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Wprowadzenie

W opracowaniu tym skupimy się szczególnie na ostatnich latach, w 
których Świadkowie Jehowy otwarcie popierali syjonizm, a powrót Żydów 
do Palestyny uważali za znak od Boga i błogosławieństwa dla nich. Chodzi 
nam przede wszystkim o lata 1929-1932.

Nie wiemy dokładnie, jakie czynniki spowodowały nagłą zmianę nauki 
Towarzystwa Strażnica w kwestii Żydów i syjonizmu. Opieramy się więc 
głównie na przypuszczeniach.

Natychmiastowe przeniesienie proroctw Starego Testamentu z Izraela 
cielesnego na Izraela duchowego (którego stanowią według nauk Strażnicy 
pomazańcy Świadków Jehowy) było bardzo zaskakujące nawet dla 
głosicieli tej organizacji.

Badacze Pisma Świętego, którzy dawno temu odłączyli się od 
Towarzystwa Strażnica, do dziś stawiają zarzut tej organizacji, dotyczący 
odrzucenia nauki o „drzewie figowym”. W dawnych latach „drzewo 
figowe” z tekstu Mt 24:32 utożsamiano z Izraelem i to już od czasów 
prezesa C. T. Russella, żyjącego w latach 1852-1916 (patrz Walka 
Armagieddonu 1919 [ang. 1897] s. 745-748).

Uważamy, że odrzucenie cielesnego Izraela mogło odbyć się w sposób 
ewolucyjny, a nie nagle i natychmiastowo, to jest w roku 1932.

Można było wyznaczyć tak zwane podwójne wypełnienie (spełnienie) 
proroctw Starego Testamentu, podobnie jak czynią to Świadkowie Jehowy 
w przypadku innych swych wykładni (np. stosując pewne teksty biblijne 
zarówno do swych pomazańców od roku 1919, jak i do „drugich owiec” od 
roku 1935). Jedno wypełnienie literalne mogło dotyczyć Żydów, a drugie, 
metaforyczne, można było zastosować wobec pomazańców. Przykładowo 
od roku 1950 biblijne teksty o „książętach” zastosowano do świętych 
Starego Testamentu, jak i do starszych w zborach.

W kwestii Żydów Towarzystwo Strażnica mogło po prostu przemilczać 
tę naukę, zaś po kilku latach napisać, że „od wielu lat nie poruszaliśmy tej 
kwestii, ale ponowna dokładna analiza tekstów biblijnych wskazuje, że 
wypełnienie omawianych proroctw raczej stosuje się do Izraela 
duchowego, a nie do cielesnego”. Wielokrotnie bowiem organizacja 
stosowała podobne metody.

Jednakże w przypadku syjonizmu Towarzystwo Strażnica postąpiło 
inaczej. Nagle odcięło się od Żydów. Dlaczego?
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Otóż, zanim odpowiemy na to pytanie i w swoich rozważaniach 
dojdziemy do czasu zakończenia popierania syjonizmu, przedstawiamy 
końcowe lata obowiązywania tej nauki i dorobek piśmienniczy prezesów 
Towarzystwa Strażnica na temat tak zwanego Izraela według ciała.

Poniżej przedstawiamy dwie, nie w pełni pokrywające się, opinie 
organizacji Świadków Jehowy na temat porzucenia przez nią nauki o 
Żydach.

Rok 1929 -  porzucenie nauki o Żydach?

..Do roku 1929 członkowie ówczesnego Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego uważali, że rodowici Żydzi 
w dalszym ciągu są wybranym ludem Bożym, że pomimo swej niewiary 
zostaną na nowo zgromadzeni w Palestynie, że tam się nawrócą do Jezusa 
Chrystusa i uznają go za obiecane Nasienie Abrahama oraz że wtedy staną 
się na ziemi narodem wiodącym w błogosławieniu całej ludzkości. W roku 
1932 wykazano jednak, że niewłaściwie rozumiano odnośne proroctwa 
biblijne, w tym także słowa z Listu do Rzymian 11:26 o wybawieniu 
»całego Izraela«. (Zobacz wykład VIII w książce Przyjdź Królestwo Twoje, 
wydanej po angielsku przez Towarzystwo Strażnica w 1891 roku, później 
także w języku polskim)” (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 11 s. 7-8).

Z tej wypowiedzi wynikałoby, że w latach 1930-1932 (a może 
częściowo już od 1929 r.) nie uczono już o Żydach, a w roku 1932 
oficjalnie zakwestionowano tę wykładnię. Poniżej zobaczymy, że jednak 
nie do końca tak było.

Rok 1932 -  porzucenie nauki o Żydach?

„Chcemy im jednak przypomnieć, że choć świadkowie Jehowy 
niewątpliwie już od 1879 roku [roku ukazania się pierwszego wydania 
»Strażnicy«] zaczęli się odwracać od wielu błędnych nauk chrześcijaństwa, 
to jednak dopiero w 1932 roku poznali, że wyznawali fałszywy, pogląd, co 
do Żydów według ciała. Dotąd bowiem oczekiwali -  jak wielu innych, że 
Żydzi powrócą do Palestyny, znowu dostąpią łaski Bożej i podczas 
tysiącletniego panowania Chrystusa będą należeć do ziemskiej części jego 
narzędzia. Dopiero w roku 1932 zaczęli wyraźnie rozpoznawać, że 
prawdziwy »Izrael Boży«, wybrane narzędzie, przez które spełni się w 
pełnym zakresie wiele proroctw Pism Hebrajskich dotyczących
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przywrócenia, ma się składać nie z rodowitych, literalnie obrzezanych 
Żydów, lecz z Żydów (czyli Izraelitów) duchowych, to znaczy z 
chrześcijan spłodzonych duchem” {Strażnica Nr 1, 1964 s. 6).

Poniżej zobaczymy, że i rok 1932 nie był datą, która w pełni ustaliła 
stanowisko Świadków Jehowy względem Żydów, więc tym bardziej 
wskazany rok 1929 nie był żadnym przełomem.

Informujemy też, że w cytowanych, starych fragmentach z publikacji 
Towarzystwa Strażnica pozostawiliśmy pisownię oryginalną (np. Jakób, 
specyalnej, restoracyi, autografia, itp.).
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Działania C. T. Russella w sprawie Żydów i syjonizmu

Jak napisał J. Skorupiński (1924-1996), polonijny znawca ruchu 
adwentowego XIX wieku i zarazem należący do badaczy Pisma Świętego,
0 powrocie Żydów do Izraela pisał już G. Storrs (1796-1879), późniejszy 
nauczyciel Russella, którego pastor tak wspominał w roku 1916:

„»A tu z wdzięcznością wspominam o pomocy udzielonej przez braci 
George Stetson i George Storrs, tego ostatniego jako redaktora Bibie 
Examiner, którzy obaj już dzisiaj nie żyją. Badanie Słowa Bożego przy 
pomocy tych drogich braci postępowało krok za krokiem na zielone 
pastwiska i jaśniejsze nadzieje dla świata« -  Autografia Pastora Russella. 
Z ’ 16-170” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917] s. 214).

Oto stwierdzenie Skorupińskiego na temat Storrsa i jego nauki o 
Palestynie:

„Opuścił więc Alabany i rozpoczął podróż, głosząc powrót Pana, 
najpierw na wiosnę 1843 r., tak jak brat Miller i jego przyjaciele, potem na 
21 marca 1844 r., następnie zaś na 18 kwietnia 1844 r., a w końcu na 22 
października 1844 r. (...) Od 1845 r. J. Storrs oddalał się od W. Millera 
jeszcze na innym ważnym punkcie. Zrozumiał na podstawie badań 
biblijnych, że państwo Izrael zostanie odrestaurowane w Palestynie” (Świt 
Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa Nr 1, 1987 s. 35- 
36).

C. T. Russell z nauką o Żydach i syjonizmie zetknął się już co najmniej 
w roku 1876 (w styczniu), gdy poznał czasopismo adwentysty N. Barboura
1 z którym pół roku później spotkał się osobiście:

„Pewnego styczniowego poranka 1876 roku 23-letni Charles Russell 
otrzymał egzemplarz czasopisma religijnego Herald o f the Moming 
(Zwiastun Poranka!” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 
1995 s. 46).

Wspomniany Herald o f the Morning Nr 1, styczeń 1876, (s. 7-9) 
zawierał artykuł pt. The Great Pyramid, czyli „Wielka Piramida”, w 
którym padają też słowa N. Barboura o zbieżności chronologii badaczy i
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wymiarów piramidy: „Obliczenia cudownie pasują do proroczych 
okresów”!

W artykule tym napisano na przykład, na podstawie wymiarów 
piramidy, o takich ważnych latach:

1914 (koniec „czasów pogan”);
1875 (początek cyklu jubileuszowego i czasu restytucji);
1881 (początek powrotu Żydów do Izraela)

Te nauki stały się później podstawą wykładni Russella.
Barbour już rok wcześniej, w roku 1875, pisał o tym, że Żydzi zaczną 

powracać do Palestyny od roku 1881:

„Wierzę, że chociaż dyspensacja ewangelii zakończy się w roku 1878, 
Żydzi nie zostaną przywróceni do Palestyny, aż do roku 1881; i że »czasy 
pogan«, czyli ich siedem proroczych czasów, 2520, czyli dwa razy po 1260 
lat, które rozpoczęły się wtedy, gdy Bóg dał wszystko w ręce 
Nabuchodonozora, 606 p.n.e.; nie kończą się aż do 1914 roku A. D., albo 
40 lat od tego [czasu]. Wierzę, że w ciągu tych 40 lat, właśnie rozpoczął się 
»czas ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istniały narody«.” (ang. 
Zwiastun Poranka wrzesień 1875 s. 52 -  I  believe that though the gospel 
dispensation will end in 1878, the Jews will not be restored to Palestine, 
until 1881; and that the “times o f the Gentiles, ” viz. their seven prophetic, 
times, o f2520, or twice 1260 years, which began where God gave all, into 
the hands ofNebuchadnezzar, 606 B. C.; do not end until A. D. 1914; or 40 
years from this. I  believe that during this 40 years, just begun the “time o f 
trouble such as never was sińce there was a nation; ” will be fulfilled).

W roku 1877 Russell wraz z Barbourem opublikowali po angielsku 
książkę pt. Trzy światy i żniwo tego świata, w której uczyli o powrocie 
Żydów do Palestyny (patrz The Three Worlds, and the Harvest o f This 
World 1877 s. 61).

Następnie na ten temat Russell pisał w pierwszym roku wydawania 
Strażnicy (patrz ang. Strażnica wrzesień 1879 s. 26 [reprint]).

W roku 1880 opublikował on artykuł Jewish restoration, o odrodzeniu 
narodu żydowskiego, a właściwie o przywróceniu Żydów do pierwotnego 
ich stanu (ang. Strażnica marzec 1880 s. 83-84 [reprint]).

Później, w roku 1891, w swym trzecim tomie pt. Przyjdź Królestwo 
Twoje (ed. polska 1919 s. 267-340) zamieścił wykład ósmy napisany
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specjalnie o Żydach {Przywrócenie Izraela [ang. The Restoration o f 
Israel]).

Dwa lata wcześniej, w roku 1889, w tomie drugim, poświęcił Żydom 
cały wykład siódmy, zatytułowany Równoległe Dyspensacje (patrz 
Nadszedł Czas 1919 s. 221-275).

W roku 1902, jak podano w skorowidzu do publikacji Towarzystwa 
Strażnica, Russell opublikował List do Hebrajczyków w języku jidysz 
{1902, Epistle to the Hebrews (Yiddish only)).

Natomiast w roku 1910 pastor wydał po angielsku broszurę pt. Jewish 
Hopes (Nadzieje Żydów), która zawierała 80 stron, a w niej zawarte były 
jego przemyślenia pt. JERUSALEM Pastor Russell's Discourse. June 5th. 
1910. at Brooklyn Academy o f Musie wygłoszone 5 czerwca oraz 
wspomniany rozdział ósmy {Przywrócenie Izraela) przepisany z tomu 
trzeciego pt. Przyjdź Królestwo Twoje (1891).

Pierwszy z wyżej wspomnianych tekstów (jako kazanie pt. Jerozolima -  
święte miasto) zamieszczono później w książce pt. Pastor RusselTs 
Sermons (1917 s. 396-403; tekst polski Kazania Pastora Russella 2012 s. 
396-403, wyd. „Straż”, Białogard).

W roku 1910 C. T. Russell zaczął wydawać specjalne czasopismo dla 
Żydów pt. Die Stimme (w języku jidysz). Reklamując to okazjonalne pismo 
prezes Towarzystwa Strażnica napisał między innymi:

„Nie oczekujemy, że Żydzi staną się teraz chrześcijanami. Dopiero po 
tym, jak powrócą do Palestyny, a duch modlitwy i błagania zostanie na 
nich wylany, będą »spoglądali na Tego, którego przebili«. Naszym 
przesłaniem jest pocieszać ich i zwracać ich uwagę na Palestynę i na ich 
chwalebne obietnice, które tam się znajdują. Pismo Święte zdaje się 
sugerować, że »wielka kompania« będzie miała zaszczyt i przywilej 
poprowadzić ich do uznania Jezusa za Mesjasza w czasie ucisku” (ang. 
Strażnica 15.12 1910 s. 4728 [reprint]).

Podano wtedy, że wydano 325 000 egzemplarzy tego czasopisma (jw.).
Kilka razy reklamowano je w roku 1911 (patrz np. ang. Strażnica 01.01 

1911 s. 4743 [reprint]).
Warto zaznaczyć, że w tym czasie entuzjastycznie o Die Stimme i swej 

pracy wśród Żydów pisał do C. T. Russella Polak, niejaki H. Olcszyński z 
żabom rosyjskiego (patrz ang. Strażnica 01.12 1911 s. 4934 [reprint]).
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Interesujące jest to, że prezes Towarzystwa Strażnica próbował w swym 
czasopiśmie nauczać Żydów o Mesjaszu, ale nie wprost o Jezusie 
Chrystusie:

„Ta gazeta jest bardzo akceptowana wśród Żydów. Ona nie kieruje ich 
do Jezusa z Nazaretu, lecz kieruje ich do Mesjasza Chwały” (ang. Strażnica 
01.01 1911 s. 4743 [reprint]).

Jeszcze w roku 1918 wspomniano o tym czasopiśmie, ale w kontekście 
wydania z roku 1911. Było to nawiązanie do pewnego wypełnienia się 
proroctwa i dotyczyło 7 lat między latami 1910-1911, a rokiem 1918:

„(...) godnem uwagi jest wielkie zainteresowanie się żydów kaznodzieją 
RusselTem, który w 1910 i 1911 roku zwiastował im poselstwo rychłej 
restoracyi w Palestynie w swej przemowie, którą wygłosił w newyorskim 
Hippodromie, Paźdz. 9, 1910, oraz szeroko rozpowszechnionej gazetce 
żydowskiej, »Die Stimme« w r. 1911-ym, czyli siedm lat temu” (Strażnica 
maj 1918 s. 74 [ang.15.04 1918 s. 6236, reprint]).

Także w roku 1919 pisano o tej gazetce, podkreślając swoje kontakty z
syjonistami:

..Przypominamy tu, że około dziesięć lat temu Towarzystwo nasze 
wydrukowało gazetki w języku żydowskim, żargonowym [w ang. papers in 
Yiddish\, a gazetki te zawierały właśnie posłannictwo pociechy z tegoż 
rozdziału Izajasza. Kilku wybitnych syonistów podało mvśl. że nagłówek 
tych gazetek, brzmiący »Głos« [w ang. ”the voice ”], będzie natychmiast 
zrozumiany przez wszystkich Żydów, jako specyalne posłannictwo od 
Jehowy. Doświadczenie pokazało, że syoniści nie mylili się” (Strażnica 
15.12 1919 s. 377 [ang. 15.11 1919 s. 344]).

Kolejną, osobną kwestią były wspomniane kazania Russella, kierowane 
wprost do Żydów. Tak je opisywano dawniej i dziś:

„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 [ang. 
1917] s. 646).
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„W 1910 roku Pastor Russell zwiedził Rosję i Palestynę, gdzie 
wypowiadał mowy do tysięcy prawowiernych żydów na temat ich powrotu 
do Palestyny. W roku 1911 był jednym z komitetu składającego się z 
siedmiu członków, który wyjechał w podróż dookoła ziemi, szczególnie w 
celu zbadania warunków pracy misyjnej prowadzonej w Japonji, Chinach, 
Korei i Indji. Przy tej sposobności ponownie odwiedził Żydów w 
Palestynie i w Galicji, tłómaczac im. że proroctwa uczą, iż niezadługo 
Żydzi ponownie osiedla sie Palestynie. Przy powrocie do Ameryki tysiące 
Żydów uczyniło mu wielką owacją w New Yorku, w Hippodromie. Jego 
mowa okazyjna była opublikowana przez Hebrajskie gazety, tak w 
Ameryce jak i w Europie” (Strażnica grudzień 1916 s. 3-4 [ang. 01.12 1916 
s. 5998, reprint]).

„A kiedy później w roku 1911 objeżdżał największe miasta Europy 
z serią wykładów biblijnych, przemawiał również we Lwowie. Do Lwowa 
brat Russell przyjechał pociągiem. (...) Dziewięć ogłoszeń w siedmiu 
gazetach oraz duże afisze zapraszały wszystkich do wysłuchania 
przemówienia »Syjonizm w proroctwie«, które wygłosi »znany świetny 
mówca z Nowego Jorku« -  pastor Russell” (Rocznik Świadków Jehowy 
2002 s. 121).

„W roku 1911 brat Russell odbył po Europie podróż z wykładami, 
podczas której odwiedził jakieś 10 krajów; w Budapeszcie miał wygłosić 
przemówienie »Syjonizm w proroctwie«. Jednakże pewien rabin żydowski 
z Nowego Jorku, który zaciekle sprzeciwiał się działalności brata Russella, 
wpłynął na swych ziomków z Austro-Węgier, by uniemożliwili 
zorganizowanie takiego spotkania” (Rocznik Świadków Jehowy 1996 s. 70).

„Znamiennym wydarzeniem roku 1911 było wygłaszanie przez brata 
Russella w Niemczech wykładu na temat »Syjonizm w proroctwie«, co 
w niejednym wypadku wywołało oburzenie wśród słuchaczy. Na przykład 
w Berlinie nastąpiło zakłócenie porządku i blisko 100 osób zaraz na 
początku przemówienia opuściło salę, podczas gdy około 1400 osób 
pozostało i uważnie śledziło do końca wywody brata Russella” 
(Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożytnych 1975 
s. 5).

„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.
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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 »Svjonizm w proroctwie«...” (Świadkowie Jehowy -  
głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 141).

Oto zaś relacja z jednego ze spotkań Russella z Żydami:

„Równie dobrze mogło to być w londyńskim Royal Albert Hall, gdzie 
C. T. Russell przemawiał do ogromnej rzeszy ludzi w maju 1910 roku. 
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 nabożeństwom Wśród 
obecnych znajdowało się bardzo wielu rabinów i nauczycieli. »Nie było 
żadnych specjalnych wstępów« -  donosiła dalej gazeta. »Pastor Russell, 
wysoki, wyprostowany, siwobrody mężczyzna, wszedł na scenę bez 
wprowadzenia, podniósł rękę i jego podwójny kwartet z Przybytku 
Bruklińskiego zaśpiewał hymn ‘Radosny dzień Syjonu’«. Jak czytamy, 
publiczność »coraz cieplej« przyjmowała słowa mówcy. Później były 
oklaski, a na końcu huczne brawa. Po przemówieniu Russell znowu dał 
znak i chór zaintonował »nieco egzotyczną melodię syjońskiego hymnu 
‘Nasza nadzieja’, jednego z arcydzieł Imbera, ekscentrycznego poety 
mieszkającego w East Side«. A jaki był rezultat? Prasa donosiła: »Ten 
wypadek bez precedensu, głos chrześcijan śpiewających żydowską pieśń, 
był olbrzymim zaskoczeniem. Przez moment żydowscy słuchacze nie 
chcieli wierzyć własnym uszom. Kiedy potem upewnili się już, że to ich 
własny hymn, zaczęli wiwatować i klaskać z takim zapałem, że zagłuszyli 
muzykę, a przy drugiej zwrotce, całymi setkami przyłączyli się do śpiewu. 
Kiedy dzięki tej niezwykłej niespodziance, jaką im zgotował pastor 
Russell, entuzjazm sięgnął szczytu, mówca zszedł ze sceny i zgromadzenie 
zakończyło się wraz z ostatnimi słowami hymnu«. Czasy się zmieniły, 
zmieniły się też poglądy chrześcijan dotyczące proroctw biblijnych, które 
dawniej odnoszono do współczesnych rodowitych Żydów. W miarę
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potęgowania się strumienia światła pochodzącego od Boga Jego lud 
zrozumiał, że proroctwa te przepowiadają dobrodziejstwa dla duchowego 
»Izraela Bożego«, czyli namaszczonych naśladowców Jezusa Chrystusa...”
(Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone 
Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975 s. 14-15).

Teksty niektórych innych kazań Russella dla Żydów do dziś dostępne są 
w Internecie, przykładowe tytuły podajemy poniżej:

Zionism is God's Cali
http://www.mostholyfaith.com/bible/OverlandMonthlv/overland.asp?

xRef=QV108
Hope Long Deferred Now Reviving
http://www.mostholyfaith.com/bible/OverlandMonthly/overland.asp?

xRef=QV67
Zionism -  by Eli Daiches
http://mostholyfaith.eom/Beta/bihle/CRS/1910a.asp#CR142:3
Zionism, the Hope o f the World
http://mostholyfaith.com/Beta/bible/CRS/191 l.asp#CR156:2
Zionism in Prophecy
http://mostho1yfaith.eom/Beta/hihle/CRS/1910a.asp#CR135:15

Jedno z kazań, być może pochodzące od Russella pt. Zionism in 
Prophecy, jeszcze w roku 1926 było odczytywane w radiu Towarzystwa 
Strażnica (patrz ang. Złoty Wiek 20.10 1926 s. 62).

W roku 1917 Russella ‘uczyniono’ winnym (choć formalnie zarzut 
skierowany był do tekstu jego kazania do Żydów), mającego się rzekomo 
spełnić proroctwa, dotyczącego zmartwychwstania wszystkich Żydów w 
roku 1980:

„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 [ang. 1917] s. 70).

Jak widzimy, Russell aż do śmierci popierał syjonizm i Żydów, którzy 
według jego nauk mieli stanowić najważniejszą na ziemi (!) klasę 
zbawionych:
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„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 proroctwie«...” (Świadkowie Jehowy -  
głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 141).

Oto jeszcze jedna relacja z roku 1911, ze spotkania Russella z Żydami 
w roku 1910 (artykuł pt. Syjonizm w proroctwie), w którym brał udział też 
jego następca J. F. Rutherford (1869-1942), o którym piszemy poniżej:

Syjonizm w Proroctwie
(...) W odpowiedzi na to zaproszenie, w niedzielę 9 października [1910 

roku] Wydawca [Russell] spotkał się z komitetem pięciu wybitnych 
Hebrajczyków, a towarzyszył mu brat Rutherford. Automobilami udaliśmy 
się na zgromadzenie, w czasie którego panowała entuzjastyczna atmosfera. 
Liczbę jego uczestników oceniono na cztery tysiące i powiedziano nam, że 
było to najbardziej reprezentatywne i wyszukane przedstawicielstwo 
Hebrajczyków, jakie kiedykolwiek zgromadziło się na jednym miejscu w 
Nowym Jorku. Przemówienie zostało przyjęte bardzo dobrze, ale 
najwidoczniej niezbyt szczęśliwym pomysłem było rozdawanie po tym 
spotkaniu broszury zatytułowanej »Żydowskie nadzieje i perspektywy«. 
Niektórzy Żydzi, nie uznając faktu, że broszura ta skierowana była do 
chrześcijańskich czytelników, uznali, iż podjęta została próba usidlenia 
Żydów przez chrześcijaństwo. Zaś chrześcijaństwo, a w szczególności 
katolicyzm, kojarzy się Żydom z licznymi prześladowaniami, które spadły 
na wielu przedstawicieli ich narodu w ciągu minionych wieków. Jedni 
zrozumieli całą sprawę poprawnie, inni jednak poczuli się obrażeni i pod 
nieobecność Wydawcy, który ubiegłej jesieni gościł w Europie, 
zaatakowali go jako »misjonarza«, a określenie to oznacza dla 
żydowskiego umysłu wszystko co nikczemne i podstępne. W listopadzie, 
po naszym powrocie z Europy, wyjaśniliśmy, na ile to tylko było możliwe, 
całe nieporozumienie za pośrednictwem żydowskich gazet. 
Poinformowaliśmy, że nie było naszym zamierzeniem, by przeprowadzać 
działalność »misjonarską« wśród Żydów ani też, by zachęcać ich do 
stawania się członkami Kościoła katolickiego czy też jakiejkolwiek innej 
chrześcijańskiej, protestanckiej społeczności. Nie głosiliśmy im nawet 
Jezusa. Nasze posłannictwo skierowane było do Żydów jako Żydów, 
zgodnie ze słowami Izajasza: »Cieszcie, cieszcie lud mój! mówi Bóg wasz.
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Mówcie do serca Jeruzalemu, ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas 
postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego i że wziął z ręki 
Pańskiej w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje« (Izaj. 40:1-2). 
Oświadczyliśmy, że nie spodziewamy się, by Żydzi mieli wracać do 
Palestyny jako chrześcijanie. Wręcz przeciwnie, Boskie oświadczenia i 
obietnice odnośnie Jerozolimy są ziemskimi nadziejami dla Izraela według 
ciała. Kilku osobom, które zadawały dość głębokie pytania, wyjaśniliśmy, 
że według naszego zrozumienia proroczy Mesjasz to szerokie, duchowe 
grono, składające się z wielu członków, obejmujące Anglików, Francuzów, 
Niemców, Żydów i wielu innych, że Bóg gromadzi do niebiańskiej chwały 
owo mesjańskie grono ze wszystkich narodów, ludów, rodzajów i języków 
oraz że znajdą się w nim wyłącznie świętobliwi ludzie. Tłumaczyliśmy, że 
nie uważamy, jakoby ogólnie chrześcijanie, bardziej powszechnie niż 
Żydzi, mieli mieć szczególny udział w owym Mesjańskim Ciele i że jak 
najdalsi jesteśmy od tego, by doprowadzać Żydów do takiego zamieszania 
w obrębie różnych zagadnień, jakie panuje wśród większości chrześcijan” 
(ang. Strażnica 15.02 1911 s. 4764 [reprint]).

Treść kazania Syjonizm w proroctwie, wygłoszonego do Żydów, patrz 
Pastor Russell’s Sermons 1917 s. 475-482; tekst polski Kazania Pastora 
Russella 2012 s. 475-482 (wyd. „Straż”, Białogard).

Oto fragment z kazania Russella do Żydów z roku 1911:

,jNa zaproszenie wielu towarzystw żydowskich pastor Russell 
uczestniczył na początku 1911 roku w walnym spotkaniu w Cincinnati. 
Szacuje się, że na sali zebrało się około pięć tysięcy żydowskich mężczyzn, 
a i wokół zgromadziły się tłumy. Kobiety przebywały tylko w lożach. (...)

Mężowie bracia, mam ogromną przyjemność móc przemawiać do was, i 
korzystając z okazji, wyrażam wdzięczność licznym żydowskim 
stowarzyszeniom, na zaproszenie których się tutaj znalazłem. Nie jestem 
Żydem! Jestem chrześcijaninem: istnieje zatem niebezpieczeństwo, że 
zostanę źle zrozumiany. Nie jestem chrześcijaninem w znaczeniu 
przynależności do jednej z sekt, wedle wierzeń których każdy Żyd i 
wszyscy inni, z wyjątkiem wybranych, są przeznaczeni przez Boga na 
wieczne męki z powodu nieuznania jednego z waszych braci, Jezusa, za 
Mesjasza posłanego przez Boga. Nie podzielam w najmniejszym stopniu 
tej błędnej interpretacji Bożego planu i wskazówek mojego Mistrza. Mój 
Mistrz i Nauczyciel był jednym z waszych braci, a na imię Mu Jezus. 
Żaden inny Żyd nie wywarł tak głębokiego wrażenia na świecie
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pogańskim. Żaden inny Żyd nie nadał takiej rangi i nie przyniósł w oczach 
całego świata takiego zaszczytu Bożemu Prawu, danemu przez Mojżesza” 
{Pastor Russell’s Sermons 1917 s. 590-591; tekst polski cytowany według 
Kazania Pastora Russella 2012 s.590-591 [wyd. „Straż”, Białogard]).

Również w znamiennym roku 1914 Russell pisał o syjonizmie i Żydach:

„Jak anioł Pański ukazał im źródło wody w którym Izmael napiwszy się 
został ożywiony, tak i teraz Boskie posłannictwo do Żydów wskazuje na 
źródło wód (proroctwa) przez które ich syonistyczne nadzieje ożywiają się” 
{Stworzenie czyli historja biblijna w obrazach” 1914 s. 23).

„Wypełnienie się tego proroctwa [tzn. Ez 37:1-14] zdaje się przejawiać 
między Żydami obecnie. Nie dawno jeszcze temu, byli bez nadziei; wtedy 
powstał Syonizm, suche kości nadziei dla złagodzenia cierpień, lecz bez 
wiary w obietnice Abrahamowi uczynione. Następnie widzimy wzmaganie 
się wiary i nadziei Żydów, gromadzenie bogactw, siły i wpływu. 
Widocznie czas jest niedaleki gdy ich nadzieja narodowa ożyje i jako naród 
będą się radować. -  Izajasz 40:1-2; List do Rzymian 11:25-33” (jw. s. 53).

Na miesiąc przed śmiercią Russell opublikował nowe Przedmowy 
Autora (z datą 1 października 1916 r.) do swych Wykładów Pisma 
Świętego, które umieszczono w wydaniach z roku 1917 i w następnych. W 
tych wstępach zawarł on swój aktualny stosunek do Żydów i syjonizmu:

„Nie krępujemy się powiedzieć, że przywrócenie Izraela nie zostało 
uzupełnione tak prędko jak to przypuszczaliśmy. Jednakże, Żydzi w 
Palestynie mają obecnie daleko lepsze zaopiekowanie; i niezawodnie wielu 
ich współwyznawców w obszarach wojennych byliby wdzięczni gdyby się 
znajdowali w Palestynie, żałując iż tam się nie udali w chwili poprzednio 
im się nadarzającej. Trudno jest przewidzieć jakie skutki przyniesie wojna 
na korzyść Izraela. Powinniśmy być w usposobieniu oczekującem. Wydaje 
się, że srogie doświadczenia Żydów spowodują w wielu z nich chęć udania 
się do ojczystej krainy. Nigdyśmy się nie spodziewali jednak, aby wszyscy 
Żydzi powrócili tam, ale raczej jako reprezentująca ich grupa, podobnie jak 
w wypadku powrócenia ich z niewoli Babilońskiej -  tylko około 52,000 
powróciło, stosunkowo mało znacząca grupa do wielkich zastępów ich 
wziętych do niewoli Babilońskiej. Powracający przedstawiają tych, którzy 
posiadają najwięcej wiary w Panu i w jego obietnicach i niezawodnie ci 
będą traktowani jako przedstawiciele ogółu. Zwracamy uwagę naszych
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czytelników, że w chwili gdy ten Tom został napisany, sami Żydzi bardzo 
mało myśleli o powrocie do Palestyny. Obecnie zaś powstał Syjonizm, 
który wniknął bardzo w serca Izraelitów. Organizacja ta początkowo była 
świecką, a ewentualnie zamieniła się na religijną w sentymencie i nadziei. 
Wielka Piramida Egipska, omawiana w tym Tomie, nie uszczupliła 
bynajmniej zainteresowania autora” (Przyjdź Królestwo Twoje 1923 [ang. 
1917, 1923] s. II, Przedmowa Autora (...) Charles T. Russell. Brooklyn, 
N.Y., 1 października 1916 r ).

Warto też pokazać, co Russell odpowiadał pytającemu go o wielkość 
odrestaurowanego państwa Izrael:

pytanie -  Czy Biblia naucza o powrocie Żydów do Palestyny i czy kraj 
ten jest wystarczająco duży dla wszystkich potomków Abrahama?

Odpowiedź -  Biblijna odpowiedź na obydwa te pytania brzmi TAK: (...) 
to, co znamy jako Palestynę, jest tylko małą częścią Ziemi Obiecanej, która 
ma rozciągać się od Nilu do Eufratu (1 Mojż. 15:18) i zdaje się włączać 
Arabię, a także części Egiptu i Sudanu, powierzchnię równą połowie 
Europy. Większość z tego jest obecnie pustynią, ale »weselić się z tego 
będzie pustynia (...), a rozraduje się i zakwitnie jako róża« (Izaj. 35:1). 
Będzie zatem wystarczająco miejsca i obfitość pożywienia dla Izraelitów w 
Ziemi Obiecanej -  obiecanej na wieczne posiadanie Abrahamowi oraz jego 
potomkom -  gdy Boska łaska powróci do nich, jak to zostało 
przepowiedziane przez proroków -  Rzym. 11:25-27” (Co powiedział 
Pastor Russell 2015 s. 792).

W angielskich Strażnicach za życia Russella wielokrotnie pisano o 
syjonizmie i Żydach, ale nie były to artykuły kierowane do nich wprost, 
lecz do wyznawców nauk pastora.

W języku polskim kilka razy wspomniano o tym, w książce wydanej w 
roku 1947 (ang. 1917) pt. Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane 
jemu liczne pytania (patrz s. 34, 63). Dodatkowe teksty w kwestii 
syjonizmu zamieszczono w nowszej jej edycji, z roku 2015, pt. Co 
powiedział Pastor Russell (patrz s. 599, 790, 792).

W jednym z wczesnych polskich wydań pierwszego tomu Russella (z 
1914 r ), w reklamie, na stronie 445 zawarto takie oto słowa:

18



„Zatwardziałość, jaka ogarnęła Izraela, była w tym celu, aby z 
pomiędzy Pogan wybrać klasę wybranych, poczem Boska Łaska wróci się 
do Izraela.

Ta łaska wypełnia sie stopniowo i okazuje się w czynniku znanym jako 
»Svonizm«.

Królestwo Emanuela poczyna się ustanawiać.
Wielka piramida w Egipcie jest świadectwem tych wszystkich wydarzeń 

w ciągu minionych wieków, jako też i naszych czasów, a co jest wyrażone 
w symbolach” {Boski Plan Wieków 1914 [ang. 1886] s. 445).

Jest jeszcze jedna ciekawostka związana z Żydami. Otóż na samym 
początku (tylko w latach 1877-1880) Russell i jego publikacje biblijny 
werset o 144 000 zgromadzonych na górze Syjon (Ap 14:1) odnosiły do 
rodowitych Żydów:

„W Strażnicy Syjońskiej z czerwca 1880 roku zasugerowano, że grupa 
144 000 to rodowici Żydzi nawróceni na chrystianizm przed rokiem 1914. 
Ale jeszcze w tym samym roku opublikowano zrozumienie bliższe temu, 
którego trzymamy się obecnie” {Królestwo Boże panuje1 2014 s. 51).

Wspomniana publikacja z roku 1880 nie nazywa jednak tych stwierdzeń 
„sugerowaniem”, ale „faktami”:

„Uzasadnieniem przedstawionego tu tematu jest to, że powrót Żydów i 
czas ucisku stają się wyraźnymi faktami; i wierzy się, że te dwa fakty 
oznaczać będą, iż w następnych 35 latach nawróci się 144,000 Żydów oraz 
wielki tłum ze wszystkich narodów, który wyjdzie z wielkiego ucisku lub 
po nim w swych szatach wybielonych we krwi Baranka -  Obj. 7” (ang. 
Strażnica czerwiec 1880s. 108 [reprint]).

Podobny pogląd, dotyczący „rodowitych Żydów”, wyraził C. T. Russell 
w wydanej wspólnie z N. Barbourem angielskiej książce pt. Trzy Światy 
(patrz The Three Worlds, and the Harvest ofThis World 1877 s. 148-149).

Już po śmierci Russella, tak oto następca prezesa, J. F. Rutherford, w 
roku 1920, w swej sztandarowej broszurze o „milionach co nie umrą”, 
napisał o syjonizmie w nauce pastora:

..Nadzieje świata są ściśle złączone z nadziejami Izraela w ciele, którego 
wyobrażał Izmael, podobnie jak Izaak wyobrażał duchowego Izraela.
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Nadzieje Syjonistów ożywione zostały na wielkiem zgromadzeniu w 
»Hipodrome« w roku 1910-vm. gdv 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 [ed. polonijna, s. 96]).

Podsumowując można zauważyć, że przed rokiem 1910 Russell nauczał 
swoich słuchaczy i kolporterów „o Żydach”. Natomiast od tego roku pisał i 
przemawiał bezpośrednio już „dla” i „do Żydów”. Znalazł w ten sposób 
kolejnych odbiorców swoich publikacji.
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Działania J. F. Rutherforda w sprawie Żydów i
syjonizmu

Tytułem wprowadzenia do tego rozdziału i tematu przytaczamy pewne 
skrótowe omówienie kilku publikacji Towarzystwa Strażnica. 
Nadmieniamy, że grupy badaczy Pisma Świętego, które wyodrębniły się w 
latach 1917-1932 z tej organizacji, nadal uczą tak, jak Russell i początkowo 
Rutherford, przywołując wspomniany poniżej rok 1948, jako jeden z 
argumentów na rzecz ich wykładni:

„Po pierwszej wojnie światowej Palestyna została terytorium 
mandatowym Wielkiej Brytanii, co otworzyło wielu Żydom drogę powrotu. 
W roku 1948 powstało państwo Izrael. Czy te wydarzenia nie dowodziły, iż 
Żydzi mieli dostąpić błogosławieństw Bożych? Świadkowie Jehowy przez 
wiele lat tak właśnie myśleli. W roku 1925 opublikowano 128-stronicową 
książkę Comfort for the Jews (Pociecha dla Żydów). A w roku 1929 
ukazała się atrakcyjnie wydana książka Życie, omawiająca na 360 stronach 
między innymi Księgę Hioba i przeznaczona głównie dla Żydów. Podjęto 
spory wysiłek — zwłaszcza w Nowym Jorku -  by dotrzeć do nich z tym 
orędziem mesjanistycznym. Jest rzeczą radosną, iż poszczególne osoby je 
przyjęły, ale ogół Żydów poszedł śladami swych przodków z I wieku 
i odrzucił dowody obecności Mesjasza” (Wspaniały finał Objawienia 
bliski! 1993 s. 118).

J. F. Rutherford przyjął chrzest w Towarzystwie Strażnica w roku 1906, 
a już w roku 1907 został prawnikiem tej organizacji (korporacji):

„W roku 1906 Joseph F. Rutherford dał się ochrzcić, a rok później 
został radcą prawnym Towarzystwa Strażnica” (Świadkowie Jehowy -  
głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 67).

Być może w roku 1908 został członkiem zarządu, wtedy gdy z 
zasiadania w tym gronie zrezygnował S. O. Blunden -  Jan. 6, 1908 (ang. 
Strażnica 01.11 1917 s. 6163 [reprint]). W każdym razie Rutherford był 
nim w roku 1916, gdy umierał Russell, a w styczniu 1917 roku, wybrano 
go prezesem.

Powyżej wskazaliśmy, że ten najbardziej znany prawnik Świadków 
Jehowy współpracował w roku 1910 z Russellem, gdy ten „spotkał się z

21



komitetem pięciu wybitnych Hebrajczyków, a towarzyszył mu brat 
Rutherford”.

Widać z tego, że od początku swej działalności w Towarzystwie 
Strażnica Sędzia wciągał się w kontakty z Żydami u boku prezesa Russella.

Co było później?
Poniżej staramy się skrótowo zrelacjonować to, czego Rutherford 

nauczał o Żydach i syjonizmie oraz co opublikował na ten temat.
Znane jest co najmniej jedno wspomnienie o tym, jak przyszły prezes, 

jeszcze przed rokiem 1914, namawiał jednego z współwyznawców do 
głoszenia specjalnie wśród Żydów:

„Był to Max Freschel, z pochodzenia Żyd, który potem zmienił imię 
i nazwisko na Maxwell Friend. Napisał on: »Kiedy odwiedził nas 
późniejszy prezes Towarzystwa Strażnica, J. F. Rutherford, zapytał mnie, 
czy nie zechciałbym się przenieść do Austro-Węgier, abv krzewić dobra 
nowinę o mesjańskim Królestwie wśród tamtejszej dość licznej ludności 
żydowskiej. (...) Chętnie przyjąłem tę sugestię i na początku 1914 roku 
wyjechałem do Pragi. (...) Potem udałem się do Wiednia. (...) Zaledwie 
4 osoby prenumerowały tam Strażnicę. Odwiedzałem je raz po raz, by 
rozbudzić u nich większe zainteresowanie Słowem Bożym«.” (Strażnica 
Rok CVIII [1987] Nr 5 s. 26-27).

Następnie, będąc już prezesem Towarzystwa Strażnica (od 1917 r.), 
kazał poprawić wyliczenia Russella (o 10 lat) i w roku 1917 opublikować 
książkę, w której obiecywano Żydom Królestwo w Palestynie od roku
1925:

„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. 1917 s. 128).

W publikacji tej ukazano wyjątkowe znaczenie syjonizmu w planach 
Bożych oraz wskazano na szczególne błogosławieństwo dla niego i Żydów:

„[Komentarz do Ez 17:22] Tak mówi Pan Bóg: Jedną z najważniejszych 
latorośli kościelnictwa jest Judaizm. A więc ustanowię Judaizm. Wezmę w
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Judaizmie jedną z jego młodych i giętkich dążności -  Syjonizm -  i 
zaszczepię go. czyli ustanowię na samym szczycie nadchodzącego 
Królestwa Bożego -  a Żydzi będą rządzić nad ziemska faza Królestwa, za 
pośrednictwem zmartwychwstałych, starożytnych patriarchów -  Abrahama, 
Izaaka, Jakóbaitd.” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1926] s. 512).

„[Komentarz do Ez 17:24] Wszystkie narody (drzewa) świata (pola) 
poznają, że Pan poniżył nominalne kościelnictwo, a wywyższył 
starożytnych patriarchów, że wysuszył »Chrześciaństwo«, a dał życie 
Syonizmowi i Judaizmowi” (jw. s. 512).

„[Komentarz do Ez 29:21] W czasie Ucisku Bóg uczyni, że władza 
Żydów urośnie w Syonizmie i obwieści wesołe nowiny Królestwa, 
obwieszczane w Wykładach Pisma Św. -  Izaj. 19:1-25” (jw. s. 585).

..Ludźmi Królestwa nasamprzód będą zmartwychwstali Żydzi. 
postępujący naprzód w Tysiącleciu, lecz którzy w minionych wiekach nie 
byli poświęceni Bogu i daleko oddaleni od Niego” (jw. s. 672).

Później, siedząc w więzieniu w latach 1918-1919, Rutherford oraz jego 
współpracownik i współwięzień A. Macmillan, nauczali Żydów o ich 
powrocie do Palestyny:

„Po pewnym czasie jednak wprowadzono niedzielną szkółkę biblijną, w 
której więźniów podzielono na różne grupy. Mnie przydzielono grupę 
około 15 więźniów żydowskich. Brat Rutherford również otrzymał 
podobną grupę Zresztą każdemu z nas dano taki przydział. Program kursu 
opierał się na »Kwartalniku lekcji niedzielnych«. Nasze wykłady zaczęły 
się od Abrahama oraz obietnic danych jemu, a potem Izaakowi i Jakubowi. 
Bardzo mi to odpowiadało. Pewnego dnia spotkał mnie na dziedzińcu 
zastępca naczelnika i powiedział: »Macmillan, pańskie lekcje są cudowne. 
Przysłuchuję się każdej z nich i sądzę, że po pewnym czasie zaprowadzi 
pan wszystkich tych Żydów do Ziemi Obiecanej.«” (Strażnica Nr 14, 1967 
s. 11).

W roku 1920 Rutherford wydał swoją sławną broszurę pt. Miljony ludzi 
z obecnie żyjących nie umrą!, w której kilka stron poświęcił syjonizmowi 
(patrz s. 20-26, 73), a którą cytujemy poniżej. Zawiera ona między innymi 
takie rozdziały:
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Podwójna kara Zaczyna się Kończyć (podrozdziały: Łaska Zaczyna 
Powracać, Syjonizm, Powód Syjonizmu)

Rozwój Syjonizmu (podrozdział Dwójnasób Wypełniony)
Deklaracja „Balfoura”
Cel Syjonizmu
Żydzi Odbudowują Palestynę
„Pobudują też Domy”

Ten sam Macmillan został później przez Rutherforda wysłany do 
Palestyny i to w kluczowym roku 1925, gdy mieli zmartwychwstawać 
patriarchowie, a następnie wszyscy Żydzi:

„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).

