przytaczane fragmenty biblijne w 

interesującym nas okresie: 

 

 „Razu pewnego uczniowie Jezusa przyszedłszy do niego zapytali 

się o czas, kiedy ustanowione będzie Królestwo Boże na ziemi, na co 

odpowiedział im: »Nie Wasza rzecz jest znać czasy i chwile, które 

Ojciec w swojej mocy położył« (Dz. Ap. 1:7). (...) Słów tych 

naszego Pana nie powinno się rozumieć, aby pouczały, że nikt 

oprócz Ojca nigdy wiedzieć nie będzie o Jego czasach i chwilach i że 

dowodzą one, iż teraz czasy i chwile te nie mogą być nam wiadome. 

A sam fakt, że całość Bożego Planu wraz z zarysem czasów i chwil 

jest widoczna, stanowi mocny dowód, iż żyjemy, przy końcu 

panowania złego, w Brzasku Tysiącletniego Dnia, kiedy umiejętność 

się rozmnożyła, a mądrzy zrozumieli (Dan. 12:4, 10)” (Nadszedł 

Czas 1919 [ang. 1889] s. 18-19); 

 

 „Dla wielu słowa te zdają się znaczyć więcej, aniżeli one 

wyrażają: sądzą oni, że słowa te zamknęły na klucz wszystkie 

proroctwa biblijne, jak gdyby Pan nasz powiedział: »Nikt o tem 

nigdy nie dowie się«. – podczas gdy Pan mówił: »Nikt nie wie«, 

odnosząc się tylko do osób, które go słuchały, – dla których nie 

mogły być jeszcze wyjawione dokładnie czasy i chwile. Któż może 

wątpić, że »aniołowie niebiescy« i »Syn« nie wiedzą teraz jasno o 

sprawach, które tak blisko są kompletnego wypełnienia?” (Walka 

Armagieddonu 1919 [ang. 1897] s. 748); 

 

 „Inni znowu, którzy boją się przyjścia Pana i nie chcą Go widzieć, 

pocieszają się urojoną nadzieją: »Nikt nie jest w stanie wiedzieć 

kiedy to nastąpi. Dlaczegoż więc mamy marnować czas na 

omawianiu tych rzeczy?« Ostatnio wymieniona klasa w dowód 

swego pojmowania sprawy, cytuje słowa Jezusa, którzy rzekł: »A o 
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owym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie niebiescy, tylko 

sam Ojciec mój« (Ew. Mateusza 24:36). Przypuszczają, że ponieważ 

Jezus użył tych słów, to już nikt o czasie wtórego przyjścia Jego nie 

będzie wiedział prócz Jehowy. (...) Nie powiedział, że nikt tej 

godziny i dnia przyjścia Jego nigdy nie będzie znał. (...) Gdy Jezus 

powstał z umarłych, rzekł: »Dana mi jest wszelka moc na niebie i na 

ziemi.« (Ew Mateusza 28:18). Wówczas z pewnością wiedział kiedy 

po raz wtóry przyjdzie, albowiem jako osoba Boska miał poruczone 

w Swe ręce wszystko, co dotyczyło rozwoju Boskiego planu. Po 

niejakimś czasie aniołowie w niebie dowiedzieli się o tem, a czas 

musiał nastać, kiedy i czuwający się dowiedzieli” (Harfa Boża 1921 

s. 232-233); 

 

 „Dajmy na to, iż ktoś twierdzi, że żaden człowiek nie może znać 

dnia ani godziny przyjścia Pańskiego. Co za różnica w tem? W 

istocie nie wiele zależy na tem czy kto wie czy nie wie, o której 

godzinie lub w którym dniu Pan przyszedł. Dzień i godzina, te należą 

już do przeszłości. Pan już jest obecny!” (jw. s. 258). 

 

 Prócz tego Towarzystwo Strażnica nauczało w tamtych latach, że 

według tekstu Am 3:7 Pan objawi mu prawie wszystko o nastaniu 

„końca”: 

 

 „Nasz Pan z pewnością będzie wiedział o czasach i chwilach we 

właściwym czasie jeśli ma wykonać plan Boży, i z pewnością objawi 

je tym, którzy stowarzyszeni są z Nim – Jego świętym i 

przyjaciołom. Zdrowy rozsądek przeto uczy nas, że tak, jako jest 

napisane: »Nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby objawił 

tajemnicę swoją sługom swoim prorokom« (Amos 3:7), i że to, co im 

objawił było nie dla nich samych, lecz dla nas, kościoła Wieku 

Ewangelii (1 Piotra 1:12), tak też wierzący nie będą pozostawieni w 

ciemności, iżby nie mogli rozpoznać czasu przyjścia Pańskiego. Nie 

przyjdzie on na nich jako złodziej, niespotrzeżenie, albowiem 

czuwając będą mieli przyobiecane światło w czasie” (Nadszedł Czas 

1919 [ang. 1889] s. 22). 

 

 Widzimy więc, jak w tamtych latach Towarzystwo Strażnica 

interpretowało Biblię. Taka wykładnia pozwalała tej organizacji 
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wyznaczać wiele wydarzeń i terminy ich realizacji, które niestety 

okazały się fałszywymi proroctwami! 

 

Reinterpretacje tekstów o latach 1914-1922 

 

 W rozdziale tym nie ukazujemy dzisiejszej wykładni 

Towarzystwa Strażnica o datach zawierających się między rokiem 

1914 a 1922, ale wskażemy jak tuż po minięciu tych lat organizacja 

ta reinterpretowała wydarzenia i zmieniała teksty oraz daty w swych 

publikacjach. Każdy rok omówimy tu w osobnym podrozdziale. 

 Raymond Franz (1922-2010), były członek Ciała Kierowniczego 

Świadków Jehowy (1971-1980), o takich reinterpretacjach dat 

wspomina następująco: 

 

 „Odnośnie wydarzeń uważanych za zaistniałe w sposób 

niewidzialny, ich przyjęcie oczywiście zależało całkowicie od wiary 

w przedstawiane interpretacje. Po jednym ze spotkań Ciała 

Kierowniczego, na którym poddawano dyskusji czasowe proroctwa i 

zmiany w ich zakresie, Bill Jackson [1901-1981] powiedział do mnie 

z uśmiechem: »Zwykle mówiliśmy, po prostu weź datę stąd i 

przenieś ją tam«.” (Kryzys sumienia R. Franz, 2006 s. 278). 

 

 Rok 1914 
 

 Jak już mówiliśmy we wcześniejszych rozdziałach, reinterpretacją 

oczekiwanych wydarzeń roku 1914 było przeniesienie ich na lata 

1915 i 1918 (patrz rozdziały Rok 1915 – poprawiony rok 1914 i Rok 

1918 – nowe ujęcie chronologii). 

 Sam rok 1914 też wcześniej przejął dla siebie wydarzenia, których 

oczekiwano w roku 1910 (zabranie do nieba, początek „wielkiego 

ucisku”). 

 Warto dodać, że rok 1914 już w latach dwudziestych XX wieku 

przestał wyznaczać Towarzystwu Strażnica czas nastania 1000-lecia. 

Pisaliśmy o tej kwestii w rozdziale Rok 1914 – data pierwotna. 

 

 Rok 1915 
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 Szczególnie od roku 1914 Towarzystwo Strażnica zaczęło 

poprawiać swoje niektóre teksty. Rozpoczęło też przenoszenie 

spodziewanych wydarzeń z roku 1915 na czas późniejszy i na rok 

1918. Oto przykłady zmian w dwóch znanych książkach. 

 

Nadszedł Czas 1919 Nadszedł Czas 1923 

„(...) »walka wielkiego dnia Boga 

Wszechmogącego« (Obj. 16:14), 

która zakończy się R. P. 1915, 

kompletnie obali wszystkie 

dzisiejsze systemy” (s. 106). 

„(...) »walka wielkiego dnia Boga 

Wszechmogącego« (Obj. 16:14), 

która zakończy się po R. P. 1915, 

kompletnie obali wszystkie 

dzisiejsze systemy” (s. 106). 

 

The Battle of Armageddon 1914 Walka Armagieddonu 1919 

(...) the organization of the 

Kingdom and the taking by our 

Lord of his great power as the King 

in April 1878, and the time of 

trouble or “day of wrath” which 

began October 1874, and will cease 

about 1915 (s. 604). 

„(...) organizowanie Królestwa i 

objęcie przez Pana wielkiej władzy 

Królewskiej zaszło 1878 r., w 

kwietniu, a czas ucisku, czyli 

»dzień gniewu«, jaki zaczął się w 

1874 roku, a zakończy się po roku 

1915” (s. 747). 

 

 Proces zmian chronologicznych w nauce Towarzystwa Strażnica 

opisaliśmy już wcześniej w rozdziale pt. Rok 1918 – nowe ujęcie 

chronologii i dlatego nie będziemy tu powtarzać tych treści. 

Zainteresowanych odsyłamy więc do tamtego materiału, gdzie 

przedstawiliśmy odejście od roku 1915 i przejście do roku 1918. 

 Warto też dodać, że rok 1915 stał się też jedną z podstaw do 

wyliczenia roku 1925, który miał zaznaczyć się między innymi 

powrotem patriarchów: 

 

 „Nie ulega wątpliwości, że Szatan wierzył, iż Królestwo 

Tysiąclecia miało nastąpić w roku 1915; wiedział też niewątpliwie, 

że na siedm lat przed tą datą miało nastąpić zwolnienie więzów 

nałożonych na złe duchy. Niech będzie co chce, ale widocznem jest, 

że założenie Królestwa w Palestynie prawdopodobnie nastąpi w roku 

1925, w dziesięć lat później, aniżeli obliczaliśmy początkowo” 

(Dokonana Tajemnica 1925 s. 151; por. edycja ang. The Finished 

Mystery 1917 s. 128). 
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 Po roku 1915 odrzucono też tę datę, jako wyznaczającą koniec 

„czasów pogan” i powrócono znów do roku 1914! 

 Gdy książkę pt. Stworzenie czyli historja biblijna w obrazach 

(1914) zaczęto wydawać w odcinkach w czasopiśmie pt. Złoty Wiek 

(w latach 1925-1929), to w cytowanym poniżej fragmencie 

zamieniono rok 1915 na 1914. Oto porównanie tych słów w tabeli. 

 

Pierwotna wersja Zmieniona wersja 

„Tym sposobem »siedem kroć« 

znaczyłoby siedem razy po 360, 

czyli 2520 lat. Ten okres przypada 

na rok 1915. Innemi słowy, wkrótce 

termin władzy panowania nad 

ziemią się skończy. Wtedy nastąpi 

czas panowania Chrystusowego” 

(Stworzenie czyli historja biblijna w 

obrazach 1914 s. 50). 

„Dlatego »siedem czasów« 

stanowią siedem razy trzysta 

sześćdziesiąt 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 początek panowania 

królestwa Mesjaszowego” (Złoty 

Wiek 01.06 1927 s. 399; patrz też 

edycja ukraińska książki pt. 

Stworzenie czyli historia biblijna w 

obrazach 1927 s. 50). 

 

 Ponownie rok 1914 występował już wcześniej (patrz np. The 

Finished Mystery 1917 s. 60; Miljony ludzi z obecnie żyjących nie 

umrą!” 1920 s. 11-12). O tym i o wcześniejszej nauce o końcu 

„czasów pogan” pisaliśmy w rozdziale Rok 1915 – poprawiony rok 

1914. 

 

 Rok 1916 
 

 Rok 1916, w którym zmarł C. T. Russell i w którym też 

spodziewano się w Towarzystwie Strażnica zabrania do nieba (co 

opisaliśmy w rozdziale pt. Rok 1916 – śmierć C. T. Russella), nie był 

datą, którą trzeba było reinterpretować. Nadano jej jednak charakter 

biblijny. Sama śmierć prezesa tej organizacji i objęcie władzy przez 

J. F. Rutherforda przyczyniły się do zmian chronologicznych zaraz 

na początku roku 1917. Książka pt. Dokonana Tajemnica była 

zapewne opracowywana tuż po zgonie C. T. Russella, gdyż ją 
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otrzymali już „17 lipca 1917 roku przy stołach w jadalni członkowie 

rodziny Betel” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 

1995 s. 67). 

 Jednak mamy, jak wspomnieliśmy, przynajmniej kilka wzmianek 

w publikacji Towarzystwa Strażnica, w których nadaje się dla roku 

1916 biblijne znaczenie. Oto komentarz tej organizacji do tekstu Ez 

24:1-2, w którym w roku 1916 umiejscawia się wypowiedź Bożą do 

C. T. Russella: 

 

 „24:1,2. I stało się słowo Pańskie do mnie roku dziewiątego, 

miesiąca dziesiątego, dziesiątego dnia tegoż miesiąca, mówiąc: Synu 

człowieczy! napisz sobie imię dnia tego, tegoż właśnie dnia; bo 

obległ król Babiloński Jeruzalem prawie tegoż dnia. – Było to w 

jesieni roku 1916 – rok sześć miesięcy przedtem zanim miasto 

zaczęło być chłostane na wiosnę 1918 roku – kiedy siły robotnicze 

rewolucyi i anarchii zaczęły podnosić się przeciwko ustanowionym 

porządkom rzeczy w chrześciaństwie – zaczęło się oblężenie miasta” 

(Dokonana Tajemnica 1925 s. 551). 

 

 Dodajmy, że tekst angielski z roku 1917 zamiast słów „rok sześć 

miesięcy przedtem”, ma tu a year and seven months before 

(tłumaczenie: „rok i siedem miesięcy przedtem”, s. 481). Widać z 

tego, że Towarzystwo Strażnica ciągle korygowało swe wypowiedzi. 

Dalej, na tej samej stronie, o słowach Ez 24:3 organizacja ta 

napisała: 

 

 „Pozafigura tego wypada około 1 listopada, 1916 roku, na dzień 

śmierci Pastora Russella, kiedy kościelnictwo rozpoczęło swą 

śmiertelną walkę z siłami robotników i anarchii, w znaczeniu 

literalnem...” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 551). 

 

 Oto kolejne powiązania śmierci Russella w roku 1916 z 

biblijnymi tekstami: 

 

 „Pastor Russell odszedł na wieki przed ręką pozafiguralnego 

Faraona, Szatana, w jesieni 1916 roku. Ale wierząc silnie, że »praca 

jego pójdzie za nim«, utrzymujemy, że nadzoruje on, z rozkazu 
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Pańskiego, tę pracę, która ma być jeszcze spełniona” (Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 305); 

 

 „[Ez] 9:11. A oto mąż on odziany szatą lnianą, przy którego 

biodrach był kałamarz, oznajmił to mówiąc: Uczyniłem tak, jakoś mi 

rozkazał. – (...) Umarł w Październiku, 1916, a znalazłszy się poza 

wtórą zasłoną, sprawę zdał przed oblicznością Chrystusa z pracy mu 

powierzonej” (jw. s. 473; por. s. 65, 407); 

 

 „[Ez] 33:21. – (...) Głos Pastora Russell’a ucichł wraz ze śmiercią 

31 października, 1916 r. Gdyby zastosowanie okresu zaniemówienia 

Ezechiela miało znaczenie jako szczegół czasu, to wiadomości co do 

spełnienia się tego, że Chrześcijaństwo dobyła szturmem anarchia, 

mógłby świat oczekiwać około 27 kwietnia 1918, w rok, pięć 

miesięcy i dwadzieścia sześć dni po śmierci wielkiego stróża 

Bożego. Jak w Ezechielu 24:27, tak i tu byłby to znak, wykazujący 

Chrześcijaństwu prawdziwe posłannictwo Pastora Russell’a od 

Wszechmocnego” (The Finished Mystery 1917 s. 530; por. edycja 

polska s. 615 – „w dniu lub po dniu 27 kwietnia 1918”). 

 

 Tak jak przed rokiem 1914, tak i z rokiem 1916 oraz późniejszym 

czasem wiązano widmo głodu: 

 

 „Już w r. 1916 było 25% mniej żywności w całym świecie, a 

wkrótce będzie jeszcze mniej” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 445). 

 

 Rok 1917 
 

 Reinterpretacje tekstów Towarzystwa Strażnica, mówiących 

początkowo o roku 1917, przedstawiamy w tabeli. Dotyczy to zmian 

dokonanych w tekście książki pt. Dokonana Tajemnica. 

Porównujemy tu fragmenty z roku 1917 z tymi poprawionymi 

później w roku 1919 lub 1925 (identycznie w 1923). 
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Tekst pierwotny Tekst zmieniony 

„Upłynęło czterysta lat od 31 

Października 1517 do 31 

Października 1917. – Obj. 2:21; 1 

Mojż. 15:13-16” (The Finished 

Mystery 1917 s. 44); 

„Obecnie czas Lutra kończy się. – 

Obj. 2:21; 1 Mojż. 15:13-16” 

(Dokonana Tajemnica 1925 s. 49); 

„Jeżeli uciekniemy do Pana, jeszcze 

zanim przyjdzie zima, czyli czas 

Jego niełaski dla ludzkich 

systemów za dni naszych, to 

unikniemy surowości ucieczki, o 

której Pan powiada: »Przetoż 

módlcie się, aby nie było uciekanie 

wasze w zimie [w 1917-1918 

(?)]«.” (The Finished Mystery 1917 

s. 136); 

„Jeżeli uciekniemy do Pana, jeszcze 

zanim przyjdzie zima, czyli czas Jego 

niełaski dla ludzkich systemów za dni 

naszych, to unikniemy surowości 

ucieczki, o której Pan powiada: 

»Przetoż módlcie się, aby nie było 

uciekanie wasze w zimie [czas na 

palenie kąkolu]«.” (Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 160); 

„Trzy dni, w których Faraon ścigał 

Izraelitów na puszczy, wyobrażają 

trzy lata od 1917 do 1920, w 

którym to czasie posłańcy Faraona 

będą pochłonięci w morzu anarchii” 

(The Finished Mystery 1917 s. 258); 

„Trzy dni, w których Faraon ścigał 

Izraelitów na puszczy, wyobrażają 

trzy lata poprzedzające czas 

anarchii, w którym to czasie 

posłańcy Faraona będą pochłonięci w 

morzu rozgniewanej ludzkości” 

(Dokonana Tajemnica 1925 s. 307); 

„Jeszcze nie przyszedł [Ap 17:10] – 

Ma to związek z bliskim 

pojawieniem się wojny, 

prawdopodobnie na wiosnę 1917. 

Pastor Russell przepowiedział 

nadejście ciemności w 1914 i stały 

się! Egipska plaga ciemności 

pozostała przez trzy dni (lata)” 

(The Finished Mystery 1917 s. 268); 

„Jeszcze nie przyszedł [Ap 17:10] – 

Ale ma ukazać się z końcem 

wojny” (Dokonana Tajemnica 1925 

s. 319); 

[pozostałych słów brak] 

„[Ap 17:10] A gdy przyjdzie, na 

mały czas musi trwać. – 

Prawdopodobnie od jesieni 1917 

do wiosny albo lata 1918” (The 

Finished Mystery 1917 s. 268); 

Brak charakterystycznych, 

zaznaczonych słów w polskiej edycji 

(Dokonana Tajemnica 1925 s. 319); 

„Iż w jedną godzinę przyszedł sąd 

twój. – W jednym roku 1917-1918. 

Obj. 17:12” (The Finished Mystery 

„Iż w jedną godzinę przyszedł sąd 

twój. – W jednym roku. – Obj. 17:12. 

(Wykonanie wyroku nastąpi w 
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1917 s. 282); 

 

„Iż w jedną godzinę przyszedł sąd 

twój. – W jednym roku, od 1917-

1918. Obj. 17:12. (Wykonanie 

wyroku nastąpi w krótkim 

czasie)” (Dokonana Tajemnica ok. 

1920 [duży format] s. 282); 

krótkim czasie) (Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 336); 

„W jednym, krótkim roku, 1917-

1918, ogromny i skomplikowany 

system sekciarski doszedł do 

szczytu swej mocy, jedynie po to, 

aby nagle popaść w zapomnienie” 

(The Finished Mystery 1917 s. 285); 

„W jednym, krótkim roku, ogromny i 

skomplikowany system sekciarski 

doszedł do szczytu swej mocy, 

jedynie po to, aby nagle popaść w 

zapomnienie” (Dokonana Tajemnica 

1925 s. 341); 

„Bóg powierzył tę pracę dla 

wiernego ludu Swego. Reformujący 

nie mieli zmieniać swego 

stanowiska, ale stale atakować 

systemy kościelne, aż do końca 

oblężenia, które powinno 

zakończyć się w 1918. Żydowski 

rok 1918 zacznie się w 

październiku 1917” (The Finished 

Mystery 1917 s. 395-396); 

 

„(...) aż do końca oblężenia w r. 

1918. Żydowski rok 1918 

rozpoczął się w Paźdz., 1917” 

(Księga Prorocka Ezechiela 1919 s. 

44). 

„Bóg powierzył tę pracę dla wiernego 

ludu Swego. Reformujący nie mieli 

zmieniać swego stanowiska, ale stale 

atakować systemy kościelne, aż do 

końca oblężenia, aż do upadku 

Babilonu” (Dokonana Tajemnica 

1925 s. 441). 

 

 Jak widzimy z powyższego, reinterpretacja roku 1917 polegała na 

jego całkowitej eliminacji (po roku 1919) z chronologii Towarzystwa 

Strażnica. 

 

 Rok 1918 
 

 Towarzystwo Strażnica po kilku latach, o omawianym roku 1918, 

napisało: 
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 „Zgodnie z obietnicą światło większe przyszło do Kościoła 

Bożego z r. 1918” (Strażnica 01.05 1926 s. 134 [ang. 15.04 1926]). 

 

 Reinterpretacje tekstów organizacji Świadków Jehowy 

mówiących początkowo o roku 1918 przedstawiamy w tabeli. 

Dotyczy to zmian dokonanych w tekście książki pt. Dokonana 

Tajemnica. Porównujemy tu fragmenty z roku 1917 z tymi 

poprawionymi później w roku 1919 lub 1925 (identycznie w 1923). 

 

Tekst pierwotny Tekst zmieniony 

„Okres Laodycejski Kościoła 

rozciąga się do jesieni 1874 do 

wiosny 1918, trzy i pół roku 

przygotowania i czterdzieści lat 

żniwa” (The Finished Mystery 1917 

s. 58); 

 

„Okres Laodycejski liczy się od 

jesieni 1874 do wiosny 1918 tj. 

półczwarta roku przygotowania z 

czterdziestu lat żniwa” (Strażnica Nr 

12, 1917 s. 168); 

„Okres Laodycejski liczy półczwarta 

roku przygotowania z czterdziestu 

lat żniwa” (Dokonana Tajemnica 

1925 s. 66); 

 

„Okres Laodycejski Kościoła 

rozciąga się do jesieni 1874, aż do 

śmierci ostatniego z 

namaszczonych. Członkowie Ciała 

teraz jeden po drugim odchodzą” 

(The Finished Mystery 1926 s. 58); 

„Wiosną w 1918 i począwszy od 

tego czasu, aż po wszystkie czasy, 

będzie niebezpiecznie mówić 

kłamstwa, że upadły systemy 

finansowe Babilonu z woli króla” 

(The Finished Mystery 1917 s. 228-

229); 

Tekst ang.: „In the spring of 1918, 

and from that time onward forever, it 

will be as unsafe to tell the lies that 

have filled Babylon's exchequers as 

it will to be a king” (jw.). 

„Po upadku Babilonu i od tego 

czasu aż po wszystkie czasy będzie 

niebezpiecznie kłamać te rzeczy, 

które wypełniały dziedzictwo 

babilońskie” (Dokonana Tajemnica 

1925 s. 272); 

„[Ap 18:7] Przyjdą plagi jego. – 

Śmierć, smutek, głód i ogień. 

W jeden dzień. – W roku 1918. 

Zobacz Obj. 3:14; 11:11” (The 

Finished Mystery 1917 s. 280); 

„[Ap 18:7] W jeden dzień. – W 

jednym roku. Zobacz Objaw. 3:14; 

11:11. 

Przyjdą plagi jego. – Śmierć, 

smutek, głód i ogień” (Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 334); 
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„Oczekiwać im tylko trzeba na 

odejście ostatnich z klasy Eliasza, 

wiosną 1918” (The Finished Mystery 

1917 s. 334); 

„Oczekiwać im tylko trzeba na 

odejście ostatnich członków 

maluczkiego stadka” (Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 398); 

„Bóg powierzył tę pracę dla 

wiernego ludu Swego. Reformujący 

nie mieli zmieniać swego 

stanowiska, ale stale atakować 

systemy kościelne, aż do końca 

oblężenia, które powinno 

zakończyć się w 1918. Żydowski 

rok 1918 zacznie się w październiku 

1917” (The Finished Mystery 1917 s. 

395-396); 

„Bóg powierzył tę pracę dla 

wiernego ludu Swego. Reformujący 

nie mieli zmieniać swego 

stanowiska, ale stale atakować 

systemy kościelne, aż do końca 

oblężenia w r. 1918. Żydowski rok 

1918 rozpoczął się w Paźdz., 1917.” 

(Księga Prorocka Ezechiela 1919 s. 

44); 

 

„Bóg powierzył tę pracę dla 

wiernego ludu Swego. Reformujący 

nie mieli zmieniać swego 

stanowiska, ale stale atakować 

systemy kościelne, aż do końca 

oblężenia, aż do upadku Babilonu” 

(Dokonana Tajemnica 1925 s. 441); 

„Ezech 5:2, 12, 16, 17 odnoszą się 

do zniszczenia (...) chrześcijaństwa 

od 1914 do 1918 A. D.” (The 

Finished Mystery 1917 s. 398); 

„Ezech 5:2, 12, 16, 17 odnoszą się 

(...) do upadku nominalnego 

chrześciaństwa po roku 1918” 

(Dokonana Tajemnica 1925 s. 444); 

„Jest to Dzień Pomsty, który się 

rozpoczął od światowej wojny w 

roku 1914, a który jako burza 

poranna zerwie się w 1918” (The 

Finished Mystery 1917 s. 404); 

„Jest to Dzień Pomsty, który się 

rozpoczął od wielkiej światowej 

wojny w roku 1914, a który jako 

burza poranna zerwie się po wojnie, 

po roku 1918” (Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 452-453); 

„Rok 1918 z jego straszliwą 

rewolucją i przeraźliwą anarchią jest 

już bliski” (The Finished Mystery 

1917 s. 405); 

„Czas rozruchów i rewolucji i 

straszliwej anarchii, już się 

przybliżył” (Dokonana Tajemnica 

1925 s. 454); 

„To przedstawia, że podczas Żniwa, 

od roku 1878 do 1918, kiedy Pastor 

Russell ogłosił (...) nadchodzący 

upadek chrześcijaństwa” (The 

Finished Mystery 1917 s. 422); 

„To przedstawia, że podczas Żniwa, 

od roku 1878 do 1914, kiedy Pastor 

Russell ogłosił (...) nadchodzący 

upadek chrześciaństwa” (Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 475); 
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„Do roku 1878 nominalny kościół 

był w pewien sposób Świątnicą Bożą 

czyli Świątynią. Ale od tego czasu – 

aż do punktu kulminacyjnego w 

1918 – zaczął On [Bóg] ją usuwać 

przez plagi i ciosy błędnych nauk i 

uczynków z Boskiego dozwolenia” 

(The Finished Mystery 1917 s. 484); 

„Do roku 1878 nominalny kościół 

był w pewien sposób Świątnicą 

Bożą czyli Świątynią. Ale od tego 

czasu usunął On [Bóg] stamtąd 

swoją świątnicę przez plagi i ciosy 

błędnych nauk i uczynków z 

Boskiego dozwolenia” (Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 555); 

„Również w roku 1918, kiedy Bóg 

będzie niszczył ogół kościołów i 

zabijał miliony członków 

kościelnych, ci co uciekną przed 

zniszczeniem zbliżą się do dzieł 

Pastora Russella” (The Finished 

Mystery 1917 s. 485); 

„A w roku 1918, kiedy Bóg niszczy 

ogół kościołów i zabija miliony 

członków kościelnych, ci co 

uciekają przed zniszczeniem, 

przychodzą do dzieł Pastora 

Russella” (Księga Prorocka 

Ezechiela 1919 s. 157); 

 

„A po roku 1918, kiedy Bóg 

zaczyna niszczyć ogół kościołów i 

zabija miliony członków 

kościelnych, ci co uciekają przed 

zniszczeniem, przychodzą do dzieł 

Pastora Russella” (Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 557); 

„(...) po upadku odstępczego 

kościelnictwa w rewolucji, w 1918 r. 

przyjdzie koniec dla różnych 

niezgodnych, niechrześcijańskich 

elementów w Chrześcijaństwie” 

(The Finished Mystery 1917 s. 486); 

„(...) po upadku odstępczego 

kościelnictwa w rewolucji, jaka się 

zaczęła 1918 r. przyjdzie koniec dla 

różnych niezgodnych, 

niechrześciańskich elementów w 

Chrześciaństwie” (Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 558); 

„Ten system i jego stronnicy okażą 

zasadniczo swoją niechrześcijańską 

naturę, kiedy chrześcijaństwo 

(Jeruzalem) wpadnie w ręce 

rewolucjonistów w 1918 roku” (The 

Finished Mystery 1917 s. 489); 

„Ten system i jego stronnicy okażą 

zasadniczo swoją niechrześciańską 

naturę, kiedy chrześciaństwo 

(Jeruzalem) wpadnie w ręce 

rewolucjonistów około 1918 roku” 

(Księga Prorocka Ezechiela 1919 s. 

