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Wstęp

Dziś nie ma już na świecie Świadków Jehowy, którzy jako głosiciele Towarzystwa 
Strażnica czekali na rok 1914. Wydaje się, że ostatnim z nich był zmarły w roku 1992 
prezes tej organizacji Frederick W. Franz (ur. 1893). Towarzystwo Strażnica tak oto 
wspomina jego oczekiwania związane z tym rokiem oraz wszystkich innych swych sym-
patyków z tamtych lat:

„Uczucia Świadków Jehowy trafnie wyraził F. W. Franz, który został ochrzczony 
w roku 1913. W 1991 roku, będąc prezesem Towarzystwa Strażnica, oświadczył: »(…) 
My, pomazańcy, którzy żyliśmy w roku 1914 i spodziewaliśmy się, że już wtedy wszyscy 
zostaniemy zabrani do nieba…«” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 
1995, s. 716).

Nie ma też już zapewne na ziemi Świadków Jehowy, którzy, będąc głosicielami To-
warzystwa Strażnica, oczekiwali na rok 1918, o którym dziś ta organizacja wspomina 
następująco:

„Wkrótce potem członków zarządu Towarzystwa aresztowano, a 21 czerwca 1918 
roku skazano (…) Czyżby nadszedł już czas na zjednoczenie się z Panem w chwale nie-
biańskiej? Kilka miesięcy później skończyła się wojna. Następnego roku przedstawicieli 
Towarzystwa zwolniono. W dalszym ciągu pozostawali w ciele. Ich oczekiwania się nie 
spełniły…” (jw., s. 211).

Jednak być może ciągle na świecie żyją pojedynczy Świadkowie Jehowy, którzy ocze-
kiwali na rok 1925. Trzeba zaznaczyć, że ta generacja ma się ku końcowi. Głosicieli To-
warzystwa Strażnica nie chrzci się na ogół przed piątym rokiem życia, a więc najmłodsi 
z nich, czekający na rok 1925, mieliby dziś ponad 90 lat życia za sobą (według publikacji 
Świadków Jehowy najmłodsze osoby ochrzczone u nich, to dzieci mające po 6 lat). 
Obecnie żyje wielu Świadków Jehowy mających ponad 90 lat, ale prawdopodobnie tylko 
nieliczni z nich wstąpili w ich szeregi przed omawianym rokiem.

„Rok 1925” stał się datą tak ważną dla głosicieli Towarzystwa Strażnica, że dopiero 
„rok 1975” przyćmił go i zastąpił swoim rozgłosem. Organizacja ta niekiedy nawet 
razem wspomina obie daty:
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„Badacze Pisma Świętego, od 1931 roku znani jako Świadkowie Jehowy, czekali też 
na rok 1925, który ich zdaniem miał przynieść spełnienie cudownych proroctw biblij-
nych. Snuli przypuszczenia, iż rozpocznie się wtedy ziemskie zmartwychwstanie, 
w wyniku którego powrócą do życia wierni mężowie z dawnych czasów, tacy jak Abra-
ham, Dawid i Daniel. Potem wielu Świadków mniemało, że wydarzenia związane z po-
czątkiem Tysiącletniego Panowania Chrystusa nastąpią w roku 1975. Ich oczekiwania 
wynikały ze zrozumienia, iż zacznie się wtedy siódme tysiąclecie w dziejach człowieka” 
(Przebudźcie się!, nr 7, 1995, s. 9).

Mało tego, „rok 1925” nie był jakąś tam sobie zwyczajną datą, ale taką, za którą stała 
chronologia mająca „Boskie pochodzenie”, jak to stwierdziło Towarzystwo Strażnica. 
Ten problem omówimy w rozdziałach Rok 1922 – Pełnia oczekiwań i „Rok 1925” waż-
niejszy niż „rok 1914”?

Ciekawostką jest fakt, że obie wspomniane daty (1925 i 1975), oczekiwane przez 
Towarzystwo Strażnica pokrywały się z wyznaczanym przez papieży „Rokiem Świętym”.

Pius XI (1922–1939) „po okropnościach wojny światowej zamierzał działać na rzecz 
pokoju między narodami. Temu celowi podporządkował też Rok Święty, który obcho-
dzono w 1925. Chrystus Król – władca pokoju – to dla papieża w ówczesnej sytuacji 
świata miało znaczenie decydujące; dlatego wprowadził w 1925 święto Chrystusa 
Króla…” (Leksykon Papieży, R. Fischer-Wollpert, Kraków 1990, s. 189).

Dziwnym zbiegiem okoliczności jest też to, że Towarzystwo Strażnica właśnie w roku 
1925 ogłosiło, że Jezus króluje w niebie (od roku 1914).

Inny papież, Paweł VI (1963–1978), w „roku 1975 pod hasłem »Pojednanie, odnowa, 
pokój« obchodził (…) Rok Święty” (jw., s. 200).

Każdy „Rok Święty”, ogłaszany przez papieży, zwany jest też „Rokiem Jubileuszo-
wym” (jw., s. 359–360). Również, jak zobaczymy poniżej, Towarzystwo Strażnica lata, 
z którymi wiązało jakieś oczekiwania, nazywało latami jubileuszowymi.

Dziś osoby wspominające „rok 1925” przypominają, że przynajmniej niektórzy gło-
siciele Towarzystwa Strażnica, będący rolnikami, nie obsiali pól w omawianym roku!

Wydaje się to obecnie nieprawdopodobne, ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, że To-
warzystwo Strażnica naprawdę uważało „rok 1925” za „rok jubileuszowy”, to zobaczy-
my, że rzeczywiście mogło tak być, skoro tak mówi o tym tekst ze Starego Testamentu:

„Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla was rokiem jubileuszowym – nie będziecie 
siać, nie będziecie żąć tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nieobciętych winogron, bo 
to będzie dla was jubileusz, to będzie dla was rzecz święta. Wolno wam jednak będzie 
jeść to, co urośnie na polu” (Kpł 25:11–12).

Organizacja ta nawet, w swym kluczowym artykule pt. Rok Jubileuszowy (Strażnica, 
1.03.1925, s. 67), przywołała te fragmenty biblijne, omawiając to zagadnienie.



11

Jeszcze tytułem wstępu warto porównać długość kampanii dla poszczególnych lat, 
z którymi Towarzystwo Strażnica wiązało jakieś szczególne oczekiwania:

lata 1914/1915 – kampania w latach 1877–1915;
rok 1918 – kampania w latach 1916–1918;
rok 1925 – kampania w latach 1917–1925;
rok 1975 – kampania w latach 1966–1975;
„pokolenie roku 1914” – kampania w latach 1926–1995.
Jak z powyższego zestawienia widać, długość kampanii „roku 1925” należała do naj-

krótszych. Jednak ten okres niespełna 9 lat wystarczył Towarzystwu Strażnica, by wydać 
wiele publikacji, które omawiały i uzasadniały, dlaczego „rok 1925” ma być jedną z naj-
ważniejszych dat w historii świata.

Warto tu nadmienić, że organizacja Świadków Jehowy, pomimo iż głosiła w danym 
czasie o jakiejś konkretnej dacie, to zawsze posiadała też „datę zapasową”. Gdyby ta 
pierwsza nie okazała się właściwa i nic się nie wydarzyło, to równocześnie można było 
trochę oddalić oczekiwania.

W przypadku roku 1914, zapasową datą był rok 1915.
W przypadku roku 1915, zapasową datą był rok 1918.
W przypadku roku 1918, zapasowymi były lata 1920–1921.
W przypadku lat 1920–1921, zapasowym był rok 1925.
W przypadku roku 1925, zapasowym był rok 1926.
W przypadku roku 1926, zapasowymi były lata 1931–1932.
W przypadku lat 30., 40. i 50. XX wieku, zapasową była nauka o „pokoleniu roku 1914”.
W przypadku roku 1975, zapasową była nauka o „pokoleniu roku 1914”.
W przypadku nauki o „pokoleniu roku 1914”, zapasowym był koniec wieku XX.

Ponieważ kampania „roku 1925” zeszła już do lamusa historii, postanowiliśmy zebrać 
tu najważniejsze fakty związane z oczekiwaniami z tamtych lat i przypomnieć je zainte-
resowanym. Zastrzegamy też, że w cytowanych starych fragmentach z publikacji Towa-
rzystwa Strażnica pozostawiliśmy oryginalną pisownię (np. Jakób, miljony).
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Wyliczenie „lat jubileuszowych” 1874 i 1925

Wyliczenie daty 1925 związane było z wyznaczeniem na ten czas „roku jubileuszowego”. 
Była to nowa koncepcja prezesa Towarzystwa Strażnica J. F. Rutherforda (1869–1942), 
która pojawiła się, jako szeroko reklamowana, w roku 1918. Powstała ona właściwie 
nieco wcześniej, bo w roku 1917. Zanim ją przedstawimy, przypomnijmy poprzednie 
wyliczenie „roku jubileuszowego” (datowanego na rok 1874), ukazane przez poprzed-
niego prezesa tej organizacji C. T. Russella (1852–1916). Zachowane jest ono w jego 
książkach, które drukowano w języku polskim do roku 1925 (po angielsku do roku 
1927), a reklamowano aż do roku 1930 (patrz np. Wyzwolenie, 1929, s. 351; Strażnica, 
1.11.1929, s. 322; Strażnica, 1.04.1930, s. 111; Złoty Wiek, 15.07.1930, s. 224).

Zastanawiający jest fakt, jak głosiciele Towarzystwa Strażnica godzili w myślach tak 
odległe od siebie dwie daty. Wpierw bowiem „jubileusz” był wyznaczony na rok 1874, 
a później zmieniono go na rok 1925!

Jak w latach 1917–1925 (a nawet 1917–1930) uzgadniano dwa rodzaje publikacji 
z dwoma różnymi datami „roku jubileuszowego”?

Jednego, który już trwa, i drugiego, który ma dopiero nastąpić!
Oto wspomnienie o „starej” nauce, o jubileuszu od roku 1874 i wypowiedź C. T. Russella 

o niej:
„Innej wskazówki chronologicznej doszukiwano się w postanowieniu Bożym w spra-

wie roku jubileuszowego, czyli roku wyzwolenia, przypadającego w starożytnym Izraelu 
co 50 lat po serii siedmiu okresów siedmioletnich, z których każdy kończył się rokiem 
sabatnim. (…) Obliczenia oparte na tym cyklu doprowadziły do wniosku, że być może 
jesienią 1874 roku nastał dla całej ziemi większy rok jubileuszowy, że chyba właśnie 
wtedy powrócił Pan i rozpoczęła się jego niewidzialna obecność oraz »czas naprawienia 
wszystkich rzeczy« (Dzieje 3:19–21, Bg)” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa 
Bożego, 1995, s. 631);

„[pytanie do C. T. Russella z roku 1905] Kiedy rozpocznie się wielki jubileusz świata 
i czy jubileusz jest czymś innym od Tysiąclecia?

Odpowiedź. — Nie, jest to dalszy ciąg obrazu. Znajdujemy się w czasie wielkiego 
jubileuszu już teraz. Ktoś może powie: My jednak nie widzimy restytucji! Zauważmy 
więc, jak było w figurze. Czy jubileusz rozpoczął się wśród nocy i czy zaraz każdy 
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powrócił do swej posiadłości? Nie, ludność ani nie wiedziała, że jubileusz nadszedł, lecz 
kapłani mieli to ogłosić ludowi przez trąbienie w pewnego rodzaju srebrne trąby. Obec-
nie znajdujemy się w pozafigurze tego czasu. Wy trąbicie w srebrne trąby prawdy 
w waszym sąsiedztwie, a ja trąbię w swoim; ogłaszamy jubileusz” (Co kaznodzieja Rus-
sell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania, 1947 [ang. 1917], s. 197).

Później, w latach 1917–1918, pojawiła się nauka o „roku jubileuszowym” 1925. To-
warzystwo Strażnica tak oto wspomina tamtą wykładnię:

„W książce wydanej także w roku 1920 powiedziano, że jeśli 70 pełnych jubileuszy 
liczyć od przyjętej podówczas daty wejścia Izraelitów do Ziemi Obiecanej (…), mogłoby 
to wskazywać na rok 1925” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, 
s. 632).

Wreszcie, jak się wydaje, w roku 1922 odrzucono definitywnie jubileusz wiązany 
z rokiem 1874:

„Czy daty 1874 i 1925 są początkami dwóch czasów restytucji? (…) My uważamy, że 
figura jubileuszu zaczęła się liczyć w roku 1575 przed Chr., 3500-letni okres, obejmujący 
figurę skończyć się musi w roku 1925-ym, i że wtenczas musi zacząć się funkcjonowanie 
pozafigury. Wynika zatem z tego, że w roku 1925-ym nastąpi początek restytucji wszyst-
kiego, co stracono…” (Strażnica, 1.12.1922, s. 378 [ang. 1.11.1922]).

Dziwne jest to, że w innych publikacjach wymienioną restytucję łączono jednak 
z rokiem 1874:

„Rok ten (1874) zaznaczył wtórą obecność naszego Pana (…) Restytucja zaczęła się 
w roku 1874” (Strażnica, 15.04.1924, s. 117 [ang. 1.04.1924]).

„Jehowa posłał Eljasza. Zgodnie z tym faktem, restytucja rozpoczęła się w 1874 
roku” (Strażnica, 1.12.1927, s. 366).

W tabeli ukazujemy porównanie nauki o „roku jubileuszowym” 1874 i 1925.
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Nadszedł Czas  
1919 (ang. 1889)

„Zaczynamy obliczać od wejścia Izraela do ziemi Chananejskiej, 
aby dowiedzieć się kiedy Jubileusze miały się skończyć. I tak:
19 Cykli z Jubileuszami (50 lat każdy) = 950 lat
51 Cykli bez Jubileuszów (49 lat każdy) = 2499 lat
70 Cykli przeto obejmuje peryod 3449 lat.
Peryod ten 3449 lat rozpoczynający się od wejścia do Chanaan 
[1575 r. przed Chr.], kończy się w Październiku, R. P. 1874 (…).
Okres 70-ciu cykli, jak powyżej wykazano, od rozpoczęcia się po-
rządku Jubileuszowego po wejściu do ziemi Chananejskiej, aż do 
pozafigury, Wielkiego Jubileuszu czyli Restytucyi, skończył się 
w Październiku, R. P. 1874” (s. 213–214);
„Wielki, pozafiguralny Jubileusz, Czasy Restytucyi za wszystkie 
rzeczy, rozpoczął się w roku 1874, kiedy to zaczęła się obecność 
Wielkiego Przywróciciela” (jw., s. 413).
Patrz też jw., strony 191–220, gdzie opisano szczegółowo tę kwestię.

Miljony ludzi  
z obecnie żyjących  
nie umrą!  
1920

„Zrozumienie systemu jubileuszowego, który Jehowa wprowadził 
u Izraela, rzuca wiele światła na zbliżające się przyszłe wypadki. 
(…) Na innem miejscu Pisma Świętego czytamy, że miało się odbyć 
siedmdziesiąt lat miłościwych (Jeremiasz 25:11; 2 Kroniki 36:17–21). 
Proste obliczenie tych lat miłościwych wykazuje nam następujący 
fakt: Siedemdziesiąt lat miłościwych po pięćdziesiąt lat każde 
uczyni 3500 lat. Ten okres czasu zacząwszy się od 1575 roku przed 
Rokiem Pańskim 1-ym z konieczności przywiodły nas do jesieni 
1925-go roku, o którym to czasie symbol się kończy a jego wielki 
antysymbol się zaczyna. Czegóż tedy mamy się spodziewać? 
W symbolu musiało być kompletne przywrócenie, a zatem wielki 
antysymbol musi zaznaczyć się początkiem przywrócenia wszech-
rzeczy” (s. 59 [wydanie polonijne, s. 76–77]);
„Ostatni rok tych 3500 lat będzie sam rokiem jubileuszowym, 
świadczącym o antysymbolu, wielkim Jubileuszu Restytucji” (s. 76) 
[wydanie polonijne, s. 99].

Charakterystyczne dla obu wyliczeń „lat jubileuszowych” jest to, że rok 1874 i 1925 
otrzymuje się po dodaniu do tego samego roku 1575 przed Chr. pewnej ilości lat. 
W pierwszym przypadku jest to okres 3449 lat, a w drugim 3500 lat.

O późniejszych zmianach dotyczących „roku jubileuszowego” powiemy w rozdziale 
Reinterpretacja jubileuszy.



15

 
 
 
 

Inne metody wyliczenia roku 1925

Ponieważ Towarzystwo Strażnica lubiło zawsze posiadać alternatywne obliczenia 
dla swej określonej daty, więc i w przypadku „roku 1925” takowe miało. Motywowano 
to nawet Biblią, że na podstawie „dwóch albo trzech świadków” (Mt 18:16) trzeba budo-
wać koncepcje. Poniżej przedstawiamy skrótowe ujęcie tych innych wyliczeń.

Rok 2035 przed Chr. plus 3960 lat
Jedną z najstarszych metod (z roku 1917) wyliczenia „roku 1925” była ta, którą 

przedstawiono w angielskiej Strażnicy:
As he began his sojourn in the land in the year 2,045 B.C., it follows that the 3,960 years 

begin to count from 2,035 B.C. 2,035 plus 1,925 equals 3,960. Accordingly Abraham should 
enter upon the actual possession of his promised inheritance in the year 1925 A.D. (The 
Watchtower, 15.10.1917, s. 6157 [reprint]; por. poniżej cytat z książki pt. Dokonana Ta-
jemnica, 1925, s. 151).

Tłumaczenie: „Skoro rozpoczął swój pobyt w tej ziemi w roku 2045 przed Chr., to 
wynika stąd, że początek 3960 lat liczy się od 2035 roku przed Chr. 2035 plus 1925 
równa się 3960. Zgodnie z tym Abraham powinien wejść w faktyczne posiadanie swego 
obiecanego dziedzictwa w R. P. 1925”;

„[Rdz] 15:7–21. (…) Jedenaście symbolicznych lat czyli łączny wiek tych stworzeń, 
wynosi 3,960 dosłownych lat. Zaczynają się one rachować jak wynika z 1 Ks. Mojżeszo-
wej 16:3, »po dziesięciu latach, jako począł Abraham mieszkać z ziemi Chananejskiej« 
a to, jak chronologja biblijna wykazuje, przypadło 1-go Października 2036 roku przed 
Chrystusem. 2035 1/4 doprowadza nas do okresu Roku Pańskiego, a 1924 3/4 doprowa-
dza nas do końca 3960 lat. Pełne 1924 lata okresu ery Chrystusowej skończą się 31 Grud-
nia R. P. 1924, a dodając jeszcze 3/4 roku, otrzymamy październik 1, 1925 R. P., o którym 
to czasie należy się spodziewać, że Abraham obejmie w posiadanie swoje dziedzictwo” 
(Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!, 1920, s. 72 [wydanie polonijne, s. 95]).
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Rok 1874 plus 50 lat
Jednym z elementów wskazujących na „rok 1925” miał być według Towarzystwa 

Strażnica 50-letni okres żniwa, rozpoczęty w roku 1874, a kończący się w roku 1924:
„(…) od zapoczątkowania naturalnego żniwa żydowskiego aż do końca czyli Pięć-

dziesiątego (Zielonych Świątek) upływało 50 dni; i zastosowując regułę biblijną dzień za 
rok, zdaje się zupełnie słusznem wnioskować, że żniwo Wieku Ewangelji miało być 
okresem 50 lat. W tym perjodzie od 1874 odbywało się wielkie gromadzenie Chrześci-
jan z rozmaitych części świata z pośród rozmaitych wyznań i wierzeń” (Powrót naszego 
Pana, 1925, s. 31);

„Jego obecność zaznaczyła się z rokiem 1874. I od tego czasu On prowadził dzieło 
żniwa” (jw., s. 36);

„Ostatnią część »czasu końca« Jezus nazywa żniwem (…) Od r. 1874 liczy się ten 
okres ostatnią częścią »czasu końca«. I równocześnie od tego samego czasu datuje się 
wtóra obecność Pańska” (jw., s. 29; patrz też Strażnica, 15.01.1924, s. 21 cytowana w roz-
dziale Rok 1924 – Pierwsze wątpliwości).

Widać z powyższego, że po okresie „żniwa” z lat 1874–1924 nową rzeczywistość 
miał rozpocząć „rok 1925”.

Jednak wspomnijmy, że pierwotna nauka tej organizacji o „żniwie” była inna. Oto ona:
„Widzieliśmy, że okres obecności naszego Pana od 1874 do 1914, (względnie od 1878 

do 1918) był „żniwem” przeznaczonym na zebranie reszty członków, mających stanowić 
Oblubienicę…” (Walka Armagieddonu, 1919 [ang. 1897], s. 762).

Warto wiedzieć, że we wcześniejszej angielskiej edycji cytowanej książki nie było 
słów „(względnie od 1878 do 1918)” (patrz The Battle of Armageddon, 1915, s. 616).

Dziś Towarzystwo Strażnica uczy o „żniwie” rozpoczętym w roku 1914, a właści-
wie o pełnym jego rozwoju od roku 1919 (Wspaniały finał Objawienia bliski!, 1993, 
s. 211–212).