„Pięć lat później, w roku 1925, odbyłem z bratem Rutherfordem dalszą 
podróż po Europie, przy czym dotarłem aż do braci w Polsce. Ponieważ 
byliśmy zainteresowani głoszeniem dobrej nowiny o Królestwie Bożym 
wśród Żydów, miałem przyjemność odbyć specjalną podróż do ówczesnej 
Palestyny. Wyruszyłem tam 12 marca 1925 roku na pokładzie statku 
»Prezydent Arthur«. Miałem możność przemawiać w Palestynie o 
zamierzeniach Bożych oraz zwiedzić miejsca, gdzie głosił Jezus” 
{Strażnica Nr 14, 1967 s. 11).

Kontakty Rutherforda z Żydami i nauka o nich były w latach 20. XX 
wieku tak znane, iż twierdzono „że Międzynarodowe Zrzeszenie Badaczy 
Pisma świętego jest finansowane przez Żydów”, o czym sama ta 
organizacja wspomniała:

„Brat Rutherford przedsięwziął w roku 1922 długą podróż po Europie 
(...) W Monachium brat Rutherford przemawiał w przepełnionym cyrku 
»Zirkus Krone« do 7000 osób. Przed rozpoczęciem wykładu dowiedziano 
się, że wśród obecnych znajduje się grupa antysemitów i pewna ilość 
jezuitów, którzy przyszli jedynie po to, by wywołać zamieszanie i jeśli się 
tylko da, rozbić zebranie. Brat Rutherford powiedział do zebranych 
»W tym mieście (Monachium 1 i gdzie indziej mówi się, że 
Międzynarodowe Zrzeszenie Badaczy Pisma świętego jest finansowane 
przez Żvdów«. Zaledwie to powiedział. gdv usłyszano okrzyki: »To
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prawda!« Jednak brat Rutherford swą dobitną i przekonującą mową zmusił 
wichrzycieli do milczenia, chociaż usiłowali zawładnąć sceną, aby nie 
dopuścić do kontynuowania wykładu” {Działalność Świadków Jehowy w 
Niemczech w czasach nowożytnych 1975 s. 12).

Rutherford jeżdżąc po świecie w drugiej połowie lat 20. XX wieku, 
wygłaszał głównie dwa przemówienia do Żydów:

Jews Returning to Palestine (Powrót Żydów do Palestyny), patrz 
Restoration 1927 s. 4; ang. Złoty Wiek 01.07 1925 s. 632-638 (wersja 
radiowa wygłoszona przez Rutherforda).

Palestine for the Jew—Why? (Palestyna dla Żyda -  dlaczego?), patrz 
ang. Złoty Wiek 08.09 1926 s. 788 (kazanie wygłoszone do Żydów w 
Londynie).

Jedno z nich wspomina F. Franz (1893-1992), późniejszy wiceprezes 
(od 1945 r.) i prezes Towarzystwa Strażnica (od 1977 r.), który właśnie 
towarzyszył Rutherfordowi i mu asystował podczas wykładów dla Żydów:

„Do największych zaszczytów, jakich dostąpiłem w latach 
dwudziestych, należała współpraca z bratem Rutherfordem na 
międzynarodowym zgromadzeniu w Londynie w roku 1926. Kiedy 
wygłosił wykład publiczny przed ogromnym audytorium w Royal Albert 
Hall, zaśpiewałem potem solo tenorowe przy akompaniamencie 
znajdujących się w tej sali słynnych organów. Następnego wieczora brat 
Rutherford miał przemówienie pt. »Palestyna dla Żydów -  dlaczego?«. 
skierowane do słuchaczy pochodzenia żydowskiego. Zaśpiewałem wtedy 
arię »Pocieszę cię, mój ludu« z oratorium Handla pt. Mesjasz. Kilka tysięcy 
Żydów przybyło na to specjalne zgromadzenie. W owvm 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).

Patrz też God’s Kingdom o f a Thousand Years Has Approached 1973 s. 
265.

Drugie przemówienie wspomniano w roku 1967:

„Wobec licznie zgromadzonych słuchaczy wygłaszano odczyty 
publiczne na temat »Powrotu Żydów do Palestyny«” {Strażnica Nr 1, 1967 
s.7).
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Od roku 1925 Rutherford rozpoczął wydawać książki specjalne dla 
Żydów (wcześniej, w roku 1920, opisał syjonizm w broszurze pt. Miljony 
ludzi z obecnie żyjących nie umrą! s. 20-26, 73):

„(...) w październiku 1925 roku wydana została książka pt. Pociecha dla 
Żydów (Comfort for the Jews). (...) Później materiał z książki Pociecha dla 
Żydów został włączony do większej książki oprawnej pt. Życie, którą 
otrzymaliśmy w dniu 15 lipca 1929 roku, aby ją rozpowszechniać głównie 
wśród Żydów” (Strażnica ~Nr 1, 1967 s. 7-8).

Pierwszą z książek (Comfort for the Jews) opisano iście sensacyjnie, 
podkreślając kontakty Rutherforda z jednym z najbogatszych Żydów na 
świecie:

„Ubiegłego grudnia brat Rutherford wręczył mi kopję manuskryptu na 
nową książkę, zatytułowaną Pociecha dla Żydów. W miesiącu czasu 
wydrukowaliśmy 225,000 egzemplarzy tej książki, które w przeciągu 
sześciu tygodni prawie zupełnie się rozeszły. Drugi nakład 150,000 
pozostał w fabryce w chwili, kiedy brat Rutherford i ja  odjechaliśmy do 
Europy. Książka ta jest inną błyskawicą, która usunie wielką powłokę 
ciemności z ziemi. Ona opisuje dlaczego tak wiele wprost cudownych 
rzeczy dzieje się teraz w Palestynie. Nathan Straus, być może najbogatszy 
Żyd w świecie, otrzymał pierwszy egzemplarz z prasy i czytał tę książkę z 
wielkiem zadowoleniem. Bratu Rutherfordowi on napisał dwa śliczne listy 
odnośnie tej książki. Jest to wprost nadzwyczajne dzieło. Ono wykazuje 
cały plan wieków na podstawie Starego Testamentu. (...) Książka ta została 
już przetłumaczona na język niemiecki, żargoński i hebrajski [w ang. 
German, Yiddish and Hebrew]. Książka ta w tych trzech językach jest 
drukowana w Magdeburgu i w niedługim czasie będzie gotową do 
rozpowszechnienia wśród ludzi” (Strażnica 01.08 1926 s. 231 [ang. 01.07 
1926 s. 199]).

W polskiej Strażnicy ogłoszono wydanie edycji angielskiej książki pt. 
Życie pierwszego września 1929 roku (s. 258), natomiast w rzeczywistości 
„ukazała się [ona] publicznie w niedzielę 25 sierpnia 1929 roku, po 
ogólnokrajowej transmisji radiowej ze stacji WBBR” (God’s Kingdom o f a 
Thousand Years Has Approached 1973 s. 266).

W książce Życie tak oto nauczano, wskazując na wiodącą rolę Żydów, 
rządzących z Jerozolimy pod kierownictwem Abrahama:

26



„W dalszej części tego samego, a zarazem ostatniego rozdziału 
powiedziano na stronach 340 i 341:

Bóg przyobiecał ziemię palestyńską Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. 
(...) Aby ta obietnica Boża była dotrzymana, muszą oni być 
zmartwychwzbudzeni (...) Jezus oświadczył, że ci mężowie będą w 
Królestwie, pełniąc funkcje jego przedstawicieli na ziemi. -  Mat. 8:11, 12.

Pismo święte pozwala wnioskować, że najważniejszym miastem na ziemi 
będzie Jeruzalem. Bóg już dawno położył tam swe imię. Kiedy przywróci 
wiernych mężów starożytności, którzy zawsze byli wobec Niego szczerzy i 
lojalni, i kiedy zaprowadzi ich do Palestyny, wówczas najpewniej 
Jeruzalem stanie się ziemską siedzibą rządu.

Tak wiec w roku 1929 bardziej interesowano sie cielesnymi. 
obrzezanymi Żydami i więcej zwracano na nich uwagę niż na »owce« z 
przypowieści Jezusa o owcach i kozłach. Uważano, że te »owce« maja 
znaczenie drugorzędne w porównaniu z Żydami, a po Armagedonie zostaną 
zorganizowane pod ich kierownictwem. Nie podejmowano wówczas 
żadnych specjalnych wysiłków w celu zebrania ich w »jedno stado« pod 
przewodem »Godnego Pasterza«, Jezusa Chrystusa” (Strażnica Nr 1, 1967 
s. 8).

Jedna z głosicielek z Londynu, tak oto w roku 1930 oceniła tę książkę, 
niczym pierwszą po Biblii, a Rutherforda, jako „przodownika w tych 
ostatnich dniach”:

„Drogi Bracie Rutherford (...) Poza Biblją nie było chwalebniejszej 
książki od obecnie wydanej »Życie«. Te promienie światła, które wskazują 
proroctwa odnośnie przywrócenia Żydów do łaski Bożej, są jasne i 
interesujące. Czytając książkę »Życie« nie można pozostać w ciemności, 
mając jasne wyrozumienie o Boskich zamiarach dla całej ludzkości w 
dzisiejszych dniach. Rzeczywiście, iż Pan Cię ubłogosławił a także i nas 
mając Cię jako przodownika [ang. leader] w tych ostatnich dniach” 
(,Strażnica 15.01 1930 s. 32 [ang. 15.05 1930 s. 157]).

Oto zaś opinia innej czytelniczki o książce i Rutherfordzie:

„Drogi Bracie Rutherford! Opóźniłam się nieco w nadesłaniu Ci 
podziękowania za tę nową książkę »Życie«, która jest bardzo piękna; i 
zdaje się, że co inna to lepsza. Zapewne, że Pan używa Cię w udzielaniu
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nam tego pokarmu na czas słuszny” {Strażnica 01.10 1930 s. 304 [ang. 
15.05 1930 s. 158]).

Przytaczamy też jeden charakterystyczny fragment ze wspomnianej 
książki:

„Pismo Św. dostarcza wiele dowodów, uprawniających nas do wniosku, 
że Jerozolima stanie się najważniejszym miastem ziemi (...) a kiedy więc 
jego wierni mężowie starożytności, którzy względem niego zawsze się 
okazywali wiernymi i prawdziwymi, będą wskrzeszeni i osadzeni w 
Palestynie, wtedy byłoby to rzeczą najaktualniejszą i najnaturalniejszą 
uczynić Jerozolimę ziemską siedzibą rządu” {Życie 1929 s. 318).

J. F. Rutherford, prócz wspomnianych książek pt. Pociecha dla Żydów 
(1925) i Życie (1929), opublikował też w roku 1927 broszurę (a właściwie 
książkę), specjalnie dla Żydów i o syjonizmie, pt. Restoration (Odrodzenie; 
po polsku brak), która miała 128 stron. Zawierała ona wiele mówiący 
podtytuł: A Biblical portrayal o f Israel as God's Chosen People and an 
account o f Zionism in its relation to the Divine Plan. Słowa te po polsku 
wyjaśniają, co miał na myśli prezes Towarzystwa Strażnica: Biblijny obraz 
Izraela jako Ludu wybranego przez Boga i opis Syjonizmu w jego związku z 
Boskim Planem.

Broszura ta reklamowana była co najmniej do roku 1929 (patrz ang. 
Zloty Wiek 23.01 1929 s. 288). Później zastąpiła ją wspomniana książka pt. 
Życie, wydana w tym samym roku.

Rutherford w roku 1920 odwiedził też osobiście Palestynę i Egipt, gdzie 
oglądał Wielką Piramidę, w którą wierzył do końca roku 1928. Chciał też 
tam umacniać w wierze nawróconych Żydów, a innych spośród nich 
przekonać do swych nauk:

„Dnia 12 sierpnia 1920 roku J. F. Rutherford z kilkoma 
współpracownikami odpłynął do Europy. Uczestniczyli w zgromadzeniach 
zorganizowanych w Londynie, Glasgow i innych miastach Wielkiej 
Brytanii. Wspólnie z grupką braci Rutherford odbył podróż do Egiptu i 
Palestyny. Odwiedzili i wzmocnili duchowo różne biura i klasy biblijne. 
Założono Biuro Oddziału Towarzystwa w Ramallah” {Dzieje Świadków 
Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie 
Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975 s. 54).
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„Tak więc w roku 1920 zorganizowano tam zbór. W tym roku odwiedził 
ich drugi prezydent Towarzystwa, Joseph F. Rutherford. Utworzono 
oddział, a podczas swojej wizyty brat Rutherford wygłosił publiczne 
wykłady dla publiczności w ratuszu w Ramallah. Rozmawiał również ze 
sporym tłumem w Jerozolimie” (ang. Rocznik Świadków Jehowy 1980 s. 
214).

Oto relacja z roku 1920 z Palestyny i Egiptu, gdzie oglądano Wielką 
Piramidę:

„PUBLICZNE ZEBRANIE W JERUZALEM
O salę na zebrania publiczne, jest w Jeruzalem bardzo trudno. Udało 

nam się wynająć najlepszą salę jaką można tam znaleźć, znaną jako 
FeingokFs Hall, a położoną przy drodze do Joffy, poza murami starego 
miasta. Zgromadzenie publiczne zapowiedziane zostało na niedzielę po 
południu 17-go października i odbyło się o godzinie trzeciej w oznaczonym 
dniu. Jako temat zapowiedziany był »Miliony ludzi z obecnie żyjących nie 
umrą«. Zebranie i temat ogłoszone zostały po hebrajsku, po arabsku i po 
angielsku w wychodzących w mieście pismach, oraz przez rozrzutki. Sala 
została dobrze wypełniona i zainteresowanie było poważne od samego 
początku. Przynajmniej połowa publiczności rozumiała po angielsku, a 
wszyscy rozumieli po arabsku, więc też mowa tłumaczona była na język 
arabski. Tłumacz twierdził, że był chrześcianinem, jednakowoż widocznie 
nie był należycie uświadomiony co do nauk Pana i proroków.

Przy opowiadaniu o końcu świata specyalny nacisk kładziony bvł na 
powrót Żydów do Palestyny i na odbudowę kraju. Tłumacz sam został tern 
obrażony i opuścił platformę, co spowodowało pewne zamieszanie, 
skutkiem [tekst niekompletny] \po pewnym\ czasie powrócili znowu a z 
nimi jeszcze więcej i wykład odbywał się nadal. Zainteresowanie było 
niezwykłe i pod koniec około 70 osób podało swoje nazwiska, a czekało, 
by zadawać pytania. (. ..) Żywimy wielkie nadzieje, że wiele dobrego będzie 
zdziałane w Jeruzalem i okolicy w niedalekiej przyszłości. Kilka Żydów 
było obecnych na zebraniu i ci okazali wielkie zainteresowanie. Pomiędzy 
nimi był Dr. Levy, zarządca banku Anglo-Palestyńskiej Kompanii, który 
prosił, abyśmy mu pozostawili wszystką literaturę, jaką mieliśmy do 
zbycia. Nazajutrz daliśmy mu kopię wykładu, na co on odpowiedział, że 
pragnie ją natychmiast dać do druku; pozwolenie, rzecz jasna, było mu 
dane” {Strażnica 15.02 1921 s. 58 [ang. 01.02 1921 s. 42]).
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„Stąd też większość ludzi dzisiaj ma przekonanie że wszystkie piramidy 
egipskie są grobowcami umarłych, a zatem Szatan osiągnął swój cel przez 
zbudowanie fałszywej piramidy, odwrócił bowiem uwagę ludzkości od 
prawdziwego znaczenia Wielkiej Piramidy, która wzniesiona była pod 
nadzorem Pana” {Strażnica 01.01 1921 s. 13 [ang. 15.12 1920 s. 378]).

„Wiedzieli oni, że byliśmy Chrześcijanami i że przybyliśmy oglądać 
Wielką Piramidę, wytłumaczyliśmy im też, w możliwie najprostszych 
słowach, nieco o znaczeniu tej budowli i że królestwo Pana, któremu ta 
piramida niema daje świadectwo, jest już przed nami. Słuchali tego z 
wielką ciekawością” (jw. s. 14).

Poniżej przedstawiamy kilkanaście fragmentów i wskazań z publikacji 
Towarzystwa Strażnica z lat 1930-1932, w których wspomina się powrót 
Żydów do Palestyny i syjonizm. Dlaczego przyjmujemy ten zakres
czasowy?

Otóż dlatego ponieważ, jak widzieliśmy, Towarzystwo Strażnica w 
jednej ze swych wypowiedzi twierdzi, że tylko „do roku 1929 członkowie 
ówczesnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego 
uważali, że rodowici Żydzi w dalszym ciągu są wybranym ludem Bożym” 
{Strażnica Rok CVI [1985] Nr 11 s. 7).

W innym rozdziale wskażemy też ciekawe publikacje i fragmenty z 
wcześniejszych lat, a reklamowane po roku 1932!

Tu jeszcze warto wspomnieć, że pierwsze swe broszury Rutherford 
rozpoczął wydawać w roku 1920 i również w nich pisał o Żydach i 
syjonizmie:

„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 sie teraz w Syjonizmie” {Miljony ludzi 
z obecnie żyjących nie umrą! 1920 s. 73; patrz też s. 20-26).

„Tak tedy powyższe świadectwo ustanawia ponad wszelką wątpliwość 
fakt, że łaska Boża wróciła do Żydów: że przypowieść się spełniła; że
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drzewo figowe zaczyna wypuszczać listki, zgodnie z obietnicą -  słowem 
wszystko, co Jezus zapowiedział, że stanie się przed końcem świata” (jw. s. 
26).

„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).

„Ci co obecnie żyją i są świadkami odnośnie tego, jak zgodnie z 
obietnicą Jezusa Boska łaska powraca do Żydów...” (Piekło. Czem ono 
jest? Kto w niem przebywa? Czy z niego można się wydostać? 1924 s. 37).

Patrz też publikacje:

książka The Way to Paradise 1924, 1925 s. 224-225 (autor Van 
Amburgh).

Powrót naszego Pana 1925 s. 41 (rozdz. Zgromadzenie Izraela);
Pociecha dla narodów 1925 s. 38-41 (Dlaczego między Żydami jest 

prowadzona agitacja w celu odbudowy Palestyny?);
Sztandar dla ludzi 1926 s. 32 -  „w tym okresie łaska Boża zacznie 

okazywać się dla Żydów, którzy będą powracali do Palestyny”.
Wolność dla ludzi 1927 s. 39.

Te publikacje, choć wydawane od roku 1920, to jednak reklamowane i 
rozprowadzane były do połowy lat 30. XX wieku.
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Kluczowy i przełomowy rok 1929

Dlaczego rok 1929 nazywamy „kluczowym” i „przełomowym” w 
kwestii Żydów i syjonizmu?

Wydaje się, że w tym roku w Towarzystwie Strażnica napisano już 
wszystko, co można było opublikować na ten temat. W roku 1929 wydano 
bowiem po angielsku najobszerniejszą i zarazem ostatnią książkę o Żydach 
i syjonizmie. Chodzi o Życie. Na dodatek opublikowano też szeroki artykuł 
o znaczeniu Żydów dla całego świata (treść patrz poniżej).

Później (w latach 1930-1932) już tylko fragmentarycznie podejmowano 
tę tematykę, bez wielkiego nacisku, by następnie odrzucić naukę o Żydach.

Wspomnianą książkę opisaliśmy powyżej i cytujemy ją w dalszej części 
niniejszej pracy, ale w tym miejscu przedstawimy jeszcze kilka 
charakterystycznych fragmentów:

„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” (Życie 1932 [ang. 1929] s. 147).

„W nieświadomości swojej odnośnie zamierzeń Boga kościoły 
chrześcijańskie starały się uczynić z Żydów prozelitów i członków 
chrześcijańskich sekt. Starania ich zawiodły, ponieważ nie jest wolą Bożą, 
aby się Żydzi połączyli z temi systemami. Wytrwały wysiłek nawracania 
Żydów poskutkował tylko, że się odwrócili od Biblji. Chrześcijanin. 
znający Biblje. wogóle nie stara sie z Żydów uczynić prozelitów” {Życie 
1932 [ang. 1929] s. 110 [ang. s. 119-120]).

„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
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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 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. Zbadanie 
następnych dowodów wykaże pozatem, że również rok 1925 po Chr. był 
oznaką powracającej do Żydów łaski. Stało się to wiosną 1925 roku, kiedy 
poświęcony został wielki żydowski uniwersytet w Jerozolimie i dalszy 
mateijał dowodowy odnośnie roku 1925 przytoczony zostaje poniżej” 
(Życie 1932 [ang. 1929] s. 148-49).

Zamieszczamy tu też najważniejsze fragmenty ze Strażnicy, z artykułu 
pt. Usprawiedliwienie imienia Jehowy, właśnie z roku 1929:

„Dlaczego więc ma się chrześcijanin przejmować restytucją. Żydów 
jakoteż i całej ludzkości? (...) Jest wiele powodów dla których prawdziwy 
chrześcijanin przejmuje się restytucją Żydów, do ich rodzinnej ziemi i do 
błogosławieństw życia.(...) Chrześcijanin jest szczególnie napominany od 
Pana, aby niósł poselstwo pociechy dla Żydów. (...) ostatnie członki Jego 
ciała na ziemi, które są zaszczycone przywilejem niesienia poselstwa 
zbawienia tak Żydom jakoteż i poganom. -  Izajasz 52: 7,8. (...) Paweł 
będąc z rodu żydowskiego, przeszedł na chrześcijanina, i był postanowiony 
apostołem a szczególnie do pogan; lecz pomimo tego okazywał wielkie 
zainteresowanie w restytucji narodu Izraelskiego, co też słowa które pisał z 
natchnienia Bożego do chrześcian w Rzymie świadczą: »Izali Bóg odrzucił 
lud swój? Nie daj tego Bożek (Rzymian 11: 1). (...) proroctwo to 
wykazuje, że Bóg przyprowadzi Żydom zbawienie, po ‘zbudowaniu 
Syjonu’. Rozumiejąc podane proroctwa które jasno wykazują że Izrael nie 
został na zawsze odrzuconym, dlatego też z konieczności musi czas nadejść
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w którym będzie przywróconym do łaski Bożej. Apostoł Paweł dowodzi, 
że odpadnięcie Izraela umożliwiło poganom otrzymywanie wielkich łask 
Bożych, i że przywrócenie Żydów zaznaczy czas powrotu umarłych do 
życia: »...« -  Rz 11:12-15. Zapewno, że przywrócenie do łaski Bożej 
Izraela oznacza także wzbudzenie umarłych i obdarowanie ich życiem w 
procesie restytucyjnym” (Strażnica 15.10 1929 s. 307-308 [ang. 15.08 1929 
s. 243-244]).

„Nawet wielu z tych którzy przez przymierze są spokrewnieni z Bogiem 
nie posiada właściwego poważania, i dlatego też nieocenia teraźniejszego 
przywileju w opowiadaniu ludziom. Takowi nie okazują właściwych 
chrześcijaninów jeżeli się nie interesują restytucją Żydów. (...) Żydzi przez 
nowe przymierze otrzymają miłosierdzie i błogosławieństwa Boże (...) 
Dlatego też jest obowiązkiem każdego chrześcijanina aby się głęboko 
interesował restytucją Żydów. (...) Chrześcijanie nie są dziećmi Nowego 
Przymierza. Ono jest dla Żydów jakoteż i poganów i też oni otrzymają 
błogosławieństwa życia na ziemi. (...) Nowe Przymierze przyprowadzi 
niewierzących Żydów napowrót do wiary i harmonji z Bogiem. (...) 
Ponieważ Nowe Przymierze będzie uczynione z Izraelem, a chrześcijanin 
jest uczyniony sługą tego przymierza, przeto ma szczególny udział w 
błogosławieństwach jakie ono przyniesie dla Żydów jakoteż i dla pogan. Po 
inauguracji Nowego Przymierza restytucja dla Żydów się rozpocznie. (...) 
Dlatego też restytucja Żydów zaznacza czas wielkiego zainteresowania dla 
inteligentnych i wiernych naśladowców Jezusa Chrystusa” (Strażnica 15.10 
1929 s. 308 [ang. 15.08 1929 s. 244]).

„Przy końcu tej długiej walki i rozproszenia, łaska Boża dla Żydów 
poczęła się okazywać. Chrześcijanin się wielce interesuje wypełnieniem 
tego proroctw dlatego, iż ono ma do czynienia z obecnością Pańską i 
ustanowieniem Jego królestwa. Koniec rozproszenia o którem Jezus mówił 
zaznacza początek wielkiego przywrócenia Izraela. Ono oznacza nietylko 
gromadzenie tych którzy mieszkają na ziemi pomiędzy różnemi narodami, 
lecz ponadto, przyprowadzenie umarłych z grobów. » Dlatego prorokuj, a 
mów do nich: Tak mówi panujący Pan: Oto Ja otworzę groby wasze, i 
wywiodę was z grobów waszych, ludu mój! i przywiodę was do ziemi 
Izraelskiej!« -  Ezechjel 37:12” (Strażnica 15.10 1929 s. 310 [ang. 15.08 
1929 s. 245-246]).

„Bóg spowodował swego proroka do użycia fig i figowego drzewa jako 
symbole odnośnie Żydów. Chrześcijanin szczególnie się tern interesuje
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ponieważ ono było napisane dla jego korzyści. (...) Mając teraz ustalony 
przekonywujący wniosek, że wyrażenie odnośnie figi i figowego drzewa 
było symbolicznie stosowane do Żydów, więc zauważmy dalsze słowa 
Jezusa w odpowiedzi na pytanie odnośnie Jego obecności i końca świata: 
»A od drzewa figowego nauczcie się tego podobieństwa: Gdy się już gałąź 
jego odmładza i liście wypuszcza, poznajecie, że blisko jest lato. Także i 
wy, gdy ujrzycie to wszystko, poznawajcie, iż blisko jest, a we drzwiach« -  
Mateusz 24:32, 33. (...) Istotne warunki Nowego Przymierza potwierdzają 
gromadzenie i przywrócenie posłusznych Izraelitów do obiecanej ziemi i 
do zupełnej łaski Bożej” (Strażnica 15.10 1929 s. 310, 311 [ang. 15.08 
1929 s. 246, 247]).

„Ludzie wszystkich języków będą się schodzić i szukać Pana, i gdy się 
dowiedzą o łasce Bożej do Żydów to będą prosić Boga o takie same łaski. 
(...) To że powrót Żydów do łaski Bożej oznacza czas gdy Bóg udzieli 
przywilej życia ludziom, tak umarłym jakoteż i żyjącym, jest wykazane 
przez słowa napisane: (...) Rzymian 11:15, 16” (Strażnica 15.10 1929 s. 
311 [ang. 15.08 1929 s. 247]).

To tylko pewne fragmenty z tego długiego artykułu, który warto 
przeczytać w całości, by sobie wyrobić opinię o tej wykładni Towarzystwa 
Strażnica (patrz Strażnica 15.10 1929 s. 307-315 [ang. 15.08 1929 s. 243- 
250]).

Po takiej stanowczej nauce, wyrażonej w tym cytowanym artykule oraz 
w książce pt. Życie, nikt by się nie spodziewał, że po kilku latach 
Towarzystwo Strażnica nie tylko odrzuci swoją naukę, ale i potępi 
syjonizm, Żydów i wszystko co z nimi związane. Nikt chyba nie uwierzy, 
że to jakaś analiza wersetów biblijnych spowodowała tak radykalną zmianę 
zachowań i wykładni Świadków Jehowy. Chyba ma rację osoba, która 
napisała tajemnicze słowa o ‘przerwaniu światła’ w sprawie Żydów, a także 
wspominając o książce Usprawiedliwienie i podkreślając, że ona ‘załagodzi 
tę sprawę’:

„Odkąd Jehowa uczynił jasnem swoje słowo odnośnie Jakóba i Izraela, 
światło zostało przerwane, lecz obecnie wygląda dla mnie, że te dwie 
książki załagodzą tę sprawę. Dziękuję Bogu za to światło” (Strażnica 15.04 
1933 s. 128).
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Najważniejsze fragmenty o Żydach z lat 1930-1932

Przypomnijmy słowa z jednego z podręczników Świadków Jehowy, 
wydanego w roku 1975:

„W rzeczywistości aź do roku 1932 chrześcijańscy świadkowie Jehowy 
mieli wrażenie, że przywrócenie cielesnych Żydów do Palestyny i 
ustanowienie państwa żydowskiego byłoby spełnieniem boskich proroctw” 
(Man ’s Salvation out o f World Distress atHand! 1975 s. 135-136 -  In fact, 
down into the year 1932 the Christian witnesses o f Jehovah were 
themselves under the impression that the restoration o f fleshly Jews to 
Palestine and the setting up o f a Jewish State would be a fulflllment o f 
divine prophecy).

Jak te „boskie proroctwa”, co do Żydów, miały się realizować, 
przedstawiają poniższe fragmenty z lata 1930-1932. Cytujemy też książki z 
lat 1921-1929, gdyż one były wydawane także do roku 1930, a nawet 
dłużej.

Pomijamy tu omawianie publikacji napisanych prawie wyłącznie dla 
Żydów (Comfort for the Jews 1925; Restoration 1927), za wyjątkiem 
książki Życie (ang. 1929; poi. 1932), ponieważ w większości zawierają ten 
sam materiał, co ta ostatnia.

H arfa Boża

,,ZGROMADZENIE IZRAELA
Jezus wspomniał, iż powrócenie Izraela do Palestyny (Ew. Łukasza 

21:24) stanowić będzie ważny znak Jego obecności i końca świata. 
Obszerny opis tego podany jest w wzmiankowanej broszurce: »Miliony 
Ludzi z Obecnie Żyjących Nie Umrą.« W tem dziełku wyraźnie pokazane 
jest, jak proroctwa na czas się spełniły; że Izrael wraca do Palestyny i 
odbudowuje swój krąj. jak to Pan przepowiedział” {Harfa Boża 1921, 
1929, 1930 [ang. 1921, 1928, 1937, 1940] s. 257).
[Angielska wersja tej książki {Harfa Boża) ukazywała się aż do roku 1940. 
Zawierała ona tę samą treść, co po polsku, choć w edycji zrewidowanej z 
roku 1928 (i w następnych wydaniach) zamiast broszury Miliony... 
wymieniano książkę pt. Comfort for the Jews (s. 256)]
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Wyzwolenie

„Akuratnie na wiosnę 1918 roku Dr. Chaim Weizmann, stojący na czele 
żydowskiej organizacji otworzył swe biuro w Jeruzalem i rozpoczął 
tworzyć rząd Żydowski. Od tego bowiem czasu nastąpiło stopniowe i 
poważne powiększenie ludności w Palestynie; i jasno w wypełnieniu się 
proroctwa oni otrzymali prawo do ziemi, pobudowali sobie domy, kolonje, 
fabryki, pozakładali wodociągi na odwilżanie ziemi, poświęcili swój wielki 
uniwersytet w mieście Jeruzalem, oraz poczynili wiele innych rzeczy 
patrząc naprzód do odbudowania Palestyny przez Żydów i dla Żydów. To 
jest jasnym dowodem, którego nikt nie może zaprzeczyć w wypełnieniu się 
proroctw Jezusa i wielu innych świętych proroków” (Wyzwolenie 1928, 
1929 [ang. 1926] s. 245-246).
[Również angielska wersja tej książki, wydana około roku 1936 (3,023,000 
Editioń), zawierająca wprowadzony wtedy na dodatkowej ilustracji pal, 
zamiast krzyża (s. 169), matę same słowa o Żydach (s. 254)]

Stworzenie

„Jehowa obiecując Abrahamowi i jego »nasieniu« ziemię Palestyńską, 
kiedy czasy Pogan miały się skończyć i kiedy ten, który »ma prawo« miał 
przyjść, dlatego winniśmy się spodziewać jakiegoś zamanifestowania łaski 
Bożej w celu przywrócenia Izraela do otrzymania ziemi Palestyńskiej. (...) 
Na wiosnę roku 1918, Żydzi rozpoczęli odbudowę Palestyny; i obecnie jest 
ogólnie znanym faktem, że tysiące Żydów powróciło do Palestyny kupując 
tam ziemię, na której budują domy a także i w inny sposób ulepszają ów 
kraj według tego jak Pan przepowiedział. To jest znowu inny fizyczny fakt 
z pomiędzy wielu otaczających dowodów obecności Pańskiej przy końcu 
świata” (Stworzenie 1928, 1929 [ang. 1927] s. 350-351; patrz też s. 360). 
[Wprawdzie oba polskie wydania tej książki (Stworzenie) mają datę druku 
1928, ale posiadają inny nakład (1.200.000 i 2.195.000), a na dodatek ta 
pierwsza edycja została ogłoszona w roku 1929: „Zawiadamiamy 
niniejszem czytelników Strażnicy, że w miesiącu kwietniu wyjdzie z druku 
nowa książka w języku polskim p. t. STWORZENIE, na którą zamówienia 
można nadsyłać” (Strażnica 01.04 1929 s. 98). Ta druga edycja z nakładem 
ponad 2 milionów egzemplarzy musiała ukazać się w roku 1930 lub 
później. Książka ta reklamowana była jeszcze w roku 1935, patrz 
Wszechświatowa wojna bliska 1935 s. 64]

Pojednanie

37



„Dla dobra swych wiernych ojców (Abrahama i innych) Żydzi 
otrzymają pierwsze przywileje błogosławieństwa. (Rz. 11: 28) Zaś wszyscy 
inni, którzy nie są Żydami, oraz wszystkie narody ziemskie, będą szukali 
Pana, a to w celu, by mogli otrzymać te błogosławieństwa, które im były 
obiecane” {Pojednanie 1930 [Copyright 1928; ang. 1928] s. 350-351; patrz 
też jw. s. 294-295).
[Wprawdzie polska wersja książka Pojednanie ma podany Copyright 1928 
(zapowiadano wydanie jej w Strażnicy 01.11 1928 s. 322), to ukazała się w 
rzeczywistości dopiero w połowie roku 1930: „NOWA KSIĄŻKA 
Zawiadamiamy czytelników Strażnicy o nowo z druku wyjdzionej Polskiej 
książce p. t. POJEDNANIE, na którą można nadsyłać zamówienia” 
{Strażnica 01.07 1930 s. 210)]

R ząd

„Dalej można widzieć, że Żydzi, zgromadzają się w swojej ojczyźnie i 
ją odbudowują, ściśle jak Jezus to przepowiedział na czas końca świata. -  
Łukasz 21:24” {Rząd 1931 [Prawo nakładu 1928; ang. 1928] s. 193; patrz 
też s. 89, 185).
[Tu znowu polska wersja ma podane Prawo nakładu 1928, ale ukazała się 
w rzeczywistości dopiero w połowie roku 1931: „NOWA KSIĄŻKA 
Zawiadamiamy czytelników Strażnicy, że w tych dniach wyszła z druku 
nowa książka w polskim języku p. t. »Rząd«, na którą wszyscyśmy 
oczekiwali” {Strażnica 15.06 1931 s. 178, 192)]

Życie

Interesujące jest to, że książka dla Żydów pt. Życie ukazała się po 
polsku dopiero w roku 1932, w tym samym, w którym odrzucono naukę o 
Żydach!

Jeszcze 15 października 1930 roku w polskiej Strażnicy (s. 311) 
odsyłano czytelników do angielskiej książki Life (Życie). Natomiast w 
październiku 1932 reklamowano tę publikację jako „nowe dzieło”, wydane 
po polsku:

..Sędzia Rutherford w swem nowem dziele p. t. »Życie« objaśnia i daje 
nam nieomylny dowód ze Słowa Stwórcy, że Jehowa przygotował dla 
człowieka możność otrzymania wiecznego życia na ziemi, oraz że ziemia 
ma być przemieniona w raj” {Złoty Wiek 01.10 1932 s. 300).
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Książkę tą omawiamy w podrozdziale Niekonsekwencja -  
reklamowanie książki pt. Życie po roku 1932 z odrzuconą nauką oraz w 
rozdziale Niekonsekwencja -  nauczanie po roku 1932 w polskich 
publikacjach o powrocie Żydów do Palestyny.

Proroctwo

Książkę pt. Proroctwo omawiamy w rozdziale Niekonsekwencja -  
nauczanie po roku 1932 w polskich publikacjach o powrocie Żydów do 
Palestyny.

Co ciekawe w publikacji pt. Proroctwo, wydanej po polsku w roku 
1934, tak oto reklamowano książkę Życie (która zawierała w roku 1934 
nieaktualną już naukę o Żydach):

„Sędzia Rutherford w swem nowem dziele p.t. »Życie« objaśnia i daje 
nam nieomylny dowód ze Słowa Stwórcy, że Jehowa przygotował dla 
człowieka możność otrzymania wiecznego życia na ziemi (.. .) Książkę tę w 
pięknej płóciennej oprawie, z napisem tłoczonym złotem i licznymi 
ilustracjami wysyłamy...” (Proroctwo 1934 [ang. 1929] s. 349).

Światło

Książkę pt. Światło omawiamy w rozdziale Niekonsekwencja -  
nauczanie po roku 1932 w polskich publikacjach o powrocie Żydów do 
Palestyny.

Gdzie są umarli?

W roku 1932 opublikowano nową angielską wersję broszury z roku 
1927 (po polsku robiono tylko dodruki tej wersji z roku 1927), ale nadal z 
proroctwem o Żydach:

„Królestwo Mesjasza obiecywane przez długie wieki już się 
przybliżyło. Bóg zamierzył w swoim planie i wykazał przez swoje słowo, 
że nie miał przeszkadzać organizacji djabelskiej na ziemi, dokąd się nie 
wypełnią Czasy Pogan. O tym czasie Jezus przepowiedział, że miał się 
zaznaczyć wielkim uciskiem, mianowicie Światową Wojną, głodem, 
morem, rewolucją, oraz powrotem narodu żydowskiego do Palestyny.

39



(Mateusza rozdział 24; Łukasza rozdział 21) Te proroctwa zaczęły się 
wypełniać w roku 1914” (Gdzie są umarli? 1927 s. 50; [ang. 1927 s. 50; 
1932 s. 53]).

Ostateczne dni

„Jako dalszy znak lub dowód Jezus powiedział, że żydzi mieli być 
deptani przez Pogan, aż się wypełnią Czasy Pogan, i że wtedy łaska Boża 
miała sie zaznaczyć dla nich powrotem do ich ojczystej ziemi. Każdy o tem 
dobrze wie, że w r. 1918 zostały poczynione wielkie kroki w celu 
przygotowania wolności i wyjazdu żydów do Palestyny. Obecnie żydzi 
odbudowują Palestynę, co także jest silnym znakiem lub dowodem” 
{Ostateczne dni 1928 s. 18-19).
[Choć ta polska broszura nie ma podanego roku wydania, a tylko Copyright 
1928, lecz w sprawozdaniu polskich badaczy Pisma Świętego za rok 1928 
widnieje ona jako wydana w tamtym czasie (patrz Strażnica 01.02 1929 s. 
43)]

Obcojęzyczne książki o Żydach

W latach 1932-1933 w angielskich Rocznikach ciągle pisano o 
książkach dla Żydów (Życie i Pociecha dla Żydów), które dostępne były w 
wydawnictwie Świadków Jehowy. Na dodatek w kilku językach, nawet w 
jidysz:

Life: English, African Dutch, Japanese, Spanish (...)
Comfort for the Jews: Yiddish {1932 Year Book o f the International 

Bibie Students Association s. 40-41).

Life: English, Finnish, German, Greek, Hungarian, Italian, Polish, 
Russian, Portuguese (...)

Comfort for the Jews: English {1933 Year Book o f the International 
Bibie Students Association s. 26-27).

Czasopisma z lat 1930-1932 -  Strażnica i Złoty Wiek

Zaznaczamy, że w latach 1930-1932 fragmenty o Żydach były na ogół 
już krótkie. Jak wspomnieliśmy powyżej, rok 1929 był kluczowym, kiedy 
wyłożono całą naukę Towarzystwa Strażnica o syjonizmie, 
błogosławieństwach dla Żydów i ich powrocie do Palestyny.
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Pomijamy tu wcześniejsze lata 1879-1929, gdyż w tym czasie tekstów o 
Żydach było dziesiątki, jeśli nie setki. Skupiamy się tu na najważniejszych 
i zarazem ostatnich wypowiedziach z lat 1930-1932 i to z obu czasopism 
Towarzystwa Strażnica.

„Poza Biblją nie było chwalebniejszej książki od obecnie wydanej 
»Życie«. Te promienie światła, które wskazują proroctwa odnośnie 
przywrócenia Żydów do łaski Bożej, są jasne i interesujące. Czytając 
książkę »Życie« nie można pozostać w ciemności, mając jasne 
wyrozumienie o Boskich zamiarach dla całej ludzkości w dzisiejszych 
dniach” {Strażnica 15.01 1930 s. 32 [ang. 15.05 1930 s. 157]).

„Bóg przepowiedział, że po wypełnieniu się czasu karania przyprowadzi 
Izraelitów z powrotem do ich własnej ziemi, które to słowa są zapisane, 
przez proroka Jeremjasza w 31 rozdziale i przez Ezechiela w 37 rozdziale. 
To proroctwo wypełnia się obecnie w naszych oczach. Stopniowo lud 
Izraelski powraca do Palestyny i ustanawia tam rząd, a to się rozpoczęło od 
czasu zakończenia ich siedem czasów karania” (Strażnica 15.10 1930 s. 
317 [ang. 15.07 1930 s. 218]).

„Jehowa przez swego proroka, oznajmił koniec pogańskich czasów 
czyli koniec świata i zapoczątkowanie panowania Chrystusa, zaznaczając, 
że czas ten okaże się przez światową wojnę, po której nastaną głody, mory, 
uciśnienia narodów, zgromadzanie Żydów do Palestyny, oraz sojusz 
organizacyj chrześcijaństwa. Naoczne dowody wskazały, że w roku 1914 
rozpoczęło się wypełnianie tego wielkiego proroctwa” {Strażnica 01.04 
1931 s. 107 [ang. 01.01 1931 s. 11]).

Te same słowa patrz Strażnica 01.01 1930 s. 3 (ang. 01.11 1929 s. 323).

„U proroka Ezechjela w 38 rozdziale znajduje się proroctwo, które to 
jasno uwidacznia. Jest to proroctwo, które bez wątpienia znajduje daleko 
większe jeszcze zastosowanie do wszystkich narodów całej ziemi i które 
już przed wiekami zwracało uwagę na to, co teraz miało miejsce w 
Palestynie. Chcąc atoli zarazem pocieszyć wszystkich tych, którzy zostali 
dotknięci temi wydarzeniami, wskazujemy szczególnie na obietnicę 
Jehowy, że on w swoim czasie wbrew złości wszystkich przeciwników 
odbudowy Palestyny i Jerozolimy uwielbi się w kraju praojców Izraela, 
kiedy przyniesie zagładę tym, którzy przeciwstawiają się jego świętemu 
imieniowi i jego woli” {Złoty Wiek 15.02 1930 s. 63; por. s. 62).
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„Wreszcie zbierają się znowu Żydzi w swojej prastarej ojczyźnie i 
starają się odbudować Palestynę, co według słów Jezusa miało się stać przy 
końcu świata. -  Łukasza 21:24” {Złoty Wiek 01.03 1930 s. 68).

„Wszystkie te żydowskie usiłowania restytucji wskazują nam jasno, że 
czasy narodów się skończyły i że nowy wiek stoi pode drzwiami. 
Proroctwa starych proroków spełniają się i naród izraelski znowu zbierze 
się w swoim kraju, który Abrahamowi i nasieniu jego obiecany został na 
wieczne posiadanie” {Złoty Wiek 15.06 1930 s. 179).

„A więc nie do katolików, ani do mahometan, lecz do Abrahama i jego 
nasienia prawnie należy ziemia Palestyna z jej miastami i wsiami. Ta 
Boska obietnica do dziś dnia jeszcze się nie wypełniła. Abraham nie 
posiadał ani piędzi ziemi, w której mieszkał; nawet miejsce na grób kupił 
on sobie za pieniądze. A jednak ziemia ta dana została jemu i jego nasieniu 
na wieczną posiadłość. Dowodzi nam to, że obietnica ta wypełnia się 
dopiero w obecnym czasie, kiedy lud izraelski ze wszystkich krajów ziemi 
zebrany zostaje do Palestyny” {Złoty Wiek 01.12 1930 s. 357).