162); 

 

„Ten system i jego stronnicy okażą 

zasadniczo swoją niechrześciańską 

naturę, kiedy chrześciaństwo 



 

126 

 

(Jeruzalem) wpadnie w ręce 

rewolucjonistów po 1918 roku” 

(Dokonana Tajemnica 1925 s. 563); 

„W roku 1918, kiedy 

Chrześcijaństwo, jako system 

pójdzie w zapomnienie (Szeol) i 

zajmą jego miejsce republiki 

rewolucyjne” (The Finished Mystery 

1917 s. 513); 

„W roku 1918, kiedy 

Chrześciaństwo, jako system 

zanikać będzie (grób) a tworzyć się 

będą w miejsce jego republiki 

rewolucyjne” (Księga Prorocka 

Ezechiela 1919 s. 192); 

 

„Po roku 1918, kiedy 

Chrześciaństwo, jako system 

zanikać będzie (grób) a tworzyć się 

będą w miejsce jego republiki 

rewolucyjne” (Dokonana Tajemnica 

1925 s. 593); 

„Kiedy Bóg zagasi w r. 1918 

światło Chrześcijaństwa, zamroczy 

umysły kościelnictwa (niebiosy)” 

(The Finished Mystery 1917 s. 515); 

„Kiedy Bóg zacznie gasić w r. 1918 

światło Chrześciaństwa, zamroczy 

umysły kościelnictwa (niebiosy)” 

(Dokonana Tajemnica 1925 s. 596); 

„(...) wiadomości co do spełnienia 

się tego, że Chrześcijaństwo dobyła 

szturmem anarchia, mógłby świat 

oczekiwać około 27 kwietnia 1918” 

(The Finished Mystery 1917 s. 530). 

„(...) wiadomości, do spełnienia się 

tego, że Chrześciaństwo dobyła 

szturmem anarchia, mógłby świat 

oczekiwać w dniu lub dnia 27 

kwietnia 1918” (Księga Prorocka 

Ezechiela 1919 s. 214); 

 

„(...) wiadomości co do spełnienia 

się tego, że Chrześciaństwo dobyła 

szturmem anarchia, mógłby świat 

oczekiwać w dniu lub po dniu 27 

kwietnia 1918” (Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 615). 

 

 Jak z powyższego widzimy, Towarzystwo Strażnica postarało się 

o to, by osłabić znaczenie roku 1918. Zrobiło to w różny sposób. 

Patrz też podrozdziały Rok 1917 i Rok 1921. 
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 A jak wyglądała sytuacja z tekstem, o którym mówiliśmy 

wcześniej, że był częściowo trafionym proroctwem (co do roku, a nie 

co do miesiąca) Towarzystwa Strażnica? 

 Otóż on też został w angielskiej edycji cytowanej książki 

częściowo zmieniony. Przypominamy, że chodzi o następujące 

słowa: 

 

 „Jako drugorzędne wypełnienie możnaby spodziewać się końca 

rządów Kajzera i innych jego wyrazicieli w 42 literalnych 

miesiącach od 1 sierpnia 1914 r.” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 

237). 

 

 Oto porównanie tego samego tekstu z 1917 i 1926 roku. 

 

The Finished Mystery 1917 The Finished Mystery 1926 

As a secondary fulfilment, we may 
see the end of the rule of the Kaiser 

and others of his mouthpieces in 42 

literal months from Aug. 1, 1914. (s. 

197). 

Some students of prophecy expect 

to see the end of the rule of the 

Kaiser and others of his mouthpieces 

in 42 literal months from Aug. 1, 

1914. (s. 197). 

 

 Z powyższego porównania widzimy, że z czasem Towarzystwo 

Strażnica z „drugorzędnego wypełnienia” przekształciło swój tekst w 

„oczekiwania” (expect) „niektórych” (some). Była to zapewne próba 

oczyszczenia siebie z nietrafionego proroctwa. 

 

 I jeszcze jedno zestawienie. Wprawdzie nie wiąże się ono 

bezpośrednio z naszym tematem, ale ponieważ w przytaczanych 

fragmentach wymieniony jest jako początkowy rok 1918, dlatego 

przedstawiamy kolejne porównanie. 

 

The Finished 

Mystery 1917 
The Finished 

Mystery 1918 
Księga Prorocka 

Ezechiela 1919 
Dokonana 

Tajemnica 1925 

„Czas 

ustanowienia 

Królestwa w 

mocy jest 

wskazany jako 

„Czas 

ustanowienia 

Królestwa w 

mocy jest 

wskazany jako 

„Czas 

ustanowienia 

Królestwa w 

mocy jest 

wskazany jako 

„Czas 

ustanowienia 

Królestwa w 

mocy jest 

wskazany jako 
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(...) trzynaście lat 

po roku 1918, to 

jest 1931” (s. 

569); 

Por. identycznie 

The Finished 

Mystery 1923, 

1926 s. 569. 

(...) trzynaście lat 

po roku 1918, to 

jest 1932” (s. 569 

[75,000 

Edition]). 

(...) trzynaście lat 

po roku 1919, to 

jest 1931” (s. 

260); 

Por. identycznie 

Dokonana 

Tajemnica ok. 

1920 [duży 

format] s. 200. 

(...) trzynaście lat 

po roku 1918, to 

jest 1931” (s. 

664); 

Por. identycznie 

ed. 1923 (s. 664) 

i ed. wydana po 

roku 1920 [duży 

format] s. 207. 

 

 W tabeli powyższej widzimy, jak można było na bieżąco 

reinterpretować ten sam tekst, przedstawiając jego różne wersje: 

1918-1931, 1918-1932, 1919-1931. Zawsze Towarzystwu Strażnica 

zgadzało się owe 13 lat, które dodawało do roku 1918 lub 1919, 

otrzymując rok 1931 lub 1932. Choć prześledziliśmy kilka wersji 

tekstu, to jednak nie jesteśmy przekonani, czy są to wszystkie 

istniejące warianty. Przykładowo w niemieckiej edycji z roku 1925 

całkowicie usunięto owe daty (patrz s. 763). 

http://wtarchive.svhelden.info/archive/de/Publikationen/1917_XX_S

S7_Das_vollendete_Geheimnis_(1925).pdf 

 

 Po fakcie, o roku 1918, Towarzystwo Strażnica też napisało 

następująco: 

 

 „(...) w pozafigurze Chrześciaństwo miało być ukarane chłostą 

rewolucyi 27-go kwietnia, 1918” (Strażnica 15.02 1919 s. 54 [ang. 

15.02 1919]); 

 

 „Rezultaty, jakie nastąpiły po datach 1918 i 1921, wskazują coraz 

wyraźniej, że były one punktami zwrotnemi albo kamieniami 

milowemi na trakcie chronologicznym, oraz że jasno przewidziały i 

przepowiedziały Budowniczego Boskiego Planu Wieków” (Strażnica 

01.07 1922 s. 198 [ang. 15.05 1922]). 

 

 Wspomnieliśmy we Wstępie, iż od roku 1918 rozpoczęła się już 

kampania roku 1925 i że inne daty były wtedy jakby spychane w 

cień. Jednak i one miewały jakieś znaczenie w chronologii 

Towarzystwa Strażnica, będąc ‘podczepianymi’ pod rok 1918. 

http://wtarchive.svhelden.info/archive/de/Publikationen/1917_XX_SS7_Das_vollendete_Geheimnis_(1925).pdf
http://wtarchive.svhelden.info/archive/de/Publikationen/1917_XX_SS7_Das_vollendete_Geheimnis_(1925).pdf
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Przytoczymy tu takie przykłady, lecz zanim to zrobimy podajemy 

pewne wyjaśnienie dotyczące cytowanej publikacji. 

Otóż zanim w roku 1919 zarejestrowano filię polską Towarzystwa 

Strażnica w Detroit, w której wtedy rozpoczęto wydawać czasopismo 

Strażnica, grupa tych polonijnych głosicieli wydawała od sierpnia 

1918 roku czasopismo pt. Brzask Tysiąclecia i Zwiastun obecności 

Chrystusa (miesięcznik), zawierające artykuły z angielskich Strażnic. 

Oto fragment z tej publikacji, dotyczący tekstu Rdz 45:9 i różnych 

dat doczepianych do roku 1918: 

 

 „»Bo już dwa lata [zdaje się jakoby tu oznaczany był czas od 

wiosny roku 1918 do zimy r. 1919, lub wiosny r. 1920] głodu 

[szukania za prawdą] było na ziemi [w Chrześcijaństwie z imienia], a 

jeszcze pięć lat zostaje [do wiosny roku 1925, czyli czasu, w którym 

nastąpi zmartwychwstanie świętych Zakonu], których nie będą orać 

ani żąć« – żadna praca religijna dla świata nie będzie mogła być 

prowadzona – 1 Moj. 45:6” (Brzask Tysiąclecia i Zwiastun obecności 

Chrystusa Nr 2 [wrzesień], 1918 s. 27 [ang. Strażnica 01.08 1918 s. 

6302, reprint]). 

 

 Powiedzmy też jeszcze parę zdań o zgromadzaniu 144.000, z 

pierwszej klasy niebiańskiej (nie mylić ze spodziewanym zabraniem 

do nieba w roku 1918). 

 Otóż ponieważ Towarzystwo Strażnica nauczało, że do roku 1918 

będzie już ostatecznie skompletowane grono 144.000 (okres żniwa), 

zobaczmy jak po fakcie zaczęło reinterpretować ciągle jeszcze 

dopełnianie tej liczby: 

 

„Rok, w którym pozostali członkowie kościoła, na większą skalę, 

przechodzić będą poza zasłonę, jest rok rozpoczynający się w 

Październiku 1917; zatem, północ tego dnia (licząc dzień od zachodu 

słońca) przypada około stycznia roku 1918-go” (Strażnica maj 1918 

s. 76 [ang. 15.04 1918 s. 6238, reprint]). 

 

 „W roku 1881 powołano dostateczną liczbę i spłodzono z ducha, 

aby skompletować przeznaczoną liczbę 144,000, ale od owej chwili 

zdarzały się częste odpadnięcia powołanych i to do tego stopnia, że 

w latach 1881-1918 nigdy nie było dostatecznej liczby (...). Tak było 
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zapewne aż do wiosny zeszłego roku [1918] (...) Jednakowoż aż do 

tego czasu mogło nastąpić znowu odpadanie niektórych członków i 

opróżnianie pewnej liczby koron” (Strażnica 01.04 1919 s. 102 [ang. 

01.04 1919]). 

 

 „Prawdą jest, że czterdziestoletni okres żniwa skończył się na 

wiosnę 1918 roku, ale nie oznacza to jeszcze, że praca skończyła się, 

ani nie znaczy to, że drzwi są już kompletnie zamknięte” (Strażnica 

15.07 1919 s. 216 [ang. 01.05 1919]). 

 

 Później, w roku 1921, dodano nową interpretację, że prócz „żniw” 

istnieje też zbieranie „pokłosia”: 

 

 „Dodając trzy i pół roku do 1874, roku obecności Pańskiej, 

otrzymujemy r. 1878. Podczas tej obecności od r. 1874 do r. 1878 

Pan robił przygotowania do żniwa wieku ewangelii. Żydowskie 

żniwo trwało 40 lat, kończąc się R. P. 73. Na podstawie tego 

należałoby się spodziewać, że ogólne żniwo wieku ewangelii 

skończy się w r. 1918. (...) Zatem po ogólnych żniwach od r. 1878 do 

r. 1918 znajdujemy się w okresie zbierania pokłosia” (Harfa Boża 

1921 s. 244). 

 

 Rok 1919 
 

 Choć jak wskazaliśmy w rozdziale Rok 1919 – data bez 

oczekiwań?, omawiany rok nie miał wyznaczonych szczególnych 

oczekiwań, to jednak podczas jego trwania uczono o „kilku latach”, 

które doprowadzą świat do „końca”. Oto te wypowiedzi 

Towarzystwa Strażnica: 

 

 „Te linie walki codziennie stają się coraz bardziej wyraźne. W 

każdym razie Armagieddon nie może jeszcze stoczyć swej Walki. 

Czasy pogaństwa mają przed sobą jeszcze kilka lat” (Strażnica 15.02 

1919 s. 63 [por. Walka Armagieddonu 1919 s. XXI-XXII]). 

 

 „Jeszcze kilka lat a słońce sprawiedliwości zupełnie wejdzie 

niosąc na swoich skrzydłach zdrowie, aby błogosławić i podnieść 

gnębiony śmiercią świat” (Nadszedł Czas 1919 s. 183); 
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 „Tak wielka armia, jak opisana ona jest przez proroków i która ma 

dokonać tak cudownych rzeczy i nadto, jeżeli się zważy, że parę lat 

pozostaje do tego okresu szlachetnego żniwa, to prawdopodobnie 

egzystuje ona już dziś i przygotowuje wielką rzeź” (Walka 

Armagieddonu 1919 s. 680-681); 

 

 „Wykazaliśmy już (Tom II), że »Nadszedł czas« i że wypadki 

dnia Jehowy nawet teraz zbliżają się coraz bardziej do nas. Kilka lat 

następnych z konieczności muszą posłużyć do dojrzewania 

pierwiastków, jakie obecnie pracują w kierunku przepowiedzianego 

ucisku; stosownie do niezawodnych słów proroctwa, obecne 

pokolenie będzie świadkiem straszliwego kryzysu i przejdzie przez 

decydujące starcie” (Strażnica 01.02 1919 s. 36 [por. Walka 

Armagieddonu 1919 s. 33]). 

 

 Również wcześniej uczono, że rok 1919 będzie czasem wojen, 

rewolucji, anarchii i męczeństwa badaczy Towarzystwa Strażnica. 

Później jednak nastąpiła reinterpretacja tekstów, co przedstawiamy w 

tabeli. 

 

Tekst pierwotny Tekst zmieniony 

„Prawda będzie się spotykać z 

potępieniem przez trzy i pół roku, to 

jest od wiosny 1918 roku, do jesieni 

1921. To da Wielkiej Kompanii 

sposobność do męczeństwa i da 

możliwość jeszcze innym przez 

trzy i pół roku do wiosny 1925. 

Ponieważ świat przemyśli tę 

kwestię niewątpliwie będzie 

całkowicie gotowy do wysłuchania 

głosu, który mówi z nieba” (The 

Finished Mystery 1917 s. 177); 

„Prawda będzie się spotykać z 

potępieniem przez trzy i pół roku, to 

jest od wiosny 1918 roku, do jesieni 

1921” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 

212). 

Dalsze słowa opuszczono w polskiej 

edycji. 

„Trzy dni, w których Faraon ścigał 

Izraelitów na puszczy, wyobrażają 

trzy lata od 1917 do 1920, w 

którym to czasie posłańcy Faraona 

będą pochłonięci w morzu anarchii” 

„Trzy dni, w których Faraon ścigał 

Izraelitów na puszczy, wyobrażają 

trzy lata poprzedzające czas 

anarchii, w którym to czasie 

posłańcy Faraona będą pochłonięci w 
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(The Finished Mystery 1917 s. 258); morzu rozgniewanej ludzkości” 

(Dokonana Tajemnica 1925 s. 307); 

„Świątnica ta (...) i kapłańskie 

pokolenie stanowią typ i symbol 

»przyszłych dóbr« po wojnach 

rewolucji i anarchii okresu między 

rokiem 1914 a 1925” (The Finished 

Mystery 1917 s. 569; por. „Księga 

Prorocka Ezechiela” 1919 s. 260). 

„Świątnica ta (...) i kapłańskie 

pokolenie stanowią typ i symbol 

»przyszłych dóbr« po wojnach 

rewolucji i anarchii minionego czasu 

ucisku” (Dokonana Tajemnica 1925 

s. 664). 

 

 Widzimy, że Towarzystwo Strażnica skrzętnie wygładziło swoje 

wcześniejsze teksty, tak aby nikt nie mówił, że ono coś wyznaczało 

na czas obejmujący rok 1919. 

 

 Rok 1920 
 

 Reinterpretacje tekstów Towarzystwa Strażnica mówiących 

początkowo o roku 1920 przedstawiamy w tabeli. Dotyczy to zmian 

dokonanych w tekście książki pt. Dokonana Tajemnica. 

Porównujemy tu fragmenty z roku 1917 z tymi poprawionymi 

później w roku 1919, 1925 (identycznie w 1923) i 1926. 

 

Tekst pierwotny Tekst zmieniony 

„Przypuszczamy, że »trzęsienie 

ziemi« zajdzie wcześnie w roku 

1918, a »ogień« przyjdzie jesienią w 

1920” (The Finished Mystery 1917 s. 

179); 

„Przypuszczamy, że »trzęsienie 

ziemi« zajdzie wcześnie w roku 

1918, a »ogień« przyjdzie w 

odpowiedni sposób” (Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 214); 

„Nawet republiki znikną jesienią 

1920” (The Finished Mystery 1917 s. 

258); 

„Nawet republiki znikną w czasie 

anarchii” (Dokonana Tajemnica 

1925 s. 307); 

„Trzy dni, w których Faraon ścigał 

Izraelitów na puszczy, wyobrażają 

trzy lata od 1917 do 1920, w którym 

to czasie posłańcy Faraona będą 

pochłonięci w morzu anarchii” (The 

Finished Mystery 1917 s. 258); 

„Trzy dni, w których Faraon ścigał 

Izraelitów na puszczy, wyobrażają 

trzy lata poprzedzające czas 

anarchii, w którym to czasie 

posłańcy Faraona będą pochłonięci 

w morzu rozgniewanej ludzkości” 

(Dokonana Tajemnica 1925 s. 307); 

„Masy ludzkości, nie będące pod „Masy ludzkości, nie będące pod 
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religijnym ograniczeniem – stan 

ogólny na całym świecie w czasie 

anarchii, jaka najbardziej będzie się 

srożyć jesienią 1920” (The Finished 

Mystery 1917 s. 313); 

religijnem ograniczeniem – stan 

ogólny na całym świecie w czasie 

anarchii, jaka najbardziej będzie się 

srożyć przy końcu czasu ucisku” 

(Dokonana Tajemnica 1925 s. 373); 

„Nawet ani jeden ślad z niego [ruchu 

rewolucyjnego] nie przetrwa 

zniszczenia, jakie sprawi 

ogólnoświatowa, wszechogarniająca 

anarchia, która nastąpi jesienią 

1920” (The Finished Mystery 1917 s. 

542). 

„Nawet ani jeden ślad z niego 

[ruchu rewolucyjnego] ostatecznie 

nie przetrwa zniszczenia, jakie 

sprawi ogólnoświatowa anarchia, od 

1920 do 1921” (ang. Strażnica 

01.03 1918 s. 213 [wydanie 

specjalne książki pt. The Finished 

Mystery]); 

 

„Nawet ani jeden ślad z niego nie 

przypomni zniszczenia cały świat 

obejmującej anarchii po roku 1920” 

(Księga Prorocka Ezechiela 1919 s. 

228); 

 

„Nawet ani jeden ślad z niego 

[ruchu rewolucyjnego] nie 

przypomni zniszczenia 

ogólnoświatowej anarchii po 

skończeniu czasu ucisku” 

(Dokonana Tajemnica 1925 s. 631). 

 

 Widzimy z powyższego, że Towarzystwo Strażnica usunęło rok 

1920 ze swych oczekiwań i to na różne sposoby. 

 Inny tekst o roku 1920 nie potrzebował być reinterpretowany, bo 

nie zawierał konkretnych zapowiedzi. Oto on: 

 

 „Jakaś interesująca rzecz w związku z założeniem Królestwa 

może zacząć się w roku 1920, w sześć lat po rozpoczęciu się 

Wielkiego Czasu ucisku” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 213). 

 

 Jednak w edycji niemieckiej tej książki z roku 1925 usunięto 

słowa o roku 1920 (patrz s. 235). 
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 Natomiast w kolejnym fragmencie z czasem oddalono 

spodziewane wydarzenia na rok 1931: 

 

 „(...) wszystkie fazy upadku Babilonu nie prędzej się dokonają, aż 

upłynie dziesięć i pół roku od jesieni 1920 r.” (Dokonana Tajemnica 

bez roku wydania, edycja wydana po roku 1920 [duży format] s. 66). 

 

 Przypomnijmy, że to zdanie we wcześniejszych edycjach polskich 

i angielskich (1917-1925) cytowanej książki miało inną treść: 

 

 „(...) wszystkie fazy upadku Babilonu nie prędzej się dokonają, aż 

upłynie dziesięć i pół roku od jesieni 1914 r.” (Dokonana Tajemnica 

1925 s. 213). 

 

 Ale i jedna z wczesnych edycji polskich cytowanej książki miała 

wersję „aż upłynie dziesięć i pół roku od jesieni 1920 r.” (Dokonana 

Tajemnica ok. 1920 [duży format] s. 64). 

 

 Tu dodajmy, że właśnie w roku 1920 Towarzystwo Strażnica 

wydało swoją znaną książkę pt. Miliony ludzi z obecnie żyjących 

nigdy nie umrą!, która wprowadzała szeroko do obiegu nową datę, to 

znaczy rok 1925. 

 Również w roku 1920 organizacja Świadków Jehowy oddalała 

spodziewane wydarzenia o „kilka lat”: 

 

 „Jeszcze kilka lat a słońce sprawiedliwości zupełnie wejdzie 

niosąc na swoich skrzydłach zdrowie, aby błogosławić i podnieść 

gnębiony śmiercią świat” (Nadszedł Czas 1920 s. 183). 

 

 Rok 1921 
 

 Reinterpretacje tekstów Towarzystwa Strażnica mówiących 

początkowo o roku 1921 przedstawiamy w tabeli. Dotyczy to zmian 

dokonanych w tekście książki pt. Dokonana Tajemnica. 

Porównujemy tu fragmenty z roku 1917 z tymi poprawionymi w 

roku 1925 (identycznie w 1923) i 1926. 
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Tekst pierwotny Tekst zmieniony 

„Siedem dni przed potopem 

reprezentuje siedem lat od roku 

1914 do 1921 w środku których 

»tygodnia lat« ostatnie członki

Mesjasza przejdą poza zasłonę.

Klasa Wielkiego Grona zostanie

odcięta przy końcu – fakt, że

widzimy pierwszą połowę tego

tygodnia tak jasno zaznaczoną, to

naprowadza nas na myśl, iż

możemy się spodziewać, iż

następne trzy i pół roku będzie

dawaniem świadectwa – przez

Wielkie Grono; bo zdaje się, iż to

jest sposób Ojca Niebieskiego, by

dokonywanie Jego dzieła odbywało

się na tygodnie i pół tygodnie...”

(The Finished Mystery 1917 s. 64);

„Siedm dni przed potopem 

reprezentuje siedm literalnych dni, 

lub siedm lat w środku których 

»tygodnia lat« ostatnie członki

Mesyasza przejdą poza zasłonę.

Klasa Wielkiego Grona zostanie

odciętą przy końcu – fakt, że

widzimy pierwszą połowę tego

tygodnia tak jasno zaznaczoną, iż

klasa Wielkiej Kompanii przy

końcu może być odcięta; bo zdaje

się, iż to jest sposób Ojca

Niebieskiego, by dokonywanie Jego

dzieła odbywało się na tygodnie i pół

tygodnie...” (Dokonana Tajemnica

1925 s. 72);

„Siedm dni przed potopem 

reprezentuje siedm lat od roku 1914 

do 1921 w środku których »tygodnia 

lat« ostatnie członki Mesyasza 

przejdą poza zasłonę. Klasa 

Wielkiego Grona zostanie odciętą 

przy końcu – fakt, że widzimy 

pierwszą połowę tego tygodnia tak 

jasno zaznaczoną, to naprowadza 

nas na myśl, iż możemy się 

spodziewać, iż następne 

półczwarta roku [3,5 roku] będzie 

dawaniem świadectwa – przez 

Wielkie Grono; bo zdaje się, iż to 

jest sposób Ojca Niebieskiego, by 

dokonywanie Jego dzieła odbywało 

się na tygodnie i pół tygodnie...” 

(Dokonana Tajemnica ed. wydana 

po roku 1920 [duży format] s. 25); 

W edycji niemieckiej z roku 1925 

usunięto słowa o latach 1914-1921 

(patrz s. 80). 

„Nasze zatem przedstawienie jest, że Tekst bez zmian, identyczny jak 
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uwielbienie Maluczkiego Stadka 

nastąpi na wiosnę 1918 roku i to 

będzie pół drogi między 

zakończeniem Niebieskiej Drogi w 

roku 1921. Trzy dni (trzy lata 1918-

1921) bezowocnego szukania 

Eliasza (2 Ks. Król. 2:17, 18) 

podtrzymuje ten pogląd” (The 

Finished Mystery 1917 s. 64); 

angielski (Dokonana Tajemnica 

1925 s. 72, 75); 

W edycji niemieckiej z roku 1925 

usunięto słowa o latach 1918-1921 

(patrz s. 80). 

„Prawda będzie się spotykać z 

potępieniem przez trzy i pół roku, to 

jest od wiosny 1918 roku, do jesieni 

1921. To da Wielkiej Kompanii 

sposobność do męczeństwa i da 

możliwość jeszcze innym przez 

trzy i pół roku do wiosny 1925. 

Ponieważ świat przemyśli tę 

kwestię niewątpliwie będzie 

całkowicie gotowy do wysłuchania 

głosu, który mówi z nieba. – Hbr 

12:19” (The Finished Mystery 1917 

s. 177);

„Prawda będzie się spotykać z 

potępieniem przez trzy i pół roku, to 

jest od wiosny 1918 roku, do jesieni 

1921. Dobrze jest jednak 

zapamiętać, że proroctwo dane 

jest nie dla zaspokojenia 

ciekawości, lecz aby umożliwić 

ludziom Pańskim rozpoznanie 

powstających wypadków. Pod tym 

względem wszelkie rozprawianie 

naprzód o datach może 

doprowadzić do splamienia, jak to 

często wykazuje doświadczenie 

kościoła. Ale fakt ten nie jest 

jeszcze wystarczającą przyczyną, 

aby obchodzić się obojętnie z 

chronologią” (Dokonana Tajemnica 

1925 s. 212); 

W edycji niemieckiej z roku 1925 

usunięto słowa o latach 1918-1921 

(patrz s. 232). 

„Nawet ani jeden ślad z niego 

[ruchu rewolucyjnego] ostatecznie 

nie przetrwa zniszczenia, jakie 

sprawi ogólnoświatowa anarchia, od 

1920 do 1921” (ang. Strażnica 01.03 

1918 s. 213 [wydanie specjalne 

książki pt. The Finished Mystery]); 

„Nawet ani jeden ślad z niego [ruchu 

rewolucyjnego] nie przypomni 

zniszczenia ogólnoświatowej 

anarchii po skończeniu czasu 

ucisku” (Dokonana Tajemnica 1925 

s. 631);

„Świątnica ta (...) i kapłańskie 

pokolenie stanowią typ i symbol 

»przyszłych dóbr« po wojnach

rewolucji i anarchii okresu między

„Świątnica ta (...) i kapłańskie 

pokolenie stanowią typ i symbol 

»przyszłych dóbr« po wojnach

rewolucji i anarchii minionego
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rokiem 1914 a 1925” (The Finished 

Mystery 1917 s. 569; por. Księga 

Prorocka Ezechiela 1919 s. 260). 

czasu ucisku” (Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 664). 

 

 Widzimy z powyższych fragmentów, że z czasem usunięto z 

tekstu pierwotnego kwestię męczeństwa dla drugiej klasy 

niebiańskiej (Wielkie Grono) w roku 1921, kiedy miała ona pójść do 

nieba („zakończenie Niebieskiej Drogi w roku 1921”). 

 Również w innej publikacji dokonano usunięcia roku 1921. 

Przypominamy ten fragment: 

 

 It may be that these worldly systems will go down lo the fall of 

1921 (Millions Now Living Will Never Die! 1920 s. 111). 

 

 To zdanie w wersji polonijnej, wydanej w filii Towarzystwa 

Strażnica w Detroit, oddano następująco: 

 

 „Możliwem jest, że te światowe systemy przepadną jesienią 1921-

go roku” (Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! 1920 s. 100). 

 

 Powyższy fragment o roku 1921, który zawierał oryginał angielski 

(1920 r.) i edycja polonijna, w wersji krajowej został usunięty! 

Ukazała się ona pewnie kilka miesięcy później, gdyż pierwsza 

reklama omawianej publikacji została zamieszczona w polonijnej 

Strażnicy z 1 kwietnia 1921 roku na stronie 112. Edycja krajowa 

prawdopodobnie wydrukowana była dopiero pod koniec roku 1921, 

albo już w roku 1922 (Copyrighted 1920). Stąd zrozumiałe stało się 

zniknięcie fragmentu o roku 1921, w którym nic się nie wydarzyło. 

 Po fakcie, o roku 1921, Towarzystwo Strażnica również napisało: 

 

 „Rezultaty, jakie nastąpiły po datach 1918 i 1921, wskazują coraz 

wyraźniej, że były one punktami zwrotnemi albo kamieniami 

milowemi na trakcie chronologicznym, oraz że jasno przewidziały i 

przepowiedziały Budowniczego Boskiego Planu Wieków” (Strażnica 

01.07 1922 s. 198 [ang. 15.05 1922]). 
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 Natomiast w tymże roku 1921 pojawiają się też wypowiedzi, 

które wprawdzie nie mają bezpośredniego związku z tym rokiem, ale 

oddalają spodziewane wydarzenia o „kilka lat” od tej daty. Oto one: 

 

 „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” (Harfa Boża 1921 s. 

352, par. 580); 

 

 „Dowody w tem dziele przytoczone wykazały, że stary świat 

(społeczny i polityczny ustrój) zaczął przemijać w roku 1914, a 

całkiem przeminie w kilku następnych latach” (jw. s. 345, par. 565). 