Okresy trzy i pół oraz siedmioletnie
Towarzystwo Strażnica wielokrotnie stosowało w swoich chronologiach tak zwane 

okresy „trzyipółletnie” i „siedmioletnie”. Wystarczy przeglądnąć jego publikacje by znaleźć 
wiele takich propozycji (patrz np. Dokonana Tajemnica, 1925, s. 72–75). Oto przykłady:

1874–1878 (3,5 roku);
1874–1881 (7 lat);
1914–1918 (3,5 roku);
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1914–1921 (7 lat);
1918–1921 (3,5 roku).
W związku z powyższym, kolejną kontynuacją tej ‘matematyki’ była możliwość na-

stępująca:
1918–1925 (7 lat).
Tak też się stało, bo w końcu w cytowanej poniżej publikacji rok 1925 stał się sumą 

roku 1918 i 7 lat:
„Jak zaznaczono wyżej, miłosierdzie Boże zaczęło wracać do Żydów w 1878 roku 

i  zgodnie z przepowiedzianą przez proroków podwójną karą, czterdzieści lat potem, 
czyli w roku 1918 – powinny okazać się jakieś specjalne znaki miłosierdzia Boskiego 
względem Żydów” (Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!, 1920, s. 22 [wydanie 
polonijne, s. 28–29]);

„(…) ponieważ Pismo Święte stanowczo powiada, że nastąpi zmartwychwstanie 
Abrahama, Izaaka, Jakóba i innych mężów starego Zakonu i że oni otrzymają pierwsi 
łaskę, przeto możemy spodziewać się w roku 1925-ym powrotu tych wiernych mężów 
Izraela ze stanu śmierci, gdy zostaną wskrzeszeni do życia i przywróceni do doskonałe-
go stanu ludzkiego, oraz uczynieni widzialnymi, legalnymi przedstawicielami nowego 
porządku rzeczy na świecie” (jw., s. 59–60 [wydanie polonijne, s. 77]).

Oto inny przykład dla lat 1918 i 1925 okresu 7 lat:
„Jasnem jest, że godzina bólów Nominalnego Syonu przypada na Wielkanoc 1918 r. 

(Zobacz Obj. 3:14). Będzie to 7 lat przed rokiem 1925. W tym czasie można napewne 
sądzić, że upadli aniołowie zaatakują umysły wielu osób z nominalnego kościoła, dopro-
wadzając ich do bardzo niemądrego postępowania i sprawią, że osoby te zginą z rąk 
zbuntowanych mas ludowych, które następnie czeka taki sam los” (Dokonana Tajemnica, 
1925 [ang. 1917], s. 151).

Prócz okresów 7 letnich, stosowano też okresy 3,5 letnie. Oto przykładowy tekst, jak 
otrzymywano „rok 1925”, którego treść przekazujemy w języku oryginalnym i w tłuma-
czeniu (treść ta została częściowo opuszczona w polskiej edycji z roku 1925):

(…) and we therefore expect three and a half years of proscription of the Truth, from 
the spring of 1918 to the fall of 1921. This will give the Great Company splendid opportu-
nities for martyrdom and allow another three and a half years, to the spring of 1925, for the 
world to think the matter over, by which time, doubtless, they will be quite ready to listen 
to the voice that speaketh from Heaven. – Heb. 12:19. (The Finished Mystery, 1917, s. 177).

Tłumaczenie: „(…) a zatem możemy się spodziewać, że prawda będzie zakazana 
przez trzy i pół roku, od wiosny 1918 roku, do jesieni 1921. Da to Wielkiej Kompanii 
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wspaniałą sposobność do męczeństwa i przez kolejne trzy i pół roku do wiosny 1925 
roku pozwoli światu przemyśleć tę kwestię, dlatego niewątpliwie będzie on całkowicie 
gotowy do wysłuchania głosu, który mówi z nieba. – Hebr. 12:19”.

Rok 1914 plus 10,5 roku
Towarzystwo Strażnica otrzymywało też pożądaną datę poprzez specyficzne dodawa-

nie. To znaczy zastosowano analogię do pewnego wydarzenia z historii. Oto ta metoda 
wyliczenia „roku 1925”:

„Francuzka rewolucya trwała przez dziesięć i pół roku, od czerwca 17 czerwca 1789 
roku, kiedy zaczęło rządy zgromadzenie narodowe, aż do chwili kiedy Napoleon uchwycił 
rządy w swe ręce i kazał się mianować Pierwszym Konsulem, 9 listopada 1799. To zgadza 
się dobrze z myślą poprzednio wyrażoną (w Objawieniu 7:3), że wszystkie fazy upadku 
Babilonu nie prędzej się dokonają, aż upłynie dziesięć i pół roku od jesieni 1914 r.” 
(Dokonana Tajemnica, 1925, s. 213; por. The Finished Mystery, 1917, s. 178).

W rozdziale Reinterpretacja daty i wyliczenia zobaczymy, jak Towarzystwo Strażnica 
zmieniło ten tekst.

Lata 1914/1915 plus 10–11 lat
Towarzystwo Strażnica otrzymywało też pożądaną datę poprzez innego typu doda-

wanie. Stosowano pewne analogie, dziś już zapewne niezrozumiałe dla wielu Świadków 
Jehowy. Oto ta metoda wyliczenia „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. (…) W związku z tą sprawą, wskazuje że 
widzenie Abrahamowe, co do czasu, kiedy otrzyma on Królestwo, miało miejsce dopie-
ro w dziesięć lat po zawarciu Przymierza, czyli w roku 2035 przed Chr. Zwierzęta po-
święcone na ofiarę liczyły razem jedenaście lat, co w zastosowaniu proroczem licząc 
jeden dzień za rok, równa się 3960 lat, czyli długości czasu daty widzenia do R. P. 1925 
(Z. ‘07–79)” (Dokonana Tajemnica, 1925, s. 151; por. The Finished Mystery, 1917, s. 128);

„Liczba dziesięć jest często używana w Piśmie Świętem, przeto oczywista, że jest z tą 
liczbą połączone jakieś znaczenie. (…) Dziesięć lat jest od roku 1914 do 1924. Gdyby 
Żydzi znajdowali się na swej ojczystej ziemi, moglibyśmy się spodziewać, że trąbiliby 
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w trąby jubileuszowe około 1-go października w roku 1924, obwołując rok 1925 jubile-
uszowym” (Strażnica, 1.03.1925, s. 70 [ang. 15.02.1925]).

Widzimy więc, że organizacja dzisiejszych Świadków Jehowy posiadała wiele uza-
sadnień dla „roku 1925”, które jednak po zawodzie z nim związanym odrzuciła.

O innej metodzie osiągania „roku 1925” wspominamy we fragmentach z czasopisma 
pt. Brzask Tysiąclecia i Zwiastun obecności Chrystusa, nr 2 [wrzesień], 1918, s. 27, które 
cytujemy w rozdziale Rok 1918 – „Kampania milionów”.

 
 
 
 

C. T. Russell a rok 1925

C. T. Russell (zm. 1916), założyciel Towarzystwa Strażnica i jego prezes, nie miał 
prawdopodobnie nic wspólnego z rokiem 1925.

Po pierwsze, dlatego, że chronologia, którą się posługiwał, nie zawierała ani nie 
uwzględniała tego roku (przedstawialiśmy ją wcześniej).

Po drugie, zmarł on w roku 1916, a data ta zaczęła pojawiać się w publikacjach To-
warzystwa Strażnica dopiero w roku 1917.

Po trzecie, nie zachowały się prawdopodobnie żadne jego wypowiedzi i cytaty po-
twierdzające rok 1925, a są przynajmniej dwa zaprzeczenia dla tej daty (patrz poniżej).

Po czwarte, prawdopodobnie myślami i zapowiedziami nie wybiegał on aż tak 
daleko.

Wydaje się więc, że granicznymi wypowiedziami Russella i jego przyjaciół były te, 
które wskazywały lata 1918 i 1920 oraz sugerowały rok 1921 (7 lat po roku 1914). Oto one:

„Nie widzimy przeto przyczyny dlaczego mielibyśmy wątpić, że Czasy Pogan skoń-
czyły się w październiku 1914 roku i że w następnych kilku latach nastąpi zupełny 
upadek ich władzy a zostanie ustanowione Królestwo Boże przez Mesjasza. Lecz do tego 
czasu klasa Eliasza przejdzie poza zasłonę; »A gdy się Chrystus on żywot nasz pokaże, 
tedy i wy (Kościół) okażecie się z Nim w chwale« (…) Nadmieniamy tutaj, że niektórzy 
historycy pokazują, że czas wielkiego ucisku dla Żydów zakończył się w kwietniu R. P. 73, 
który równałby się z rokiem 1918” (The Watchtower, 1.09.1916, s. 5950–5951 [reprint]);

„Co się tyczy czasu żniwa Wieku Ewangelii, zwracam się przy tej okazji do was 
w przekonaniu, że ten okres żniwa będzie trwał według Pisma Świętego czterdzieści lat 
i że weszliśmy w ten okres w roku 1878, a zatem zakończy się on z rokiem 1918. (…) 
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znajdujemy się w końcowym okresie Wieku Ewangelii i na początku czy w brzasku 
Wieku Tysiąclecia” (Pastor Russell’s Sermons, 1917, s. 287; tekst polski cytowany według 
Kazania Pastora Russella, 2012, s. 287 [wyd. „Straż”, Białogard]);

„Wobec tego, że R. P. 73 był świadkiem kompletnego obalenia nominalnego natural-
nego Izraela w Palestynie więc w równorzędnym roku 1918 powinniśmy się spodziewać 
kompletnego obalenia nominalnego duchowego Izraela, czyli upadku Babilonu. (Obj. 
18.) Pastor Russell rzekł wówczas: »Całkiem słusznie. Właśnie to nastąpi«.” (Dokonana 
Tajemnica, 1925, s. 152; por. The Finished Mystery, 1917, s. 129);

Six years dividing the land. Great time of Trouble until 1920 (The Watchtower, 15.06.1905, 
s. 3579 [reprint]).

Tłumaczenie: „Sześć lat dzielenia ziemi. Czas wielkiego ucisku do 1920 roku”.
„[pytanie do C. T. Russella z roku 1910] Wierzymy w nie, wierzyliśmy od początku 

i działamy według tego wierzenia. Lecz gdy październik 1914, lub październik 1920 na-
dejdą a wielkiego ucisku nie będzie i Kościół nie zostanie przemieniony, to jeszcze wiara 
nasza w Boski plan wieków nie zostanie zburzona ani na chwilę” (Co kaznodzieja Russell 
odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania, 1947 [ang. 1917], s. 404);

„Pytanie (1909). – Jak długo po roku 1914 będzie jeszcze trwał obecny stan chorób, 
cierpień i śmierci Adamowej?

Odpowiedź. – (…) Niektóre rzeczy w Piśmie Św. wskazują jakoby miały jeszcze 
trwać przez siedem lat, inne zaś jeden rok, lecz nic pewnego w tym względzie nie mamy” 
(jw., s. 48).

Ale innym razem, w roku 1913, C. T. Russell pytany o rok 1921, dystansował się od 
metody jego wyliczenia:

„Pytanie (1913). – Jeżeli żniwo jest okresem czterdziestu lat a wezwanie do Żniwa 
nastąpiło w 1881 roku, gdy Strażnica została zalegalizowana, czy Żniwo nie miałoby się 
skończyć w roku 1921?

Odpowiedź. – Nigdy nie myśleliśmy nadać »Strażnicy« tak ważnego miejsca. (…) 
Myślimy, że Żniwo jest zaznaczone przez obecność Pana, a obecność Żniwiarza wskazu-
je na czas żniwa. Wierzymy z proroctw, że Pan przyszedł jako Żniwiarz w roku 1874. 
Myślimy, że proroctwa zaznaczają rozpoczęcie żniwa raczej a nie inne rzeczy” (jw., s. 57).

Wszystko więc wskazuje na to, że wprowadzającym „rok 1925” do nauk Towarzy-
stwa Strażnica był następca C. T. Russella, to znaczy J. F. Rutherford.

Ale to nie wszystko, bo okazuje się, że Towarzystwo Strażnica również C. T. Russel-
lowi, w 3 lata po jego śmierci, przypisało „rok 1925”. W roku 1919 w swym czasopiśmie 
napisało ono, nie podając żadnych jego konkretnych wypowiedzi, co następuje:
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„Wiele lat temu Pastor Russell wykazał na podstawie Pisma Świętego, że Jeruzalem 
będzie stolicą świata, w czasie kiedy nastąpi nowa era dla ludzkości, prawdopodobnie od 
roku 1925, oraz, że z tego centrum naturalnego nasienia Abrahamowego rozchodzić się 
będzie błogosławieństwo na wszystkie rodziny ziemskie” (Strażnica, 15.02.1919, s. 56 
[ang. 15.02.1919]).

Również w późniejszych wypowiedziach przywołano Russella jakby w tle „roku 1925”:
Pastor Russell pointed out that the Jubilee cycles instituted by God to be observed by 

Israel „when they entered into the land” was a period of 3500 years and would expire in 
1925 (The Golden Age, 16.08.1922, s. 731).

Tłumaczenie: „Pastor Russell wykazał, że cykle jubileuszowe, ustanowione przez 
Boga, by przestrzegał ich Izrael, »kiedy wszedł do tej ziemi« były okresem 3500 lat i za-
kończą się w 1925 roku”.

„Brat Russell omawiając przedmiot jubileuszy w Tomie drugim Wykładów Pisma 
Świętego, wykazał, że ostatni jubileusz miał wejść w pozafiguralny jubileusz, który może 
być uważany właściwie początkiem poza typu. W typie, rok 1925 miał być zastosowany 
do Izraela naturalnego” (Strażnica, 1.03.1925, s. 72 [ang. 15.02.1925]).

Czyżby Rutherford potrzebował autorytetu Russella dla uzasadniania swej nowej nauki?
A może w ten sposób chciano przyciągnąć do Towarzystwa Strażnica tych badaczy 

Pisma Świętego, którzy odrzucali „rok 1925” i nowego prezesa?
Wprawdzie wymieniając po raz pierwszy „rok 1925” w książce pt. Dokonana Tajemni-

ca, wydanej w 1917 roku, odwołano się do angielskiej Strażnicy z 1898 roku (s. 207–208) 
i do tomu Russella pt. Nadszedł Czas (1889), ale w tych źródłach nie ma mowy o wspo-
mnianej dacie (patrz The Finished Mystery, 1917, s. 128, 177–179; por. Dokonana Tajem-
nica, 1925, s. 151, 213–214).

Jedynym dowodem na to, że C. T. Russell nauczał coś o „roku 1925” byłyby jakieś 
jego zapiski, z których składa się częściowo książka pt. Dokonana Tajemnica, ale te nie 
zostały nigdy opublikowane i pokazane wątpiącym badaczom.

Mało tego, Russell jeszcze w kwietniu 1916 roku, wręcz odrzucał „rok 1925”, gdy był 
pytany o tę datę przez jedną z czytelniczek Strażnicy:

„Inaczej oni by wiedzieli z naszych szpalt, że my nie oczekujemy roku 1925, ani innej 
daty” (The Watchtower, 15.04.1916, s. 5888 [reprint]).

Wcześniej na łamach czasopisma pt. Overland Monthly również przedstawił rok 1925, 
ale polemizował z nim:

„Liczenie cykli sabatowych rozpoczęło się w chwili wejścia narodu wybranego do 
ziemi Kanaan. Nie siali oni wtedy ani nie żęli, lecz spożywali stare ziarno. Przytoczony 
wcześniej cytat mówi o 70 latach jubileuszowych, możemy zatem łatwo obliczyć, kiedy 
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i gdzie miałby się rozpocząć pozafiguralny jubileusz. 50 lat pomnożone przez 70 daje 
3500 lat, a ta liczba dodana do daty wejścia Izraelitów do Kanaanu wskazuje na rok 1925, 
jako na czas początku pozafiguralnego jubileuszu. Istnieje jednak jeszcze inna metoda 
wskazania tej daty, chyba bardziej właściwa: 19 cykli jubileuszowych obchodzonych 
w ten niedbały sposób daje 950 lat, a pozostałe 51 cykli 49-cio letnich (ponieważ jubile-
usze były pominięte) daje 2499 lat. Kiedy dodamy te liczby plus jubileusze otrzymamy 
3449 lat, który to okres rozpoczęty wejściem do Kanaanu, kończy się w październiku 
1874 roku. (…) To właśnie około tego czasu, w roku 1875 łaska zaczęła wracać do Izra-
ela. Rozumiemy, że 40-letni okres od 1875 do 1915 roku będzie czasem pełnego powro-
tu niebiańskiej łaski do tego narodu” (artykuł pt. Naród wybrany – jego sabat i jubileusz 
opublikowany w książce pt. What Pastor Russell Wrote for The Overland Monthly, s. 100–
101; patrz http://mostholyfaith.com).

Trzeba jednak koniecznie dodać, że obszerny opis koncepcji dotyczącej „roku 1925”, 
przesłanej Russellowi przez jednego z sympatyków Towarzystwa Strażnica, opublikowa-
no w jednym z czasopism już w roku 1911 (patrz The Watchtower, 1.03.1911, s. 4778–
4780 [reprint]). Później, dziwnym zbiegiem okoliczności, korzystał z tej daty (1925) 
i wyliczenia J. F. Rutherford w latach 1917–1925!

Ciekawe, że Russell, publikując wspomniany list, mający formę artykułu, nie usto-
sunkował się do opisanej w nim koncepcji, chociaż autor (Hal Kaup) właśnie z nim po-
lemizował wskazując na „rok 1925”. Czyżby dopiero zastanawiał się on nad trafnością 
wywodów adwersarza i pozostawiał swoje sądy na przyszłość, gdy przyjdzie na to odpo-
wiedni czas? Zastanawiające jest to, co by było, gdyby Russell nie zmarł tak rychło? Czy 
sam nie sięgnąłby po „rok 1925” i jego wyliczenie? W związku z tym, iż nie rozprawił się 
on ze wspomnianą koncepcją autora listu, nie dziwi fakt, że dziś niektórzy przeciwnicy 
Russella zarzucają mu propagowanie „roku 1925” i jego czynią pierwszym odpowie-
dzialnym za tę datę, a nie jego następcę J. F. Rutherforda, który tylko skorzystał z treści 
artykułu opublikowanego za czasów poprzedniego prezesa.
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Rok 1917 – Początek nauki o roku 1925

Chociaż właściwa kampania „roku 1925” rozpoczęła się w roku 1918, jak podaje 
samo Towarzystwo Strażnica, to jednak już rok wcześniej zaczęły pojawiać się w jego 
publikacjach teksty o oczekiwaniach dotyczących tego znamiennego roku.

Pierwsze były fragmenty w książce pt. Dokonana Tajemnica, którą otrzymali „17 lipca 
1917 roku przy stołach w jadalni członkowie rodziny Betel” (Świadkowie Jehowy – głosi-
ciele Królestwa Bożego, 1995, s. 67).

Oto słowa z niej, dotyczące „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. Siedmdziesiąt jubileuszów, licząc po 50 lat 
na każdy, upływa w październiku 1925 (B 206) 1 Mojż. 15:1–16; 16:3. W związku z tą 
sprawą, wskazuje że widzenie Abrahamowe, co do czasu, kiedy otrzyma on Królestwo, 
miało miejsce dopiero w dziesięć lat po zawarciu Przymierza, czyli w roku 2035 przed 
Chr. Zwierzęta poświęcone na ofiarę liczyły razem jedenaście lat, co w zastosowaniu 
proroczem licząc jeden dzień za rok, równa się 3960 lat, czyli długości czasu daty widze-
nia do R. P. 1925 (Z. ‘07–79). Jasnem jest, że godzina bólów Nominalnego Syonu przy-
pada na Wielkanoc 1918 r. (Zobacz Objawienie 3:14). Będzie to 7 lat przed rokiem 1925. 
W tym czasie można napewne sądzić, że upadli aniołowie zaatakują umysły wielu osób 
z nominalnego kościoła, doprowadzając ich do bardzo niemądrego postępowania i spra-
wią, że osoby te zginą z rąk zbuntowanych mas ludowych, które następnie czeka taki sam 
los. Obecna wielka wojna światowa jest niewątpliwie dziełem tych złych duchów, 
a kajzer nie jest tylko jednym władcą, opętanym przez złe duchy, jak to kiedyś wykaże 
historya. Łuk. 12:56” (Dokonana Tajemnica, 1925, s. 151; por. The Finished Mystery, 
1917, s. 128);

„To zgadza się dobrze z myślą poprzednio wyrażoną (w Objawieniu 7:3), że wszyst-
kie fazy upadku Babilonu nie prędzej się dokonają, aż upłynie dziesięć i pół roku od je-
sieni 1914 r.” (jw., s. 213; por. The Finished Mystery, 1917, s. 178).
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Ten fragment w późniejszym wydaniu tej książki Towarzystwo Strażnica poddało 
korekcie, o czym powiemy w rozdziale Reinterpretacja daty i wyliczenia.

W edycji angielskiej książki pt. Dokonana Tajemnica z roku 1917 występują też dwa 
fragmenty, których nie zawiera już edycja polska z roku 1925, a które wspominają „rok 
1925”. Pierwszy z cytowanych urywków występuje za to w polskiej publikacji, która sta-
nowi część tej książki. Według niej właśnie przekazujemy tekst angielski:

„Świątnica ta (…) i kapłańskie pokolenie stanowią typ i symbol »przyszłych dóbr« 
po wojnach rewolucji i anarchii okresu między rokiem 1914 a 1925” (Księga Prorocka 
Ezechiela, 1919, s. 260; por. The Finished Mystery, 1917, s. 569).

Oto drugi fragment, którego treść przekazujemy w języku oryginalnym i w tłuma-
czeniu (treść podkreślona jest opuszczona w edycji z roku 1925):

(…) and we therefore expect three and a half years of proscription of the Truth, from 
the spring of 1918 to the fall of 1921. This will give the Great Company splendid opportuni-
ties for martyrdom and allow another three and a half years, to the spring of 1925, for the 
world to think the matter over, by which time, doubtless, they will be quite ready to listen 
to the voice that speaketh from Heaven. – Heb. 12:19. (The Finished Mystery, 1917, s. 177).