„Ameryka zamknięta dla nich jest wskutek ograniczeń emigracyjnych i 
w ten sposób emigracja do Palestyny jako wypełnienie się proroctw 
biblijnych rzeczywiście stała się koniecznością, lecz napotyka ona 
trudności” {Złoty Wiek 15.12 1930 s. 375).

„Jako dalszy dowód końca świata Jezus zaznaczył (Ew. Mat. 24:32, 33) 
zgodnie z proroctwem Jeremjasza 16:15, że łaska Boża wróci do Żydów. 
Wiadomo, że po konferencji paryskiej w roku 1919 Żydzi zabrali się do 
odbudowy swej ojczyzny, że założyli własny uniwersytet i że Palestyna 
szybko się odradza. Jest to również dowodem, że nowy ustrój świata się 
rozpoczyna” {Złoty Wiek 01.01 1931 s. 6).

„(...) odbudowa Palestyny, użyźnienie Doliny Cesarskiej w Kalifomji i 
wiele innych rzeczy zdają się nam być cudami” {Złoty Wiek 01.03 1931 s. 
69).

„Jehowa, przez swego proroka, oznajmił koniec pogańskich czasów 
czyli koniec świata i zapoczątkowanie panowania Chrystusa, zaznaczając, 
że czas ten okaże się przez światową wojnę, po której nastaną głody, mory, 
uciśnienia narodów, zgromadzanie Żydów do Palestyny, oraz sojusz 
organizacyj chrześcijaństwa. Naoczne dowody wskazywały, że w roku
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1914 rozpoczęło się wypełnianie tego wielkiego proroctwa” (Strażnica 
01.04 1931 s. 107 [ang. 01.01 1931 s. 11]).

„Wielkie proroctwo Jezusa odnośnie jego wtórej obecności streszczone 
jest w doniesieniu (Mateusza 24); a wypełnianie przepowiedzianych 
wydarzeń rozpoczęło się w roku tysiąc dziewięćset czternastym i trwa 
jeszcze dalej. Jezus przepowiedział upadek Jerozolimy i rozproszenie 
Żydów i że w czasie późniejszym staną się znów odbiorcami łaski Bożej. 
Wypełnienie pierwszej części tego proroctwa miało miejsce już przed 
długim czasem, a zaś wypełnianie drugiej części widzimy w czasie 
obecnym” {Strażnica 01.09 1931 s. 271 [ang. 15.05 1931 s. 159]).

„Jezus przepowiedział upadek Jerozolimy i odrzucenie Żydów od łaski 
Bożej. Wypełniło się to już przed dawnym czasem. Lecz przepowiedział 
też, że znowu zostaną przyjęci do łaski Bożej” {Złoty Wiek 15.09 1931 s. 
278-279).

„Centrum ziemskich przedstawicieli Królestwa będzie prawdopodobnie 
znajdowało się w Jerozolimie, mieście wielkiego Króla, które specjalnie 
reprezentowało Jego imię wśród ludzi; Jerozolima nie będzie już dłużej 
deptana przez pogan, ale zostanie ustanowiona ponad wszystkie inne 
królestwa i wywyższone ponad wszystkie inne rządy, jak pokazano w 
Izajasza 2:2. Nawet teraz widzimy Jeruzalem powstające z prochu. Ci 
Żydzi, którzy wracają; do ziemi świętej zainspirowani obietnicami Bożymi 
bez wątpienia zostaną obficie pobłogosławieni i będą jednymi z 
pierwszych, którzy otrzymają dobrodziejstwa królestwa niebieskiego. 
Wkrótce cały świat odpowie na potoki światła i radości, które wypłyną z 
tego centrum. W ten sposób nadejdzie królestwo Boże. Najpierw żyjący, a 
potem umarli, będą uczestniczyć w jego błogosławieństwach; bo dostąpią 
radości i wesela, a smutek i wzdychanie uciekną, a śmierci już nie będzie” 
(ang. Złoty Wiek 14.10 1931 s. 31).

W samym końcu roku 1931 opublikowano artykuł pt. Przepowiedziane 
Przywrócenie, w którym padają takie oto słowa:

„Pismo Św. jasno poucza, że zbawienie przyjdzie ze strony Żydów, 
ponieważ Szyło, Mesjasz, wyszedł z pokolenia Judy, by jako Odkupiciel i 
Wyzwoliciel zbawić ludzkość, najpierw Żydów a potem inne narody. (...) 
Bóg obiecał przywrócić Żydom Palestynę. Odbudowa tejże już wzięła 
początek i robi dobre postępy. Działalność ta postępuje w harmonji
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wypełnianych proroctw, przez które Jehowa przepowiedział obietnice. 
Rzeczywistość ta winna wzbudzić pilną uwagę i najgłębsze 
zainteresowanie każdego człowieka, który wierzy, że Jehowa jest Bogiem. 
Obecnie dziejące się rzeczy w Palestynie były przepowiedziane przez 
Jehowę za pośrednictwem ludzi mających wiarę w niego. Przywilej życia 
na ziemi w czasie wypełniania się tych proroctw nie może być 
przecenionym. Przy takiej istności zaraz nazwa Żyd występuje na 
widownię i histoija narodu żydowskiego staje się więcej wzruszającą, 
aniżeli jakiekolwiek i kiedykolwiek napisane dzieje. Ponieważ obietnice 
Boże nie zawsze wypełniają się w czasie przez ludzi spodziewanem, 
dlatego wielu utrącą swą wiarę. Lecz niechaj sobie każdy zapamięta, że 
dana przez wszechmocnego Boga obietnica w dusznym czasie nie ominie 
się z wypełnieniem” (Strażnica 15.12 1931 s. 378 [ang. 01.09 1931 s. 
271]).

Jak widzimy, artykuł ten nawołuje, by nie tracić wiary, jeśli ktoś uważa, 
że zbyt wolno rozgrywają się wydarzenia dotyczące Żydów.

Jeszcze na początku roku 1932 napisano następująco:

„S'jonizm -  koniecznością żydowską (...)
Wielką otuchą dla żydów było to, że w czasie wielkiego trzęsienia 

ziemi, jakie nawiedziło Palestynę przed kilku laty, ani jeden nie zginął żyd, 
podczas gdy arabowie ciężko tem zostali dotknięci. (...)

Bez błogosławieństwa Bożego widoki dla sjonizmu byłyby więc bardzo 
smutne. Wciąż znowu musimy poznawać, że drogi Jehowy są wyższe do 
dróg ludzkich, i możemy być pewni, że z chwilą, gdy się wypełnią 
obietnice Boże i Jehowa sobie uczyni imię, dokonując zadziwiających 
rzeczy, też arabowie w Palestynie poznają, że jest to prawica jedynego 
prawdziwego Boga, zwracającego ludowi Izraelskiemu jego ziemie 
obiecana” {Złoty Wiek 01.03 1932 s. 70 [ang. 11.12 1929 s. 168-169]).

„Stolica i królestwo Dawidowe może się tylko znajdować na tej ziemi” 
{Złoty Wiek 01.03 1932 s. 71).

„Żydzi otrzymają jednak znowu swoją rodzinną ziemię i będą pod 
panowaniem tego, który jest zobrazowany przez Dawida i Salomona. (...) 
Prorok Ezechjel przepowiedział powrót Żydów do rodzinnej ziemi, 
zmartwychwstanie umarłych, w jaki sposób zostanie ustanowiony rząd, 
oraz jak ludzie przyjdą, pod panowanie tego możnego przez Dawida
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zobrazowanego Mesjasza. -  Ezechjela 37:24” (Strażnica 01.02 1932 s. 45 
[ang. 01.10 1931 s. 301]).

„Zanim jednak miały w całości uzupełnić się obiecane 
błogosławieństwa, Żydzi mieli przechodzić szereg bolesnych i ciężkich 
doświadczeń; lecz one w końcu przysłużą się dla dobra nietylko Żydów, ale 
zarówno i nieżydów, którzy je wezmą pod uwagę i będą stosować we 
właściwy sposób. (...) Niechaj przeto każdy Żyd z pełną ufnością wierzy w 
stanowcze wypełnienie się obietnic, które Bóg dał Abrahamowi, Izaakowi, 
Jakóbowi oraz Izraelitom przez proroków. Czas przeważa się ku lepszej 
stronie, gdzie to Żydzi doznają przemiany bolesnych doświadczeń na 
warunki korzystne, a także i inne narody, które postępować będą podług 
wiary Abrahama” (Strażnica 01.03 1932 s. 77 [ang. 15.11 1931 s. 351]).

„Wiele osób nie wie, że śmierć Chrystusa znajdowała się w punkcie 
zwrotnym dwóch równych okresów żydowskiej historii, ale tak jest. To 
było 1845 lat od śmierci Jakuba, który był założycielem narodu Izraela, aż 
do śmierci Jezusa, a 1845 lat później, wiosną 1878 roku pierwsze kroki 
Izraela w narodowej odnowie zostały podjęte przez Berliński Kongres 
Narodów, pod przewodnictwem Żyda, i gwarantujący Żydom pewne prawa 
obywatelskie, które dotychczas były im odmawiane” (ang. Złoty Wiek 
16.03 1932 s. 381).

W tym fragmencie po raz ostatni zastosowano obliczenie związane z 
1878 rokiem i 1845 latami (tak zwane „dwójnasób”: 1813 r. prn.e. + 1845 
lat = 33 r. n.e.; 33 r. n.e. + 1845 lat = 1878 r.). Por. Życie 1932 (ang. 1929) 
s. 145-149; Strażnica 01.09 1922 s. 267.

Największym nieporozumieniem i niekonsekwencją ze strony 
Towarzystwa Strażnica było opublikowanie w maju 1935 tekstu, który 
nadal uczył o Żydach, że „łaska Boża powróci do Izraela”:

„Obecnie przypowieść ta może być rozumiana zarówno przez Izraela 
jak i przez pogan. Inne wersety Pisma Św. wskazują, że łaska Boża 
powróci do Izraela i że posłuszni z tego ludu będą przywróceni do stanu 
doskonałości. Nadszedł czas, kiedy wszyscy ludzie, Izraelici jakoteż 
poganie, mają otrzymać sposobność poznania prawdy. Kto zważa na 
prawdę i jest posłuszny Panu, temu przywrócone zostanie doskonałe życie i 
będzie tedy chwalił Jehowę Boga i mu radośnie służył” (Złoty Wiek 15.05 
1935 s. 11, napisane: Przez sędziego J. F. Rutherforda).
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Na dodatek, jak widać, przypisano odpowiedzialność za tę nieaktualną 
naukę „sędziemu Rutherfordowi”.

Trzeba tu dodać, że w tamtych latach wspomnianą przypowieść o 
bogaczu i Łazarzu (Łk 16:19-31) Towarzystwo Strażnica odnosiło do 
Żydów (bogacz) i pogan (Łazarz). Dawna interpretacja realizować się 
miała szczególnie od roku 1878 i była jakby dalszą częścią tej 
przypowieści:

„Umaczanie palca w wodzie [Łk 16:24] nie jest literalne, lecz 
symboliczne i przedstawia umaczanie pióra w atramencie i podpisanie 
pewnej ugody na korzyść byłego bogacza, narodu Izraelskiego, co również 
miało swoje wypełnienie w czerwcu 1878 roku, kiedy odbył się kongres w 
Berlinie, na którym premjer Wielkiej Brytanji poczynił pierwsze kroki na 
korzyść żydów w Palestynie” (Złoty Wiek 01.07 1928 s. 198).

Jeszcze w latach 1933-1935 wymienioną przypowieść łączono z 
Żydami, choć nieco inaczej ją rozumiano, bo nie dawano im szansy na 
błogosławieństwo od Boga (patrz Strażnica 01.10 1933 s. 300 [ang. 15.07 
1933 s. 224]; Złoty Wiek 15.12 1935 s. 3).

W roku 1982 wspomniano tę dawną interpretację i jej odrzucenie:

„Światło padło też na przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Przekonano się, 
że bogacz nie przedstawiał całego narodu żydowskiego, lecz wpływowych 
i obłudnych przywódców religijnych z czasów Jezusa, a stosownie do tego 
obrazuje obecnie kler nominalnego chrześcijaństwa (Łuk. 16:19-31)” 
(Strażnica Rok CIII [1982] Nr 18 s. 17).
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Drzewo figowe -  symbol Izraela

Jedną z charakterystycznych nauk Towarzystwa Strażnica, dotyczących 
Żydów, było utożsamianie ich z „drzewem figowym” z przypowieści 
Chrystusa (Mt 24:32-33; Mk 13:28; Łk 21:29). Tak było od czasów C. T. 
Russella (patrz Walka Armagieddonu 1919 [ang. 1897] s. 745-748; i 
poniżej cytat z tej książki -  Dokonana Tajemnica 1925 s. 141) oraz w 
pierwszych latach prezesa J. F. Rutherforda:

„Zbadajmy świadectwo Jezusa, odnoszące się do tego punktu: 
Powiedział On: »A od drzewa figowego nauczcie się tego podobieństwa: 
Gdy się już gałąź jego odmładza i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko 
jest lato. Także i wy gdy ujrzycie to wszystko, poznawajcie, iż blisko jest a 
we drzwiach« (Mat. 24:32, 33). Drzewo figowe jest tutaj symbolem narodu 
żydowskiego. Przychodzimy do takiego wniosku na podstawie słów Pana 
Jezusa, które wypowiedział przeklinając drzewo figowe na kilka dni nim 
wypowiedział zacytowane powyżej słowa -  Mat. 21:19, 20” (Miljony ludzi 
z obecnie żyjących nie umrą! 1920 s. 16).

„[Ap 6:13] Tak jak drzewo figowe. — »Drzewo figowe w tern 
proroctwie może być rozumiane jako oznaczające naród żydowski. (Mat. 
24:32) Jeżeli takie jest jego znaczenie, to wypełniło się to znamiennie; 
ponieważ nie tylko tysiące Izraelitów wracają do Palestyny, lecz także 
niedawno zaczęty ruch Syonistyczny przybrał takie rozmiary, że jest 
usprawiedliwiony do zwołania ogólnoświatowej konwencyi wszystkich 
swych przedstawicieli, do Szwajcaryi, aby opracować praktyczne 
propozycye zreorganizowania żydowskiego państwa w Palestynie. Te 
pączki rozwiną się, ale nie wydadzą doskonałego owocu wcześniej niż w 
październiku, 1914 roku -  przy zupełnem zakończeniu się czasów pogan.« 
-  D 747” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1927] s. 141).

[D 747 oznacza Walka Armagieddonu 1919 s. 747]

„Trwajmy nadal w wierze Abrahama, wszak widzimy, że drzewo 
figowe, przedstawiające naród izraelski, puszcza pączki, a nawet dostaje 
już liści. Zaiste, nie brakuje już ani jednego znaku, podanego przez naszego 
Mistrza i Pana, jako dowód końca świata.” (Złoty Wiek 01.04 1926 s. 307).

Patrz też Złoty Wiek 01.07 1926 s. 32.
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„Gdy Jezus odpowiedział na pytanie uczniów odnośnie końca świata i 
znaków Jego obecności, opowiedział im przypowieść o figowem drzewie 
(Mat. 24:32, 33). Drzewo figowe jest obrazem narodu żydowskiego, co 
nam udowadnia ew. Łukasza 13;6. W przypowieści tej mówi nam Pan, że 
gdy na drzewie figowem, to jest u narodu żydowskiego, zobaczymy znaki 
łaski Bożej, możemy poznać, że Królestwo Boże przybliżyło się. Znakiem 
powracającej ku Żydom łaski Bożej jest to, że znowu zbierani zostają w 
ziemi świętej, z której wygnał ich Jehowa” (Złoty Wiek 15.08 1928 s. 247).

„Mając teraz ustalony przekonywujący wniosek, że wyrażenie odnośnie 
figi i figowego drzewa było symbolicznie stosowane do Żydów, więc 
zauważmy dalsze słowa Jezusa w odpowiedzi na pytanie odnośnie Jego 
obecności i końca świata: »A od drzewa figowego nauczcie się tego 
podobieństwa: Gdy się już gałąź jego odmładza i liście wypuszcza, 
poznajecie, że blisko jest lato. Także i wy, gdy ujrzycie to wszystko, 
poznawajcie, iż blisko jest, a we drzwiach« -  Mateusz 24:32, 33. (...) 
Istotne warunki Nowego Przymierza potwierdzają gromadzenie i 
przywrócenie posłusznych Izraelitów do obiecanej ziemi i do zupełnej łaski 
Bożej” {Strażnica 15.10 1929 s. 310, 311 [ang. 15.08 1929 s. 246, 247]).

„»A od drzewa figowego nauczcie się tego podobieństwa: Gdy się już 
gałąź jego odmładza, poznajecie, że blisko jest lato. Tak też i wy, gdy 
ujrzycie to wszystko, poznawajcie, iż blisko jest, a we drzwiach.« (Mat. 
24:32, 33) Drzewo figowe reprezentuje w tym podobieństwie nic innego 
jak naród izraelski, a odmłodzenie jego gałęzi można uważać za piękny 
symbol przebudzenia się lub też duchowej ruchliwości Żydów, którzy po 
tak długim zdrętwieniu nareszcie wzbudzeni zostali przez słońce prawdy i 
oddech nowego czasu (obacz Ezech. 37:11-14)” {Złoty Wiek 01.03 1930 s. 
77).

W książce kierowanej wprost do Żydów, wydanej po polsku w roku 
1932, napisano:

„Stwierdziwszy w sposób przekonywujący, że figa i drzewo figowe 
symbolicznie zastosowane zostały do ludu żydowskiego, weźmy pod 
uwagę słowa Jezusa z jego odpowiedzi na zapytanie odnośnie jego 
obecności i końca świata: »A od drzewa figowego nauczcie się...« -  
Mateusza 24:32, 33” {Życie 1929 [po polsku wydana w 1932 r.] s. 307).
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Nauka o Izraelu, jako „drzewie figowym”, nie została nigdy oficjalnie 
odwołana. Po prostu, gdy odrzucono całą wykładnię o Żydach i syjonizmie, 
wtedy zarazem jakby zakwestionowano owo „drzewo figowe”, oznaczające 
Izraela według ciała. Co ciekawe, nie przeniesiono tej identyfikacji na 
Izraela duchowego, czyli pomazańców z Towarzystwa Strażnica.
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Deptanie Jeruzalem -  ziemskiego i niebiańskiego oraz
rok 1948 i 1967

Towarzystwo Strażnica ucząc o końcu „czasów pogan”, przez wiele lat 
inaczej niż dziś rozumiało to, o jakiej Jerozolimie jest mowa w tekście Łk 
21:24.

Wpierw uczyło, że chodzi o deptanie „ziemskiej Jerozolimy” przez 
pogan, a obecnie uczy o „niebiańskiej Jerozolimie”.

Aktualny pogląd wprowadzono „z czasem”, jak podaje ta organizacja 
(fragment ten cytujemy poniżej). Pojawił się on po roku 1932 (ale 
dokładnie kiedy? -  patrz poniżej), gdyż Świadkowie Jehowy wspominają 
to następująco:

„(...) dotyczyło miasta, które zgodnie z Ewangelią według Łukasza 
21:24 miało być deptane aż do zakończenia Czasów Pogan -  o jakim 
Jeruzalem jest tam mowa? W związku z tym trzeba było również ustalić, 
o odrodzeniu jakiego Izraela wspomina tyle proroctw. (...) 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” (Świadkowie 
Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 140-141).

Deptanie „Jeruzalem ziemskiego”, czyli Żydów

Tekst o „deptaniu Jeruzalem” Russell odnosił nie do miasta, ale do 
ogólnie pojętego narodu żydowskiego:

„Rządy Pogan Bóg uznaje pośrednio, Pan Jezus, publicznie oświadczył 
Swój dekret: (Łuk. 21:24), że w czasie bezkrólewia władza tak nad 
Jerozolimą, jak i nad światem będzie w ręku Pogan” (Boski Plan Wieków 
1923 [ang. 1886] s. 274).

„Ani Izrael, ani też świat reprezentowany przez niego nie będzie dłużej 
deptany, uciskany i rządzony przez Pogan” (Nadszedł Czas 1919 [ang. 
1889] s. 103; patrz też s. 91, 97).
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Także później Towarzystwo Strażnica słów o „deptaniu Jeruzalem” nie 
odnosiło wprost do miasta, ale do samych Żydów, na co wskazują poniższe 
teksty:

„Jezus świadczył, że Żydzi będą deptani przez Pogan, aż czasy Pogan 
się spełnią. (Łukasz 21:24)” (Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! 
1920 s. 12).

„»I będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan« 
(Łukasza 21:24). Jeruzalem, jak jest tutaj użyte, niewątpliwie odnosi się do 
narodu Żydowskiego, dlatego że ten ustęp odróżnia ich od Pogan” 
{Wyzwolenie 1929 [ang. 1926] s. 245).

Patrz też: Pociecha dla narodów (lub: ludzi) 1925 s. 40; Życie 1929 s. 
140, 301, 304; Harfa Boża 1921, 1930 s. 257.

„Jako dalszy znak lub dowód Jezus powiedział, że żydzi mieli być 
deptani przez Pogan, aż się wypełnią Czasy Pogan, i że wtedy łaska Boża 
miała się zaznaczyć dla nich powrotem do ich ojczystej ziemi. Każdy o tem 
dobrze wie, że w r. 1918 zostały poczynione wielkie kroki w celu 
przygotowania wolności i wyjazdu żydów do Palestyny. Obecnie żydzi 
odbudowują Palestynę, co także jest silnym znakiem lub dowodem” 
{Ostateczne dni 1928 s. 18-19).

„Odpowiadając na pytanie odnośnie swej obecności i końca świata, 
Jezus rzekł: »I zapędzeni będą [Żydzi] w niewolę między wszystkie narody 
[tymczasowe odrzucenie od łaski Bożej], i będzie Jeruzalem deptane od 
pogan, aż się wypełnią, czasy pogan.« (Łukasz 21:24) Słowo »aż« w tym 
tekście, oznacza pewien czas od którego Żydzi na dowód rozpostartej łaski 
Bożej zaczną się stopniowo z pod brzemion podnosić” {Strażnica 15.10 
1929 s. 308 [ang. 15.08 1929 s. 244]).

Podobnie opisano tę kwestię w roku 1931, choć w drugim tekście 
napisano wprost o „deptaniu” Jerozolimy, a nie Żydów, jak uczono 
powszechnie:

„Według chronologii biblijnej jeden »czas« stanowi 360 lat, zatem 7 
»czasów« czyni 2520 lat. Ew Łukasza 21:24 wykazuje, że panowanie 
pogan i deptanie Żydów kończą się jednocześnie” {Złoty Wiek 01.01 1931 
s. 6).
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„Centrum ziemskich przedstawicieli Królestwa będzie prawdopodobnie 
znajdowało się w Jerozolimie, mieście wielkiego Króla, które specjalnie 
reprezentowało Jego imię wśród ludzi; Jerozolima nie będzie już dłużej 
deptana przez pogan, ale zostanie ustanowiona ponad wszystkie inne 
królestwa i wywyższone ponad wszystkie inne rządy, jak pokazano w 
Izajasza 2:2. Nawet teraz widzimy Jeruzalem powstające z prochu” (ang. 
Złoty Wiek 14.10 1931 s. 31).

Jak wspomnieliśmy, polska wersja książki pt. Życie ukazała się w roku 
1932 i zawierała taką jeszcze naukę, jak wskazano powyżej.

Deptanie „Jeruzalem niebiańskiego” oraz rok 1948 i 1967

Pomimo że Żydów i syjonizm Towarzystwo Strażnica odrzuciło w roku 
1932, to jednak przez wiele lat nie uporządkowało ono swojej interpretacji 
tekstu Łk 21:24 o „deptaniu Jeruzalem”. Historyczna książka Świadków 
Jehowy bardzo enigmatycznie podaje, że „z czasem uświadomili sobie”, że 
chodzi o „Jeruzalem niebiańskie”, a nie „ziemskie”:

..Z czasem uświadomili sobie również, że Jeruzalem, które zostało 
wywyższone po zakończeniu Czasów Pogan, nie jest zwykłym ziemskim 
miastem czy nawet ziemskim narodem wyobrażonym przez to miasto, lecz 
raczej »Jeruzalem niebiańskim«” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele 
Królestwa Bożego 1995 s. 141-142).

Co znaczy określenie „z czasem”?
Otóż nie udaje się znaleźć przed rokiem 1949 takiego wyjaśnienia, które 

podano powyżej. Rzeczywiście angielski skorowidz do publikacji 
Świadków Jehowy (za lata 1930-1985), pod hasłem Jerusalem (także 
Gentiles), wymienia najstarszy komentarz w Strażnicy do „deptania 
Jeruzalem” z roku 1949:

Jerusalem (...) “trampled on by the nations” (Lu 21:24):(...) w49 330- 
331

Oto wskazane słowa dotyczące nowej interpretacji „deptania 
Jeruzalem”:

„Tutaj wyłaniają się ciekawe pytania. Ktoś mógłby zapytać: »Jeśli Jezus 
powiedział, że Jerozolima zdeptana będzie przez pogan, aż się wypełnią
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czasy pogan i jeśli te siedem czasów skończyły się w październiku 1914 r., 
po cóż tedy zdeptanie Jerozolimy przez pogan nie skończyło się w tym 
miesiącu przed trzydziestoma pięcioma laty?«

Odpowiadamy co następuje: Jezus nie powiedział, że po upływie 
czasów pogan lud Boży znowu odbuduje na ziemi Jerozolimę i że 
Jerozolima wyzwolona zostanie spod panowania pogan. Teraźniejsze 
miasto Jerozolima tam w Palestynie nie jest miastem wielkiego Króla, 
Jehowy Boga, mimo to, że chrześcijaństwo nazywa pewne jego miejsca 
»świętymi«. To miasto skazane jest na zniszczenie przy końcu świata. Lecz 
prawdziwe Jeruzalem na zawsze istnieć będzie jako stolica organizacji 
powszechnej Jehowy. Mamy na myśli Nowe Jeruzalem (...) Jest ono 
niebiańskie, nie ziemskie, duchowe, nie materialne albo uczynione przez 
ludzi. (...) W ten sposób panowanie teokratyczne, które w ciągu 2520 lat 
przerwane było przez potęgi pogańskie, odzyskało władzę nad ziemią w 
Nowym Jeruzalem i nigdy już nie zostanie zdeptane przez pogan...” 
{Strażnica Nr 10, 1950 s. 13-14 [ang. 01.11 1949 s. 330-331]).

Dlaczego właśnie w roku 1949 Towarzystwo Strażnica zabrało się za 
interpretację „deptania Jeruzalem”?

Otóż dlatego, że w roku 1948 nastąpił pewien przełom w świecie, a w 
związku z nim powstało państwo Izrael i zapewne wielu Świadków Jehowy 
pytało: co to znaczy? Pamiętajmy, że ciągle żyła jeszcze duża liczba 
głosicieli Towarzystwa Strażnica, którzy dobrze pamiętali dawniejszą ich 
naukę o Żydach, Palestynie i syjonizmie. Znając zmienność nauki swej 
organizacji i wobec zaistniałych faktów, wielu z nich mogło rozmyślać, co 
to wszystko oznacza. Oto informacje Towarzystwa Strażnica:

„W roku 1948 powstało państwo Izrael” (Wspaniały finał Objawienia 
bliski! 1993 s. 118).

„Zatem w roku 1914 narody miały zaprzestać 'deptania Jeruzalem’. 
O jakie »Jeruzalem« tu chodzi? Nie o ziemskie miasto, które w roku 1917 
zostało zdobyte przez brytyjskiego generała Allenby, po czym weszło 
w skład terytorium mandatowego Wielkiej Brytanii, podlegając jej aż do 
roku 1948, kiedy utworzono państwo Izrael -  nie królestwo jednak, lecz 
republikę” (Strażnica Rok CV [1984] Nr 3 s. 13).

Trzeba tu dodać, że dla badaczy Pisma Świętego, jak i dla epifanistów, 
którzy odłączyli się od Towarzystwa Strażnica tuż po śmierci C. T. 
Russella oraz po klęsce oczekiwanego „roku 1925”, rok 1948 i utworzenie

53



państwa Izrael były szczególnym znakiem. Na dodatek, zdarzyło się to po 
kluczowych datach, w 30 lat po roku 1918 i w 70 lat po roku 1878 (patrz 
powyżej o znaczeniu tych lat). Było to dla nich kolejnym dopingiem by 
obserwować Izrael, jako „drzewo ligowe”. Ale Świadkowie Jehowy, jako 
organizacja, w roku 1948 byli już daleko od tej nauki i raczej musieli 
stworzyć sobie jakąś interpretację ‘biblijną’ związaną z powyższymi 
wydarzeniami. Tak też się stało, jak widzieliśmy, w roku 1949.

Towarzystwo Strażnica obserwuje bowiem świat i jego wydarzenia i do 
nich dopasowuje swoje nauki:

„»Niewolnik« nie jest natchniony przez Boga, lecz stale bada Pismo 
Święte i starannie ocenia wydarzenia światowe, jak również sytuację ludu 
Bożego, żeby mieć orientację w spełnianiu się proroctw biblijnych. Na 
skutek ludzkiej ułomności nieraz może zdarzyć się, że zrozumie tylko 
częściowo lub nieściśle, a w rezultacie potrzebne jest skorygowanie” 
(■Strażnica Rok CII [1981] Nr 4 s. 27).

„Podobnie jak strażnice, które w dawnych czasach pozwalały z daleka 
obserwować wydarzenia, czasopismo to ukazuje znaczenie wydarzeń 
światowych w świetle proroctw biblijnych” {Strażnica 01.12 2012 s. 2 
[obecnie usunięto „wydarzenia światowe” z tej stopki redakcyjnej]).

Ale to nie wszystko, bo w roku 1967 nastąpiło kolejne wydarzenie, do 
którego Świadkowie Jehowy czuli się zobowiązani ustosunkować. Jak 
wspomnieliśmy, „wydarzenia światowe” odgrywają dla Towarzystwa 
Strażnica kluczową rolę w „spełnianiu się proroctw biblijnych”. Tak też i 
było po wypadkach roku 1967. Towarzystwo Strażnica w roku 1984 (ang. 
1983) przeprowadziło cały wywód dotyczący Żydów, Palestyny „czasów 
pogan” i „deptania Jeruzalem”. Poniżej przedstawiamy kluczowy fragment 
z artykułu pt. Izrael a „ czasy narodów ”.

Trzeba tu jeszcze zaznaczyć, że już w roku 1968 publikacje organizacji 
podkreślały, że w roku 1967 minęły 53 lata od zakończenia „czasów 
pogan” w roku 1914, więc data 1967 nie mogła być wiązana z 
zakończeniem tego okresu (patrz ang. Strażnica 01.05 1968 s. 265).

Później, w roku 1970 (w języku polskim w 1971 r.), tak 
argumentowano:

„Dzisiaj nie ma już ziemskiego królestwa Dawida ze stolicą 
w Jeruzalem; nie odrodziło się ono w roku 1948, gdy powstała Republika
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Izrael, ani w roku 1967, gdy Żydzi zdobyli całe Jeruzalem. Żaden Żyd na 
ziemi nie potrafi w dobie obecnej udokumentować, że jest królewskim 
potomkiem Dawida” {Strażnica Rok XCII [1971] Nr 1 s. 10).

Oto wspomniany wywód Świadków Jehowy dotyczący roku 1967:

„Dnia 9 grudnia 1917 roku oddziały brytyjskie pod dowództwem 
generała Allenby odbiły nowożytną Jerozolimę z rąk Turków, 
sprzymierzonych z niemieckim cesarzem Wilhelmem. Na krótko przed tym 
doniosłym wydarzeniem, 2 listopada 1917 roku, minister spraw 
zagranicznych Wielkiej Brytanii, Arthur Balfour, przesłał ważną 
wiadomość do barona Rothschilda, przedstawiciela żydowskiej rodziny
0 tym głośnym nazwisku. Poinformował go, że rząd Jego Królewskiej 
Mości przychylnie zapatruje się na sprawę utworzenia w Palestynie 
ojczyzny dla Żydów. Jednakże po zakończeniu pierwszej wojny światowej 
powołana do życia w roku 1920 Liga Narodów (Gojim) właśnie Wielkiej 
Brytanii powierzyła mandat do zarządzania Palestyną (w tym także 
Jerozolimą), ważny do roku 1948. Nie wyszczególniono, kto przejmie 
władzę nad tym obszarem po upływie wyznaczonego terminu. Kiedy 
w roku 1948 wygasł mandat Wielkiej Brytanii, zainteresowane strony 
natychmiast przystąpiły do działania. Mahometanie objęli zarząd nad 
znaczną połacią wschodniej Palestyny wraz z otoczoną murem 
staromiejską dzielnicą Jerozolimy i znajdującą się tam świątynią ku czci 
Allacha; Żydzi natomiast opanowali zachodnią część tego terytorium
1 utworzyli współczesne państwo Izrael. Jerozolima za murem wraz ze 
Ścianą Płaczu, nad którą dawno temu wznosiła się świątynia żydowska, 
została odebrana Arabom dopiero w tak zwanej wojnie sześciodniowej 
z roku 1967. Żydzi, którzy okazali się wtedy zwycięzcami, zaczęli 
sprawować nadzór także nad zachodnim brzegiem Jordanu oraz 
mieszkającymi tam muzułmanami. Ziemskie Jeruzalem było więc deptane 
przez »narody« do roku 1967. Od tego czasu, sądząc z pozorów, 
zakończyło się jego deptanie. Narzucają się wszakże pytania: Co z tego? 
Czy fakt, że w roku 1967 Izrael położył kres deptaniu tego miasta przez 
obce narody, sprowadził błogosławieństwo na całą ludzkość? Zamiast 
uznawać to za dobrodziejstwo, wiele narodów jest niezadowolonych 
z istnienia Izraela. Utworzenie dzisiejszego państwa izraelskiego 
oczywiście nie doprowadziło do ustanowienia oczekiwanego przez Żydów 
królestwa Mesjasza. Izrael wcale się nie kryje z tym, że nie zdaje się na 
pomoc i ratunek od Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, mianowicie od 
Jehowy. Jego ustrój nie jest królestwem, w którym władzę sprawowałby
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osadzony na tronie jeruzalemskim autentyczny potomek starożytnego króla 
Dawida. Jak więc widzimy, na ziemskim Jeruzalem od roku 1967 nie 
spełnia się proroctwo z Księgi Izajasza 2:2-4: (...). Zamiast przekuwać oręż 
wojenny na przedmioty przydatne do celów pokojowych narody pogańskie 
zbroją się do wojny, jak jeszcze nigdy, w czym nie pozostaje w tyle 
również Republika Izrael. Poza tym nie daje się też dzisiaj dostrzec, by 
literalnie spełniało się proroctwo Zachariasza 8:23: »Tak mówi Pan 
zastępów: W one dni uchwycą się dziesięć mężów ze wszystkich języków 
onych narodów; uchwycą się, mówię, podołka jednego Żyda, mówiąc: 
Pójdziemy z wami, bo słyszymy, że Bóg jest z wami« (...). Wszystkie 
wyżej wyłuszczone fakty podważają słuszność twierdzenia, jakoby rok 
1967, w którym miała miejsce tak zwana wojna sześciodniowa, oznaczał 
porę spełnienia się proroctwa z Ewangelii według Łukasza 21:24: 
»Jeruzalem będzie deptane przez narody, aż się dopełnią czasy narodów 
[czasy pogan]« (...). W gruncie rzeczy te »czasy narodów« skończyły się 
wcześniej. Zbadajmy dowody świadczące o tym, że naprawdę tak się stało. 
Nadmieniając, że »Jeruzalem« będzie deptane przez narody, Jezus mógł 
mieć na myśli tylko to, czym było ziemskie Jeruzalem, zanim rozpoczęło 
się jego pognębienie przez pogan. Nieco wcześniej powiedział na przykład: 
»Nie przysięgajcie wcale, ani na niebo, gdyż jest tronem Bożym, (...) ani na 
Jeruzalem, gdyż jest miastem wielkiego Króla« (Mat. 5:34, 35). Kiedy więc 
narody zaczęły deptać Jeruzalem, objąwszy władzę nad światem, 
w rzeczywistości deptały Królestwo Boże, reprezentowane przez królewską 
stolicę Jeruzalem. A przy zakończeniu »czasów narodów«, gdy ustało 
deptanie tego, co wyobrażało Jeruzalem, wtedy -  logicznie rzecz biorąc -  
Królestwo Boże zostało odrestaurowane i władzę w nim objął potomek 
króla Dawida, mianowicie Mesjasz” (Strażnica Rok CY [1984] Nr 6 s. 14- 
16).

Oto kolejne teksty Towarzystwa Strażnica już o nowej interpretacji 
„deptania Jeruzalem”:

„Tak więc słowa Jezusa zanotowane w Ewangelii według Łukasza 
21:24 odnosiły się do deptania, inaczej mówiąc tratowania owego 
królestwa Bożego” {Strażnica Rok CIV [1983] Nr 7 s. 4).

„Czyż jednak Jezus nie zapowiedział odbudowy ziemskiego Jeruzalem? 
Wszak rzekł: »Jeruzalem będzie deptane przez narody, aż się dopełnią 
czasy wyznaczone narodom« (Łuk. 21:24). Owszem, w 607 roku p.n.e. 
Jeruzalem zostało podeptane przez Babilończyków; i pomimo chwalebnej
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odbudowy miasta nie rządził w nim odtąd żaden król z linii rodowej 
Dawida. W I wieku n.e. zdeptali je Rzymianie, którzy w oczach politycznie 
nastrojonych Żydów byli wręcz obrzydliwością. Do chwili obecnej 
w ziemskiej Jerozolimie nie zostało odbudowane królestwo teokratyczne. 
Nigdy też do tego nie dojdzie. (...) Zatem w roku 1914 narody miały 
zaprzestać 'deptania Jeruzalem’. O jakie »Jeruzalem« tu chodzi? Nie 
o ziemskie miasto, które w roku 1917 zostało zdobyte przez brytyjskiego 
generała Allenby, po czym weszło w skład terytorium mandatowego 
Wielkiej Brytanii, podlegając jej aż do roku 1948, kiedy utworzono 
państwo Izrael — nie królestwo jednak, lecz republikę. Jakie »Jeruzalem« 
miał więc na myśli Jezus? (...) Odkąd w 1914 roku n.e. zakończyły się 
»czasy wyznaczone [pogańskim] narodom«, 'potomstwo Dawida’ miało 
pełne prawo objąć na nowo władzę »Jeruzalem«, inaczej mówiąc na 
Syjonie. Ale już nie na ziemi!” (Strażnica Rok CV [1984] Nr 3 s. 12-13).

„Czy mówiąc, że »Jeruzalem będzie deptane przez narody, aż się 
dopełnią wyznaczone czasy narodów«, Jezus dał do zrozumienia, iż owo 
ziemskie miasto odzyska kiedyś łaskę Bożą? Bynajmniej. Odkąd 
zamordowano w nim umiłowanego Syna Bożego, na zawsze utraciło swoją 
szczególną pozycję, a jego miejsce zajęło daleko wspanialsze »miasto Boga 
żywego, Jeruzalem niebiańskie« (Hebrajczyków 12:22; Mateusza 23:37, 
38; 27:50, 51). Wyrażenie »Jeruzalem niebiańskie« odnosi się w Biblii do 
niezniszczalnego Królestwa niebiańskiego, do którego powołano 
chrześcijan namaszczonych duchem Bożym (Hebrajczyków 11:10; 12:22, 
28)” (Strażnica Nr 20, 1990 s. 17).

„Jak to zapowiedział Jezus w proroctwie o zakończeniu systemu rzeczy, 
Jerozolima miała być »deptana przez narody, aż się dopełnią wyznaczone 
czasy narodów« (Łuk. 21:24). »Jerozolima« przedstawia Królestwo Boże, 
ponieważ o panujących w niej królach mówiono, iż zasiadają na »tronie 
władzy królewskiej Jehowy« (1 Kron. 28:4, 5; Mat. 5:34, 35). A zatem 
wyobrażone przez bestie rządy pogańskie miały 'deptać’ prawo Królestwa 
Bożego do kierowania sprawami ludzkości, a same miały ulegać wpływowi 
Szatana” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001, 2010 s. 71).

Te wszystkie komentarze nie wyjaśniają jednego. Skoro w „roku 1914 
narody miały zaprzestać 'deptania Jeruzalem”’ i chodzi teraz o Jeruzalem 
niebiańskie, to dlaczego nadal te narody rzekomo „depczą” je, skoro jest 
nią Królestwo Boże, o którym uczą Świadkowie Jehowy?
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Odrzucenie przez J. F. Rutherforda Żydów i syjonizmu

Trzeba tu na wstępie zaznaczyć, że już przed rokiem 1932 Towarzystwo 
Strażnica dokonywało swoistej interpretacji, przenosząc zrozumienie 
pewnych proroctw z „literalnych Żydów”, na „duchowych Izraelitów” 
(pomazańców z tej organizacji).

Oto przykład, jak w roku 1931 dokonano zmiany nauki przedstawianej 
jeszcze w roku 1929, dotyczącej wtedy literalnych Żydów:

„Ludzie wszystkich języków szukać będą Pana i dowiadując się o 
objawach łaski Boga względem Żydów, zapragną oni tej samej łaski z ręki 
Jehowy: »(...) uchwycą się, mówię, podołka jednego Żyda (to jest takiego 
człowieka, który poświęcił się ‘wysławianiu’ Jehowy), mówiąc: Pójdziemy 
z wami, bo słyszymy, że Bóg jest z wami« -  Zachariasza 8:23” (Życie 1932 
[ang. 1929] s. 309-310).

Patrz też Strażnica 15.10 1929 s. 311 (ang. 15.08 1929 s. 247).

„Imię »Żyd« w następującym proroctwie znamionuje gromadkę 
świątyni, to jest Chrystusa i członków jego ciała, ponieważ ci oddawają 
chwałę Jehowie Bogu i przebywają w jego organizacji przedstawionej 
przez Jeruzalem; stąd też jest napisane: »(...) uchwycą się, mówię, podołka 
jednego Żyda, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszymy, że Bóg jest z 
wami.« -  Zacharjasza 8:22, 23” (Strażnica 15.04 1931 s. 121 [ang. 15.02
1931 s. 56]).

Tak, jak w roku 1931, Towarzystwo Strażnica uczy podobnie dziś, choć 
Chrystus nie jest wliczany obecnie do tego zbiorowego „Żyda” (patrz np. 
Strażnica styczeń 2020 s. 26 -  „»Żyd« wyobraża tutaj osoby namaszczone 
przez Boga duchem świętym”).

Świadkowie Jehowy, w związku z decyzją prezesa Rutherforda, w roku
1932 odrzucili Żydów i uznali za nieaktualne wszystkie o nich nauki. 
Wydaje się jednak, że nie zrobili tego skrupulatnie, bo ‘zapomnieli’ 
zmienić wszystkie nauki związane z kwestią żydowską, stąd niezbędne 
były kolejne sprostowania w roku 1934. Kwestie te opisujemy poniżej.

Gdy w roku 1931 ukazał się pierwszy tom książki pt. Yindication, to 
znaczy Usprawiedliwienie (po polsku brak), już wtedy traktowano go jako
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„objawienie od Jehowy” i czekano na odpowiedni „czas Jehowy”, gdy 
ukaże się tom drugi. Ten właśnie tom, wydany w roku 1932, odrzucił naukę
0 Żydach (cytujemy go poniżej):

„Drogi Bracie Rutherford:
(...) Nowa książka Usprawiedliwienie jest rzeczywiście objawieniem od 

Jehowy: i gdy ją czytam, serce moje jest wielce wdzięczne dla niego za 
wielki przywilej pozwolenia mi żyć w tym czasie i za cząstkę obecnie 
wykonywanej pracy dla czci i chwały jego imienia. (...) Z wielką radością 
spoglądam naprzód na słuszny czas Jehowy do udzielenia nam drugiego 
tomu Usprawiedliwienie” (Strażnica 15.07 1932 s. 224 [ang. 15.05 1932 s. 
158]).

Rok 1932 -  ‘niepełne’ odrzucenie Żydów i syjonizmu

Jedna z nowszych publikacji Świadków Jehowy, z roku 1995, w 
rozdziale Ważne wydarzenia w nowożytnej historii Świadków Jehowy, tak 
skrótowo wspomina zmianę nauki z roku 1932:

„1932 Tom II książki Usprawiedliwienie wyjaśnia, dlaczego proroctwa 
biblijne dotyczące odrodzenia nie odnoszą się do cielesnych Żydów, lecz 
do Izraela duchowego” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 
1995 s. 720).