 

 Rok 1922 
 

 W samym roku 1922 pojawiły się wypowiedzi, które wprawdzie 

nie mają bezpośredniego związku z tym rokiem, ale oddalają 

spodziewane wydarzenia o „kilka lat” od niego. Oto one: 

 

 „Ponieważ spodziewamy się, że święci starego testamentu będą za 

kilka lat z powrotem na ziemi, właściwą jest rzeczą pouczać dzieci, 

aby przygotowały się z całą znajomością Boskich zarządzeń do 

objęcia takiej służby, jaką mogą im przeznaczyć święci starego 

testamentu. Żadne inne stanowisko nie może być lepsze dla naszego 

dziecka, jak służyć pod rozkazami Abrahama lub innego 

starożytnego świętego” (Strażnica 15.05 1922 s. 153 [ang. 01.04 

1922]); 

 

 „Obecnie toczy się walka decydująca i zwycięstwo jest pewne, 

albowiem jest to tylko sprawa kilku lat, gdy Szatan będzie 

skrępowany” (Strażnica 01.12 1922 s. 380 [ang. 01.11 1922]). 

 

 Tu nadmieńmy, choć nie jest to tematem tego opracowania, że rok 

1922 był czasem przygotowania do roku 1925 i związanego z nim 

powrotu ze śmierci patriarchów oraz rozpoczęcia się ziemskiej fazy 

Królestwa Bożego. Oto przykładowe zapowiedzi z tego roku: 
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 „Co się ukaże w 1925 roku? Czekajcie na Pana, a zobaczycie. 

Bądźcie wierni obecnym przywilejom. Wiara każdego chrześcijanina 

wystawiona jest na próbę. »Według wiary waszej będzie wam 

dane«” (Strażnica 15.06 1922 s. 187 [ang. 01.05 1922]); 

 

 „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” (Strażnica 01.08 

1922 s. 228 [ang. 15.06 1922]); 

 

 W roku 1922 Towarzystwo Strażnica zapewniło też, w bardzo 

mocnych słowach, o wartości swej chronologii, którą przecież 

zmieniało wcześniej: 

 

 „Te wewnętrzne połączenia dat dają o wiele większą moc, aniżeli 

można by doszukać się w innych chronologjach. Niektóre z nich są 

tak dalece godne uwagi, że wykazują jasno, że chronologja ta nie jest 

ludzka, ale pochodzi od Boga. Ponieważ jest Boskiego pochodzenia i 

przez Boga jest potwierdzona, chronologja obecnej prawdy wyróżnia 

się z pośród innych, jako absolutnie i bez zastrzeżeń dokładna i 

ścisła” (Strażnica 01.09 1922 s. 266 [ang. 15.07 1922 s. 217]); 

 

 „Nie mamy żadnych wątpliwości co do chronologii odnoszącej się 

do dat 1874, 1914, 1918 i 1925. Niektórzy twierdzą, że znaleźli 

pewne światło w łączności z okresem »siedmdziesięcio-letniego 

spustoszenia« i niewoli Babilońskiej Izraela i gorliwie starają się 

przekonać drugich, że Brat Russell był w błędzie” (Strażnica 01.07 

1922 s. 195 [ang. 15.05 1922]). 

 

 Wiemy jednak, z przytaczanej wcześniej wypowiedzi organizacji 

Świadków Jehowy, że później przyznała ona, iż tak naprawdę to 

przed rokiem 1922 niewiele rozumiała ona. Przypominamy to 

stwierdzenie: 

 

 „Przed tym czasem [1918 r.] kościół Boży stosował proroctwo z 

Ew. Mateusza do wydarzeń od roku 1874 do 1914. Dopiero po roku 

1918 zrozumiał lud Boży, że te wydarzenia miały miejsce od roku 
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1914, tem samem więc pieczęcie zostały otworzone klasie Janowej, 

to jest ostatkowi, dopiero po roku 1918; w samej rzeczy bardzo mało 

zrozumiano przed rokiem 1922” (Światło 1930 t. I, s. 70-71). 

 

Dodatek 1. Lata 1874-1881 – wczesne 

oczekiwania 

 Rok 1914 nie był pierwszą datą, na którą oczekiwał C. T. Russell i 

osoby zgromadzające się z nim. Jeszcze zanim powstało 

Towarzystwo Strażnica były przynajmniej trzy daty, z którymi 

wiązano duże nadzieje. Wszystkie one miały wskazywać czas 

zabrania do nieba. Te daty to: 1874, 1878, 1881. Wprawdzie prawie 

brak jest konkretnych zapowiedzi dotyczących tych lat, ale 

zachowało się kilka wspomnień o nich pozostawionych przez C. T. 

Russella i Towarzystwo Strażnica. 

 W jednej z wypowiedzi przedstawiono wszystkie trzy wczesne 

daty razem: 

 „W ciągu żniwa, czyli końca tego wieku Pan Bóg przez Słowo 

zdawał się posyłać swój lud do czterech różnych punktów czasu, a 

mianowicie: 1874, 1878, 1881 i 1914 roku. Przy każdym z tych 

punktów czasu, wyczekujący święci, którzy byli pewni, że koniec 

wieku nadszedł, spodziewali się »przemiany Kościoła«. Gdy doszli 

do każdego z tych punktów, Pan Bóg rzekł: »Idź dalej, na inne 

miejsce«. W końcu doszliśmy do ostatniego z czterech to jest do 

października 1914 roku. To jest ostatni punkt chronologiczny, 

którego nam wskazuje Pismo św., co się tyczy doświadczeń 

Kościoła. Czy Pan Bóg powiedział, że będziemy wzięci wtedy? Nie. 

A co On powiedział? Jego Słowa i wypełnienie się proroctwa 

wskazuje na pewno, że ten czas odnosi się do końca Czasu Pogan. 

Z  tego  wnioskowaliśmy,  że  około  tego  czasu   nastąpi  przemiana
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Kościoła, lecz Pan Bóg nam tego nie mówił, że tak ma być. Pozwolił 

jednak, byśmy wyciągali takie wnioski i zdaje się nam, że to było 

potrzebne doświadczenie dla wszystkich poświęconych Bogu” (ang. 

Strażnica 01.02 1916 s. 5845 [reprint]). 

 

 Rok 1874 

 

 C. T. Russell, we wspomnianym roku 1874 oczekiwał też 

widzialnego powrotu Jezusa, który miał go właśnie zabrać do nieba, 

co opisano powyżej: 

 

„Pojęliśmy, że istota duchowa może być obecna a jednak 

niewidzialna dla ludzi ... Wkrótce po doznanym zawodzie w 1874 

pewien czytelnik gazety Zwiastun Poranka (...) zauważył coś, co 

zdawało mu się dość dziwnem, a mianowicie, że w Ew. Mateusza 

24:27, 37, 39 użyty jest wyraz grecki parousia, obecność, zaś w 

zwykłym wydaniu ten wyraz jest przetłumaczony, przyjście, zatem 

jest widoczne, że greckie wyrażenie jest właściwszem. To była nić, 

która prowadziła do właściwego wyrozumienia celu i sposobu 

Wtórego Przyjścia naszego Pana...” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 

61 [cytat w książce pochodzi z ang. Strażnicy z 1 czerwca 1916 roku, 

s. 170-171]). 

 

Trzeba tu dodać, że w edycji francuskiej w cytowanej książce pt. 

Dokonana Tajemnica z roku 1918 w powyższym zdaniu podano: 

 

 „Wkrótce po doznanym zawodzie w 1874 przez Russella i jego 

przyjaciół (odnośnie powrotu Chrystusa)...” (Le Mystère de Dieu 

Accompli 1918 s. 65 – Le Mystère de Dieu Accompli 1918 s. 65 – 

Peu de temps après la dèception èprouvèe par Russell et ses amis en 

1874 (au sujet de la venue du Christ)...). 

 

 Rok 1878 

 

C. T. Russell też w roku 1878 (na wiosnę) wyczekiwał zabrania 

do nieba. Miało to nastąpić widzialnie i widowiskowo. 

Wniebowzięci mieli dołączyć do wcześniej (w roku 1875) 

wskrzeszonych zmarłych, tzn. świętych pierwszego wieku i innych 
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ludzi, którzy na to zasłużyli. Oto wspomnienia Towarzystwa 

Strażnica o tych oczekiwaniach: 

 

 „(...) my jeszcze trzymaliśmy się myśli, której trzymają się 

Adwentyści i rzeczywiście wszyscy chrześcijanie, że kiedyś żyjący 

święci będą raptownie i cudownie pochwyceni z ciałem i odtąd być 

na zawsze z Panem (...) My wtedy nie wiedzieliśmy jak obecnie, że 

data 1878 roku oznaczała czas początku ustanowienia duchowego 

królestwa Bożego przez uwielbienie wszystkich, którzy już zasnęli w 

Chrystusie i że »przemiana« o której Paweł wspomniał (1 Kor. 

15:51) ma nastąpić w chwili umierania dla całej tej opisanej klasy, 

zaczynając od tej daty przez okres żniwa, aż wszyscy żyjący 

członkowie – »nogi« ciała Chrystusowego będą przemienieni na 

sławne duchowe istoty. Gdy jednak w tej dacie nic nie zaszło co 

byśmy mogli zobaczyć, ponowne zbadanie tej sprawy pokazało mi, 

że nasz błąd polegał na tym, iż oczekiwaliśmy, że wszyscy żywi 

święci będą przemienieni od razu i bez umierania. Był to błędny 

pogląd...” (ang. Strażnica 15.07 1906 s. 3823 [reprint]); 

 

 „Wydarzenia w Betel stosują się do roku 1878 na wiosnę, które 

przez porównanie wskazują na koniec wieku Żydowskiego, gdy 

Jezus wjechał do Jerozolimy, jako król Żydowski (...) Chociaż w 

Piśmie św. nie ma obietnicy wyrażonej wprost, by Kościół w owym 

czasie miał być uwielbionym, to jednak było wiele powodów do 

przypuszczenia, że mogło się to wypełnić. Ci, którzy przyjęli ten 

zawód w duchu właściwym, otrzymali wielkie błogosławieństwo” 

(ang. Strażnica 15.09 1915 s. 5772 [reprint]); 

 

 „Bezsprzecznie p. Miller odkrył słuszną datę w Biblji na rok 

1844. Wszakże on spodziewał się na ten rok za wiele. Rok 1874 był 

łatwo wyśledzony. Rok 1878 był także ważną datą, który 

spowodował dla Brata Russella wielkie doświadczenie, zanim on 

skorygował swoje poglądy, tak jak są zanotowane w jego wydaniu 

»Przesiewania Żniwa,« w kwietniu 1894 roku. Wielu przypomina 

sobie »absolutną pewność« niektórych w rok 1914. Bezwątpienia 

Panu upodobało się okazywanie gorliwości przez wielu jego sług; ale 

czy oni mieli podstawę dowodów biblijnych na wszystko, czego się 

spodziewali, że miało nastać w owym roku? Bądźmy zatem ostrożni 
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względem przepowiadania rozmaitych szczegółów” (Strażnica 01.03 

1925 s. 72 [ang. 15.02 1925 s. 57]). 

 

 Pierwotnie jednak oczekiwania związane z rokiem 1878 

opublikowane były w angielskiej książce pt. Trzy światy i żniwo tego 

świata, którą wydał C. T. Russell wraz z N. Barbourem w roku 1877. 

Oto jej zapowiedź: 

 

 Although we did not look for translation on the 14th of February, 

we believed then, as now, that the resurrection began at that time, 

and with the "order" of the prophets, the order to which Daniel 

belongs. But we did expect translation between that, and April 6th. 

Hence, with those two object-points in view when we started from the 

"seventh month" of 1874, they answer to the passage between the 

banks of the Jordan. And as we journey on a little further, 

deliverence may come any time between this and the end of the 

"harvest," in 1878. (The Three Worlds, and the Harvest of This 

World 1877 s. 124). 

 Tłumaczenie: „Chociaż nie wyglądaliśmy przeniesienia 14 lutego, 

to wierzyliśmy wtedy i wierzymy teraz, że zmartwychwstanie 

rozpoczęło się w tamtym czasie [w 1875 r.], i to według »porządku« 

proroków, porządku, do którego należy Daniel. Lecz oczekiwaliśmy 

przeniesienia między tamtym czasem a 6 kwietnia. Zatem biorąc pod 

uwagę te dwa celowe punkty, kiedy rozpoczęliśmy od »siódmego 

miesiąca« 1874 roku, to one odpowiadają przejściu między brzegami 

Jordanu. A gdy podróżujemy trochę dalej, to ocalenie może nastąpić 

w każdym czasie między tą datą, a końcem »żniwa« w roku 1878”. 

 

 Również dziś Towarzystwo Strażnica napomknęło, że w roku 

1878 jego głosiciele spodziewali się zabrania do nieba: 

 

 „Stąd też wysnuli jeszcze jeden wniosek – skoro chrzest i 

namaszczenie Jezusa jesienią 29 roku n.e. odpowiadają początkowi 

jego niewidzialnej obecności w roku 1874, to jego wjazd do 

Jeruzalem w charakterze Króla wiosną 33 roku n.e. wskazywałby, iż 

objął władzę jako Król w niebie na wiosnę roku 1878. Badacze 

spodziewali się otrzymać wówczas nagrodę niebiańską” (Świadkowie 

Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 632). 
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Interesujące jest to, że A. H. Macmillan (1877-1966), bliski 

współpracownik C. T. Russella, chciał w latach 50. XX wieku 

wybronić pastora od jego oczekiwań związanych z rokiem 1878 i 

rzekomym wyczekiwaniem na moście na zabranie do nieba. 

Opublikował on w książce, wydanej poza Towarzystwem Strażnica, 

takie oto słowa, będące rzekomo rozmową z C. T. Russellem: 

 

„Podczas rozmowy z Russellem o wydarzeniach z 1878 roku 

powiedziałem mu, że gazety w Pittsburghu doniosły, że stał on 

ubrany w białą szatę na moście na Sixth Street, w nocy Pamiątki 

śmierci Chrystusa, oczekując wraz z wieloma innymi na zabranie do 

nieba. I zapytałem go: »Czy to prawda?« Russell roześmiał się 

serdecznie i powiedział: »Między 22:30 a 23:00 tej nocy byłem w 

łóżku. Jednak niektórzy z bardziej radykalnych tam byli, ale ja nie 

byłem. Nie oczekiwałem, że zostanę w tym czasie zabrany do nieba, 

ponieważ czułem, że jest dużo do zrobienia, głosząc orędzie 

Królestwa narodom ziemi, zanim kościół zostanie zabrany«” (Faith 

on the March A. H. Macmillan, 1957, s. 27). 

 

 Rok 1881 

 

 Kolejną datą wyczekiwaną przez C. T. Russella i jego 

zwolenników był rok 1881. Oto słowa o oczekiwaniach niebiańskich 

przedstawione przed nastaniem tego kulminacyjnego momentu: 

 

 „W artykule dotyczącym naszej przemiany, w wydaniu 

grudniowym [1880] naszego czasopisma wyraziliśmy opinię, że jest 

to bliżej niż wielu myśli. Choć nie ośmielamy się dowodzić, że nasza 

przemiana nastąpi w jakimś ściśle określonym czasie, proponujemy 

przyjrzeć się pewnym dowodom, które zdają się wskazywać, że 

przemiana stanu materialnego w duchowy nastąpi o tej porze, lub 

jesienią roku 1881. (...) Przedstawimy teraz to, co wynika z typów i 

proroczych zapowiedzi, jako zdające się wskazywać, że przemiana 

świętych i zamknięcie drzwi wysokiego powołania nastąpi w roku 

1881” (ang. Strażnica styczeń 1881 s. 180 [reprint]; cytat wg książki 

pt. Kryzys sumienia R. Franz, 2006 s. 202-203; patrz też s. 201-202, 

zawierające angielską fotokopię tego fragmentu). 
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 Później Towarzystwo Strażnica wspominało swoje dawne 

oczekiwania związane z rokiem 1881. Oto najważniejszy tekst 

dotyczący tego zabrania do nieba (inny przedstawiliśmy powyżej 

omawiając rok 1874): 

 

 „Następną datę, rok 1881 można porównać do doświadczeń 

Eliasza i Elizeusza w Jerycho. Badacze Pisma św. przywiązują 

wielką wagę do tej daty, ponieważ przez porównanie tego z wiekiem 

Żydowskim, okazuje się, że w owym czasie Ewangelia przeszła do 

Pogan. (...) Mniemaliśmy, że to oznaczało zmianę dyspensacji i 

figurowało uwielbienie Kościoła. Chociaż nasze mniemania nie 

urzeczywistniły się, to jednak otrzymaliśmy wielkie 

błogosławieństwo i postąpiliśmy dalej” (ang. Strażnica 15.09 1915 s. 

5772 [reprint]); 

 

Również po śmierci C. T. Russella Towarzystwo Strażnica 

wspominało jego (i jego zwolenników) oczekiwania związane z 

latami 1878 i 1881 oraz niebem: 

 

 „Gdy plaga za plagą nawiedzały systemy nominalnego 

Chrześciaństwa, prawdziwy lud Boży kilka razy spodziewał się, że 

już przyszedł czas na jego wyswobodzenie. Brat Russell spodziewał 

się, że kościół będzie wzięty poza zasłonę w roku 1878, 1881, 1910 i 

1914 – tak jak to było z Eliaszem, który wyszedłszy z Elizeuszem, 

szedł aż do czterech miejscowości, zanim rzeczywiście był wzięty. 

Te wszystkie chwilowe zawody w nadziei od Boga były 

przeznaczone i zrządzone” (Strażnica Nr 5, 1918 s. 76 [ang. 15.04 

1918 s. 6237, reprint]). 

 

 Nowe wydarzenia dla lat 1874, 1878 i 1881 

 

 Oczywiście gdy mijały lata 1874, 1878 i 1881 C. T. Russell i jego 

zwolennicy nadawali im nowe znaczenie. Widzieliśmy, że widzialny 

powrót Jezusa zmieniono w niewidzialny, choć też związany z 

rokiem 1874. 

 Dla roku 1878 (zabranie do nieba) nową interpretacją było 

niewidzialne zmartwychwstanie zmarłych (o tym wspomniał w 
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jednym z przytaczanych fragmentów C. T. Russell). Również dziś 

Towarzystwo Strażnica pisze o tym: 

 

 „Stąd też wysnuli jeszcze jeden wniosek – skoro chrzest i 

namaszczenie Jezusa jesienią 29 roku n.e. odpowiadają początkowi 

jego niewidzialnej obecności w roku 1874, to jego wjazd do 

Jeruzalem w charakterze Króla wiosną 33 roku n.e. wskazywałby, iż 

objął władzę jako Król w niebie na wiosnę roku 1878. Badacze 

spodziewali się otrzymać wówczas nagrodę niebiańską. Kiedy tak się 

nie stało, doszli do przekonania, że jeśli namaszczonym 

naśladowcom Jezusa ma przypaść razem z nim udział w Królestwie, 

więc musiało się wtedy rozpocząć zmartwychwstanie do życia 

duchowego dla tych, którzy zasnęli w śmierci” (Świadkowie Jehowy 

– głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 632). 

 

 Również rok 1881, w którym spodziewano się zabrania do nieba, 

miał nową interpretację. Było nią stwierdzenie, że w tamtym roku 

zakończyło się powoływanie do klasy niebiańskiej: 

 

„Dochodzimy do wniosku, (...) że prawo Zakonu i prorocy 

ogłaszają jego obecność w kulminacyjnym punkcie Jubileuszowych 

cyklów w 1874 roku. Równoległości pokazują nam, że wtedy 

rozpoczęło się żniwo i że zbieranie członków obietnicy do 

bezpiecznego miejsca zabierze równoległe siedem lat czasu, kończąc 

się w 1881 roku” (ang. Strażnica październik/listopad 1881 s. 3). 

 

„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 wejścia w skład 

Izraela duchowego” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa 

Bożego 1995 s. 632). 

 

 Dzisiaj lata 1874, 1878 i 1881 nie mają żadnego znaczenia w 

nauce Towarzystwa Strażnica. Zostały one zastąpione datami 1914 i 

1918. Wydarzenia im przypisywane także odbyły się niewidzialnie i 

w związku z tym zwykli Świadkowie Jehowy nie mogą ich 

zweryfikować. 

 



 

147 

 

Dodatek 2. Rok 1910 – zabranie do nieba i inne 

oczekiwania 

 

 C. T. Russell już w roku 1890 przewidywał, że w roku 1900, albo 

wcześniej, nastanie czas utrudnień lub zakazu głoszenia jego nauki. 

Wszystko to z powodu mającej powstać „Federacji Ewangelickiej”: 

 

„I nie wymaga to wielkiej wyobraźni, aby zobaczyć, że gdy 

Federacja Ewangelicka lub Unia zostanie utworzona i jej wyznanie 

wiary zostanie stopniowo uznane za standard ortodoksji, a wtedy 

każdy, kto nie będzie w harmonii z taką większością, będzie miał 

bardzo ograniczone prawa i przywileje. Jest nie tylko możliwym, ale 

i wysoce prawdopodobnym, że nie tylko anarchiści, Adwentyści 

Dnia Siódmego i my sami, ale także inne dzieci Boże, mniej lub 

bardziej wolne od sekciarstwa i jego chytrych błędów, będą 

hamowani w rozprzestrzenianiu się prawdy – zduszeni. I wcale nas 

to nie zdziwi, jeżeli ten stan rzeczy może się wydarzyć do 1900 roku 

– lub wcześniej” (ang. Strażnica marzec 1890 s. 1198 [reprint] – And 

it requires no great stretch of imagination to see that when the 

Evangelical Federation or Union has been formed and its creed 

defined that creed will gradually come to be recognized as the 

standard of orthodoxy; and then any out of harmony with such 

majority will have very limited rights and privileges indeed. It is not 

only possible but highly probable that not only Anarchists and the 

Seventh Day Adventists and ourselves, but others of God's children 

more or less free from sectarianism and its hoary errors will be 

hindered in the spread of the truth – strangled. And it will not at all 

surprise us if this condition of things may come to pass by the year 

1900 – or sooner.). 

 

 Później C. T. Russell spodziewał się działań tej federacji w roku 

1909 i jej upadku po kilku latach, o czym wspomniał w swym liście 

jeden z jego współpracowników: 

 

„Obraz Bestii (federacja tzw. sekt protestanckich, z Kościołem 

Episkopalnym na czele) nie został jeszcze rozwinięty, a jednak 
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wiemy z pism Brata Russella, że w bardzo krótkim czasie 

(prawdopodobnie wiosna 1909 roku) rozpocznie swoją moc 

prześladowania i za kilka lat jego praca zostanie zakończona, a on, z 

wszystkimi urządzeniami szatana, aby oszukać i zniewolić umysły 

ludzi, zostanie całkowicie zniszczony” (ang. Strażnica 01.08 1908 s. 

264 – (...) the Image of the Beast (the federation of so-called 

Protestant sects, with the Episcopal Church at the head) has not yet 

been developed, and yet, we know from Brother Russell's writings 

that within a very short time now (probably the Spring of 1909) it 

will begin its persecuting power, and in a very few more years its 

work will have been ended, and it, with all of Satan's devices to 

deceive and enslave the minds of men, will be utterly destroyed. [por. 

reprint s. 4233 – usunięto słowa o roku 1909]). 

 

 Interesujące jest to, że C. T. Russell, pytany w roku 1910 o tę 

„Federację” (która nie powstała jednak w 1900 roku), odpowiedział 

następująco: 

 

 „Pytanie (1910) – Kiedy federacja kościołów się uformuje, w 1911 

czy 1913 roku i stanie się fałszywym prorokiem? 

Odpowiedź – Nie wiem. Skąd ja mogę wiedzieć? Nie jestem 

prorokiem. Jedynie staram się badać i tłumaczyć proroctwa, lecz nie 

wiem o żadnym proroctwie, które mogłoby rozwiązać to pytanie. Co 

się tyczy mojego oczekiwania, to ja myślałem że to powinno było się 

stać już kilka lat temu. Dziwię się, że to idzie tak powoli” (Co 

kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania 

1947 [ang. 1917] s. 147). 

 

 Kolejna z wczesnych zapowiedzi Towarzystwa Strażnica 

dotyczyła lat 1905-1907. W roku 1893 organizacja ta zasugerowała, 

że jakaś „wielka burza” może nastąpić za 12 lub 14 lat. Była to 

jednak ogólnikowa zapowiedź: 

 

„Wielka burza jest bardzo blisko. Chociaż dokładnie nie 

wiadomo, kiedy rozszaleje się ona, to rozsądnym jest 

przypuszczenie, że nie może to być później niż za dwanaście, 

czternaście lat które są jeszcze przed nami” (ang. Strażnica 1/15.07 

1893 s. 194; fragment ten cytowany jest też w książce pt. Jehovah’s 
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Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 52 – A great storm is near at 

hand. Though one may not know exactly when it will break forth, it 

seems reasonable to suppose that it cannot be more than twelve or 

fourteen years yet future.). 

 

 W roku 1892 C. T. Russell opublikował pewne proroctwo swego 

czytelnika o roku 1908. Choć nie zgadzał się w pełni z jego 

wykładnią, to jednak sam wskazał, że oczekuje, iż na 5-7 lat przed 

rokiem 1914, to znaczy w latach 1907-1909, mają nastąpić kluczowe 

wydarzenia, które dokładnie opisał: 

 

„Wskazane jest zatem, że obalenie obecnych nominalnych 

systemów kościelnych poprzedzi obalenie władz cywilnych – to 

pierwsze potrwa tylko do roku 1908, a drugie do roku 1914. 

[Różnimy się nieznacznie w tym względzie. Redaktor oczekuje według 

Obj. 19:20, że ostateczne obalenie obecnych rządów będzie w tym 

samym czasie, co upadek kościelnictwa i będzie następowało po tym 

od pięciu do siedmiu lat socjalizmu i anarchii, a zakończy się w roku 

1914 ustanowieniem Tysiącletniego rządu Chrystusa.]” (ang. 

Strażnica 01.08 1892 s. 1434 [reprint] – That the overthrow of the 

present nominal ecclesiastical systems shall precede the overthrow 

of the civil powers is thus indicated – the former continuing only until 

A. D. 1908 and the latter until A. D. 1914. [We differ slightly here. 

The Editor expects from Rev. 19:20 that the final overthrow of 

present governments will be at the same time as the fall of 

ecclesiasticism and will be followed by from five to seven years of 

socialism and anarchy, to end with 1914 by the establishment of 

Christ's Millennial government.]). 

 Patrz też ang. Strażnica 1/15.09 1893 s. 1581 (reprint) – fragment 

o „wielkim ucisku” spodziewanym nie wcześniej niż w latach 1906-

1908. Por. ang. Strażnica 15.01 1892 s. 1355 (reprint) – fragment o 

tym, że kulminacji ucisku, kłopotów i wojny nie należy spodziewać 

się przed rokiem 1905 (the ever-darkening war cloud will burst in all 

its destructive fury. This culmination we do not expect, however, 

before about 1905...). 

 

 W innym fragmencie C. T. Russell wspomniał o roku 1909, 

wybiegając jakby w przyszłość w czasy roku 1915: 



 

150 

 

 

„Przypuśćmy, że żyjąc w roku 1915, lub w pobliżu, jesteśmy ze 

świata, a nie wybranego Kościoła, w tym czasie ostatni członek tego 

ostatniego »przemienił się w mgnieniu oka«, aby być podobnym i z 

Panem i uwielbionym duchem – choć świat nie będzie tego 

świadomy, ponieważ zmiana nastąpi w momencie śmierci. Do tego 

czasu społeczeństwo znajduje się w chaotycznym stanie – 

dziewiętnastowieczne światło, z egoizmem, działając ogólnie na 

niezadowolenie i doprowadza do odrzucenia i obalenia zarówno 

dobrych, jak i złych poglądów i instytucji. Światło prawdy, które 

wstrząsnęło podstawami sekciarstwa, które przez tak długi czas 

błędnie przedstawiało Słowo Boże, doprowadza do naturalnego 

rezultatu, kiedy sekciarstwo zaczyna upadać, rozwiewa ono wiarę w 

Biblię. Następnie następuje zjednoczenie lub konfederacja 

protestantów i przynależność do katolików, aby rządzić światem na 

zasadzie moralności i formalizmu. Ma ono swój dzień, ale w końcu 

masy, uwolnione z łańcuchów przesądów, zbuntowały się przeciwko 

dominacji klasowej i klerykalnej i obaliły je (prawdopodobnie 

niewiele lat przed lub po roku 1909)” (ang. Strażnica 15.05 1893 s. 

1528-1529 [reprint] – Let us suppose ourselves living in A. D. 1915, 

or thereabouts, that we are of the world, and not of the elect Church, 

at that time the last member of the latter having been "changed, in a 

moment, in the twinkling of an eye," to be like and with the Lord and 

the glorified spirit-host – although the world will not be aware of 

this, because the change will come in the moment of dying. By that 

time society will be in a chaotic condition – nineteenth century light, 

with selfishness, having worked general discontent, and led to the 

rejection and overthrow of good as well as evil views and 

institutions. The light of truth having shaken the foundations of 

sectarianism, which for so long misrepresented the Word of God, the 

natural result followed: When sectarianism began to fall, it unsettled 

faith in the Bible. Next followed a union or confederacy of 

Protestants and an affiliation with Catholics, to rule the world on 

lines of morality and formalism. This had its day; but finally the 

masses, freed from the chains of superstition, revolted against class 

and clerical domination, and overthrew them (probably not many 

years before or after A. D. 1909).). 
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 W kolejnym fragmencie C. T. Russell wspomniał o latach 1908-

1912, przedstawiając swoją wizję walącego się świata i jego struktur: 

 

„Dobrze tu będzie przypomnieć naszym czytelnikom, że nie 

oczekujemy natychmiastowego nastania anarchii. Oczekujemy 

zwyżkowania w zakresie odrodzonej przedsiębiorczości na obecnych 

i nawet zniżkujących poziomach, przerywanego coraz to częstszymi 

spazmami paniki, problemami robotników i środkami zaradczymi, aż 

w końcu, prawdopodobnie między 1908 a 1912 rokiem bogacze i 

żyjący w luksusie będą stanowili około jednego procenta, a 

niezadowoleni, beznadziejnie biedni około dziewięćdziesięciu 

procent populacji »chrześcijaństwa«, a podczas gdy »Shylock« siedzi 

na swoim wentylu bezpieczeństwa, należy oczekiwać wielkiego i 

okropnego wybuchu. W międzyczasie »Shylock« będzie się 

zajmował gromadzeniem jeszcze większych skarbów niż te, które 

teraz posiada, oraz kierując swoim obecnym oszukańczym systemem 

finansowym lub jego odpowiednikami, słyszy coraz głośniejsze 

krzyki uciśnionych ofiar swej chciwości z każdego narodu, lecz 

wcale to nie wzbudza u niego uczuć sprawiedliwości czy litości. 