Tłumaczenie: „(…) a zatem możemy się spodziewać, że prawda będzie zakazana 
przez trzy i pół roku, od wiosny 1918 roku, do jesieni 1921. Da to Wielkiej Kompanii 
wspaniałą sposobność do męczeństwa i przez kolejne trzy i pół roku do wiosny 1925 
roku pozwoli światu przemyśleć tę kwestię, dlatego niewątpliwie będzie on całkowicie 
gotowy do wysłuchania głosu, który mówi z nieba. – Hebr. 12:19”.

W drugiej połowie roku 1917 zaczynają pojawiać się też informacje o „roku 1925” 
w angielskim czasopiśmie Towarzystwa Strażnica:

There will be no slip-up. (…) As he began his sojourn in the land in the year 2,045 B.C., 
it follows that the 3,960 years begin to count from 2,035 B.C. 2,035 plus 1,925 equals 3,960. 
Accordingly Abraham should enter upon the actual possession of his promised inheritance 
in the year 1925 A.D. (The Watchtower, 15.10.1917, s. 6157 [reprint]).

Tłumaczenie: „Nie będzie potknięcia [pomyłki]. (…) Skoro rozpoczął swój pobyt 
w tej ziemi w roku 2045 przed Chr., to wynika stąd, że początek 3960 lat liczy się od 2035 
roku przed Chr. 2035 plus 1925 równa się 3960. Zgodnie z tym Abraham powinien 
wejść w faktyczne posiadanie swego obiecanego dziedzictwa w R. P. 1925”.

Widzimy, że chociaż główna kampania „roku 1925” rozpoczęła się w roku 1918, to 
jednak już rok wcześniej pojawiały się w publikacjach Towarzystwa Strażnica teksty mó-
wiące o rychło oczekiwanych wydarzeniach.
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Rok 1918 – „Kampania milionów”

Słowo „kampania”, dotyczące „roku 1925” i „milionów, które nie umrą”, nie jest 
z naszej strony jakimś ironicznym zwrotem. Tego sformułowania używało też Towarzy-
stwo Strażnica w swoich publikacjach. Oto przykład:

„»Kampania milionów«
Do pozyskiwania uczniów przyczyniła się w tamtych czasach także nowa forma 

pracy – »kampania milionów«. Polegała ona na rozpowszechnianiu 128-stronicowej 
książki Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą!, rozprowadzanej za 25 centów” 
(Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na pod-
stawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975, s. 54).

Chociaż pierwsze wzmianki o „roku 1925” pojawiły się w publikacjach Towarzystwa 
Strażnica w roku 1917, to jednak prawdziwa kampania nagłaśniająca omawianą datę 
rozpoczęła się w roku 1918.

Oto jak zatytułowane były wykłady publiczne związane z tą kampanią, którą omówi-
my poniżej (zwróćmy uwagę na zmiany w ich tytułach):

„Świat się pali – miliony ludzi z obecnie żyjących mogą nigdy nie umrzeć” (Świad-
kowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 719);

„Świat się skończył – miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą” (jw., s. 719);
„Świat się kończy – miliony obecnie żyjących mogą nigdy nie umrzeć” (Dzieje 

Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie 
Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975, s. 54);

„Królestwo Szatana upada – miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą” (jw., s. 58);
Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą!;
Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą!;
„Wszystkie narody zdążają do Armagedonu, ale miliony ludzi z obecnie żyjących 

nigdy nie umrą” (Rocznik Świadków Jehowy 1994, s. 76).
Jedna z publikacji, początek „kampanii milionów” wspomniała następująco:
„1918. Dnia 24 lutego w Los Angeles w Kalifornii po raz pierwszy zostaje wygłoszo-

ne przemówienie »Świat się pali – miliony ludzi z obecnie żyjących mogą nigdy nie 
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umrzeć«; 31 marca w Bostonie w stanie Massachusetts wykład ten nosi tytuł: »Świat się 
skończył – miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą«” (Świadkowie Jehowy – gło-
siciele Królestwa Bożego, 1995, s. 719);

„Kiedy upłynęły Czasy Pogan, Badacze uważali, że okres restytucji jest bardzo bliski 
i dlatego od roku 1918 do 1925 głosili: »Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie 
umrą«. Wierzyli, iż wszyscy wówczas żyjący – a więc cała ludzkość – będą mieli sposob-
ność dożyć restytucji i potem zostaną pouczeni o wymaganiach Jehowy warunkujących 
zaskarbienie sobie życia. Kto okaże się posłuszny, stopniowo osiągnie doskonałość. Bun-
townicy natomiast zostaną z czasem wytraceni na zawsze” (jw., s. 163);

„Rozgłaszano niezwykle pasjonujące orędzie: »Miliony ludzi z obecnie żyjących 
nigdy nie umrą«. Tak właśnie brzmiał temat przemówienia brata Rutherforda, wygła-
szanego w roku 1918. Tak była też zatytułowana 128-stronicowa książka, wydana w roku 
1920. W latach 1920–1925 na całym świecie wykład o takim tytule wygłaszano na wielu 
zebraniach publicznych, organizowanych w przeszło 30 językach, wszędzie tam, gdzie 
można było znaleźć mówców. W przeciwieństwie do religii chrześcijaństwa, sugerują-
cych, jakoby wszyscy dobrzy szli do nieba, przemówienie to podkreślało, iż w myśl Biblii 
ludzie posłuszni Bogu mogą się spodziewać życia wiecznego na rajskiej ziemi (Izaj. 
45:18; Obj. 21:1–5). Wyrażano też przekonanie, że owa nadzieja ziści się w niedalekiej 
przyszłości. Anonsy zapowiadające ten wykład zamieszczano w prasie oraz na tablicach 
ogłoszeniowych. Temat był faktycznie intrygujący. Dnia 26 lutego 1922 roku w 121 
miejscach na terenie samych Niemiec przemówienia tego wysłuchało ponad 70 000 
ludzi. Nierzadko zbierało się tysiące osób naraz. Na przykład do Opera House w Kap-
sztadzie w Afryce Południowej przybyło 2000 słuchaczy. Z kolei aula uniwersytetu 
w stolicy Norwegii zapełniła się do ostatniego miejsca, a ponieważ na zewnątrz pozosta-
ło jeszcze sporo chętnych, więc półtorej godziny później przemówienie wygłoszono po-
nownie – i tym razem sala była wypełniona po brzegi. Richard Heide z Klagenfurtu 
w Austrii oznajmił ojcu: »Pójdę na ten wykład bez względu na to, co powiedzą inni. 
Chcę wiedzieć, czy jest to jedynie blef, czy kryje się w tym prawda«. Poruszony do głębi 
treścią przemówienia, wkrótce razem z siostrą i rodzicami zaczął przekazywać zdobytą 
wiedzę drugim. Ale orędzie biblijne miały usłyszeć nie tylko osoby przychodzące na 
wykłady publiczne. Należało z nim zapoznać jeszcze innych. Trzeba je było przedstawić 
szerokiemu ogółowi, a także przywódcom politycznym i religijnym” (jw., s. 425–426).

W cytowanej książce ukazano też kilka ogłoszeń, plakatów i ulotek reklamujących 
wykład o „milionach, które nie umrą” (ilustracje patrz jw., s. 163 i 426; patrz też Strażni-
ca, nr 15, 2001, s. 25). Są one opublikowane w języku angielskim i niemieckim, ale znana 
jest też podobna ulotka-traktat (dwie strony) wydana po polsku:
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„DROGA DO ŻYCIA
Miljony obecnie żyjących nie umrą
(…) Prosimy przyjść i usłyszeć na ten nader interesujący przedmiot Publiczny 

Wykład który wygłosi mówca …
Wstęp wolny. Niema kolekty.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy P. ś.
(…) Printed in Switzerland by the Watch Tower Bible & Tract Society. Berne” (brak 

daty wydania).
Oto kolejny fragment relacji o „kampanii milionów”, ale już z innej publikacji:
„Do pozyskiwania uczniów przyczyniła się w tamtych czasach także nowa forma 

pracy – »kampania milionów«. Polegała ona na rozpowszechnianiu 128-stronicowej 
książki Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą!, rozprowadzanej za 25 centów. 
Posługiwano się nią w związku z serią wykładów publicznych zapoczątkowaną 20 
września 1920 roku, a związaną z przemówieniem wygłoszonym przez J. F. Rutherforda 
w Los Angeles 24 lutego 1918 roku i opublikowanym w nowej książce w roku 1920 (pier-
wotny tytuł tego wykładu brzmiał »Świat się kończy – miliony obecnie żyjących mogą 
nigdy nie umrzeć«). Lester L. Roper wspomina: »Potem nadeszła moja kolej na wygło-
szenie wykładu publicznego pod tytułem Wznieście sztandar dla ludzi, dla milionów 
obecnie żyjących, które nigdy nie umrą! Przywykłem do występowania przed publicznoś-
cią, ale tym razem było inaczej. Czułem się tak, jakby w każdej chwili miała się zapaść 
podłoga. Myślę, że mówienie ludziom: Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą, kiedy 
na świecie było bardzo mało osób w prawdzie, wymagało rzeczywiście ogromnej siły 
wewnętrznej!« Książkę Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą! przetłumaczono 
potem na wiele języków. Rozpowszechniano ją za drobną opłatą, inaczej niż podczas tak 
zwanej pracy pasterskiej, polegającej na wypożyczaniu książek. Osoby, w których książ-
ka Miliony wzbudziła zainteresowanie, mogły później otrzymać tomy Wykładów Pisma 
Świętego. »Kampania milionów« trwała dość długo i pozwoliła dać olbrzymie świade-
ctwo. W celu zainteresowania ogółu publikowano ogłoszenia w prasie i używano wiel-
kich plakatów z napisem »Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą!« Kampania ta 
przybrała ogromne rozmiary, a jej hasło pamiętano przez wiele lat. Rufus Chappell tak 
pisze o efektach »kampanii milionów«: »Rozpowszechnialiśmy książkę Miliony ludzi 
z obecnie żyjących nigdy nie umrą! w okolicach miasta Zion [stan Illinois] i uzyskaliśmy 
znakomite wyniki. Przypominam sobie wielki neon nad budynkiem farbiarni i pralni 
chemicznej w Waukegan przy szosie na North Sheriad, jakieś 8 kilometrów od Zion. 
Neon głosił: Farbujemy dla milionów ludzi obecnie żyjących, którzy nigdy nie umrą. Był 
to wówczas bardzo popularny temat i zainteresował wiele osób, które dzięki tej publika-
cji poznały prawdę«.” (Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjedno-
czone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975, s. 54–55).
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Zanim w roku 1919 zarejestrowano filię polską Towarzystwa Strażnica w Detroit, 
w której wtedy rozpoczęto wydawać czasopismo Strażnica, grupa tych polonijnych gło-
sicieli wydawała od sierpnia 1918 roku czasopismo Brzask Tysiąclecia i Zwiastun obec-
ności Chrystusa (miesięcznik), zawierające artykuły z angielskich Strażnic. Oto dwa 
fragmenty dotyczące „roku 1925” z tej publikacji:

„»Bo już dwa lata [zdaje się jakoby tu oznaczany był czas od wiosny roku 1918 do 
zimy r. 1919, lub wiosny r. 1920] głodu [szukania za prawdą] było na ziemi [w Chrześ-
cijaństwie z imienia], a jeszcze pięć lat zostaje [do wiosny roku 1925, czyli czasu, 
w którym nastąpi zmartwychwstanie świętych Zakonu], których nie będą orać ani żąć« 
– żadna praca religijna dla świata nie będzie mogła być prowadzona – 1 Moj. 45:6” 
(Brzask Tysiąclecia i Zwiastun obecności Chrystusa, nr 2 [wrzesień], 1918, s. 27);

„(…) bo jeszcze pięć lat [od 1919 lub 1920 do 1924 lub 1925] głodu [słuchania słowa 
Bożego] będzie, abyś od niedostatku nie zginął (…) 1 Moj. 45:9–11” (jw., s. 27).

Fragmenty powyższe pochodzą z angielskiej Strażnicy z 1 sierpnia 1918 roku, s. 6302 
(reprint).

Oto kolejne fragmenty o „roku 1925” z angielskich publikacji:
The ancient worthies will receive the vitalizing, or making alive of their tentative justi-

fication, at the beginning of the earthly phase of the kingdom of heaven, we believe in 1925, 
having met all the conditions during their first earthly lives. – Hebrews 11 (The Watch-
tower, 15.06.1918, s. 6279 [reprint]).

Tłumaczenie: „Starożytni godni dostąpią ożywienia, lub zostaną ożywieni dzięki 
swemu wstępnemu usprawiedliwieniu, na początku ziemskiej fazy królestwa niebios, 
jak wierzymy, w roku 1925, po spełnieniu wszystkich warunków podczas swego pierw-
szego ziemskiego życia. – Hebrajczyków 11”.

The ancient worthies will receive the vitalization of their tentative justification at the 
beginning of the earthly phase of the kingdom of heaven, in 1925 we believe; for during 
their first earthly lives they met all tile conditions required of them (The Watchtower, 
15.12.1918, s. 6372 [reprint]).

Tłumaczenie: „Starożytni godni dostąpią ożywienia dzięki swemu wstępnemu 
usprawiedliwieniu, na początku ziemskiej fazy królestwa niebios, jak wierzymy, w roku 
1925; gdyż podczas swego pierwszego ziemskiego życia spełnili wszystkie postawione 
im warunki”.

Prócz wykładów i artykułów w czasopismach, ukazała się też w roku 1918 kolejna 
edycja angielska książki Dokonana Tajemnica, która, jak podawaliśmy w poprzednim 
rozdziale, uczyła też o „roku 1925”. W tym samym roku ukazał się też specjalny dodatek 
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do angielskiej Strażnicy z 1 marca, który stanowił edycję powyższej książki w formie 
czasopisma (duży format).

Z powyższego materiału widzimy, że rozpoczęta w roku 1918 „kampania milionów” 
bardzo rozreklamowała „rok 1925”.

 
 
 
 

Rok 1919 – Kontynuacja „kampanii milionów”

Od roku 1918 trwała zorganizowana przez Towarzystwo Strażnica „kampania milio-
nów”. Ciągnęła się ona aż do oczekiwanego „roku 1925”. W roku 1919 nie ukazała się 
żadna nowa książka Towarzystwa Strażnica. Wydano jednak kolejną angielską edycję 
publikacji pt. Dokonana Tajemnica, która w roku 1917 wprowadziła „rok 1925” do nauk 
tej organizacji.

Później wydano kolejne dodruki tej książki, w których nanoszono pewne poprawki 
i uaktualnienia (spis angielskich edycji: 1917, 1918, 1919, 1920, 1923, 1924, 1926, 1927).

Prócz tego Towarzystwo Strażnica wydało w roku 1919 mnóstwo traktatów po an-
gielsku, ale niestety do tych drobnych publikacji trudno dziś dotrzeć. Ich angielskie 
tytuły (i tłumaczenia na język polski) wymienia skorowidz do publikacji Świadków 
Jehowy, ale nie ma dziś jak stwierdzić, który z nich mógł wspominać „rok 1925”, choć 
był to czas „kampanii milionów”. Oto kilka ich tytułów:

Ziemia zostanie napełniona chwałą; Złoty Wiek już u drzwi; Nadzieja na nieśmiertel-
ność; Radosna nowina dla chorych wskutek grzechu; Zmiażdżenie Szatana; Brzask nowej 
ery (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986–2000, 2003, s. 434).

Odnotowaliśmy też dwie wypowiedzi Towarzystwa Strażnica z roku 1919, które 
przez użycie słów „kilka lat” sugerowały rok 1925 oraz jeden fragment bezpośredni o tej 
dacie. Oto one:

„Wykazaliśmy już (Tom II), że »Nadszedł czas« i że wypadki dnia Jehowy nawet teraz 
zbliżają się coraz bardziej do nas. Kilka lat następnych z konieczności muszą posłużyć do 
dojrzewania pierwiastków, jakie obecnie pracują w kierunku przepowiedzianego ucisku; 
stosownie do niezawodnych słów proroctwa, obecne pokolenie będzie świadkiem strasz-
liwego kryzysu i przejdzie przez decydujące starcie” (Strażnica, 1.02.1919, s. 36);

„Te linie walki codziennie stają się coraz bardziej wyraźne. W każdym razie Arma-
gieddon nie może jeszcze stoczyć swej Walki. Czasy pogaństwa mają przed sobą jeszcze 
kilka lat” (Strażnica, 15.02.1919 s. 63);
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„Wiele lat temu Pastor Russell wykazał na podstawie Pisma Świętego, że Jeruzalem 
będzie stolicą świata, w czasie kiedy nastąpi nowa era dla ludzkości, prawdopodobnie od 
roku 1925, oraz, że z tego centrum naturalnego nasienia Abrahamowego rozchodzić się 
będzie błogosławieństwo na wszystkie rodziny ziemskie” (Strażnica, 15.02.1919, s. 56 
[ang. 15.02.1919]).

Wydaje się, że Towarzystwo Strażnica jest nawet dziś dumne, że hasło o „milionach, 
które nie umrą” stało się znane na całym świecie. Być może przyczyniło się ono do tego, 
że wiele osób poprzez nie usłyszało o istnieniu tej organizacji. Oto jak ona sama wspo-
mina swój znany slogan:

„Ta kampania w istocie wywarła takie wrażenie, że sama jej myśl przewodnia jest po 
dziś dzień ciągle jeszcze przysłowiową wśród wielu ludzi w Ameryce i Europie” (Nowo-
żytna historia Świadków Jehowy, ok. 1955, cz. 1, s. 86; tekst tej broszury patrz też The 
Watchtower, 15.05.1955, s. 297).

 
 
 
 

Rok 1920 – Miliony ludzi z obecnie żyjących  
nigdy nie umrą!

Książka autorstwa J. F. Rutherforda pt. Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie 
umrą! ukazała się w roku 1920, a więc w dwa lata po rozpoczętej kampanii „roku 1925”.

W języku polskim występuje ona w co najmniej dwóch edycjach (obie z roku 1920). 
Choć nie różnią się one zasadniczo treścią, to jednak mają różną ilość stron. Jedna po-
siada ich 129 (wydana w Detroit), a druga 96 (wydana w Warszawie) i tą będziemy tu 
oraz w innych rozdziałach cytować. Towarzystwo Strażnica zwie ją książką lub broszurą, 
dlatego nie powinny dziwić nas te dwa określenia występujące w jego artykułach.

Broszura ta jest, obok książki pt. Harfa Boża (1921), chyba najbardziej znaną publi-
kacją J. F. Rutherforda. Jej tytuł w języku angielskim zawiera bardzo stanowcze słowa, 
choć jedno z nich w języku polskim „zagubiono”. Oto porównanie tytułów:

Millions Now Living Will Never Die! (Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie 
umrą!);

Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!
Wypada jednak dodać, że opuszczone na okładce i stronie tytułowej słowo „nigdy” 

pojawia się na stronie 6, gdzie rozpoczyna się główna treść książki.
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Zawiera je też na każdej kartce nagłówek strony, ale tu znów opuszczono wykrzyknik, 
który widnieje na stronie tytułowej.

Trzeba przyznać, że publikacja ta zawiera bardzo stanowcze i różnorodne wypowie-
dzi o „roku 1925”. Mamy w niej treści o zmartwychwstaniu patriarchów, końcu śmierci, 
rozpoczęciu ziemskiej fazy królestwa, zarządzaniu ziemią przez Abrahama itp. Nie są to 
wyrażane życzenia, ale „stanowczy i niezaprzeczony wniosek” (!), jak to zauważymy 
w przytaczanych cytatach. Autor książki, mając zapewne tego świadomość, nawet prze-
strzegł swych czytelników przed klerem:

„(…) wielu księży będzie się nawet starać, aby nie dopuścić do czytania, co w niniej-
szym dziełku jest napisane” (Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!, 1920, s. 6 [wy-
danie polonijne, s. 7]).

W pierwszych słowach swej publikacji Rutherford napisał:
„Stanowczo i z naciskiem wypowiedziane oświadczenie, że miljony ludzi z obecnie 

żyjących nigdy nie umrą – musi zdawać się zbyt śmiesznem dla wielu ludzi; jednakże 
gdy się dowody starannie rozważy, to mam niezłomne przekonanie, że prawie każdy 
nieuprzedzony umysł przyzna, iż konkluzja taka jest całkiem na miejscu” (jw., s. 5).