Oto stanowisko Towarzystwa Strażnica opisane w roku 1949 (ang.), 
pokazujące jego naukę do roku 1932, łącznie z cytatem z książki z tego 
roku (brak jej po polsku), w której po raz pierwszy zmieniono wykładnię o 
Żydach:

„Przez wiele lat odnosiliśmy się z sympatią do powrotu Żydów do 
Palestyny, zwłaszcza od ogłoszenia naszego artykułu »Restytucja 
żydowska« w Strażnicy (ang.) z marca 1880 r. Podczas wszystkich tych lat 
aż do roku 1932 świadkowie Jehowie podzielali zdanie, które powszechnie 
panuje w chrześcijaństwie, że proroctwa o restytucji odnoszą się do 
naturalnych Żydów i ich powrotu do literalnej ziemi Palestyny. Przy 
pomocy niektórych wydawnictw, które szczególnie przeznaczone były dla 
czytelników żydowskich i wśród nich były rozpowszechniane, jak również 
przez liczne odczyty publiczne na tematy, którymi się interesowali Żydzi, 
świadkowie Jehowy z miłością starali się być Żydom pomocni w poznaniu
1 przyjęciu prawdziwego Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Jesteśmy szczęśliwi,
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że możemy powiedzieć, iż niektórzy Żydzi, choć stosunkowo niewielu, 
przystali na to. Odpieramy twierdzenie. iakobvśmv przez cały ten czas byli 
wspierani przez żydowskich bankierów i przez żydowskie organizacje. W 
słusznym czasie podjęto dokładne studium proroctwa Ezechiela w świetle 
nowoczesnych zdarzeń i Strażnica Towarzystwo Biblijne i Broszur 
opublikowała wówczas serię z trzech książek pod tytułem 
»Usprawiedliwienie«. W tomie drugim, który ukazał się w roku 1932, 
rozpatrzono wiersz po wierszu proroctwa Ezechiela o restytucji, po czym 
na str. 257 i 258 powiedziano co następuje:

»Ta przepowiednia spełniła się częściowo na Palestynie za dni 
Ezechiela i Nehemiasza. Zupełne spełnienie nie może się jednak odnosić do 
literalnej ziemi Palestyńskiej. Żydów przemocą wypędzono z Palestyny i 
‘dom ich został pusty’, ponieważ odrzucili Chrystusa Jezusa, umiłowanego 
i pomazanego Króla Jehowy. Aż po dzień dzisiejszy Żydzi nie żałowali tej 
popełnionej przez ich praojców zbrodni. Wielu Żydów powróciło do 
Palestyny, lecz udali się tam z samolubnych i sentymentalnych powodów. 
Przez długi okres czasu od ich wygnania do dnia dzisiejszego Żydzi nie 
»ponosili urągania narodów« ani dla Jehowy ani dla imienia Chrystusa. 
Przez cały ten okres czasu, zwłaszcza podczas [pierwszej] wojny 
światowej, ponosili natomiast pohańbienie narodów prawdziwi naśladowcy 
Chrystusa, oddani Panu Bogu i jego Królestwu, i nienawidzeni byli przez 
wszystkie narody dla imienia Chrystusa i Jehowy. (Mat. 24:9; Marka 
13:13) W przeciwieństwie do tego Żydzi dostąpili w [pierwszej] wojnie 
światowej uznania przez narody pogańskie. W roku 1917 wydano 
deklarację Balfoura, poręczoną przez pogańskie rządy organizacji szatana; 
przez nią uznano Żydów i obiecano im wielkie przywileje. Przy tym 
posunięciu kierownictwo objęło siódme mocarstwo światowe [Wielka 
Brytania i Ameryka]. Wielki kapitał i inne gałęzie organizacji szatana 
zaliczają odtąd Żydów obok innych narodów do tej samej kategorii jak nie- 
Żydów. Do owego czasu nawet lud Boży przeoczył fakt, że sprawy 
Królestwa Bożego w odniesieniu do ziemi mają daleko większe znaczenie 
od rehabilitacji owego małego pasa ziemi na wybrzeżu Morza 
Śródziemnego. Lud Boży poświęcał Żydom więcej uwagi, aniżeli na to 
rzeczywiście zasłużyli. Proroctwo to musi się zatem w pierwszym rzędzie 
spełnić na przebywającym obecnie na ziemi prawdziwym ludzie Królestwa 
Bożego.«

Jakże dobitnie potwierdza rozwój zdarzeń na świecie od roku 1932 
słuszność powyższego opublikowanego w tym roku oświadczenia! To 
powinno nam być pomocne w sprostowaniu wszelkich mylnych poglądów, 
jakie w tej sprawie mieliśmy. Powiedziano kiedyś: »Wśród relikwii
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starożytności, zachowanych aż do naszych czasów, nic nie budzi takiego 
wielkiego zainteresowania jak lud żydowski.«* Zachowanie naturalnych 
Żydów ode dni Jakuba również uważano często za cud Boży. Lecz 
właściwym cudem jest zachowanie świadków Jehowy ode dni pierwszego 
męczennika Abla aż do naszych czasów.

*Str. 243 książki »Przyjdź królestwo twoje«, wydanej przez 
Towarzystwo w roku 1891” (Strażnica sierpień 1950 s. 122, wydanie 
polonijne [ang. 15.08 1949 s. 252]).

Trzeba tu zaznaczyć, że ta przełomowa książka z roku 1932 pt. 
Usprawiedliwienie (tomy II i III) nigdy nie ukazała się w języku polskim!

Po angielsku ogłoszono jej wydanie na początku czerwca, informując, 
że dystrybucja książki zacznie się 15 lipca 1932 roku (ang. Strażnica 01.06 
1932 s. 162).

W sierpniu 1932 roku w polskiej Strażnicy ukazał się fragment, który 
komentował tylko jeden werset:

„Następnie prorok oświadcza, że bezbożne myśli nieprzyjaciela są, aby 
nie dawać baczenia do niczego: »I rzeczesz: Wtargnę do ziemi, w której są 
wsi (wioski); przypadnę na spokojnych i bezpiecznie mieszkających, na 
wszystkich, którzy mieszkają bez muru, a zawór i bram nie mają.« ([Ez] 
38:11) Proroctwo to nie odnosi się do powrotu Żydów do Palestyny, lecz 
dotyczy ostatka Bożego po czasie przejścia wojny światowej” (Strażnica 
15.08 1932 s. 246 [ang. 15.06 1932 s. 182]).
[Oczywiście werset ten był kiedyś odnoszony do Żydów: „I powiedzą, że 
pójdą przeciwko Palestynie, przeciwko Żydom, którzy żyli w niezwykłym 
spokoju wśród zburzonego świata” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 
1926] s. 654)]

W październiku 1932 roku opublikowano po angielsku, takie oto 
stanowisko jednego z prominentnych Świadków Jehowy (J. Hemery -  
wiceprezes korporacji IBS A w Londynie):

„Bardzo się cieszę z jasnego światła Księgi Drugiej [Yindication] 
dotyczącej właściwej interpretacji pism biblijnych, które mówią o 
przywróceniu Izraela, i że Pan wyjaśnił, że nie mówi się o Żydach jako o 
narodzie, ale jego ostatkiem są ci, do których dotrze jego słowo” (ang. 
Strażnica 01.10 1932 s. 303).
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Powyższe słowa po polsku, już nieco zmienione, opublikowano w 
kwietniu 1933 roku:

„Jestem wielce ucieszony za jasne światło z tych obu tomów w 
łączności właściwego tłumaczenia tekstów Pisma Św., które oznajmują o 
przywróceniu Izraela i że Jehowa uczynił jawnem, że to nie odnosi się do 
Żydów, jako ludzi, ale raczej do ostatka. Odkąd Jehowa uczynił jasnem 
swoje słowo odnośnie Jakóba i Izraela, światło zostało przerwane, lecz 
obecnie wygląda dla mnie, że te dwie książki załagodzą tę sprawę. 
Dziękuję Bogu za to światło” {Strażnica 15.04 1933 s. 128).

Oto stosunek Towarzystwa Strażnica do Żydów, zrównanych już z 
innymi grupami religijnymi, z sierpnia 1932 roku:

„Katolicy, Protestanci, Żydzi i wielu innych uczynieni są wszyscy przez 
jednego ojca, djabła” {Strażnica 01.10 1932 s. 298 [ang. 01.08 1932 s. 233 
-  w tej publikacji angielskiej po Żydach dodano jeszcze: Christian 
Scientists, Theosophists]).

Widzimy, więc co zostało dla Żydów z przeznaczonego dla nich 
„błogosławieństwa Boga” -  otóż tylko to, że zostali „uczynieni” przez 
diabła. Tak Świadkowie Jehowy potrafią skrajnie zmieniać swe nauki.

Co ciekawe, jeszcze w końcu października 1932 roku pozytywnie 
napisano o książce dla Żydów pt. Życie, w krótkim artykule 
zamieszczonym w drugim czasopiśmie Świadków Jehowy (ang. Złoty Wiek 
26.10 1932 s. 54).

Rok 1934 -  pełne odrzucenie Żydów

Pomimo tego, że Świadkowie Jehowy w roku 1932 odrzucili Żydów i 
naukę o nich, to jednak, jak już wspomniano, pewnie ‘zapomnieli’ zmienić 
wszystkie swoje nauki z nimi związane. Dopiero w roku 1934 
‘uaktualniono’ naukę o „nowym przymierzu”:

„W roku 1932 wydane jednak zostały tomy drugi i trzeci książki 
Usprawiedliwienie, gdzie rozpatrywano pozostałe dwadzieścia cztery 
rozdziały proroctwa Ezechiela. Za ich pośrednictwem Jehowa objawił 
swemu ludowi, że proroctwa o odrodzeniu nie odnoszą się do ziemskich, 
obrzezanych, rodowitych Żydów czy Izraelitów, lecz dotyczą wiernego
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ostatka duchowego Izraela po roku 1919 n.e. -  Patrz tom drugi, od strony 
253 do końca. Wyjaśnienie to usunęło trochę w cień Żydów, ale nadal nie 
rozstrzygnięta pozostawała sprawa nowego przymierza” (Strażnica Nr 1, 
1967 s. 8).

„W owym czasie badacze Pisma świętego uważali, że nowe przymierze 
przepowiedziane w proroctwie Jeremiasza 31:31-34 nie ma zastosowania 
do 144 000 duchowych Izraelitów, lecz będzie po bitwie Armagedonu 
zawarte z rodowitymi Żydami” (Strażnica Nr 1, 1967 s. 7).

Jeszcze w roku 1932 w książce, która odrzucała Żydów, nadal nie 
odnoszono do „ostatka” tekstów o „nowym przymierzu”, co zrobiono 
dopiero w roku 1934:

„Całkiem więc jasną jest rzeczą, że uwagę duchowego ostatka zaprzątali 
cieleśni, obrzezani Żydzi oraz domniemany »wielki lud« drugorzędnych 
chrześcijan zrodzonych z ducha.* (...)

*Zauważmy, co w książce »Usprawiedliwienie« powiedziano w tomie 
pierwszym, na stronie 212, o wprowadzeniu lub utwierdzeniu nowego 
przymierza z cielesnymi Izraelitami, gdy »starożytni świadkowie i prorocy 
Boży wystąpią na ziemi z poręczeniem za Żydów« (wydanie z roku 1931); 
ponadto w tomie trzecim, na stronach 255-257 w wydaniu z roku 1932 -  o 
wprowadzeniu nowego przymierza jako o zdarzeniu należącym do 
przyszłości i dotyczącym całej ludzkości” (Strażnica Nr 1, 1967 s. 7).

..Dwa lata później, w roku 1934. osiągnięto lepsze zrozumienie. 
Strażnica w wydaniu oryginalnym z 15 kwietnia 1934 roku (str. 117, par. 
10) przyniosła wyjaśnienie, że nowe przymierze nie zostanie zawarte po 
Armagedonie z cielesnymi, obrzezanymi Żydami w Palestynie, ale że jest 
już teraz ustanowione i dotyczy duchowych Izraelitów. Powiedziano tam: 
»Nowe przymierze zostało zawarte (...) z duchowym Izraelem i dla jego 
dobra. (...) Ponieważ rodowici Izraelici nie dotrzymali warunków 
przymierza Prawa, jakie stanęło w Egipcie, więc Bóg postąpiłby zgoła 
niekonsekwentnie, gdyby z tym samym ludem zawarł nowe przymierze, 
wyższe i bardziej wzniosłe niż dawne przymierze Prawa. Już samo to 
wyklucza wniosek, jakoby nowe przymierze dotyczyło cielesnych 
potomków Abrahama.« (Zobacz też książkę pt. Jehowa, wydaną w roku 
1934, na stronach 171-173) Takie sprostowanie zrozumienia sprawiło 
ostatkowi wielką radość” (Strażnica Nr 1, 1967 s. 8).
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Niedawno wspomniano, że nie tylko w roku 1934 nadal prostowano 
poglądy, ale dopiero w roku 1935 ostatecznie zakończono ‘korygować’ 
kwestię przymierzy związanych wcześniej z Żydami:

„Ostatecznie w latach trzydziestych zniknęły główne przyczyny 
niepełnego zrozumienia kwestii przymierzy, a na łamach Strażnicy 
i pokrewnych publikacji ukazały się sprostowania * Jakąż radość sprawiły 
owe wyjaśnienia tym, którzy cierpliwie czekali!

* Usprawiedliwienie, tom II, ss. 258 i 259 oraz 268 i 269; Strażnica 
(wyd. poi.) z 1 czerwca 1934 roku, ss. 163-171, z 15 czerwca 1934 roku, ss. 
179-187 oraz z 1 października 1935 roku, ss. 291-301” (Świadkowie 
Jehowy głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 630).

Niekonsekwencja -  reklamowanie książki pt. Życie po roku 1932 z 
odrzuconą nauką

Po roku 1932, gdy Świadkowie Jehowy odrzucili syjonizm i Żydów, 
jako oddzielną klasę zbawionych, nadal w Polsce reklamowali i 
rozprowadzali książkę pt. Życie (1932, ang. 1929) i to nawet w latach 
1936-1938 (po angielsku w latach 1935-1936):

„BOGACTWA, które będą Państwu pożyteczne w zbliżającym się 
»dniu pomsty«.

Wszystko złoto i srebro, które Państwo zdołaliby zgromadzić na ziemi, 
nie pomogłyby Im w »owym dniu« (...) Czemu Państwo z tego złota i 
srebra nie mieliby tedy coś przeznaczyć na szerzenie ewangelji Królestwa i 
otrzymać prawdziwe bogactwo, mianowicie jedną lub wszystkie niżej 
wymienione książki?

Harfa Boża, Pojednanie, Rząd, Wyzwolenie, Proroctwo, Życie, Światło 
(2 tomy), Bogactwo.

Wszystkie napisane są przez sędziego Rutherforda” (Bogactwo 1936 s. 
316).

Patrz też Nowy Dzień 15.12 1936 s. 87.

„Poniżej znajdziesz pociechę, której pragniesz, nie od religiantów, lecz 
od »Boga wszelkiej pociechy«. I jaka zadawalająca i obfita! W 5 
oprawnych książkach, napisanych przez sędziego Rutherforda, który 
uczynił zadość zleceniu chrześcijan »Cieszcie wszystkich płaczących!« 
(Izajasza 61:2). Czytaj:

HARFA BOŻA
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POJEDNANIE
RZĄD
ŻYCIE
BOGACTWO
W pięknej oprawie płóciennej, z ryciną wklęsło-wypukłą i tytułem, 

tłoczonym złotem; ilustrowane; każdy tom objętości co najmniej 320 
stronic. Książki te wysyła się każdemu, kto do tej kampanii uświadomienia 
przyczynia się datkiem...” (Bezpieczeństwo. Pociecha 1937 s. 60).

Patrz też: Ochrona 1937 s. 58; Nowy Dzień 15.02 1938 s. 563.

Również angielskie czasopismo Świadków Jehowy pt. Złoty Wiek z 17 
lipca 1935 roku (s. 672) oraz z 11 marca 1936 roku (s. 370) nadal 
oferowało omawianą książkę, którą można było u nich zamawiać.

Nasuwa się zatem pytanie, jak Świadkowie Jehowy godzili odrzucenie 
Żydów od roku 1932, z równoczesnym reklamowaniem i pewnie także 
proponowaniem tej książki?

Czyżby Towarzystwu Strażnica zależało tylko na zyskach ze sprzedaży 
tych publikacji?

Stosunek Towarzystwa Strażnica do Żydów po roku 1932

Oto kilka fragmentów z publikacji Towarzystwa Strażnica od roku 
1933, w których różnym językiem opisano stosunek do Żydów:

„»Nawrócą się z ziemi nieprzyjacielskiej«
(...) Mylne również jest zastosowanie powyższych słów z proroctwa 

Jeremiasza (31:16) do narodu żydowskiego. Żydzi dopatrują się w nim 
niezawodnej obietnicy Bożej, że ich naród po tylu wiekach udręki i 
prześladowania w bliskiej przyszłości powróci do »Ziemi obiecanej«, do 
Palestyny. (...) Ale jak już zaznaczyliśmy, przytoczone w tytule słowa 
wcale się nie odnoszą do powrotu Żydów do Palestyny. W ogóle Pismo 
Św. nie przypisuje narodowi żydowskiemu tej wyjątkowej roli w 
odniesieniu do innych narodów, jak dawniej przypuszczano” (Złoty Wiek 
01.11 1933 s. 323).

„Przez długi czas nawet wśród ludu Bożego panował mylny pogląd na 
kwestję żydowską. Opierano się przytem na różnych orzeczeniach 
proroków, które jednak w rzeczywistości nie odnoszą się do cielesnego, 
lecz do duchowego Izraela, do naśladowców Chrystusa (...) Wierni
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mężowie Starego Testamentu będą namiestnikami Bożymi na ziemi (Psalm 
45:17). Nie ma jednak podstawy do przypuszczenia, że siedzibą ich będzie 
Jerozolima” (Złoty Wiek 15.01 1934 s. 9).

„Czy powrót ich do Palestyny nie jest przepowiedziany w Piśmie Św. i 
powinni się wobec tego spodziewać interwencji Bożej? -  Nie, Bóg z 
pewnością nie wda się w tę sprawę i w swojem Słowie nie obiecał 
odbudować państwa Izraelskiego” (Złoty Wiek 01.08 1936 s. 234).

Patrz też Nowy Dzień 15.12 1936 s. 96 -  „Wiele proroctw biblijnych 
Starego Testamentu, traktujących o Żydach, nie odnosi się wcale do 
literalnego czyli cielesnego narodu żydowskiego...”.

„Między jej narzędziami, które ona używa, są samolubcy imieniem 
»Żvdzi«. którzy jedynie spoglądąją za osobistym zyskiem i którzy z tej 
przyczyny z gotowością ulegają i łączą się z hierarchią w jakichkolwiek 
niesprawiedliwych planach” (Strażnica 01.07 1937 s. 200 [ang. 01.05 1937 
s. 135]).

..Wiele swych cierpień ściągnęli na siebie Żydzi przez swój 
buntowniczy, na zvsk handlowy obliczony bieg postępowania. Będą oni 
nadal celem ataków Szatana i jego przedstawicieli, aż walka Armagiedonu 
oczyści ziemię z wszystkich przeciwników Mesjasza, Chrystusa” {„Niech 
Bóg będzie prawdziwy” 1950 [ang. 1946] rozdz. XVI, par. 20 [s. 204]).

Co ciekawe, ten ostatni fragment nie został powtórzony w nowszej 
edycji tej samej książki {„Niech Bóg będzie prawdziwy” 1954, 1957 [ang. 
1952] rozdz. XVIII, par. 22).

Czyżby ktoś zwrócił uwagę Towarzystwu Strażnica, że swoimi osądami 
psuje relacje międzyludzkie?

Najbardziej znany opis stosunku Świadków Jehowy do Żydów, zawarty 
został przez Towarzystwo Strażnica w angielskim Roczniku Świadków 
Jehowy z roku 1934 {1934 Year Book ofJehovah Witnesses). Chodzi o tak 
zwaną Deklarację Faktów z roku 1933.

Padają w niej takie oto słowa:

„Jesteśmy niesłusznie obwiniani przez naszych wrogów, że 
otrzymujemy od Żydów finansowe wsparcie dla naszej pracy. Nic nie jest 
dalsze od prawdy. Do tej pory nie było żadnego najmniejszego wkładu 
pieniędzy od Żydów na naszą działalność. Jesteśmy wiernymi
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naśladowcami Chrystusa Jezusa i wierzymy w Niego jako w Zbawiciela 
świata, podczas gdy Żydzi całkowicie odrzucają Jezusa Chrystusa i 
stanowczo zaprzeczają, że jest on Zbawcą świata posłanym przez Boga dla 
ludzkiego dobra. Samo to powinno być wystarczającym dowodem, że nie 
otrzymujemy od Żydów pomocy i stąd oskarżenia przeciw nam są złośliwie 
fałszywe i mogą pochodzić wyłącznie od Szatana, naszego wielkiego 
wroga. (ang. Rocznik Świadków Jehowy 1934 s. 134).

„To kupieccy Żydzi brytyjsko-amerykańskiego imperium są tymi, 
którzy zbudowali i nadal rozwijają Wielki Kapitał jako środek wyzysku i 
ciemiężenia wielu narodów. Dotyczy to zwłaszcza Londynu i Nowego 
Jorku, bastionów Wielkiego Kapitału. Fakt ten jest tak oczywisty w 
Ameryce, że istnieje przysłowie dotyczące Nowego Jorku: »Żydzi go 
posiadają, katoliccy Irlandczycy nim rządzą a Amerykanie płacą rachunki«. 
My nie walczymy z żadnymi wymienionymi osobami, ale jako świadkowie 
Jehowy i w posłuszeństwie do przykazania zawartego w Piśmie, jesteśmy 
zmuszeni zwrócić uwagę na prawdę dotyczącą tej sprawy, aby ludzie mogli 
zostać oświeceni odnośnie Boga i jego zamiaru” (ang. Rocznik Świadków 
Jehowy 1934 s. 134).

Tekst angielski:
https://piotrandrvszczak.pl/deklfakt.html

Tekst polski:
https://piotrandrvszczak.pl/w-obronie-wiary-aneksy-a.html

Zauważmy dwie kwestie przekazane w Deklaracji Faktów:

odcinanie się od pozyskiwania pieniędzy od Żydów;
krytyka Żydów i ich kapitału.

Deklaracja Faktów powstała podczas kłopotów Świadków Jehowy w 
Niemczech, kiedy Hitler właśnie delegalizował Świadków Jehowy.

Odcinanie się od Żydów, których Hitler nienawidził, ma swoją 
wymowę.

Rutherford, jak widać, chcąc ratować swoje Biuro Oddziału w 
Niemczech, rozgrywał to wszystko tak, by przypodobać się władzom 
niemieckim.
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Prezes ten koniecznie chciał pokazać, że jest przeciwny Żydom, choć 
jeszcze rok wcześniej (do 1932 r.) nauczał o syjonizmie i szczególnym dla 
nich błogosławieństwie od Boga.

Warto zaznaczyć, że w roku 1934 Świadkowie Jehowy ponownie 
odcięli się od Żydów, tłumacząc, że słowo Syjon w dawniejszej nazwie ich 
korporacji (do 1896 r.) nie manie wspólnego z syjonizmem:

„W roku 1884 naśladowcy Jezusa Chrystua utworzyli korporację pod 
prawami Stanu Pensylwanja, a której to korporacji dane bvło imię Zion’s 
Watch Tower Bibie & Tract Society. Słowo »Svion« (Zioń) często ukazuje 
się w Biblji i jest jednem z imion, które dał Jehowa swej naczelnej 
organizacji. Nadane tej korporacji imię »Svion« nie odnosi się do 
organizacji Żydów, której nazwajest »Syjonizm«. Po temu wzmiankowane 
imię korporacji było według prawa Stanu Pensylwanja i ustawy sądu 
zmienione na Watch Tower Bibie & Tract Society; i będący na ziemi 
wierni naśladowcy Jezusa Chrystusa trzymają to imię swej korporacji aż po 
dziś dzień. Lecz nigdy żaden Żyd nie miał nic do czynienia w podpieraniu 
lub pomaganiu Watch Tower Bibie & Tract Society” (Strażnica 01.02 1934 
s. 43 [ang. 01.01 1934 s. 11]).

Niedawno tak oto wspomniało Towarzystwo Strażnica fakt, że nadal 
dziś są ludzie, którzy wierzą, tak jak kiedyś Świadkowie Jehowy:

..Wiele osób po dziś dzień popiera pogląd, że Żydzi powrócili do 
dawnej ojczyzny w ramach urzeczywistniania się proroctw biblijnych. 
Tymczasem rzecz przedstawia się inaczej. Te wspaniałe i pokrzepiające 
proroctwa o odrodzeniu spełniły się pierwotnie już w szóstym stuleciu 
p.n.e., kiedy to Żydzi wrócili z Babilonu, a swoje większe i szersze 
zastosowanie mają w naszych czasach do Izraela duchowego. Dowody ich 
spełniania dostrzegamy w istnieniu raju duchowego, w którym znajdują się 
nowożytni członkowie »Izraela Bożego« i ich lojalni pomocnicy (2 Kor. 
12:4; Gal. 6:16)” (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 18 s. 17).

Towarzystwo Strażnica ma tu zapewne na myśli badaczy Pisma 
Świętego z różnych grup i państw (grupy te nie mają centralnego 
zarządzania, ale autonomię).
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Inne wydarzenia ze świata, dotyczące też Żydów, 
mogące mieć wpływ na zmianę nauki Towarzystwa

Strażnica

Rozdział ten nie ma orzekać definitywnie o tym, co było przyczyną 
odrzucenia w roku 1932 przez Towarzystwo Strażnica nauki o Żydach i 
syjonizmie. Chcemy tu tylko ukazać kilka światowych wydarzeń, z tamtego 
czasu, które mogły mieć wpływ na zmianę wykładni tej organizacji.

Przypominamy, że Towarzystwo Strażnica samo pisze, aż do dziś, iż 
obserwuje „wydarzenia światowe”, by zobaczyć, jak realizują one jego 
oczekiwania prorocze:

„»Niewolnik« nie jest natchniony przez Boga, lecz stale bada Pismo 
Święte i starannie ocenia wydarzenia światowe, jak również sytuację ludu 
Bożego, żeby mieć orientację w spełnianiu się proroctw biblijnych. Na 
skutek ludzkiej ułomności nieraz może zdarzyć się, że zrozumie tylko 
częściowo lub nieściśle, a w rezultacie potrzebne jest skorygowanie” 
{Strażnica Rok CII [1981] Nr 4 s. 27).

„Podobnie niniejsze czasopismo od przeszło 125 lat przypomina 
o zachęcie Jezusa, by czuwać. W jaki sposób? Na stronie 2 każdego 
wydania możemy przeczytać, że Strażnica »pilnie obserwuje, jak 
wydarzenia na święcie spełniają proroctwa biblijne. Pociesza wszystkich 
dobrą nowiną, że Królestwo Boże wkrótce usunie tych, którzy ciemiężą 
bliźnich, a ziemię przeobrazi w raj«.” {Strażnica Nr 3, 2005 s. 32).

„Podobnie jak strażnice, które w dawnych czasach pozwalały z daleka 
obserwować wydarzenia, czasopismo to ukazuje znaczenie wydarzeń 
światowych w świetle proroctw biblijnych” {Strażnica 01.12 2012 s. 2).

W związku z tymi słowami Świadków Jehowy rozpatrujemy poniżej 
pewne „wydarzenia światowe”.

Lipiec 1932 roku -  partia nazistowska wygrywa wybory w 
Niemczech, a i wcześniej mają miejsce prześladowania Świadków 
Jehowy w tym kraju
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Biuro Oddziału w Magdeburgu było ‘oczkiem w głowie’ prezesa J. F. 
Rutherforda i to pomimo tego, iż w Szwajcarii znajdowało się Centralne 
Biuro Europejskie (tak było bezpieczniej, bo w kraju neutralnym). 
Posiadało nowoczesną, jak na tamte czasy, drukarnię, niezależną od 
szwajcarskiej, a także wszelkie inne wygody, w tym korty tenisowe:

„Pod koniec roku 1925 doniesiono, że wydajność tej drukami co 
najmniej dorównuje wydajności maszyn pracujących w bmklińskim Biurze 
Głównym” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 
583).

Na dodatek w Niemczech ilość Świadków Jehowy była największa, w 
porównaniu do innych krajów europejskich. Równocześnie biuro 
niemieckie stało się ‘wylęgarnią’ odstępstwa. Z niego wywodził się K. 
Binkele, który zarządzał nim w roku 1914 i 1915 (w latach 1920-1925 
zarządzał w Szwajcarii; odszedł z organizacji w 1926 r.) oraz P. Balzereit, 
który rządził tym biurem w latach 1916-1917 i w latach 1920-1933, aż do 
jego zamknięcia przez władze niemieckie, a samą pracę Świadków Jehowy 
nadzorował nawet do roku 1936 (odszedł z organizacji w 1936 r.). Oto 
kilka zmian w tym biurze:

„Od października roku 1916 do lutego 1917 roku nadzór sprawował 
Paul Balzereit; od lutego 1917 do stycznia 1918 brat Herkendell, a od 
stycznia 1918 do stycznia 1920 brat M. Cunow, którego zastąpił później 
brat Balzereit” (Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach 
nowożytnych. Według Rocznika świadków Jehowy na rok 1974 1975 s. 8).

„Do powyższych wniosków być może skłaniał również fakt, iż Balzereit 
zaledwie dwa lata później wyrzekł się wiary” (Przebudźcie się! Nr 13, 1998 
s. 14).

Biuro to, założone w roku 1923 (przeniesione z Barmen-Elberfeld, 
gdzie istniało od 1902 r.), zostało w roku 1933 zlikwidowane przez władze 
niemieckie:

..W czerwcu 1933 roku naziści skonfiskowali posiadłość Towarzystwa. 
zamknęli drukarnię, a na budynkach zatknęli swastyki. Po II wojnie 
światowej obiekty te wróciły do Świadków, ale nie na długo. W sierpniu 
1950 roku zagarnęły je władze komunistyczne” (Rocznik Świadków Jehowy 
1999 s. 134).
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Powyższa likwidacja Biura Oddziału w Niemczech, w roku 1933, był to 
przedostatni akord w działaniach A. Hitlera w stosunku do majątku 
Świadków Jehowy (ale nie ich samych) w tym kraju. Oto zaś ostatnia 
sankcja:

„Dnia 1 kwietnia 1935 roku wydano ogólnokrajową ustawę, na mocy 
której Poważni Badacze Pisma Świętego (Ernste Bibelforscher), czyli 
Świadkowie Jehowy, zostali wyjęci spod prawa” (Świadkowie Jehowy -  
głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 442).

Poniżej przedstawione są etapy dochodzenia do wprowadzenia zakazu, 
z czasu, gdy Towarzystwo Strażnica uczyło jeszcze o Żydach i syjonizmie:

„Przyświecało im hasło: »Rozgłaszajcie, rozgłaszajcie, rozgłaszajcie 
wieść o Królu i jego Królestwie!« W tym samym roku kler w Niemczech 
nakłonił policję do zatrzymania pewnych Badaczy Pisma Świętego 
rozpowszechniających publikacje biblijne. Nie był to odosobniony 
wypadek. Do roku 1926 na wokandę sądów niemieckich trafiło 897 takich 
spraw. Z powodu tylu procesów Towarzystwo Strażnica musiało w roku 
1926 utworzyć Dział Prawny w magdeburskim Biurze Oddziału. W roku 
1928 w samych Niemczech wytoczono Badaczom Pisma Świętego 1660 
spraw sądowych i z roku na rok wywierano na nich coraz silniejszą presję” 
(Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 678-679).

Interesujące jest to, że Towarzystwo Strażnica nie podaje konkretnie, w 
jakich kwestiach odbywały się te wszystkie sprawy sądowe. Kto i komu 
wytaczał te procesy? Oto dalsze dzieje dotyczące tej problematyki:

„W roku 1931 władze Bawarii znowu wysunęły się na czoło w walce 
z ludem Bożym. Za pretekst posłużyła im błędna interpretacja 
nadzwyczajnego zarządzenia z 28 marca 1931 roku w sprawie rozruchów 
politycznych, co wykorzystały dla obłożenia zakazem literatury badaczy 
Pisma świętego. Dnia 14 listopada 1931 roku skonfiskowano nasze książki 
w Monachium. Cztery dni później władze policyjne w Monachium wydały 
zarządzenie, obowiązujące w całej Bawarii, o zakazie wszelkiej literatury 
badaczy Pisma świętego. Naturalnie bracia natychmiast podjęli akcję 
apelacyjną. W lutym 1932 roku rząd Górnej Bawarii potwierdził ten zakaz. 
Przeciwko tej decyzji natychmiast wniesiono zażalenie do bawarskiego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które jednak 12 marca 1932 roku
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zostało odrzucone jako »nieuzasadnione«. W ślad za tą decyzją prefekt 
policji w Magdeburgu stanął 14 września 1932 roku w naszej obronie, 
kiedy oświadczył: »Stwierdzamy, że Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Badaczy Pisma Świętego jest społecznością zajmującą się wyłącznie 
sprawami religijnymi. Do tej pory nie przedsiębrało ono żadnych 
politycznych wystąpień. Nie stwierdzono też żadnych antypaństwowych 
tendencji«. Jednak trudności wzrastały z miesiąca na miesiąc, również 
winnych częściach Niemiec...” (Działalność Świadków Jehowy w 
Niemczech w czasach nowożytnych. Według Rocznika świadków Jehowy na 
rok 1974 1975 s. 20).

„Wrogość przybierała na sile i przy końcu roku 1932 wytoczono nie 
mniej niż 2335 procesów sądowych. Mimo tych trudności rok 1932 okazał 
się najlepszym rokiem pod względem produkcji publikacji Towarzystwa. 
W dniu 30 stycznia 1933 roku Adolf Hitler został kanclerzem Rzeszy. 
W dniu 4 lutego wydał rozporządzenie, zezwalające policji na konfiskatę 
literatury zagrażającej porządkowi publicznemu oraz bezpieczeństwu. 
Zarządzenie to ograniczało również wolność zbierania się i wolność prasy” 
{Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożytnych. 
Według Rocznika świadków Jehowy na rok 1974 1975 s. 20).

Jeszcze przypomnijmy etapy dochodzenia A. Hitlera do władzy:

1921 -  staje na czele NSDAP (partia istniała od 1919 r.);
1928 -  „Mimo zdobycia środków pieniężnych NSDAP nie zdobyła 

znaczącego poparcia w wyborach z 1928”;
1930 -  „Sukcesem okazały się dopiero wybory, które odbyły się dwa 

lata później”;
1932 -  w lipcu jego partia wygrywa wybory w Niemczech;
1933 -  w styczniu zostaje kanclerzem Niemiec;
1934 -  zostaje prezydentem i szefem rządu (Wódz).
https://pl.wikipedia.org/wiki/

Narodowosocjalistyczna_Niemiecka_Partia_Robotnik%C3%B3w

Jak widać, można przypuszczać, że odrzucenie nauki o Żydach i 
syjonizmie w roku 1932, przez Towarzystwo Strażnica, miało związek z 
prześladowaniem Świadków Jehowy w Niemczech. Tym bardziej, gdy 
Hitler zaczął coraz więcej znaczyć w tym kraju i rozpoczął marsz do 
władzy.
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Sędzia Rutherford mógł poświęcić naukę o Żydach, by ratować 
reputację Świadków Jehowy i majątek amerykański w Niemczech. Oto jak 
walczono o skonfiskowane amerykańskie majętności Towarzystwa 
Strażnica na terenie Niemiec:

„Tych wiernych chrześcijan fałszywie obwiniano, że się sprzymierzyli z 
żydami, marksistami i anty-narodowymi socjalistami. Nie zawiadomiwszy 
uprzednio świadków Jehowy o tych podejrzeniach i nie udzieliwszy im 
żadnej sposobności złożenia dowodu nieprawdziwości tych obwinień, a 
więc nie stwierdziwszy wcale faktów, rząd hitlerowski wydał 4 kwietnia
1933 r. rozporządzenie, przez które zakazana została działalność 
wspomnianego zrzeszenia, świadków Jehowy, i skonfiskował posiadłość 
Towarzystwa, która wówczas przedstawiała wartość jakich 2 500 000 
marek. Ta konfiskata była naruszeniem traktatu, istniejącego między 
Stanami Zjednoczonemi a Niemcami, a ponieważ chodziło o korporację 
amerykańską, interwenjował rząd amerykański, na skutek czego dnia 28 
kwietnia 1933 r. konfiskatę zniesiono i posiadłość zwrócono prawowitym 
właścicielom. Dnia 24 czerwca 1933 r. rząd niemiecki bez uprzedniego 
zawiadomienia i znowu nie przekonawszy się o faktach, ponownie 
skonfiskował posiadłość Towarzystwa i zakazał jego działalności w 
Niemczech. Rząd Stanów Zjednoczonych na podstawie postanowień 
wspomnianego traktatu ponownie interwenjował na rzecz Towarzystwa, a 
w październiku 1933 r. rząd niemiecki znowu cofnął konfiskatę 
posiadłości. Jednak wciąż jeszcze wzbrania się zezwolić Towarzystwu 
posługiwać się swoja własnością do kontynuowania swej pracy. Rząd 
niemiecki obwieścił przez swoje władze, że Strażnica Towarzystwo 
Biblijne i Broszur i Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma 
Świętego z powodu konfiskaty mogą wystąpić z zażaleniem i wnieść 
skargę do sadów niemieckich. bv dochodzić swych praw. To uczyniono: 
ale gdv Towarzystwo udało się na tę drogę, rząd niemiecki poprostu 
zaprzeczył mu prawa prowadzenia takich procesów. Tymczasem władze 
niemieckie skonfiskowały wielką część majątku Towarzystwa w innych 
ziemiach Rzeszy Niemieckiej, wiele z tego zniszczyły, rozwiązały zbory i 
zakazały świadkom Jehowy zgromadzać się celem badania Biblji; zabrano 
im książki, biblje i inną literaturę i wielu z tych wiernych chrześcijan 
zamknięto w więzieniu i obozach koncentracyjnych” (Złoty Wiek 15.06
1934 s. 3).

Stosunek Hitlera do Żydów znany był powszechnie od wielu lat, gdy 
zaczynał on karierę polityczną. Jeśli więc Świadków Jehowy uważano za
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amerykańską „sektę żydowska”, to nie można dziwić się takim działaniom 
kanclerza.

Ciekawe, że jeden z późniejszych prawników Towarzystwa Strażnica 
był kiedyś obrońcą Hitlera, gdy miał on kłopoty z prawem:

-Jeden z adwokatów Towarzystwa, który swego czasu bronił Hitlera i 
jego towarzyszów, gdy się znajdowali w trudnem położeniu, nie uzyskał 
przystępu do kanclerza Rzeszy. Wiele listów i telegramów skierowano do 
prezydenta Rzeszy von Hindenburga, do kanclerza Rzeszy Hitlera i do 
innych urzędników z prośbą o zaprzestanie prześladowania chrześcijan i o 
obronę wolności wiary i sumienia w Trzeciej Rzeszy; wszystko jednak było 
daremne. Ostateczne ostrzeżenie skierowano listem z dnia 9 lutego do 
Hitlera” (Złoty Wiek 15.06 1934 s. 15 [ang. 25.04 1934 s. 462-463]).

Trzeba tu dodać, że władze niemieckie nie wierzyły nawet w to (a może 
nawet nie wiedziały), iż Towarzystwo Strażnica odrzuciło w roku 1932 
naukę o Żydach. Bo jeśli ktoś o nich nauczał od roku 1879, to dlaczego by 
nagle ta wykładnia miała zniknąć?

Hitler i jego ludzie nie studiowali przecież na bieżąco nauk i publikacji 
Świadków Jehowy!

Oto doniesienie z prasy niemieckiej z roku 1933, cytowane przez Złoty 
Wiek, w którym nadal uważa się Świadków Jehowy za „żydowskie 
przedsiębiorstwo pana Rutherforda” i „żydowską sektę”:

„Następujące wypadki wystarczą do potwierdzenia faktu, że w Trzeciej 
Rzeszy w nieprawny sposób prześladowano i jeszcze się prześladuje 
chrześcijan, a mianowicie wbrew zasadom, głoszonym przez urzędników 
rządu niemieckiego.
Wyciąg z dziennika »Heilbronner Tagblatt« z 15.11.33.

Świadkowie Jehowy!
Z tych głupców, którzy dawniej zwali się »Badaczami Pisma Św.«, 

wciąż jeszcze grupka zasmradza duchowe powietrze Heilbronnu, 
aczkolwiek w całych Niemczech zakazane jest to żydowskie 
przedsiębiorstwo pana Rutherforda z Ameryki, cierpiącego na 
rozmiękczenie mózgu. (...)

Wzywamy szczególnie kobiety niemieckie, by bezwzględnie, i jak 
najprędzej przerwały wszelkie stosunki handlowe ze zwolennikami tei 
sekty żydowskiej” (Złoty Wiek 15.06 1934 s. 8).
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Patrz też: jw. s. 8, o Rutherfordzie -  „żydowską maścią swego 
amerykańskiego mistrza”; „Pozbawiajmy ich wszelkiego poparcia i 
pozostawmy ich samych z ich żydowskim bajcem”;

jw. s. 9-10, o finansowaniu przez Żydów -  „Cóż widzi ten pan w swem 
urojeniu? Przedewszystkiem nie może zaprzeczyć faktu, że publikacje 
sędziego Rutherforda rozpowszechnione zostały w niezliczonych miljonach 
egzemplarzy. Uderza go jednak to, że »oddawane są po tak niskich cenach 
groszowych, iż o zysku wcale nie może być mowy«. Naturalnie zdaniem 
jego »niezbędny był stały i znaczny zasiłek pieniężny, który może 
dosięgną! granicy x-miljonów«. A od kogóż miałby ten zasiłek pochodzić, 
jeśli nie od żydów? Że to było możliwe tylko dzięki nie samolubnemu 
poświęceniu i wielkim ofiarom wszystkich tych, co w tej pracy brali udział, 
to przechodzi jego pojęcie”.

Oto wcześniejsze, z roku 1921, postrzeganie działań Towarzystwa 
Strażnica w Niemczech:

„Nieprzyjaciel w Niemczech, nie wiedząc co więcej zarzucić Badaczom 
Pisma Świętego, powiada teraz, że nasza praca jest żydowska propagandą, 
za pieniądze bogatych Żydów w Ameryce. W rzeczywistości jednak, jak 
wszystkim wiadomo, żaden Żyd nie dał jeszcze ani centa na szerzenie 
Ewangelii przez zabiegi Towarzystwa” (Strażnica 01.01 1922 s. 7 [ang. 
15.12 1921 s. 375]).

„Już w 1921 roku Świadków, nazywanych wówczas Poważnymi 
Badaczami Pisma Świętego (Ernste Bibelforscher), oskarżano 
o powiązania z żydowskimi ruchami wywrotowymi. Badaczy Pisma 
Świętego piętnowano jako niebezpieczne bolszewickie »robactwo 
żydowskie«, mimo że nigdy nie podano żadnych dowodów na 
potwierdzenie tych zarzutów” {Przebudźcie się! Nr 13, 1998 s. 11).

Zauważmy, jak ten rok 1921, dotyczący postrzegania badaczy Pisma 
Świętego w Niemczech, zbiegł się z przytoczonymi wcześniej słowami o 
Hitlerze:

„1921 -  staje na czele NSDAP (partia istniała od 1919 r.)”

Jeśli Świadkowie Jehowy byli postrzegani w Niemczech jako żydowska 
sekta, czy sponsorowani przez Żydów, to nawet nie dziwi stosunek 
hitlerowców do nich, dla których największym wrogiem byli Żydzi.
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Tak więc odcinanie się od Żydów przez Świadków Jehowy (od roku 
1932) miało oczyścić ich od nazywania „sektą żydowską” czy 
„przedsiębiorstwem żydowskim”.

Porzucenie nauki o Żydach w roku 1932 nic nie dało, było też 
spóźnione. Gdyby tego dokonano wiele lat wcześniej, to być może 
społeczeństwo i władze niemieckie dowiedziałyby się o tym z czasem. 
Skończyło się to delegalizacją Świadków Jehowy w Niemczech, jako 
„sekty żydowskiej”, popierającej syjonizm.