Zaiste, boski sąd przeciwko tej klasie jest niczym innym, jak 

sprawiedliwą odpłatą. »Pomsta jest moja, Ja odpłacę – mówi Pan«. 

Lecz okazując gniew, Pan będzie pamiętał o miłosierdziu; ufamy 

bowiem, że płacz, lament i strata zadziała na korzyść ostatecznego 

dobra wielu osób”. (ang. Strażnica 01.10 1896 s. 2045 [reprint] – It 

may be well here to remind our readers again that we are not 

expecting immediate anarchy. We expect spurts of business revival 

on present and still more depressed levels, interspersed with more 

and more frequent panicy spasms, labor troubles and expedients, 

until finally, probably between 1908 and 1912, the wealthy and 

luxurious will represent about one per cent. and the discontented, 

hopelessly poor about ninety-nine per cent. of the population of 

“Christendom;” and then, while “Shylock” sits upon the safety-

valve, the great and awful explosion may be expected. The interim of 

time “Shylock” will spend in heaping together still greater treasures 

than he now possesses, and in operating his present fraudulent 

financial system or its equivalents, while he hears, unmoved by either 

justice or pity, louder and yet louder the cries of the oppressed 

victims of his greed in every nation. Surely, the divine judgment 
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against this class is but a just retribution. “Vengeance is mine, I will 

repay, saith the Lord.” Yet in wrath the Lord will remember mercy; 

and the weeping and lamenting and loss will work out ultimate good, 

we trust, to many). 

[Wyjaśnienie: Shylock – występująca w Kupcu weneckim Szekspira 

fikcyjna postać skąpego Żyda, kupca, zajmującego się udzielaniem 

wysokooprocentowanych kredytów] 

 

 Trzeba tu dodać, że C. T. Russell przywoływał też w Strażnicy 

nawet wypowiedzi ‘prorocze’ astrologów dotyczące różnych lat, jak 

na przykład 1907, 1914, 1916, 1917 (patrz ang. Strażnica 01.10 1905 

s. 3637 [reprint]) oraz najróżniejszych futurologów i ludzi 

związanych z rynkami finansowymi, którzy zapowiadali pewne 

katastrofy polityczne, biznesowe i religijne, właśnie w latach 

poprzedzających rok 1914, to znaczy w latach 1907-1913 (np. ang. 

Strażnica 01.10 1896 s. 2045 [reprint]; ang. Strażnica 01.11 1904 s. 

3449-3450 [reprint]; ang. Strażnica 15.02 1905 s. 3506-3507 

[reprint]; ang. Strażnica 01.07 1907 s. 4016, 4018 [reprint]). 

 Nie wiemy dlaczego przywoływał on te wypowiedzi. Może aby 

wzmocnić swoją argumentację świadectwami ‘świeckimi’? Czyżby 

aż tak zależało mu na straszeniu swoich głosicieli bliskością ‘końca’ 

lub „wielkiego ucisku” („niektórzy z nas mogliby całkowicie 

niewinnie zostać zabici, tak samo okrutnie i haniebnie jak nasz 

Mistrz” – ang. Strażnica 01.01 1911 s. 4736 [reprint])? 

Najdziwniejsze są tu ‘proroctwa’ astrologiczne, zbieżne z 

oczekiwaniami Towarzystwa Strażnica. Wszak ta organizacja 

podobno potępia astrologię. 

 

 W tym samym mniej więcej czasie pisano też o innej bardzo 

ważnej dacie. O ile rok 1914 miał dotyczyć przede wszystkim pogan 

(„ludzi ze świata”), bo wtedy zakończyły się według Towarzystwa 

Strażnica „czasy pogan”, to rok 1910 wyznaczał czas zabrania do 

nieba pomazańców z tej organizacji. Widać z tego, że wspomniana 

data miała szczególne znaczenie dla głosicieli popierających C. T. 

Russella. 

 Zanim w chronologii i oczekiwaniach Towarzystwa Strażnica 

pojawi się rok 1910 funkcjonowało wcześniej (co najmniej od 1889 
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r.) określenie „na jakiś czas przed końcem R. P. 1914”, które 

związane było z zabraniem badaczy Pisma Świętego do nieba: 

 

 „Po trzecie, znajdujemy w nim dowód, że na jakiś czas przed 

końcem R. P. 1914 ostatni członek uznanego przez Boga Kościoła 

Chrystusowego, »królewskiego kapłaństwa«, »ciała Chrystusowego« 

zostanie uwielbiony wraz ze swą Głową...” (The Time Is at Hand 

1889 s. 77; cytat wg książki pt. Kryzys sumienia R. Franz, 2006 s. 

209; patrz też s. 207, zawierająca angielską fotokopię tego 

fragmentu). 

 

 Historia związana z rokiem 1910 rozpoczęła się w roku 1891, 

kiedy C. T. Russell opublikował swój trzeci tom z serii Brzask 

Tysiąclecia, z czasem nazwaną Wykłady Pisma Świętego (w 

czasopiśmie Strażnica przed rokiem 1891 data 1910 nie pojawiała 

się). Miał on tytuł Przyjdź Królestwo Twoje (Thy Kingdom Come) i 

zawierał specjalny rozdział pt. Świadectwo Kamienia Bożego jako 

świadka i proroka którym jest Wielka Piramida w Egipcie. Pojawił 

się w nim rok 1910 i choć twierdzono, że ustalono go na podstawie 

Wielkiej Piramidy, to jednak pytano: 

 

 „Czy nie jest to bardzo znamienna harmonia między tym 

»świadkiem« a biblią” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 s. 413). 

 

 Wcześniej (na tej samej stronie 413), powołując się na pewnych 

znawców piramidy i na przeliczenie cali piramidalnych na lata, 

napisano: 

 

 „Po takim odjęciu wychodzi: (a) 1875 mniej 1 1/4 równa się 1873 

3/4 i (b) 1882 mniej 1 1/4 równa się 1880 3/4 (c) 1911 mniej 1 1/4 

równa się 1909 3/4; czyli (a) Październik 1874, (b) Październik 1881 

i (c) Październik 1910 rok” (jw. s. 413). 

 

 Później pojawiają się znamienne słowa, które przez lata nie dadzą 

spokoju polskim zwolennikom C. T. Russella. Oto one z polskiej 

edycji cytowanej książki: 
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 „Daty Październik 1874 i Październik 1881 są akuratnemi, zaś 

1910 chociaż nie znajduje się w Piśmie Świętym, to jednak możemy 

się spodziewać jakiegoś wydarzenia lub doświadczenia w Kościele 

przy końcu jego karyery” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919, 1923 s. 

413). 

 

 Niestety nie są to oryginalne słowa, które były w pierwotnym 

tomie angielskim pt. Thy Kingdom Come (Przyjdź Królestwo Twoje) 

z roku 1891 (pisano w nim o tym, że w roku 1910 nastąpi zabranie 

do nieba). W tabeli ukazujemy zmiany dokonywane przez 

Towarzystwo Strażnica, dotyczące roku 1910 (wpierw w języku 

angielskim, a poniżej w tłumaczeniu), które w cytowanym tekście 

dodatkowo podkreśliliśmy i pogrubiliśmy. Dla wygody, przy 

porównywaniu tych fragmentów, podzielimy je na odcinki 

odpowiadające sobie. 

 
Thy Kingdom Come 

ed. 1891 (s. 359-360), 

1898 (s. 363-364) 

Thy Kingdom Come 

ed. 1911, 1912, 1917, 

1923 (s. 363-364) 

Przyjdź Królestwo Twoje 

ed. 1919, 1923 (s. 413-

414) 

Thus reduced, they would 
show (...) give the dates 

(a) October, 1874, (b) 

October, 1881 and (c) 

October, 1910, A. D. (...) 

How long this sifting of 

the consecrated will last, 

during which some will 

be granted the crowns of 

those adjudged unworthy, 

and their names written 

instead of some whose 

names will be blotted out 

(Rev. 3:5, 11), the 

Scriptures do not, so far 

as we have yet seen, 

indicate; but this date, 

1910, indicated by the 

Pyramid, seems to 

harmonize well with the 

dates furnished by the 

Bible. 

Thus reduced, they would 
show (...) give the dates 

(a) October, 1874, (b) 

October, 1881 and (c) 

October, 1910, A. D. (...) 

How long this sifting of 

the consecrated will last, 

during which some will 

be granted the crowns of 

those adjudged unworthy, 

and their names written 

instead of some whose 

names will be blotted out 

(Rev. 3:5, 11), the 

Scriptures do not, so far 

as we have yet seen, 

indicate; but this date, 

1910, indicated by the 

Pyramid, seems to 

harmonize well with the 

dates furnished by the 

Bible. 

„Po takim odjęciu 

wychodzi: (...) (a) 

Październik 1874, (b) 

Październik 1881 i (c) 

Październik 1910 rok (...) 

Jak długo to będzie trwało 

przesiewanie 

poświęconych, w ciągu 

którego niektórzy 

otrzymają korony tych, co 

okazali się ich niegodnymi, 

a imiona ich zapisane w 

niebie na miejsce tych, 

które zostały wymazane, 

(Obj. 3:5, 11) Pismo 

Święte tak dalece – jako 

możemy to widzieć – nie 

wskazuje”. 

It is but four years before It is but four years before  



 

155 

 

the full close of the time 

of trouble which ends the 

Gentile times; and when 

we remember the Lord's 

words – that the 

overcomers shall be 

accounted worthy to 

escape the severest of the 

trouble coming upon the 

world, we may well 

accept correct the 

testimonty of the Great 

Pyramid, that the last 

members of the „body” 

or „bride” of Christ will 

have been tested and 

accepted and will have 

passed beyond the vail 

before the close of A. D. 

1910. 

the full close of the time 

of trouble which ends the 

Gentile times; and when 

we remember the Lord's 

words – that the 

overcomers shall be 

accounted worthy to 

escape the severest of the 

trouble coming upon the 

world we may understand 

the reference to be to the 

anarchous trouble which 

will follow October, 

1914; but a trouble 

chiefly upon the Church 

may be expected about 

1910 A. D. 

 

Brak tego fragmentu w 

edycji polskiej. 

Is not this a most 

remarkable agreement 

between this stone 

"Witness" and the Bible? 

The dates, October, 1874, 

and October, 1881, are 

exact, while the date 

1910, though not 

furnished in the 

Scriptures, seems more 

than a reasonable one. 

Though the Bible gives no 

exact date for the end of 

this trial for the Church, 

it does give us, as we 

have seen a date limit 

previous to which it must 

certainly be concluded. 

Is not this a most 

remarkable agreement 

between this stone 

"Witness" and the Bible? 

The dates, October, 1874, 

and October, 1881, are 

exact, while the date 

1910, though not 

furnished in the 

Scriptures, seems more 

than a reasonable one for 

some important event in 

the Church's experience 

and final testing, while A. 

D. 1914 is apparently 

well-defined as its close, 

after which the world's 

greatest trouble is due, in 

which some of the "great 

multitude" may have a 

share. 

„Czy nie jest to bardzo 

znamienna harmonia 

między tym »świadkiem« a 

biblią. Daty Październik 

1874 i Październik 1881 są 

akuratnemi, zaś 1910 

chociaż nie znajduje się w 

Piśmie Świętym, to jednak 

możemy się spodziewać 

jakiegoś wydarzenia lub 

doświadczenia w Kościele 

przy końcu jego karyery”. 

And in this connection let 

us remember that this 

date limit – A. D. 1914 – 

must not only witness the 

And in this connection let 

us remember that this 

date limit – A. D. 1914 – 

must [may – w ed. ang. 

„Rok 1914 zdaje się być 

dobrze określonym, po 

którym czasie wielki ucisk 

dla świata ma nastąpić, a w 
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completion of the 

selection and trial and 

glorification of the entire 

body of Christ, but it may 

also witness the purifying 

of some of that larger 

company of consecrated 

believers who, through 

fear and faint-

heartedness, failed to 

render acceptable 

sacrifices to God, and 

who therefore became 

more or less 

contaminated with the 

world's ideas and ways. 

These, before the end of 

this period, must come up 

out of the great 

tribulation. (Rev. 7:14.)  

1917, 1923; wymianę 

tych słów ogłoszono w 

ang. Strażnicy 01.03 1915 

s. 5649, reprint] not only 

witness the completion of 

the selection and trial 

and glorification of the 

entire body of Christ, but 

it may also witness the 

purifying of some of that 

larger company of 

consecrated believers 

who, through fear and 

faint-heartedness, failed 

to render acceptable 

sacrifices to God, and 

who therefore became 

more or less 

contaminated with the 

world's ideas and ways. 

Some of these, before the 

end of this period, may 

come up out of the great 

tribulation. (Rev. 7:14.)  

którym i Wielkie Grono – 

»Wielkie mnóstwo« mieć 

będzie swój dział. Łącznie 

w tem pamiętajmy, że w 

owym czasie nietylko 

nastąpi dopełnienie 

wyboru, próby i 

uwielbienie całego ciała 

Chrystusowego, lecz także 

oczyszczenie wielkiego 

mnóstwa wierzących, 

którzy dla bojaźni śmierci 

nie wykonali przyjemnej 

ofiary Bogu, a przeto mniej 

lub więcej zostali pokonani 

od świata jego drogami i 

ideami. Niektórzy z nich 

przed zakończeniem się 

tego okresu wyjdą z tego 

wielkiego ucisku (Obj. 

7:14)”. 

Many such are now being 

closely bound in with the 

various bundles of tares 

for the burning; and not 

until the fiery trouble of 

the latter end of the 

harvest period shall burn 

the binding cords of 

Babylon's bondage shall 

these be able to make 

their escape – "saved so 

as by fire." They must see 

the utter wreck of Great 

Babylon and receive 

some measure of her 

plagues. (Rev. 18:4.) 

Many such are now being 

closely bound in with the 

various bundles of tares 

for the burning; and not 

until the fiery trouble of 

the latter end of the 

harvest period shall burn 

the binding cords of 

Babylon's bondage shall 

these be able to make 

their escape – "saved so 

as by fire." They must see 

the utter wreck of Great 

Babylon and receive 

some measure of her 

plagues. (Rev. 18:4.)  

„Wielu z tych znajduje się 

ściśle połączonych w 

symbolicznych snopkach 

kąkolu, gotowych ku 

spaleniu a dopóki te 

wiązania – więzy Babilonu 

– nie zostaną spalone, 

klasa ta nie będzie zdolną 

uciec, to jest być 

»zbawioną jako przez 

ogień«. Ci muszą pierwej 

widzieć zupełny upadek 

Babilonu i otrzymać pewną 

dozę przynależnych im 

plag zanim go opuszczą 

(Obj. 18:4)”. 

The four years from 1910 

to the end of 1914, 

indicated thus in the 

Great Pyramid, will be 

quite sufficient for the 

The four years from 1910 

to the end of 1914, 

indicated thus in the 

Great Pyramid, will 

doubtless be a time of 

 

 

Brak tego fragmentu w 

edycji polskiej. 
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extreme of all that 

trouble; for when it 

reaches its terrible climax 

it cannot last long; and 

"Except those days 

should be shortened there 

should no flesh be saved." 

– Matt. 24:22. 

"fiery trial" upon the 

Church (1 Cor. 3:15) 

preceding the anarchy of 

the world, which cannot 

last long; – "Except those 

days should be shortened 

there should no flesh be 

saved." – Matt. 24:22. 

 

 Widzimy z powyższego, że rok 1910 w polskim fragmencie 

pojawia się tylko dwa razy, a w angielskim aż pięć razy. Czy nie jest 

to dziwne? 

Mało tego, pierwotna wersja tekstu z cytowanego tomu z roku 

1891 (i 1898) różni się zasadniczo od kolejnych jego edycji. 

 Poniżej zamieszczamy tłumaczenie powyższych różnych tekstów 

angielskich w zestawieniu z wersją polską. Jak powyżej, przy 

porównywaniu ich, podzielimy je na odcinki odpowiadające sobie. 

 
Thy Kingdom Come 

ed. 1891 (s. 359-360), 

1898 (s. 363-364) 

Thy Kingdom Come 

ed. 1911, 1912, 1917, 

1923 (s. 363-364) 

Przyjdź Królestwo Twoje 

ed. 1919, 1923 (s. 413-

414) 

„W ten sposób 

zredukowane 

pokazywałyby (...) daty 

(a) październik 1874, (b) 

październik 1881 i (c) 

październik 1910, A. D. 

(...) Jak długo to będzie 

trwało to przesiewanie 

poświęconych, podczas 

którego niektórym będą 

przyznane korony tych, 

którzy zostali uznani za 

niegodnych, a imiona ich 

zapisane zamiast tych, 

które zostały wymazane 

(Obj. 3:5, 11), Pismo 

Święte – na ile dotąd 

zobaczyliśmy – nie 

wskazuje, lecz data 1910, 

wskazana przez Piramidę, 

wydaje się dobrze 

harmonizować z datami 

„W ten sposób 

zredukowane 

pokazywałyby (...) daty 

(a) październik 1874, (b) 

październik 1881 i (c) 

październik 1910, A. D. 

(...) Jak długo to będzie 

trwało to przesiewanie 

poświęconych, podczas 

którego niektórym będą 

przyznane korony tych, 

którzy zostali uznani za 

niegodnych, a imiona ich 

zapisane zamiast tych, 

które zostały wymazane 

(Obj. 3:5, 11), Pismo 

Święte – na ile dotąd 

zobaczyliśmy – nie 

wskazuje, lecz data 1910, 

wskazana przez Piramidę, 

wydaje się dobrze 

harmonizować z datami 

„Po takim odjęciu 

wychodzi: (...) (a) 

Październik 1874, (b) 

Październik 1881 i (c) 

Październik 1910 rok (...) 

Jak długo to będzie trwało 

przesiewanie 

poświęconych, w ciągu 

którego niektórzy 

otrzymają korony tych, co 

okazali się ich 

niegodnymi, a imiona ich 

zapisane w niebie na 

miejsce tych, które zostały 

wymazane, (Obj. 3:5, 11) 

Pismo Święte tak dalece – 

jako możemy to widzieć – 

nie wskazuje”. 
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podanymi w Biblii”. podanymi w Biblii”. 

„Pozostają tylko cztery 

lata przed pełnym końcem 

czasu ucisku, w którym 

skończą się Czasy Pogan, 

a kiedy pamiętamy o 

słowach Pana – że 

zwycięzcy będą uznani za 

godnych uniknięcia 

najsurowszego ucisku 

przychodzącego na ten 

świat, to możemy słusznie 

przyjąć poprawne 

świadectwo Wielkiej 

Piramidy, że ostatni 

członkowie »ciała« lub 

»oblubienicy« zostaną 

wypróbowani, przyjęci i 

przejdą poza zasłonę 

przed końcem R. P. 

1910”. 

„Pozostają tylko cztery 

lata przed pełnym końcem 

czasu ucisku, w którym 

skończą się Czasy Pogan, 

a kiedy pamiętamy o 

słowach Pana – że 

zwycięzcy będą uznani za 

godnych uniknięcia 

najsurowszego ucisku 

przychodzącego na ten 

świat, to możemy to 

zrozumieć jako 

nawiązanie do 

anarchicznego ucisku, 

który nastąpi w 

październiku 1914 roku; 

lecz ucisku, który spadnie 

głównie na Kościół 

możemy oczekiwać około 

R. P. 1910”. 

 

 

Brak tego fragmentu w 

edycji polskiej. 

„Czy nie jest to 

najbardziej godna uwagi 

zgodność między 

kamiennym »Świadkiem« 

a Biblią? Daty 

październik 1874 i 

październik 1881 są 

dokładne, podczas gdy 

data 1910, chociaż nie jest 

podana w Piśmie 

Świętym, wydaje się 

więcej niż rozsądna. 

Chociaż Biblia nie podaje 

dokładnej daty końca tej 

próby dla Kościoła, to 

podaje nam, jak 

widzieliśmy, datę 

graniczną, przed którą ona 

na pewno musi się 

zakończyć”. 

„Czy nie jest to 

najbardziej godna uwagi 

zgodność między 

kamiennym »Świadkiem« 

a Biblią? Daty październik 

1874 i październik 1881 

są dokładne, podczas gdy 

data 1910, chociaż nie jest 

podana w Piśmie 

Świętym, wydaje się 

więcej niż rozsądna w 

odniesieniu do ważnego 

wydarzenia, jakim będzie 

doświadczenie i 

ostateczne wypróbowanie 

Kościoła, podczas gdy R. 

P. 1914 jest wyraźnie i 

dobrze ustalony jako jego 

koniec, po którym nastąpi 

największy ucisk świata, 

w którym niektórzy z 

»wielkiego grona« mogą 

mieć udział”. 

„Czy nie jest to bardzo 

znamienna harmonia 

między tym »świadkiem« 

a biblią. Daty Październik 

1874 i Październik 1881 

są akuratnemi, zaś 1910 

chociaż nie znajduje się w 

Piśmie Świętym, to 

jednak możemy się 

spodziewać jakiegoś 

wydarzenia lub 

doświadczenia w Kościele 

przy końcu jego karyery”. 

„A w związku z tym „A w związku z tym „Rok 1914 zdaje się być 
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pamiętajmy, że o tej 

granicznej dacie – R. P. 

1914 – musi nastąpić 

zakończenie wybrania, 

próby i uwielbienia całego 

ciała Chrystusowego, lecz 

także nastąpi 

oczyszczenie niektórych z 

większego grona 

poświęconych 

wierzących, którzy z 

powodu strachu i 

lękliwego serca nie 

składali Bogu 

przyjemnych ofiar, i 

którzy w rezultacie stali 

się bardziej lub mniej 

skażonymi przez idee i 

metody tego świata. Oni 

przed zakończeniem tego 

okresu muszą wyjść z 

wielkiego ucisku (Obj. 

7:14)”. 

pamiętajmy, że o tej 

granicznej dacie – R. P. 

1914 – musi [może – w 

ed. ang. 1917, 1923; 

wymianę tych słów 

ogłoszono w ang. 

Strażnicy 01.03 1915 s. 

5649, reprint] nastąpić 

zakończenie wybrania, 

próby i uwielbienia całego 

ciała Chrystusowego, lecz 

także nastąpi 

oczyszczenie niektórych z 

większego grona 

poświęconych 

wierzących, którzy z 

powodu strachu i 

lękliwego serca nie 

składali Bogu 

przyjemnych ofiar, i 

którzy w rezultacie stali 

się bardziej lub mniej 

skażonymi przez idee i 

metody tego świata. 

Niektórzy z nich mogą 

wyjść z wielkiego ucisku 

(Obj. 7:14)”. 

dobrze określonym, po 

którym czasie wielki 

ucisk dla świata ma 

nastąpić, a w którym i 

Wielkie Grono – »Wielkie 

mnóstwo« mieć będzie 

swój dział. Łącznie w tem 

pamiętajmy, że w owym 

czasie nietylko nastąpi 

dopełnienie wyboru, 

próby i uwielbienie całego 

ciała Chrystusowego, lecz 

także oczyszczenie 

wielkiego mnóstwa 

wierzących, którzy dla 

bojaźni śmierci nie 

wykonali przyjemnej 

ofiary Bogu, a przeto 

mniej lub więcej zostali 

pokonani od świata jego 

drogami i ideami. 

Niektórzy z nich przed 

zakończeniem się tego 

okresu wyjdą z tego 

wielkiego ucisku (Obj. 

7:14)”. 

„Wielu z nich jest teraz 

blisko związanych w 

różnych snopkach kąkolu 

na spalenie; i dopiero 

wtedy, gdy ognisty ucisk 

ostatecznego końca 

okresu żniwa spali 

wiążące więzy niewoli 

Babilonu, będą w stanie 

dokonać ucieczki – 

»zbawieni jak przez 

ogień«. Oni muszą 

oglądać zupełne 

zniszczenie Babilonu 

Wielkiego i otrzymać 

pewną miarę jego plag 

(Obj 18:4)”. 

„Wielu z nich jest teraz 

blisko związanych w 

różnych snopkach kąkolu 

na spalenie; i dopiero 

wtedy, gdy ognisty ucisk 

ostatecznego końca 

okresu żniwa spali 

wiążące więzy niewoli 

Babilonu, będą w stanie 

dokonać ucieczki – 

»zbawieni jak przez 

ogień«. Oni muszą 

oglądać zupełne 

zniszczenie Babilonu 

Wielkiego i otrzymać 

pewną miarę jego plag 

(Obj 18:4)”. 

„Wielu z tych znajduje się 

ściśle połączonych w 

symbolicznych snopkach 

kąkolu, gotowych ku 

spaleniu a dopóki te 

wiązania – więzy 

Babilonu – nie zostaną 

spalone, klasa ta nie 

będzie zdolną uciec, to 

jest być »zbawioną jako 

przez ogień«. Ci muszą 

pierwej widzieć zupełny 

upadek Babilonu i 

otrzymać pewną dozę 

przynależnych im plag 

zanim go opuszczą (Obj. 

18:4)”. 

„Cztery lata od 1910 do „Cztery lata od 1910 do  
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końca 1914 roku, 

wskazane tak w Wielkiej 

Piramidzie, w zupełności 

wystarczą na 

najskrajniejszy ucisk; 

ponieważ kiedy osiągnie 

on swój straszny punkt 

kulminacyjny, nie będzie 

mógł długo potrwać; »A 

gdyby nie były skrócone 

one dni, nie byłoby 

zbawione żadne ciało, ale 

dla wybranych będą 

skrócone one dni« – Mat. 

24:22”. 

końca 1914 roku, 

wskazane tak w Wielkiej 

Piramidzie, będą 

niewątpliwie czasem 

»ogniowej próby« dla 

Kościoła (1 Kor. 3:15), 

poprzedzającej światową 

anarchię, która nie będzie 

mogła długo potrwać; »A 

gdyby nie były skrócone 

one dni, nie byłoby 

zbawione żadne ciało, ale 

dla wybranych będą 

skrócone one dni« – Mat. 

24:22”. 

 

Brak tego fragmentu w 

edycji polskiej. 

 

 Jak z powyższego widać, gdy minęły lata 1910 i 1914, tekst w 

polskiej edycji książki pt. Przyjdź Królestwo Twoje z roku 1919 

skrócono i zmieniono. Jednak rok 1910 był wcześniej istotną datą, 

tak jak i rok 1914! 

Obiecywano na rok 1910 zabranie wiernych do nieba: „możemy 

słusznie przyjąć poprawne świadectwo Wielkiej Piramidy, że ostatni 

członkowie »ciała« lub »oblubienicy« zostaną wypróbowani, 

przyjęci i przejdą poza zasłonę przed końcem R. P. 1910” (Thy 

Kingdom Come 1891 s. 360; 1898 s. 364). Później tekst ten 

zmieniono. 

Nawet w roku 2000 wspomniano o dawnych oczekiwaniach, także 

związanych z rokiem 1910: 

 

 „Niektórzy Badacze Pisma Świętego byli bardzo pochłonięci 

pomiarami różnych elementów tej piramidy i próbowali na ich 

podstawie ustalić takie rzeczy jak dzień, w którym pójdą do nieba!” 

(Strażnica Nr 1, 2000 s. 9). 

 

 Natomiast rok 1911 wspomniany jest jeden raz w omawianym 

dziele, jako „1911 cali piramidalnych”, ale C. T. Russell nie zgadzał 

się z wyliczeniami osoby, która wskazywała na taki wynik i poprawił 

go na rok 1910 (patrz Przyjdź Królestwo Twoje 1919 s. 412-413). 
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 Nie były to jedyne wypowiedzi związane z rokiem 1910 

zamieszczone w Wykładach Pisma Świętego. Oto inna zapowiedź z 

roku 1904, która obejmowała nawet lata 1910-1912: 

 

 „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.* 

 Początek srogiego ucisku nie jest wyraźnie zaznaczony w Piśmie 

Świętym i raczej zależny jest od zbiegu okoliczności. 

 *) Uwaga od Wydawnictwa: – Słowa te były pisane w roku 1904 

a także w drugim tomie, pisanym w roku 1889. Wypełniły się one 

dokładnie w czasie między 1910 a 1912 r., kiedy to Rosya 

zmobilizowała armię swą na granicach Austryi...” (Nowe Stworzenie 

1919 [ang. 1904] s. 718; patrz też polska edycja z 1925 r.). 

 

 Powyższa Uwaga o „czasie między 1910 a 1912 r.” nie występuje 

w polskim drugim tomie (1919 r.), a i brak jej też w angielskich 

edycjach z roku 1889, 1907 i 1915. Nie wiadomo więc, czy w 

cytowanym fragmencie nie wprowadzono nas w błąd. Jednak w 

książce tej znajduje się takie oto zdanie: 

 

 „Po trzecie, znajdujemy w nim dowód, że na jakiś czas przed 

końcem R. P. 1914 ostatni członek uznanego przez Boga Kościoła 

Chrystusowego, »królewskiego kapłaństwa«, »ciała Chrystusowego« 

zostanie uwielbiony wraz ze swą Głową...” (The Time Is at Hand 

1889 s. 77; cytat wg książki pt. Kryzys sumienia R. Franz, 2006 s. 