Oto najistotniejsze fragmenty o „roku 1925” i „milionach, które nie umrą”:
„(…) w określonym przeciągu czasu ten stary porządek zostanie całkowicie wyko-

rzeniony a nowy ład powszechnie zapanuje; i że rzeczy te nastąpią w ciągu obecnego 
pokolenia, że zatem miljony z żyjących ludzi teraz na świecie będą je na własne oglądały 
oczy i że zaofiarowane im będzie życie wieczne, które jeśli przyjmą na podanych im 
warunkach i warunków tych dotrzymają, to nigdy nie umrą” (Miljony ludzi z obecnie 
żyjących nie umrą!, 1920, s. 10 [wydanie polonijne, s. 11]);

„Proste obliczenie tych lat miłościwych wykazuje nam następujący fakt: Siedem-
dziesiąt lat miłościwych po pięćdziesiąt lat każde uczyni 3500 lat. Ten okres czasu za-
cząwszy się od 1575 roku przed Rokiem Pańskim 1-ym z konieczności przywiodły nas 
do jesieni 1925-go roku, o którym to czasie symbol się kończy a jego wielki antysymbol 
się zaczyna. Czegóż tedy mamy się spodziewać? W symbolu musiało być kompletne 
przywrócenie, a zatem wielki antysymbol musi zaznaczyć się początkiem przywrócenia 
wszechrzeczy. Główną rzeczą, mającą być przywróconą, jest życie ludzkie; a ponieważ 
Pismo Święte stanowczo powiada, że nastąpi zmartwychwstanie Abrahama, Izaaka, 
Jakóba i innych mężów starego Zakonu i że oni otrzymają pierwsi łaskę, przeto możemy 
spodziewać się w roku 1925-ym powrotu tych wiernych mężów Izraela ze stanu śmierci, 
gdy zostaną wskrzeszeni do życia i przywróceni do doskonałego stanu ludzkiego, oraz 
uczynieni widzialnymi, legalnymi przedstawicielami nowego porządku rzeczy na świe-
cie” (jw., s. 59–60 [wydanie polonijne, s. 77]);
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„Jak dotąd wskazaliśmy, cykl wielkiego lata miłościwego powinien się zacząć w 1925-ym 
roku. O tym czasie ziemska postać tego królestwa zostanie rozpoznana” (jw., s. 60 [wy-
danie polonijne, s. 78]);

„Możemy przeto z ufnością oczekiwać, że rok 1925-y zaznaczy się powrotem Abra-
hama, Izaaka, Jakóba i wiernych proroków Starego Zakonu, a mianowicie tych których 
Apostoł wymienia w jedenastym rozdziale listu do Żydów – do stanu ludzkiej doskona-
łości” (jw., s. 60–61 [wydanie polonijne, s. 79]);

„STANOWCZA OBIETNICA
(…) Opierając się wtedy na argumentach powyżej wyłuszczonych, że stary porządek 

rzeczy, stary świat, skończył się, a zatem przemija, i że nowy ład nastaje, oraz że rok 
1925-ty zaznacza się zmartwychwstaniem wiernych i zasłużonych mężów starożytności 
i początkiem odbudowy, słusznem będzie mniemać, że miliony ludzi z żyjących teraz na 
świecie będą jeszcze znajdować się na świecie w roku 1925-tym. A wtenczas, opierając 
się na obietnicach wymienionych w Słowie Bożym, musimy przejść do stanowczego 
i  niezaprzeczonego wniosku, że miliony z żyjących teraz na świecie ludzi nigdy nie 
umrą” (jw., s. 65 [wydanie polonijne, s. 84–85]);

„Rzecz jasna, nie oznacza to, że każdy żyć będzie, niektórzy bowiem odmówią po-
słuszeństwa zakonowi Bożemu; jednakże ci, którzy byli złymi, a nawrócą się na drogę 
sprawiedliwości i będą posłuszni sprawiedliwości, będą żyli, a nie umrą” (jw., s. 66 [wy-
danie polonijne, s. 85–86]);

„Przeżywamy dziś Złoty Wiek, który prorocy przepowiadali i o którym Psalmista 
śpiewał; a badacz Słowa Bożego ma łaskę, że widzi oczyma wiary, iż stoimy u samych 
bram tego błogosławionego czasu! Wznieśmy oczy i podnieśmy czoła. Wybawienie 
nadchodzi!” (jw., s. 70 [wydanie polonijne, s. 92]);

„Pełne 1924 lata okresu ery Chrystusowej skończą się 31 Grudnia R. P. 1924, a doda-
jąc jeszcze 3/4 roku, otrzymamy październik 1, 1925 R. P., o którym to czasie należy się 
spodziewać, że Abraham obejmie w posiadanie swoje dziedzictwo” (jw., s. 72 [wydanie 
polonijne, s. 95]);

„(…) około 1 kwietnia 1925 roku, około którego czasu spodziewać się należy 
zmartwychwstania zasłużonych Proroków i początku błogosławieństwa wszystkich 
narodów ziemi, żyjących jak i umarłych. Ostatni rok tych 3500 lat będzie sam rokiem 
jubileuszowym, świadczącym o antysymbolu, wielkim Jubileuszu Restytucji” (jw., s. 76 
[wydanie polonijne zamiast o zasłużonych Prorokach wspomina o zasłużonych ludziach 
starożytności: „(…) około 1-go kwietnia 1925-go roku, około którego czasu spodziewać 
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się należy zmartwychwstania zasłużonych ludzi starożytności i początku błogosła-
wieństwa wszystkich narodów ziemi, żyjących jak i umarłych” – s. 99]);

„2. KSIĘGA KRONIK 36:21. 
To się odnosi do siedemdziesięciu jubileuszów, poczynających się na wiosnę 1575-go 

roku przed Chrystusem, a kończących się na wiosnę 1925-go roku. Gdy jubileuszowe 
lata zostaną skończone, nadejdzie czas błogosławieństwa dla wszystkich” (jw., s. 78 [wy-
danie polonijne, s. 102]);

„KSIĘGA JEREMIASZOWA (…) 25:11, 12. 
Napomknienie o siedemdziesięciu jubileuszach, jakie muszą przejść ponad Izrae-

lem, zanim naprawdę wejdzie do ziemi obiecanej. Te 3,500 lat zaczęło się z wejściem do 
ziemi Chananejskiej na wiosnę 1575-go roku przed Chrystusem, a skończy się na wiosnę 
R. P. 1925-go. To znaczy, że ostatni rok będzie rokiem jubileuszowym, a ostatni rok tych 
3,500 lat będzie świadkiem antysymbolu, wielkiego jubileuszu restytucji” (jw., s. 85–86 
[wydanie polonijne, s. 113–114]).

Jak widzimy, „rok 1925” pojawia się w cytowanej publikacji aż 10 razy!
Tu dodajmy, że omawiana książka miała prawdopodobnie duży nakład, bo w Polsce 

rozprowadzano ją jeszcze w latach 1925–1929. Oto gdzie znajdziemy jej reklamy po 
roku 1925:

Dokonana Tajemnica, 1925, s. 720; Wolność dla ludzi, 1927, s. 63; Stworzenie, 1928, 
s. 400; Wyzwolenie, 1929, s. 352.

Mało tego, w publikacjach angielskich reklamowano ją jeszcze dłużej, bo nawet 
w roku 1932 (patrz np. Vindication, 1932, t. 3, s. 384).

Jest jeszcze pewna ciekawostka związana z omawianą publikacją. Dotyczy ona ocze-
kiwań dotyczących roku 1921. Oto interesujący nas fragment:

It may be that these worldly systems will go down lo the fall of 1921. (Millions Now 
Living Will Never Die!, 1920, s. 111).

Podobnie to zdanie oddała wersja polonijna, wydana w filii polskiej Towarzystwa 
Strażnica w Detroit:

„Możliwem jest, że te światowe systemy przepadną jesienią 1921-go roku” (Miljony 
ludzi z obecnie żyjących nie umrą!, 1920, s. 100).

Interesujące jest to, że zdania tego brak w edycji krajowej, która ukazała się nieznacznie 
później (patrz jw., s. 76 [wyd. Warszawa]). Prawdopodobnie więc usunięto tę zapowiedź, 
gdy widać było, iż może się ona stać fałszywym proroctwem.
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Poniżej zamieszczamy najważniejsze fragmenty o „roku 1925” z czasopism Towa-
rzystwa Strażnica:

„Zsumowanie wieków ze trzech zwierząt i z dwóch ptaków równa się na 11 lat. Gdy 
weźmiemy to literalnie i dodamy te 11 lat do czasu, gdy to nieprawość pozafiguralnych 
Amorrejczyków wypełniła się (w jesieni 1914), doprowadzi nas to do jesieni roku 1925. 
Według figuralnych Jubileuszów z rokiem tym ma rozpocząć się pozafiguralny Jubileusz 
dla każdego człowieka, aby (w ciągu Jubileuszu, 1000 lat) powrócił od umarłych do swej 
posiadłości i do swej rodziny. (…) Święci starego Testamentu mają być pierwszymi, co 
powrócą. Znaczy się, że Abraham około jesieni 1925 dowie się kiedy zupełność czasu 
pozafiguralnych Amorrejczyków skończyła się” (The Watchtower, 1.07.1920, s. 204–205; 
tekst ten cytujemy tak, jak go przekazała polska Strażnica, 15.11.1923, s. 352);

„Ktoś pytał mnie niedawno: Przypuśćmy, że będziesz żył w 1925-ym roku, co wtedy 
będziesz czynił? Odpowiedziałem, że spodziewam się, iż do tego czasu będę w domu 
Plejad; lecz jeśli Opatrzność Pańska zrządzi że mam być tutaj, to będę się weselił i będę 
czynił ze wszystkich sił, co moje ręce znajdą do czynienia ku większej służbie Mistrza” 
(The Watchtower, 1.11.1920, s. 334; tekst ten cytujemy tak, jak go przekazała polska 
Strażnica, 15.03.1921, s. 80);

„Ale obecnie można ich wszystkich [braci] słuchać mówiących: »Miliony Ludzi 
z Obecnie Żyjących nie Umrą«. Przypuśćmy, że pomyliliśmy się co do naszej chronolo-
gii i że królestwo jeszcze nie zapanuje całkowicie w 1925-tym roku. Przypuśćmy, że róż-
nica wynosi 10 lat i że błogosławieństwo przywrócenia zacznie się dopiero w roku 1935. 
Nie ulega żadnej wątpliwości, że miliony żyjących teraz na świecie ludzi żyć będzie jesz-
cze za piętnaście lat, z równą tedy pewnością możemy twierdzić że: »Miliony Ludzi 
z Obecnie Żyjących nie Umrą«. Czy to nastąpi w 1925-ym, czy w 1935 – błogosławień-
stwa przywrócenia muszą się wkrótce zacząć, jak to widać z różnych dowodów” (Straż-
nica, 15.11.1920, s. 348 [ang. 15.10.1920]).

W jednym z angielskich artykułów zamieszczono nawet rozdział pt. OUTSTAN-
DING DATES – 1914 AND 1925 (Wybitne daty – 1914 i 1925), co jak widzimy pokazuje, 
że traktowano te daty jako równie ważne (The Watchtower, 15.04.1920, s. 127).

Nie tylko wspomniane publikacje uczyły o mających rychło rozegrać się wydarze-
niach. Prezes Towarzystwa Strażnica w roku 1920 odbył podróż do Grecji i tam zapo-
wiadał pewne kwestie. Oto relacja z niej, zamieszczona w artykule pt. Podróż do Europy:

„Brat Rutherford wygłosił dość długą mowę do zgromadzonych (…) a na zakończe-
nie powiedział: »(…) A teraz ja powiadam wam, że naznaczony czas królowania Chry-
stusa już nadszedł i że miliony z żyjących teraz ludzi nigdy nie umrą«” (Strażnica, 
15.12.1920, s. 373 [ang. 1.12.1920]);
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„Wielce zajmującą rzeczą było zwiedzanie tych grobowców, gdy sobie człowiek 
uprzytomni, że oznaczony przez Boga czas na zmartwychwstanie umarłych, o których 
święty Paweł nauczał, już nadszedł i że niezadługo, dzięki łasce, ci ateńscy filozofowie 
wraz z milionami innych umarłych, przebudzeni zostaną, aby dowiedzieć się o prawdzi-
wej nauce zbawienia; a przyjąwszy ją i okazawszy się posłusznymi, przywróceni będą do 
doskonałego stanu człowieczeństwa” (jw., s. 373);

„Tegoż wieczora urządzono publiczne zebranie w tej samej sali w Atenach co niegdyś 
Brat Russell przemawiał. Tematem mowy było: »Miliony z żyjących obecnie ludzi nigdy 
nie umrą«. Gdy mówca oświadczył, że Sokrates i inni filozofowie i mędrcy ukażą się 
niedługo w Atenach, kilku słuchaczy nadzwyczaj się widocznie zdziwiło i siedząc słu-
chali mowy z natężoną uwagą” (jw., s. 373);

„Z radością zaznaczamy, że podczas naszej wizyty w Atenach zrobione zostały przy-
gotowania do większego rozgłoszenia wieści o królestwie, a głównie za pośrednictwem 
książki zatytułowanej »Miliony z żyjących obecnie ludzi nie umrą«. Mamy zupełną pew-
ność, że jest wolą Bożą, aby ta wieść rozeszła się teraz pomiędzy wszystkimi narodami 
chrześcijaństwa, jako ostateczne świadectwo przed ostatecznym końcem obecnego po-
rządku rzeczy” (jw., s. 374).

Przedstawiamy też fragment relacji z jednego z licznych wykładów prezesa Towarzy-
stwa Strażnica w USA:

Speaker positively declared that those living in 1925 would need to die if they obeyed 
the plain Scriptural injunctions respecting righteous living, etc. His arguments were based 
primarily upon prophecies that have been fulfilled during the past five years, supplemented 
by other prophecies which have been in the course of fulfillment since 1878, and which will 
have their culmination in 1925, the official beginning of the new era during which everlast-
ing life will be possible to whosoever will have it (The Golden Age, 21.07.1920, s. 632).

Tłumaczenie: „Mówca stanowczo ogłosił, że ci, którzy żyją w roku 1925 nie będą 
musieli umrzeć, jeśli okazali posłuszeństwo prostym biblijnym nakazom dotyczącym 
sprawiedliwego życia, itp. Jego argumenty były oparte na proroctwach, które spełniły się 
w ciągu ostatnich pięciu lat, co uzupełniono innymi proroctwami, które były w trakcie 
spełniania się od 1878 roku, i które będą miały swoją kulminację w 1925 roku, będącym 
oficjalnym początkiem nowej ery, podczas której życie wieczne będzie możliwe dla każ-
dego, kto będzie go pragnął”.



36 Rok 1925 i Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą!

 
 
 
 

Rok 1921 – Harfa Boża i „miliony nie umrą”

W roku 1921 Towarzystwo Strażnica zamieściło taką oto wypowiedź, która w języku 
angielskim ukazała się już rok wcześniej (patrz powyżej):

„Ktoś pytał mnie niedawno: Przypuśćmy, że będziesz żył w 1925-ym roku, co wtedy 
będziesz czynił? Odpowiedziałem, że spodziewam się, iż do tego czasu będę w domu 
Plejad; lecz jeśli Opatrzność Pańska zrządzi że mam być tutaj, to będę się weselił i będę 
czynił ze wszystkich sił, co moje ręce znajdą do czynienia ku większej służbie Mistrza” 
(Strażnica, 15.03.1921, s. 80 [ang. 1.11.1920]).

W tym samym roku 1921 Towarzystwo Strażnica wydało książkę prezesa J. F. Ruther-
forda pt. Harfa Boża. Dołączyła ona do innych publikacji wygłaszających obietnice dla 
„milionów ludzi”. Już na okładce i na stronie tytułowej zamieszczono takie oto slogany:

„Dowody potwierdzające że miljony z obecnie żyjących ludzi nie umrą” (okładka);
„Dowody potwierdzające że miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą” (strona 

tytułowa).
Cytowana książka zawiera też bardziej konkretne zapowiedzi dla ludzkości. Oto one:
„Ponieważ Abraham, Izaak, Jakób i inni wierni prorocy, wzmiankowani przez Apo-

stoła w liście do Żydów, 11 rozdziale, mają obietnicę lepszego zmartwychwstania, ponie-
waż Prorok twierdzi, iż ci mają być książętami, czyli władcami po wszystkiej ziemi 
(Psalm 45:16), należy się spodziewać, że oni pierwsi zmartwychwstaną na warunkach 
nowego przymierza. Zatem rozsądnem jest spodziewać się ich obecności na ziemi w po-
czątkach restytucyi. Ci wierni mężowie będą z powrotem przy życiu na ziemi za kilka lat 
i stanowić będą klasę legalnych przedstawicieli Chrystusa na ziemi. Będą oni widzialny-
mi przedstawicielami królestwa niebieskiego, którym Chrystus, pod Swoim nadzorem, 
powierzy sprawy świata” (Harfa Boża, 1921, s. 352);

„Według danych statystycznych, obecnie żyje na ziemi około 1,700,000,000 ludzi. 
Dowody w tem dziele przytoczone wykazały, że stary świat (społeczny i polityczny 
ustrój) zaczął przemijać w roku 1914, a całkiem przeminie w kilku następnych latach. 
Dowody biblijne wskazują, że wielu przejdzie przez ucisk i tych właśnie Pan obdarzy 
pierwszymi błogosławieństwami restytucyi” (jw., s. 345).
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Później, w podsumowaniu argumentacji tych wywodów, pojawia się znów hasło 
o „milionach”:

„Widząc zatem, jak stary porządek przemija, że stoimy w bramach nowego ustroju, 
i  że według Pisma Świętego wielu wejdzie do tego nowego świata, z całą pewnością 
można ogłosić że: MILIONY LUDZI Z OBECNIE ŻYJĄCYCH NIGDY NIE UMRĄ, 
ponieważ gdy im dane będą błogosławieństwa restytucyi, wielu z nich przyjmie takowe 
i podporządkuje się nowemu porządkowi rzeczy” (jw., s. 345–346; por. s. 256).

Uzupełnijmy też, że powyżej wymienieni zmartwychwstali patriarchowie, po prze-
pracowaniu 1000-lecia na ziemi (jako książęta), mieli być zabrani do nieba:

„Abraham, ojciec wiernych i jego współtowarzysze, którzy pod nadzorem Chrystusa 
kierowali narodami w tysiącleciu, po skończeniu swej ziemskiej karyery będą wyniesie-
ni do poziomu duchowych istot, gdzie świecić będą jako gwiazdy na wieki wieczne. 
(Daniel 12:3)” (jw., s. 368).

Harfa Boża osiągnęła nakład 5.819.037 egzemplarzy (Świadkowie Jehowy – głosiciele 
Królestwa Bożego 1995, s. 560), a ponieważ nie wymienia ona konkretnie „roku 1925” 
(ale np. określenie „kilka lat”), więc stała się książką uniwersalną, przydatną przez wiele 
lat. Właśnie dzięki temu w języku polskim była ona wydawana aż do roku 1930, 
a w języku angielskim nawet do roku 1940.

Ciekawe też, że w angielskich edycjach z lat 1928 oraz 1937 i 1940 Towarzystwo 
Strażnica usunęło słowa „za kilka lat” (zachowano je w edycjach z roku 1924, 1925, 1926 
i 1927), dotyczące zmartwychwstania proroków, choć te drugie, o przeminięciu starego 
świata „w kilku następnych latach”, pozostawiło.

Interesujące jest również to, że z okładki i strony tytułowej angielskiej edycji książki 
pt. Harfa Boża, z roku 1928, zniknęła obietnica „Dowody potwierdzające że miliony 
ludzi z obecnie żyjących nie umrą” (w polskiej edycji z roku 1929 zachowano te słowa 
tylko na stronie tytułowej, a w edycji z roku 1930 usunięto je).

W roku 1921 zaledwie jeden raz wspomniano w czasopiśmie Strażnica o „roku 
1925” (patrz The Watchtower, 15.05.1921, s. 156 [list z Grecji po wspomnianej powyżej 
wizytacji Towarzystwa Strażnica w tym kraju]).

Również angielskie czasopismo pt. Złoty Wiek zawierało jeden artykuł, aczkolwiek 
obszerny, o „roku 1925”, w którym przytaczano słowa o wskrzeszeniu patriarchów, 
prawie identyczne, jak cytowane w poprzednim rozdziale z książki pt. Miljony ludzi 
z obecnie żyjących nie umrą!, 1920, s. 59–60 [wydanie polonijne, s. 77]; (patrz The Golden 
Age, [numer podwójny] 16.03 i 30.03.1921, s. 381).

W roku 1921 podano też, że „prawdopodobnie” do momentu zabrania do nieba 
pozostało badaczom „zaledwie kilka miesięcy” lub „lat”:
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„Wiedząc przeto, że przyszliśmy już do końca ewangelicznej dyspensacyi i że czas na 
wywyższenie Kościoła jest tuż przed nami i że pozostaje prawdopodobnie zaledwie 
kilka miesięcy lub co najwyżej lat zanim ostatni zostanie wyniesiony do chwały, zrobimy 
dobrze, jeżeli przyjmiemy się urządzeniu Boskiemu i pilnie i uczciwie starać się będzie-
my stosować do niego (…) by Pan Bóg mógł wywyższyć nas na to stanowisko, na które 
nas powołał” (Strażnica, 15.05.1921, s. 150 [ang. 1.05.1921]).

 
 
 
 

Rok 1922 – Pełnia oczekiwań

W roku 1922 nie ukazała się żadna nowa książka czy broszura Towarzystwa Strażni-
ca, jednak w czasopismach tej organizacji pojawiały się kolejne teksty o „roku 1925”. 
Prócz tego wygłaszano liczne wykłady o „milionach, które nie umrą”, nadając kampanii 
wymiar ogólnoświatowy (!):

„Dobra nowina, ogłaszana w roku 1922 koncentrowała się głównie wokół tematu 
»Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą«. Towarzystwo wyznaczyło dzień 26 lutego 
1922 roku jako dzień, w którym na całym świecie miał być wygłoszony wykład »Miliony 
(…)«. W Niemczech wygłoszono go w tym dniu w 121 miastach do około 70 000 słu-
chaczy. Drugim takim ogólnoświatowym dniem świadczenia był dzień 25 czerwca, 
w którym w Niemczech wygłoszono 119 wykładów do około 31 000 osób. W tym roku 
jeszcze dwa razy wygłaszano takie »ogólnoświatowe wykłady«, na których w Niemczech 
było obecnych 29 października 75 397 osób, a 10 grudnia 66 143 osoby. A więc dobra 
nowina dotarła do tysięcznych rzesz” (Działalność Świadków Jehowy w Niemczech 
w czasach nowożytnych. Według Rocznika świadków Jehowy na rok 1974, 1975, s. 12).