Nie będziemy tu omawiać poszczególnych etapów walki Towarzystwa 
Strażnica w Niemczech z ekipą Hitlera, ale warto wspomnieć, że 
początkowo chciano mu się przypodobać (jeszcze w czerwcu 1933 roku), 
jednak nie dało to oczekiwanego efektu:

„Do egzemplarza przesłanego Hitlerowi dołączono list, w którym 
między innymi napisano: »Kierownictwo Towarzystwa Strażnica 
w Brooklynie było zawsze przyjaźnie usposobione względem Niemiec. 
W roku 1918 prezes Towarzystwa i siedmiu członków zarządu w Ameryce 
zostało skazanych na 80 lat pozbawienia wolności za to, że prezes nie 
zgodził się, aby dwa wydawane przez niego w Ameryce czasopisma były 
wykorzystywane do propagandy wojennej przeciwko Niemcom.«” 
(Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożytnych 1975 
s. 21).

Później Towarzystwo Strażnica groziło Hitlerowi zniszczeniem w 
Armagedonie:

„Dane jest ostrzeżenie, że wszystkich, którzy się sprzeciwiają Bogu i 
jego Królestwu, wyniszczy Pan w Armagedonie. To oświadczenie i 
ostrzeżenie rząd Pański zlekceważył” (Złoty Wiek 15.06 1934 s. 5).

Przypomnijmy też, że zarówno Russell, jak i Rutherford, wygłaszali 
wcześniej w Niemczech kazania o syjonizmie. Ludzie i władze o tym 
słyszeli, bo wydarzenia te były reklamowane i nagłaśniane, nawet w prasie:

„Znamiennym wydarzeniem roku 1911 było wygłaszanie przez brata 
Russella w Niemczech wykładu na temat »Syjonizm w proroctwie«, co 
w niejednym wypadku wywołało oburzenie wśród słuchaczy. Na przykład 
w Berlinie nastąpiło zakłócenie porządku i blisko 100 osób zaraz na 
początku przemówienia opuściło salę, podczas gdy około 1400 osób
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pozostało i uważnie śledziło do końca wywody brata Russella”
(Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożytnych 1975 
s. 5).

Już co najmniej w roku 1922 Rutherford wspomniał, że właśnie w 
Niemczech stawia się jego organizacji zarzut, że jest finansowana przez 
Żydów:

„Brat Rutherford przedsięwziął w roku 1922 długą podróż po Europie 
(...) W Monachium brat Rutherford przemawiał w przepełnionym cyrku 
»Zirkus Krone« do 7000 osób. Przed rozpoczęciem wykładu dowiedziano 
się, że wśród obecnych znajduje się grupa antysemitów i pewna ilość 
jezuitów, którzy przyszli jedynie po to, by wywołać zamieszanie i jeśli się 
tylko da, rozbić zebranie. Brat Rutherford powiedział do zebranych 
»W tvm mieście (MonachiumJ i gdzie indziej mówi się, że 
Międzynarodowe Zrzeszenie Badaczy Pisma świętego jest finansowane 
przez Żvdów«. Zaledwie to powiedział, gdy usłyszano okrzyki: »To 
prawda!« Jednak brat Rutherford swą dobitną i przekonującą mową zmusił 
wichrzycieli do milczenia, chociaż usiłowali zawładnąć sceną, aby nie 
dopuścić do kontynuowania wykładu” (Działalność Świadków Jehowy w 
Niemczech w czasach nowożytnych 1975 s. 12).

Rutherford jeżdżąc po świecie w drugiej połowie lat 20. XX wieku, 
wygłaszał głównie dwa przemówienia do Żydów, także w Niemczech:

Jews Returning to Palestine (Powrót Żydów do Palestyny);
Palestine for the Jew—Why? (Palestyna dla Żyda dlaczego?).

Jedną z ostatnich takich mów wygłaszał w sąsiedniej Szwajcarii w roku 
1927 (patrz ang. Strażnica 01.12 1927 s. 356). Wydaje się, że w kolejnych 
latach Rutherford głosił Żydom już tylko poprzez swoje książki wydane w 
latach 1925, 1927 i 1929, kolportowane wśród nich przez jego głosicieli 
oraz poprzez kazania radiowe. Nie sposób w publikacjach znaleźć ogłoszeń 
o kolejnych bezpośrednich spotkaniach z Żydami, jak bywało dawniej. W 
każdym razie wizyty Rutherforda w Niemczech były bardzo częste. Prócz 
wspomnianego roku 1922, wymienia się w publikacjach lata 1923, 1924, 
1925, 1926, 1929, 1931 i 1933, a być może i w innych latach gościł on w 
biurze niemieckim lub na kongresach (o czym informują Strażnice z tych 
lat i poniższe źródło). W roku 1920 nie otrzymał on zgody na wjazd do 
Niemiec i spotkał się w Szwajcarii ze swymi głosicielami z pewnej części
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Niemiec (Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach 
nowożytnych. Według Rocznika świadków Jehowy na rok 1974 1975 s. 11).

Poniżej relacja z roku 1926, dotycząca wydania nowej publikacji, 
właśnie dla Żydów, także w Niemczech, w Magdeburgu (poniższe słowa 
padły na kongresie w tym mieście):

„Ubiegłego grudnia brat Rutherford wręczył mi kopję manuskryptu na 
nową książkę, zatytułowaną Pociecha dla Żydów. W miesiącu czasu 
wydrukowaliśmy 225,000 egzemplarzy tej książki, które w przeciągu 
sześciu tygodni prawie zupełnie się rozeszły. Drugi nakład 150,000 
pozostał w fabryce w chwili, kiedy brat Rutherford i ja  odjechaliśmy do 
Europy. Książka ta jest inną błyskawicą, która usunie wielką powłokę 
ciemności z ziemi. Ona opisuje dlaczego tak wiele wprost cudownych 
rzeczy dzieje się teraz w Palestynie. Nathan Straus. bvć może najbogatszy 
Żyd w świecie. otrzymał pierwszy egzemplarz z prasy i czytał tę książkę z 
wielkiem zadowoleniem. Bratu Rutherfordowi on napisał dwa śliczne listy 
odnośnie tej książki. Jest to wprost nadzwyczajne dzieło. Ono wykazuje 
cały plan wieków na podstawie Starego Testamentu. (...) Książka ta została 
już przetłumaczona na język niemiecki, żargoński i hebrajski [w ang. 
German, Yiddish and Hebrew]. Książka ta w tych trzech językach jest 
drukowana w Magdeburgu i w niedługim czasie będzie gotową do 
rozpowszechnienia wśród ludzi” (Strażnica 01.08 1926 s. 231 [ang. 01.07 
1926 s. 199]).

Co mógł sobie pomyśleć przeciętny Niemiec, słysząc słowa o 
najbogatszym Żydzie na świecie, o Żydach i cudach w Palestynie oraz ich 
kontaktach z Towarzystwem Strażnica?

Tak więc odbierano Świadków Jehowy w Niemczech według tego, jak 
publicznie nauczali oni o Żydach i syjonizmie.

Natomiast przewodniczący Biura Oddziału w Niemczech postrzegany 
był też jako Żyd:

„Gazeta The National Socialist opublikowała długi artykuł przeciwko 
nam, w którym stwierdzono między innymi, że Charles Taze Russell bvł 
Żydem, a Żyd. Balzereit. kierował praca w Niemczech. W dalszej części 
artykułu stwierdzono, że udowodniono, iż Żydzi w Ameryce dawali 
pieniądze na te prace...” (ang. Rocznik Świadków Jehowy 1942 s. 202 -  The 
newspaper The National Socialist published a long article against us in 
which it was stated amongst other things that Charles Taze Russell was a
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Jew, and that a Jew, Balzereit, had directed the work in Germany. The 
article further stated that it had been proved that Jews in America had 
given money for the work...).

Trzeba tu dodać, że Towarzystwo Strażnica choć po delegalizacji w 
Niemczech pisało bardzo wiele negatywnie o Hitlerze, to jednak wcześniej 
też krytykowało jego rządy, o czym mu być może doniesiono. Oto takie 
teksty z lat 1931-1932:

„Wraz z potęgującym się z dnia na dzień kryzysem gospodarczym i 
socjalnym występują coraz to nowi znachorzy, zalecający światu swoje 
leki. Ścierają się przytem wrogie sobie prądy i wyznawcy każdego 
kierunku uważają, że reprezentowane przez nich idee jedynie zapewnić 
mogą ludzkości zbawienie. W państwach najbardziej dotkniętych kryzysem 
ci propagatorzy ludzkich środków leczniczych najsilniej występują ze 
swemi hasłami, a czego nie mogą osiągnąć przy pomocy propagandy i 
kłamstwa wszelkiego rodzaju, tego wreszcie dokonać ma twarda pięść i 
miecz. Wystarczy przyjrzeć się Rzeszy Niemieckiej, podejmującej 
spazmatyczne wysiłki, aby się opędzić tym licznym »dobroczyńcom 
ludzkości«. Zdaniem Hitlera na przykład muszą się w Niemczech najpierw 
potoczyć głowy, zanim będzie mogła nastać zmiana na lepsze” (Złoty Wiek 
01.06 1931 s. 174).

„Hitlerowcy, rwący się tam wszystkiemi siłami do władzy, zapowiadają 
jako preludjum swych rządów, że się »potoczą głowy« i to nietylko 
znienawidzonych przez nich żydów, lecz własnych ich pobratymców, 
Niemców z krwi i kości, za to tylko, że mają odwagę przeciwstawić się 
doktrynie hitlerowskiej” (Złoty Wiek 01.10 1932 s. 298).

Angielski Złoty Wiek z 31 sierpnia 1932 roku podaje informacje o 
„faszystowskiej partii Hitlera” (s. 762), a inne czasopismo wspomina o 
„gangsterach i chuliganach typu nazistowskiego lub hitlerowskiego” (ang. 
Złoty Wiek 07.12 1932 -  gangsters and hoołigans o f the Nazi or Hitler 
type).

Te i inne wypowiedzi Towarzystwa Strażnica nie mogły też pozostać 
bez wpływu na postrzeganie Świadków Jehowy przez Hitlera.

Kolejne czynniki mogące mieć wpływ na odrzucenie Żydów przez J.
F. Rutherforda
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W Internecie wskazywane są też inne przyczyny, które mogły mieć 
wpływ na odrzucenie przez Rutherforda Żydów. Do nich zalicza się kryzys 
na giełdzie amerykańskiej (tzw. Wielki Krach), do którego oni mieli się 
przyczynić (tu wskazuje się dodatkowo na to, że w związku z tym 
środowiska bogatych Żydów zaprzestały finansować Towarzystwo 
Strażnica), a także prześladowanie Żydów, też w Ameryce (Świadkowie 
Jehowy nie chcieli być utożsamiani z Żydami, by ominąć restrykcje, które 
ich dotykały). Oto takie przykładowe wypowiedzi internetowe:

Warto zauważyć, że w tym czasie, po katastrofie na Wall Street w 1929 
roku, fala antysemityzmu przetoczyła się po Stanach Zjednoczonych, który 
społeczności żydowskie w tym kraju dotychczas nie dotykał (Illman i 
Harviainen 1992, 171).

https://medium.com/@janhaugland/the-successor-problem-
ed79df215f80

W sumie w trakcie Wielkiego Kryzysu życie odebrało sobie czterdzieści
tysięcy osób.

Przez jakiś czas warunki życia ludności stale się pogarszały. Nic 
dziwnego, że rozpoczęło się poszukiwanie winnych. Dla dużej części 
społeczeństwa stali się nimi oczywiście Żydzi. „Antysemityzm podczas 
Kryzysu i w latach poprzedzających II wojnę światową osiągnął poziom 
niespotykany ani wcześniej, ani później” -  komentuje badaczka Barbara S. 
Burstin.

W USA pojawiały się organizacje, które widziały w Żydach zagrożenie 
dla USA i -  szerzej -  chrześcijaństwa. Zdarzały się przypadki atakowania 
ich na ulicach i bezczeszczenia synagog. Sytuację pogorszyło jeszcze 
dojście Hitlera do władzy -  jego idee były w USA przyjmowane i 
rozpowszechniane. Doszło do tego, że obawy przed Żydami wyrażali 
przedstawiciele wszystkich warstw społeczeństwa, jak na przykład Henry 
Ford. Statystyki mówią zresztą same za siebie. W 1938 roku 41% 
Amerykanów uznało, że Żydzi mają za dużą władzę w USA, a 20%> 
opowiedziało się za ich usunięciem poza granice kraju.

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2018/01/20/cwierc-miliona-
wyglodzonych-dzieci-fala-gwaltow-i-samobojstw-o-tvch-faktach-ze-
swojej-historii-amerykanie-wola-nie-mowic/
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Tak więc negatywne postrzeganie Żydów w USA mogło mieć też 
wpływ na J. F. Rutherforda, który chciał od nich się odciąć.

Późniejsze jego słowa mogą na to wskazywać:

„W roku 1884 naśladowcy Jezusa Chrystusa utworzyli korporację pod 
prawami Stanu Pensylwanja, a której to korporacji dane było imię Zion’s 
Watch Tower Bibie & Tract Society. Słowo »Syjon« (Zioń) często ukazuje 
się w Biblji i jest jednem z imion, które dał Jehowa swej naczelnej 
organizacji. Nadane tej korporacji imię »Svion« nie odnosi się do 
organizacji Żydów, której nazwa jest »Svjonizm«. Po temu wzmiankowane 
imię korporacji było według prawa Stanu Pensylwanja i ustawy sądu 
zmienione na Watch Tower Bibie & Tract Society; i będący na ziemi 
wierni naśladowcy Jezusa Chrystusa trzymają to imię swej korporacji aż po 
dziś dzień. Lecz nigdy żaden Żyd nie miał nic do czynienia w podpieraniu 
lub pomaganiu Watch Tower Bibie & Tract Society” (Strażnica 01.02 1934 
s. 43 [ang. 01.01 1934 s. 11]).

Prześladowania Żydów (czy antysemityzm), szczególnie w Niemczech, 
akcentowane są nawet w publikacjach Świadków Jehowy:

„Usposobienie przeciwko Żydom w żaden sposób nie zanikło. W 
Niemczech dwie z politycznych partyj reprezentowane do niedawnych 
czasów przez więcej jak trzydzieści procent w Niemieckim Reichstagu są 
otwartemi anty-Semitystami. -  »Prześladowanie Żydów w Europie«, S. M, 
Boulton.

Socjaliści i Komuniści, chociaż są w opozycji do antysemityzmu, a to 
tylko dlatego, że niektórzy z ich wodzów są pochodzenia żydowskiego, 
jednakowoż członkowie powyżej wymienionych partyj trzy lata temu 
podczas rozruchów w Dresden, krzyczeli: »Precz ze Żydami!« To dobitnie 
wykazuje, że zajątrzenie to jeszcze egzystuje w umysłach ludzkości” (Złoty 
Wiek 01.01 1928 s. 8 [ang. 29.06 1927 s. 632]).

„Hitlerowcy, rwący się tam wszystkiemi siłami do władzy, zapowiadają 
jako preludjum swych rządów, że się »potoczą głowv« i to nietylko 
znienawidzonych przez nich żydów, lecz własnych ich pobratymców, 
Niemców z krwi i kości, za to tylko, że mają odwagę przeciwstawić się 
doktrynie hitlerowskiej” (Złoty Wiek 01.10 1932 s. 298).

Antysemityzm w Niemczech (wspomniany w publikacjach w latach 
1927-1928) jest dla nas szczególnie istotny, bo zbiega się z
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prześladowaniem Świadków Jehowy w tym kraju, szczególnie od roku 
1926, jak cytowaliśmy powyżej. To też wskazuje, że Towarzystwo 
Strażnica mogło chcieć się odciąć od Żydów, by nie było postrzegane jako 
„sekta żydowska”, jak opisaliśmy powyżej. To odcięcie się nastąpiło 
jednak zbyt późno.

Cofnijmy się w czasie. Towarzystwo Strażnica podaje, że już w 
dawniejszych latach, jeszcze przed wspomnianym rokiem 1926, gdy 
utworzyło ono biuro prawne w Niemczech, Żydzi byli tam prześladowani:

„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” {Życie 1929 s. 147; por. s. 166).

Jeśli więc Żydów prześladowano jeszcze na długo przed rokiem 1927, a 
Towarzystwo Strażnica uważano za „sektę żydowską” (lub sponsorowaną 
przez Żydów), to konsekwentnie i na Świadków Jehowy przeniósł się 
objaw antysemityzmu. Znów wymieniony rok 1927 (jako czas 
zorganizowania syjonizmu) zbiega się z utworzeniem biura prawnego w 
Niemczech w roku 1926, gdy szczególnie rozpoczęto utrudniać działania 
Towarzystwa Strażnica.

Co ciekawe, słowa „Syjonizm oficjalnie zorganizowany został w roku 
1927” {Życie 1932 s. 147, Nakład 1,585,500), we wcześniejszych książkach 
zostały oddane inaczej, z inną datą „1897”: Zionism was officially 
organized in 1897 {Restoration 1927 s. 78; Comfort for the Jews 1925 s. 
78).

Prawdopodobnie jest to błąd w polskiej edycji książki, gdyż opisywane 
wydarzenia dotyczą roku 1897, a w angielskiej edycji, z mniej więcej tym 
samym nakładem, też wymieniony jest rok 1897, a nie 1927 (ang. Życie 
1929 s. 156 [Nakład 1,000,000 i 1,570,500]).

Również w edycji polskiej, w innym miejscu, wymieniono rok 1897: 
„Syjonizm zorganizowany został jako związek w roku 1897 w Bazylei, 
Szwajcarii...” {Życie 1932 s. 167).

Czy wydarzyło się coś jednak w roku 1927? Wikipedia, w haśle 
Syjonizm religijny, podaje o tym czasie takie oto słowa:

82



Mimo problemów z otrzymaniem ziemi dla osadników i utrudnień przy 
otrzymaniu funduszy na działalność Ha-Poel ha- 'Mizrachi zaangażował się 
w tworzenie osiedli rolniczych w Palestynie. W 1927 roku ruch otrzymał 
pierwszy raz ziemie pod budowę. Do końca lat 30. XX  wieku Ha-Poel ha- 
Mizrachi utworzył takie moszawy jak: Kfar Chasidim, Kfar Pines, Kfar 
Awraham, Kfar ha-Ro 'e. Eljasziw i Kfar Ja ’awec.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Syjonizm_religijny

Widzimy, że to nie głównie ‘refleksja teologiczna’ J. F. Rutherforda 
mogła mieć wpływ na zmianę interpretacji tekstów Starego Testamentu, 
dzięki której ‘przeniesiono’ te fragmenty z „Izraela cielesnego” na „Izraela 
duchowego”, czyli na pomazańców z Towarzystwa Strażnica. To, że akurat 
w roku 1932 dokonano zmiany tej wykładni, może wydawać się celowe lub 
przypadkowe.

Główną przyczyną wskazanej nowej nauki tej organizacji mogła być 
chęć odcięcia się od utożsamiania Świadków Jehowy z „sektą żydowską” 
lub sponsorowaną przez Żydów.

Prócz tego prześladowanie i antysemityzm, dotykający Żydów, przy 
okazji przerzucany był również na Świadków Jehowy.

W związku z tym strach przed utratą majątku organizacji w Niemczech, 
do czego i tak doszło, skłonił Towarzystwo Strażnica do odrzucenia 
pozytywnej nauki o Żydach.

Było to spóźnione działanie, podjęte i ogłoszone w książce pt. 
Usprawiedliwienie, wydanej dopiero w połowie roku 1932 (gdy Hitler ze 
swą partią doszedł do pełni władzy). Tymczasem przez wiele lat, od roku 
1879 do początków roku 1932, Towarzystwo Strażnica uczyło o Żydach 
mających być zarządzającymi na ziemi (wraz z Izraelitami ze Starego 
Testamentu, tak zwanymi „książętami”), a rodzący się i rozrastający 
syjonizm miał być prognostykiem tych rzeczy.

Nie udało się Świadkom Jehowy na czas zmienić poglądu opinii 
publicznej, co do swych zmienionych nauk. Wszystko to zakończyło się 
konfiskatą amerykańskiego majątku Towarzystwa Strażnica w Niemczech i 
delegalizacją Świadków Jehowy (1933) i na dodatek już na kilka lat przed 
rozpoczęciem się wojny w roku 1939. Co działo się w jej trakcie, wszyscy 
wiemy.
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Paradoks związany z „drutem kolczastym”

Rutherford do końca lat 20. XX wieku, a nawet jeszcze do roku 1933 
nauczał (patrz Strażnica 01.05 1934 s. 141 [ang. 01.06 1933 s. 174]), że 
Chrystus powrócił niewidzialnie w roku 1874 i oznaką Jego „obecności” 
były wszelkie wynalazki, łącznie z „drutem kolczastym”:

„Dopiero w r. 1874, przyjścia naszego Pana, zorganizowano pierwszą 
organizację robotniczą. Od tego czasu światło wiedzy znacznie się 
powiększyło w dziedzinie wynalazków, których jest za wiele, aby je tu 
wyliczyć. Wymieńmy tylko te z główniejszych, które odkryto po roku 
1874, w dalszy dowód obecności naszego Pana. Główniejsze wynalazki są: 
maszynki do dodawania, latawce, glin, antyseptyczna chirurgia, sztuczne 
farby, samochody, kolczasty drut, rowery, karborund, ogniotrwałe kasy, 
celuloza, korespondencyjne szkoły, centryfugi do oddzielania śmietany, 
opis najciemniejszej Afryki, parowe pługi, Boski Plan Wieków, 
elektrowozy, dynamit, windujące schody, gazolinowe motory, żniwiarki, 
świetlny gaz, indukcyjne motory, linotypy, maszyny do wyrabiania 
zapałek, monotypy, migawkowe obrazki, północny i południowy biegun, 
kanał Panamski, pasteuryzacya, promienie Roentgena, maszyny do szycia 
trzewików, bezdymny proch, submaryny, rad, drapacze chmur, podziemna 
kolej, fonografy, telefony, maszynki do pisania, maszynki do czyszczenia 
dywanów zapomocą powietrza, i telegraf bez drutu” (Harfa Boża 1921, 
1930 s. 243).

Patrz też podobne słowa: Stworzenie 1928 (ang. 1927) s. 340-341.

Paradoksem jest to, że ten objaw błogosławieństwa, czyli wynaleziony 
„drut kolczasty”, stał się w kilka lat później dla Świadków Jehowy 
symbolem ich niewoli w hitlerowskich obozach koncentracyjnych.
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Niekonsekwencja -  nauczanie po roku 1932 w polskich 
publikacjach o powrocie Żydów do Palestyny

W tym rozdziale ukazujemy pewną niekonsekwencję Towarzystwa 
Strażnica. Chodzi o to, że choć odrzucono syjonizm i Żydów w roku 1932, 
to jednak książki i broszury o tych zagadnieniach po polsku ukazywały się 
dopiero po roku 1932, niektóre nawet w latach 1934-1935. Natomiast 
kluczowa angielska książka (Usprawiedliwienie), odrzucająca te nauki nie 
została wcale w Polsce wydana!

W publikacjach polskich na ogół podawano tylko rok Copyright książek 
i broszur, a nie datę rzeczywistego wydania polskiego. Tę ostatnią na ogół 
podawano w Strażnicy i dlatego cytujemy komunikaty Towarzystwa 
Strażnica, które informują, kiedy dana publikacja została wydrukowana.

Usprawiedliwienie -  nigdy nie wydane po polsku

Jak wspomnieliśmy, przełomowa książka z roku 1932 pt. Vindication, to 
znaczy Usprawiedliwienie (tomy II i III), odrzucająca Żydów, nie ukazała 
się nigdy w języku polskim! Po angielsku ogłoszono jej wydanie na 
początku czerwca, informując, że dystrybucja książki zacznie się 15 lipca 
1932 roku (ang. Strażnica 01.06 1932 s. 162).

Pozostaje więc otwarte pytanie: kiedy polscy Świadkowie Jehowy 
dowiedzieli się o tym, że „powrót Żydów do Palestyny” nie jest oznaką 
błogosławieństwa Bożego?

Jak zobaczymy poniżej, nasi krajowi głosiciele tej organizacji nadal w 
roku 1932 i później, świadomie lub nieświadomie, nauczali o 
błogosławieństwach dla Żydów i syjonizmie.

Proroctwo -  wydane po polsku w roku 1934

Książka pt. Proroctwo, wydana po angielsku w roku 1929, ukazała się 
w języku polskim dopiero w roku 1934 (Copyright 1929)\

Zawierała ona naukę o powrocie Żydów do Palestyny, jako wypełnieniu 
się proroctw Boga:

„Niniejszym zawiadamia się wszystkich interesantów prawdy, że 
ostatnio wydrukowane zostały trzy dzieła w następującej formie: Książka
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Proroctwo i broszury Ucieczka do Królestwa i Rozdział Ludzi” {Strażnica 
15.05 1934 s. 146).

„Przez swego proroka przepowiedział Jehowa koniec czasów narodów i 
początek panowanie Chrystusowego i oświadczył, że to znamionowane 
będzie przez wojnę światową (...) zebranie Żydów do Palestyny i 
połączenie się organizacyj nominalnego chrześcijaństwa” {Proroctwo 
[1934, Copyright 1929] s. 253).

Światło -  wydane po polsku w roku 1934

Książka pt. Światło, wydana po angielsku w roku 1930, ukazała się w 
języku polskim dopiero w roku 1934 {Prawo nakładu 1930)\

Zawierała ona naukę o powrocie Żydów do Palestyny, jako wypełnieniu 
„proroctw Bożych”:

„NOWE WYDAWNICTWA
Niniejszym zawiadamia się braci i wszystkich przyjaciół prawdy, że 

ostatnio wyszły z pod prasy drukarskiej dwa nowe wydawnictwa w formie 
książek. Dzieła te napisał z woli Bożej sędzia Rutherford, używając Pisma 
Św. jako głównej podstawy i naocznych wydarzeń, które potwierdzają 
prawdziwość postawionych wywodów. Odkrywają i pojaśniają one wiele 
faktów i proroctw, które Bóg przepowiedział przez swoich proroków. Tytuł 
tych wydawnictw jest: Światło, Tom I i Tom II, (...) Te dwa tomy Światło 
w płóciennej oprawie można nabyć w Stanach Zjed. za nadesłaniem 70 
centów w znaczkach pocztowych, lub Money Order tej samej wartości” 
{Strażnica 01.11 1934 s. 333).

„Od roku 1914 przebieg wypełnienia się Boskich proroctw wskazał, że 
rozpoczął się koniec złego świata, a mianowicie wraz z wojną światową, z 
głodami, morami, trzęsieniami ziemi, rewolucjami, powrotem żydów do 
Palestyny i później szem ogólnem uciemiężeniem i bezradnością narodów 
świata. To świadectwo o wypełnieniu się proroctw Bożych w wyraźny 
sposób dane zostało panującym mocarstwom świata...” {Światło [1934, 
Prawo nakładu 1930] 1.1, s. 139).

Co ciekawe tekst ten powtórzono w angielskiej Strażnicy w roku 1939, 
ale wstawiono w nim kropki [...] zamiast słów the return o f the Jews to 
Palestine (ang. Strażnica 15.07 1939 s. 220). Były to cytowane słowa z 
dawnego kongresu, z rezolucji pt. Świadectwo do władców świata.
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Książka pt. Życie, wydana po angielsku w roku 1929, ukazała się w 
języku polskim dopiero w roku 1932 (brak daty wydania; Prawo 
nakładowe 1929; Nakład 1,585,500), a więc w tym samym czasie, gdy w 
USA Rutherford odrzucił naukę o Żydach! Jej reklama ukazała się dopiero 
w październiku 1932 roku!

Zawierała ona naukę o powrocie Żydów do Palestyny, syjonizmie jako 
„objawie łaski dla Żydów”:

Sędzia Rutherford w swem nowem dziele p. t. »Życie« objaśnia i daje 
nam nieomylny dowód ze Słowa Stwórcy, że Jehowa przygotował dla 
człowieka możność otrzymania wiecznego życia na ziemi, oraz że ziemia 
ma być przemieniona w raj” (Złoty Wiek 01.10 1932 s. 300).

„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” (Życie 1932 [ang. 1929] s. 147).

Trzeba tu zaznaczyć, że powyższa publikacja wyznaczała trzy bardzo 
ważne daty dla Żydów: rok 1878 (pierwszy objaw łaski Bożej dla nich; jw. 
s. 147), rok 1918 i 1925 (kolejne etapy łaski; jw. s. 148-149).

Potwierdzeniem tego, że książkę pt. Życie po polsku wydano dopiero w 
roku 1932, są angielskie Roczniki z lat 1932-1933, które wskazują, kiedy w 
ofercie pojawiła się ona (dopiero Rocznik z 1933 roku wymienia Życie po 
polsku):

Life: English, African Dutch, Japanese, Spanish (1932 Year Book o f the 
International Bibie Students Association s. 40).

Life: English, Finnish, German, Greek, Hungarian, Italian, Polish. 
Russian, Portuguese English (1933 Year Book o f the International Bibie 
Students Association s. 26).

N a tamtym  kwiecie -  broszura wydana po polsku w latach 1935-1936

Życie -  wydane po polsku w  roku 1932
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Broszura pt. Na tamtym świecie, wydana po angielsku w roku 1932, 
ukazała się w języku polskim dopiero w roku 1935 lub 1936, a więc w 
czasie, gdy w USA Rutherford dawno już odrzucił naukę o Żydach! Obie 
polskie edycje nie zawierają roku wydania, ale takie dane jak:

Copyrighted 1933
Prawo nakładu 1935

Oto zaś komunikat z roku 1936 o zaistnieniu tej broszury i treść o 
Żydach:

„NOWE WYDAWNICTWA
Niniejszem zawiadamia się wszystkich czytelników Strażnicy i 

miłośników prawdy, że w ostatnim czasie wyszła z druku dalsza broszurka 
pod tytułem Na tamtym świecie (Hereafter) i jest gotowa do zamawiania i 
rozpowszechniania ludziom” {Strażnica 15.04 1936 s. 114).

„Inne wersety Pisma Św. wskazują, że łaska Boża powróci do Izraela i 
że posłuszni z tego ludu będą przywróceni do stanu doskonałości” (Na 
tamtym świecie 1935 [ang. 1932] s. 36-37).

Gdzie są umarli? -  broszura wydana po polsku w roku 1927 i 
drukowana nadal w roku 1932

Broszura pt. Gdzie są umarli?, wydana po angielsku w roku 1927 i 
1932, ukazała się w języku polskim w roku 1927 (po polsku robiono tylko 
dodruki tej wersji z roku 1927) i była drukowana co najmniej do roku 1937, 
a więc w czasie, gdy w USA Rutherford odrzucił naukę o Żydach!

„NOWA BROSZURA — GDZIE SĄ UMARLI?
Podajemy do wiadomości braciom i przyjaciołom, że już wyszła z pod 

prasy nowa broszura w języku polskim o 64 stronicach druku p. t.: Gdzie są 
Umarli? Broszura ta jest nader sensacyjnej treści, która wyświetla treściwie 
stan umarłych i wykazuje na uzasadnionych faktach, gdzie oni się 
rzeczywiście znajdują” (Strażnica 15.12 1927 s. 370).

„Królestwo Mesjasza obiecywane przez długie wieki już się 
przybliżyło. (...) O tym czasie Jezus przepowiedział, że miał się zaznaczyć 
wielkim uciskiem, mianowicie Światową Wojną, głodem, morem, 
rewolucją, oraz powrotem narodu żydowskiego do Palestyny. (Mateusza
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rozdział 24; Łukasza rozdział 21) Te proroctwa zaczęły się wypełniać w 
roku 1914” (Gdzie są umarli? 1927 s. 50 [ed. ang. 1927 s. 50; ed. ang. 
1932 s. 53]).

Patrz reklama tej broszury Ochrona 1937 s. 59.

Zloty Wiek -  czasopismo wydane w roku 1935

„Obecnie przypowieść ta może być rozumiana zarówno przez Izraela 
jak i przez pogan. Inne wersety Pisma Św. wskazują, że łaska Boża 
powróci do Izraela i że posłuszni z tego ludu będą przywróceni do stanu 
doskonałości. Nadszedł czas, kiedy wszyscy ludzie, Izraelici jakoteż 
poganie, mają otrzymać sposobność poznania prawdy. Kto zważa na 
prawdę i jest posłuszny Panu, temu przywrócone zostanie doskonałe życie i 
będzie tedy chwalił Jehowę Boga i mu radośnie służył” (Złoty Wiek 15.05 
1935 s. 11, napisane: Przez sędziego J. F. Rutherforda).

Widzimy zatem, że w polskich publikacjach, wydawanych jeszcze w 
latach 1932-1935, nadal uczono o specjalnych błogosławieństwach dla 
Żydów.

Jak długo jeszcze reklamowano te wydane w tamtym czasie książki i 
broszury? Odpowiedzi na to pytanie udziela nam następny rozdział.
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Niekonsekwencja -  reklamowanie i rozprowadzanie po 
roku 1932 angielskich i polskich publikacji o powrocie 

Żydów do Palestyny

Jak poniżej zauważymy, publikacje nauczające o Żydach i szczególnych 
błogosławieństwach dla nich, reklamowano i rozprowadzano w 
Towarzystwie Strażnica do połowy lat 40. XX wieku. Jest to dziwne, bo 
przecież naukę o syjonizmie odrzucono w roku 1932, a nadal w obiegu 
były książki i broszury z zupełnie inną wykładnią. Przedstawiamy poniżej 
poszczególne publikacje, podając do kiedy były one reklamowane i 
rozprowadzane, ale nie cytujemy już tu ich ponownie. Omawiamy razem 
książki i broszury angielskie oraz polskie. W pierwszej kolejności trzy 
publikacje specjalne dla Żydów.

Comfort fo r  the Jews

Broszura Comfort for the Jews (Pociecha dla Żydów) ukazała się po 
angielsku w roku 1925 (brak po polsku), a reklamowana była do roku 1932 
(Bulletin for Jehovah ’s Witnesses 01.06 1932 s. 3). Nakład broszury szybko 
się wyczerpał, a jak napisano, w roku 1929 treść jej wstawiono do książki 
pt. Życie. W roku 1932 rozprowadzano ją w językach: angielskim, 
niemieckim, hebrajskim i jidysz (jw. s. 3).

Restoration

Broszura pt. Restoration (Odrodzenie) ukazała się po angielsku w roku 
1927 (brak po polsku), a reklamowana była do roku 1929 (ang. Złoty Wiek 
23.01 1929 s. 288). Nakład broszury szybko się wyczerpał, a zastąpiła ją w 
roku 1929 książka pt. Życie, która zawierała w większości ten sam materiał, 
lecz była uzupełniona o dodatkowe treści.

Życie

Książka pt. Życie (ang. Life) wydana została po angielsku w roku 1929. 
Reklamowano ją co najmniej do roku 1936 (ang. Złoty Wiek 17.07 1935 s. 
672; ang. Złoty Wiek 11.03 1936 s. 370). Natomiast w roku 1940 ponaglano 
zbory, by rozprowadziły posiadane zapasy tej książki {Informant styczeń 
1940 s. 1).
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Jeszcze w angielskim wewnętrznym biuletynie Świadków Jehowy pt. 
Informant ze stycznia 1944 roku (s. 2) poinformowano, że w wydawnictwie 
w Brooklynie niedostępna jest już książka pt. Życie. Podano, że ta i inne 
książki Rutherforda nie będą już drukowane w najbliższym czasie. 
Napisano też, by poszukujący dawnych publikacji zgłaszali się do sług 
literatury poszczególnych „kompanii”, jak wtedy nazywano zbory. 
Niektóre z nich posiadały jeszcze zapasy tych książek. Patrz też poniżej 
uwaga o roku 1946.

Jak powyżej wspomnieliśmy, po polsku książka pt. Życie została 
wydana dopiero w roku 1932, a reklamowano ją do roku 1938 
{Bezpieczeństwo. Pociecha 1937 s. 60; Ochrona 1937 s. 58; Nowy Dzień 
15.02 1938 s. 563).

Wcześniej, w latach 1932-1933, w angielskich Rocznikach nadal pisano 
o książkach dla Żydów, które dostępne były w wydawnictwie Świadków 
Jehowy. Na dodatek w kilku językach, a nawet w jidysz:

Life: English, African Dutch, Japanese, Spanish (...)
Comfort for the Jews: Yiddish (1932 Year Book o f the International 

Bibie Students Association s. 40-41).

Life: English, Finnish, German, Greek, Hungarian, Italian, Polish, 
Russian, Portuguese (...)

Comfort for the Jews: English (1933 Year Book o f the International 
Bibie Students Association s. 26-27).

Życie i inne razem wspomniane książki reklamowane w latach 1944- 
1946

W angielskim wewnętrznym biuletynie Świadków Jehowy pt. Informant 
ze stycznia 1944 roku (s. 2) poinformowano, że w wydawnictwie w 
Brooklynie niedostępne są już na przykład wymienione książki: Harfa 
Boża, Wyzwolenie, Stworzenie, Pojednanie Życie, Proroctwo i Światło 
(także kilka innych późniejszych, autorstwa J. F. Rutherforda). Podano, że 
nie będą one już drukowane w najbliższym czasie. Napisano też, by 
poszukujący wspomnianych publikacji zgłaszali się do sług literatury 
poszczególnych „kompanii”, jak wtedy nazywano zbory, w których jeszcze 
dostępne były zapasy tych książek.
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Natomiast w kwietniu 1946 roku poinformowano w wyżej 
wspomnianym angielskim biuletynie, że z magazynów zborowych mają 
zniknąć, docierając do rąk ludzi, książki, o których piszemy: ,,Harfa, 
Wyzwolenie, Stworzenie, Pojednanie, Rząd, Życie, Proroctwo, Światło” 
(Informant kwiecień 1946 s. 2).

W biuletynie tym podano, że w Brooklynie nie mają już tych publikacji, 
a mogą dosłać jedynie książki wydane później w latach 1934-1940 
(Jehovah, Enemies, Salvation, Religioń).

To, jak się wydaje, były ostatnie ogłoszenia mobilizujące do 
rozprowadzania wspomnianych publikacji. Tak więc widzimy, że prawie 
wszystkie książki mówiące oraz uczące o Żydach i syjonizmie były 
rozprowadzane w latach 1944-1946 (z wyjątkiem Comfort for the Jews).

Oto jedna z ostatnich reklam z roku 1944, która zawierała też 
interesujące nas dwie książki (Światło, Proroctwo):

A FEWDAYSLEFT
Until April 30 you may receive one o f the following books FREE -
The New World SaI.vat.ion Jehovah Light-1
Children Enemies Prophecy Light-2
Religioń Riches Preparation Preservation
“The Truth Shall Make You Free ”
with each new subscription for the CONSOLATION magazine, at $1.00 

peryear. (Consolation 26.04 1944 s. 28).

Mniej więcej aż do połowy lat 50. XX wieku nadal rozprowadzano i 
studiowano jedne czy drugie dzieła J. F. Rutherforda, ale tylko w 
niektórych zakątkach świata. Aby się o tym przekonać, wystarczy 
prześledzić relacje podawane przez angielskie Roczniki Świadków Jehowy 
(patrz np. o książkach Harfa Boża, Stworzenie: 1956 Yearbook o f 
Jehovah ’s Witnesses s. 286; o książce Proroctwo: 1955 Yearbook o f 
Jehovah ’s Witnesses s. 244-245).

Gorzej z reklamowaniem omawianych publikacji było w Polsce. Okres 
delegalizacji Świadków Jehowy w naszym kraju od roku 1938 (Rocznik 
Świadków Jehowy 1994 s. 200-201) i wybuch wojny w roku 1939 nie 
sprzyjały, a nawet uniemożliwiały reklamę tych książek i broszur. Dlatego 
w latach 1937-1938 ustało ich reklamowanie, a po wojnie ukazały się już
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nowe publikacje, bo stare w dużym stopniu przepadły podczas wojennej 
zawieruchy.

Poniżej opisujemy inne reklamy tych publikacji, już bardziej 
ogólnodostępne.

Harfa Boża

Angielska wersja książki pt. Harfa Boża ukazywała się aż do roku 1940 
(pierwsze wydanie 1921 r.; pierwsze wydanie zrewidowane 1928 r.). Ta 
ostatnia edycja nie ma podanego roku wydania, ale jedna z wcześniejszych 
wymieniała go:

1937 r. -  nakład 5.736.190 egz. {Printed March 1937).
1940 r. -  nakład 5.815.000 egz. (brak roku wydania, Copyright 1928).
1940 r. -  nakład końcowy 5.819.037 egz. (Świadkowie Jehowy -  

głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 560).

Angielskie czasopismo Świadków Jehowy Consolation z 10 i 24 
stycznia 1940 roku (s. 32) oraz z 25 czerwca 1941 roku (s. 32) nadal 
oferowało omawianą książkę, którą można było u nich zamawiać.

Jeszcze w roku 1943 jeden ze Świadków Jehowy wspomina, że na 
podstawie tej publikacji przeprowadzał studium z zainteresowanymi:

„W roku 1943 usymbolizowałem swe oddanie się Bogu przez chrzest w 
wodzie. W tym czasie prowadziłem studia biblijne w trzech sąsiednich 
wioskach (...). Jako podręcznika do prowadzenia studiów używałem książki 
Harfa Boża” {Strażnica Nr 19, 1999 s. 23).

Ostatnia polska edycja tej książki ukazała się w roku 1930.
W polskich broszurach z roku 1937 pt. Bezpieczeństwo (s. 60) i 

Ochrona (s. 58) nadal reklamowano książkę pt. Harfa Boża. To samo miało 
miejsce w roku 1938 w broszurze pt. Ostrzeżenie (s. 63).

Wyzwolenie

Książka pt. Wyzwolenie ukazała się po angielsku w roku 1926, a po 
polsku w roku 1928 i 1929.
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Kolejna jej angielska edycja ukazała się około roku 1936 (zawierała ona 
na ilustracji „pal”, który w tym czasie wprowadzono; brak roku wydania, 
nakład 3 023 000; pierwsze wydanie ang. miało nakład 500 000).

W roku 1941 już po raz ostatni reklamowano tę publikację (patrz 
Consolation 25.06 1941 s. 32).

W języku polskim powyższą książkę reklamowano co najmniej do roku 
1937 (iOchrona 1937 s. 58).

Stworzenie

Książka pt. Stworzenie ukazała się po angielsku w roku 1927, a po 
polsku w roku 1929 (choć zawiera datę 1928).

Angielskie czasopismo Świadków Jehowy Consolation z 10 i 24 
stycznia 1940 roku (s. 32) oraz z 25 czerwca 1941 roku (s. 32) nadal 
oferowało książkę pt. Stworzenie, którą można było u nich zamawiać (patrz 
też Consolation z 28 maja i 11 czerwca 1941 roku, s. 32).

Polska edycja tej książki reklamowana była w broszurach z roku 1935 
pt. Kto będzie rządził światem? (s. 64) i Wszechświatowa wojna bliska (s. 
64).

Pojednanie

Książka pt. Pojednanie ukazała się po angielsku w roku 1928, a po 
polsku w roku 1930.

W roku 1941 już po raz ostatni reklamowano tę publikację (patrz 
Consolation 25.06 1941 s. 32).

W języku polskim książkę tę reklamowano co najmniej do roku 1938 
(Ochrona 1937 s. 58; Ostrzeżenie 1938 s. 63).

R ząd

Książka pt. Rząd ukazała się po angielsku w roku 1928, a po polsku w 
roku 1931.

W roku 1941 już po raz ostatni reklamowano tę publikację (patrz 
Consolation 25.06 1941 s. 32).
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W języku polskim książkę tę reklamowano co najmniej do roku 1938 
{Ochrona 1937 s. 58; Ostrzeżenie 1938 s. 63).

Proroctwo

Książka ta ukazała się po angielsku w roku 1929, a po polsku w roku 
1934.

Angielskie czasopismo Świadków Jehowy pt. Consolation z 10 i 24 
stycznia 1940 roku (s. 32) oraz z 25 czerwca 1941 roku (s. 32) nadal 
oferowało książkę pt. Proroctwo, którą można było u nich zamawiać (patrz 
też Consolation z 28 maja i 11 czerwca 1941 roku, s. 32). Także w roku 
1944, już po raz ostatni reklamowano tę publikację (patrz Consolation 
26.04 1944 s. 28).

W języku polskim książkę tę reklamowano co najmniej do roku 1937 
{Ochrona 1937 s. 58).

Światło

Książka pt. Światło ukazała się po angielsku w roku 1930, a po polsku 
w roku 1934. W roku 1944 jeszcze reklamowano tę publikację (patrz
Consolation 26.04 1944 s. 28).

W języku polskim książkę tę reklamowano co najmniej do roku 1938 
{Ochrona 1937 s. 58; Ostrzeżenie 1938 s. 63).

Gdzie są umarli?

Broszura pt. Gdzie są umarli? ukazała się po angielsku w roku 1927 i 
1932 (wersja zrewidowana).