209; patrz też s. 207, zawierająca angielską fotokopię tego 

fragmentu). 

 

 Ciekawe, że w angielskim tomie pt. Nowe Stworzenie (The New 

Creation) z roku 1923 mamy zupełnie inny przypis, właśnie 

uwzględniający w jakiś sposób cytowaną powyżej stronę: 

 

 See Vol. 2, pp. 76-78. Accordingly the culmination of the fostering 

forces came in the Autumn of 1914 with the outbreak of the great 

European war – a stage in the overthrow of Satan's Empire. (The 

New Creation 1923 s. 579). 
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[w edycjach z roku 1904, 1909 i 1915 był tylko krótki przypis: *Vol. 

XI., pp. 76-78.] 

 

 Jak widać, w przypisie tym brak jest informacji, że cokolwiek 

wypełniło się w latach 1910-1912. Przecież „zmobilizowanie armii” 

rosyjskiej na granicy Austrii, to nie „początek czasu wielkiego 

ucisku”, o którym mówił ten tom! 

 Również w czasopiśmie Strażnica C. T. Russell poruszał kwestię 

roku 1910. Oto przykładowe stanowcze fragmenty z okresu przed 

nastaniem tego oczekiwanego czasu: 

 

„Spodziewając się, że wszyscy żyjący członkowie tego 

królewskiego kapłaństwa lub klasy »klejnotów« zostaną zebrani do 

chwały jeszcze przed rokiem 1915 (i o ile jesteśmy teraz w stanie 

przypuszczać do roku 1910), jesteśmy zobowiązani przypuszczać, że 

znaczna ich liczba umrze w jakiś sposób nagle lub gwałtownie” (ang. 

Strażnica 15.08 1900 s. 2683 [reprint] – Expecting as we do that the 

living members of this royal priest or "jewel" class will all be 

gathered to glory sometime before A. D. 1915 (and so far as we are 

now able to surmise by 1910), we are bound to suppose that a 

considerable number of these will, in some manner, die sudden or 

violent deaths). 

 

 „Kulminacja ucisku w październiku 1914 jest wyraźnie 

zaznaczona w Piśmie* [*zob. Millennial Dawn, Vols. II., III]; 

dlatego jesteśmy zobowiązani oczekiwać początku tego dotkliwego 

ucisku nie później niż w 1910; z dotkliwymi zakłóceniami w tym 

czasie. Dotkliwy ucisk powinien nadejść w 1910 i możemy 

wnioskować, że będzie to poprzedzone okresem stopniowych 

finansowych i społecznych zakłóceń, podobnych do tych z 

przeszłości, i zmierzających w kierunku rozpaczy, prędzej czy 

później do tego dojdzie” (ang. Strażnica 15.09 1901 s. 2876 [reprint] 

– The culmination of the trouble in October 1914 is clearly marked 

in the Scriptures; and we are bound therefore to expect a beginning 

of that severe trouble not later than 1910; – with severe spasms 

between now and then. Should the severe trouble come in 1910 we 

may infer that it will be preceded by a period of gradual financial 
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and social disturbances, similar to those of the past, and leading on 

toward the condition of desperation then, or sooner, to be reached). 

 

 „O ile Pismo Święte nas prowadzi, spodziewamy się kulminacji 

czasu wielkiego anarchistycznego ucisku w październiku 1914 roku. 

Uważamy, że tak wielki ucisk musiałby trwać w gwałtownej formie 

co najmniej trzy lub cztery lata przed osiągnięciem tego punktu 

kulminacyjnego. Dlatego też spodziewamy się burzliwych czasów do 

października 1910 roku lub wcześniej. I to dobrze zgadza się z 

odpowiadającymi i typowymi kłopotami, którymi skończył się wiek 

żydowski. Rozumując wstecz od roku 1910, musimy założyć, że 

warunki prowadzące do takiej przemocy, jakiej się wtedy 

spodziewamy, obejmowałyby wielką depresję finansową, która 

prawdopodobnie trwałaby kilka lat, zanim osiągnęłaby tak 

zniechęcający etap. Nie możemy zatem oczekiwać, że depresja 

rozpocznie się później, niż powiedzmy w roku 1908. Rozumiemy, że 

początek depresji zakończyłby się zbyt szybko dla dat, które 

uważamy za ustalone w Piśmie Świętym, i że nie ma wystarczająco 

dużo czasu na depresję, a potem kolejny boom i kolejna depresja 

przed rokiem 1910 – niezależnie od szybkich zmian naszych 

czasów” (ang. Strażnica 01.02 1903 s. 3141 [reprint] – So far as the 

Scriptures guide us, we expect the climax of the great time of 

anarchous trouble in October, 1914. Our opinion is that so great a 

trouble would necessarily last in violent form at least three or four 

years before reaching that climax. Hence, we expect strenuous times 

by or before October, 1910. And this agrees well with the 

corresponding and typical trouble with which the Jewish age ended. 

Reasoning backward from 1910 A. D. we are bound to assume that 

the conditions leading up to such violence as we then expect would 

include great financial depression which probably would last some 

years before reaching so disheartening a stage. We could not, 

therefore, expect that depression to begin later than, say, 1908. Our 

reasoning is that a depression beginning now would culminate too 

quickly for the dates we consider fixed by Scripture, and that there is 

not sufficient time for a depression and then another boom and 

another depression before 1910, – notwithstanding the rapid changes 

of our day). 
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 Takich proroczych fragmentów dotyczących roku 1910 było w 

czasopiśmie Towarzystwa Strażnica wiele, choć nie wszystkie były 

równie stanowcze. Oto kilka z nich, opublikowanych w latach 1896-

1909 (pierwszym był z roku 1891, wskazany powyżej w książce pt. 

Przyjdź Królestwo Twoje): 

 

ang. Strażnica 15.04 1896 s. 1963 (reprint); 

ang. Strażnica 01.11 1896 s. 2056 (reprint); 

ang. Strażnica 15.01 1902 s. 2942 (reprint); 

ang. Strażnica 01.07 1904 s. 3390 (reprint); 

ang. Strażnica 15.12 1909 s. 4532 (reprint). 

 

 Gdy zbliżał się zapowiadany rok 1910 i gdy już nastał, 

zaniepokojeni głosiciele Towarzystwa Strażnica pytali swego 

prezesa o tę datę. Pytania padały przeważnie na konwencjach tej 

organizacji. Oto kilka wypowiedzi C. T. Russella na ten temat, 

zamieszczonych w książce, która zawiera jego odpowiedzi na 

kierowane do niego zapytania właśnie w roku 1910: 

 

 „Pytanie (1910). – Czy mamy uważać za ważne i potrzebne 

zwracać uwagę na inne daty oprócz 1874, 1878, 1881 lub 1914? Czy 

rok 1911 ma się w tym liczyć? 

 Odpowiedź. – Jestem kontent, że zostało podane to pytanie. 

Możecie zauważyć, że w moim piśmie i nauce jestem ostrożny i nie 

wymieniam innych dat jak te. O innych datach ja nic nie wiem. W 

trzecim tomie W. P. Ś. jest podana myśl, ale jedynie jako sugestia, że 

w Piramidzie (a nie w Słowie Bożym) jest pewien wymiar, który 

wskazuje na rok 1910 lub 1911, lecz nie mówimy, iż ma to 

jakiekolwiek aktualne znaczenie, jedynie była podana myśl. Nie 

możemy przewidywać, lub mówić rzeczy jakoby coś miało się stać, 

ponieważ nie wiemy, przynajmniej ja nie wiem i nie myślę, że 

ktokolwiek inny wie” (Co kaznodzieja Russell odpowiadał na 

zadawane jemu liczne pytania 1947 [ang. 1917] s. 54); 

 

 „Pytanie (1910). – Co ma się wydarzyć w roku 1910, który jest 

pokazany w Piramidzie? 

 Odpowiedź. – Ja nie wiem. Jest wielu takich co mają coś do 

powiedzenia wam o latach 1910, 1911, 1912 i 1913 więcej niż ja. O 
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ile ja wiem, to daty, które zdają się być pewne, na ile pojmujemy 

Pismo Święte, są lata 1874, 1878, 1881 i październik 1914. O 

żadnych innych między tymi datami ja nie wiem. Jeżeli ktokolwiek 

wie, to ma prawo o tym mówić. 

 Lecz czy brat nie mówi coś o 1910 roku w trzecim tomie? Tak, 

mówiłem iż możemy na przykład zmierzyć te schody [w piramidzie]. 

Lecz nie wiemy czy tam jest coś do mierzenia, lub nie. Przypuśćmy 

że zmierzymy te schody i miara wskazywałaby na rok 1910, lecz ja 

nie wiem, czy Pan Bóg miał coś przez to do powiedzenia, lub nie. 

Gdy minie rok 1910 to zobaczymy, może się coś takiego stanie w 

tym czasie. Może my wchodzimy już teraz na te schody. Rzeczy 

teraz idą bardzo szybko drodzy przyjaciele” (jw. s. 56); 

 

 „Pytanie (1910). – Czy Towarzystwo potwierdza to, co pielgrzymi 

głoszą o latach 1911 i 1912? W naszym zgromadzeniu zauważyłem, 

że starsi, co nie zgadzają się z tym, co głoszą pielgrzymi, uważani są 

jako nie będący w zgodzie z Towarzystwem. Jak w takich razach 

byłoby najlepiej sobie postąpić? 

 Odpowiedź. – Już próbowałem i jeszcze próbuję wpłynąć na braci 

pielgrzymów, aby nie mówili o czasach przed październikiem 1914 

roku, gdzie rok żydowski 1915 się zaczyna. Ja myślę, że to jest 

nierozsądnem głosić co innego. (...) lecz te rzeczy nie są mówione z 

moją zgodą, ani moim poparciem, ani popierane przez Towarzystwo, 

którego mam zaszczyt być głową, aby jaki brat pielgrzym nauczał 

odnośnie dat przed październikiem 1914 roku” (Co kaznodzieja 

Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania 1947 [ang. 

1917] s. 56 [ang. s. 78 – of the Society of which I have the honor to 

be the head]); 

 

 „Pytanie (1910). – Czy my, jako Kościół, mamy być przyjęci przed 

końcem 1914 roku? 

 Odpowiedź. – (...) Czy mamy być przemienieni przed tym 

czasem? Nie znam Pisma, któreby tak mówiło i nie ma niczego w tej 

sprawie w Wykładach Pisma Świętego. Sprawa ta zaczęła się w 

związku z opisywaniem Wielkiej Piramidy. Jeden wymiar tam zdaje 

się wskazywać, że można spodziewać się czegoś w roku 1910; to 

jest, jeżeli ten wymiar był zamierzony, lecz jest to tylko 

przypuszczalna miara stopnia u szczytu wielkiej galerji, a nie wiemy 
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czy w tym miało być jakie szczególniejsze znaczenie; lecz gdy 

weźmie się pozycję tego stopnia, to sam stopień zdawałby się 

wskazywać na jakąś przeszkodę, czyli zaporę. Zatem, czego możemy 

się spodziewać to nie naszej zmiany, ale pewnej próby, ponieważ ten 

cały stopień powiada o próbie; stopień trudny do przejścia. Cała 

galerja jest trudna do przejścia, ale ten stopień w szczególności. 

Jesteśmy w roku 1910 teraz i wydaje mi się, że znaczna próba 

przyszła na Kościół i możemy sobie tłumaczyć, że to co sprawa ta 

znaczy” (jw. s. 220); 

 

 „Pytanie (1910). – Jaką wagę przywiązujesz do października roku 

1910, mając na względzie myśl wyciągniętą z piramidy? 

Odpowiedź. – W Rozdziale traktującym o piramidzie, w trzecim 

tomie Wykładów Pisma Świętego wspomnieliśmy, że pewien 

rozmiar mógłby być uczyniony od wierzchu głównej galerji do 

wielkiego stopnia. Nie mieliśmy akuratnego rozmiaru, więc 

wzięliśmy tak zwaną miarę papierową. To znaczy, że gdy zrobiony 

jest jakiś rysunek i podane jest ile przestrzeni mieści się na przykład 

w jednym calu tegoż rysunku, to przez uważne zmierzenie tegoż 

rysunku, przy pomocy kawałka papieru, można wyliczyć dość 

dokładnie rozmiar tego co ów rysunek przedstawia; i w taki to 

sposób nasze obliczenie według rysunku piramidy zdawało się 

wskazywać, że pewnym punktem czasu według cali byłby 

październik, rok 1910. Nie podawaliśmy tego jako coś stanowcze i 

pewne ani jako coś o czym wiemy. Ja nie wiem nic o październiku r. 

1910. Była to tylko myśl. Ponieważ zbliżamy się do tej daty, więc 

dobrze będzie gdy każdy z nas będzie miał oczy szeroko otworzone, 

czy nie zauważy coś ważnego. Lecz szczególniejszą uwagę należy 

zwracać na daty prorocze. Takimi zdają się być październik, rok 

1874; wiosna rok 1878; następnie październik 1881 i październik r. 

1914. Na ile możemy to wyrozumieć, daty te zdają się być wykazane w 

proroctwach i dobrze uczynimy, gdy będziemy ich pilnować, jako świecy 

w ciemnym miejscu świecącej, jak określił to Św. Piotr. To jednak nie 

znaczy, że twierdzimy teraz lub twierdziliśmy kiedykolwiek, iż daty 

powyższe o których mówimy, że zdają się być prorocze, są ponad wszelką 

dysputę, albo że nasze wytłumaczenie proroctw, rzekomo tyczących się 

tych dat, było nieomylne.” (jw. s. 403). 
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[Zauważmy jak C. T. Russell pisze o „datach proroczych”, a 

równocześnie temu zaprzecza!] 

 

„Pytanie (1910) – Czy wszyscy usprawiedliwieni zostaną przyjęci 

przed końcem października 1910, pozostawiając pozostałe lata na 

zgromadzenie Wielkiego Grona? 

Odpowiedź – Według mojego zrozumienia Wielkie Grono już 

istnieje i nie będzie gromadzone w jakiś szczególny sposób, a 

jedynie objawione. Babilon upadnie i to nimi wstrząśnie, ponieważ 

nie mieli wystarczająco dużo odwagi, by z niego wyjść, więc kiedy 

jego mury upadną, będą wolni, ale będzie już za późno, by uzyskać 

szczególną nagrodę. Mam taką myśl, że być może Kościół 

pozostanie tutaj do października 1914, także Wielkie Grono, i że 

Babilon upadnie do tego czasu, co zniszczy wszelkie bariery itd. i 

uwolni Wielkie Grono. Spodziewamy się, że do tego czasu Malutkie 

Stadko będzie przemienione” (Co powiedział Pastor Russell 2015 

[ang. 1917] s. 106-107 [brak tego fragmentu w cytowanym wydaniu 

z roku 1947]). 

 

 „Święci – Względem Popieczętowania Około Października 1911 

Roku. 

Pytanie (1910). – Czy wszyscy święci będą popieczętowani około 

października 1911 roku, oczekujący swej przemiany i jak długo po tej 

dacie ona nastąpi? 

Odpowiedź. – Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Radbym to 

wiedzieć, lecz nie wiem. Gdyby to było Boską wolą to chciałbym 

wiedzieć, jeżeli zaś nie, to nie dbam o tę wiedzę. 

Część 2 – Czy też będą udoskonaleni na podobieństwo ich 

Mistrza, czekając tylko za przemianą i kiedy to nastąpi? 

Odpowiedź – Trzeba nam się o to zapytać Pana Boga i jeżeli On 

podał jaką odpowiedź w Swoim Słowie, to chciałbym abyście mi o 

tym powiedzieli, bo ja dotąd nie znalazłem. Mogę tu uczynić uwagę, 

że jest wielu innych, którzy mogą wam powiedzieć więcej o latach 

1910, 1911, 1912, 1913 i 1914, aniżeli ja mogę to uczynić. Nie moją 

rzeczą jest sądzić ich W tym co oni wiedzą; mówię wam tylko że ja 

nie wiem nic więcej ponad to, co już zostało podane w »Strażnicy« i 

w Wykładach Pisma Świętego; mianowicie, że żniwo rozpoczęło się 

w jesieni 1874 roku i jakieś ważne punkty zaznaczone są na wiosnę 
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1878 i na jesień 1881 roku, a poza tym nie ma w Biblii nic o czasach 

pomiędzy 1881 a październikiem 1914 roku.  

W trzecim tomie Wykładów Pisma Świętego, objaśniając 

Piramidę, wspomnieliśmy o pewnym rozmiarze wiodącym do 

najwyższego stopnia Wielkiej Galerii, lecz nie wiedzieliśmy czy jest 

w tym jakie znaczenie i nie wiemy tego dziś. Nie zaszkodzi wam gdy 

będziecie czuwać każdego dnia i każdego roku, lecz nie radziłbym 

wam przywiązywać za wiele wagi do tego co ktoś mówi, że nastąpi 

przed rokiem 1914. Ci co to mówią, mogą czuć się pewnymi że 

wiedzą, lecz ja nie jestem pewien że oni wiedzą. Pewien jestem, że ja 

nie wiem” (Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu 

liczne pytania 1947 [ang. 1917] s. 599). 

 Patrz też jw. s. 819 (pytanie z roku 1910). 

 

„[Wypowiedź z 1914 r.] Jeżeli dojdziemy do zupełnego końca 

1914 roku i nic się nie wydarzy po tym czasie, co wskazywałoby na 

ustanowienie Królestwa Chrystusowego między ludźmi, może wtedy 

będziemy musieli rozpatrzyć ponownie tę sprawę, lecz nie prędzej aż 

wtedy będziemy potrzebowali to uczynić. Obecnie druga strona 

potrzebuje udowodnić, że tak nie będzie. Dlaczego myślicie [ed. 

2015: myślimy], iż to się stanie w październiku, 1914 roku (...). 

Dlaczego mniemamy, że 1914 r. ma być wypełnieniem się Czasu 

Pogan? Z jakiej racji ma być w 1914 a nie w innym roku? [w ed. z 

2015 r. są tu słowa: Z jakiego powodu uważamy, że przyjdzie to w 

1914, a nie w 1910 czy 1920?]” (Co kaznodzieja Russell odpowiadał 

na zadawane jemu liczne pytania 1947 [ang. 1917] s. 62; por. Co 

powiedział Pastor Russell 2015 [ang. 1917] s. 83). 

 

 Interesujące jest to, że cytowana powyżej książka nie zawiera 

żadnych wypowiedzi C. T. Russella o roku 1910 sprzed tej daty, a 

tylko z wymienionego roku. Trzeba dodać, że zawiera ona zbiór 

pytań kierowanych do pastora w latach 1905-1916. Czyżby przed 

rokiem 1910 nikt nie pytał o ten rok? Czy może skrzętnie 

odsegregowano pytania dotyczące oczekiwanej daty, gdy w roku 

1917 opracowywano ten zbiór pytań? 

 

 W roku 1913, a więc po fakcie, C. T. Russell tak oto wspomniał 

oczekiwany rok 1910, a także 1911: 
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 „Dyskutując w Wykładach Pisma Świętego o Wielkiej Piramidzie 

zasugerowaliśmy, że być może pewien wymiar stopnia na górnym 

końcu Wielkiej Galerii może oznaczać coś ważnego przy końcu 1910 

roku. Mamy jednak nadzieję, że jasno zaznaczyliśmy, że nic nie 

budujemy na tej sugestii, że była to tylko sugestia, tylko 

domniemanie, ale ten wymiar powoduje, że na rok 1911 możemy 

spoglądać z zainteresowaniem” (ang. Strażnica 01.06 1913 s. 5249 

[reprint]). 

Nie będziemy tu polemizować ze słowami C. T. Russella, bo 

każdy sam zauważy, co on wcześniej pisał o roku 1910. Można 

samemu ocenić, czy w Wykładach Pisma Świętego i Strażnicy 

podawane były przypuszczenia, czy zapewnienia. Zwróćmy tylko 

uwagę na to, że jednak C. T. Russell nawet w roku 1910 nakazuje 

obserwować to, co się wydarzy w tym roku. 

Uważamy, że nie powinien on twierdzić, że nie uczył nic o roku 

1910, a raczej winien przyznać, iż w starszych angielskich 

wydaniach książki Przyjdź Królestwo Twoje (także w Strażnicach) 

nauczał zdecydowanie o tej dacie, a w nowszych edycjach tego tomu 

zmienił już swoje wypowiedzi, co powyżej ukazaliśmy. 

 Równocześnie wymiennikiem roku 1910 była data 1911. Rok 

1911 tylko wydłużał oczekiwania związane z rokiem 1910, tak jak 

stało się później z latami 1914-1915. Przedstawiamy jednak fragment 

ukazujący obie te daty (1910 i 1911) razem. Nie są to słowa C. T. 

Russella, ale jednego z jego współbraci, który tak oto opisał ten 

problem: 

„Pozaobrazowym odpowiednikiem odrzuconego Izraela jest 

nominalny Kościół Chrześcijański (Babilon), a datą korespondującą 

z odsunięciem się Jehowy od Izraela w Roku Pańskim 36, jest rok 

1881. Rok 1881 plus 30 równa się 1911, kiedy Babilon zostanie 

całkowicie ‘pochłonięty’ lub zniszczony (…) bowiem ([Obj. 18] 

werset 8) ‘jej plagi nadejdą w jednym dniu [roku], i zostanie 

całkowicie spalona’ − zniszczony w tym jego ostatnim dniu, 

kończącym się w październiku 1911, a zaczynającym się w 

październiku 1910, i w ten sposób zostaje potwierdzone świadectwo 
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Piramidy” (ang. Strażnica 01.11 1896 s. 264 – The antitype of cast-

off Israel is the nominal Christian Church (Babylon), and the 

corresponding date to Jehovah’s withdrawal from Israel in A. D. 36 

is 1881. 1881 plus 30 equals 1911, when Babylon shall be entirely 

‘devoured’ or destroyed. (...) for ([Rev. 18] verse 8) ‘her plagues 

shall come in one day [year], and she shall be utterly burned’ – 

destroyed in that, her last day, ending Oct. 1911 and beginning Oct. 

1910, thus corroborating the Pyramid’s testimony). 

 

Również Clayton J. Woodworth (zm. 1951), bliski 

współpracownik C. T. Russella i późniejszy współredaktor tomu pt. 

Dokonana Tajemnica (1917), przedstawił w Strażnicy obszerne 

dowodzenie na temat roku 1911, które kończy się takimi oto 

słowami: 

 

(...) prowadzi nas do 1 listopada 1910 roku. Synchronizuje to 

bardzo ściśle z naukami piramidy (tom III, s. 363). Różnica jednego 

miesiąca między 1 października a 1 listopada stanowi sugestię, że 

prawdopodobnie »miesiąc«, do którego odnosił się brat Dickinson w 

Strażnicy z 1 listopada 1896 roku, można rozumieć jako spełnienie 

zarówno literalne, jak i symboliczne, a jakaś wielka katastrofa, 

najgorsze wydarzenie roku między 1 października 1910 roku, a 1 

października 1911 roku, może nastąpić mniej więcej w tym czasie, i 

że jak Chrystus obiecał swym naśladowcom, jeśli będą oni godni, 

pozwoli się im uniknąć największych utrapień nadchodzącego dnia 

gniewu, tak że On zabierze ostatniego z nich przed nadejściem 

katastrofy. Rozsądne wydaje się również założenie, że w bardzo 

krótkim czasie od zabrania z ziemi ostatnich członków ciała 

Chrystusowego (światła świata), nastanie najciemniejsza godzina 

ciemnej nocy, obejmująca nieuchronne zamieszanie i trwogę w 

Babilonie Wielkim (ang. Strażnica 15.03 1898 s. 93 – (...) brings us 

to November 1st, 1910. This synchronizes very closely with the 

teachings of the pyramid (Vol. III., p. 363). The difference of one 

month from October 1st to November 1st, suggests that possibly the 

"month" referred to by Brother Dickinson in the November 1st, ’96, 

Tower may have a literal as well as a symbolic fulfilment, and that 

some great catastrophe, the worst event of the year of October 1st, 

1910 to October 1st, 1911, may occur about that time, and that as 
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Christ has promised his followers that if worthy they would be 

permitted to escape the severest troubles of this coming day of wrath, 

he will take the last one to himself before that catastrophe has come. 

It seems reasonable, also, to suppose that it will take but a very short 

time after the last members of the body of Christ (the light of the 

world) have been taken from the earth, until the darkest hour of that 

dark night will have involved Great Babylon in inextricable 

confusion and dismay). 

 

 Również C. T. Russell co najmniej dwa razy wypowiadał się o 

roku 1911, co uwidocznione jest w poniższych fragmentach: 

 

„Te rzeczy wskazują na to, na co dotąd zwracaliśmy uwagę – że 

większość amerykańskich ludzi pracy nie ma skłonności do tego, by 

być anarchistami; że jeśli anarchia nastąpi, upłyną lata 

(prawdopodobnie nie przed rokiem 1911) – a wtedy będzie ona 

rezultatem rozpaczy z powodu niemożności zapewnienia 

sprawiedliwości innymi metodami” (ang. Strażnica 15.01 1895 s. 

1759 [reprint] – These things show what we have heretofore called 

attention to – that the majority of American workmen are not 

disposed to be Anarchists; that when anarchy does come, it will be 

years hence (probably not before 1911) – and then as a result of 

despair at being unable to secure equity by other methods). 

 

„Widzieliśmy szkic finansowych cykli, i uznajemy je za 

niezwykłe. Wymieniamy to jako zewnętrzne potwierdzenie tego, 

czego oczekujemy przez wnioskowanie ze świadectwa prorockiego, 

mianowicie, że październik 1914 roku będzie datą kataklizmu 

anarchii obejmującego cały świat, co wskazuje, iż panika, największa 

z tych, które kiedykolwiek znano, wystąpi gdzieś około roku 1911 i 

doprowadzi do »czasu ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieje 

naród«” (ang. Strażnica 15.02 1905 s. 3506 [reprint] – We have seen 

the financial cycles outlined, and consider it remarkable. We mention 

it as an outside corroboration of about what we are expecting 

inferentially from the prophetic testimony, viz., that October, 1914, 

will date the cataclysm of Anarchy in a world-wide sweep, which 

implies that a panic, the greatest ever known, would occur 
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somewhere about 1911 and lead up to the “time of trouble, such as 

was not since there was a nation”). 

 

 Natomiast na samym początku roku 1911, tak oto powiedział on o 

tym czasie: 

 

„Gdyby tego typu zdarzenia miały stanowić jakąkolwiek część 

doświadczeń Kościoła w nadchodzącym roku 1911, oznaczałoby to 

doprawdy zbliżanie się bardzo trudnego czasu, w którym niektórzy z 

nas mogliby całkowicie niewinnie zostać zabici, tak samo okrutnie i 

haniebnie jak nasz Mistrz” (ang. Strażnica 01.01 1911 s. 4736 

[reprint]). 

 

 Jedno ze świadectw dawnych głosicieli pokazuje też, że czekano 

na zabranie do nieba nie tylko w roku 1910 i 1911, ale również w 

roku 1912, a później w znanym roku 1914: 

 

 „Jestem jednym z tych, którzy od czasu przyjścia do prawdy 

zostali doprowadzeni do oczekiwania wczesnego uwielbienia małego 

stadka – 1910, 1911, 1912 roku. Wszystkie moje doczesne sprawy 

zostały zorganizowane z myślą o październiku 1914 roku. Za 

każdym razem Pan wydawał się mówić: »Musisz znowu 

prorokować« itp. (Objawienie 10:11). Wydaje się, że to samo 

poselstwo przychodzi do nas od lata zeszłego roku i nadal możemy 

służyć w ofierze naszemu drogiemu Mistrzowi, który uczynił dla nas 

tak wiele” (ang. Strażnica 15.09 1919 s. 287 – I am one of those who, 

since coming into the truth, have been led to expect an early 

glorification of the little flock – 1910, 1911, 1912. All my temporal 

affairs were arranged with a view to October 1914. Each time the 

Lord has seemed to be saying: “Thou must prophesy again”, etc. 

(Revelation 10:11) The same message seems to have come to us last 

summer; and still we are permitted to serve in sacrifice our dear 

Master who has done so much for us). 

 

 Za czasów prezesa J. F. Rutherforda też wspomniano, że 

oczekiwano na rok 1910 i 1914, ale i na „inne daty”: 
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 „Od roku 1878 Jezus gromadził swych poświęconych 

naśladowców; i ci, nadzieją prędkiego narodzenia się nowego narodu 

lub rządu, znosili cierpienia i przeciwności dla sprawiedliwości, 

silnie stojąc przy drogich prawdach. Oni spodziewali się tego 

narodzenia w roku 1910 i w innych datach, ale szczególnie w roku 

1914” (Strażnica 15.04 1925 s. 117 [ang. 01.03 1925]). 

Również z powyższych odpowiedzi C. T. Russella na zadawane 

pytania wynika, że lata 1910-1912 funkcjonowały w świadomości 

jego zwolenników, jako oczekiwany czas. Nie były one ich 

wytworem, ale naśladowali oni jego nauki, przekazywane też przez 

pielgrzymów wizytujących zbory. 