Mało tego, w roku 1922 Towarzystwo Strażnica rozpoczęło nadawać przez radio, 
poprzez które rozgłaszało wieści o „milionach, które nie umrą” i „roku 1925”. Oto rela-
cja z tego wydarzenia:

„Pionier radiofonii zabiera głos. »Radio podaje, że zbliża się ogólnoświatowe mille-
nium« – donosiła ukazująca się w Filadelfii gazeta Record w dniu 17 kwietnia 1922 roku. 
Dalej napisano: »Wykład sędziego Rutherforda transmitowany z Metropolitan Opera 
House. Mówca przemawia do mikrofonu, a jego słowa biegną wiele kilometrów drutem 
telefonicznym Bella do rozgłośni Howletta«. Tak zaczynał się artykuł o pierwszym radio-
wym przemówieniu J. F. Rutherforda, wygłoszonym w niedzielę 16 kwietnia 1922 roku 



39o    e ni  ocze i

w Metropolitan Opera House w Filadelfii w stanie Pensylwania. A jaki był temat przemó-
wienia? »Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą«. Obecni w tej hali stanowili 
nieliczną grupkę w porównaniu z audytorium składającym się mniej więcej z 50 000 
mieszkańców stanów Pensylwania, New Jersey i Delaware, którzy mogli wysłuchać 
przemówienia w swych domach przez prymitywne odbiorniki radiowe” (Dzieje Świad-
ków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika 
Świadków Jehowy na rok 1975, s. 61; por. Królestwo Boże panuje!, 2014, s. 72).

W roku 1922 Towarzystwo Strażnica opublikowało artykuł pt. Mocna linia chrono-
logji, w którym twierdziło, że chronologia, która go doprowadza do „roku 1925” ma 
„Boskie pochodzenie”:

„Te wewnętrzne połączenia dat dają o wiele większą moc, aniżeli można by doszukać 
się w innych chronologjach. Niektóre z nich są tak dalece godne uwagi, że wykazują 
jasno, że chronologja ta nie jest ludzka, ale pochodzi od Boga. Ponieważ jest Boskiego 
pochodzenia i przez Boga jest potwierdzona, chronologja obecnej prawdy wyróżnia się 
z pośród innych, jako absolutnie i bez zastrzeżeń dokładna i ścisła” (Strażnica, 1.09.1922, 
s. 266 [ang. 15.07.1922]).

Niezależnie od wykładów i transmisji radiowych pojawiały się też liczne artykuły, 
które uczyły o „roku 1925”. Oto najważniejsze z nich:

„Ponieważ spodziewamy się, że święci starego testamentu będą za kilka lat z powro-
tem na ziemi, właściwą jest rzeczą pouczać dzieci, aby przygotowały się z całą znajomoś-
cią Boskich zarządzeń do objęcia takiej służby, jaką mogą im przeznaczyć święci starego 
testamentu. Żadne inne stanowisko nie może być lepsze dla naszego dziecka, jak służyć 
pod rozkazami Abrahama lub innego starożytnego świętego” (Strażnica, 15.05.1922, 
s. 153 [ang. 1.04.1922]);

„Co się ukaże w 1925 roku? Czekajcie na Pana, a zobaczycie. Bądźcie wierni obec-
nym przywilejom. Wiara każdego chrześcijanina wystawiona jest na próbę. »Według 
wiary waszej będzie wam dane«” (Strażnica, 15.06.1922, s. 187 [ang. 1.05.1922]);

„Nie mamy żadnych wątpliwości co do chronologii odnoszącej się do dat 1874, 1914, 
1918 i 1925. Niektórzy twierdzą, że znaleźli pewne światło w łączności z okresem 
»siedmdziesięcio-letniego spustoszenia« i niewoli Babilońskiej Izraela i gorliwie starają 
się przekonać drugich, że Brat Russell był w błędzie” (Strażnica, 1.07.1922, s. 195 [ang. 
15.05.1922]);

„(…) licząc całe 70 okresów po 50 lat każdy, wskazane wyraźnie posłaniem przez 
Jehowę Żydów do Babilonu na całe 70 lat, łatwo obliczyć, że na rok 1925, prawdopodob-
nie jesień, przypada początek pozafiguralnego miłościwego lata. W sprawie roku 1925 
niema tak samo wątpliwości, jak w sprawie roku 1914. To, że nie wszystko spełniło się 
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w roku 1914, czego niektórzy oczekiwali, nie zmienia chronologii ani o jotę. (…) Że nie 
wszystko, co niektórzy spodziewali się, w roku 1925, może się spełnić, to nie zmienia 
daty ani odrobinę, tak samo jak w innych wypadkach. (…) Rezultaty, jakie nastąpiły po 
datach 1918 i 1921, wskazują coraz wyraźniej, że były one punktami zwrotnemi albo 
kamieniami milowemi na trakcie chronologicznym, oraz że jasno przewidziały i prze-
powiedziały Budowniczego Boskiego Planu Wieków” (Strażnica, 1.07.1922, s. 198 [ang. 
15.05.1922]);

„Tysiąclecie zaczyna się w roku 1925-ym, niedola ludzka zacznie wtedy znikać, choroba 
i śmierć zginą – oto wieść, jaką rozgłosił za pomocą radjofonu były sędzia J. F. Ruther-
ford” (Strażnica, 1.08.1922, s. 228 [ang. 15.06.1922]);

„»Dni wieku naszego jest lat siedemdziesiąt, a jeśli kto dłuższy, lat ośmdziesiąt, a to, 
co najlepszego w nich, tylko kłopot i nędza.« (Psalm 90:10) Nie będziemy twierdzili, że 
jest to bezpośrednia wzmianka, że po zawodzie w roku 1844, wyznaczone dni panowa-
nia pogan będą 70 lat, kończąc się w roku 1914, i że z powodu mocy (duższości) trwać 
będą dalsze dziesięć lat w wielkiem uciśnieniu, ale jest to faktem, że nie będzie szkody, 
gdy się zwróci uwagę na spełnienie się tego. Prorok Daniel widział rządy pogańskie wy-
obrażone jako męża (Dan. 4:24–32); i pogański »mąż« daje znak, że będzie »duższy« i że 
skończy te »ośmdziesiąt lat« w »kłopocie i nędzy«. Ta sama ogólna myśl, że panowanie 
pogańskie będzie trwało ponad określony czas, wyrażona jest u tego samego proroka 
Daniela (7:12) w jego zdaniu, że »pozostałym bestyjom odjęta jest władza ich; bo dłu-
gość żywota dana im była aż do czasu, a to do zamierzonego czasu« – może trzy i pół 
roku albo siedm lat, albo koło tego” (Strażnica, 1.09.1922, s. 268 [ang. 1.06.1922]).

„Data 1925 jest nawet tem jaśniej wskazana przez Pismo Święte, ponieważ oznaczo-
na jest zakonem, jaki Bóg dał Izraelowi. Przyglądając się dzisiejszej sytuacji w Europie, 
dziwić się trzeba, w jaki sposób będzie można wiele dłużej odwlec wybuch, że nawet 
przez rokiem 1925 wielki kryzys przyjdzie i prawdopodobnie przeminie. Obecne wa-
runki wzmacniają wiarę Chrześcijanina” (Strażnica, 15.10.1922, s. 310 [ang. 1.09.1922]);

„Czy daty 1874 i 1925 są początkami dwóch czasów restytucji? (…) My uważamy, że 
figura jubileuszu zaczęła się liczyć w roku 1575 przed Chr., 3500-letni okres, obejmujący 
figurę skończyć się musi w roku 1925-ym, i że wtenczas musi zacząć się funkcjonowanie 
pozafigury. Wynika zatem z tego, że w roku 1925-ym nastąpi początek restytucji wszyst-
kiego, co stracono…” (Strażnica, 1.12.1922, s. 378 [ang. 1.11.1922]);

„Obecnie toczy się walka decydująca i zwycięstwo jest pewne, albowiem jest to tylko 
sprawa kilku lat, gdy Szatan będzie skrępowany” (Strażnica, 1.12.1922, s. 380; w angiel-
skim odpowiedniku The Watchtower, 1.11.1922, s. 347 są tu mocniejsze słowa: few short 
years [kilka krótkich lat]).
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Ciekawe, że w roku 1922 Towarzystwo Strażnica zacytowało, jakby na poparcie swej 
nauki, jednego z kaznodziejów, który nie miał nic wspólnego z tą organizacją. Przyto-
czono go następująco:

„Tysiąclecie przed rokiem 1924, powiada Watts” (Strażnica, 1.08.1922, s. 229 [ang. 
15.06.1922).

Również w drugim czasopiśmie (angielskim) kilkakrotnie pisano o „roku 1925”:
The Golden Age, 4.01.1922, s. 217; The Golden Age, 18.01.1922, s. 246 i 250; The 

Golden Age, 1.03.1922, s. 350; The Golden Age, 2.08.1922, s. 695; The Golden Age, 
16.08.1922, s. 731.

 
 
 
 

Rok 1923 – Kontynuacja oczekiwań

W roku 1923 nie ukazała się żadna nowa książka Towarzystwa Strażnica. Wydano 
jedynie znaną broszurę, ale ona nie zajmowała się problematyką „roku 1925”, choć na-
prowadzała na nią:

„Ci, co będą posłuszni sprawiedliwości podczas próby, osiągną wieczne życie na 
ziemi. Musi zatem nadejść czas, że z przekonaniem będzie mówione: »Miljony ludzi 
z obecnie żyjących nigdy nie umrą«. Czas ten nadszedł” (Ucisk świata – dlaczego? Lekar-
stwo, 1923, s. 55);

„(…) data 1-go sierpnia 1914 zaznaczyła początek rugowania jawnego; że i Pan po-
stępując naprzód w swym majestatycznym tryumfie zaczął niszczyć wszystkie złe czyny 
tego świata, aby natomiast ustanowić swoje królestwo sprawiedliwości. (…) Pan przepo-
wiedział 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” (jw., s. 28–29).

Rok 1923 to czas, w którym trwała nadal „kampania milionów” opisana przez jedną 
z publikacji:

„W roku 1923 Towarzystwo zaczęło także rezerwować kilka niedziel w roku na 
»świadczenie ogólnoświatowe«. Łączyło się to z jednoczesnym urządzaniem zebrań 
publicznych na całej ziemi. Wszystkich Badaczy Pisma Świętego zachęcano do wygłasza-
nia takich wykładów, jak »Królestwo Szatana upada – miliony ludzi z obecnie żyjących 
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nigdy nie umrą«.” (Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone 
Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975, s. 58).

W tym czasie w czasopismach Towarzystwa Strażnica pojawiały się kolejne teksty 
o „roku 1925”. Oto najważniejsze z nich:

„Niektórzy skłonni są do powątpiewania o roku 1925 i z tego powodu stają się obo-
jętni. Lecz umiłowani w Panu, jakąż różnicę stanowi to, czy rzeczy, jakich spodziewamy 
się w roku 1925 spełnią się czy nie? Bóg planów swoich nie zmieni. Plany swoje przygo-
tował on dawno. Błędów nie zrobi on żadnych. Plany te wykona i sprawi, że wypełnią się 
zupełnie tak, jak było zarządzone. (…) Lecz przypuśćmy, że rok 1925 zastanie całą klasę 
oblubienicy po wtórej stronie zasłony. Jeżeli trzymałeś się mocno wiary (…) to radości 
twoje będą zupełnie kompletne. Bezpieczniej jest nie ryzykować obecnie i nie dopusz-
czać znużenia w czynieniu dobrze” (Strażnica, 15.03.1923, s. 86 [ang. 1.02.1923]);

„(…) teraźniejszy kryzys w świecie spowodowany jest przez dawno wyczekiwanego 
Króla Chwały, Pana Jezusa, biorącego na siebie swoją władzę i rozpoczynającego swoje 
królowanie, przez usunięcie najpierw Szatana i obalenie kościołów, które popierały or-
ganizację Szatańską, torującego drogę dla epoki pokoju i szczęścia w radosnym czasie 
mającym się niebawem ukazać w roku 1925-ym, kiedy to wola Boża dziać się będzie na 
ziemi, jak się dzieje w niebie” (Strażnica, 15.04.1923, s. 119 [ang. 15.03.1923]);

„Pytanie: Czy ośm miesięcy temu wydany został rozkaz Pielgrzymom, aby przestali 
mówić o roku 1925? Czy mamy więcej powodów, albo tyle [samo], aby wierzyć, że kró-
lestwo ustanowione będzie w roku 1925, jak Noe miał, aby wierzyć, że będzie potop?

Odpowiedź: Zadziwiająca jest rzecz, jak pogłoski potrafią się szerzyć! Nigdy nie 
dano braciom Pielgrzymom ani słowem do poznania, aby przestali mówić o roku 1925. 
(…) Jesteśmy zdania, że rok 1925 jest stanowczo określony przez Pismo, jako oznacza-
jący koniec symbolicznych jubileuszów. Co się dokładnie stanie w tym czasie, nikt nie 
może napewno powiedzieć, lecz spodziewamy się takiego przełomu w sprawach świato-
wych, że ludzie zaczną uprzytomniać sobie obecność Króla i władzy jego królestwa” 
(Strażnica, 1.05.1923, s. 143 [ang. 1.04.1923]);

„Coraz więcej miłości potrzeba już teraz, gdy pozostaje już tylko kilka krótkich lat, 
nim chwalebne Słońce Sprawiedliwości zabłyśnie w pełnej jasności zebraniu i pojedna-
niu się chętnych i posłusznych na całym świecie” (Strażnica, 15.06.1923 s. 180 [ang. 
1.05.1923]);

„Pierwsza część pracy zaczęła się z powrotem Pana naszego w roku 1874. Jej odzna-
czającemi się okresami są: 1874 [w ang. 1878], 1881, 1914, 1918, 1925. Syon wyobraża 
miejsce władzy, z której światłość świeci” (Strażnica, 1.07.1923, s. 202 [ang. 1.05.1923]);



43o    on ynu cj  ocze i

„Czy zatem weszliście do tych radości Pana? Jeżeli tak, to nie martwcie się tem, któ-
rego dnia lub godziny pójdziecie do królestwa, a raczej sprawujcie z radością to, co ręce 
znajdą do czynienia. Rok 1925 jest wystawiony kościołowi jako data; niektórzy odnoszą 
się do tej daty z całą pewnością siebie, że wtedy będą wzięci do królestwa. A inni, jak to 
było w roku 1914, powiadają: »Jeśli to nie nastąpi wtedy, odrzucę wszystko«. Tacy nie są 
przyjemni Panu. Kościół może wejść do chwały przed rokiem 1925. Lecz dajmy na to, iż 
stanie się to później. Nie powinno to sprawić jakiejkolwiek różnicy dla poświęconych” 
(Strażnica, 15.10.1923, s. 312 [ang. 1.10.1923]);

„Zsumowanie wieków ze trzech zwierząt i z dwóch ptaków równa się na 11 lat. Gdy 
weźmiemy to literalnie i dodamy te 11 lat do czasu, gdy to nieprawość pozafiguralnych 
Amorrejczyków wypełniła się (w jesieni 1914), doprowadzi nas to do jesieni roku 1925. 
Według figuralnych Jubileuszów z rokiem tym ma rozpocząć się pozafiguralny Jubileusz 
dla każdego człowieka, aby (w ciągu Jubileuszu, 1000 lat) powrócił od umarłych do swej 
posiadłości i do swej rodziny. (…) Święci starego Testamentu mają być pierwszymi, co 
powrócą znaczy się, że Abraham około jesieni 1925 dowie się kiedy zupełność czasu 
pozafiguralnych Amorrejczyków skończyła się” (Strażnica, 15.11.1923, s. 352 [ang. 
1.07.1920]);

„Brat Rutherford miał rację, gdy mówił, iż ucisk miał się zacząć od północy. To orze-
czenie spełnia się obecnie. Żydzi są wypędzani z Rosji do Palestyny. Zaiste rok 1925 
dokaże faktu spełnienia się proroctwa, w którym błogosławieństwa zaczną przychodzić 
z Abrahamem” (Strażnica, 15.12.1923, s. 376 [ang. 15.12.1923]).

Również w drugim czasopiśmie (angielskim) kilkakrotnie pisano o „roku 1925”:
The Golden Age, 31.01.1923, s. 273; The Golden Age, 28.02.1923, s. 335; The Golden 

Age, 14.03.1923, s. 358; The Golden Age, 23.05.1923, s. 531; The Golden Age, 6.06.1923, 
s. 562; The Golden Age, 1.08.1923, s. 697.

Prócz nauki o „roku 1925” Towarzystwo Strażnica w roku 1923 (po ang. w roku 1920) 
podało informację o tym, że do roku 1980 (!) Izrael „»tu się wróci« ze swej śmierci”:

„To jest, naturalne nasienie Abrahama, naród izraelski, wzmiankowany w wierszach 
13 i 14, powróci tu znowu z innej niewoli; ale tym razem będzie to z niewoli Szatana 
i śmierci. Przy końcu czterech tysięcy lat, Izrael, jako naród, będzie obudzony ze śmierci. 
(…) Tak jak powiedziano na początku, że Abram wkroczył do Chanan na wiosnę w roku 
2044 3/4 lat przed Chrystusem. Liczył 75 lat gdy opuścił Haran i wszedł do Chanan 
(1 Mojżeszowa 12:4, 5). Zatem odtąd aż do czasu, gdy Abram miał 99 lat musiało upły-
nąć 24 lat lub też działo się to w czasie 2020 3/4 lat przed Chrystusem. A cztery tysiące 
lat od tej daty skończyłoby się w (4000–2020 3/4, co równa się) 1979 1/4 lat R. P., czyli 
na wiosnę 1980 r. Byłby to czas ograniczający, w którym Izrael »tu się wróci« ze swej 
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śmierci. Będzie to akurat siedemdziesiąt lat od wiosny roku 1910, w którym to roku 
Pastor Russell zaczął głosić restytucję dla Żydów w Jeruzalem” (Strażnica, 15.11.1923, 
s. 351 [ang. 1.07.1920]).

Jednak ta myśl przekazana przez powyższą publikację nie była żadną nowinką, 
bowiem już w roku 1917 o tym wspominano, jako rzeczy „możebnej”:

„Jest możebne, iż w roku 1980 zajdzie powstanie ze śmierci całego Cielesnego Izraela. 
Jest to 70 lat od czasu, gdy Pastor Russell w 1910 roku wydał wielkie świadectwo Żydom 
w New Yorku w wielkim budynku Hippodromie” (Dokonana Tajemnica, 1925, s. 70; por. 
The Finished Mystery, 1917, s. 62: It is possible that A. D. 1980 marks the regathering of all 
of Fleshly Israel from their captivity in death…).

Ciekawe też, że jedna z publikacji z roku 1917, drukująca książkę pt. Dokonana Tajem-
nica w odcinkach, powyższe zdanie oddała inaczej (!):

„Jest możebne, iż w roku 1980 zajdzie coś ważnego dla Cielesnego Izraela, lecz nic 
takiego dla nas” (Strażnica, nr 12, 1917, s. 170 [brak ang. odpowiednika]).

Rok 1980 był dla Towarzystwa Strażnica odpowiednikiem dla roku 135 po Chr. 
(„zupełne wyludnienie Palestyny R. P. 135” – Dokonana Tajemnica, 1925, s. 69), tak jak 
rok 1915 był równoważnikiem dla roku 70 po Chr. („Rok 70, który równa się z rokiem 
1915”, jw., s. 69).

Między rokiem 1980 i 1915 było 65 lat, tak samo jak między rokiem 135 i 70. Oto 
inne słowa komentujące to:

„Całkowite wyludnienie Palestyny nastąpiło dopiero w roku 135 (co odpowiada 
przez porównanie naszemu roku 1980) (…) Walka rozpoczęła się R. P. 130 i trwała przez 
pięć lat” (jw., s. 68–69).

Rok 1924 – Pierwsze wątpliwości

W roku 1924 pojawiła się broszura, która – w odróżnieniu od innych publikacji – 
wskazywała na czas zmartwychwstania pozostałych ludzi, a nie patriarchów czy Żydów:

„Mając tak wyraźne, dobitne i przekonywujące świadectwo, które stwierdza wtórą 
obecność Pana, przeto z całą stanowczością możemy powiedzieć, że zmartwychwstanie 
umarłych już wkrótce się rozpocznie. Przez słowo »wkrótce« nie mamy na myśli następnego 
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roku, lecz jak wierzymy, z pewnością to nastąpi przed rozpoczęciem się następnego wieku. 
Że próba przywrócenia ze stanu degradacji żywych jest blisko, stwierdzają to liczne 
i przekonywujące świadectwa. [Dla otrzymania bardziej wyczerpujących dowodów na ten 
przedmiot przeczytaj książki – »Miliony Ludzi Obecnie Żyjących Nigdy nie Umrą« 
i »Harfę Bożą«.]” (Piekło. Czem ono jest? Kto w niem przebywa? Czy z niego można się 
wydostać?, 1924, s. 58; inna ed. s. 51).

Widać więc, że o ile patriarchów spodziewano się w „następnym roku” po roku 1924 
(jak wynika z innych publikacji, do których nas się odsyła), to jednak reszta ludzkości 
miała zmartwychwstać później, lecz jeszcze w XX wieku! Ale i to się nie wypełniło To-
warzystwu Strażnica, bo mamy już wiek XXI. A może cytowana publikacja mówiąc: 
„nie mamy na myśli następnego roku” już definitywnie zaprzeczyła wcześniejszej kon-
cepcji dotyczącej roku 1925?