W roku 1943 jeszcze reklamowano tę angielską publikację (patrz 
Informant maj 1943 s. 2; patrz też ang. Zloty Wiek 26.08 1936 s. 768).

W języku polskim była wydana ona w roku 1927 (po polsku robiono 
później tylko dodruki tej wersji z roku 1927, ale nie wydano nowej edycji z 
roku 1932), a reklamowana jeszcze w roku 1937 {Ochrona 1937 s. 59).

Ostateczne dni
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Broszura pt. Ostateczne dni ukazała się po angielsku i polsku w roku 
1928.

W roku 1938 jeszcze reklamowano tę angielską publikację (patrz ang.
Rocznik Świadków Jehowy 1938 s. 35).

W języku polskim książkę tę reklamowano co najmniej do roku 1935 
(Nietolerancja 1933 s. 64; Kto będzie rządził światem? 1935 s. 64).
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Dzisiejsze działania Towarzystwa Strażnica wobec
Żydów

Towarzystwo Strażnica, pomimo że odrzuciło Żydów, jako Naród 
Wybrany, to jednak ma ambicje nawracać ich na swoje nauki.

Dziwne to, bo przecież ta organizacja sama napisała następująco:

„Katolicy, Protestanci, Żydzi i wielu innych uczynieni są wszyscy przez 
jednego ojca, djabła” (Strażnica 01.10 1932 s. 298 [ang. 01.08 1932 s. 
233).

Przede wszystkim od dawna już wydawano instrukcje, jak rozmawiać z 
Żydami i w jaki sposób ich pouczać. Szczególnie, gdy ktoś mówi: „»Jestem 
Żydem. Mnie to nie interesuje«. Jak mógłbyś podtrzymać rozmowę?” 
{Strażnica Nr 17, 1991 s. 26).

Patrz też: Theocratic Aid to Kingdom Publishers 1945 s. 196-197; ang. 
Strażnica 01.06 1952 s. 326.

Oto jakie pouczenia daje specjalistyczny podręcznik drukowany od roku 
1991, aż do roku 2010:

GDY KTOŚ MÓWI: „JESTEM ŻYDEM”
Upewnij się najpierw, co twój rozmówca ma na myśli, kiedy mówi, że 

jest Żydem. Nie wszyscy Żydzi są religijni. Wielu z nich ma na myśli po 
prostu narodowość. Oto kilka szczegółów, o których warto pamiętać:
1) Religijni Żydzi uważają, że nie wolno wymawiać imienia Bożego.
2) Wielu Żydów jest zdania, że „Biblia” to księga chrześcijańska, kiedy 
jednak powołasz się na „Pisma Hebrajskie”, „Pisma” lub „Torę”, 
unikniesz takich trudności. 3) Podstawą ich wiary jest głównie tradycja, 
którą wielu religijnych Żydów stawia na równi z Pismem Świętym. 
4) Jezusa Chrystusa mogą kojarzyć z brutalnymi prześladowaniami, 
których w jego imię doznali od chrześcijaństwa. 5) Często wierzą, że Bóg 
wymaga od Żydów przestrzegania sabatu, dlatego w tym dniu między 
innymi nie posługują się pieniędzmi. W celu znalezienia wspólnej 
płaszczyzny można by powiedzieć: 1) „ Chyba zgodzi się pan ze mną, że bez 
względu na to, w jakiej religii zostaliśmy wychowani, w dzisiejszym świecie 
wszyscy mamy podobne trudności. Czy pańskim zdaniem poważne 
problemy, które trapią dzisiejszy świat, zostaną kiedyś ostatecznie
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rozwiązane? (Ps. 37:10, 11, 29; Ps. 146:3-5; Dan. 2:44)”. 2) „Nie 
należymy do kościołów chrześcijaństwa i nie wierzymy w Trójcę, tylko 
oddajemy cześć Bogu Abrahama. Interesuje nas przede wszystkim prawda 
religijna. Czy mogę zapytać, na jakiej podstawie pan ocenia, co jest 
prawdziwe, zwłaszcza że wśród Żydów istnieją tak duże różnice 
poglądów? ... (Powt. Pr. 4:2; Izaj. 29:13, 14; Ps. 119:160)”. 3) „Bardzo 
nas interesuje obietnica, którą Bóg dał Abrahamowi, że dzięki jego 
potomstwu dostąpią błogosławieństwa ludzie ze wszystkich narodów (Rodź. 
22:18)”. Jeżeli rozmówca daje do zrozumienia, że nie wierzy w Boga, 
zapytaj, czy zawsze tak było. Możesz wtedy wyjaśnić, dlaczego Bóg 
dopuszcza zło i cierpienia. Pamięć o hitlerowskim holocauście skłania 
wielu Żydów do zastanawiania się nad tym zagadnieniem. Gdybyś chciał 
omówić znaczenie używania imienia Bożego, zorientuj się najpierw, jak się 
na to zapatruje twój rozmówca. Zwróć uwagę na to, że w Księdze Wyjścia 
20:7 nie pozwolono używać imienia Bożego w sposób niegodny, ale nie 
zakazano posługiwania się nim z szacunkiem. Następnie możesz przytoczyć 
takie wersety, jak Wyjścia 3:15 (lub Psalm 135:13); 1 Królów 8:41-43; 
Izajasza 12:4; Jeremiasza 10:25; Malachiasza 3:16. Gdy rozmowa zejdzie 
na Mesjasza: 1) Mów najpierw o przyszłych błogosławieństwach pod jego 
panowaniem, a nie o jego tożsamości. 2) Następnie przytocz wersety, które 
wskazują na Mesjasza jako osobę (Rodź. 22:17, 18; Zach. 9:9, 10; Dan. 
7:13, 14). 3) Może trzeba będzie poruszyć kwestię dwukrotnego przyjścia 
Mesjasza. (Przedstaw różnicę pomiędzy Daniela 7:13, 14 a 9:24-26). 
4) Mów o Jezusie tylko w związku z wersetami, które podkreślają stopniowe 
urzeczywistnianie się zamierzenia Bożego. Zaznacz, że w czasie, kiedy 
nauczał Jezus, zbliżało się dopuszczone przez Boga zburzenie drugiej 
świątyni, która już nigdy nie miała być odbudowana. Jezus jednak wyraźnie 
zwracał uwagę na spełnianie się Prawa i Proroków, jak również na 
wskazaną tam wspaniałą przyszłość, której mieli dostąpić ludzie wierzący 
{Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001, 2010 s. 22-23).

Zwróćmy uwagę na słowa ,JVie należymy do kościołów 
chrześcijaństwa” (jw. s. 23).

Otóż w wypieraniu się swojego związku z chrześcijanami, Towarzystwo 
Strażnica jeszcze w roku 1991 nakazywało mówić wobec Żydów inne 
słowa:

..Nie należymy do chrześcijaństwa i nie wierzymy w Trójcę, tylko 
oddajemy cześć Bogu Abrahama” {Prowadzenie rozmów na podstawie 
Pism 1991 s. 23).
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Prawdopodobnie z powodu poruszenia wśród głosicieli Towarzystwa 
Strażnica w kolejnej edycji tej książki zmieniono powyższe słowa. W roku 
2001 napisano:

..Nie należymy do kościołów chrześcijaństwa i nie wierzymy w Trójcę, 
tylko oddajemy cześć Bogu Abrahama” (Prowadzenie rozmów na 
podstawie Pism 2001, 2010 s. 23).

Niedawno wydano też specjalnie dla Żydów traktaty (z podanym 
numerem) i broszury, które wymienia skorowidz do publikacji Świadków 
Jehowy:

1992: nr 17: Czy nastanie pokojowy nowy świat? (O 1991) (dla Żydów) 
(po polsku brak)

nr 18: Świadkowie Jehowy — w co wierzą? (dla Żydów) (po polsku
brak)

1992: Czy nastanie kiedyś świat bez wojen? (dla Żydów) (popolsku 
brak)

2013: Jak możesz zapewnić sobie prawdziwe szczęście? (dla Żydów)
2018: Czy nastanie kiedyś świat bez wojen? (dla Żydów) (po polsku 

brak) [tej nowej edycji nie wymienia skorowidz, ale w treści jej podano 
datę wydania: March 2018 Printing]

Przykładem kompromitacji Świadków Jehowy jest wymieniona 
powyżej broszura, wydana specjalnie dla Żydów. W starszej edycji 
obiecywano im, że zanim wymrze pokolenie roku 1914, nastanie ‘koniec’, 
a w nowszym wydaniu zmieniono ten fragment.

Broszura ta nie została wydana w języku polskim, jak podaje skorowidz 
Świadków Jehowy z roku 2016 (s. 478): Czy nastanie kiedyś świat bez 
wojen? (dla Żydów) (popolsku brak).

Oto fragment dotyczący „pokolenia roku 1914” z roku 1992 i nowszy z 
roku 2018:

The same prophecy o f Jesus that gave the sign o f the last days also 
highlighted the nearness o f God’s intervention. Jesus said: “This 
generation [the generation o f 1914 that witnessed the end o f “the 
appointed times”]  will by no means pass away until all these things 
occur. ” (Matthew 24:34; Lukę 21:24, NW) That generation is verv near to
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passing awav. Yes, now is the time ofdecision for all mankind! (Will There 
EverBe a World Without War? 1992 s. 31).

The same prophecy o f Jesus that gave the sign o f the last days also 
highlighted the nearness o f God’s intervention. Jesus said: “This 
generation will by no means pass away until all these things occur. ” 
(Matthew 24:34; Lukę 21:24, NW) That indicates that now is the time o f 
decision for all mankind! {Will There Ever Be a World Without War? 2018 
s. 31 [March 2018 Printing}).

Widzimy, że z broszury tej zniknęły słowa:

„pokolenie 1914 roku, które było świadkiem końca »wyznaczonych 
czasów«” {the generation o f 1914 that witnessed the end o f “the appointed 
times”).

„To pokolenie jest bardzo bliskie przeminięcia” {That generation is very
near topassing away).

Oto inne wytyczne dotyczące nawracania Żydów:

„Niech więc pojedynczy Żydzi otworzą swe oczy zrozumienia, aby 
dojrzeć przepowiedziany przez Jezusa wielki znak, który zapowiada koniec 
tego świata i niech się przyłączą do wielkiego stada »drugich owiec« 
szukających teraz schronienia pod jego Królestwem” {„Niech Bóg będzie 
prawdziwy” 1954 [ang. 1952] rozdz. XVIII, par. 22).

„Co powiesz Żydowi?
Głoszenie wyznawcom judaizmu. Należy pamiętać, że religijnych 

Żydów częściej interesuje przestrzeganie tradycji rabinów, niż ustalanie 
określonych doktryn. Zazwyczaj uznają autorytet tradycji za równoważny 
z Pismem Świętym. Niechętnie więc rozmawiają na głębokie tematy 
biblijne. Są też skłonni traktować Biblię jako księgę chrześcijan. Dlatego 
lepiej nazywać ją »Pismami Hebrajskimi«, »Torą« lub »Pismem Świętym«. 
Wyśmienitą publikacją przygotowaną zwłaszcza z myślą o narodzie 
żydowskim jest broszura Czy nastanie kiedyś świat bez wojen? (dostępna 
na przykład w języku angielskim i rosyjskim). Niemniej można posługiwać 
się innymi publikacjami” {Nasza Służba Królestwa Nr 10, 1999 s. 8).
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Świadkowie Jehowy nawet mają ‘udawać’ „biblijnych Żydów”, a nie 
chrześcijan, nawracając przedstawicieli judaizmu:

„Uwypuklij, że świadkowie Jehowy mają wiele wspólnego z biblijnymi 
Żydami i że dawny naród Izraelski był narodem świadków Jehowy, jak to 
wynika z Izajasza 43:10-12. Niech się ci ludzie przekonają, że nie jesteś 
katolikiem ani protestantem, ale że faktycznie jesteś sługą Boga 
Wszechmocnego, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba” ( Wykwalifikowani do 
służby kaznodziejskiej 1957 [ang. 1955] cz. III, s. 31; por. też ed. ang. 1967 
s. 195).

Ciekawe jest to, że powyższa angielska publikacja nie zawiera terminu 
„biblijnymi”, a tylko słowo „Żydami”

Poniżej zacytujemy jeszcze pewne fragmenty o tym, jakie było kiedyś 
stanowisko Towarzystwa Strażnica dotyczące ewentualnego nawracania 
Żydów.

C. T. Russell w swym czasopiśmie Die Stimme tak oto uczył:

„Ta gazeta jest bardzo akceptowana wśród Żydów. Ona nie kieruje ich 
do Jezusa z Nazaretu, lecz kieruje ich do Mesjasza Chwały” (ang. Strażnica 
01.01 1911 s. 4743 [reprint]).

Napisał on nawet w roku 1910 tekst, zamieszczony w czasopiśmie 
Overland Monthly (OM-153), pt. Żydzi nie powinni być nawracani, który 
dostępny jest w Internecie (po polsku i angielsku):

http://dabhar.org/wt/SOM153.htm
http://www.mostholyfaith.com/bible/OverlandMonthlv/overland.asp?

xRef=OV153

Rutherford w roku 1925 pouczał, że nawracanie Żydów jest 
niewłaściwe:

The persistent effort to proselyte the Jew has served to drive the Jew 
away from the Bibie. No Christian who really understands the Bibie has 
anv desire to proselyte. (Comfort for the Jews 1925 s. 52 [Pociecha dla 
Żydów]).
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Powyższe słowa powtórzono w roku 1929 także po polsku, w kolejnej 
publikacji wydanej specjalnie dla Żydów oraz w czasopismach:

„W nieświadomości swojej odnośnie zamierzeń Boga kościoły 
chrześcijańskie starały się uczynić z Żydów prozelitów i członków 
chrześcijańskich sekt. Starania ich zawiodły, ponieważ nie jest wolą Bożą, 
aby się Żydzi połączyli z temi systemami. Wytrwały wysiłek nawracania 
Żydów poskutkował tylko, że się odwrócili od Biblji. Chrześcijanin. 
znaiacy Biblie, wogóle nie stara sie z Żydów uczynić prozelitów” (Życie 
1929 s. 110 [ang. s. 119-120]).

„Sędzia Rutherford, w swej sławnej książce »Pociecha Dla Żydów«, 
odnośnie tego mówi:

Denominacje Chrześcijańskie są w ignorancji co do zamiarów Bożych 
względem Żydów, starali się nawrócić Żydów, by się stali członkami 
Chrześcijańskich systemów. W tym się zawiedli, dlatego, że nie było to 
zamiarem Bożym ażeby Żydzi mieli jakikolwiek związek z tymi instytucjami. 
Ich stałe usiłowania aby nawrócić Żydów, przyczyniło się do tego, że 
odpędzili wielu Żydów od Biblji. Żaden Chrześcijanin, który właściwie 
zrozumiał Biblie, nie ma najmniejszego zamiaru nawracania ich. (...) Biblja 
wykazuje, że nadszedł czas, aby dać świadectwo tej pociechy Izraelowi. 
Nigdzie nie napotykamy abv pracą Chrześcijanina była nawracania Żydów. 
Ich zleceniem jest, aby dać świadectwo o wielkiem Królestwie Bożem...” 
{Złoty Wiek 01.01 1928 s. 9 [ang. 29.06 1927 s. 633, 634]).

„Prawdziwi chrześcijanie powinni mieć największe zainteresowanie dla 
żydów, nie w tym celu, aby z nich zrobić chrześcijan, lecz aby im pomóc w 
zrozumieniu dziwnego planu Bożego” {Złoty Wiek 15.06 1929 s. 184).

W reklamie, zamieszczonej w jednym z ostatnich angielskich dodruków 
tomów C. T. Russella, napisano:

POCIECHA DLA ŻYDÓW (...) Ta książka napisana przez Sędziego J. 
F. Rutherforda nie jest przeznaczona aby nawracać Żydów” {The Time Is at 
Hand 1927, strona bez numeru -  COMFORT FOR THE JEWS (...) This 
book, byJudgeJ. F. Rutherford, is not designed to proselyte the Jews).
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r  •

Ciało Kierownicze Świadków Jehowy a Żydzi i
syjonizm

Towarzystwo Strażnica tak oto pisze o swoim dzisiejszym stosunku do 
syjonizmu:

„Kiedy w roku 1978 przedstawiciele prasy poprosili Świadków Jehowy
0 wyrażenie stanowiska w kwestii syjonizmu, Ciało Kierownicze 
odpowiedziało: »Świadkowie Jehowy w dalszym ciągu trzymają się 
biblijnej zasady neutralności wobec wszystkich rządów i ruchów 
politycznych. Są przekonani, iż żaden ruch zainicjowany przez człowieka 
nie zaprowadzi tego, co potrafi osiągnąć tylko niebiańskie Królestwo 
Boże«” {Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 141).

„Świadkowie Jehowy nie są syjonistami” {Skorowidz do publikacji 
Towarzystwa Strażnica 1986-2000, 2003 s. 523).

Zauważmy, że ani słowem Ciało Kierownicze nie wspomniało, że w 
latach 1879-1932 ich organizacja popierała syjonizm i twierdziła, że jest on 
objawem błogosławieństwa od Boga dla Żydów i ludzkości.

Popatrzmy na krótkie notki życiorysowe członków Ciała Kierowniczego 
z roku 1978, szczególnie tych najstarszych wiekiem w tamtym czasie.

Oto nazwiska członków Ciała Kierowniczego z roku 1975:

„Oto imiona i nazwiska nowych członków: W. Lloyd Barry, (...); John 
C. Booth, (...); Ewart C. Chitty (...); Charles J. Fekel (...); Teodor Jaracz 
(...); Karl F. Klein (...); Albert D. Schroeder, (...), oraz Daniel Sydlik, (...) 
W skład Ciała Kierowniczego wchodzi obecnie osiemnastu członków, sami 
pomazańcy; a oto nazwiska pozostałych dziesięciu: Frederick W. Franz, 
Raymond V. Franz, George D. Gangas, Leo K. Greenlees, John O. Groh, 
Milton G. Henschel, William K. Jackson, Nathan H. Knorr, Grant Suiter
1 Lyman A. Swingle” {Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 8 s. 6).

W roku 1975 zmarł J. Groh, a w roku 1977 N. Knorr i Ch. Fekel.
Po roku 1975, a przed końcem roku 1978 doszli do Ciała 

Kierowniczego następujący nowi członkowie:
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„Nowymi członkami Ciała Kierowniczego zostali: Carey W. Barber 
(...), John E. Barr (...) oraz Martin Pótzinger” (Strażnica Rok XCIX [1978] 
Nr 3 s. 13).

Można by zapytać: ilu członków z tego składu wcześniej wyznawało 
kiedyś naukę o syjonizmie?

Przypatrzmy się niektórym członkom Ciała Kierowniczego, a 
mianowicie tym, którzy przyjęli chrzest przed rokiem 1932, a więc 
‘zaangażowanym’ w nauczanie o syjonizmie oraz o szczególnym 
błogosławieństwie dla Żydów.

Trzeba jednak zaznaczyć, że chrzest dawniej nie oznaczał, jak dziś, że 
głosiciel stawał się Świadkiem Jehowy i od tej pory nauczał innych (dziś 
nauczać mogą także jeszcze nie ochrzczeni głosiciele). Kiedyś można było 
być nawet pionierem (!), zanim przyjmie się chrzest, jak to wspomina o 
sobie późniejszy członek Ciała Kierowniczego Albert D. Schroeder (1911- 
2006):

..Zostaliśmy pionierami jeszcze przed chrztem, ponieważ nie rozumiano 
wtedy dokładnie, czy spodziewającym się życia na ziemi jest on potrzebny. 
Dnia 24 lipca 1932 r. dałem się jednak ochrzcić (...) po czym okazało się, 
że mam inną nadzieję, właściwą pomazańcom...” (Strażnica Rok CIX 
[1988] Nr 12 s. 20).

Oto członkowie Ciała Kierowniczego z roku 1978, którzy wcześniej 
uczyli wraz z Towarzystwem Strażnica o syjonizmie:

F. Franz (1893-1992) -  ochrzczony w roku 1914 (Strażnica Nr 6, 1993 
s. 31).

G. Suiter (1908-1983) -  ochrzczony w roku 1926 (Strażnica Rok CV 
[1984] Nr 7 s. 14).

L. Swingle (1910-2001) -  ochrzczony w roku 1923 (Strażnica Nr 13, 
2001 s. 31).

W. Jackson (1901-1981) -  ochrzczony w roku 1915 (ang. Strażnica 
15.02 1982 s. 15).

J. Booth (1903-1996) -  ochrzczony w roku 1923 (Strażnica Nr 12, 1996 
s. 32).
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G. Gangas (1896-1994) -  ochrzczony w roku 1921 (Strażnica Nr 23, 
1994 s. 31).

K. Klein (1906-2001) -  ochrzczony w roku 1918 (Strażnica Nr 9, 2001 
s. 31).

E. Chitty (1898-1993) -  nie podano daty jego chrztu, ale w roku 1921 
pracował w Betel w Londynie (ang. Strażnica 15.02 1963 s. 119).

C. Barber (1905-2007) -  ochrzczony w roku 1921 (Strażnica 15.10. 
2007 s. 31).

J. Barr (1913-2010) -  ochrzczony w roku 1929 (głosił z ojcem już od 
1927 r.) (Strażnica 15.05. 2011 s. 6).

L. Greenlees (1911-1988) -  nie podano daty chrztu, ale w roku 1931 był 
już pionierem (ang. Rocznik Świadków Jehowy 1979 s. 142 -  full-time 
minister sińce 1931).

M. Pótzinger (1904-1988) -  ochrzczony w roku 1928 (Strażnica Nr 1, 
1989 s. 31).

A. Schroeder (1911-2006) -  ochrzczony w lipcu 1932 (Strażnica Rok 
CIX [1988] Nr 12 s. 20). Wtedy wydano książkę pt. Usprawiedliwienie, 
która odrzucała syjonizm. Zapewne Schroeder przed chrztem poznał tę 
naukę jako obowiązującą.

D. Sydlik (1919-2006) -  nie podano daty jego chrztu, ale głosił już na 
początku lat 30. XX wieku: „Na początku lat trzydziestych odwiedzało nas 
kilku Badaczy Pisma Świętego (...) i zachęcało do głoszenia drugim. 
W pobliżu nie było jednak żadnego zorganizowanego ośrodka studiów 
biblijnych ani zboru, toteż nasz udział w głoszeniu był nieznaczny” 
(,Strażnica Rok CVII [1986] Nr 1 s. 22).

L. Barry (1916-1999) -  nie podano daty jego chrztu, ale w wieku 10 lat 
już studiował z ojcem Strażnicę, który był badaczem Pisma Świętego (ang. 
Strażnica 15.09 1960 s. 552). „Jego rodzice już wcześniej żywo się 
zainteresowali prawdami biblijnymi przedstawianymi w publikacjach
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Charlesa T. Russella, które wydawało Towarzystwo Strażnica” (Strażnica 
Nr 19, 1999 s. 16).

M. Henschel (1920-2003) -  nie podano, kiedy przyjął chrzest, ale w 
roku 1934 przybył do Betel wraz z ojcem, który był tam pracownikiem 
budowlanym. On zaś w roku 1939 został sekretarzem przyszłego prezesa
N. Knorra (Strażnica Nr 16, 2003 s. 31).

Z dawnego składu Ciała Kierowniczego prawdopodobnie tylko 
Raymond Franz (1922-2010) i Teodor Jaracz (1925-2010) nie nauczali o 
syjonizmie, choć nie wyklucza się, że i oni tę naukę znali, gdyż 
wychowywali się w rodzinach związanych z Towarzystwem Strażnica (R. 
Franz przyjął chrzest w 1939 r., a Jaracz w 1941 r.). Po prostu za późno się 
urodzili i gdy stali się Świadkami Jehowy, syjonizm już został odrzucony 
przez Towarzystwo Strażnica.

Popatrzmy jeszcze na notki tych, którzy zmarli tuż przed 
oświadczeniem Ciała Kierowniczego na temat syjonizmu:

Ch. Fekel (1897-1977) -  ochrzczony w roku 1916 (Strażnica Rok 
XCVIII [1977] Nr 18 s. 21).

N. Knorr (1905-1977) -  ochrzczony w roku 1923 (Strażnica Rok 
XCVIII [1977] Nr 20 s. 15).

Tylko jeden z nich przyjął chrzest po odrzuceniu syjonizmu przez 
Świadków Jehowy (1932 r ), ale jeszcze w czasie, gdy obowiązywała stara 
nauka o nowym przymierzu (do 1934 r.), które obejmowało Żydów:

J. Groh (1906-1975) -  ochrzczony w roku 1934 (ang. Strażnica 15.03 
1975 s. 190).

Widzimy zatem, że prawie wszyscy członkowie Ciała Kierowniczego z 
lat 1975-1978 (było ich 21) w swoich młodych latach popierali syjonizm i 
naukę o szczególnej roli Żydów w zamierzeniach Boga.

Ani słowem Ciało Kierownicze, odpowiadając prasie w roku 1978, nie 
wspomniało o tym!
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Znaczenie języka hebrajskiego dla Towarzystwa
Strażnica

Przez całe lata uczono w Towarzystwie Strażnica, że w raju na ziemi do 
porozumiewania się wszystkich będzie służył język hebrajski.

Tak pisano do roku 1986. Natomiast w roku 1989 po raz pierwszy 
wskazano, że język hebrajski nie ma łączyć Świadków Jehowy, ale ma to 
czynić enigmatyczna „czysta mowa”.

Oto najważniejsze i zarazem ostatnie fragmenty o używaniu w 
przyszłym raju języka hebrajskiego:

„Przywrócenie jednego literalnego języka będzie końcowym, jakże 
pięknym akcentem jedności osiągniętej dzięki »czystej mowie« prawdy. 
Wszelkie bariery -  religijne, narodowe, społeczne i rasowe -  będą sprawą 
przeszłości, a ponadto wspólne słownictwo sprawi, że wszyscy będą mogli 
jasno wyrażać swe myśli i być dokładnie rozumiani. Pomyśl też o tvm. że 
wszystko, co pisali prorocy hebrajscy, będziesz w stanie osobiście 
przeczytać w ich własnym jeżyku! Wielu wzbudzonych z martwych, którzy 
poprzednio nie znali Boga, stwierdzi, że natchnione, święte pisma podają 
dokładne sprawozdanie z dziejów ludzkich do czasów Malachiasza” 
{Strażnica Rok XCV [1974] Nr 23 s. 17).

„Nikt nie jest obywatelem tego czy innego narodu. Wszyscy są 
obywatelami świata, tak, obywatelami jednego nowego świata. Jedynym 
językiem, którym wszyscy mówią dla wzajemnego zrozumienia, jest język 
uznawany i używany przez rząd światowy, język urzędowy. Jest to 
oryginalny język ludzkości, którym wszyscy na ziemi mówili przez 
pierwsze tysiąc osiemset lat istnienia. Ten oryginalny język został 
rozwinięty w dużym stopniu i tak naprawdę nigdy nie wymarł, ponieważ 
niewielka mniejszość ludzi upierała się przy jego używaniu, a także w 
największej książce na świecie, która go zachowała.” {World Government 
Our Incoming World Government -  God’s Kingdom 1977 s. 6).

„Czy raj obejmujący całą ziemię będzie cierpieć z powodu pomieszania 
wielu języków? Nie, ponieważ »Książę Pokoju« jest również nazywany 
»Potężnym Bogiem« (Izajasza 9:6). W ten sposób jest w stanie odwrócić 
zamęt językowy, który rozpoczął się przy wieży Babel (Rodzaju 11:6-9). 
Jaki będzie wspólny język wszystkich ziemskich dzieci »Ojca
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Wieczności«? Czy będzie to oryginalny język pierwszego Adama, język, 
którym wyposażył go Jehowa? Prawdopodobne. W każdym razie wszystkie 
bariery językowe zostaną usunięte. Będziesz mógł podróżować w 
dowolnym miejscu i komunikować się z ludźmi. Będziesz w stanie ich 
zrozumieć, a one będą w stanie zrozumieć ciebie. Będzie jeden język dla 
całej ludzkości i dobrze byłoby, gdyby cała Biblia była dostępna w tym 
języku. (Porównaj Sofoniasza 3:9). W tym języku cała ziemia zostanie 
napełniona znajomością Jehowy, »tak jak wody pokrywają morze« 
(Izajasza 11:9). Wtedy spełnią się słowa z Zachariasza 14:9: »W owym 
dniu Jehowa będzie jeden i jego imię jedno«. Tylko Jehowa będzie czczony 
jako jedyny prawdziwy Bóg. W »tym dniu« Królestwa Jehowy »Księcia 
Pokoju« Bóg ujawni dokładną wymowę swojego imienia. Wtedy wszyscy 
na ziemi będą wymawiać tylko jedno święte imię. Jego imię będzie jedno” 
(Worldwide Security Under the “Prince ofPeace” 1986 s. 176).

W roku 1989 nastąpiło odrzucenie języka hebrajskiego, jako rajskiego 
narzędzia porozumiewania się.

Właściwie mocniej zaakcentowano to w roku 1996, odsyłając do 
publikacji z roku 1989:

powtórka do teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej (...) Które 
z poniższych twierdzeń jest prawdziwe, a które fałszywe? (. ..) Zgodnie 9. 
z Księgą Sofoniasza 3:9 czynnikiem jednoczącym lud Boży w nowym 
świecie będzie posługiwanie się tym samym językiem -  hebrajskim 
[czytanie Biblii; zob. w89 1.6, s. 30]” (Nasza Służba Królestwa Nr 12, 
1996 s. 3).

We wskazanej publikacji z roku 1989 podano takie oto słowa:

„Sofoniasza 3:9 -  Żadna zwykła mowa ludzka nie gwarantuje jedności, 
o czym świadczą wojny toczone przez narody władające tym samym 
językiem. Wspomnianą tu »czystą mową« jest prawda z Pisma Świętego, 
»wzór zdrowych słów«” (Strażnica Nr 11, 1989 s. 30).

O wspomnianej enigmatycznej „czystej mowie” Towarzystwo Strażnica 
uczy do dziś:

„Jehowa pomieszał język nieposłusznych ludzi w Babel i w ten sposób 
ich rozproszył po całej ziemi. Obecnie Jehowa zbiera wielką rzeszę ludzi ze 
wszystkich narodów i języków, których uczy »czystej mowy«, żeby
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'wzywali imienia Jehowy i służyli Mu ramię przy ramieniu’ (Sof 3:9; Obj 
7:9). Ta »czysta mowa« to zawarta w Biblii prawda o Jehowie i Jego 
zamierzeniu. Nauka nowego języka wymaga czegoś więcej niż tylko 
zapamiętania słówek. Obejmuje też przyswojenie sobie nowego sposobu 
myślenia. Podobnie gdy uczymy się czystej mowy prawdy, zmieniamy 
sposób myślenia (Rz 12:2). Jest to proces ciągły, dzięki czemu słudzy Boży 
zachowują jedność (IKo 1:10)” (Chrześcijańskie życie i służba -  program 
zebrań styczeń 2020 s. 6).

„To właśnie wielbienie Jehowy odróżnia nas od innych. Wspólnie 
z naszymi braćmi na całej ziemi nie tylko Mu służymy, lecz także mówimy 
tym samym językiem prawdy biblijnej i zgodnie z nią postępujemy. 
Jehowa zapowiedział to przez proroka Sofoniasza: »Zmienię język ludów 
na czystą mowę, żeby wszystkie wzywały imienia Jehowy, żeby służyły mi 
ramię przy ramieniu« (Sof. 3:9)” (Zorganizowani do spełniania woli 
Jehowy 2020 s. 168).

Czy zatem język angielski będzie rajskim narzędziem porozumiewania
się?

Wydaje się, że choć jest on oryginałem dla prawie wszystkich publikacji 
i Biblii Świadków Jehowy wydawanych w innych językach, to jednak nie 
jest brany on pod uwagę jako język rajski. Oto jak dla coraz mniejszej 
liczby Świadków Jehowy angielski jest językiem ojczystym:

„W roku 1950 językiem ojczystym 60 procent Świadków Jehowy na 
całym świecie był angielski. W roku 1980 odsetek ten zmalał do 40 
procent, a dzisiaj wynosi już tylko 20 procent” (Strażnica Nr 13, 2004 s. 
11- 12) .

Jaki zatem będzie ten rajski język? Towarzystwo Strażnica nie 
odpowiada wprost na to pytanie i nie wskazuje konkretnego języka:

„Dlatego wydaje się logiczne, że w nowym świecie Bóg jeszcze 
bardziej zjednoczy ludzi -  odwróci to, co uczynił w Babel, i da im jeden 
język” (Przebudźcie się! Nr 15, 2000 s. 13).

Jak widać, szczególnie w przytaczanych nowych tekstach Towarzystwa 
Strażnica, ową „czystą mowę” ‘przeniesiono’ na czas już obecny, a nie 
tylko utożsamia się ją na przyszłym okresem rajskim.

109



Drzewo oliwne -  zmiana interpretacji w roku 2011

Po zmianie nauki dotyczącej syjonizmu, Żydów (1932 r.) i nowego 
przymierza (1934 r.) Towarzystwo Strażnica jakby zapomniało
‘skorygować’ inną swą wykładnię dotyczącą „drzewa oliwnego”.

Organizacja ta od 15 maja 2011 roku zaczęła uczyć, że „drzewo oliwne” 
z Listu do Rzymian 11:17 to „Izrael duchowy”, a więc pomazańcy. Jednak 
wcześniej nauczano inaczej, to znaczy o „Izraelu cielesnym”.

Skorowidz do publikacji Świadków Jehowy tak oto zaanonsował w 
dziale Kształtowanie się wierzeń wspomnianą zmianę nauki:

2011: drzewo oliwne (Rz 11): w11 15.5 23-25

Poniżej ukazujemy porównanie obu wykładni.

„Drzewo oliwne” to Izrael cielesny

„Takie zastosowanie terenu Góry Oliwnej zupełnie się zgadza z 
określeniem Apostoła (Do Rzym. 11:17, 24), w którym porównuje 
Cielesnego Izraela z oryginalnie hodowanym drzewem oliwnem a 
nawróconych pogan z dzikiemi gałązkami oliwnemi zaszczepionemi w 
tych miejscach, gdzie naturalne odłamano. (Por. Jer. 11:16, 17)” ( Walka 
Armagieddonu 1919 [ang. 1897] s. 799).

„Następnie w rozdziale 11 Listu do Rzymian Paweł przyrównał naród 
izraelski do drzewa oliwnego, ściśle związanego z »przyjacielem Jehowy«. 
patriarchą Abrahamem (Jak. 2:23)” (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 11 s. 8).

„Paweł wskazał, że skoro odcięto niewierne »gałezie« drzewa oliwnego. 
czyli Żydów, to samo może się stać z każdym, kto wskutek pychy 
i nieposłuszeństwa utraci uznanie Jehowy (Rzymian 11:19, 20)” (Strażnica 
Nr 10, 2000 s. 29).

„Apostoł Paweł przyrównał zbór Żydów, którzy byli naturalnymi 
kandydatami do udziału w niebiańskim Królestwie, do drzewa oliwnego 
z określoną ilością gałęzi wyrastających z pnia. Ponieważ tylko nieliczni 
z nich przyjęli Chrystusa, a większość go odrzuciła, te naturalne gałęzie 
zostały »wyłamane«, a w ich miejsce wszczepiono gałęzie z dzikiego
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drzewa oliwnego (ludzi z narodów, czyli pogan). W ten sposób pełna liczba 
ustalona przez Boga została skompletowana i obejmuje zarówno Żydów, 
jak i pogan (Rz 11:17-24)” (Wnikliwe poznawanie Pism 2006, t. 1. s. 660 
[w angielskiej wersji tego leksykonu z roku 2018 treść ta została 
zmieniona, patrz tom 1, s. 162]).

„Drzewo oliwne” to Izrael duchowy

..Najwyraźniej drzewo oliwne nie symbolizowało cielesnego Izraela. 
Chociaż w skład tego narodu wchodzili królowie i kapłani, nie stał się on 
»królestwem kapłanów« (...). Dlatego to porównanie nie odnosiło sie do 
rodowitych Żydów. Paweł zilustrował raczej, iak Boże postanowienie co do 
utworzenia »królestwa kapłanów« spełniło sie na Izraelu duchowym. Jest 
to nowe zrozumienie w porównaniu z wyjaśnieniem podanym w Strażnicy 
numer 10 z roku 1984. strony 10-15” {Strażnica 15.05 2011 s. 23).

„Przykład o drzewie oliwnym odnosi się do drugorzędnej części 
»potomstwa« Abrahama -  do Izraela duchowego. Korzeń tego 
symbolicznego drzewa wyobraża Jehowę, a pień -  Jezusa. Gdy większość 
rodowitych Żydów odrzuciła Jezusa, ci z pogan, którzy uwierzyli, byli 
niejako wszczepiani w to drzewo, co umożliwiło skompletowanie pełnej 
liczby członków drugorzędnej części »potomstwa« Abrahama” {Strażnica 
15.08 2011 s. 32).

Widzimy zatem, że Towarzystwo Strażnica co jakiś czas przegląda swe 
nauki i wyszukuje w nich to, co można wyeliminować z nich, a co 
dotyczyło lub dotyczy cielesnych Żydów. Od roku 1932 pomazańcy z tej 
organizacji, uważani za „Izraela duchowego”, zajmują wszystkie te miejsca 
w Biblii, które wcześniej odnoszone były do Izraelitów według ciała.
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Czy Towarzystwo Strażnica było w jakikolwiek sposób 
finansowane przez Żydów?

C. T. Russell od momentu rejestracji swego Towarzystwa Strażnica 
(1884 r.) polegał na ofiarowywanych „dobrowolnych datkach”. Dziś 
organizacja ta sama pisze, że zarejestrowanie jej miało ułatwić napływ 
pieniędzy i dysponowanie nimi. Rejestracja była wtedy warunkiem tego, 
aby badacze Pisma Świętego „mogli otrzymywać datki”:

„Aby jednak rozpowszechnianie literatury mogło nabrać rozmachu i aby 
Badacze Pisma Świętego (iak wówczas nazywano Świadków Jehowy) 
mogli otrzymywać datki na kontynuowanie działalności, konieczne bvło 
założenie jakiegoś stowarzyszenia. Dlatego na początku 1881 roku 
założono Towarzystwo Traktatowe -  Strażnica Syjońska, nie 
zarejestrowaną korporację, której prezesem został C. T. Russell. Wraz z 
innymi osobami złożyli szczodry dar w wysokości około 35 000 dolarów 
na uruchomienie tej organizacji wydawniczej. W roku 1884 Towarzystwo 
zostało zarejestrowane pod taką samą nazwą, a Russell dalej był prezesem. 
Dziś ta korporacja religijna znana jest jako Strażnica -  Pensylwańskie 
Towarzystwo Biblijne i Traktatowe” (Dzieje Świadków Jehowy w czasach 
nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika 
Świadków Jehowy na rok 1975 s. 7).

„Aby nie dopuścić do zakłóceń w prowadzeniu dzieła na wypadek swej 
śmierci i ułatwić zawiadywanie ofiarowanymi na nie datkami, brat Russell 
wystąpił o zarejestrowanie Towarzystwa, czego dokonano oficjalnie 15 
grudnia 1884 roku. W ten sposób powstało bardzo przydatne narzędzie 
prawne” {Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 210).

Od kogo Russell otrzymywał datki (przekazywał je, jak zapewniano, na 
konto Towarzystwa)? Zapewne od wszystkich ludzi, którzy go słuchali i 
popierali.

Czy byli wśród nich także Żydzi? Zapewne tak!
Russell publicznie występował wobec nich, a jak podkreśla się, podczas 

wszelkich spotkań wystawiane były skrzynki na datki. Pierwszy artykuł o 
datkach i „skrzynkach na datki” (ang. contrihution hox) pt. HOWMUCH 
WILL YOU GIVE? ukazał się już w roku 1881 (patrz ang. Strażnica 
kwiecień 1881 s. 209-210 [reprint]).
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Russell zapewniał, że nie ujawnia nazwisk swych ofiarodawców, a 
wpływały na konto Towarzystwa i w postaci czeków też duże kwoty 
datków, o czym mówił w roku 1913, a napisano o tym w roku 1917:

„Pytanie (1913). -  Przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Badaczy Pisma Świętego przedłożyli raport w Springfield, że wszystkie 
wydatki ich nauczania i pracy, pokrywane są z dobrowolnych ofiar. Proszę 
wytłumaczyć znaczenie wyrażenia Dobrowolne ofiary ?

Odpowiedź. -  Są to ofiary, o jakie w żaden sposób nie prosimy. 
Ogłaszamy rezultaty pracy naszej co roku w dorocznym raporcie, i tak być 
powinno; ale nie podajemy żadnych nazwisk ofiarodawców. Nikomu nie 
daje się szansy ogłaszania swego nazwiska wobec kościoła albo wobec 
innych ofiarodawców. Cokolwiek jest dane, dane jest Panu i nie staramy się 
rozgłaszać czyjejkolwiek ofiary. Po prostu używamy to, co dobrowolnie 
zostało nam wręczone” (Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane 
jemu liczne pytania 1947 [ang. 1917] s. 206).

„Tak jego własny majątek, jak i wielkie sumy, które były powierzone w 
jego rece. zostały użyte w służbie Bożej” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 
1917] s. 65).

Oto przykładowa ‘anonimowa’ kwota 2700 dolarów, która jakby 
publicznie wpłynęła na konto Towarzystwa Strażnica, poprzez ręce 
Russella:

„Pytanie (1914) -  Pastor Russell. Drogi Panie: Ja wielce się interesuję 
pana wielką filantropią i byłbym rad, gdybym i ja  mógł mieć mój przywilej, 
by wziąć w tym udział. Czy może pan użyć i zechce przyjąć załączony czek, 
by pomóc w tym dziele? Jeżeli tak, to będzie mi przyjemnie, jeżeli pan użyje 
w sposób, jaki będzie uważał za właściwy.

Odpowiedź -  Czek jest na 2700 $ i pytanie jest, czy mam go przyjąć, 
lub nie. Odpowiadam twierdząco. Mogę powiedzieć, moi drodzy bracia i 
siostry, że chociaż o pieniądze nigdy nie prosimy, to jednak wszystkie 
pieniądze używane w tej pracy pochodzą z dobrowolnych ofiar i 
przeważnie ofiarodawcy nie są ludźmi bogatymi. Wielu, którzy odnieśli z 
tej nauki błogosławieństwo, poczuwają się i starają, ażeby tego 
błogosławieństwa udzielić i drugim, więc niektórzy przysyłają pieniądze w 
ten sposób, inni w inny sposób pomagają, pragnąc, aby to było użyte w 
jakikolwiek sposób. (...)
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Reporterowi powiedziałem, że takiej zasady się trzymamy, a gdy Pan 
Bóg przestanie nas zaopatrywać w pieniądze w miarę tego praca będzie się 
zmniejszać, ponieważ nie wymagamy, ani prosimy, ale używamy to co Pan 
posyła.

Reporter zdawał się powątpiewać, więc dodałem: »Może być, że mam 
coś w mojej kieszeni«. Wyjąłem parę listów z kieszeni i rzekłem: »Tu jest 
jeden którego jeszcze nie otworzyłem.« Otworzyłem i znalazłem w nim 
pięć 20 dolarówek. Reporter otworzył szeroko oczy. Wszystko, co było 
napisane, były te słowa: »Na kochaną Foto-dramę, od siostry«.” (Co 
kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania 1947 
[ang. 1917] s. 22-23).

Czy takie pieniądze wpływały do Towarzystwa Strażnica także od 
Żydów?

Niewykluczone, wszak, jak podaliśmy powyżej, Russell „wypowiedział 
mowę o Syjonizmie w Proroctwach, wobec 5500 Żydów”. Może nie 
płacono mu za tego typu wykłady dla Żydów, ale zapewne skrzynka na 
dobrowolne datki znajdowała się niedaleko miejsca mowy Russella. 
Prawdopodobnie identycznie było w pierwszych latach prezesa 
Rutherforda, bo on naśladował w tych działaniach swego poprzednika.

Wspomniano też w roku 1919, że syjoniści mieli decydujący głos w 
sprawie tytułu gazetki Towarzystwa Strażnica skierowanej do Żydów:

„Przypominamy tu, że około dziesięć lat temu Towarzystwo nasze 
wydrukowało gazetki w języku żydowskim, żargonowym [w ang. papers in 
Yiddish\, a gazetki te zawierały właśnie posłannictwo pociechy z tegoż 
rozdziału Izajasza. Kilku wybitnych syonistów podało myśl, że nagłówek 
tych gazetek, brzmiący »Głos« [w ang. ”the voice ”], będzie natychmiast 
zrozumiany przez wszystkich Żydów, jako specyalne posłannictwo od 
Jehowy. Doświadczenie pokazało, że syoniści nie mylili się” (Strażnica 
15.12 1919 s. 377 [ang. 15.11 1919 s. 344]).