 Widzimy też, że rok 1910 był brany pod uwagę dla znamiennych 

oczekiwań, o których wspominano też po roku 1914, a i dziś także 

nadmienia się o nich. Oto wspomnienia z tym związane: 

 „Autor przyznaje, że w tym tomie wyraża jasno myśl, iż święci 

Pańscy mogą spodziewać się połączenia z Panem w Jego chwale, 

przy końcu Czasów Pogan. Była to naturalna pomyłka, ale Pan 

dopuścił jej dla pobłogosławienia Swego ludu. Przekonanie, że 

Kościół Chrystusowy będzie zgromadzony i wywyższony przed 

październikiem 1914 roku, wywarło ogromnie uświęcający wpływ 

na tysiące sług Bożych, a za to wszyscy oni muszą błogosławić Pana 

– chociaż nawet stało się to przez pomyłkę.” (Nadszedł Czas 1919 s. 
IV);

„Mniemaliśmy, że wszyscy poświęceni będą zabrani poza zasłonę 

zanim czasy pogan zakończą się. Bóg nie powiedział że będą 

zabrani, lecz wszyscy tak wnioskowali, a wiadomo że nasze wnioski 

mogą okazać się mylnymi i w tym wypadku wniosek nasz okazał się 

mylnym. Czasy pogan skończyły się a my nie zostaliśmy zabrani” 

(Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne 

pytania 1947 [ang. 1917] s. 600); 

„W Strażnicy z 1 lutego 1916 roku zajęto się szczególnie dniem 

1 października roku 1914 i napisano: »Był to ostatni moment, na 

który chronologia biblijna wskazała nam w odniesieniu do 

doświadczeń Kościoła. Czy Pan oznajmił nam, że zostaniemy tam 
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[do nieba] zabrani? Nie. A co powiedział? Jego Słowo i spełniające 

się proroctwa zdawały się niedwuznacznie dowodzić, iż owa data 

wyznaczała koniec Czasów Pogan. Wysnuliśmy stąd wniosek, że 

właśnie wtedy lub nieco wcześniej nastąpi ‘przemiana’ Kościoła. Ale 

Bóg nie powiedział nam, że tak się stanie. Pozwolił, byśmy doszli do 

takiego wniosku i wierzymy, iż wszędzie okazało się to niezbędną 

próbą dla umiłowanych świętych Bożych«” (Świadkowie Jehowy – 

głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 136); 

 

 „Wyobrażaliśmy sobie, że żniwo i zgromadzanie Kościoła 

[pomazańców] zostanie wykonane przed upływem Czasów Pogan, 

ale Biblia nic takiego nie mówi...” (Strażnica Nr 10, 1998 s. 14). 

 

 Co jeszcze powiemy o roku 1911? 

Ta data była tylko w pewien sposób wydłużeniem roku 1910, jak 

podaliśmy powyżej. Zupełnie podobnie jak rok 1915 przedłużał 

oczekiwania związane z rokiem 1914. Data 1911 odeszła z użycia w 

chronologii Towarzystwa Strażnica razem z rokiem 1910, czy tuż po 

nim. Wynikała ona z różnych metod obliczeń (np. 1881 r. plus 30 lat; 

patrz ang. Strażnica z 01.11 1896 s. 264 cytowana powyżej), a 

wyznaczała czas rozpoczęcia „najskrajniejszego ucisku”, który 

zakończyć się miał w roku 1914 oraz możliwego zabrania do nieba. 

 Ta ostatnia data, w odróżnieniu od pozostałych, przetrwała u 

Świadków Jehowy do dziś. Na jak długo? 

 

 Wróćmy jeszcze do poniższych słów C. T. Russella z roku 1910 

wypowiadanych o znamiennych latach 1910-1911: 

 

„W trzecim tomie W. P. Ś. jest podana myśl, ale jedynie jako 

sugestia, że w Piramidzie (a nie w Słowie Bożym) jest pewien 

wymiar, który wskazuje na rok 1910 lub 1911, lecz nie mówimy, iż 

ma to jakiekolwiek aktualne znaczenie, jedynie była podana myśl” 

(Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne 

pytania 1947 [ang. 1917] s. 54). 

 

 Widzimy w powyższym fragmencie wyraźne odróżnianie Słowa 

Bożego od Piramidy. Tymczasem wcześniej C. T. Russell widział 

wyłącznie harmonię między nimi: 
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 „(...) lecz data 1910, wskazana przez Piramidę, wydaje się dobrze 

harmonizować z datami podanymi w Biblii” (Thy Kingdom Come 

1898, 1911, 1923 s. 363 – but this date, 1910, indicated by the 

Pyramid, seems to harmonize well with the dates furnished by the 

Bible). 

 

 „Czy nie jest to bardzo znamienna harmonia między tym 

»świadkiem« a biblią” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 s. 413; ang. 

1891 s. 359; ang. 1911 s. 364 [w tekście angielskim oba słowa pisane 

są wielką literą: Is not this a most remarkable agreement between 

this stone "Witness" and the Bible?]). 

 

 Prócz tego C. T. Russell po roku 1914 jakby chciał pomniejszać 

znaczenie Wielkiej Piramidy. W specjalnej nowej Przedmowie 

Autora z 1 października 1916 roku, w tomie jej dotyczącym, tak oto 

napisał: 

 

 „Nigdy nie umieszczaliśmy Wielkiej Piramidy, czasami 

nazywanej Kamieniem Biblijnym, na równi lub ważności ze Słowem 

Bożem, jak to wykazane przez Stary i Nowy Testament Pisma 

Świętego – to ostatnie ma zawsze pierwszeństwo jako władzę 

zwierzchności” (Przyjdź Królestwo Twoje 1923 s. III [edycja polska 

z roku 1919 nie zawierała tej Przedmowy Autora]). 

 

 Tymczasem tom ten w innym miejscu zrównuje jednak 

natchnienie Biblii i Wielkiej Piramidy: 

 

 „W ten sposób przedstawiamy tego »Świadka«, lecz 

spodziewamy się, że jego świadectwo natchnione tak samo będzie 

kwestionowane, jak i świadectwo Pisma Świętego, przez księcia 

ciemności, boga świata tego i przez tych, których umysły są 

zaciemnione na prawdę” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919, 1923 s. 

362). 
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Zakończenie 

 

 Zbiór materiałów dotyczących lat 1914-1922, który 

przedstawiliśmy, nie jest całkowicie kompletny. Polskie publikacje 

Towarzystwa Strażnica przed rokiem 1920 ukazywały się wyłącznie 

w Stanach Zjednoczonych wśród Polonii, więc są dziś prawie 

niedostępne. Początkowo w latach 1915-1918 czasopismo Strażnica 

w języku polskim ukazywało się tylko jako miesięcznik, gdy jego 

odpowiednik angielski był półmiesięcznikiem. Dlatego ilość 

materiału, którym dysponowaliśmy, była ograniczona. Również czas 

wojen światowych 1914-1918 i 1939-1945 oraz okres „komuny” w 

Polsce, szczególnie w lata 1950-1979, nie sprzyjał zachowaniu się 

starych publikacji Towarzystwa Strażnica z lat 1915-1922. Były one 

wielokrotnie rekwirowane przez UB, SB i milicję, o czym 

organizacja Świadków Jehowy czasem wspomina. Dziś w Polsce 

tylko niewielu głosicieli Towarzystwa Strażnica posiada kompletne 

roczniki swoich czasopism i książki z tamtych lat. Z tego względu, 

jak i z powodu niechęci Świadków Jehowy do użyczania swej starej 

literatury, autor tego opracowania nie mógł skorzystać z ich zbiorów. 

Pomimo tego dotarł, jak się wydaje, do wystarczającej ilości 

publikacji, by rzetelnie ukazać naukę Towarzystwa Strażnica 

związaną z oczekiwaniami na lata 1914-1922. Autor nie dotarł też do 

kilku polskich egzemplarzy czasopisma Strażnica z roku 1916 i lat 

1919-1920. Celem tej pracy było między innymi odwoływanie się 

prawie wyłącznie do polskich publikacji, co nie było jednak możliwe 

w wielu przypadkach. Okazuje się bowiem, że wydawane były one 

często (szczególnie książki) po minięciu daty, o której uczyła 

pierwotna edycja angielska. Z tego powodu publikacja krajowa 

przedstawiała już często naukę po reinterpretacji. 

 Oprócz publikacji z lat 1914-1922 przedstawiliśmy w tym 

opracowaniu liczne wspomnienia Towarzystwa Strażnica związane z 

naszym zagadnieniem. One niejednokrotnie potwierdzają 

wcześniejsze nadzieje i są dostępniejsze dla ogółu niż cytowane stare 

publikacje. 

 Problem, który opisaliśmy, jest trudnym i szerokim zagadnieniem. 

Wielość dat i różnorodnych wydarzeń przydzielanych im zdaje się 

wskazywać na pewien chaos w tamtym czasie w nauce Towarzystwa 
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Strażnica. Kolejne reinterpretacje tekstów wprowadzały następne 

zamieszania. 

 To wszystko sprawia, że zapewne niewielu dzisiejszych 

Świadków Jehowy potrafi zrozumieć odczucia i wykładnię swej 

organizacji z lat 1914-1922. 

 Zdaje się, że nie ma już dziś na świecie głosicieli Towarzystwa 

Strażnica, którzy ze świadomością czekali na omawiane daty i 

wydarzenia. Dlatego z nimi odeszła też pamięć o tamtych latach i 

giną w lamusie historii publikacje, które uczyły o nich. Te fakty stały 

się dla autora dopingiem do przystępnego opracowania tego tematu, 

które stanowi też pewne archiwum tekstów przydatnych innym 

poszukiwaczom. 

 Okres 1914-1922, jak i lata 1925, 1975 oraz „pokolenie roku 

1914”, to jedne z najważniejszych dat i wykładni Towarzystwa 

Strażnica, które dotyczyły przyszłości ludzkości i świata. Z tego 

powodu, każdy kto pragnie choć częściowo zrozumieć intencje tej 

organizacji, powinien zapoznać się z materiałem opublikowanym 

przez nią. To opracowanie może mu być w tym pomocne. 

 

 Na koniec składam słowa wdzięczności dla życzliwej mi osoby, 

która poprzez udostępniane zbiory dopomogła mi w napisaniu tego 

opracowania. Dziękuję też jej za pomoc w weryfikacji 

odpowiedniego dla mnie materiału. 

 Również składam podziękowanie J. Romanowskiemu z 

Warszawy, którego uwagi w wielu kwestiach były nieodzowne i 

bardzo przydatne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

  W papierowej wersji tej książki (s. 140) zamieściliśmy informację, 
że edycja elektroniczna zawierać ma także Dodatek 3. Nowe 
wydarzenia dla roku 1910 i lat 1914-1922, który poniżej 
zamieszczamy.

Dodatek 3. Nowe wydarzenia dla roku 1910 i lat 

1914-1922 

 Wydaje się, że Towarzystwu Strażnica, gdy nie wypełniło się jakieś 

zapowiadane wydarzenie, najłatwiej było przydzielić danej dacie 

wypełnienie niewidzialne (a więc niesprawdzalne), lub po czasie 

podnieść rangę jakiegoś zaistniałego faktu z historii tej organizacji. 

Poniżej zobaczymy, że tak właśnie postąpiła ona w wielu 

przypadkach. 

Rok 1910 

Po śmierci C. T. Russella, Towarzystwo Strażnica chciało 

koniecznie nadać jakieś znaczenie dla roku 1910, by pokazać, że coś 

się wypełniło w tamtym czasie. Za największe wydarzenie dla tego 

czasu uznano kazanie o syjonizmie wygłoszone przez niego do 

rzeszy Żydów. Zauważmy poniżej, jaką rangę nadano tej mowie, 

twierdząc, że w tym ruchu Żydów objawia się „łaska Boska”! 

 W komentarzu do tekstu Rdz 21:14-19 Towarzystwo Strażnica, w 

swej znanej publikacji, podało: 
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 „[Rdz] 21:14-19. Nadzieje świata są ściśle złączone z nadziejami 

Izraela w ciele, którego wyobrażał Izmael, podobnie jak Izaak 

wyobrażał duchowego Izraela. Nadzieje Syjonistów ożywione 

zostały na wielkiem zgromadzeniu w »Hipodrome« w roku 1910-ym, 

gdy Pastor Russell wypowiedział mowę o Syjonizmie w 

Proroctwach, wobec 5500 Żydów. Tutaj antysymboliczny Izmael, 

już niemal umierający z pragnienia, został obdarzony wodą życia, 

najbardziej potrzebną. Jest to znak, że łaska Boska zostanie niedługo 

Żydom przywrócona, która objawia się teraz w Syjonizmie” (Miljony 

ludzi z obecnie żyjących nie umrą! 1920 s. 73). 

 Również wcześniej, bo już w roku 1917 (zaraz po śmierci 

Russella), Towarzystwo Strażnica uczyło o roku 1910. W 

komentarzu do słów z Ez 37:9 („Prorokuj do ducha, prorokuj, synu 

człowieczy!”) napisało ono: 

 „Pastor Russell, jako pozafigura Ezechyjela, miał nakazane głosić 

rozproszonym po całym świecie Żydom (...), że całe Słowo Boże 

wskazuje na dwa wielkie błogosławieństwa: (1) ożycie ich 

syonistycznych nadziei i urzeczywistnienie ich w zgromadzeniu 

licznych Żydów do Jeruzalemu, oraz ustanowienie tamże ogólno 

światowego państwa żydowskiego, rozciągającego swą władzę nad 

całym światem (...) Po drugie (2) zgromadzenie wszystkich Żydów 

ze wszystkich wieków z niewoli śmierci – aby znowu żyli na ziemi, 

w ziemskiej fazie Królestwa Bożego (...) pod widocznemi rządami 

zmartwychwstałych starożytnych patryarchów. Począwszy od roku 

1910, Pastor Russell zwracał uwagę tysięcy Żydów po całym świecie 

na fakt, że cały Stary Testament przepowiedział to, jako uprawnione 

dążenia i pragnienia Żydów” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 646 

[ang. 1917 s. 554]). 

W innym fragmencie uczono: 

 „Jest możebne, iż w roku 1980 zajdzie powstanie ze śmierci 

całego Cielesnego Izraela. Jest to 70 lat od czasu, gdy Pastor Russell 

w 1910 roku wydał wielkie świadectwo Żydom w New Yorku w 

wielkim budynku Hippodromie” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 70 
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[ang. edycja 1917 s. 62: It is possible that A. D. 1980 marks the 

regathering of all of Fleshly Israel from their captivity in death...]). 

 

 Ciekawe też, że jedno z czasopism z roku 1917, publikujące 

książkę pt. Dokonana Tajemnica w odcinkach, powyższe zdanie 

oddało inaczej (!): 

 

 „Jest możebne, iż w roku 1980 zajdzie coś ważnego dla 

Cielesnego Izraela, lecz na pewno nic takiego dla nas” (Strażnica Nr 

12, 1917 s. 170; patrz też ang. Dokonana Tajemnica 1918 [75,000 

Edition]: It is possible that A. D. 1980 may have something of special 

interest for Fleshly Israel, but certainly not for us.). 

 

 Jednak Towarzystwo Strażnica obarczyło też C. T. Russella i 

swoich głosicieli za niepowodzenie roku 1910. Oto słowa o tym: 

 

 „Gdy plaga za plagą nawiedzały systemy nominalnego 

Chrześciaństwa, prawdziwy lud Boży kilka razy spodziewał się, że 

już przyszedł czas na jego wyswobodzenie. Brat Russell spodziewał 

się, że kościół będzie wzięty poza zasłonę w roku 1878, 1881, 1910 i 

1914 – tak jak to było z Eliaszem, który wyszedłszy z Elizeuszem, 

szedł aż do czterech miejscowości, zanim rzeczywiście był wzięty. 

Te wszystkie chwilowe zawody w nadziei od Boga były 

przeznaczone i zrządzone” (Strażnica Nr 5, 1918 s. 76 [ang. 15.04 

1918 s. 6237, reprint]); 

 

 „Od roku 1878 Jezus gromadził swych poświęconych 

naśladowców; i ci, nadzieją prędkiego narodzenia się nowego narodu 

lub rządu, znosili cierpienia i przeciwności dla sprawiedliwości, 

silnie stojąc przy drogich prawdach. Oni spodziewali się tego 

narodzenia w roku 1910 i w innych datach, ale szczególnie w roku 

1914” (Strażnica 15.04 1925 s. 117 [ang. 01.03 1925]). 

 

 Rok 1910, długo po jego minięciu, funkcjonował jako ważna data 

w organizacji Świadków Jehowy. Oto dwie z wypowiedzi o nim z 

roku 1923: 
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 „Tak jak powiedziano na początku, że Abram wkroczył do 

Chanan na wiosnę w roku 2044 3/4 lat przed Chrystusem. Liczył 75 

lat gdy opuścił Haran i wszedł do Chanan (1 Mojżeszowa 12:4, 5). 

Zatem odtąd aż do czasu, gdy Abram miał 99 lat musiało upłynąć 24 

lat lub też działo się to w czasie 2020 3/4 lat przed Chrystusem. A 

cztery tysiące lat od tej daty skończyłoby się w (4000 – 2020 3/4, co 

równa się) 1979 1/4 lat R. P., czyli na wiosnę 1980 r. Byłby to czas 

ograniczający, w którym Izrael »tu się wróci« ze swej śmierci. 

Będzie to akurat siedemdziesiąt lat od wiosny roku 1910, w którym 

to roku Pastor Russell zaczął głosić restytucję dla Żydów w 

Jeruzalem” (Strażnica 15.11 1923 s. 351 [ang. 01.07 1920]); 

 

 „Jeżeli wnioski jego przeciwników o chronologii są słuszne, to w 

takim razie wszystko, co okazało się w roku 1914 i potem musi być 

odrzucone jako dowód królestwa Mesyaszowego. (...) Taka zmiana 

wytrąci z równowagi całą naszą chronologię i zniszczy wartość dat 

1874, 1878, 1910, 1914 i 1918. Równałoby się to powiedzeniu: 

»Gdzież jest dowód Jego obecności?« »Pan mój zwleka z swem 

przyjściem« – (2 Piotr 3:4; Mat. 24:48)” (Co mówi Pismo Święte o 

powrocie naszego Pana? – Jego parousia, epifania i apokalupsis 

1923 s. 86). 

 

 Prawie identyczny tekst zamieszczono wcześniej w jednym z 

czasopism (patrz Strażnica 15.06 1922 s. 187 [ang. 01.05 1922]). 

 Tu warto nadmienić, że dziś data 1910 nie ma zapewne już 

żadnego znaczenia dla Towarzystwa Strażnica. Odrzuciło ono 

bowiem naukę o syjonizmie, a o roku 1910 nawet nie wspomniano w 

znanym podręczniku: 

 

 „Badacze Pisma Świętego dobrze znali liczne proroctwa o 

odrodzeniu, przekazane przez proroków Bożych starożytnemu 

Izraelowi (...). Do roku 1932 uważali, iż spełnią się one przede 

wszystkim na rodowitych Żydach. Wierzyli zatem, że Bóg znów 

okaże Izraelowi łaskę i stopniowo sprowadzi Żydów do Palestyny, 

otworzy im oczy na prawdę o Jezusie jako Odkupicielu i mesjańskim 

Królu i za ich pośrednictwem zleje błogosławieństwa na wszystkie 

narody. Z tego względu brat Russell wygłaszał do ogromnych rzesz 

Żydów w Nowym Jorku i w Europie przemówienie »Syjonizm w 
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proroctwie«, a brat Rutherford napisał w roku 1925 książkę Pociecha 

dla Żydów” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 

1995 s. 141). 

 

 Jednak w innej publikacji (z roku 1975) wymieniono jeszcze rok 

1910: 

 

 „Albo w sławnym teatrze Hippodrome w Nowym Jorku, gdzie w 

niedzielę 9 października 1910 roku Russell zwracał się do 

olbrzymiego audytorium złożonego z Żydów. Gazeta New York 

American z 10 października 1910 roku między innymi tak opisywała 

to przemówienie: »Niecodzienny widok 4000 Żydów entuzjastycznie 

oklaskujących »pogańskiego« mówcę po wysłuchaniu kazania na 

temat ich własnej religii oglądaliśmy wczoraj po południu w 

Hippodrome, gdzie pastor Russell, słynny przewodniczący 

Przybytku Bruklińskiego, odprawiał niezwykłe nabożeństwo«. 

Wśród obecnych znajdowało się bardzo wielu rabinów i nauczycieli” 

(Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany 

Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na 

rok 1975 s. 14-15). 

 

 Co jeszcze dziś Towarzystwo Strażnica mówi o roku 1910? Oto 

jego słowa: 

 

 „Co prawda nasi bracia często określali siebie mianem Badaczy 

Pisma Świętego, a od roku 1910, mówiąc o swych zebraniach, 

posługiwali się nazwą Stowarzyszenie Międzynarodowych Badaczy 

Pisma Świętego” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 

1995 s. 151). 

 

 Rok 1910 miał też znaczenie dla polskich zwolenników 

Towarzystwa Strażnica: 

 

 „W maju roku 1910 złożył krótką wizytę w Warszawie brat 

Charles Taze Russell, pierwszy prezes Towarzystwa Strażnica. Jakąż 

radość przeżyła wówczas grupa około 20 przybyłych na spotkanie z 

nim! Otrzymane zachęty wzbudziły taki entuzjazm, że trzech braci 



 

183 

 

zgłosiło się do pracy pionierskiej, zwanej wówczas kolportażem” 

(Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 177). 

 

 Widzimy z powyższego, że rok 1910 w latach trzydziestych XX 

wieku stracił całkowicie na znaczeniu w doktrynie Towarzystwa 

Strażnica, a wcześniej także w jego chronologii. Odrzucenie go 

wiązało się zapewne z porzuceniem nauki o syjonizmie, jako znaku 

„łaski Boskiej”. 

 

 Rok 1914 
 

 Chociaż rok 1914 niby spełnił Towarzystwu Strażnica czas 

zakończenia „czasów pogan” (nie spełnił jednak wszystkich 

oczekiwań z nim związanych), to jednak wprowadziło ono nowe 

znaczenie dla tej daty. Poniżej wskazujemy, jakie najważniejsze 

wydarzenia organizacja Świadków Jehowy dziś łączy z nim. 

Wymienimy ich sześć (najważniejszych) z podanych kilkunastu w 

skorowidzach tej organizacji w haśle Daty o znaczeniu proroczym 

(patrz Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000 

2003 s. 96; Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2001-

2015 2016 s. 112). 

 Rok 1914 wyznacza Świadkom Jehowy przede wszystkim: 

 

 „początek dni ostatnich”; 

 „ustanowienie Królestwa”; 

 „początek dnia Pańskiego (Obj. 1:10)”; 

 „obecność Chrystusa”; 

 „koniec »siedmiu czasów« (Dn 4)”; 

 „koniec »wyznaczonych czasów narodów« (Łk 21:24)” 

(Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000 2003 s. 

96, 101). 

 

 Dwa ostatnie wydarzenia sięgają początkowej interpretacji 

Towarzystwa Strażnica, choć spełnienie tego proroctwa inaczej 

wtedy rozumiano, jak widzieliśmy z wcześniej przedstawionego 

materiału. Pozostałe wydarzenia zupełnie odmiennie rozumiano 

kiedyś, co ukazujemy w tabeli. 
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Nauka pierwotna Nauka obecna 

„Są dwie ważne daty, których nie 

należy uważać za jedno i to samo, 

mianowicie: początek »czasu 

końca« i »obecność Pana«. »Czas 

końca« obejmuje okres od R. P. 

1799 (...) Czas obecności naszego 

Pana datuje się od R. P. 1874” 

(Harfa Boża 1921, 1930 s. 239); 

„Tysiąc dwieście sześćdziesiąt lat 

od r. P. 539 doprowadza nas do r. 

P. 1799, co jest dodatnim 

dowodem, że z rokiem 1799 

zaznacza się początek »czasu 

końca«.” (Stworzenie 1928 s. 338); 

1914 – „początek dni ostatnich”. 

Nauka wprowadzona w roku 1930. 

Oto słowa o tym: 

„Przez długi czas było rozumiane, że 

»koniec czasu« rozpoczął się z 

rokiem P. 1799 i trwał aż do roku 

1914, oraz że początek tegoż jest 

szczególnie zaznaczony przez to, że 

naonczas Papiestwo otrzymało 

bolesną ranę (...) jednakowoż dowód 

ten nie jest w żadnej mierze 

przekonywującym. To mogło 

poniekąd wypełnić się w pewnej 

części” (Strażnica 01.02 1930 s. 35 

[ang. 01.12 1929]); 

„Biorąc te wszystkie Pisma razem i 

wiedząc, że one muszą być w 

akuratnej harmonji (...) można łatwo 

zauważyć, że ten szczególnie 

ustalony i »naznaczony czas« był i 

jest R. P. 1914. Nic takiego nie 

spełniło się w r. 1799, by 

odpowiadało proroctwu jako rok 

1914” (jw. s. 37). 

„Pastor Russell przemawiał z 

punktu Boskiego widzenia (...) w 

ziemskiej fazie (...) Królestwa 

Bożego, ustanowionego już 

niewidzialnie w latach od 1878-

1914” (Dokonana Tajemnica 1925 

s. 528); 

„Wiara nasza, że Królestwo 

zaczęło się czyli weszło we władzę 

w kwietniu 1878 roku opiera się na 

tej samej podstawie co i nasza 

wiara w to, że Pan nasz zaczął być 

obecnym na ziemi w październiku 

1874 roku i że w tym samym czasie 

rozpoczęło się żniwo” (Przyjdź 

Królestwo Twoje 1919 s. 258). 

1914 – „ustanowienie Królestwa”. 

Nauka wprowadzona w roku 1922 i 

doprecyzowana w roku 1925 (patrz 

Skorowidz do publikacji Towarzystwa 

Strażnica 1986-2000 2003 s. 95 – 

„1925 (...) narodziny Królestwa”). 
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„Wierzymy, iż Słowo Boże 

dostarcza nam niewątpliwego 

dowodu na to, że obecnie żyjemy w 

tym »Dniu Pańskim«; że on zaczął 

się w roku 1873 i trwać będzie 

czterdzieści lat [cytat ze Strażnicy z 

1879 r.]” („Nowe niebiosa i nowa 

ziemia” 1958 s. 213); 

1914 – „początek dnia Pańskiego 

(Obj. 1:10)”. 

Nauka wprowadzona w latach 1928-

1934, gdy odrzucono powrót 

Chrystusa w roku 1874 (patrz 

poniżej). 

„Stosując tą samą regułę, dzień za 

rok, 1335 dni po R. P. 539 

sprowadza nas do R. P. 1874, w 

którym to czasie, według 

chronologii biblijnej, Pan po raz 

wtóry przyszedł na ziemię. (...) 

Czas obecności naszego Pana 

datuje się od R. P. 1874, jak 

powyżej udowodniono” (Harfa 

Boża 1929 s. 238-239); 

„Pismo Św. dowodzi, że wtóra 

obecność Pana Jezusa Chrystusa 

rozpoczęła się w roku 1874 po Chr. 

Odnośne dowody zawarte są w 

broszurze »Powrót naszego Pana«.” 

(Proroctwo 1929 s. 72). 

1914 – „obecność Chrystusa”. 

Nauka wprowadzana w latach 1928-

1930, choć jedna z publikacji z końca 

roku 1934 zdaje się temu przeczyć, 

gdyż podaje datę 1874: 

„Wtóra i niewidzialna obecność 

Chrystusa datuje się od roku tysiąc 

osiemset siedmdziesiątego 

czwartego” (Strażnica 01.05 1934 s. 

141 [ang. 01.06 1933 s. 174]). 

O roku 1914 zaś napisano: 

„O ile więc ta kalkulacja jest 

właściwa, to w takim razie winniśmy 

zauważyć niektóre dowody w r. 1914, 

któreby mogły zaświadczyć o końcu 

świata i o przyjściu Pańskim” 

(Ostateczne dni 1928 s. 17). 

 

 Jak z powyższego materiału widzimy, nauka Towarzystwa 

Strażnica o rok 1914 zmieniła się w wielu elementach, a wydarzenia 

dziś przypisywane tej dacie, kiedyś łączono z innymi latami. 

 O innym wydarzeniu przeniesionym z roku 1918 na rok 1914 

piszemy też poniżej (patrz Rok 1918). 

 

 Rok 1915 
 

 Wydaje się, że rok 1915, jako ważna data, już nie funkcjonuje od 

roku 1940 w czasopismach i książkach dzisiejszych Świadków 

Jehowy. Występuje on nadal w publikacjach Towarzystwa Strażnica, 

ale tylko w Wykładach Pisma Świętego, tzn. w książkach pt. 

Nadszedł Czas, Przyjdź Królestwo Twoje, Walka Armagieddonu i 
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Dokonana Tajemnica (także w Stworzenie czyli historja biblijna w 

obrazach 1914). Tomy te drukowano nadal przez wiele lat po roku 

1914 (aż do roku 1927), a reklamowano je aż do roku 1930 (patrz np. 

Wyzwolenie 1929 s. 351; Strażnica 01.11 1929 s. 322; Strażnica 

01.04 1930 s. 111; Złoty Wiek 15.07 1930 s. 224). 

 We wcześniejszych książkach i broszurach autorstwa J. F. 

Rutherforda, wydawanych od roku 1920, rok 1915 już nie występuje. 

 Później, w roku 1938, pojawia się ponownie rok 1915, jako czas 

rozpoczęcia królowania Chrystusa: 

 

 „Stąd więc ‘siedm czasów pogańskich’ zakończyło się w jesieni 

roku 1914 około 1 października, a jednak według typu żydowskiego 

Jehowa wprowadził na urząd swego panującego Króla aż następnej 

wiosny, to jest w roku 1915 po Chr.” (Strażnica 15.08 1938 s. 247-

248 [ang. 15.06 1938 s. 183-184]). 

 

 „W »jedenastym roku« po 1914 (mianowicie na wiosnę 1915, 

kiedy Jehowa wprowadził na urząd swego króla, jak jest podane 

wyżej)...” (Strażnica 15.08 1938 s. 248 [ang. 15.06 1938 s. 184]). 