W tym samym roku 1924 organizacja ta wydała kolejną broszurę pt. Pożądany rząd, 
która przytaczała pewne słowa (nieznacznie zmienione) z książki pt. Harfa Boża (1921). 
Ale o ile ta książka z roku 1921 zapowiadała przybycie patriarchów za „kilka lat”, co mogło 
wskazywać na „rok 1925”, to broszura z roku 1924, mówiąca o „kilku latach”, jakby od-
suwała ich zmartwychwstanie na późniejsze lata, już po roku 1925. Oto słowa z niej:

„Ponieważ Abraham, Izaak, Jakób i inni wierni prorocy, wzmiankowani przez Apo-
stoła w liście do Żydów, jedynastym rozdziale, mają obietnicę lepszego zmartwychwsta-
nia, ponieważ Prorok twierdzi, iż ci mają być książętami, czyli władcami po wszystkiej 
ziemi (Psalm 45:17), należy się spodziewać, że oni pierwsi zmartwychwstaną na warun-
kach nowego przymierza. Zatem rozsądnem jest spodziewać się ich obecności na ziemi 
w początkach restytucyi. Ci wierni będą z powrotem przy życiu na ziemi za kilka lat 
i stanowić będą klasę legalnych przedstawicieli Chrystusa na ziemi. Będą oni widzialny-
mi przedstawicielami królestwa niebieskiego, którym Chrystus, pod swoim nadzorem, 
powierzy sprawy świata” (Pożądany rząd, 1924, s. 30).

Broszura ta jest ciekawa także z tego powodu, że konkretyzuje miejsce zamieszkania 
zmartwychwstałych patriarchów (Jerozolima), co jest istotne, bo w późniejszym okresie 
(1929) siedzibą ich miała być Kalifornia i Bet-Sarim, czyli „Dom Książąt”:

„W świetle Pisma Świętego możemy się racjonalnie spodziewać, że Jerozolima będzie 
stolicą świata z doskonałymi i wiernymi ludźmi, a mianowicie z Abrahamem, Izaakiem, 
Jakubem, Dawidem, Danielem i innymi, którym będą powierzone rządy ziemi; niektó-
rzy z tych wiernych ludzi jako władcy będą umieszczeni w głównych częściach ziemi 
(…). Możemy się spodziewać, że za pomocą wielkich, udoskonalonych i urządzonych 
w wielu miejscach stacyj radjograficznych Abraham będzie kierował z Góry Synaj spra-
wami całej ziemi” (Pożądany rząd, 1924, s. 30–31).
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O sprawie jubileuszowego „roku 1925” mówiono też w roku 1924 na „generalnym 
zjeździe”, czyli kongresie. Oto relacja z niego:

„(…) termin generalnego zjazdu w Columbus, Ohio, wyznaczony został na lipiec 
1924 r. Ściśle co do dnia wygłoszony został w dziesięć lat po wybuchu wojny światowej 
odczyt na temat »Cywilizacja skazana na zagładę« dla umotywowania »Oskarżenia«, 
a ten termin obrazowuje ostatni obrazowy rok jubileuszowy. W przekonaniu, że poza-
obrazowy rok jubileuszowy rozpocząć się musi w roku 1925, owe poselstwo zapowie-
działo upadek organizacji szatańskiej i oświadczyło, że nadszedł czas, kiedy lud powi-
nien się stać wolnym. Początek wielkiego roku jubileuszowego przypadł na rok 1925 
i rok ten zapowiedziany też został w słusznym czasie” (Światło, 1930, t. 1, s. 135).

Prócz prezesa J. F. Rutherforda, jedyną książkę w latach jego urzędowania (1917–1942), 
napisał W. Van Amburgh (1864–1947), sekretarz-skarbnik Towarzystwa Strażnica 
w latach 1917–1947. Jej tytuł to The Way to Paradise (Droga do raju), a ukazała się ona 
w języku angielskim w roku 1924 (także w roku 1925). Ponieważ publikacja ta nie uka-
zała się w języku polskim, dlatego zdani jesteśmy jedynie na wspomnienie zawarte 
w dzisiejszej literaturze Towarzystwa Strażnica oraz na fragment (o „książętach” i zmar-
twychwstaniu umarłych) przedstawiony w książce pt. Nasi Przyjaciele: Świadkowie 
Jehowy (E. B. Price, tłum. Z. Makarewicz, 1996). Zawiera ona tekst angielski interesują-
cego nas fragmentu (fotokopie oryginalnych stron) oraz jego polskie tłumaczenie. Oto 
jak wspomina swe dzieło Towarzystwo Strażnica:

„Wciąż żywo pamiętam scenkę opisaną na stronach od 228 do 231 książki Droga do 
raju, wydanej w roku 1924. Czytelnik miał sobie wyobrazić, że jest w raju i przysłuchuje 
się dwojgu zmartwychwstałym. Zastanawiają się oni, gdzie właściwie się znajdują. Na-
stępnie osoba, która przeżyła Armagedon, wyjaśnia im, że zostali wskrzeszeni (Łukasza 
23:43). Jeżeli przeżyję Armagedon, chciałbym to samo powiedzieć mojej żonie, mamie 
i innym bliskim, gdy zmartwychwstaną. A jeśli umrę przed Armagedonem, wyczekuję 
chwili, gdy ktoś w nowym świecie opowie mi o wydarzeniach po mojej śmierci” (Prze-
budźcie się!, nr 24, 2002, s. 23).

Zanim przytoczymy długi fragment z omawianej książki, wpierw podajemy trzy 
krótsze urywki, które wprowadzają nas w temat „roku 1925”, bo o nim cytowana Straż-
nica nie wspomina! Oto one:

„To wydarzenie położy kres światu numer dwa. Biblia i »Biblia w kamieniu« podają 
datę 1914 rok jako początek wielkiej zmiany. Historia dowodzi, że postępowanie wy-
właszczeniowe [rządów ludzkich] rozpoczęło się punktualnie. Proroctwa wskazują, że 
w  latach 1925–1926 ujrzymy, że wywłaszczenie po większej części się dokonało” (The 
Way to Paradise, 1924, s. 171);
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„Jeśli podejmiesz bardziej zaawansowane studium Biblii, to odkryjesz, że R. P. 1925 
jest szczególnie wyróżniony w proroctwie. Przedstawimy tu tylko szkic: Kiedy dzieci 
Izraela miały wejść do ziemi Kanaan, Bóg przez Mojżesza dał im wskazówki, że każdy 
pięćdziesiąty rok powinien być jubileuszem. Wszystko na temat tych instrukcji przeczytasz 
w dwudziestym piątym rozdziale Księgi Kapłańskiej. Mieli zacząć liczyć od chwili wej-
ścia do tej ziemi, to jest od roku 1575 przed Chrystusem” (jw., s. 220);

„Siedemdziesiąt razy 50 daje 3500. Cały okres trwałby 3500 lat od czasu wejścia Żydów 
do ziemi Kanaan, aż do wypełnienia wszystkich symboli. Skoro weszli do Kanaanu 
w 1575 r. przed Chr., to byłoby to 1925 lat symbolu po Chrystusie, lub Rok Pański 1925. 
Tenże 1925 rok byłby ostatnim jubileuszem Żydów, który by obchodzili, gdyby pozosta-
li wierni swojemu przymierzu. W takim razie co mogłoby się wydarzyć? Oczekujemy, że 
zacznie się wypełniać anty-symbol, mianowicie jubileusz dla całego świata” (jw., s. 223).

Poniżej cytujemy długi fragment z angielskiej książki pt. Droga do raju (rozdział 
Książęta całej ziemi). Czytając go zwróćmy uwagę na to, że w niej już nie podaje się 
konkretnie „roku 1925”, jako daty zmartwychwstania patriarchów, ale mowa jest o czasie 
„wkrótce po roku 1925”! Oto słowa z tej publikacji, która jest jakby gotowym scenariu-
szem do filmu o zmartwychwzbudzaniu ludzi:

„Żydowski rok ustawowo rozpoczyna się jesienią, około 1 października według na-
szego kalendarza. Zatem rok 1926 rozpoczynałby się około 1 października 1925. Byłoby 
uzasadnionym oczekiwać, tuż po tej dacie początków powrotu Bożej przychylności dla 
Żydów, jako części świata. Już teraz wielu Żydów z utęsknieniem spogląda w stronę swo-
jego starego, rodzinnego kraju – Palestyny. Czas dany przez Boga poganom jako naro-
dom, jak już widzieliśmy, skończył się w roku 1914. W ten sposób skoro Żydzi, jako 
naród stracili łaskę u Boga, gdy ukrzyżowali Jezusa, a narody pogańskie już też nie mają 
Bożego uznania jako narody, Chrystus rozpocznie wkrótce rozprawę ze światem jako 
jednostkami, poczynając od Żydów poprzez wybitne jednostki starożytnego świata. Po-
winniśmy zatem wkrótce po roku 1925 [w ang. We should, therefore, expect shortly after 
1925] oczekiwać przebudzenia Abla, Enocha, Noego, Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mel-
chisedeka, Joba, Mojżesza, Samuela, Dawida, Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Daniela, 
Jana Chrzciciela, i innych wspomnianych w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Ci two-
rzyć będą zaczątek nowego królestwa na ziemi. Jedną z pierwszych potrzeb będzie do-
prowadzenie Jeruzalem do takiego stanu, aby stało się stolicą świata. Wymagać to będzie 
wielkich nakładów pracy, lecz będzie też wielu ochotnych pracowników. Bieżące wiado-
mości podają nam, że już obecnie uwaga skupia się na Palestynie, a tysiące Żydów usi-
łują tam powrócić. Znaczne prace zostały już dokonane w zakresie budowy lepszych 
dróg oraz uprawy roli. Nie powinniśmy jednakże oczekiwać prowadzenia systematycznych 
robót, dopóki ci »książęta« nie zostaną wzbudzeni nie obejmą swoich stanowisk. Stolica 
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każdego kraju winna mieć bezpośrednią, szybką łączność z wszystkimi częściami swego 
terytorium. Jeżeli Jeruzalem ma być stolicą świata, winno być w stanie nawiązać szybki 
kontakt z każdym innym ośrodkiem. Królestwo Chrystusa ma w ciągu jednego tysiąc-
lecia położyć kres całemu złu nagromadzonemu w ciągu minionych sześciu tysięcy lat. 
Staromodne metody nie wystarczą. Już widzimy nadchodzące wielkie zmiany. Telegraf 
bezprzewodowy i radio obejmują dziś swoim zasięgiem połowę zamieszkałego świata, 
a do czasu pojawienia się książąt wynalazki te będą udoskonalone by zasięgiem swym 
objąć całą kulę ziemską. Wszyscy mieszkańcy ziemi znajdować się będą niejako »w jednym 
pokoju«. Pomieszczenie będzie nieco większe niż sale spotkań, do których mogliśmy się 
przyzwyczaić, ale cóż z tego? Gdy czytamy Izajasza 2:3 i Zachariasza 14:16,17 widzimy 
jak prostym będzie dla wszystkich ludzi »wstępowanie do Jeruzalem«. Książęta mogą 
z łatwością nadać swoje wskazówki przez radio do każdego zakątka świata. Pomyślcie 
o  Księciu Abrahamie, mającym do przekazania jakieś ogólne instrukcje, który prosi 
o »uwagę«, a wszyscy ludzie wszędzie przysłuchują się i słyszą każde jego słowo z taką 
łatwością, jak gdyby zwracał się do nich z podium publicznej sali! Oczywiście, gdy kto-
kolwiek zapragnie odwiedzić Jeruzalem i osobiście porozmawiać z książętami, lub gdy 
książęta zechcą osobiście dokonać inspekcji jakichś robót publicznych – samoloty będą 
wkrótce tak udoskonalone, że podróż z dowolnego punktu planety do lub z Jeruzalem 
będzie kwestią tylko kilku godzin. Będzie to naprawdę nowy świat, pod każdym wzglę-
dem pełen chwały – Zachariasz 14:20, 21; Objawienie 21; Psalm 72 i 145. Ci starożytni, 
uznani za godnych, w razie potrzeby będą mieli także prawo do używania »rózgi żelaznej« 
wobec samowolnych i nieposłusznych. Wszyscy muszą się nauczyć, że niesprawiedli-
wość będzie niedopuszczalna. Sprawiedliwość jest fundamentalnym prawem nowego 
królestwa – Psalm 37:9, 10, 2, 38. Nie ma wątpliwości, że wiele dziewcząt i chłopców, 
którzy czytają tę książkę dożyje i zobaczy Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa, Daniela, 
i tych pozostałych wiernych mężów starożytności jak wychodzą w chwale swojego »lep-
szego zmartwychwstania«, doskonali pod względem umysłu i ciała. Mianowanie ich na 
zaszczytne stanowiska władzy, jako swoich ziemskich przedstawicieli nie zabierze Chry-
stusowi zbyt wiele czasu. Świat ze wszystkimi swoimi obecnymi udogodnieniami wyda 
się im na początku dziwny, lecz szybko przyzwyczają się do tych nowych metod. Na 
początku mogą mieć jakieś niesamowite doświadczenia, jako że nigdy nie widzieli tele-
fonu, radia, samochodów, światła elektrycznego, samolotów, silników parowych i wielu 
innych rzeczy tak dobrze nam znanych. Co za przywilej żyć właśnie w tych czasach 
i widzieć zakończenie starego a nadejście nowego! Spośród wszystkich okresów ziem-
skiej historii, obecny jest najwspanialszy. Któż nie pragnąłby zapoznać się z tymi, któ-
rych uhonorował Bóg! Spójrzmy, jak mogłoby to wyglądać w czyimś konkretnym przy-
padku. Załóżmy, że chodzi właśnie o ciebie. W miarę rozszerzania się błogosławieństw 
królestwa, każdy staje się posiadaczem swojego własnego domu, ty byłbyś jednym 
z nich. Po wykonaniu remontu i urządzeniu go z uwzględnieniem wszelkich możliwych 
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wygód twoje serce zaczęłoby wychodzić naprzeciw innym. Wiesz, że miłość zawsze 
działa w ten sposób. »Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać«. Przypuśćmy 
więc, że znajdujesz się wśród tych wspomnianych w Izajaszu 65:21–25. Zapragniesz, aby 
twój ojciec i matka, których w smutku złożyłeś do grobu zanim nadeszło królestwo, 
mogli powrócić, cieszyć się razem z tobą tymi wszystkimi dobrymi rzeczami. Kto wie, 
być może twoim przywilejem będzie złożenie na ręce tych książąt prośby, oni zaś polecą 
twoją petycję Chrystusowi i będzie ona spełniona! Wcześniej czy później musi to nastą-
pić, gdyż jest obietnica, iż »wszyscy, którzy są w grobach usłyszą głos jego i wyjdą…« 
(Jan 5:28, 29). Jezus powiedział także: »Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znaj-
dziecie; pukajcie, a otworzą wam. Gdyż każdy kto prosi otrzyma; kto szuka znajduje; 
a kto puka temu otworzą« – Mateusz 7:7, 8. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników 
(Jan 9:31). Wszyscy będą chcieli być wśród tych, którzy pragną służyć Panu w duchu 
i prawdzie, aby te obietnice dotyczyły ich samych. Przypuśćmy, że żyjesz już po ustano-
wieniu królestwa Bożego, i że błogosławieństwa zaczęły spływać na ludzi w obfitości. 
Oczywiście zabierze to trochę czasu by doprowadzić stan rzeczy do ładu i właściwego 
porządku po wielkim ucisku od chwili obecnej do roku 1926. Może minąć dziesięć lub 
więcej lat, zanim urządzisz w pełni swój dom i ogrody zaczną wydawać w obfitości so-
czyste owoce i apetyczne warzywa. Nawet jeśli potrwa to trochę dłużej, będziesz przez to 
lepiej przygotowany. Będziesz miał zabezpieczone usługi najlepszych dekoratorów, 
jakich można znaleźć. Niektórzy z nich byli niegdyś właścicielami zakładów pogrzebo-
wych; ale odkąd ludzie przestali umierać, zmuszeni byli poszukać nowego zajęcia. Ich 
wcześniejsze doświadczenia zawodowe pozwolą im bez większych trudności podjąć 
pracę dekoratorów. Dokonałeś wszystkich przygotowań dla swoich rodziców. Cały dom 
jest gotowy; przygotowałeś dla nich specjalny pokój, wyposażony we wszystko, o czym 
można zamarzyć i co mogłoby sprawić im radość i zadowolenie. Dzwonisz wtedy do 
książąt w Jeruzalem, przedstawiasz im swoją sprawę i prosisz, aby twój ojciec i twoja 
matka mogli być wzbudzeni. Trwasz w radosnym oczekiwaniu. Pewnego ranka słyszysz 
rozmowy w pokoju, który przygotowałeś. Ubiegłego wieczora nikogo tam nie było. 
Wiesz, że nie ma złodziei, ani intruzów; gdyż wszystkie tego typu doświadczenia zostały 
wyrugowane. Nie musisz obawiać się; przysłuchujesz się więc pod drzwiami. Słyszysz 
znajomy głos ojca, który mówi: »Matko, gdzie my jesteśmy? Czy to nam się śni? Wydaje 
mi się, że ubiegłego lata uczestniczyłem w twoim pogrzebie; potem źle się poczułem, 
wezwano doktora i dalej już nic nie pamiętam«. Matka mówi: »Ja również tego nie poj-
muję, kochanie. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam jest to, że byłam bardzo chora, a ty wraz 
z lekarzami stałeś przy moim łóżku i trzymałeś mnie za rękę. Co się stało? Nie jesteśmy 
już chorzy, a ten pokój tak bardzo różni się od tych, które kiedykolwiek widziałam. Jest 
tak pięknie i wszystko jest takie spokojne. Posłuchaj tylko jak śpiewają ptaki! A skądże 
ty masz ten garnitur? Jesteś tak przystojny jak w dniu naszego ślubu«. Ojciec wykrzykuje: 
»Może teraz ty dasz mi sposobność do zadania ci kilku pytań! Skąd masz tę sukienkę? 
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W miarę jak przybywa ci lat ubierasz się coraz modniej. Nie musisz mi nic mówić na 
temat dobrego wyglądu, sama przyjrzyj się w lustrze! W każdym razie chciałbym się 
dowiedzieć, co się stało? Jesteśmy w niebie albo zwariowaliśmy, czy co?«. Nie możesz już 
dłużej wytrzymać. Z sercem przepełnionym radością, w podekscytowaniu, gwałtownie 
otwierasz drzwi i wbiegasz wołając: »Ojcze i Matko! Nie jesteście ani w niebie, ani nie 
postradaliście zmysłów! Po prostu jesteście tu ze swoją dawniejszą osobowością. Tak! 
Naprawdę tu jesteście. Tak się cieszę, jestem taki szczęśliwy, że nie wiem, co robić. Chcę 
popatrzeć na was, kochać was, dotykać, aby się upewnić, że naprawdę znowu żyjecie. 
Dobrze wyglądacie, nigdy nie widziałem was w takiej krasie!«. Zarzucasz swoje ramiona 
na ich szyje i obejmujesz ich. Następnie zwalniasz objęcia i patrzysz na nich obawiając 
się niemalże, że to sen. Takie przeżycie! Wołasz wszystkich pozostałych w domu, wszy-
scy rozmawiają, zadają pytania usiłując wyjaśnić na raz wszystkie kwestie. Co za zamie-
szanie! Nawet sąsiedzi zastanawiają się nad tym, co dzieje się w twoim domu. W końcu 
uspokajasz się na tyle, by pomyśleć o śniadaniu. Ojciec i matka na wszystko patrzą z nie-
winnym zdziwieniem, zastanawiając się, co to jest, lub do czego to służy. Przedmioty tak 
różnią się od tych, które do tej pory kiedykolwiek widzieli. Prawie wierzą, że są w niebie; 
nie widzą tylko fruwających dokoła skrzydlatych aniołów. Stopniowo zaczynają rozu-
mieć, że byli martwi, i że zostali wzbudzeni. Jak długo byli martwi? »Czterdzieści lat!«. 
»Niemożliwe«. »Nie! To jest fakt«. »Przecież wydaje mi się, że nie więcej jak godzinę 
temu byłem taki chory, i to wszystko, co mogę sobie przypomnieć«. Zaczną pytać, jak się 
to wszystko stało, o wszystkich krewnych i dawnych przyjaciół. Po śniadaniu podej-
dziesz do telefonu, dzwonisz do niektórych przyjaciół i opowiadasz dobre wieści. 
Wkrótce nadbiega całe sąsiedztwo. Przypomina ci to doświadczenie Łazarza i jego 
sióstr, gdy Chrystus wezwał go z grobu (J 12:9). Tak więc poruszenie zatacza coraz więk-
sze kręgi. Po chwili proponujesz im przejażdżkę samochodem w celu obejrzenia tych 
wielkich zmian, które nastały odkąd zasnęli. Oni zastanawiają się, co to jest samochód; 
gdy w końcu go widzą, są wielce zaniepokojeni »tą rzeczą«. Co tę rzecz napędza? Co 
stało się ze wszystkimi końmi? »Och! Nie jedź tak szybko!«. Tak wiele pytań i twoja 
radość z powodu ich zdumienia i zadowolenia, twoje usiłowania, by to wszystko wyjaś-
nić! Za dużo tego na jeden raz. Będą musieli poświęcić trochę czasu, by zapoznać się 
z tym »nowym światem«. Gdy wszystko się już trochę ułoży, po roku lub więcej, zaczną 
oni myśleć o swoich ojcach i matkach, i zechcą sprawić im taki powrót. Wszystko jest 
takie dziwne i odmienne od tego, co było kiedyś. Zamiast oznak żałoby na drzwiach, 
mówiących o tym, że ktoś ukochany odszedł, widnieją tam obecnie kolory: żółty, biały, 
niebieski – złoty oznacza boskie królestwo; biały prawdę i sprawiedliwość, niebieski 
wierność. Są to kolory nowego królestwa, a znak na drzwiach wskazuje na to, iż ktoś 
ukochany powrócił. W gazetach nie pojawią się już klepsydry. Zamiast nich znajdują się 
tam listy nazwisk tych, którzy zostali wzbudzeni. Tak więc twoi rodzice będą zabierać się 
do przygotowań na spotkanie swoich ukochanych, a gdy będą gotowi, zostanie wystoso-
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wana prośba, i w wyznaczonym czasie oni również zostaną wzbudzeni. Doświadczenie 
to będzie miało podobny charakter, z tym wyjątkiem, że dla nowoprzybyłych zaistniałe 
zmiany wydadzą się jeszcze większe. Rozmowa telefoniczna przypominać im będzie 
mówienie do metalowej puszki z przytwierdzoną na końcu filiżanką i sznurkiem na 
drugim końcu, tak, aby tworzyły całość. »Rozmowa z kimś oddalonym o setki mil?«. 
»Co to, to nie!«. »Nie dam się nabrać!«. »Chyba uważasz, że postradaliśmy rozum!«. 
Niektóre starsze osoby będą usiłować gasić światła elektryczne w ten sam sposób, w jaki 
niegdyś gasiły swoje świece. Gdy spróbujesz wyjaśnić im niektóre ze wspaniałych udo-
godnień nowego królestwa, spojrzą na ciebie z dozą sympatii i pomyślą, że opowiadasz 
im jakieś »bajeczki« sądząc, że odeszli od zdrowych zmysłów i uwierzą w coś takiego. 
Gdy zaproponujesz wycieczkę samolotem »O, co to, to nie! Skoro powróciłem na tę 
ziemię, zamierzam tu pozostać. Nie będę korzystać z żadnej sposobności aby ją ponow-
nie opuścić«. Czy obserwowanie zdumienia, gdy martwi zaczną powracać nie będzie 
zabawne? Będzie to trwało dopóty, dopóki nie powrócą wszyscy zmarli. A potem, da się 
słyszeć wyzwanie, »Gdzież jest o śmierci zwycięstwo twoje?« – 1 Koryntian 15:55” (The 
Way to Paradise, 1924, s. 224–232; cytat za książką pt. Nasi Przyjaciele: Świadkowie 
Jehowy, E. B. Price, tłum. Z. Makarewicz, 1996, s. 150–154).