Czy wspomniani syjoniści byli też zainteresowani wsparciem 
finansowym dla wydawania tej gazetki? Tego wprost nie napisano.

Co ciekawe Rutherford, w swojej pierwszej publikacji, jeszcze jako 
adwokat Towarzystwa Strażnica, pisząc obronę Russella i przedstawiając 
wiele zarzutów wobec niego, nie wspomniał o pomówieniach o pieniądze 
od Żydów (patrz A Great Battle in the Ecclesiastical Heavens J. F. 
Rutherford 1915).
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Zamieszczamy poniżej pewną tajemniczą kwestię związaną z milionami 
dolarów. Wprawdzie nie dotyczyła ona Żydów, ale środowisk biznesowych 
i zarazem filantropijnych. Sytuacja poniższa wskazuje, jakie były 
mniemania członków Towarzystwa Strażnica co do sponsorowania ich 
działalności. To ich głosy, a nie ‘ze świata’.

Otóż w roku 1915 w angielskiej Strażnicy zamieszczono list, a zarazem 
pytanie czytelnika wraz z odpowiedzią tej samej osoby. Mowa jest o 2 
milionach dolarów, które miał rzekomo otrzymać C. T. Russell od bardzo 
bogatych osób. Pastor jednak zbył milczeniem te kwestie i nie udzielił 
odpowiedzi (!):

„Drogi Bracie Russell! Od jakiegoś czasu czuję pilną potrzebę napisania 
do Ciebie o pewnych moich obserwacjach. Może słyszałeś, że będąc na 
Południu jakiś rok temu, donosiłem o krążących tam wtedy pogłoskach, 
jakoby Rockefeller przesłał Ci czek na milion dolarów. Dotarłszy na 
tereny, na których przebywam przez ostatnich sześć tygodni, znowu 
natknąłem się na szeroko rozpowszechniona wieść, że otrzymałeś kolejny 
milion, tym razem od Helen Gould. Teraz ręczy się, że doniesienie to jest 
autentyczne, gdyż jak powiadają, ma pochodzić od kogoś, kto był 
zaangażowany ostatnio w działalność w Brooklynie, więc uważa się, że jest 
dobrze poinformowany. Gdyby owe doniesienia nie brzmiały tak 
absurdalnie, byłyby nawet zabawne. Nie mogę pojąć, jak ktoś może dać 
wiarę takim pogłoskom. (...) W. M. Wisdom” (ang. Strażnica 01.07 1915 s. 
207 lub s. 5724 [reprint]).

Trzymając się przelicznika, który niedawno podało Towarzystwo 
Strażnica, że „300 000 dolarów z tamtych czasów, to aż 7 000 000 dolarów 
dzisiejszych”, wskazywałoby to na bardzo wielką darowiznę dla C. T. 
Russella. Tym razem bowiem chodziło o 2 000 000 ‘dawnych’ dolarów, a 
nie 300 000.

Towarzystwo Strażnica w swoim historycznym filmie wyceniło właśnie 
dawny majątek C. T. Russella na 7 milionów dolarów, według dzisiejszej 
wartości dolara. W 15 minucie i 15 sekundzie tego filmu padają takie oto 
słowa:

„Gdy miał 11 lat, został wspólnikiem ojca. Razem kierowali siecią 
sklepów odzieżowych. Charles powiększył firmę i z czasem sam prowadził 
kilka sklepów. W wieku 25 lat miał już przeszło 300 000 dolarów, co 
dzisiaj stanowiłoby równowartość 7 milionów dolarów” (Film z 2010 r. pt.
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Świadkowie Jehowy -  historia żywej wiary, części: Z ciemności ku 
światłu).

https://www.jw.org/pl/publikacje/filmy/historia-%C5%BCywej-wiary-
cz%C4%99%C5%9B%C4%87-1/

Ciekawe jest to, że kwota 300 000 dolarów pojawia się i jako dawny 
majątek Russella i jako wydatek za opublikowanie Fotodramy.

Trzeba tu dodać kontekst, dotyczący zagadnienia otrzymanych rzekomo 
2 milionów dolarów. Otóż było to w czasie, gdy Russell wydał bardzo dużo 
pieniędzy na wyświetlaną Fotodramę i rzeczywiście mógłby liczyć na 
wsparcie bogatych filantropów, popierających jego nowatorskie działania 
filmowe:

„Na przygotowanie Fotodramy Towarzystwo wydało około 300 000 
dolarów, co w owych czasach stanowiło majątek. (...) Gdybyśmy z góry 
wiedzieli, jak wiele czasu, pieniędzy i cierpliwości trzeba będzie włożyć, 
aby ruszyć z miejsca, nigdy byśmy nawet nie zaczynali” (Dzieje Świadków 
Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie 
Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975 s. 18).

Może jednak powyższe słowa Towarzystwa Strażnica, o jakichś 
„wielkich sumach” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917] s. 65), 
potwierdzają powyższe informacje o milionach dolarów?

Czy podobnych „wielkich sum” nie mógł Russell otrzymywać od 
przychylnych mu środowisk syjonistycznych, skoro nawet na ich 
zaproszenia wygłaszał mowy i w ich czasopismach były one publikowane?

Oto przykładowe zaproszenie i relacja o spotkaniu z Żydami:

,JSyjonizm w Proroctwie
Wielu z naszych czytelników pamięta zapewne, że Wydawca [Russell] 

po powrocie z Palestyny w czerwcu ubiegłego roku [1910] wygłosił 
kazanie pod tytułem »Jerozolima«. Temat ten przyciągnął wielu Żydów i 
wzbudził wśród nich znaczne zainteresowanie. Kazanie to. podobnie jak 
kilka innych, zostało opublikowane w żydowskich gazetach. Następnie 
przeprowadzono z Wydawca wywiady itd.. czego skutkiem bvło na koniec 
wystosowanie zaproszenia -  którego podpisy zajmowały trzy strony -  do 
wygłoszenia przemówienia na Walnym Zgromadzeniu Żydów w 
nowojorskim Hippodromie. W odpowiedzi na to zaproszenie, w niedzielę 9 
października [1910 roku] Wydawca [Russell] spotkał się z komitetem
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pięciu wybitnych Hebrajczyków, a towarzyszył mu brat Rutherford. 
Automobilami udaliśmy się na zgromadzenie, w czasie którego panowała 
entuzjastyczna atmosfera. Liczbę jego uczestników oceniono na cztery 
tysiące i powiedziano nam, że było to najbardziej reprezentatywne i 
wyszukane przedstawicielstwo Hebrajczyków, jakie kiedykolwiek 
zgromadziło się na jednym miejscu w Nowym Jorku” (ang. Strażnica 15.02 
1911 s. 4764 [reprint]).

Czyżby Russell za wygłoszenie wykładu dla tysięcy Żydów (na ich 
zaproszenie), za wywiady i opublikowane artykuły w prasie żydowskiej nie 
otrzymał żadnej gratyfikacji? Oczywiście przekazanej później na rzecz 
Towarzystwa Strażnica.

Można też dodać, że Żydzi zamówili ekskluzywną salę na 
przemówienie Russella oraz sami ‘zasugerowali’ jego tytuł:

„To wszystko, Pastorze Russell, skłoniło nas do uformowania Komitetu 
Walnego Zgromadzenia Żydów, który niniejszym listem zaprasza Pana do 
wygłoszenia publicznego wykładu skierowanego szczególnie do naszego 
ludu. Jeśli byłby Pan tak łaskawy, by skorzystać z naszego zaproszenia, to 
pozwolilibyśmy sobie także zasugerować temat Pańskiego wystąpienia, 
który jak wierzymy bvłbv bardzo interesujący dla publiczności, a w 
szczególności dla Żydów, a mianowicie: »Svjonizm w proroctwie«.

Co do samego spotkania proponujemy, by odbyło się ono w niedzielne 
popołudnie, 9 października [1910] o godz. 15:00. Zarezerwowaliśmy na ten 
termin Hippodrom. największą i najpiękniejszą salę Nowego Jorku, i mamy 
nadzieję, że proponowana data i miejsce spotkają się z Pańskim łaskawym 
uznaniem. Ze swej strony zapewniamy, że na widowni znajdzie się liczna i 
żywotnie zainteresowana hebrajska publiczność, a dołączyć do niej mogą 
także inni zainteresowani” (Pastor Russell ’s Sermons 1917 s. 475-476; 
tekst polski cytowany według Kazania Pastora Russella 2012 s. 475-476 
[wyd. „Straż”, Białogard]).

Czy Russell całkowicie za darmo wygłosił ten wykład? Jeśli tak, to 
zapewne potraktował go jako reklamę swych nauk, swej osoby i 
Towarzystwa Strażnica.
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Pierwsze zaprzeczenia co do finansowania Towarzystwa przez 
Żydów

Nie jest nam znane odrzucanie żadnych pomówień o finansowanie 
dzisiejszej organizacji Świadków Jehowy przez Żydów sprzed roku 1922. 
Ich publikacje o tym nie wspominają.

Okazuje się, że przypisywanie finansowania Towarzystwa Strażnica 
dzięki pieniądzom pochodzenia żydowskiego jest jednak bardzo dawne, 
właśnie co najmniej od roku 1922 (właściwie od 15 grudnia 1921 r.):

„Nieprzyjaciel w Niemczech, nie wiedząc co więcej zarzucić Badaczom 
Pisma Świętego, powiada teraz, że nasza praca jest żydowską propagandą, 
za pieniądze bogatych Żydów w Ameryce. W rzeczywistości jednak, jak 
wszystkim wiadomo, żaden Żyd nie dał jeszcze ani centa na szerzenie 
Ewangelii przez zabiegi Towarzystwa” (Strażnica 01.01 1922 s. 7 [ang. 
15.12 1921 s. 375]).

„Brat Rutherford przedsięwziął w roku 1922 długą podróż po Europie 
(...) W Monachium brat Rutherford przemawiał w przepełnionym cyrku 
»Zirkus Krone« do 7000 osób. Przed rozpoczęciem wykładu dowiedziano 
się, że wśród obecnych znajduje się grupa antysemitów i pewna ilość 
jezuitów, którzy przyszli jedynie po to, by wywołać zamieszanie i jeśli się 
tylko da, rozbić zebranie. Brat Rutherford powiedział do zebranych 
»W tym mieście (Monachium! i gdzie indziej mówi się, że 
Międzynarodowe Zrzeszenie Badaczy Pisma świętego iest finansowane 
przez Żvdów«. Zaledwie to powiedział, gdy usłyszano okrzyki: »To 
prawda!« Jednak brat Rutherford swą dobitną i przekonującą mową zmusił 
wichrzycieli do milczenia, chociaż usiłowali zawładnąć sceną, aby nie 
dopuścić do kontynuowania wykładu” (Działalność Świadków Jehowy w 
Niemczech w czasach nowożytnych 1975 s. 12).

Tak zwana Deklaracja Faktów z roku 1933 zaprzeczała, by Żydzi 
finasowali Świadków Jehowy:

„Jesteśmy niesłusznie obwiniani przez naszych wrogów, że 
otrzymujemy od Żydów finansowe wsparcie dla naszej pracy. Nic nie jest 
dalsze od prawdy. Do tej pory nie było żadnego najmniejszego wkładu 
pieniędzy od Żydów na naszą działalność. Jesteśmy wiernymi 
naśladowcami Chrystusa Jezusa i wierzymy w Niego jako w Zbawiciela 
świata, podczas gdy Żydzi całkowicie odrzucają Jezusa Chrystusa i

118



stanowczo zaprzeczają, że jest on Zbawcą świata posłanym przez Boga dla 
ludzkiego dobra. Samo to powinno być wystarczającym dowodem, że nie 
otrzymujemy od Żydów pomocy i stąd oskarżenia przeciw nam są złośliwie 
fałszywe i mogą pochodzić wyłącznie od Szatana, naszego wielkiego 
wroga. (ang. Rocznik Świadków Jehowy 1934 s. 134).

Oto zaś słowa o tym, przytoczone przez tę organizację, w których 
wymieniony jest Russell i Paul Balzereit (1885-1959), przewodniczący 
Oddziału w Niemczech w latach 1920-1936:

„Gazeta The National Socialist opublikowała długi artykuł przeciwko 
nam, w którym stwierdzono między innymi, że Charles Taze Russell był 
Żydem, a Żvd. Balzereit. kierował praca w Niemczech. W dalszej części 
artykułu stwierdzono, że udowodniono, iż Żydzi w Ameryce dawali 
pieniądze na te prace...” (ang. Rocznik Świadków Jehowy 1942 s. 202 -  The 
newspaper The National Socialist published a long article against us in 
which it was stated amongst other things that Charles Taze Russell was a 
Jew, and that a Jew, Balzereit, had directed the work in Germany. The 
article Jurther stated that it had been proved that Jews in America had 
given money for the work...).

Poniżej zamieszczamy inne opinie Towarzystwa Strażnica 
wypowiadane po odrzuceniu nauki o Żydach, czyli po roku 1932:

..Lecz nigdy żaden Żvd nie miał nic do czynienia w podpieraniu lub 
pomaganiu Watch Tower Bibie & Tract Society” (Strażnica 01.02 1934 s. 
43 [ang. 01.01 1934 s. 11]).

Wiemy też, co J. F. Rutherford powiedział przez sądem „w Bemie w 
sprawie karnej wytoczonej przedstawicielom świadków Jehowy” (Nowy 
Dzień 01.11 1936 s. 43):

„Nigdy nie pobierano składek i nigdy praca ta nie otrzymała pieniędzy 
od jakiejś osoby rasy żydowskiej. Obwinienie, że praca wyżej 
wspomnianych trzech organizacyj finansowana jest przez żydów, jest 
absolutnie fałszywe i wysunięte bez podstawy, a zatem nie do 
usprawiedliwienia” (Nowy Dzień 01.11 1936 s. 43).
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„Odpieramy twierdzenie, jakobyśmy przez cały ten czas byli wspierani 
przez żydowskich bankierów i przez żydowskie organizacje” (Strażnica 
sierpień 1950 s. 122, wydanie polonijne [ang. 15.08 1949 s. 252]).

„Jedna z takich ulotek, wydana nakładem sześciu pism religijnych, 
zawierała następujące stwierdzenie o Świadkach Jehowy: »Są to agenci 
międzynarodowego syjonizmu, którzy działają za dolary Żydów 
amerykańskich«. (...) Absurdem jest twierdzić, jakoby Świadkowie Jehowy 
byli finansowani dolarami Żydów amerykańskich, skoro sami ci 
Świadkowie głoszą, że syjonizm żydowski upadnie” (Strażnica Rok XCVII 
[1976] Nr 9 s. 21).

To ostatnie zdanie, czyli iż ..Świadkowie głoszą, że syjonizm żydowski 
upadnie”, wskazuje, że jednak Towarzystwo Strażnica ciągle poświęca 
uwagę Żydom, choć już od innej strony.

Widzimy zatem, że przynajmniej od roku 1922 Towarzystwo Strażnica 
zaprzeczało, że było finansowane przez Żydów. Czyżby takich zaprzeczeń 
wcześniej nie było? Czy może Russell, otrzymując datki z różnych stron, 
wiedział, że część ich jest od sprzyjających mu środowisk żydowskich?

Wróćmy jeszcze do roku 1925, gdy wydano pierwszą z książek 
Rutherforda dla Żydów (Comfort for the Jews). To wydarzenie opisano 
iście sensacyjnie, podkreślając kontakty Sędziego z jednym z 
najbogatszych Żydów na świecie:

„Ubiegłego grudnia brat Rutherford wręczył mi kopję manuskryptu na 
nową książkę, zatytułowaną Pociecha dla Żydów. W miesiącu czasu 
wydrukowaliśmy 225,000 egzemplarzy tej książki, które w przeciągu 
sześciu tygodni prawie zupełnie się rozeszły. Drugi nakład 150,000 
pozostał w fabryce w chwili, kiedy brat Rutherford i ja odjechaliśmy do 
Europy. Książka ta jest inną błyskawicą, która usunie wielką powłokę 
ciemności z ziemi. Ona opisuje dlaczego tak wiele wprost cudownych 
rzeczy dzieje się teraz w Palestynie. Nathan Straus, być może najbogatszy 
Żyd w świecie, otrzymał pierwszy egzemplarz z prasy i czytał tę książkę z 
wielkiem zadowoleniem. Bratu Rutherfordowi on napisał dwa śliczne listy 
odnośnie tej książki. Jest to wprost nadzwyczajne dzieło. Ono wykazuje 
cały plan wieków na podstawie Starego Testamentu. (...) Książka ta została 
już przetłumaczona na język niemiecki, żargoński i hebrajski [w ang. 
German, Yiddish and Hebrew]. Książką ta w tych trzech językach iest 
drukowana w Magdeburgu i w niedługim czasie będzie gotowa do
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rozpowszechnienia wśród ludzi” (Strażnica 01.08 1926 s. 231 [ang. 01.07 
1926 s. 199]).

Czy takie chwalenie się kontaktami i wymienianymi listami z „być 
może najbogatszym Żydem w świecie” nie skłania do przypuszczeń, że 
mogły mieć one także znaczenie finansowe?

Russell nie raz podkreślał, że czasem pytali go ludzie o to, co mogą 
zrobić dla dobra jego spraw (cały fragment cytowany powyżej):

„Pytanie (1914) -  Pastor Russell. Drogi Panie: Ja wielce się interesuję 
pana wielką filantropią i byłbym rad, gdybym i ja  mógł mieć mój przywilej, 
by wziąć w tym udział. Czy może pan użyć i zechce przyjąć załączony czek, 
by pomóc w tym dziele? Jeżeli tak, to będzie mi przyjemnie, jeżeli pan użyje 
w sposób, jaki będzie uważał za właściwy.

Odpowiedź -  Czek jest na 2700 $ i pytanie jest, czy mam go przyjąć, 
lub nie. Odpowiadam twierdząco” (Co kaznodzieja Russell odpowiadał na 
zadawane jemu liczne pytania 1947 [ang. 1917] s. 22-23).

Jest jeszcze jeden element, który ‘przeciętnym zjadaczom chleba’ mógł 
wskazywać, że Towarzystwo Strażnica jest finansowane przez ‘kogoś’. 
Otóż Rutherford tak zaciekle zwalczał na przykład duszę nieśmiertelną, że 
obiecywał „1000 dolarów każdemu na widowni”, kto obroni to wierzenie:

„Kiedy miałem 10 lat, do Góteborga przyjechał brat Rutherford, aby 
wygłosić przemówienie publiczne pod tytułem: »Gdzie są umarli?« 
W trakcie swego wystąpienia zaproponował 1000 dolarów każdemu, kto 
potrafiłby udowodnić, że człowiek ma duszę nieśmiertelną. Nikt nie podjął 
tego wyzwania” {Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 10 s. 24).

Por. podobna treść, ang. Rocznik Świadków Jehowy 1991 s. 128 -  
„Oferuję 1000 dolarów każdemu na widowni, kto może udowodnić, że 
człowiek ma nieśmiertelną duszę”.

Co miał pomyśleć sobie o tym ‘rozdawnictwie dolarów’ ktoś, kto 
słyszał, jak Rutherford publicznie i z mównicy wykrzykuje hasła o 1000 
dolarów?

Czy wobec tego, każdy kto zaprzecza finansowaniu kiedykolwiek 
Świadków Jehowy, z powodu ich pracy misyjnej dotyczącej Żydów, może 
z ręką na sercu zaprzeczyć, że nigdy nie otrzymali oni ani centa od ludzi, 
którzy popierali ich nauki o syjonizmie?
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Zaprzeczenie co do finansowania Towarzystwa przez masonerię

O ile przed rokiem 1922 nie omawia się żadnego ewentualnego 
finansowania Świadków Jehowy przez Żydów związanych z syjonizmem, 
czy nie wspomina się o odrzucaniu takiego zarzutu, to opisuje się proces 
dotyczący pieniędzy od masonerii!

K. Binkele (1867-1942), obywatel amerykański, był w latach 1920-1925 
przewodniczącym Centralnego Biura Europejskiego w Szwajcarii (główna 
baza Towarzystwa Strażnica w Europie) i był zarazem tą osobą, która w 
roku 1924 w procesie sądowym występowała jako oskarżyciel przeciw 
tym, którzy twierdzili, że Towarzystwo Strażnica jest finansowane przez 
masonerię:

„Czasopismo “Auf Vorposten” donosi, że Chr. Kreuz, który kiedyś sam 
należał i był w 33 stopniu masonerii, ogłosił w swym piśmie: “Ein 
Weltbetrug durch Zeichen, Wort und Griff’, że Badacze są zależni od 
Masonów. Przyjaciel Kreuza, dr Fehrmann, 21 stycznia 1924 r., w St. 
Gallen w Szwajcarii, na publicznym zebraniu ogłosił, że międzynarodowa 
finansjera wydatnie popiera Badaczy Pisma św. Dr Fehrmann rewelację 
swoją powtórzył w “Morgen, Katholisches Tagesblatt der Schweiz” z dnia 
30 października 1924 r. Kierownik Centrali Badaczy w Zurichu. Konrad 
Binkele. wniósł skargę do sądu przeciwko dr. Fehrmannowi. Sąd okręgowy 
w St. Gallen odrzucił skargę K. Binkele, nałożył na skarżącego opłatę 
kosztów sądowych w wysokości 150 fr. i zasądził skarżącego na 
wypłacenie dr. Fehrmannowi 450 fr. szw. tytułem nawiązki. Ciekawy przy 
tym był skład osobowy oskarżycieli: jako kierownik Badaczy zgłosił się do 
sądu Konrad Binkele. występujący w Stanach Zjednoczonych jako 
Binggele. którego jednak właściwe nazwisko jest Pinkeles” 
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Św. (Świadkowie 
Jehowy) ks. S. Ufniarski, Kraków 1947 s. 36).

Rozprawę tę wspominało po 10 latach polskie czasopismo Świadków 
Jehowy, ale nie wymieniono już K. Binkele z nazwiska, gdyż był on już w 
tym czasie od 9 lat ‘odstępcą’. Choć napisano wtedy o „finansjerze 
żydowsko-masońskiej”, to chodziło o to, że niektórzy Żydzi byli 
masonami. Natomiast nie miało to jakiegoś szczególnego związku z 
syjonizmem:

„Nieprawdą jest, jakoby »Rutherford wszedł w stosunki z finansjerą 
żydowsko-masońską, która jest w zakulisowych konszachtach z
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komunizmem; że stosunki Rutherforda z finansjerą masońsko-żydowską 
zostały potwierdzone w czasie przewodu sądowego na procesie w Zurychu 
w r. 1924.« Natomiast prawdą jest, iż ów dr. Fehrmann, który w Zurychu 
stawił powyższy zarzut, a podczas przewodu sądowego nie mógł służyć 
dowodami -  tylko dzięki temu zdołał ujść wymierzeniu zasłużonej kary, iż 
twierdził, że zarzuty jego wcale nie są skierowane przeciwko badaczom, 
lecz jedynie przeciw żydostwu” (Złoty Wiek 15.05 1934 s. 15).

K. Binkele po odejściu z Towarzystwa Strażnica w roku 1926, założył 
w roku 1928 w Niemczech odłam badaczy Pisma Świętego o nazwie Free 
Bibie Students Association (Freie Bibelforscher-Yereinigung), a w roku 
1940 powrócił do USA.

https://cn.wikipedia org/wiki/Conrad_C._Binke1e
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Czy Żydzi znajdowali się w kierownictwie Towarzystwa
Strażnica?

W roku 1997 Towarzystwo Strażnica stwierdziło, że obecnie wszyscy 
członkowie Ciała Kierowniczego są „pochodzenia pogańskiego”:

„Obecnie wszyscy jego członkowie wywodzą się spośród 
namaszczonych chrześcijan pochodzenia pogańskiego, a Jehowa szczodrze 
błogosławi sprawowanemu przez nich nadzorowi” (Strażnica Nr 10, 1997 
s. 17).

Dziwne jest to stwierdzenie o „pogańskim pochodzeniu” członków 
Ciała Kierowniczego, gdyż Towarzystwo Strażnica podawało życiorysy 
tych osób, w których informowało do jakich kościołów chrześcijańskich 
oni należeli.

Przykładowo zmarły w roku 2010 J. Barr wychował się w rodzinie 
„pomazańców” z Towarzystwa Strażnica:

„John Barr urodził się w Aberdeen w Szkocji jako najmłodszy z trojga 
rodzeństwa. Jego ojciec i matka bvli pomazańcami. Brat Barr często miło 
wspominał dzieciństwo i cenił sobie wyjątkowy wzór, jaki dali mu 
ukochani rodzice” (Strażnica 15.05 2011 s. 6).

Natomiast Samuel Herd otrzymał biblijne imię, matka jego była 
baptystką:

„Mama była bardzo religijna. W każdą niedzielę zabierała nas do 
Kościoła baptystów” {Strażnica maj 2018 s. 4).

Tak było z większością członków zarządu i Ciała Kierowniczego. 
Wszyscy oni wywodzili się z rodzin protestanckich lub badaczy Pisma 
Świętego (lub już Świadków Jehowy). Czy to było „pochodzenie 
pogańskie”?

Towarzystwo Strażnica zdaje się nie wiedzieć, że pochodzenie 
pogańskie, to takie, które związane jest z pogańskimi bóstwami.
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Prócz tego ze słów ..obecnie wszyscy jego członkowie wywodzą się 
spośród namaszczonych chrześcijan pochodzenia pogańskiego” może 
wynikać, że w przeszłości, przed rokiem 1997, nie zawsze tak było.

Trudno dziś orzec, który z członków zarządu Towarzystwa Strażnica 
(do 1971 r. identyfikowanego z Ciałem Kierowniczym) i Ciała 
Kierowniczego (od roku 1971) miał pochodzenie żydowskie lub wcześniej 
był wyznawcą judaizmu.

Ponieważ nie są nam znane życiorysy wielu osób z tych gremiów, 
dlatego przytaczamy tu nazwiska tych, których czasem wymienia się, jako 
mogących mieć jakikolwiek związek z Żydami. Pamiętajmy też, że imiona 
biblijne ze Starego Testamentu nadawane były kiedyś dość często tak w 
środowiskach żydowskich, jak i protestanckich.

Wiemy, co J. F. Rutherford powiedział o sobie przed sądem „w Bemie 
w sprawie karnej wytoczonej przedstawicielom świadków Jehowy” (Nowy 
Dzień 01.11 1936 s. 43), choć on nie był prawdopodobnie nigdy uznawany 
za Żyda:

„Jestem rodowity obywatel amerykański szkockiego pochodzenia i 
nijak nie jestem spokrewniony z ludem żydowskim. Nie mam nic 
wspólnego z żydami, ale nie mam też nic przeciw komu, dlatego że należy
do tej rasy” {Nowy Dzień 01.11 1936 s. 43).

Co do słów Rutherforda, że „nie mam nic wspólnego z żydami”, to nie 
jest to pełna prawda. Jak widzieliśmy, brał on udział, wraz z C. T. 
Russellem, w spotkaniu „z komitetem pięciu wybitnych Hebrajczyków” 
(ang. Strażnica 15.02 1911 s. 4764 [reprint]), a prócz tego prowadził 
korespondencję z „najbogatszym Żydem w świecie” {Strażnica 01.08 1926 
s. 231 [ang. 01.07 1926 s. 199]).

Wpierw wymieniamy interesujące nas osoby z zarządu Towarzystwa 
Strażnica, a później zamieszczamy o nich krótkie notki:

Robert Hirsh
Isaak Hoskins
Charles A. Wise
Frederick W. Franz i Raymond V. Franz
Charles T. Russell
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Oto zaś znane osoby w organizacji, ale spoza Ciała Kierowniczego:

Paul S. L. Johnson
Maxwell G. Friend (pierwotnie Max Freschel)
Jack Halliday Nathan

Robert Hirsh (czasem jako Hirsch)

R. Hirsh był wyznaczony przez Russella w Testamencie (1907 r.), jako 
‘rezerwowy’, do Komitetu Redakcyjnego i rzeczywiście znalazł się w nim:

„W ich miejsce członkami Komitetu Redakcyjnego zostali Rutherford 
i Hirsh, których nazwiska zamieszczono w Strażnicy z 1 grudnia 1916 
roku” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 64).

Nie mamy żadnych pewnych informacji, że miał on pochodzenie 
żydowskie.

Hirsh był jedynym z aresztowanych w roku 1918, który wybronił się 
poprzez swego adwokata od wyroku (dziś nie podaje się tej informacji)!

Interesujący jest fakt z czerwca 1918 roku. W Strażnicy podano, że R.
H. Hirsh był także wśród aresztowanych urzędników Towarzystwa 
Strażnica, jako dziewiąty (!), a nie jak dziś podaje się, że było ośmiu 
zatrzymanych:

proces w Brooklynie
W dniu 7-ym maja Federalny Sąd wschodniego dystryktu Nowego 

Yorku wydał waranty na aresztowanie dziewięciu braci połączonych z 
Komitetem Redakcyjnym »Strażnicy« i mających związek z napisaniem i 
wydaniem Siódmego Tomu, a mianowicie: J. F. Rutherford, W. E. Van 
Amburgh, A. H. Macmillan, Robert J. Martin, C. J. Woodworth, 
G. H. Fisher, R. H. Hirsch. G. D. Cecca i F. H. Robison, a to pod zarzutem 
konspiracyi, mającej na celu stawianie przeszkód prowadzeniu wojny przez 
Stany Zjednoczone. Rozprawa sądowa rozpoczęła się 3-go czerwca w 
sądzie wielkoprzysięgłych. (...) Chociaż sędziowie przysięgli są liberalnie 
usposobieni, wszakże nie można rokować, na którą stronę przechyli się 
sprawa. To jednak na pewno wiemy, że wszyscy w niej interesowani są 
zdecydowani przyjąć wszystko, co opatrzność Pańska dozwoli, bądź 
cierpienia, bądź wstyd i hańbę dla Imienia Jego” (Strażnica czerwiec 1918 
s. 82; por. ang. Strażnica 01.06 1918 s. 6270 [reprint]).
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Owszem, później opuścił on tę organizację, ale to nie oznacza, że dziś 
mogą Świadkowie Jehowy fałszować fakty! Obecnie zawsze piszą o ośmiu 
aresztowanych, a nie o dziewięciu!

Dlaczego w roku 1918 wymieniono go wśród aresztowanych, a później 
już nigdy nie wspomina się o nim, jako jednym z dziewięciu aresztantów?

Być może to rychłe opuszczenie aresztu skłania niektórych ludzi do 
mniemania, że Hirsh musiał być Żydem i właśnie oni pomogli mu 
wydostać się z tarapatów, w które wpadli pozostali członkowie zarządu i 
współpracownicy Rutherforda.

Kim on był wcześniej i później?
Od roku 1907 Hirsh był pielgrzymem Towarzystwa Strażnica (ang. 

Strażnica 01.06 1901 s. 2829 [reprint; dopisek o pielgrzymach z 1919 r.]).
Hirsh 31 lipca 1917 roku został usunięty z władz drugiej korporacji 

założonej przez C. T. Russella (Peoples Pulpit Associatioń) za 
rozpowszechnianie różnych informacji o J. F. Rutherfordzie i innych 
„braciach”, które nie spodobały się prezesowi (patrz Harnest Siftings [cz. 2] 
01.10 1917 s. 27). Ale to nie oznaczało jeszcze końca jego bytności w 
Towarzystwie Strażnica.

W wyborach do siedmioosobowego zarządu Towarzystwa w styczniu 
1918 roku zajął 10 miejsce (ang. Strażnica 15.01 1918 s. 6202) i nie wszedł 
w jego skład (siedem osób).

Między innymi te fakty zadecydowały, że odszedł z tej organizacji i 
początkowo należał do współtwórców grupy badaczy PBI (Pastorał Bibie 
Institute), a później, także w roku 1918, wraz z P. S. L. Johnsonem (który 
był synem rabina!) i R. G. Jolly utworzył osobną grupę w USA, znaną w 
Polsce jako Świecki Ruch Misyjny „Epifania” (ang. Laymen’s Home 
Missionary Movement). Hirsh odszedł z tego wyznania w roku 1920.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiecki_Ruch_Misyjny_
%F2%80%9FFpifama%F2%80%9D

Isaak Hoskins

Nie wiadomo dlaczego Isaak Hoskins bywa zaliczany do osób 
pochodzenia żydowskiego. Być może jego biblijne imię ma na to 
wskazywać.

I. Hoskins był wyznaczony przez Russella w Testamencie (1907 r.), 
jako ‘rezerwowy’ do Komitetu Redakcyjnego (nie został jednak nigdy
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wybrany do niego). Pielgrzymem Towarzystwa Strażnica był co najmniej 
od roku 1907 (ang. Strażnica 01.10 1907 s. 4066 [reprint]).

Oto skład zarządu w momencie rejestracji (drugiej korporacji) 
Stowarzyszenia Kazalnicy Ludowej (wg statutu z roku 1909), w którym się 
on znalazł:

C. T. Russell, H. C. Rockwell, W. E. Van Amburgh, W. Page, F. W. 
Williamson, I. Hoskins, E. W. Brenneisen.

W roku 1916 Hoskins był członkiem zarządu Towarzystwa Strażnica:

„Zgodnie ze statutem Towarzystwa Strażnica zarząd miał się składać 
z siedmiu członków. Statut przewidywał, że w razie śmierci jednego z nich 
pozostali zadecydują, kto ma objąć wakat. Dwa dni po śmierci Russella na 
posiedzeniu zarządu Towarzystwa wybrano więc na jego członka 
A. N. Piersona. A oto siedmiu członków ówczesnego zarządu: 
A. I. Ritchie. W. E. Van Amburgh, H. C. Rockwell, J. D. Wright, 
I. F. Hoskins, A. N. Pierson i J. F. Rutherford. Grono to wybrało później 
trzyosobowy Komitet Wykonawczy” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele 
Królestwa Bożego 1995 s. 65).

Hoskins (i Hirsh) 31 lipca 1917 roku został usunięty ze stanowiska w 
drugiej korporacji założonej przez C. T. Russella (Peoples Pulpit 
Associatiori) za rozpowszechnianie różnych informacji o J. F. 
Rutherfordzie i innych „braciach” (patrz Harvest Siftings (cz. 2) 01.10 1917 
s. 27).

W wyborach do siedmioosobowego zarządu Towarzystwa w styczniu 
1918 roku zajął 11 miejsce (ang. Strażnica 15.01 1918 s. 6202) i nie wszedł 
do jego składu (siedem osób).

W roku 1918 I. F. Hoskins, J. D. Wright i H. C. Rockwell oraz inni 
badacze należeli do założycieli PBI (Pastorał Bibie Institute), czyli 
Pastoralnego Instytutu Biblijnego, nowej grupy badaczy Pisma Świętego, 
niezależnej od Towarzystwa Strażnica.

Oto dalsze jego losy, podane na Wikipedii:

Wówczas Isaac F. Hoskins (zm. 1957), który sprzeciwiał się zmianom 
doktrynalnym, a wraz z nim inni, wycofał się z działalności w Pastoralnym 
Instytucie Biblijnym i od kwietnia 1937 roku zaczął publikować czasopismo 
„The Watchers o f the Morning” (Stróże Poranka), które ukazywało się do 
czerwca 1957 roku.
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Charles A. Wise

Nie wiadomo dlaczego Ch. A. Wise przypisuje się pochodzenie 
żydowskie. Być może dlatego, że to samo nazwisko nosił jeden z liderów 
syjonistycznych. Poza tym jego drugie imię to podobno Aaron, choć nigdy 
w publikacjach Towarzystwa Strażnica ono nie padło.

Ks. S. Ufniarski jakby pośrednio wskazał, że Rutherford miał swego 
zastępcę z rodziny rabinackiej:

„[Rutherford] Za życia Russella był »pielgrzymem« Badaczy. Zastępcą 
jego został C. A. Wise. Nazwisko to nosi znana rabinacka rodzina w 
Ameryce” (.Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Sw. 
(Świadkowie Jehowy) ks. dr S. Ufniarski 1947 s. 25).

http://piotrandrvszczak.pl/stare-publikacie/miedzvnarodowi-badacze-
pisma-swietego-swiadkowie-jehowy.html

Wise rzeczywiście był wiceprezesem Towarzystwa Strażnica w latach 
1919-1940, aż go zastąpił na tym stanowisku N. Knorr. Od tego czasu 
nadal pełnił funkcję członka zarządu, aż do 1 października 1941 roku. 
Zmarł w roku 1947 (ang. Strażnica 15.10 1947 s. 306).

Inne źródło podaje, że Russell przyjaźnił się z rabinem o tym nazwisku i 
być może jest to ta sama rodzina, którą wymienił ks. Ufniarski:

„Ponadto wiadomo, że Russell był przyjacielem znanego rabina, 
wolnomularza i naczelnika B’nai B’rith Stephena Wise” (Świadkowie 
Jehowy wobec polityki USA, syjonizmu i wolnomularstwa Robin de Ruiter, 
Kraków 2007, s. 96).

We wskazanej powyżej Strażnicy z roku 1947 podano, że Wise chrzest 
przyjął w roku 1890, a przybył do Betel w roku 1918. Od roku 1908 był 
pielgrzymem Towarzystwa Strażnica (ang. Strażnica 01.06 1901 s. 2829 
[reprint; dopisek o pielgrzymach z 1919 r.]). Zmarł, mając 84 lata (ur. 
prawdopodobnie w 1863 r ). Nie podano żadnych danych o jego rodzinie i 
miejscu urodzenia.

h ttp s: / /p l . w ik ip e d ia . o rg /w ik i/P a sto ra ln v _ In stv tu t_ B ib lij  n v
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Frederick W. Franz i Raymond V. Franz

F. W. Franz (1893-1992) był wiceprezesem Towarzystwa Strażnica w 
latach 1945-1977, a od roku 1977, do swej śmierci, jego prezesem. W tym 
czasie był zarazem członkiem ówczesnego Ciała Kierowniczego.

R. V. Franz (1922-2010) w latach 1971-1980 był członkiem Ciała 
Kierowniczego i został zmuszony do rezygnacji z tego stanowiska, a w rok 
później wykluczono go z organizacji Świadków Jehowy. F. W. Franz był 
jego stryjem.

F. Franz i R. Franz wywodzili się podobno z niemieckich, 
zasymilowanych Żydów. Ale publikacje Towarzystwa Strażnica milczą na 
ten temat.

Oto zaś opinie niezależnych badaczy, aczkolwiek kontrowersyjnych 
(Robin de Ruiter; H. Pająk):

„Następcą Nathana Knorra został Frederick William Franz. Czwarty 
prezes Towarzystwa Strażnica przyszedł na świat 12 września 1893 roku w 
Covington w stanie Ohio. Jego ojciec urodził się w Niemczech i był 
żydowskiego pochodzenia” (Świadkowie Jehowy wobec polityki USA, 
syjonizmu i wolnomularstwa Robin de Ruiter, Kraków 2007, s. 30).

„Warto wspomnieć, że Franz przez wiele lat zatrudniał -  jako swego 
ochroniarza -  pewnego Żyda, Natheer Salih, który nosił dużo złotej 
biżuterii i nie tylko wszędzie towarzyszył staremu przywódcy, lecz także 
wypowiadał się w jego imieniu” (Świadkowie Jehowy wobec polityki USA, 
syjonizmu i wolnomularstwa Robin de Ruiter, Kraków 2007, s. 31).

„W »Newsletter from a Christian Ministry« z lipca 1992 roku czytamy:
Ruch Nowego Porządku Światowego ma swoich ludzi infiltrowanych 

do Towarzystwa Strażnica. Zajmują oni wszystkie kluczowe stanowiska. 
Ciało Kierownicze Świadków Jehowy ma organizację, którą samo nie 
kieruje. Natheer Salih, ochroniarz Freda Franza, należał do zespołu ludzi 
podziemia i odgrywał w Towarzystwie Strażnica kluczową rolę.” 
(Świadkowie Jehowy wobec polityki USA, syjonizmu i wolnomularstwa 
Robin de Ruiter, Kraków 2007, s. 85).

Drugi kontrowersyjny badacz tej kwestii podobnie napisał o żydowskim 
„ochroniarzu” F. Franza:
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„W ostatnim dziesięcioleciu nominalnym przewodnikiem Towarzystwa 
»Strażnica« był stary, niewidomy, przykuty do łóżka Fred Franz, a 
rzeczywistą władzę sprawował jego »ochraniarz« -  irakijski Żyd Nather 
Salih. To rzeczywisty władca sekty, adept nauk tajemnych. Nosił wielkie 
okultystyczne pierścienie i odznaczał się kosztownymi gustami” (Bestie 
końca czasów H. Pająk (brak daty wydania; ok. 2004) s. 157 [wydanie 
elektroniczne]).

Autor niniejszego opracowania sam zetknął się w wielopokoleniowej 
rodzinie badaczy Pisma Świętego z opinią, że prezes F. Franz miał 
pochodzenie żydowskie (było to jeszcze za jego życia). Badacze ci ciągle 
zachowują pozytywną naukę o Żydach, taką, jaką miał Russell, więc to 
zakwalifikowanie F. Franza do korzeni żydowskich nie było czymś 
negatywnym.

Charles T. Russell

Towarzystwo Strażnica nic nie pisze o rzekomym żydowskim 
rodowodzie C. T. Russella (1852-1916), choć trzeba przyznać, że 
wspomina tylko o bezpośrednich przodkach Charlesa, który był 
założycielem tej organizacji i prezesem jej w latach 1884-1916:

„C. T. Russell urodził się 16 lutego 1852 roku w Stanach 
Zjednoczonych, w Allegheny (obecnie część Pittsburgha) w Pensylwanii. 
Był drugim synem Josepha L. i Anny Elizy (z domu Bimey) Russellów, 
którzy byli prezbiterianami, a ich przodkowie pochodzili ze Szkocji 
i Irlandii” {Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 42).

On sam zaś mówił o sobie, jak cytowaliśmy jego kazanie do Żydów, 
następująco: „Nie jestem Żydem! Jestem chrześcijaninem”.

Jeden z biografów Russella z USA, F. Zydek, tak opisał niemożność 
określenia pochodzenia dziadków pastora:

„Joseph Lytel Russell, który był ojcem Charlesa Taze’a Russella, 
urodził się 4 lipca 1813 roku w hrabstwie Donegal, w północnej Irlandii, w 
prowincji Ulster. Mamy bardzo niewiele informacji o tym, jak wyglądało 
jego życie, zanim przybył do Ameryki, ale można wnioskować, że było ono 
ciężkie i nie zapewniało środków na poprawę statusu w społeczeństwie 
irlandzkim, pozwalając jedynie na zgromadzenie funduszy potrzebnych na
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przeprawę do Nowego Świata*. Wiemy, że dotarł on do Stanów 
Zjednoczonych w roku 1841 i że 21 października 1846 złożył podanie o 
obywatelstwo. Zostało ono pozytywnie rozpatrzone w roku 1848...

*Niestety, ze stratą dla genealogów-amatorów, bomba Irlandzkiej Armii 
Republikańskiej (IRA) w minionym wieku zniszczyła większość 
irlandzkich akt w hrabstwie Donegal” (Charles Taze Russell. Jego życie i 
czasy. Człowiek, Millennium i posłannictwo F. Zydek, Wydawnictwo Straż, 
Białogard 2016, s. 21-22).

Co zaś piszą wspomniani niezależni, choć kontrowersyjni badacze tej 
kwestii?

Oto opinia Robina de Ruitera:

„Założycielem poprzedników Świadków Jehowy był Charles Taze 
Russell. Urodził się on 16 lutego 1852 roku w okolicy Pittsburgha w 
Pensylwanii - jako potomek rodziny Róssell żydowskiego pochodzenia. 
która żyła w Niemczech w XVII wieku. Rodzina ta zmieniła jednak swoje 
nazwisko na Russell, kiedy wyemigrowała do Szkocji. Później wraz z 
wieloma innymi rodzinami przesiedliła się do Irlandii” (Świadkowie 
Jehowy wobec polityki USA, syjonizmu i wolnomularstwa R. Ruiter, 
Kraków 2007, s. 19).

Co ciekawe w pierwszych polskich Strażnicach, wydawanych w USA 
od roku 1915, właśnie podobnie pisano nazwisko prezesa:

„br. Rosel (Russell)” (Strażnica Nr 2, 1915 s. 12).
„(tj. br. Roslowi)” (Strażnica Nr 10, 1915 s. 8).
„Drogi bracie (Rosell)...” (StrażnicalSr 10, 1915 s. 16).