 

 „Królowie żydowscy bywali formalnie osadzani na tronie i 

koronowani na wiosnę. Jehowa wprowadził na urząd panującego 

Króla na wiosnę w roku 1915. Dlatego ‘czwarty rok’ panowania 

przez Chrystusa zaczął się na wiosnę roku 1918” (Strażnica 15.04 

1939 s. 125). 

 Ten sam tekst podaje też angielski Rocznik Świadków Jehowy 

(patrz 1939 Year Book of Jehovah’s Witnesses, tekst do rozważań na 

27 maja 1939 r.). 

 

 Jednak po śmierci prezesa J. F. Rutherforda (zm. 1942), 

Towarzystwo Strażnica nauczało znów o królowaniu Jezusa od roku 

1914, a nie od roku 1915. 

 

 Dziś Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000 

(2003) wspominając rok 1915 podaje: 

 „zainicjowanie »pracy pasterskiej« (w ramach służby polowej)” 

(s. 93, hasło Daty). 
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 Z powyższego widzimy, że rok 1915 tylko chwilowo zastąpił rok 

1914, a później nie był już potrzebny Towarzystwu Strażnica w jego 

obliczeniach chronologicznych. 

 Również w tym samym roku Towarzystwo Strażnica zabrało głos 

w kwestii neutralności: 

 

 „W Strażnicy z września 1915 roku przedstawiono lepsze 

zrozumienie tej kwestii i zasugerowano, że Badacze Pisma Świętego 

nie powinni wstępować do wojska. Jednak artykuł ten nie ukazał się 

w niemieckim wydaniu Strażnicy” (Strażnica sierpień 2016 s. 32). 

 

 Ciekawostką jest fakt, że właśnie w roku 1915 rozpoczęto w 

wydawać Strażnicę w języku polskim: 

 

 „(...) w roku 1915 już regularnie co miesiąc drukowano polską 

Strażnicę” (Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 176). 

 

 Tego samego roku 1915 (za życia C. T. Russella) J. F. Rutherford 

wydał swoją pierwszą broszurę po angielsku pt. Wielka bitwa w 

kościelnych niebiosach (patrz Nowożytna historia Świadków Jehowy 

ok. 1955 t. 1, s. 16, 35, 38; Watch Tower Publications Index 1930-

1985 1986 s. 917), w której, jako prawnik, bronił przed zarzutami 

swego prezesa. 

 

 Rok 1916 
 

 Rok 1916 stracił swe pierwotne znaczenie z chwilą zakończenia 

(w roku 1930) rozpowszechniania książki pt. Dokonana Tajemnica 

(patrz reklama Złoty Wiek 15.07 1930 s. 224). Przypominamy, że 

początkowo po śmierci C. T. Russella nadano dacie jego śmierci 

charakter biblijny i proroczy, łącząc ją z fragmentami z Księgi 

Ezechiela (patrz powyżej rozdział Reinterpretacje tekstów o latach 

1914-1922). 

 Dziś Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000 

(2003) wspominając rok 1916 podaje: 

 

 „(...) śmierć Russella” (s. 93, hasło Daty). 
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 Rok 1917 
 

 Rok 1917 także stracił swe pierwotne znaczenie i dziś do tej daty 

nikt w Towarzystwie Strażnica nie przywiązuje żadnej wagi 

chronologicznej. Oto jakie wydarzenia wspomina się w łączności z 

rokiem 1917: 

 

 „(...) wybór Rutherforda na prezesa Towarzystwa Strażnica (...) 

 Towarzystwo wyznacza teren kolporterom i »robotnikom« 

prowadzącym »pracę pasterską« (...) 

 czterech odsuniętych członków zarządu występuje przeciw 

Rutherfordowi (...) 

 opublikowanie książki Dokonana Tajemnica” (Skorowidz do 

publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000 2003 s. 93). 

 

 W tym samym roku Towarzystwo Strażnica wydało też książkę 

pt. Pastor Russell’s Sermons (Kazania pastora Russella) (jw. s. 429). 

 

 Rok 1918 
 

 Rok 1918 obfituje, podobnie jak rok 1914, w różne wydarzenia, 

którym dziś Towarzystwo Strażnica nadaje wielką rangę. Skorowidz 

do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000 (2003, s. 96) 

wymienia ich aż kilkanaście, a nowszy Skorowidz do publikacji 

Towarzystwa Strażnica 2001-2015 (2016, s. 112) kolejne. Oto one: 

 

 „cisza w niebie, złożenie kadzidła” (Obj 8:1, 3, 4); 

 „koniec 1260 dni (Obj 11:3)”; 

 „koniec »czasu, czasów i połowy czasu« (Dn 7:25; 12:7)”; 

 „król północy »upada na duchu« (Dn 11:30)”; 

 „rozpoczyna się zmartwychwstanie niebiańskie” (po roku 2007 

dodano słowo „prawdopodobnie”); 

 „sąd rozpoczyna się od »domu Bożego« (1Pt 4:17)”; 

 „»usunięcie ofiary ustawicznej« (Dn 12:11)”; 

 „zabicie »dwóch świadków« (Obj 11:3, 7)”; 

 „zwycięstwo nad »świętymi« (Obj 13:7)”; 

 „Jehowa oczyszcza świątynię (Iz 66:6)”; 
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 „»prawdziwy Pan i posłaniec [Anioł] przymierza« przybywają do 

świątyni duchowej (Mal 3:1)” (nauka zmieniona w roku 2013); 

 „pan niewolników, którzy otrzymali talenty, przychodzi dokonać 

obrachunku (Mt 25:19)” (nauka zmieniona w roku 2015); [inna 

publikacja wymienia rok 1919, a nie 1918: „Wcześniejsze 

wyjaśnienie: Jezus nagrodził swoich namaszczonych duchem 

niewolników żyjących na ziemi, gdy w roku 1919 powierzył im 

większą odpowiedzialność” (Strażnica 15.03 2015 s. 24)]. 

 

 Ostatnio wspomniano też kolejną zmienioną naukę w roku 2016: 

 

„1918-1919: kiedyś uważany za okres pobytu pomazańców 

w niewoli Babilonu Wielkiego: w16.11 22-23, 27-29” (skorowidz 

1986-2016 zamieszczony na płycie Watchtower Library 2016 

[Biblioteka Strażnicy 2016]). 

 

 Kiedyś też uczono następująco: 

 

„Wesele Baranka zaczęło się w roku 1918 n.e.” (Strażnica Nr 5, 

1970 s. 28). 

 

 Jednak z czasem zmieniono tę wykładnię, odrzucając rok 1918 i 

przenosząc to wesele w przyszłość (Wspaniały finał Objawienia 

bliski! 1993 [ang. 1988] s. 277; Wnikliwe poznawanie Pism 2006 t. 

II, s. 1167). 

 

 Omówimy tu dwa najważniejsze z tych wydarzeń oraz dwa 

proroctwa liczbowe. Z pozostałymi zainteresowany sam może się 

zapoznać, gdyż wymienione skorowidze podają spis literatury 

omawiającej te zagadnienia. Natomiast prześledzenie całej historii 

zmian w interpretacji Świadków Jehowy dla tych wydarzeń 

przekracza zakres tego opracowania. 

 

 Główną nauką, która została wprowadzona dla wykazania, że coś 

się wydarzyło w roku 1918, była wykładnia Towarzystwa Strażnica 

o tym, iż w tym czasie niewidzialnie „Pan przyszedł do swojej 

świątyni” i przeprowadził osąd chrześcijaństwa. Tej interpretacji ta 

organizacja trzymała się przez wiele lat, ale przemilcza to, że gdy 
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wprowadzano ją, nie była owa data tak bezdyskusyjna jak później. 

Oto pewne wątpliwości, czy nawet próba zmiany daty przyjścia Pana 

do świątyni na sąd: 

 

 „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” (Strażnica 

01.12 1922 s. 366 [ang. 01.11 1922]); 

 

 „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 [ang. 15.08 1926]). 

 

 Później Towarzystwo Strażnica odrzuciło rok 1917, czy owo 

„koło tego” roku 1918 i przyznało, że jednak „święci o tem” sądzie 

nie wiedzieli nic, aż do roku 1922. Oto relacja o tym: 

 

 „Przyjście Chrystusa do świątyni w roku 1918 było całkiem 

nieoczekiwane, nawet przez jego poświęconych wiernych 

naśladowców. W owym czasie prawda o jego przyjściu do świątyni, 

była wpierw spostrzeżona przy pomocy Pism, i wypełnieniu się 

proroctw po tym wydarzeniu, a mianowicie w roku 1922” („Prawda 

was wyswobodzi” 1946 s. 282); 

 

 „Już w roku 1922 lud Jehowy uświadomił sobie, że żyje w porze 

sądu przepowiedzianego przez Malachiasza. W Strażnicy 

(angielskiej) z 1 września czytamy (...). Został wyniesiony na tron 

jesienią roku 1914, dlatego zgodnie z powyższym wzorem wydaje 

się rozsądnym wniosek, że po trzyipółletnim okresie wszedł do 

duchowej świątyni, towarzysząc »prawdziwemu Panu«, Jehowie” 

(Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 19 s. 12). 

 

 Tu należy koniecznie wspomnieć, że przed rokiem 1922 

Towarzystwo Strażnica uczyło o tym niewidzialnym sądzie Jezusa i 
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Jego przyjściu do świątyni jako zrealizowanym w roku 1878! Oto 

fragment o tej nauce: 

 

 „W dniach 5-13 września 1922 roku odbyło się w Cedar Point 

(Ohio) drugie zgromadzenie Międzynarodowych Badaczy Biblii, 

wówczas to dzięki świętemu Słowu i duchowi Bożemu oraz Jego 

organizacji świątynnej owym namaszczonym »dzieciom« Większego 

Izajasza naprawdę otworzyły się oczy na to, że Jehowa jest obecny w 

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

krótszego czasu. (...) Jehowa Bóg jest w swej duchowej świątyni od 

roku 1918” (Strażnica Nr 4, 1967 s. 8). 

 

 W przypisie do tego fragmentu podano: 

 

 „Zobacz wydaną przez Towarzystwo Strażnica publikację pt. 

»Nadszedł czas« (tytuł angielski »The Time Is at Hand« (...) strony 

218-247), gdzie wyłuszczono ówczesny pogląd na znaczenie roku 

1878” (jw. s. 8). 

 

 Rzeczywiście książka pt. Nadszedł Czas, którą Towarzystwo 

Strażnica reklamowało i rozprowadzało aż do roku 1930 (patrz 

reklama Złoty Wiek 15.07 1930 s. 224) uczyła o wspomnianych 

wydarzeniach datując je na rok 1878, a nie jak dziś w roku 1918. Oto 

przykład: 

 

 „Zupełnie podobnie rzecz się ma i w tem żniwie: Obecność 

naszego Pana jako Oblubieńca i jako Żniwiarza została rozpoznaną 

w ciągu pierwszych trzech i pół lat, od R. P. 1874 do R. P. 1878. Od 

tego czasu dobitnie okazuje się, że nadszedł w roku 1878 czas, w 

którym zaczną się królewskie sądy w domu Bożym” (Nadszedł Czas 

1923 s. 267). 

 

 W roku 2013 Towarzystwo Strażnica kolejny raz zmieniło swoją 

naukę o przybyciu Jezusa do świątyni duchowej na inspekcję. Tym 

razem wprowadzono rok 1914: 

 

„Aby to ustalić, w roku 1914 Jezus rozpoczął inspekcję duchowej 

świątyni. Przegląd ten i dzieło oczyszczania obejmowały pewien 
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okres – od roku 1914 do początków roku 1919 [3]” (Strażnica 15.07 

2013 s. 11). 

 

„[3] Jest to zrewidowane zrozumienie. Wcześniej sądziliśmy, że 

inspekcja Jezusa odbyła się w roku 1918” (jw. s. 14). 

 

 „Od roku 1914 do pierwszych miesięcy 1919 towarzyszył swemu 

Ojcu w niezbędnym przeglądzie i oczyszczaniu duchowej świątyni 

(Malach. 3:1-4)” (jw. s. 19). 

 

 Drugą nauką, przydzieloną dla roku 1918, stała się wykładnia o 

niewidzialnym zmartwychwstaniu klasy niebiańskiej. Towarzystwo 

Strażnica dopiero w roku 1927 wyznaczyło ten rok, odrzucając 

jednocześnie rok 1878. Oto trzy fragmenty obrazujące tę zmianę: 

 

 „Gniew Jehowy rozpoczął się, gdy w roku 1918 jego umiłowany 

Syn przyszedł do swojej świątyni na sąd (Psalm 11:4-6). Następnie 

lud Boży doszedł do zrozumienia faktu, że wierni śpiący święci 

mniej więcej w czasie przyjścia Pana do swojej świątyni zostali 

wzbudzeni. – Zobacz »Strażnicę« z dnia 1 lipca 1927 r.” (Światło 

1930 tom I, s. 225). 

 

 „Stało się to w r. 1927. Świadkowie Jehowy zrozumieli wtedy, ze 

zmarli Izraelici duchowi zostali wskrzeszeni w 1918 r. do życia w 

niebie” (Od raju utraconego do raju odzyskanego 1960 s. 192). 

 

 „Postęp w zrozumieniu Słowa Bożego pociągnął za sobą kilka 

innych zmian w chrześcijańskich zapatrywaniach. Według Granta 

Suitera druga połowa lat dwudziestych była pod tym względem 

nader znamienna. »Odnosiliśmy wówczas wrażenie, że nasze 

pojmowanie Pisma Świętego i zasad postępowania ciągle się 

zmienia. Na przykład w roku 1927 Strażnica podkreślała, że wierni 

członkowie ciała Chrystusowego pogrążeni w śmierci nie zostali 

wskrzeszeni w roku 1878 [jak kiedyś sądzono]...«”. (Dzieje 

Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone 

Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975 s. 

66). 
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 Dla uzupełnienia tego podajemy dwa fragmenty starej nauki o 

zmartwychwstaniu w roku 1878: 

 

 „Rok Pański 1878, będący równoległością z Jego objęciem 

władzy i autorytetu w czasie figury, jasno zaznacza nam czas 

aktualnego objęcia władzy Króla królów, przez naszego obecnego, 

duchowego i niewidzialnego Pana – czas, w którym obejmie on 

wielką władzę i zacznie rządzić, a co proroctwo utożsamia ze 

zmartwychwstaniem Jego wiernych i z rozpoczęciem się ucisku i 

gniewu nad narodami” (Nadszedł Czas 1919 s. 267); 

 

 „Jest wyrozumieniem poświęconych, że święci Pańscy którzy 

pomarli, z martwych powstali w roku 1878. Uwielbieni zostali 

wspólnie z ich Panem, i odtąd świecą się w chwale” (Strażnica 01.04 

1925 s. 101 [ang. 01.02 1925]). 

 Patrz też Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 

s. 632. 

 

 Tu trzeba dodać, że co do obecnej koncepcji dotyczącej 

zmartwychwstania w (od) roku 1918 Towarzystwo Strażnica odnosi 

się ostatnio z wyraźnym brakiem pewności. Oto jego słowa: 

 

 „Z tego by wynikało, że pierwsze zmartwychwstanie rozpoczęło 

się między rokiem 1914 a 1935. Czy jego początek da się ustalić 

jeszcze dokładniej? (...) 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). 

 

 Być może z powodu braku pewności w swoją naukę, 

Towarzystwo Strażnica zmieniło w nowszym skorowidzu (z lat 

2001-2010) słowa o tym zmartwychwstaniu: 
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„1918, (...) rozpoczyna się zmartwychwstanie niebiańskie” 

(Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000, 2003 s. 

96); 

 

„1918: (...) prawdopodobnie rozpoczyna się zmartwychwstanie 

niebiańskie” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2001-

2010, 2011 s. 103). 

 

 Przypominamy, że jeszcze niedawno raczej mówiono o 

„pewności” wspomnianego zdarzenia: 

 

 „Od lat przedstawia się dowody wskazujące na to, że najwyraźniej 

ma to miejsce od roku 1918” (Strażnica Nr 9, 1993 s. 13); 

 

 „Wszystkie dowody wskazują na to, że owo zmartwychwstanie 

niebiańskie rozpoczęło się w roku 1918...” (Wspaniały finał 

Objawienia bliski! 1993 s. 103). 

 

 Przedstawiamy też ustosunkowywanie się Towarzystwa Strażnica 

do dwóch proroctw. Jest to przekrój historyczny. Obliczenia te 

doprowadzają dziś tę organizację do roku 1918, choć nie zawsze tak 

było. Bywały też w wyliczeniach różnice dotyczące poszczególnych 

miesięcy. 

 

 Koniec 1260 dni (Dn 7:25, 12:7). 

 

Nauka 1. Nauka 2. Nauka 3. Nauka 4. 

Od 539 r. do 

1799 r. 

(Nadszedł Czas 

1919 s. 96; 

Powrót naszego 

Pana 1925 s. 

25; Dokonana 

Tajemnica 1925 

s. 207; 

Stworzenie 

1928 s. 337-

Od ok. 1 X 1914 

r. do ok. 1 IV 

1918 r. (Strażnica 

Nr 23, 1951 s. 11-

12 [ang. 01.07 

1951]; por. 

Strażnica Nr 17, 

1955 s. 2). Nauka 

wprowadzona w 

1929 r. (ang. 

Strażnica 15.12 

Od 1 poł. XI 

1914 r. do 7 V 

1918 r. („Bądź 

wola Twoja” 

1964 [ang. 1958] 

s. 407). Nauka 

wprowadzona w 

1958 r. (jw. s. 

407). 

Od XII 1914 r. do 

VI 1918 r. (Pilnie 

zważaj na 

proroctwa 

Daniela! 1999 s. 

301). Nauka 

wprowadzona w 

1977 r. (Our 

Incoming World 

Government – 

God’s Kingdom 
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338; Harfa 

Boża 1929, 

1930 s. 238; 

Złoty Wiek Nr 

97, 1929 s. 

188). 

1929 s. 377; 

Strażnica 15.02 

1930 s. 52, 57). 

1977 rozdz. 8; 

por. Strażnica Nr 

21, 1993 s. 9). 

 

 Koniec 1260 dni (Ap 11:3). 

 

 

Nauka 1., 2 Nauka 3., 4. Nauka 5. Nauka 6. 

Od 539 r. do 

1799 r. (Nadszedł 

Czas 1919 s. 287; 

Przyjdź 

Królestwo Twoje 

1919 s. 126-127; 

Dokonana 

Tajemnica 1925 

s. 207 por. s. 45, 

207, 225, 229, 

237). 

 

Od 7 XI 1914 r. 

do 7 V 1918 r. 

(Światło 1930 t. 

I, s. 198). Nauka 

wprowadzona w 

1930 r 

Od X 1914 r. do 

IV 1918 r. 

(Strażnica Nr 23, 

1951 s. 13 [ang. 

01.07 1951]). 

 

Od 1 poł. XI 

1914 r. do 7 V 

1918 r. („Bądź 

wola Twoja” 

1964 [ang. 1958] 

rozdz. 8 par. 26). 

Nauka 

przywrócona w 

1958 r. (jw.). 

Od XII 1914 r. 

do VI 1918 r. 

(Strażnica Nr 15, 

1994 s. 31; por. 

Our Incoming 

World 

Government – 

God’s Kingdom 

1977 rozdz. 8 – 

od 28 XII 1914 

do 21 VI 1918). 

Nauka 

wprowadzona w 

1977 r. (jw. 

rozdz. 8). Patrz 

też Wspaniały 

finał Objawienia 

bliski! 1993 (s. 

162-164) – od X 

1914 r. do 1918 r. 

Porównaj nauka 

poprawiona: 

„chodzi tu 

o literalne 42 

miesiące – od 

grudnia 1914 

roku do czerwca 

roku 1918” 

(Wspaniały finał 

Od „pod koniec 

1914” do „na 

początku 1919” 

(Czyste 

wielbienie 

Jehowy – 

nareszcie 

przywrócone! 

2019 s. 118). 

Nauka 

wprowadzona w 

2014 r. 

(Skorowidz do 

publikacji 

Towarzystwa 

Strażnica 2001-

2015 2016 s. 

131). 
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Objawienia 

bliski! 1993 s. 

162 [wersja 

zawarta na płycie 

Watchtower 

Library 2013]; 

Nasza Służba 

Królestwa Nr 9, 

2006 s. 5). 

 

 Nie będziemy tu przedstawiać poszczególnych interpretacji i 

opisów powyższych proroctw, bo byśmy musieli poświęcić temu 

wiele uwagi. Warto jednak samemu sięgnąć do podanych źródeł i 

zastanowić się, dlaczego Towarzystwo Strażnica do tych samych 

niby wydarzeń stosuje co rusz to inne daty. Charakterystyczne jest 

też to, że ta organizacja nadała dla roku 1918 nowe znaczenie 

dopiero w latach 1922-1930. 

 Jest jeszcze jedna ciekawostka związana z rokiem 1918. Otóż 

wtedy zostało „przemówienie »Miliony« wygłoszone po raz 

pierwszy” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-

2000 2003 s. 93) i rozpoczęła się „kampania milionów” i roku 1925. 

Tu przytaczamy tylko jeden fragment, który obrazuje wspomniane 

kwestie: 

 

 „Jak dotąd wskazaliśmy, cykl wielkiego lata miłościwego 

powinien się zacząć w 1925-ym roku. O tym czasie ziemska postać 

tego królestwa zostanie rozpoznana. (...) Możemy przeto z ufnością 

oczekiwać, że rok 1925-y zaznaczy się powrotem Abrahama, Izaaka, 

Jakóba i wiernych proroków Starego Zakonu, a mianowicie tych 

których Apostoł wymienia w jedenastym rozdziale listu do Żydów – 

do stanu ludzkiej doskonałości” (Miljony ludzi z obecnie żyjących nie 

umrą! 1920 s. 60-61). 

 

 Rok 1919 
 

 Rok 1919, choć nie miał początkowo wielkiego znaczenia w 

nauczaniu Towarzystwa Strażnica (patrz powyżej rozdział Rok 1919 
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– data bez oczekiwań?), to jednak po latach bardzo ten czas 

dowartościowano, przydzielając mu wiele zdarzeń. 

 Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000 (2003, 

s. 96-97) oraz Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2001-

2015 (2016, s. 112) wymieniają kilkanaście wydarzeń dla roku 1919, 

w haśle Daty o znaczeniu proroczym. Oto one: 

 

 „144 000 zaczyna »śpiewać jak gdyby nową pieśń« (Obj 14:3)”; 

 „chmara szarańczy z otchłani (Obj 9)”; 

 „»czterej aniołowie rozwiązani« (Obj 9:15)”; 

 „Jehowa zaczyna wylewać swego ducha na ostatek (Jl 2:28, 29)”; 

 „narodziny nowego narodu (Iz 66:8)”; 

 „ostatek »przychodzi ze drżeniem do Jehowy« (Oz 3:5)”; 

 „ostatek wprowadzony do raju duchowego (Iz 35)”; 

 „ostatek wychodzi naprzeciw »wodom« ludzkości (Joz 3:15-17)”; 

 „ostatek wyzwolony z Babilonu Wielkiego”; 

 „ostatek zjada »mały zwój« (Obj 10:8-11)”; 

 „ostatek zostaje oczyszczony (Iz 1:24-27)”; 

 „otwarcie »Drogi Świętości« (Iz 35:8)”; 

 „początek 1260 dni (Obj 12:6, 14)”; 

 „początek 1290 dni (Dn 12:11)”; 

 „postawienie przed ostatkiem »otwartych drzwi« (Obj 3:8)”; 

 „przyrównana do rydwanu niebiańska organizacja Jehowy 

nawiązuje łączność z klasą Ezechiela (Eze 1)”; 

 „rozpoczyna się »żniwo ziemi« (Obj 14:14-16)”; 

 „symboliczne wskrzeszenie ostatka”; 

 „»umieszczenie obrzydliwości« (Dn 12:11)”; 

 „upadek Babilonu (Obj 14:8; 18:2)”; 

 „wznowienie obchodów odpowiednika Święta Szałasów”; 

 „»zrzucenie ognia na ziemię« (Obj 8:5)”; 

 „ostatek »obejmuje w posiadanie ziemię« (Iz 60:21)”; 

 „początek obwieszczania, że »Bóg został królem« (Iz 52:7)”; 

 „niewolnik wierny i roztropny ‛ustanowiony nad członkami 

czeladzi’ (Mt 24:45)” (nauka wprowadzona w roku 2013); 

„dwaj świadkowie wskrzeszeni (Obj 11:11, 12)”; 

„»klucz domu Dawidowego« położony na ramieniu ostatka (Iz 

22:22)”; 

„rozpoczyna się ucieczka do ‛doliny gór’ (Za 14:5)”; 
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„suche kości ożywają (Eze 37)”; 

„niegdyś uważany za rok, w którym dziewice usłyszały okrzyk: 

»Oto oblubieniec!« (Mt 25:6)” (nauka zmieniona w roku 2015); 

„niegdyś uważany za rok, w którym niewolnik wierny i roztropny 

został ‛ustanowiony nad mieniem Pana’ (Mt 24:47)” (nauka 

zmieniona w roku 2013); 

„niegdyś uważany za rok, w którym wierni niewolnicy zostali 

‛ustanowieni nad wieloma rzeczami’ (Mt 25:21, 23)” (nauka 

zmieniona w roku 2015). 

 

 Ostatnio wspomniano też kolejną zmienioną naukę w roku 2016: 

 

„1918-1919: kiedyś uważany za okres pobytu pomazańców 

w niewoli Babilonu Wielkiego: w16.11 22-23, 27-29” (skorowidz 

1986-2016 zamieszczony na płycie Watchtower Library 2016 

[Biblioteka Strażnicy 2016]). 

 

 Trudno tu by było komentować wszystkie z tych około 30 

wydarzeń związanych z rokiem 1919 i przeciwstawiać im poprzednie 

nauki Towarzystwa Strażnica, które łączono z wymienianymi 

fragmentami biblijnymi. Jednak postaramy się to zrobić w stosunku 

do kilku z nich, które wydają się nam istotne. W tabelach 

przedstawiamy takie porównania starych nauk tej organizacji z 

obecną wykładnią. 

 

 „Jehowa zaczyna wylewać swego ducha na ostatek (Jl 2:28, 29)”. 

 

 

Nauka 1. Nauka 2., 3., 4. Nauka 5., 6., 7. Nauka 8. 

„W oznaczonym 

czasie kiedy 

nadzieje 

chrześcijaństwa 

zostaną zupełnie 

zniszczone w 

czasie ucisku, 

powstanie 

»szum«, jakby 

„Proroctwo to 

[Jl 2:28, 29] 

pokazuje 

wylanie ducha 

Bożego na 

klasę, która ma 

służyć do 

szczególnego 

celu. Wypełniło 

„Rok 1922 po 

Chr. zaznaczył 

drugie wylanie 

ducha świętego, 

tak jak 

prorokował Joel 

(zob. Strażnicę z 

15 grudnia, 

1925)” 

1919 – „Jehowa 

zaczyna 

wylewać swego 

ducha na 

ostatek (Jl 2:28, 

29)”. 

Por. „gdy w 

roku 1919 
Jehowa wylał 
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nadchodzącego 

wiatru 

powtórnych 

Zielonych 

Świątek, szum 

wylewanego 

Ducha Świętego 

»na wszystko 

ciało«.” 

(Dokonana 

Tajemnica 1925 

s. 645). 

„Obiecane jest 

jeszcze wtóre 

wylanie Ducha 

św. (...) Zaś gdy 

Chrystus ujmie 

władzę swego 

Królestwa, Duch 

św. będzie 

wylany na 

wszelkie ciało. 

Wtedy 

zrozumieją i ujrzą 

to, co im prorocy 

prorokowali. – 

Joel 2:28, 29; 

Dzieje Apost. 

2:16-18” 

(Stworzenie czyli 

historja biblijna 

w obrazach 1914 

s. 73). 

Patrz też 

podobnie Harfa 

Boża 1921 s. 196. 

się to w 

miniaturze na 

Zielone 

Świątki, a 

zupełnie się 

wypełniło po 

przyjściu Pana 

do swojej 

świątyni w 

roku 1918” 

(Proroctwo 

1929 s. 201).  

 

„Dowody 

mocno 

przemawiają za 

tem, że wylanie 

ducha świętego 

zgodnie z 

proroctwem 

miało miejsce 

w roku 1922 
(Dzieje Apost. 

2:18; Joela 

2:28, 29)” 

(Światło 1930 t. 

II s. 243). 

 

„To pomazanie 

czyli wylanie 

ducha »na 

wszelkie ciało« 

miało miejsce 

od przyjścia 

Pana Jezusa do 

świątyni i odtąd 

»młodzieńcy« 

kapłaństwa 

mają jaśniejsze 

wyrozumienie 

zamierzenia 

(Strażnica 01.06 

1938 s. 166 [ang. 

01.04 1938]). 

 

„Apostoł Piotr 

zastosował to 

proroctwo 

najpierw za 

swych dni, 

począwszy od 

dnia 

Pięćdziesiątnicy 

a ostateczne i 

zupełne 

zastosowanie ma 

ono na ostatku 

od dnia końca I 

Wojny 

Światowej w 

roku 1918 – 

Joela 2:28, 29; 

Dz. Ap. 2:16-18” 

(Strażnica Nr 10, 

1953 s. 12). 

 

„Jeżeli ta 

analogia ma być 

pełna pod 

każdym 

względem, 

nasuwa się 

jednak pytanie, 

czy istotnie 

w naszych 

»dniach 

ostatnich« 

również doszło 

do wylania 

ducha świętego, 

a tym samym do 

namaszczenia 

na tych 

skruszonych 

sług swego 

ducha” 

(Wspaniały finał 

Objawienia 

bliski! 1993 s. 