Ale to nie wszystko, gdyż Abraham i zmartwychwstali patriarchowie mieli posługi-
wać się też radiostacją:

„W świetle Pisma Świętego możemy się racjonalnie spodziewać, że Jerozolima będzie 
stolicą świata z doskonałymi i wiernymi ludźmi, a mianowicie z Abrahamem, Izaakiem, 
Jakubem, Dawidem, Danielem i innymi, którym będą powierzone rządy ziemi; niektó-
rzy z tych wiernych ludzi jako władcy będą umieszczeni w głównych częściach ziemi 
(…). Możemy się spodziewać, że za pomocą wielkich, udoskonalonych i urządzonych 
w wielu miejscach stacyj radjograficznych Abraham będzie kierował z Góry Synaj spra-
wami całej ziemi” (Pożądany rząd, 1924, s. 30–31).

O ile według cytowanej publikacji pisano o „Górze Synaj”, to w innej o „Górze Syon”, 
skąd miał nadawać Abraham. Zmieniono też rodzaj nadajnika z „radjograficznego” na 
„radjofoniczny”:

„W świetle Pisma Świętego możemy się racjonalnie spodziewać, że Jerozolima będzie 
główną siedzibą przyszłych rządów świata z doskonałymi i wiernymi ludźmi, a miano-
wicie z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, Dawidem, Salomonem, Danielem i innymi, 
którym będą powierzone rządy ziemi; że niektórzy z tych wiernych ludzi jako władcy 
będą umieszczeni w głównych częściach ziemi (…). Możemy się spodziewać, że za 
pomocą wielkich, udoskonalonych i urządzonych w wielu miejscach stacji nadawczych 
– radjofonicznych Abraham będzie kierował z Góry Syon w Jeruzalem sprawami całej 
ziemi” (Złoty Wiek, 1.07.1927, s. 407).
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„Możemy się spodziewać, że naonczas za pomocą wielkich, udoskonalonych 
radjostacyj Abraham będzie kierował z góry Syon sprawami całego świata” (Złoty Wiek, 
1.05.1928, s. 139).

„Kiedy doskonali ludzie jak Abraham, Mojżesz i Dawid staną znowu na ziemi, to oni 
będą nauczać ludzi prawdy, jakiej żaden martwy kamień nie mógłby nauczyć. Używając 
radjo, które Pan zlecił użyć dla swego celu, oni będą stali w Jeruzalemie lub jakiemkol-
wiek innem miejscu na ziemi i będą przemawiać do wszystkich ludzi na ziemi, we 
wszystkich krajach” (Strażnica, 15.01.1929, s. 24 [ang. 1.12.1928, s. 358]).

„Zapewne, że w słusznym czasie wielki Bóg spowoduje swoich wiernych sług Abraha-
ma, Dawida i innych, aby stali w Jeruzalemie i za pomocą radja przemawiali do wszyst-
kich ludzi ziemi, w celu by mogli słyszeć…” (Strażnica, 1.10.1929, s. 295 [ang. 1.08.1929, 
s. 231]; patrz też: ang. Złoty Wiek, 14.01.1925, s. 254; ang. Złoty Wiek, 5.02.1930, s. 318).

Prócz tego Abraham miał występować w telewizji:
„Za pomocą telewizji będziemy mogli widzieć okolice i zdarzenia z dalekiej odległo-

ści. Jednocześnie usłyszymy radjo, widząc przytem sceny, o których słyszymy lub 
mówcę, któremu się przysłuchujemy. Bezsprzecznie te cuda dane będą człowiekowi do 
użytku w złotym wieku, który teraz nastaje. Możemy sobie jasno wyobrazić, z jaką 
uwagą ludzie w wieku błogosławieństw słuchać i widzieć będą kiedy Abraham, Izaak 
i  inni wierni mężowie Starego Testamentu, których Mesjasz ustanowi książętami na 
ziemi, ogłaszać będą przepisy Boże i nauczać ludzi chodzić drogą, prowadzącą do życia 
wiecznego i szczęścia” (Złoty Wiek, 1.08.1929, s. 237 [ang. 23.01.1929, s. 273]).

Radio miało też leczyć wiele chorób, jak zapewniało Towarzystwo Strażnica:
„Szanownych Czytelników zapewne zajmie wiadomość, że wydawnictwo angielskie-

go »Złotego Wieku« posiada blisko Nowego Jorku nadawczą radjostację, by siać światło, 
prawdę i nadzieję w ciemność ludzkiej filozofji. Czyni się też starania, by w Szwajcarji 
lub innem odpowiedniem miejscu Europy wystawić radjo-stację, by »Złoty Wiek« mógł 
wysyłać swe wzniosłe i pocieszające posłannictwo na północ i wschód Europy i do 
krajów sąsiednich.

Radjo jest też stosowane w lecznictwie, a mianowicie w leczeniu reumatyzmu, zapaleniu 
nerwów i płuc i głuchoty. Osoby, które przez trzydzieści lat nie słyszały ani jednego dźwięku, 
odzyskują słuch przez radjo. Pewien głuchoniemy inteligentny Amerykanin nauczył się 
mówić po kilkurazowem zastosowaniu radja. Pierwsze słowa jego były: »Święty, święty, 
święty«. Było to zaprawdę właściwe uznanie dla Twórcy wszelkich błogosławieństw” (Złoty 
Wiek, 1.05.1925, s. 55; por. podobne słowa ang. Złoty Wiek, 12.03.1924, s. 365).

Sprawą „roku 1925” zajmowały się też oczywiście czasopisma Towarzystwa Strażnica. 
Oto kilka najistotniejszych fragmentów z nich:
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„Rok 1924 zaznacza się czarną i ciemną powłoką dla tych co nie znają Boga. Dla 
prawdziwych Chrześcijan zaś zaznacza się najjaśniejszym promykiem, jak nigdy przedtem. 
Dla niewiernych tak ciemnym, iż pogrąża ich smutkiem i rozpaczą. Dla wiernych naśla-
dowców Jezusa jest tak jasnym, iż ci podnoszą swe głowy i radują się ze świadomości, że 
dzień wybawienia nadszedł” (Strażnica, 15.01.1924, s. 19 [ang. 1.01.1924]);

„Jeżeli możemy wnosić, że żniwo klasy pszenicy, mianowicie świętych, rozpoczęło się 
z wtórą obecnością naszego Pana w roku 1874, zatem czy nie byłoby właściwem wnio-
skować, iż to żniwo ma trwać pięćdziesiąt symbolicznych dni, albo pięćdziesiąt literal-
nych lat? Jeżeli tak, możemy zatem spodziewać się, że żniwo to zakończy się pięćdziesiąt 
lat później po roku 1874, lub też skończy się w roku 1924. (…) O ile ta kalkulacja jest 
właściwą, oznacza to, że wybór rodziny królewskiej ma być uzupełniony z końcem roku 
1924. I jeżeli to się ma tak stać, wtedy z ufnością święci obecnie na ziemi mogą obwiesz-
czać z otwarciem się tego roku: »Przybliżyło się królestwo niebieskie« albowiem wszyscy 
członkowie rodziny królewskiej są na uzupełnieniu” (Strażnica, 15.01.1924, s. 21 [ang. 
1.01.1924]);

„Czy rok 1924 zakończy pracę żniwa lub nie (bo nikt nie wie napewno), wiemy 
jednak że uzupełnienie i uwielbienie kościoła jest bliskie” (Strażnica, 15.01.1924, s. 22 
[ang. 1.01.1924]);

„Pogląd na rok 1924 jest wzniosły. Jest pobudzający. Niesie pociechę. Radujcie się 
zatem synowie Boży, mający nadzieję być królami, gdy ogłaszacie światu poselstwo 
o wybawieniu, »Przybliżyło się królestwo niebieskie«” (Strażnica, 15.01.1924, s. 24 [ang. 
1.01.1924]);

„Naczynia 2,901, plus 1,000 plus 30 plus 29, jakie były wzmiankowane stanowią 
liczbę naczyń 3,960, która akuratnie odpowiada na liczbę lat od czasu zaratyfikowania 
Przymierza Abrahamowego, w roku 2035 przed Chrystusem, do czasu gdy Abraham 
odziedziczy obiecaną ziemię, na wiosnę w roku 1926 (2034 3/4 plus 1925 1/4 równa się 
na 3960 lat) – Zobacz Z. [Strażnica] 1923, 351, 352” (Strażnica, 15.02.1924, s. 64 [ang. 
15.01.1924]);

„Okres przejściowy od panowania Szatana do objęcia władzy przez Mesjasza można 
śmiało nazwać okresem pięćdziesięcio-letnim. Ponieważ okres ten dobiega już końca, 
przeto słuszną jest rzeczą spodziewać się pewnych przejawów tego przygotowawczego 
dzieła w procesie wypełnienia woli Bożej” (Strażnica, 1.07.1924, s. 195 [ang. 1.06.1924]);

„Królestwo niebieskie jest bliskie. Nie jest pora ku temu, by wykazywać słabość 
wiary i degustować się z tego powodu, że dla niektórych nie wydaje się, by rok 1925 
przyniósł to, co wyczekują tyle lat. Wszystkie obietnice Boga wypełnią się we właściwym 
Jego czasie” (Strażnica, 15.07.1924, s. 214 [ang. 15.08.1924]);
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„Nie wystarczy tak rozumieć: »Rok 1925-ty nadchodzi, a praca nie będzie i tak 
ukończona w tymże roku, przeto można będzie cokolwiek sfolgować na chwilę i nieco 
później podjąć pracę«. A któż to może wiedzieć, że praca kościoła Bożego po tej stronie 
zasłony nie będzie kompletnie wykończona właśnie roku 1925-go? (…) Przypuśćmy, iż 
Pan nasz 1925-go roku oznajmi ludowi swemu, że potrzeba kilka lat więcej na świade-
ctwo narodom zanim wszystkie członki ciała przemienione zostaną w chwalebne istoty 
duchowe? Czy prawdziwi i szczerzy poddani w skutek tego mieliby się okazać krnąbrny-
mi?” (Strażnica, 1.08.1924, s. 227 [ang. 15.07.1924]);

„Niechaj się nikt teraz nie da oszukać jakiemiś obliczeniami co do czasu kiedy Pan 
nasz zaprzestanie swą pracę z Kościołem na ziemi. Rok 1925-ty jest stanowczo i wyraź-
nie oznaczonym w Piśmie Świętym nawet bardziej wyraźniej aniżeli rok 1914-ty; lecz 
byłoby to hardo ze strony jakichbądź wiernych zwolenników Pana przypuszczać zarozu-
miale, co Pan nasz właściwie w tym roku zdziałać zamyśla” (Strażnica, 1.08,1924, s. 227 
[ang. 15.07.1924]);

„Rzeczywisty koniec jubileuszu sprowadził zniszczenie prawdziwego Babilonu, 
a koniec siedemdziesięciu okresów (jak jest wskazane przez siedemdziesiąt jubileuszów) 
przy końcu 1925 roku, zada z pewnością śmiertelny cios figuralnemu Babilonowi” 
(Strażnica, 1.08.1924, s. 233 [ang. 15.05.1924]);

„Nie robi różnicy, czy ta praca będzie uzupełniona w roku 1925, czy też za wiele lat 
później. Jedyną kwestią godnej uwagi dla Chrześcijan jest to, aby obwieszczał to posel-
stwo całemu światu na świadectwo, zanim nastanie zupełny koniec” (Strażnica, 
1.10.1924, s. 299 [ang. 1.10.1924]).

Również inne czasopisma (angielskie) kilkakrotnie poruszają kwestię „roku 1925”:
The Watchtower, 1.12.1924, s. 362; The Watchtower, 15.12.1924, s. 377; The Golden 

Age, 13.02.1924, s. 313–314; The Golden Age, 7.05.1924, s. 490; The Golden Age, 
21.05.1924, s. 519, 537–538; The Golden Age, 31.12.1924, s. 205, 215, 221–222 (obszerne 
cytaty z dwóch ostatnich publikacji patrz rozdział Piramida Cheopsa i lata 1925–1926).

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych fragmentów:
(…) we expect the full glorification of the church in about two years. (The Golden Age, 

13.02.1924, s. 313).
Tłumaczenie: „Oczekujemy pełnego uwielbienia Kościoła za około dwa lata”.
Many prominent dates in history are indicated, even down to the World War of 1914. 

The year 1925 is also a specified date. (The Golden Age, 21.05.1924, s. 519; por. te same 
słowa The Golden Age, 31.12.1924, s. 205).
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Tłumaczenie: „Wskazano wiele doniosłych dat w historii, nawet już od Wojny Świa-
towej w 1914 roku. Taką wyszczególnioną datą jest także rok 1925”.

Na potwierdzenie swych oczekiwań związanych z „rokiem 1925” Towarzystwo 
Strażnica powołało się nawet na wypowiedź dr. Fridtjofa Nansena (1861–1930), norwe-
skiego męża stanu. Oto jego słowa przytoczone w publikacji tej organizacji:

„Musimy uprzytomnieć sobie to i niezapomnieć, że świat jest w ogniu; że płomienie 
zaczęły go obejmować w roku 1914, a spodziewanem jest, że dopną swego szczytu 
w  roku 1925. Rzecz oczywista, że cały świat znajduje się na wielkiej beczce prochu” 
(Strażnica, 15.02.1924, s. 54 [ang. 1.02.1924]).

Rok 1925 – Wygaszanie oczekiwań

Gdy nic się nie wydarzyło w roku 1924, wówczas nadzieje głosicieli Towarzystwa 
Strażnica zwróciły się już tylko w stronę lat 1925–1926.

„Kampania milionów” trwała do samego końca, aż do „roku 1925”. Oto napomknię-
cie o tym przez organizację Świadków Jehowy oraz dwa wspomnienia głosicieli Towa-
rzystwa Strażnica z oczekiwanego już roku:

„W latach 1918–1925 w przeszło 30 językach słudzy Jehowy wygłaszali przemówie-
nie Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą, objaśniające naukę o życiu wiecz-
nym na ziemi” (Strażnica, 15.08.2009, s. 16);

„W roku 1925, kiedy miałem trzy lata, w naszym mieście Newcastle w Australii został 
wygłoszony wykład biblijny pod tytułem »Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą«. 
Wysłuchali go także moi rodzice. Mama doszła do wniosku, że znalazła prawdę, i zaczęła 
regularnie uczęszczać na chrześcijańskie zebrania. Natomiast tato szybko stracił począt-
kowy zapał. Był bardzo niezadowolony z obranej przez mamę drogi religijnej. Zagroził 
odejściem z domu, jeśli mama nie przestanie zajmować się tymi sprawami. (…) Tato 
rzeczywiście nas porzucił i odtąd widywałem go tylko sporadycznie” (Strażnica, nr 5, 
2006, s. 12);

„W roku 1925, kiedy miałam 14 lat, pod drzwiami naszego mieszkania pozostawio-
no zaproszenie na wykład publiczny do ratusza w dzielnicy West Ham. Mama z sąsiadką 
postanowiły się tam wybrać i wzięły również mnie i siostrę. Przemówienie nosiło tytuł 
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»Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą« i zasiało w sercu mamy ziarna 
prawdy biblijnej” (Strażnica, nr 9, 1998, s. 26).

Ciekawe, że głosiciele ci, którzy zetknęli się z nauką Towarzystwa Strażnica właśnie 
podczas końcówki „kampanii milionów”, nie zniechęcili się tym, że nic się nie wydarzy-
ło w „roku 1925”. Prawdopodobnie tylko mąż wspomnianej w pierwszym świadectwie 
głosicielki zauważył, że wykładnia tej organizacji biegła donikąd.

W „roku 1925” jednym z wyrazów wiary w to, że wtedy rozpocznie się między innymi 
zmartwychwstanie, był następujący fakt opisany w publikacji Towarzystwa Strażnica:

„W roku 1925 A. H. Macmillan został wysłany statkiem do Palestyny, ponieważ 
bardzo interesowano się wówczas rolą Żydów w spełnianiu proroctw biblijnych” (Świad-
kowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 142).

Pomimo, że „rok 1925” nastał i upływał, Towarzystwo Strażnica nadal z przekona-
niem głosiło swe zapewnienia, choć i pojawiały się oznaki małego zwątpienia:

„Rok 1925 już się rozpoczął. Z wielkim utęsknieniem Chrześcijanie oczekiwali na 
ten rok. Wielu z całą ufnością spodziewali się, że członkowie ciała Chrystusowego w tym 
roku będą przemienieni do chwały niebiańskiej. To może być dokonane. I może jeszcze 
nie. Bóg w swym słusznym czasie dokona celów względem swego własnego ludu. 
Chrześcijanie nie powinni się wielce przejmować względem tego, co może wyniknąć 
w tym roku, aby przez to nie spełniać z radością tego, co Pan ma dla nich do zrobienia” 
(Strażnica, 1.01.1925, s. 3 [ang. 1.01.1925]).