Drugi kontrowersyjny badacz, ukazujący pochodzenie Russella, napisał:

„W 1990 roku F. Springmaier opublikował książkę: »The Watchower 
and the Masons« (»Strażnica i Masoni«), ujawniając w niej wiele 
nieznanych wstydliwych faktów o założycielu sekty. Były one tak 
szokujące, że wielu członków sekty Świadków Jehowy z niej wystąpiło. 
Udokumentowano również, że przodkowie Ch. T, Russella bvli 
niemieckimi Żydami, którzy wyemigrowali do Szkocji, potem do pomocnej 
Irlandii, na koniec do Pensylwanii” (Bestie końca czasów H. Pająk (brak 
daty wydania; ok. 2004) s. 157 [wydanie elektroniczne]).
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Autor niniejszego opracowania sam zetknął się w przeszłości z książką 
o różnych wyznaniach religijnych, wydaną przez Polski Narodowy Kościół 
Katolicki, gdzie padało wprost zdanie: „Russell był Żydem”.

Inne katolickie opracowanie o Świadkach Jehowy podaje:

„Franciszek Chrosnowski pisze o jego żydowskim pochodzeniu” 
(Świadkowie Jehowy. Pochodzenie, historia, wierzenia E. Bagiński OCD, 
Kraków 2004, s. 19).

Okazuje się, że przypisywanie Russellowi pochodzenia żydowskiego 
jest bardzo dawne. Oto słowa o nim, przytoczone przez Towarzystwo 
Strażnica w roku 1942, w których wymieniony jest też Paul Balzereit 
(1885-1959), przewodniczący Biura Oddziału w Niemczech w latach 1920- 
1936 (później ‘odstępca’):

„Gazeta The National Socialist opublikowała długi artykuł przeciwko 
nam, w którym stwierdzono między innymi, że Charles Taze Russell był 
Żydem, a Żyd. Balzereit. kierował praca w Niemczech. W dalszej części 
artykułu stwierdzono, że udowodniono, iż Żydzi w Ameryce dawali 
pieniądze na tę pracę...” (ang. Rocznik Świadków Jehowy 1942 s. 202 -  The 
newspaper The National Socialist puhlished a long article against us in 
which it was stated amongst other things that Charles Taze Russell was a 
Jew, and that a Jew, Balzereit, had directed the work in Germany. The 
article Jurther stated that it had been proved that Jews in America had 
given money for the work...).

Towarzystwo Strażnica nie ustosunkowało się w cytowanej publikacji 
do powyższych stwierdzeń.

Jeszcze wcześniej, w roku 1939, ks. S. Trzeciak (1873-1944) napisał:

„(...) sekty żydowskiego pochodzenia i w żydowskich celach 
prowadzone jak badaczy Pisma św., których założycielem jest żyd 
amerykański Russel, (...) oczekują oni wszyscy razem z żydami przyjścia 
mesjasza” (Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce 1939, 2004 s. 
176).

Jeśli wymieniony Paul Balzereit też był Żydem, to był kolejną znaczącą 
osobą w organizacji Świadków Jehowy, mającą wskazane pochodzenie.
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Paul S. L. Johnson

P. S. L. Johnson (1873-1950) był jednym z najbardziej oddanych ludzi 
C. T. Russella. Był dzieckiem emigrantów z Polski pochodzenia 
żydowskiego. Wprawdzie nie pełnił żadnej urzędniczej funkcji w zarządzie 
Towarzystwa Strażnica, ale był pielgrzymem (od 1904 r.) wysianym nawet 
do Europy celem wprowadzenia tam porządku w Anglii w korporacji IBS A 
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego). To co robił 
odpowiadało pracy dzisiejszego „nadzorcy strefy”. Nazywano ich kiedyś 
„podróżującymi przedstawicielami Towarzystwa Strażnica”.

Już w roku 1917 Johnson rozstał się definitywnie z J. F. Rutherfordem:

„Wkrótce po tym, jak brat Rutherford został prezesem Towarzystwa 
Strażnica, zawiązał się prawdziwy spisek. Zasiane zostało nasienie buntu i 
zaczęły się pojawiać trudności, o których mowa poniżej. C. T. Russell 
dostrzegał potrzebę wysłania kogoś z Biura Głównego do Wielkiej 
Brytanii, aby po wybuchu I wojny światowej pokrzepić tamtejszych 
Badaczy Pisma Świętego. Zamierzał tam skierować Paula S. E Johnsona. 
Żyda, który przed poznaniem prawdy Bożej porzucił judaizm i został 
pastorem luterańskim. Johnson służył jako jeden z podróżujących mówców 
Towarzystwa i był dobrze znany ze względu na swe zdolności. Szanując 
wolę Russella, komitet wykonawczy kierujący dziełem w krótkim okresie 
przed wybraniem Rutherforda na prezesa, wysłał Johnsona do Wielkiej 
Brytanii, wyposażając go w pewne dokumenty, by mu ułatwić przyjęcie w 
tym kraju. Johnson miał się dokładnie zapoznać z postępami dzieła w 
Wielkiej Brytanii i nadesłać do Towarzystwa dokładne sprawozdanie, ale 
nie miał dokonywać żadnych zmian personalnych w brytyjskim Biurze 
Oddziału. Wydaje się jednak, że przyjęcie, z jakim się spotkał w Wielkiej 
Brytanii w listopadzie 1916 roku, »uderzyło mu do głowy« i zagłuszyło 
zdrowy rozsądek, gdyż jak napisał A. H. Macmillan, »doszedł do 
śmiesznego wniosku, iż jest ‘szafarzem’ z przypowieści Jezusa o groszu. 
Później uważał, że jest arcykapłanem świata«. W przemówieniach do 
Badaczy Pisma Świętego w Anglii Johnson przedstawiał siebie jako 
następcę Russella, utrzymując jakoby spadł na niego płaszcz pastora 
Russella, jak płaszcz Eliasza spadł na Elizeusza (2 Król. 2:11-14)” {Dzieje 
Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na 
podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975 s. 34 [1975 Yearbook 
o f Jehovah’s Witnesses s. 88-89]).
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„Krótko przed swoją śmiercią brat Russell postanowił, że Paul Johnson 
ma zostać wysłany do Anglii jako podróżujący przedstawiciel organizacji. 
Miał tam głosić dobrą nowinę, odwiedzać zbory i sporządzić sprawozdanie 
z działalności na tym terenie. Kiedy w listopadzie 1916 roku przybył do 
Anglii, bracia przyjęli go bardzo serdecznie. Niestety, ich podziw wypaczył 
jego osąd, przez co nabrał przekonania, że powinien zostać następcą brata 
Russella. Johnson bez upoważnienia usunął z angielskiej rodziny Betel 
kilka osób, które się mu sprzeciwiały. Próbował też przejąć kontrolę nad 
kontem bankowym organizacji w Londynie. Wtedy brat Rutherford wezwał 
go z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Johnson wprawdzie wrócił do 
Brooklynu, ale zamiast pokornie przyjąć skorygowanie, wielokrotnie 
próbował przekonać brata Rutherforda, żeby pozwolił mu wrócić do Anglii 
i kontynuować tam działalność. Ponieważ mu sie to nie udało, próbował 
wpłynąć na członków zarządu. Czterech z nich stanęło po jego stronie. Brat 
Rutherford spodziewał się, że mogą spróbować przejąć kontrolę nad 
środkami pieniężnymi organizacji w Stanach Zjednoczonych -  tak jak 
wcześniej Johnson w Anglii. Podjął więc działania, by usunąć ich ze 
stanowisk” {Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 174-175).

Oto zaś krótka notka życiorysowa o Johnsonie z czasopisma 
epifanistów, czyli wyznania, które sam stworzył:

„Paweł Samuel Leon Johnson, znany w świecie jako profesor Johnson, 
autor, wykładowca, biblista, pastor, wydawca, uczony, profesor i 
kaznodzieja, urodził się w Titusville, Pa., 4 października 1873 r., zmarł 22 
października 1950 r.; 3 stycznia 1905 r. ożenił się z Emmą B. Mc Cloud, 
córką kontraktom z Columbus. Dzieci z tego małżeństwa nie było. 
Pozostała po nim żona. Oboje rodzice byli pochodzenia żydowskiego. 
Wpływy oddziaływujące na matkę przed jego urodzeniem przyczyniły się 
wielce do jego pracy, jako sługi Boga. Jego ojciec i on odziedziczyli 
ogromną siłę fizyczną od jego dziadka, który był bardzo silnym 
mężczyzną. Ojciec jego był piekarzem w Polsce, który mając mniej więcej 
dwadzieścia lat, przybył do Ameryki, gdzie z wyjątkiem sabatu, w którym 
odpoczywał, pracował przez sześć miesięcy po 20 godzin dziennie, ażeby 
móc sprowadzić swoją żonę i dzieci do Ameryki” {Teraźniejsza Prawda i 
Zwiastun Chrystusowej Epifanii Nr 258 i 259, wrzesień-grudzień 1971 s. 
77).
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Jak podano na Wikipedii, rodzice jego po „przyjeździe do Stanów 
Zjednoczonych zamieszkali w Titusville, gdzie jego ojciec został 
przełożonym synagogi”.

https://pl.wikipedia.0rg/wiki/Paul_S.L._J0hns0n

Maxwell G. Friend (pierwotnie Max Freschel)

Wprawdzie Maxwell G. Friend, Żyd z pochodzenia, nie był członkiem 
Ciała Kierowniczego, ale był jednym z wiodących wykładowców szkoły 
dla misjonarzy Gilead. Zajmował się w przeszłości nawracaniem Żydów, a 
później pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w organizacji Świadków 
Jehowy:

przeszedł do wyższych zadań
Maxwell G. Friend, mający wielu przyjaciół na całym świecie, zmarł 10 

lutego 1983 roku w wieku 92 lat. Urodził się 7 grudnia 1890 roku w 
rodzinie żydowskiej zamieszkałej w Austrii. Pierwotnie nazywał się Max 
Freschel. Mimo otrzymania w domu wychowania ortodoksyjnego zaczął 
studiować Biblię ze szwajcarskimi Świadkami Jehowy. W końcu został 
ochrzczony 9 maja 1913 roku i stał się namaszczonym Izraelitą duchowym. 
W roku 1914 pełnił służbę w niemieckim Domu Betel. Po poślubieniu Irmy 
oboje pracowali w szwajcarskim Domu Betel w Bemie. W roku 1926 
zostali przeniesieni do Betel w Brooklynie, gdzie później zamienił swoje 
imię i nazwisko na Maxwell G. Friend (po polsku: Przyjaciel). W Stanach 
Zjednoczonych był tłumaczem i podróżującym mówcą; reżyserował też 
dramaty biblijne nadawane przez radiostację WBBR. W roku 1943 został 
jednym z pierwszych instruktorów Gilead -  Biblijnej Szkoły Strażnicy w 
South Lansing (stan Nowy York). Przez 17 lat usługiwał 34 klasom, 
pozyskując serca ponad 3600 studentów, którzy zostali misjonarzami. 
Wykładał przedmioty: publiczne przemówienia biblijne oraz badanie 
Biblii. W późniejszych latach jego głos poznały tysiące słuchaczy podczas 
dramatów na wielu kongresach. Często mawiał, że któregoś dnia przejdzie 
do wyższych zadań, aby być z Chrystusem w Królestwie niebiańskim (Obj. 
14:13)” {Strażnica Rok CIV [1983] Nr 18 s. 3).

..Bvł to Max Freschel. z pochodzenia Żvd. który potem zmienił imię 
i nazwisko na Maxwell Friend. Napisał on: »Kiedy odwiedził nas 
późniejszy prezes Towarzystwa Strażnica, J. F. Rutherford, zapytał mnie, 
czy nie zechciałbym się przenieść do Austro-Węgier, abv krzewić dobra 
nowinę o mesjańskim Królestwie wśród tamtejszej dość licznej ludności
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żydowskiej. (...) Chętnie przyjąłem tę sugestię i na początku 1914 roku 
wyjechałem do Pragi. (...) Potem udałem się do Wiednia...«” (Strażnica 
Rok CVIII [1987] Nr 5 s. 26).

W innej publikacji wspomniano, że w pierwszej połowie lat 20. XX 
wieku Friend był współpracownikiem Konrada C. Binkele, głównego 
nadzorcy Centralnego Biura Europejskiego Towarzystwa Strażnica w 
Szwajcarii, który porzucił organizację w roku 1926 (ang. Rocznik 
Świadków Jehowy 1987 s. 129).

Jack Halliday Nathan

Jednym z czołowych Świadków Jehowy był J. H. Nathan (ur. 1897), 
którego dziadek był Żydem. Był on mówcą kongresowym i pracownikiem 
Biura Oddziału w Kanadzie:

„Od 33 lat mam zaszczyt należeć do rodziny Betel w Kanadzie; 
przemawiałem też na zgromadzeniach w Anglii i innych krajach 
europejskich, jak również w Afryce, Australii, Nowej Zelandii i na 
Dalekim Wschodzie” (Strażnica Nr 17, 1990 s. 14).

„OPOWIADA JACK HALLIDAY NATHAN
(...) Mój dziadek był Żydem, ojciec hebraistą znającym biegle Pisma 

Hebrajskie, a babka córką biskupa anglikańskiego. Pod jej wpływem ojciec 
uznał Jezusa Chrystusa za Mesjasza. Duże wrażenie wywarły na moich 
rodzicach dzieła Charlesa T. Russella i dlatego nigdy nie wierzyliśmy w 
Trójcę ani w ogień piekielny” (Strażnica Nr 17, 1990 s. 10).

Już w latach 30. XX wieku Nathan należał do „podróżujących 
przedstawicieli Towarzystwa”:

„Przez kilka miesięcy usługiwałem w kanadyjskim Betel, po czym 
skierowano mnie w południowo-wschodnie okolice prowincji Ontario 
w charakterze podróżującego przedstawiciela Towarzystwa” (jw. s. 12).

Później dalej awansował:

„W roku 1947 zostałem nadzorcą pierwszego okręgu w Kanadzie, 
obejmującego terytorium całego kraju” (jw. s. 14).
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Widzimy, że przynajmniej kilka osób spośród ważnych urzędników 
Towarzystwa Strażnica miało pochodzenie żydowskie.

Prócz tych Świadków Jehowy omawiamy poniżej dwie osoby, które 
miały związek z judaizmem i Żydami. Chodzi o prawnika Towarzystwa 
Strażnica Olina R. Moyle (przeszedł na judaizm) i Czesława 
Kasprzykowskiego, który podczas wojny uratował kilku Żydów, nie będąc 
już jednak członkiem wspomnianej organizacji, ale mając swoją grupę 
badaczy Pisma Świętego.
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Olin R. Moyle -  prawnik Towarzystwa Strażnica, który 
przeszedł na judaizm

Olin Richmond Moyle (1887-1966) podobno związał się z 
Towarzystwem Strażnica około roku 1910, jak podano na Wikipedii, choć 
zaznaczono tam, że brak źródła na potwierdzenie tej daty:

https://en.wikipedia.org/wiki/01in_R._Moyle

Nie znamy jego pochodzenia, a wiemy jedynie to, że po odejściu z 
Towarzystwa Strażnica przeszedł na judaizm!

Publikacje Towarzystwa Strażnica nie wymieniają jego nazwiska aż do 
roku 1935 (ani jako mówcę kongresowego, ani jako ordynowanego 
kaznodzieję lub pielgrzyma).

Wymienia go dopiero w listopadzie 1935 roku (tylko jako prawnika) 
jedno z czasopism Świadków Jehowy (ang. Złoty Wiek 06.11 1935 s. 78, 
82-83).

W roku 1936 znalazł się on wśród „ordynowanych przedstawicieli 
[Towarzystwa]” (ang. ORDAINED REPRESENTATIVES); patrz angielski 
Rocznik Świadków Jehowy 1936 s. 61 (także wymieniany w ang. 
Rocznikach 1937-1939).

Olin Moyle, jako prawnik, nigdy nie został członkiem zarządu 
Towarzystwa Strażnica, a takie zaszczytne stanowiska otrzymali prawnicy
J. F. Rutherford (prawnik od 1907 r.; był w zarządzie w 1916 r., ale nie 
podano od którego roku) i H. Covington (prawnik od 1939 r.; w zarządzie 
od 1940 r.; wiceprezes w latach 1942-1945 -  Strażnica Nr 2, 2001 s. 28).

Moyle narzekał, że był gorzej traktowany niż inni wysocy urzędnicy w 
organizacji. Może właśnie dlatego, gdy porzucił ją, to prawnika 
Covingtona, jego następcę, zaraz przy pierwszych wyborach wciągnięto do 
zarządu Towarzystwa Strażnica.

Moyle porzucił organizację Świadków Jehowy 21 lipca 1939 roku, 
pisząc list otwarty do Rutherforda, że rezygnuje z członkostwa. Motywy 
jego odejścia podano na Wikipedii: złe warunki życia w Betel, złe 
traktowanie pracowników, dyskryminacja ze strony Sędziego, używanie 
przez niego wulgarnego języka, „gloryfikacja” alkoholu, posiadanie kilku 
mieszkań przez Rutherforda:

https://en.wikipedia.Org/wiki/01in_R._Moyle#Resignation
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h ttp s : //e n .w ik ip e d ia .o r g /w ik i/0 1 in _ R ._ M o y le

Moyle wygrał później proces z Towarzystwem Strażnica, o publiczne 
zniesławianie go. Otrzymał 15 000 dolarów odszkodowania plus odsetki.

Te fakty opisuje nie tylko Wikipedia, ale i czasopismo Świadków 
Jehowy, w którym przedstawiono historię tego procesu. Oto końcowy 
fragment artykułu pt. Libel Case Terminated (Zakończenie sprawy o 
zniesławienie):

„Ich decyzja jest jednogłośna, a oskarżeni nie mogą wnioskować o 
ponowne rozpatrzenie sprawy. Odszkodowanie w wysokości 15 000 
dolarów zostało należycie wypłacone wraz z narosłymi odsetkami 
powodowi Moyle, kończąc tym samym sprawę” (Consolation 22.12 1944 
s. 21 -  Their decision being unanimous, and the defendants being unable to 
move for reargument o f the case the $15,000 damages was duły paid over, 
with interest accrued, to plaintiff Moyle, thus terminating the matter.).

Paradoksem tej sprawy jest to, że ten który wygrywał procesy sądowe 
dla Towarzystwa Strażnica, na samym końcu pokazał, jak można pokonać 
tę organizację i tego dokonał!

Jakie były dalsze religijne losy Olina Moyle? Otóż porzucił wiarę 
chrześcijańską, ale nie wiarę w Boga, ponieważ przeszedł na judaizm.

Wikipedia podaje, na podstawie The Encyclopedia o f American 
Religions (1978), że związał się on z Davidem Horowitzem i stał się od 
roku 1944 liderem ruchu United Israel World Union:

https://en.wikipedia.org/wiki/01in_R._Movle
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Czesław Kasprzykowski -  jego pomoc udzielana Żydom

Czesław Kasprzykowski (1886-1961) przyjął chrzest w Towarzystwie 
Strażnica po roku 1912, będąc dość szybko u boku C. T. Russella mówcą 
konwencyjnym i pielgrzymem dla polonijnych badaczy Pisma Świętego.

W roku 1916 na konwencji polskich badaczy w Toledo (USA) 
wygłaszał przemówienie wraz z C. T. Russellem, H. Oleszyńskim i innymi 
badaczami.

W roku 1919 został prezesem korporacji Strażnica -  Towarzystwo 
Biblijne i Broszur założonej w Detroit, która była później polską filią 
Towarzystwa Strażnica.

W roku 1920 wyjechał do Polski organizować pracę badaczy Pisma 
Świętego Rutherforda, którego porzucił w roku 1925!

Kasprzykowski miał duży talent organizacyjny, bo rozkręcał w Polsce 
działalność aż trzech czy czterech grup badaczy Pisma Świętego:

w latach 1920-1925 badaczy Pisma Świętego z Towarzystwa Strażnica;
w latach 1925-1928 niezależnych badaczy Pisma Świętego;
w latach 1928-1936 Świeckiego Ruchu Misyjnego „ Epifania
w latach 1936-1961 Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego.

Widać więc, że Cz. Kasprzykowski nieźle ‘zalazł za skórę’ J. F. 
Rutherfordowi. Nie dość, że opuścił z wieloma osobami jego organizację, 
to na dodatek rozwinął konkurencyjne wyznania badaczy Pisma Świętego 
w Polsce.

Więcej informacji o Cz. Kasprzykowskim zamieściliśmy w Internecie, 
w artykule pt. Jak J. F. Rutherford z „woli Pana” likwidował polską 
korporację Towarzystwa Strażnica w Detroit (cz. 1-5).

Oto jego dalsze losy podczas II wojny światowej związane z Żydami i 
epizod zaistniały po jego śmierci:

„W czasie II wojny światowej w swoim gospodarstwie w Dawidach 
Bankowych [pod Warszawą] ukrywał kilkoro Żydów. Był świadomy, że 
ukrywając Żydów grozi Jemu i rodzinie kara śmierci zgodnie z niemieckim 
ogłoszeniem. Ocaleni przez brata Kasprzykowskiego i jego rodzinę Żydzi 
[którzy wyjechali do Izraela], po powstaniu państwa Izrael wystąpili do 
Instytutu Pamięci Narodowej Yad Yashem w Jerozolimie o nadanie mu
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odznaczenia Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Odznaczenie to z rąk 
ambasadora Izraela w Warszawie odebrał Jego syn Bogusław w 1996 roku” 
(Nadzieja Królestwa Nr 1, 1998 s. 25-26, wyd. przez Stowarzyszenie 
Badaczy Pisma Świętego).

W cytowanym czasopiśmie, na stronie 27, zamieszczono fotokopię 
przywoływanego dokumentu z instytutu Yad Vashem wymieniającego 
Czesława i Sylwię Kasprzykowskich.

Patrz też hasło na Wikipedii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Kasprzykowski

Pozytywny stosunek Kasprzykowskiego do Żydów wypływał pośrednio 
z tego, że odziedziczył on po Russellu naukę o syjonizmie. Nie wiadomo 
jakby się zachował wobec nich podczas wojny, gdyby pozostał w 
organizacji Rutherforda.
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Czy J. F. Rutherford już w roku 1927 odrzucał Żydów?

W Internecie pojawia się jeden fragment z artykułu z roku 1927, 
przywoływany jako dowód na to, że J. F. Rutherford już wtedy był 
krytycznie nastawiony do Żydów.

Owszem są to słowa Sędziego, z jego długiego przemówienia 
radiowego zatytułowanego A Righteous Government (Sprawiedliwy rząd), 
zawarte w angielskim Złotym Wieku z 23 lutego 1927 roku na stronach 
341-345 (brak polskiego odpowiednika).

Oto ten fragment:

„Wiedzcie raz na zawsze, że ci spekulujący, pozbawieni sumienia, 
samolubni ludzie, którzy nazywają siebie Żydami i którzy kontrolują 
większą część finansów świata i interesy świata, nigdy nie będą władcami 
tej nowej ziemi. Bóg nie zaryzykowałby takich samolubnych ludzi na tak 
ważnej pozycji” (ang. Złoty Wiek 23.02 1927 s. 343 -  Be it known once and 
for ałł that those proflteering, conscienceless, sełfish men who cali 
themselves Jews, and who control the greater portion o f the flnances o f the 
world and the business o f the world, will never be the ruler» in this new 
earth, God would not risk such selfish men with such an important 
position).

Trzeba jednak zauważyć, że Rutherford wymienia tu bardzo bogatych 
Żydów z XX wieku, a nie wszystkich z całej historii tego narodu.

O czym uczy ten artykuł z roku 1927?
Bezpośrednio przed cytowanymi powyżej słowami pada takie oto 

stwierdzenie:

„Niewątpliwie wielu z was słyszało, że Żydzi znowu będą rządzić 
ziemią. Zostało to źle zrozumiane. W żadnym wypadku nie każdy człowiek 
będący potomkiem Abrahama jest Żydem” (ang. Złoty Wiek 23.02 1927 s. 
343 -  Doubtless many ofyou have heard that the Jews shall again rule the 
earth. This has been much misunderstood. Not every man who is a 
descendant o f Abraham is a Jew, by any means).

Później Rutherford w podrozdziale Bóg zapewnia sprawiedliwych 
władców (God Provides the Righteous Rulers), omawia skrótowo 
sprawiedliwych od czasów Abla do Jana Chrzciciela. Przywołuje z imienia
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tych Izraelitów, których wymienia tekst Listu do Hebrajczyków w 
rozdziale 11. Następnie kończy ten podrozdział słowami:

„Ustanowi królestwo sprawiedliwości; wierzyli, że zostaną wskrzeszeni 
z martwych i będą mieli jakiś udział w tym nowym rządzie; bo, jak mówi 
apostoł, w ten sposób przetrwali, »aby uzyskać lepsze zmartwychwstanie« 
W Piśmie Świętym jest mnóstwo dowodów, że kiedy okaże się wielka 
łaska i będzie w pełni działać, rozpocznie się zmartwychwstanie; i że ci 
dawni wierni mężowie, którzy umarli, będą pierwszymi wskrzeszonymi na 
ziemi” (ang. Złoty Wiek 23.02 1927 s. 344).

W sumującym fragmencie Rutherford opisuje, kto będzie panował na 
ziemi. Po prostu wskazuje, że nie wszyscy Żydzi będą panującymi, ale 
raczej ci, którzy zaliczani są do ojców w Starym Testamencie:

„W ciągu całego okresu historii Izraela ci wierni mężowie byli 
nazywani ojcami w Izraelu; Odtąd aż do teraz chrześcijanie mówili o nich 
jako o ojcach w Izraelu, jakimi byli rzeczywiście. Ze słów wspomnianego 
właśnie apostoła wynika, że bez Chrystusa nie mogliby zostać 
udoskonaleni. Jest oczywiste, że kiedy niewidzialna część królestwa 
Chrystusa, niebiańska, zostanie ukończona, ci wierni mężowie z dawnych 
czasów będą doskonali. Mamy zatem jasne oświadczenie proroka, jakie 
będzie ich stanowisko. On mówi; »Zamiast ojców twoich będą synowie 
twoi, których [Chrystus] postanowisz książętami po całej ziemi« (Psalm 
45:16 [17, £G])” (ang. Złoty Wiek 23.02 1927 s. 344).

Tak więc można by wskazać, że w roku 1927 rozpoczęto oddzielać 
ojców Starego Testamentu, którzy mieli rządzić na ziemi, od reszty 
dawnych Izraelitów i Żydów napływających do Palestyny w dobie obecnej. 
Wtedy też zaczęto zdecydowanie odrzucać bogatych Żydów „którzy 
kontrolują większą część finansów świata i interesy świata”, którzy „nigdy 
nie będą władcami tej nowej ziemi”.

Z drugiej strony Towarzystwo Strażnica samo podaje, że jeszcze w roku 
1929 uczyło (a nie tylko do 1927 r.), iż „owce” na ziemi będą 
„zorganizowane” pod „kierownictwem” obrzezanych Żydów:

„Tak więc w roku 1929 bardziej interesowano się cielesnymi, 
obrzezanymi Żydami i więcej zwracano na nich uwagę niż na »owce« z 
przypowieści Jezusa o owcach i kozłach. Uważano, że te »owce« mają
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znaczenie drugorzędne w porównaniu z Żydami, a po Armagedonie zostaną 
zorganizowane pod ich kierownictwem” {Strażnica Nr 1, 1967 s. 8).

Wtedy, w roku 1929, ukazała się książka specjalnie dla Żydów:

„A w roku 1929 ukazała się atrakcyjnie wydana książka Życie, 
omawiająca na 360 stronach między innymi Księgę Hioba i przeznaczona 
głównie dla Żydów” {Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 118).

Właśnie dla tych „książąt”, świętych Starego Testamentu, a nie dla 
zwykłych i bogatych Żydów, postawiony został w roku 1929 Dom Książąt, 
czyli Beth-Sarim, w którym tymczasowo (aż do śmierci) zamieszkał J. F. 
Rutherford (zm. 1942). Pisano o tym kilka razy w latach 1930-1942:

,AKT
Robert J. Martin (kawaler) zamieszkały w Brooklynie, Adams Street 17, 

gwarantuje niniejszym kupno okazyjne i sprzedaje za sumę 10 (dziesięciu) 
dolarów Józefowi F. Rutherfordowi, Brooklyn, Columbia Heights 124, na 
czas jego życia, a następnie na rzecz Strażnicy Towarzystwa Biblijnego i 
Broszur (...) Posiadłość w Kensington Heights, powiatu San-Diego w 
Kalifornii składającą się: (...) Rzeczone posesje przeszły na wyłączną 
własność Józefa F. Rutherforda i służyć mają do jego użytku, tak długo, jak 
będzie żył na ziemi. Po tym czasie Strażnica Towarzystwo Biblijne i 
Broszur ma prawo robić z nich użytek na następujące cele: Na wniosek 
wspomnianego Józefa F. Rutherforda, prezydenta i głównego kierownika 
Strażnicy Towarzystwa Biblijnego i Broszur, cedent postanawia co 
następuje: Zarówno cedent jak i ten, który tę posiadłość przejął, wierzą 
niezłomnie w świadectwo Biblii, będącej Słowem Jehowy Boga. 
Poznawają oni też dowody rozpoczynającego się obecnie ustanowienia 
Królestwa Bożego dla błogosławienia ludziom na ziemi i są przekonani, że 
panująca moc i autorytet tego Królestwa są dla ludzi niewidzialne, że 
jednak mieć będą na ziemi swoich zastępców, którzy pod naczelnym 
kierownictwem niewidzialnego Władcy Chrystusa kierować będą sprawami 
ziemi, że pomiędzy tymi wiernymi reprezentantami i widzialnymi 
regentami będą następujący mężowie: Dawid (były król izraelski), 
Giedeon, Borak, Samson, Jefta, Józef (były wielkorządca Egiptu), Samuel 
(prorok) i inni wierni mężowie, o których Biblia chwalebnie wspomina w 
liście do Żydów w rozdziale 11. Stan rzeczy jest więc ten, że Strażnica 
Towarzystwo Biblijne i Broszur ma zarządzać tą posiadłością do czasu, aż 
niektórzy lub wszyscy ci wyżej wspomniani mężowie staną się
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widzialnymi przedstawicielami Królestwa Bożego na ziemi; wtedy oni tę 
posiadłość mają objąć w posiadanie i uczynić z niej użytek, aby się ona 
najlepiej przysłużyła tej pracy, która przez nich będzie wykonywana. 
Posesja została nabyta i dom na niej wybudowany pod kierownictwem 
wspomnianego Józefa F. Rutherforda. Poświęcona ona została Jehowie 
Bogu i Jego Królowi Chrystusowi prawowitemu Władcy ziemi, w tym 
wyraźnym celu, ażeby używana została tylko przez takich, którzy są 
sługami Jehowy. Przeto w akcie tym poczyniona jest wzmianka, że 
posiadłość ta na zawsze ma służyć temu celowi i że żadne hipoteki lub inne 
długi na niej nie mogą ciążyć. Dalej jest powiedziane, że rzeczonemu 
Józefowi F. Rutherfordowi przysługuje prawo za życia swego postanowić 
kontraktowo lub na mocy aktu, że jakiekolwiek inne osoby, utrzymujące 
stosunki ze Strażnicą Towarzystwem Biblijnem i Broszur, będą miały 
prawo mieszkania na powyższej posiadłości, dopóki Dawid lub inni 
mężowie, o których wspomina list do Żydów w i ł  rozdziale, nie przejmą w 
posiadanie tej własności, która poświęcona jest Jehowie Bogu i na zawsze 
służyć ma Jego Królestwu. Ktokolwiekby rościł prawo do powyższej 
nieruchomości ma wpierw wylegitymować się przed urzędnikami 
wspomnianego Towarzystwa, że jest jedną z osób wymienionych w 
zacytowanym liście apostoła Pawła do Żydów, zgodnie z orzeczeniem 
niniejszego kontraktu.

Jako świadek podpisuję ja, Robert J. Martin, i wspomniany Józef F. 
Rutherford, 24 grudnia 1929 r.” (Złoty Wiek 15.04 1931 s. 119 [ang. 19.03 
1930 s. 406-407).

„Jehowa w swej dobroci sporządził pokarm, dlatego możemy się zaufale 
spodziewać, że ci wierni mężowie starożytności będą nazad na ziemi zanim 
się skończy Armagedon i podczas gdy niektórzy z ostatka będą jeszcze w 
ludzkim ciele oraz że oni złączą się z nimi przy wychwalaniu Jehowy i 
jednaniu mu służby. Na ziemi znajduje się przynajmniej jeden dom. 
którego tytuł trzymany jest z ufnością dla użytku i korzyści tych wiernych 
mężów. Czy oni go będą zajmować czy nie, stanowi on środek ogłaszania 
królestwa po całej ziemi i do powoływania uwagi ludzi, że ci wierni 
mężowie ponownie będą na ziemi oraz że Jehowa użyje ich jako rządców 
lub lokalnych władców. Nie będzie żadnej trudności rozpoznać takich 
mężów, ponieważ wiara ich i sprawiedliwość oraz czynienie słuszności we 
wszelki sposób będą o nich świadczyć, dlatego tym, którzy się z nimi 
spotkają i złączą w służbie, sprawi wielką radość. Podtrzymywacze prasy 
publicznej ośmieszają BETH-SARIM (dom proroków lub książąt) i szydzą 
sobie z niego, lecz ci, którzy miłują Boga, radują się z faktu, że to użyte
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zostało jako publiczne powoływanie uwagi na wiernych mężów, których 
Bóg przywiedzie do życia” (Strażnica 15.05 1937 s. 151 [ang. 15.03 1937 
s. 86]).

„W San Diego w Kalifornii znajduje się niewielki skrawek ziemi, na 
którym w roku 1929 zbudowano dom zwany i znany pod nazwą Bet-Sarim. 
Hebrajski zwrot »Beth-Sarim« oznacza »Dom Książąt«. Celem nabycia tej 
posesji i budowy domu było dostarczenie mocnych i namacalnych 
dowodów, że istnieją dziś na ziemi ludzie, którzy bezgranicznie ufają 
Bogu, Jezusowi Chrystusowi i Jego Królestwu, którzy wierzą, że mężowie 
Starego Testamentu zostaną wkrótce wskrzeszeni przez Pana, powrócą na 
ziemię i przejmą kierownictwo nad sprawami ziemi. Prawo własności do 
Bet-Sarim /na zasadzie depozytu/ przypada Towarzystwu Strażnica. 
Obecnie mogą z niego korzystać prezes Towarzystwa i jego 
współpracownicy, potem zaś przekazany zostanie już na zawsze do 
dyspozycji wspomnianych wyżej Książąt ziemi. Wprawdzie wszystko na 
ziemi należeć będzie do Pana i ani Pan, ani Książęta nie potrzebują aby inni 
budowali im dom, ale było rzeczą dobrą i miłą w oczach Boga, że 
wspomniany dom zbudowany został na świadectwo dla imienia Jehowy i 
ukazania wiary w Jego przepowiedziane zamierzenia. Dom posłużył za 
świadectwo dla wielu ludzi na całej ziemi, i podczas gdy niewierzący 
wyśmiewają się z niego i pogardliwie się o nim wyrażają, on ciągle stoi 
jako świadectwo dla imienia Jehowy. A jeśli Książęta powrócą i kiedy 
niektórzy z nich zamieszkają posiadłość, będzie to potwierdzeniem wiary i 
nadziei jaką wzbudziła budowa Bet-Sarim” (Salvation 1939 s. 311 [na s. 
312 przedstawiono fotografię budynku]; fragment ten cytuje i przedstawia 
angielską fotokopię książka pt. Nasi Przyjaciele: Świadkowie Jehowy E. B. 
Price, tłum. Z. Makarewicz, 1996, s. 148; fragment z Salvation zacytowano 
też w książce pt. Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 
76).

„Dlatego też każdego dnia możemy się spodziewać zmartwychwstania 
tych starożytnych wiernych mężów. Pismo Święte podaje słuszne powody, 
by wierzyć, że będzie to na krótko przed wybuchem Armagedonu. W tej 
nadziei został zbudowany dom w San Diego w Kalifornii, zaś sprawę tego 
domu, kierując się złośliwymi zamiarami nagłośnili religijni wrogowie. 
Został on zbudowany w 1930 roku i nazwany »Bet-Sarim«, co znaczy 
»Dom Książąt«. Trzymany jest on teraz w depozycie do zamieszkania 
przez książąt, gdy tylko powrócą. Ostatnie fakty wskazują, że religianci 
tego potępionego świata zgrzytają zębami z powodu świadectwa, jakie
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»Dom Książąt« daje o nowym świecie. Dla tych religiantów i ich 
sprzymierzeńców powrót wiernych mężów starożytności w celu rządzenia i 
sądzenia ludzi nie będzie oznaczał nic przyjemnego” (The New World 1942 
s. 104 [fragment ten cytuje i przedstawia angielską fotokopię książka pt. 
Kryzys sumienia R. Franz, 2006, s. 276-277]).

Później, w roku 1947, napisano tylko o sprzedaży Domu Książąt:

„W »Strażnicy« z 15 grudnia 1947 roku wyjaśniono: »Całkowicie 
spełnił swą rolę i teraz służy tylko jako obiekt pamiątkowy, którego 
utrzymanie jest dość kosztowne; nasza wiara w powrót mężów z dawnych 
czasów, których Król Chrystus Jezus ustanowi książętami na CAŁEJ ziemi 
(a nie tylko w Kalifornii), opiera się nie na domu Bet-Sarim, lecz na 
obietnicach ze Słowa Bożego” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa 
Bożego 1995 s. 76).

Widzimy z powyższych Akt kupna Domu Książąt, że „książętami” na 
ziemi mieli być nie wszyscy Żydzi, ale wybrani i wymienieni przez 
Towarzystwo Strażnica święci Starego Testamentu. Reszta Izraela według 
ciała miała stanowić pewną zbawioną „klasę Żydów” (Strażnica 01.02 
1920 s. 40 [ang. 15.01 1920 s. 23]). Przedstawiona powyżej nauka z roku 
1927, jest zbieżna z informacjami dotyczącymi lat 1929-1930.
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Podsumowanie

C. T. Russell (zm. 1916), prezes Towarzystwa Strażnica, co najmniej w 
roku 1876 zetknął się z nauką o oczekiwanym powrocie Żydów do 
Palestyny. Pisali o tym jego nauczyciele i przyjaciele G. Storrs (zm. 1879) i 
N. Barbour (zm. 1905). Z tym ostatnim opublikował już w roku 1877 
książkę po angielsku, pt. Trzy światy i żniwo tego świata, w której poruszali 
ten temat. Następnie samodzielnie już, w latach 1879-1916, Russell stale 
uczył o syjonizmie i Żydach przywracanych do łaski Bożej i zarazem 
powracających do Palestyny. Pisał o nich w swych Wykładach i artykułach 
oraz wygłaszał do nich kazania (nawet do 5500 Żydów) w USA i w 
Europie oraz wydał okazjonalną gazetkę dla nich w języku jidysz. Russell 
odwiedził też Ziemię Świętą.

Jego następca, J. F. Rutherford (zm. 1942), przez wiele lat kontynuował 
nauczanie Russella (towarzyszył mu wcześniej w rozmowach z Żydami). 
Rozszerzył też tę działalność i wydał trzy książki, specjalnie dla Żydów (w 
latach 1925-1929), dodatkowo nawet w języku jidysz. Rutherford ponadto 
wygłaszał dla nich i o nich kazania radiowe oraz odwiedził Palestynę, 
wygłaszając tam mowę. Mobilizował również swoich głosicieli, by 
osobiście głosili Żydom, a także wysłał swego zaufanego współpracownika 
do Palestyny, by zobaczył, co się będzie tam działo w kluczowym roku 
1925.

Wydaje się, że po roku 1929, gdy ukazała się ostatnia książka dla 
Żydów (pt. Życie), zapał w Towarzystwie Strażnica, co do syjonizmu, 
zaczął przygasać. Jednak aż do połowy roku 1932 ukazywały się mniej 
liczne artykuły w Strażnicy i Złotym Wieku, w których podtrzymywano 
omawianą naukę.

W czerwcu 1932 roku ogłoszono wydanie nowej angielskiej książki pt. 
Usprawiedliwienie (nie ukazała się po polsku), której dystrybucja zaczęła 
się 15 lipca. W publikacji tej większość proroczych tekstów Starego 
Testamentu o Izraelu według ciała zreinterpretowano i odniesiono do 
pomazańców z Towarzystwa Strażnica, czyli „Izraelitów duchowych”.

Zagadkowa i nagła zmiana nauki o Żydach pewnie zadziwiła wielu 
Świadków Jehowy, bo taką nazwą posługiwali się oni już od roku 1931. 
Wcześniej bowiem i teksty o „drzewie figowym” i o „deptaniu Jeruzalem” 
odnosili do literalnego Izraela. Przedstawiliśmy też sporo tekstów z lat 
1930-1932, w których do granicznej daty Świadkowie Jehowy 
podtrzymywali swoją naukę dotyczącą syjonizmu.
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W tym czasie coraz bardziej prześladowano Żydów (wzrastał 
antysemityzm), szczególnie w Niemczech, gdy Hitler obejmował władzę, a 
Świadków Jehowy z powodu ich nauki wiązano z syjonizmem. Mało tego, 
zaliczano ich do „sekt żydowskich” lub sponsorowanych przez Żydów. 
Miało to miejsce co najmniej od roku 1922, a w latach 1926-1932 setki 
razy głosiciele Towarzystwa Strażnica stawali przed sądami niemieckimi. 
Zmiana nauki przez organizację Świadków Jehowy, w połowie roku 1932, 
w celu odcięcia się od Żydów, nic nie dała. Było to spóźnione działanie, bo 
w świadomości ludzi i władzy hitlerowskiej utrwalił się przez lata 1879- 
1932 wizerunek Towarzystwa Strażnica, jako agendy Żydów 
amerykańskich. W roku 1933 zdelegalizowano Świadków Jehowy w 
Niemczech i skonfiskowano ich majątek, który należał do centrali z USA. 
Tak więc wydaje się, że lokalna sprawa niemiecka przyczyniła się do 
zmiany wykładni o syjonizmie dla wszystkich oddziałów krajowych tej 
organizacji. Na zmianę omawianej nauki mogły mieć też wpływ inne 
czynniki, które wystąpiły w USA i je także wspomnieliśmy jakby 
mimochodem.

Towarzystwo Strażnica, pomimo że w roku 1934 doprecyzowało swoją 
naukę o Żydach, których odrzucono w roku 1932 (jak dużo wcześniej całe 
chrześcijaństwo), nadal, aż do połowy lat 40. XX wieku, rozprowadzało i 
sprzedawało swoje wcześniejsze książki i broszury, w których obiecywano 
Żydom błogosławieństwo od Boga i Palestynę oraz zarządzanie przez nich 
ziemią i resztą ludzkości. Czyżby tylko względy finansowe powodowały 
sprzedawanie publikacji z nieaktualnymi już naukami? Dlaczego ich nie 
skorygowano? Czemu nie zaprzestano ich druku i kolportażu? Tego nie 
wiemy.

Szczególnie od roku 1934 Świadkowie Jehowy bardzo mocno 
dystansują się od kwestii syjonizmu, tak, że nawet potrafili napisać, iż 
Katolicy, Protestanci, Żydzi i wielu innych uczynieni są wszyscy przez 
jednego ojca, djabła. Dzisiaj także Ciało Kierownicze odrzuca stanowczo 
Żydów, choć poleca swoim głosicielom nawracać ich, publikując 
odpowiednie broszury i instrukcje, jak z nimi rozmawiać.

Do dziś sporo ludzi uważa, że Świadkowie Jehowy nadal finansowani 
są przez Żydów, a wiele dawnych osób z ich kierownictwa ma pochodzenie 
żydowskie. Te kontrowersyjne kwestie omówiliśmy w specjalnych 
rozdziałach naszego opracowania.

Dwa rozdziały poświęciliśmy dwóm dawnym i znanym postaciom w 
Towarzystwie Strażnica, które tę organizację opuściły. Chodzi o Polaka 
Czesława Kasprzykowskiego (przedstawiciel Towarzystwa na Polskę), 
który otrzymał pośmiertnie odznaczenie Yad Yashem za ratowanie Żydów
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oraz o prawnika Towarzystwa Strażnica Olina R. Moyle, który przeszedł 
później na judaizm.

Czy obecna nauka Towarzystwa Strażnica może się jeszcze zmienić na 
korzyść Żydów? Raczej nie, gdyż nawet w roku 2011 odrzucono starą 
wykładnię o „drzewie oliwnym”, w której uczono jeszcze o Izraelu według 
ciała.
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