143). 

 

Por. „Przede 

wszystkim 

w latach 1919 

i 1922 dało się 

odczuć wylanie 

ducha Jehowy 

na Jego lud” 

(Strażnica Rok 

CVI [1985] Nr 

3 s. 13). 

„W czasach 

nowożytnych 

następowało 

wylanie ducha 

Jehowy 

szczególnie 

w latach 1919 

i 1922, 

w związku 

z dwoma 

zgromadzeniami 

ludu oddanego 

Jehowie, które 

odbyły się 

w Cedar Point, 

w stanie Ohio” 

(Strażnica Rok 

CIII [1982] Nr 8 

s. 8). 
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Jehowy 

względem nich 

(Joela 2:28, 29). 

(...) Pan w roku 

1918 przyszedł 

do świątyni na 

sąd” (Bogactwo 

1936 s. 112, 

233). 

»wszelkiego 

ciała«? (Dzieje 

2:16-19). Bez 

najmniejszego 

wahania 

odpowiemy, że 

od 

wstrząsającego 

światem roku 

1914 proroctwo 

Joela 3:1, 2 (NP) 

spełnia się 

w sposób 

wyraźny” 

(Strażnica Rok 

CI [1981] Nr 13 

s. 26). 

 

 Widzimy, że „wylewanie ducha” Towarzystwo Strażnica łączyło 

z różnymi czasami i datami, np. „po czasie ucisku”, w roku 1918, 

1922 i 1919. Nadmieniano też coś o roku 1914. 

 

 Początek 1260 dni (Ap 12:6, 14). 

 

Nauka 1. Nauka 2. 

Od 539 r. do 1799 r. (Nadszedł Czas 

1919 s. 96, 287; Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 225, 229, 45). 

Por. od 538 r. do 1798 r. 

(Stworzenie czyli historja biblijna w 

obrazach 1914 s. 46; Złoty Wiek 

15.04 1927 s. 235). 

Od wiosny 1919 r. do jesieni 1922 r. 

(Wspaniały finał Objawienia bliski!” 

1993 s. 184). Nauka wprowadzona w 

1925 r. (Strażnica 15.04 1925 s. 120 

[ang. 01.03 1925]). 

 

 Początek 1290 dni (Dn 12:11). 

 

Nauka 1. Nauka 2. 

Od 539 r. do 1829 r. (Przyjdź 

Królestwo Twoje 1919 s. 83; Co 

mówi Pismo Święte o powrocie 

naszego Pana? – Jego parousia, 

Od I 1919 r. do IX 1922 r. (Pilnie 

zważaj na proroctwa Daniela! 1999 

s. 301). Nauka wprowadzona w 1929 

r. (ang. Strażnica 15.12 1929 s. 377; 
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epifania i apokalupsis 1923 s. 32). Strażnica 15.02 1930 s. 55; Światło 

1930 t. II, s. 21-22). 

 

 „Rozpoczyna się »żniwo ziemi« (Obj 14:14-16)”. 

 

 

Nauki 1., 2. Nauki 3., 4. Nauki 5., 6. Nauka 7. 

„A. D. 1874 – 

Żniwa 

chrześcijańskie – 

A. D. 1914” (Thy 

Kingdom Come 

1891 s. 132). 

 

„»żniwa« Wieku 

Chrześciańskiego 

mają trwać lat 40 

od R. P. 1874 do 

1914” (Nadszedł 

Czas 1919 s. 

424); 

 

„po Chr. 1874 – 

Żniwa 

chrześciańskie – 

po Chr. 1915” 

(Przyjdź 

Królestwo Twoje 

1919 s. 136). 

Por. Thy Kingdom 

Come 1898 s. 132 

– A. D. 1915. 

„»Żniwa« Wieku 

Chrześciańskiego 

mają trwać lat 40 

od R. P. 1878 do 

1918” (Walka 

Armagieddonu 

1919 s. 810). Por. 

Harfa Boża 1921 

s. 244; Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 

713. 

 

„Jeżeli możemy 

wnosić, że żniwo 

klasy pszenicy, 

mianowicie 

świętych, 

rozpoczęło się z 

wtórą obecnością 

naszego Pana w 

roku 1874, zatem 

czy nie byłoby 

właściwem 

wnioskować, iż to 

żniwo ma trwać 

pięćdziesiąt 

symbolicznych 

dni, albo 

pięćdziesiąt 
literalnych lat? 

Jeżeli tak, 

możemy zatem 

spodziewać się, że 

„[Ap 14:14] 

Dlatego też 

Chrystus 

ukazuje się w 

symbolicznej 

wizji, jak w 

roku 1914, 

mając koronę na 

głowie swojej, 

»a w ręce 

swojej sierp 

ostry«, 

obejmuje 

władzę. 

Ponieważ sąd 

rozpoczął się 

trzy i pół roku 

później, przez 

co naturalnie 

rozumieć należy 

doświadczenie, 

przeto 

wnioskujemy, 

że praca 

żniwiarska 

musiała się 

zacząć w tym 

czasie, 

mianowicie w 

roku 1918” 

(Światło 1930 t. 

I, s. 334). 

 

1919 – 

„rozpoczyna 

się »żniwo 

ziemi« (Obj 

14:14-16)”. 

Trudno 

ustalić, kiedy 

rok 1914 

został 

zamieniony na 

rok 1919, 

gdyż 

publikacje 

Towarzystwa 

Strażnica tego 

nie podają. 

Faktem jest, 

że Strażnica 

Nr 7, 1951 s. 2 

(ang. 01.11 

1950) mówi 

już o roku 

1919. 
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żniwo to 

zakończy się 

pięćdziesiąt lat 

później po roku 

1874, lub też 

skończy się w 

roku 1924” 

(Strażnica 15.01 

1924 s. 21 [ang. 

01.01 1924 s. 5]). 

Patrz też: Powrót 

naszego Pana 

1925 s. 29, 31, 36; 

ang. Harfa Boża 

1928 s. 241, par. 

411. 

„Zgodnie ze 

wszystkimi 

wydarzeniami 

czasów 

nowożytnych, 

które 

odpowiadają 

proroctwu 

rozpoczął się w 

roku 1914 
»koniec świata« 

i czas żniwa” 

(Strażnica bez 

numeru, 1946 s. 

13, art. „Żniwo 

w toku wśród 

wszystkich 

narodów”, art. z 

okładki „Żniwo, 

koniec świata” 

[ang. 15.08 

1946 s. 252]). 

 

 Widzimy, że „rozpoczęcie żniwa ziemi” Towarzystwo Strażnica 

łączyło z różnymi datami: 1874, 1878, 1918, 1914 i 1919. 

Wyznaczano też rozmaite lata dla zakończenia tego żniwa: 1914, 

1915, 1918, 1924. Obecnie końcem żniwa ma być przyszły 

Armagedon. 

 

 „Upadek Babilonu (Obj 14:8; 18:2)”. 

 

Nauka 1. Nauka 2. Nauka 3. 

„po Chr. 1881 Upadek 

Babilonu” (Nadszedł Czas 

1919 s. 243); 

 

„po Chr. 1881 Upadek 

Babilonu” (Przyjdź 

Królestwo Twoje 1919 s. 

136); 

„teraz przyszło nagłe i 

bezlitosne odrzucenie 

Babilonu, a znikły na 

zawsze wszystkie 

łaski i nastąpił sąd – a 

takie właśnie 

odrzucenie miało 

nastąpić w 1878 

1919 – „upadek 

Babilonu (Obj 14:8; 

18:2)”. 

Nauka wprowadzona 

w roku 1922 (Światło 

1930 t. I, s. 318). 

 

Por. „Upadek 
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„Ten »siedmdziesiąty 

tydzień« (...) dostarczył 

figuralnego wyobrażenia 

podobnej próby 

nominalnego Kościoła 

Ewangelii, czyli 

duchowego Izraela, 

zwanego 

»Chrześciaństwem« i 

»Babilonem«, a próba ta 

odbyła się w ciągu 

siedmiu odpowiadających 

temu lat, co rozpoczęło 

żniwo Wieku Ewangelii. – 

okres od października 

1874 do października 

1881” (Przyjdź Królestwo 

Twoje 1919 s. 184-185). 

roku” (Przyjdź 

Królestwo Twoje 

1919 s. 166; por. s. 

162-163); 

 

„Wyrażenie »Upadł 

Babilon« znaczy że 

pewnego czasu 

przyjdzie zupełne i 

nagłe odrzucenie 

Babilonu, że ustanie 

dla niego wszelka 

łaska, a nastąpią same 

sądy – takie 

odrzucenie przyszło 

już w 1878” 

(Dokonana Tajemnica 

1925 s. 325); 

 

„Nie można więc 

właściwie było 

powiedzieć: 

»Wynijdźcie z niego 

ludu mój«, dopóki 

Babilon nie został 

odrzucony na wiosnę 

1878 r.” (Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 

270). 

Babilonu zaczął się, 

gdy jego niewidzialna 

część została zrzucona 

przez Chrystusa na 

ziemię po wyniesieniu 

go w roku 1914 po 

Chr. na tron” 

(Strażnica Nr 20, 1952 

s. 1, art. pt. „Wydostań 

się z niego, mój ludu” 

[ang. 01.06 1952]). 

 

 Widzimy, że „upadek Babilonu” Towarzystwo Strażnica łączyło z 

różnymi datami: 1881, 1878 i 1919. Wspominało też coś o roku 

1914. Nie należy tu mylić upadku Babilonu z jego zniszczeniem, dla 

którego były wyznaczane te lub inne daty. 

 Da się zauważyć, że rok 1919 (i wydarzenia z nim związane) 

zaistniał w nauce Towarzystwa Strażnica na wiele lat po tej dacie. 

Było to w roku 1922, 1925, 1930, ale i też później. Prawdopodobnie 

gdybyśmy prześledzili pozostałe wydarzenia związane z rokiem 

1919, również byśmy dostrzegli, że zostały one wtórnie 
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‘podczepione’ pod tę datę, wiele lat po zakończeniu omawianego 

roku. 

 

 Rok 1920 
 

 Rok 1920 ma, a przynajmniej miał w latach 1963-1968, duże 

znaczenie, gdyż został umieszczony w skorowidzu w haśle Daty o 

znaczeniu proroczym (Watch Tower Publications Index 1930-1985 

1986 s. 229). Odesłano nas tam do jednej z książek z roku 1963, 

której sparafrazowany tekst przedstawiono później na łamach 

czasopisma Strażnica. W związku z tym publikacje te komentują rok 

1920 i tekst Ap 17:3-12 następująco: 

 

 „1920 (...) Rozpoczynają się sesje Ligi Narodów, ósmego 

mocarstwa światowego” (Strażnica Nr 16, 1968 s. 7). 

 

 „Ale w takim razie byt szkarłatnej bestii o dziesięciu rogach, to 

znaczy Ligi Narodów wraz z jej spadkobierczynią, Organizacją 

Narodów Zjednoczonych, byt sięgający zaledwie roku 1920, musi 

trwać jeszcze krócej i Biblia oznajmia, że jest to po prostu »jedna 

godzina«.” (Strażnica Nr 20, 1968 s. 7). 

 

 Dodać tu trzeba, że taką interpretację dla roku 1920, Ligi 

Narodów i tekstu Ap 17:3-12 Towarzystwo Strażnica wprowadziło w 

roku 1926 (patrz Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 6 s. 8), a 

przedstawiono ją w książce z roku 1930 pt. Światło (t. 2, s. 111-112; 

patrz też „Wspaniały finał Objawienia bliski!” 1993 s. 240-255). Ale 

nowszy Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000 

(2003) nie wymienia już roku 1920 w haśle Daty o znaczeniu 

proroczym. Dlaczego? 

 Wcześniej (przed rokiem 1926) Towarzystwo Strażnica ową 

„szkarłatną bestię” utożsamiało z kim innym, niż Liga Narodów i nie 

od roku 1920, ale „przez wszystkie stulecia”: 

 

 „[Ap 17:3] I widziałem niewiastę. – Rzymsko katolicki kościół. 

 Siedzącą na szkarłatno czerwonej bestyi. – Rząd gwałtu, będący 

oparciem dla duchowego wszeteczeństwa przez wszystkie stulecia” 

(Dokonana Tajemnica 1925 s. 310); 
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 „[Ap 17:12] Na jedną godzinę z bestyą. – »Jedna godzina« w tym 

wierszu (17:12) może oznaczać jeden rok, albo coś koło tego” (jw. s. 

320). 

 

 W roku 1920 Towarzystwo Strażnica zrozumiało też, do jakiego 

czasu odnoszą się słowa z Mt 24:14: 

 

 „Strażnica wyjaśniła, iż dzieło to musi być wykonane »między 

wielką [pierwszą] wojną światową a okresem »wielkiego ucisku«, 

zapowiedzianego przez Pana w Ewangelii według Mateusza 24:21, 

22«. Była to praca nie cierpiąca zwłoki” (Świadkowie Jehowy – 

głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 292). 

 

 Rok 1920 był także czasem, w którym Towarzystwo Strażnica 

odrzuciło „Mędrców ze Wschodu”, twierdząc, że przybyli oni z 

inspiracji szatana: 

 

 „Jehowa musi być prędkim świadkiem przez demaskowanie 

nieprawości i oczyszczanie skruszonych czynicieli zła. Działając 

jako prędki świadek przeciw czarownikom włożył do naszych rąk w 

latach 1920, 1934 i 1955 trzy bardzo skuteczne broszury, w których 

został obnażony spirytyzm. On zdemaskował tak zwanych 

»Mędrców ze Wschodu« przybyłych w celu odwiedzenia dziecięcia 

Jezus jako zwykłych astrologów i nieumyślnych wspólników, 

którymi się posłużył władca demonów, aby popchnąć króla Heroda 

do zamachu na życie Jezusa. On też wykazał, że piramida w Gizeh 

nie jest żadnym kamiennym »świadkiem Bożym« ani »Biblią z 

kamienia«, ale pomnikiem demonizmu...” (Strażnica Nr 12, 1957 s. 

12 [ang. 15.11 1955]). 

 

 Również w roku 1920 Towarzystwo Strażnica wydało 

najgłośniejszą publikację swego prezesa J. F. Rutherforda pt. Miliony 

ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą!, która uczyła o nowej dacie, 

o roku 1925 (cytat z niej patrz powyżej Rok 1918). 
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 Rok 1921 
 

 W roku 1931 data 1921 otrzymała nowe znaczenie: 

 

 „To obrazuje, że Bóg będzie znosił nieprawość protestantyzmu 

przez okres czterdziestu lat, licząc od początku tego okresu, 

mianowicie od roku 1881, jak wyżej stwierdzono. Czterdzieści lat 

dodanych do roku 1881 wskazuje na rok 1921, w którym skończy się 

czterdziestoletni okres znoszenia przez Jehowę protestantyzmu” 

(Vindication 1931 t. 1, s. 51; porównaj ten sam tekst: ang. Strażnica 

15.11 1937 s. 352). 

 

 Wydaje się, że dziś nauka powyższa nie jest już podtrzymywana 

przez Świadków Jehowy. Wykładnię tę wskazywał jeszcze angielski 

skorowidz z roku 1961, obejmujący lata 1930-1960, ale w nowszym 

skorowidzu, zawierającym lata 1930-1985, już ją usunięto (patrz 

Watch Tower Publications Index 1930-1960 1961 s. 78; por. Watch 

Tower Publications Index 1930-1985 1986 s. 229). 

Towarzystwo Strażnica wprowadziło też w roku 1921 

nowatorskie interpretacje biblijne. Szczególnie dotyczy to 

utożsamienia Ligi Narodów z „obrazem bestii” i „ohydą 

spustoszenia” oraz dostrzeżenie „organizacji szatana”. Te nauki 

związane z rokiem 1921 wskazuje nam angielski Watch Tower 

Publications Index 1930-1985 1986 s. 228 (hasło Daty, rozdział 

Kształtowanie się wierzeń). Oto zaś cytaty z publikacji, do których 

ten skorowidz nas odsyła: 

 

 „Niedługo później w (angielskim) wydaniu Strażnicy z 1 stycznia 

roku 1921 utożsamiono Ligę Narodów z »obrazem bestii«, który w 

myśl przepowiedni z księgi Objawienia 13:14, 15 (Gd) miał być 

wystawiony w celu oddawania mu czci na całym świecie” (Strażnica 

Rok XCII [1971] Nr 9 s. 13); 

 

 „W wydaniu angielskim z 1 stycznia roku 1921 wykazano na 

przykład (...) dlaczego słuszne jest przekonanie, że światowa 

organizacja na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, Liga Narodów, jest 

»obrzydliwością spustoszenia« z proroctwa Jezusa Chrystusa, 
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wspomnianą w Ewangelii według Mateusza 24:15 Bg” (Strażnica 

Rok XCIII [1972] Nr 6 s. 8); 

 

 „W roku 1921 Strażnica po raz pierwszy wskazała, że 

wymieniona w 13 rozdziale Objawienia symboliczna bestia z morza 

nie obrazuje systemu kościelnego, lecz widzialną polityczną 

organizację Szatana, zaś bałwochwalczo czczony »obraz« tej dzikiej 

bestii – Ligę Narodów” (Strażnica Nr 17, 1966 s. 3). 

 

 Jak widzimy, z tej ostatniej wypowiedzi, Towarzystwo Strażnica 

samo przyznało, że przed rokiem 1921, kogo innego utożsamiało z 

„bestią z morza”. 

 Natomiast za „obraz bestii” wcześniej uważało „związek 

ewangeliczny [ewangelicki]” (patrz Dokonana Tajemnica 1925 s. 

247-254), a za „ohydę spustoszenia” papiestwo (patrz Walka 

Armagieddonu 1919 s. 710). 

 Dodajmy tu, że w roku 1999 Towarzystwo Strażnica znów 

znowelizowało swoje rozumienie dotyczące „ohydy spustoszenia”, 

ale nie jest ono na tyle istotne by je tu opisywać (patrz Strażnica Nr 

9, 1999 s. 15-20, do której odsyła nas w Skorowidz do publikacji 

Towarzystwa Strażnica 1986-2000 2003 s. 96 [hasło Daty, rozdział 

Kształtowanie się wierzeń]). 

 Również w roku 1921 Towarzystwo Strażnica wydało znaną 

książkę swego prezesa J. F. Rutherforda pt. Harfa Boża, która obok 

innej pt. Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą!, była 

sztandarową publikacją podczas akcji nazwanej „kampanią 

milionów”. 

 

 Rok 1922 
 

 Choć, jak wspomnieliśmy w innych rozdziałach, rok 1922 

pierwotnie nie miał wielkiego znaczenia w chronologii Towarzystwa 

Strażnica, to jednak z czasem stał się on istotną datą dla tej 

organizacji. 

 Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000 

(2003) wymienia kilka wydarzeń związanych z rokiem 1922 (s. 97). 

Oto one: 
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 „koniec 1260 dni (Obj 12:6, 14)”; 

 „koniec 1290 dni (Dn 12:11)”; 

 „początek 1335 dni (Dn 12:12)”; 

 „początek wylewania siedmiu czasz (Obj 15, 16)”; 

 „rozpoczyna się fala prześladowań”; 

 „rozpoczyna się szarża konnicy (Obj 9:16-19)”; 

 „zaczyna rozbrzmiewać siedem trąb (Obj 8 do 11)”. 

 

 Przedstawiamy tutaj ustosunkowywanie się Towarzystwa 

Strażnica do trzech pierwszych proroctw. Jest to przekrój 

historyczny. Obliczenia te doprowadzają dziś tę organizację do roku 

1922, choć nie zawsze tak było. 

 

 Koniec 1260 dni tj. 3,5 czasu (Ap 12:6, 14). 

 

Nauka 1. Nauka 2. 

Od 539 r. do 1799 r. (Nadszedł Czas 

1919 s. 96, 287; Dokonana 

Tajemnica 1925 s. 225, 229, 45). 

Por. od 538 r. do 1798 r. 

(Stworzenie czyli historja biblijna w 

obrazach 1914 s. 46; Złoty Wiek 

15.04 1927 s. 235). 

Od wiosny 1919 r. do jesieni 1922 r. 

(Wspaniały finał Objawienia bliski! 

1993 s. 184). Nauka wprowadzona w 

1925 r. (Strażnica 15.04 1925 s. 120 

[ang. 01.03 1925]). 

 

 Koniec 1290 dni (Dn 12:11). 

 

Nauka 1. Nauka 2. 

Od 539 r. do 1829 r. (Przyjdź 

Królestwo Twoje 1919 s. 83; por. o 

roku 1829 jw. s. 16, 84, 88, 346; Co 

mówi Pismo Święte o powrocie 

naszego Pana? – Jego parousia, 

epifania i apokalupsis 1923 s. 32; 

Dokonana Tajemnica 1925 s. 67, 

194). 

Od I 1919 r. do IX 1922 r. (Pilnie 

zważaj na proroctwa Daniela! 1999 

s. 301). Nauka wprowadzona w 1929 

r. (ang. Strażnica 15.12 1929 s. 377; 

Strażnica 15.02 1930 s. 55, 57 

Światło 1930 t. II, s. 21-22). 

 

 Początek 1335 dni (Dn 12:12). 
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Nauka 1. Nauka 2. 

Od 539 r. do 1874 r. (Przyjdź 

Królestwo Twoje 1919 s. 83; 

Powrót naszego Pana 1925 s. 25; 

Stworzenie 1928 s. 341-342; Harfa 

Boża 1929 s. 238-239). 

Od IX 1922 r. do V 1926 r. (Pilnie 

zważaj na proroctwa Daniela! 1999 

s. 301). Nauka wprowadzona w 1929 

r. (ang. Strażnica 15.12 1929 s. 377; 

Strażnica 15.02 1930 s. 56; Światło 

1930 t. II, s. 22-23, 165). 

 

 Jeśli mówimy o nauce Towarzystwa Strażnica o tym, że w roku 

1922 „rozpoczęła się szarża konnicy (Obj 9:16-19)”, to dziś tę 

konnicę ta organizacja interpretuje jako „namaszczoną duchem klasę 

Jana” Świadków Jehowy (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 

150). Natomiast w wydawanej w latach 1917-1927 książce pt. 

Dokonana Tajemnica Towarzystwo Strażnica uczyło, że w tym 

wypadku chodziło o „protestantów” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 

195-197). 

 Jeżeli zaś chodzi o wypowiedź Towarzystwa Strażnica o tym, że 

w roku 1922 nastąpił „początek wylewania siedmiu czasz (Obj 15, 

16)”, to dziś ta organizacja interpretuje to jako „głośne i wyraźne 

obwieszczanie wyroków” na chrześcijaństwo i świat (Wspaniały 

finał Objawienia bliski! 1993 s. 220). Natomiast w wydawanej w 

latach 1917-1927 książce pt. Dokonana Tajemnica Towarzystwo 

Strażnica uczyło, że w tym wypadku chodziło o wydawanie 

poszczególnych siedmiu tomów Wykładów Pisma Świętego 

opublikowanych w latach 1886-1917 (Dokonana Tajemnica 1925 s. 

275-308). 

 Podobnie kiedyś, zupełnie inaczej niż dziś, rozumiało 

Towarzystwo Strażnica sprawę „rozpoczęcia się fali prześladowań” i 

„początku rozbrzmiewania siedmiu trąb (Obj 8 do 11)” (patrz 

Dokonana Tajemnica 1925 s. 169-218). Przykładowo nawet 

współczesny podręcznik Świadków Jehowy mówi o wcześniejszych 

„gwałtownych prześladowaniach” od roku 1914, a nie od 1922: 

 

 „Co więcej, w czasie pierwszej wojny światowej byli gwałtownie 

prześladowani” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 130). 
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 Jak widzimy z powyższego, organizacja ta nadała dla roku 1922 

nowe znaczenie dopiero w latach 1925-1930. Wcześniej zupełnie 

inaczej zapatrywała się ona na tę datę i wydarzenia z nią związane. 

 Jest jeszcze jeden bardzo ważny fakt, który zapoczątkowany 

został we wrześniu 1922 roku na kongresie w Cedar Point, z którego 

przemówienia opublikowano później w Strażnicy. Otóż właśnie 

wtedy Towarzystwo Strażnica zarzuciło swoją naukę o królowaniu 

Jezusa od roku 1878 i przesunęło je na rok 1914. Przypomnijmy tę 

starą wykładnię i nową. Oto one: 

 „Widocznie więc jedynym celem tego czynu Jezusowego było 

zaznaczyć równoległy punkt czasu w tem żniwie, kiedy Pan w 

rzeczywistości obejmuje swój królewski urząd, swą władzę i. t. d., to 

znaczy na wiosnę roku 1878 w trzy i pół roku po Jego wtórem 

przyjściu, na początku okresu żniwa, w jesieni 1874 roku” (Przyjdź 

Królestwo Twoje 1919 s. 256; por. s. 160, 258 oraz Nadszedł Czas 

1919 s. 262, 267; Dokonana Tajemnica 1925 s. 528); 

„Czas ten nadszedł 1845 lat wjeździe Pana naszego do Jerozolimy 

i ofiarowaniu się jego Żydom jako Króla, Roku Pańskiego 33-go. 

Dlatego to proces ustanawiania Królestwa zaczął się w roku 1878-

ym. Wtenczas Pan nasz obudził świętych śpiących w grobie i 

przyłączył ich do siebie...” (Strażnica 15.07 1922 s. 223 [ang. 01.06 

1922]); 

 „Czasy pogan pod nadzorem boga świata tego skończyły się 1-go 

sierpnia 1914-go roku. Przed tą datą byłoby niewłaściwem dla Pana, 

Króla chwały, aby objął swoją wielką władzę i królował (Ezechjel 

21:27). Ponieważ był obecnym od roku 1874-go, przeto wynika z 

faktów, jak je obecnie znamy, że okres pomiędzy rokiem 1874-ym a 

1914-ym jest dniem przygotowania. To bynajmniej nie sprzeciwia 

się myśli, że »czas końca« jest od roku 1799-go a 1874-ym nie mógł 

być dniem przygotowawczym, lecz dniem wzrastającej światłości. 

Nie byłoby rozsądnem mniemać, że Król zaczął robić przygotowania 

nim jeszcze był obecny” (Strażnica 01.12 1922 s. 365 [ang. 01.11 

1922]); 
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 „Od roku 1874-go Król chwały jest obecny, i przez ten czas 

prowadził on żniwo i zbierał sobie klasę świątyni. Od roku 1914-go 

Król chwały objął swoją władzę i rządzi. (...) Czy wierzysz temu? 

Czy wierzysz, że Pan chwały jest obecny od roku 1874-go? (...) Czy 

wierzysz, że Król chwały rozpoczął swoje panowanie?” (jw. s. 368). 

 

 Dodajmy tu, że zarówno starą naukę o roku 1878, jak i 

wprowadzenie nowej o roku 1914, wspomina organizacja Świadków 

Jehowy w książce pt. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa 

Bożego (1995 s. 138, 632, 719). Na ten temat pisaliśmy też powyżej 

w tabeli w punkcie Rok 1914. Także i tę wykładnię po trzech latach 

uzupełniono. Zapewne dlatego, że głoszono iż Chrystus króluje, ale 

nie miał królestwa, które ‘dodano’ mu w roku 1925: 

 

 „Prawdziwym kamieniem milowym było więc opublikowanie w 

Strażnicy z 1 marca 1925 roku artykułu (...) Przedłożono tam 

dowody na to, że w roku 1914 narodziło się, czyli zostało powołane 

do istnienia Królestwo mesjańskie, że Chrystus zasiadł wtedy na 

swym niebiańskim tronie” (Świadkowie Jehowy – głosiciele 

Królestwa Bożego 1995 s. 138-39). 

 

 Dlaczego jeszcze w roku 1925 musiano podkreślić, że królestwo 

„narodziło się w niebie”? Otóż dlatego, że jeszcze w latach 1922-

1923 uczono, że Chrystus od roku 1914 „objął swój tron na ziemi” 

(!): 

 

 „Jak długie trwanie przeznaczone było czasowi końca? Czasem 

Końca, powiada Pastor Russell, że jest »okres stu piętnastu (115) lat 

od roku 1799 do roku 1914.” (»Przyjdź Królestwo Twoje«, str. 23). 

W roku 1914 przeszedł ostateczny koniec starego porządku rzeczy. 

Gdy 1-go sierpnia, 1914, huk pierwszego strzału rozpoczął Wojnę 

Światową, stare rzeczy przeminęły i proces wydziedziczenia 

rozpoczęty został przez Jehowę przeciw królom i królestwom 

ciemności. W dniu tym Król królów objął swój tron na ziemi, i stały 

się »głosy wielkie w niebie«, które mówiły: »Królestwa świata stały 

się królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i królować będzie na 

wieki wieków« – Objawienie 11:15” (Strażnica 01.01 1923 s. 8 [ang. 

15.11 1922 s. 360]). 
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 Widzimy zatem, że w roku 1925 zamieniono słowa „objął swój 

tron na ziemi”, na zasiadanie Chrystusa „na swym niebiańskim 

tronie”. Oczywiście oba wydarzenia miały niewidzialny charakter, 

więc były niesprawdzalne dla głosicieli Towarzystwa Strażnica. 

 

 O roku 1922 i jego znaczeniu wspomina też jedna ze starszych 

książek: 

 

 „Mniej więcej w roku 1922 lud jego począł poznawać różnicę 

między organizacją Bożą a organizacją szatańską i właściwie ją 

oceniać” (Życie 1929 s. 272). 

 

 Jest jeszcze jedna ciekawostka związana z rokiem 1922. Otóż 

wtedy zostali „wszyscy członkowie zboru zachęceni do pracy od 

domu do domu” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 

1986-2000 2003 s. 94). 
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