W tym okresie opublikowano również obszerny artykuł pt. Rok Jubileuszowy (Straż-
nica, 1.03.1925, s. 67–74 [ang. 15.02.1925]), który omawiał oczekiwania związane 
z latami 1925–1926. Oto najistotniejsze fragmenty z niego:

„Ale Żydzi jako naród nie są w swojej ziemi, a przeto nie mogą obchodzić roku 1925 
jako swego jubileuszu. Czy Bóg zatem zmienił swój czas na poza typowy jubileusz? Nie 
mamy na to dowodów Pisma Świętego, że Bóg to uczynił. Ale przeciwnie, fizyczne fakta 
wokoło nas, rozpatrywane w świetle proroctwa, wykazują, że Bóg przeprowadza swój 
plan w oryginalny nakreślony swój sposób. Czego zatem możemy spodziewać się w roku 
1925 i w latach następnych?” (Strażnica, 1.03.1925, s. 68 [ang. 15.02.1925]);

„Liczba dziesięć jest często używana w Piśmie Świętem, przeto oczywista, że jest z tą 
liczbą połączone jakieś znaczenie. (…) Dziesięć lat jest od roku 1914 do 1924. Gdyby 
Żydzi znajdowali się na swej ojczystej ziemi, moglibyśmy się spodziewać, że trąbiliby 
w trąby jubileuszowe około 1-go października w roku 1924, obwołując rok 1925 jubile-
uszowym” (jw., s. 70);
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„Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego przez 
długie lata głosili i zwracali uwagę na proroctwa Biblji, że świat (wiek) ten przemija, że 
wielki jubileusz pozafiguralny dla świata się zbliżył, oraz, że rok 1925 miał się wielce 
odznaczyć” (jw., s. 70);

„Brat Russell omawiając przedmiot jubileuszy w Tomie drugim Wykładów Pisma 
Świętego, wykazał, że ostatni jubileusz miał wejść w pozafiguralny jubileusz, który może 
być uważany właściwie początkiem poza typu. W typie, rok 1925 miał być zastosowany 
do Izraela naturalnego. Czego tembardziej należałoby się spodziewać w roku 1925 od 
pozafiguralnych Izraelitów? W figurze kapłani i Lewici byli bardzo czynni podczas roku 
jubileuszowego, pomagając swoim ludziom przyjść do porozumienia zgodnie do Prawa 
i ich odziedziczenia. I praca pewna była w trakcie przygotowawczym na rok 1926 dla 
Pogan. Jeżeliśmy właściwie tłómaczyli tę sprawę, rok 1926 jest jeszcze tym rokiem, który 
ma zapoczątkować błogosławieństwa dla Pogan. Czy nie mamy się zatem spodziewać, że 
rok 1925 będzie bardzo czynny dla pozafiguralnych Izraelitów, jeżeli Bóg uporządkuje 
ich sprawy i stanowiska w Ciele przygotowawczem do pracy, która ma się zapoczątko-
wać na czas dla Pogan? Należy się przeto spodziewać, że rok 1925 przyniesie srogie 
próby dla jednostek pozafiguralnego Izraela. (…) Widzimy zatem, że mamy dobry 
powód spodziewać się pewnych manifestacyj boskiego kierownictwa, oraz, że wiemy, iż 
jesteśmy na właściwej drodze, czyniąc właściwą pracę i we właściwym czasie” (jw., s. 72);

„Czy to nie wskazuje (…) że pozafiguralny jubileusz może zacząć się około lipca-
-sierpnia, roku 1925? Czy nie możemy słusznie się spodziewać, że Jehowa odznaczy tę 
datę tak jasno, jak była odznaczona w roku 1914? albo, nie odznaczy tak zrozumiale, jak 
zaznaczył początek roku 1925 dla Kościoła? Że rok 1925 okaże wiele objawów, mamy 
wiele świadectwa pod tym względem” (jw., s. 72);

„Katolicy obchodzą swój »jubileusz«, który rozpoczął się dla nich na Gwiazdkę, dnia 
24-go grudnia, 1924. »Drzwi jubileuszowe« Św. Piotra w Rzymie zostały otworzone 
przez papieża i pozostaną otwartemi przez cały rok. Wszyscy ci, którzy przejdą przez te 
drzwi, mają obiecane specjalne błogosławieństwa. (…) Żydzi podobnie spodziewają się 
otrzymać specjalne błogosławieństwa od Jehowy w roku 1925, chociaż oni nie zdają 
sobie sprawy, co może wypaść i co mogą otrzymać. Nie wiemy gdzie oni osiągneli tę 
kalkulację, chybaby czytali niektóre wydawnictwa naszego Towarzystwa. Jakby nie było 
oni się czegoś spodziewają” (jw., s. 72);

„Możemy zatem słusznie się spodziewać, że rok 1925 będzie bardzo czynny dla świę-
tych po tej stronie zasłony; i że nieprzyjaciel będzie się wzmagał w swej opozycji, bo on 
wie, że jego czas się kończy. (…) To rozgniewa ich, a wówczas powezmą wysilne kroki 
na stłumienie prawdy, a to w celu odwrócenia uwagi od siebie, aby mogli otrzymać swą 
moc ponad masami. Jak prędko oni będą starać się to zrobić, tego nie wiemy, ani też nie 
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powinno nas kłopotać. Nasz Wódz kontroluje całą sytuacją, a przeto zwycięstwo jest 
pewne” (jw., s. 73);

„Tymczasem nie widzimy żadnej pewnej daty w Piśmie Świętym poza rokiem 1926. 
Kiedy Badacze Pisma Świętego dopatrzyli się roku 1914 z Biblji, oni rozwieszczali ten 
rok wszędzie, wszakże Pan trzymał na nim zasłonę czasu, gdyśmy dopięli do niego. Bóg 
przyłożył pieczęć na rok 1914, a przeto dzieło zostało w nim zapoczątkowane i nadal się 
rozwija. Obecnie dopatrujemy się daty 1925–1926 jasno wykazany w proroczej linji, za 
którą Pan do dziś nie podniósł zasłony byśmy mogli więcej widzieć za nią. Pewni jeste-
śmy, że Bóg także przyłoży pieczęć na tę datę, tak jak to uczynił i na rok 1914, a wtedy 
zezwoli nam widzieć poza nią tak dalece, jak tego będzie wymagała potrzeba. Nauczmy 
się z poprzednich doświadczeń, abyśmy nie byli pewni co do szczegółów. Nie powinni-
śmy się wiele o nie kłopotać” (jw., s. 74);

„Wielu z nas może być powołanych do domu w roku 1925 i 1926. Bądź to Jehowa 
powoła nas, lub też pozostawi niektórych z nas na jakiś czas do dalszej pracy, więc jakaż 
jest w tem różnica? Jeżeli okażemy się wierni, jesteśmy tak przyjemni po tej stronie 
zasłony jakoby i po drugiej, oraz nagroda jest taksamo pewna” (jw., s. 74).

W cytowanym artykule nie pojawia się już wyznaczanie daty zmartwychwstania pa-
triarchów, choć nadal twierdzi się, że Jerozolima będzie stolicą świata, a wskrzeszenie 
pozostałych ludzi odbędzie się za około 25 lat:

„Święci Starego Testamentu mają jeszcze być przywiedzeni do życia i postanowieni 
książętami po całej ziemi. (…) Wiemy, że dzieło restytucji ma przyjść najsamprzód dla 
Żydów, a przez nich dla całego świata. A że Pismo Święte powiada, że Jeruzalem będzie 
stolicą całego świata i że święci Starego Testamentu będą książętami po całej ziemi, więc 
z tego możemy wnosić, iż dzieło królestwa rozpocznie się w Jeruzalem (…). Samo 
miasto Jeruzalem potrzebuje, aby było oczyszczone zanim może stać się stolicą całego 
świata. Miasto to może ulec pewnym zmianom w Tysiącleciu, wszakże weźmię kilka lat 
pracy przy wstępie. (…) Być może, że ci ze sprawiedliwych, którzy będą zachowani 
w ucisku i przejdą go, będą następnymi do otrzymania łask, to jest, prędzej jak ci, co są 
w grobach. Wcale nie jest zdrogi myśleć, że upłynie lat dwadzieścia-pięć, a może więcej, 
zanim nastąpi wzbudzenie umarłych z grobu” (jw., s. 73).

W kolejnych miesiącach już coraz mniej zdecydowanie nauczano o oczekiwaniach 
związanych z omawianym rokiem:

„My jesteśmy już daleko w 1925. Niech obecnie każdy kto istotnie miłuje Pana, usunie 
egoizm a pobudzony przez ducha miłującego oddania się dla sprawy sprawiedliwości; 
wykorzysta jeszcze kilka pozostałych miesięcy największego świadectwa dla Króla i Jego 
królestwa” (Strażnica, 1.06.1925, s. 169 [ang. 1.05.1925]);
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„Zaiste rok 1925 jest ważnym, dzieją się w nim już wielkie rzeczy, chociaż nie wszyscy 
je widzą. Rok ten jest obfity w doświadczenia, ale również jest obfity w błogosławieństwa. 
(…) Nie wiemy jeszcze czem się zakończy, a przeto winniśmy wynałożyć wszelkie siły 
i robić to, co jest w naszej mocy” (Strażnica, 15.06.1925, s. 192 [brak ang. odpowiednika]);

„Pan jest obecny w swej świątyni. Król i jego królestwo jest tuż. Czy cały kościół 
będzie wzięty za wtórą zasłonę w 1925 lub nie, jest to sprawą mało znaczącą. Jeśli tylko 
uznajemy żeśmy znaleźli bezpieczne ukryte miejsce w Panu i że nam zostało zlecone być 
jego świadkami i wówczas niechaj to nas ucieszy i z radością wykonując błogosławione 
obowiązki udzielone nam czy to kilka miesięcy jeszcze, lub też kilka lat po tej stronie 
zasłony” (Strażnica, 15.09.1925, s. 280 [ang. 15.08.1925]);

„Niewątpliwie, wielu z drogich świętych będzie dozwolone wten sposób sądzić anio-
łów podczas 1925 roku, lecz tym którzy są czystego serca, żadna krzywda im się nie 
stanie” (Strażnica, 15.09.1925, s. 288 [ang. 1.06.1925]);

„Koniec 1925 jest prawie tuż. Niektórzy spodziewali się że praca kościoła w ciele 
będzie skończona wtym roku. Prawdopodobnie takie spodziewanie się nakłoniło nieco 
pragnienia do zakończenia ziemskiej uciążliwej pielgrzymki by usiąść sobie spokojnie 
w chwale. Jeźli tak jest, czy nie jest wówczas pewna miara samolubstwa w takim pragnie-
niu i oczekiwaniu? Samolubstwo nie może być przyjemne Panu” (Strażnica, 1.10.1925, 
s. 291–292 [ang. 1.09.1925]);

„Pan nigdzie nie powiedział akuratnego roku, dnia lub godziny byśmy się mogli spo-
dziewać wzięcia ostatnich członków do niebiańskiej chwały. Dlaczego by nas miał powia-
domiać przed swoim czasem, i dlaczego nawet mamy mieć pragnienie wiedzieć przed na-
znaczonym czasem od Pana? (…) Ponieważ 1925 prawie kończy się, a wierzymy że wiele 
członków kościoła jeszcze jest na ziemi, przeto jest skłonność dla niektórych do opieszania 
odnośnie spraw Królestwa i pracy jaka jeszcze ma być wykonana” (jw., s. 292–293);

„Można się spodziewać że Szatan będzie się starał wpoić myśl w umysłach poświę-
conych, że 1925 powinien zakończyć pracę, a przeto niepotrzeba dla nich nic więcej 
czynić” (jw., s. 295);

„Zdaje się że takie usposobienie nie będzie wcale kłopotać się co może się stać a co 
nie w 1925. Oni będą wiedzieć że wszystko mają do stracenia przez stanie się opiesza-
łym, a wszystko pozyskać przez pozostawanie stałym, pilnym i wiernym” (jw., s. 296);

(…) that the Lord has given his people certain points in chronology; that the fulfilment 
of prophecy shows the dates 1914, 1918 and 1925 to be clearly marked; that the Scriptures 
nowhere show just what day or year the glorification of the church takes place; therefore 
that with the passing of 1925 time is no more so far as the church is concerned. (The Watch-
tower, 15.10.1925, s. 308).
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Tłumaczenie: „Że Pan dał swemu ludowi pewne punkty w chronologii; że spełnienie 
proroctwa wskazuje na daty 1914, 1918 i 1925 jako jasno wyznaczone; że Pismo nigdzie 
nie pokazuje po prostu, w jakim dniu lub roku będzie miało miejsce uwielbienie Kościoła; 
zatem z upływem roku 1925 czasu już nie będzie, jeśli chodzi o Kościół”.

„W roku 1925, mówili ci zwiastuni, to nowe państwo uniwersalne w swem stanie 
zarodkowym ukaże się tak, że i cielesne oko je spostrzeże. A dlaczego akurat w roku 
1925? Dlatego że według ich zapewnienia wielki figuralny cykl jubileuszy, obejmujący 
3500 lat, który tak wyraźnie oznaczony jest w Piśmie Św., w roku 1925 dobiega końca, 
wobec czego w tym roku zaczyna się wielki jubileusz pozafiguralny t.j. naprawienie 
wszystkich rzeczy (Dzieje Apostolskie 3:19–21). I cóż teraz? Już zbliża się koniec roku 
1925 i słychać naśmiewców mówiących, że to jest głupstwo, że wszystko przecież pozo-
staje tak, jak było i że ów złoty wiek jeszcze długo nie nastanie! Ale naśmiewcy będą 
zawstydzeni!” (Złoty Wiek, 1.11.1925, s. 243).

„Przeto, Szanowny Czytelniku zwróć wzrok Twój ku tej ziemi obiecanej! (…) Czy Ty 
nie widzisz, jak właśnie w tym roku, w roku 1925, Bóg w sposób widoczny przywraca 
łaskę Swą temu krajowi? Czy Ty tego nie widzisz? Czy Ty o tym nie wiesz? Tedy poczytaj 
dokładnie sprawozdania z odbudowy Palestyny, a dowiesz się, jak wielkiemi krokami 
dzieło to postępuje naprzód” (jw., s. 244).

Rok 1925 był też czasem wydania nowej książki Towarzystwa Strażnica, skierowanej 
głównie do Żydów. Miała ona tytuł Comfort for the Jews (Pociecha dla Żydów). Pomimo, 
że nie ukazała się ona po polsku, to jednak posiadamy pewne jej fragmenty zachowane 
w publikacji krajowej pt. Życie (1929), która była rozszerzoną wersją swej poprzedniczki 
(ona ją w pewien sposób reinterpretowała po roku 1925). Oto najważniejsze urywki 
dotyczące roku 1925:

„Czego więc należało się spodziewać przy końcu roku 1925? Można to poznać 
z  danego Izraelitom przez Mojżesza zakonu: »W tym roku miłościwym (jubileuszo-
wym) wróci się każdy do posiadłości swojej.« Zakon wyraża tutaj, że rok jubileuszowy 
jest czasem restytucji. Ponieważ restytucja, jak to zupełnie jasno widać, jest zamierzo-
nem błogosławieństwem w danej Abrahamowi przez Boga obietnicy i ponieważ wszy-
scy prorocy od Samuela do Malachjasza przepowiadali przyszłe czasy restytucji wszyst-
kich rzeczy, przeto wynika z tego, że początek pozaobrazowego czasu jubileuszowego 
oznacza początek czasów restytucji” (Comfort for the Jews, 1925, s. 86–87; cytat według 
książki pt. Życie, 1929, s. 159);

„Jeżeli więc koniec roku 1925 oznacza koniec ostatniego okresu jubileuszowego, to 
z tego wynika, że możemy się spodziewać, iż ludzie zaczną zdobywać znajomość odnoś-
nie zamiaru Bożego przeprowadzenia restytucji. Żydom łaska najpierw ma się dostać 
w udziale, a potem wszystkim innym, którzy słuchają Pana. Bez znajomości nie mogłoby 
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być restytucji, tak samo jakby to było niemożliwe dać komuś coś, a onby o tem nic nie 
wiedział. Dar jest ugodą i pierwszym oraz ważnym warunkiem przytem jest, że zarówno 
dawca jak i obdarzony wiedzieć muszą o darze” (Comfort for the Jews 1925, s. 87–88; 
cytat według książki pt. Życie, 1929, s. 160).

Zauważmy, że w powyższych fragmentach nie ma już nic o zmartwychwstaniu 
Żydów, a jedynie o ogólnie pojętej restytucji.

W znamiennym „roku 1925” J. F. Rutherford wydał jedną z pierwszych swoich bro-
szur pt. Powrót naszego Pana. Oto słowa, które wprowadzały nową chronologię „żniwa” 
(1874–1924):

„(…) od zapoczątkowania naturalnego żniwa żydowskiego aż do końca czyli Pięć-
dziesiątego (Zielonych Świątek) upływało 50 dni; i zastosowując regułę biblijną dzień za 
rok, zdaje się zupełnie słusznem wnioskować, że żniwo Wieku Ewangelji miało być 
okresem 50 lat. W tym perjodzie od 1874 odbywało się wielkie gromadzenie Chrześci-
jan z rozmaitych części świata z pośród rozmaitych wyznań i wierzeń” (Powrót naszego 
Pana, 1925, s. 31).

Broszura ta też wspomina akcję Towarzystwa Strażnica z 1919 roku z cyklu „świat 
się skończył – miljony z obecnie żyjących nigdy nie umrą”:

„Na ten temat wśród całego chrześcijaństwa zostało wygłoszonych wiele publicz-
nych wykładów, które uweseliły serca tysięcy ludzi i pocieszyły płaczących. W roku 1920 
to poselstwo zostało wydane w formie broszury zatytułowanej »Miljony z Obecnie Ży-
jących Nigdy Nie Umrą«; i w krajach, gdzie było największe prześladowanie ludu Pań-
skiego, było tam dane największe świadectwo. W przeciągu ośmiu miesięcy 2,500,000 
broszur pod powyższym tytułem zostało rozpowszechnionych i nadal to samo posel-
stwo się rozchodzi, które daje coraz szersze świadectwo i wskazuje ludziom na ziszcze-
nie się nadziei »czasu końca«, oraz końca starego porządku a ustanowienia królestwa 
Mesjaszowego” (jw., s. 41);

„W tym perjodzie od 1874 odbywało się wielkie gromadzenie Chrześcijan z rozmai-
tych części świata z pośród rozmaitych wyznań i wierzeń. (…) W całym tym perjodzie 
prawdziwi Chrześcijanie głosili i proklamowali światu, że królestwo niebieskie się przy-
bliżyło; i teraz szczególnie mówią ludziom o obecności Pana, że Jego królestwo jest we 
drzwiach; że miljony obecnie żyjących nigdy nie umrą” (jw., s. 31).

I jeszcze jedno. Otóż nastrój oczekiwania na „rok 1925”, w którym wydano też oma-
wianą broszurę, najlepiej ukazuje wspomnienie jednego ze Świadków Jehowy, który 
„produkował” ją:

„Moim pierwszym zadaniem było umieszczanie broszur »Powrót naszego Pana« 
w maszynie zszywającej. Nadzorca wyjaśnił jak to robić i wskazując na ogromny stos 
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broszur powiedział: »Pośpiesz się i wykonaj tę robotę, ponieważ zbliża się Armage-
don!«.” (The Watchtower, 15.08.1982, s. 10; dosł. “Hurry up and get the job done because 
Armageddon is coming!”).

Przytaczamy również słowa z kolejnej broszury Towarzystwa Strażnica, która poja-
wiła się w roku 1925:

„Przeżyliśmy już część roku 1925. Ludzie myślący w czasie obecnym starają się 
zbadać widnokrąg, by widzieć jakie są widoki na przyszłość. (…) Zdaje mi się, że sytua-
cję obecną najlepiej określił wybitny dyplomata, który przy końcu roku 1924 napisał: 
»Najgłębsze wrażenie, jakie wyniosłem z roku 1924, jest ponowne pojednanie się świata 
z ciemnością…«.” (Pociecha dla ludzi, 1925, s. 3);

„Przypuśćmy, że Jerzy Waszyngton w swej ostatniej mowie powiedział ludności 
Stanów Zjednoczonych, że od roku 1914 do 1925 miał być czas wielkiego ucisku i za-
mieszania, że taki stan miał być tylko na to, aby zwiastował czasy lepsze i że wkrótce po 
tym ucisku stosunki znacznie się poprawią, przynosząc korzyści ludzkości. Ile ludzi (…) 
brałoby pod uwagę co Waszyngton przepowiedział? Lecz proszę zauważyć, że daleko 
większy nad Waszyngtona przepowiedział wydarzenia naszych dni i wiele innych 
rzeczy” (jw., s. 6);

„Bardzo dużo mówiono już o roku 1925. Wielu ludzi, polegających na swej mądrości 
wskazywało nań jako na rok bardzo ważny. Inni opierali swe twierdzenia na Biblii, która 
jest jedynym prawdziwym źródłem wiadomości co do tego przedmiotu. Wielu ludzi 
spodziewa się sensacyjnych wydarzeń. Lecz jeśli widzimy, że żyjemy w czasie w którym 
spełniają się proroctwa, to powinno wystarczyć, abyśmy zwrócili uwagę na to, jak one 
się wypełniają i abyśmy wiedzieli, że (…) Bóg po właściwych drogach będzie kierował 
losami tych, którzy starają się Jemu służyć i że w końcu otrzymają błogosławieństwo” 
(jw., s. 9);

„Wedle ich systemu jubileuszowego, który Bóg ustanowił dla nich przez Mojżesza, 
ostatni ich figuralny rok jubileuszowy jest rok 1925; przeto wkrótce po nim, błogosła-
wieństwa, jakie Bóg obiecał Żydom zaczną się objawiać. Możemy spodziewać się wyraź-
nego objawu łaski Bożej pod koniec roku 1925 albo nieco później” (jw., s. 39).

Pod koniec „roku 1925”, gdy nic nie nastąpiło w tamtym czasie, Towarzystwo Straż-
nica całkowicie zmieniło ton swych wypowiedzi. Odeszło od swoich „stanowczych 
i niezaprzeczonych wniosków” i przeszło do przypuszczeń. Oto prawdopodobnie ostat-
nia wypowiedź z roku 1925:

„W roku 1575 przed nar. Chr. rozpoczął się okres jubileuszowy, obejmujący 3500 lat, 
który kończy się w roku 1925. Jeżeli więc w roku 1925 kończy się okres jubileuszowy, 
który jest figurą na »naprawienie wszystkich rzeczy«, to należy się spodziewać początku 
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pozafigury. Co wielki Bóg i Stwórca nasz uczyni, by początek tego wielkiego pozafigu-
ralnego jubileuszu oznaczyć znamieniem na wieki, o tem Pismo Św. nie podaje nam nic 
ściśle określonego. Wywody nasze oparte są na porównaniu z innemi świadectwami 
Pisma Św. Przeto nie miejmy z góry żadnego mniemania, lecz wypatrujmy, co Bóg 
uczyni, a nie będziemy nigdy zawstydzeni” (Złoty Wiek, 15.12.1925, s. 291).

Trochę dziwi ta wypowiedź Towarzystwa Strażnica, a właściwie czas jej opubliko-
wania, bo zaprezentowano ją dopiero 15 grudnia 1925 roku. Czy wcześniej, w latach 
1917–1925, nie było miejsca na takie „wyważone” stwierdzenia?

Warto zrobić jeszcze jedno porównanie. Otóż wcześniej, jak podawaliśmy, Towarzy-
stwo Strażnica uczyło o dacie „około 1 kwietnia”:

„(…) około 1 kwietnia 1925 roku, około którego czasu spodziewać się należy zmar-
twychwstania zasłużonych Proroków i początku błogosławieństwa wszystkich narodów 
ziemi, żyjących jak i umarłych” (Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!, 1920, s. 76 
[wydanie polonijne, s. 99].

A oto wypowiedź z 1 maja 1925 roku (a więc miesiąc po 1 kwietnia), przytoczona 
przez jedną ze współczesnych publikacji:

„W Strażnicy z 1 maja 1925 roku (wydanie angielskie) powiedziano: »Nie powinni-
śmy arbitralnie twierdzić, co Bóg zrobi, a czego nie zrobi. (…) [Niemniej] dochodzimy 
do wniosku, że członkowie Kościoła [namaszczeni chrześcijanie] zostaną otoczeni 
chwałą, zanim nastąpi zmartwychwstanie świętych Starego Testamentu [wiernych 
przedchrześcijańskich świadków]«” (Strażnica, nr 10, 1997, s. 20).

Mamy też jeszcze jedną ciekawą „informację”, opublikowaną przez Towarzystwo Straż- 
nica w tamtym znamiennym czasie, a wskazującą erę szczęśliwości na nasze, dzisiejsze dni:

„Obecnie żyjące pokolenie jeszcze nigdy nie widziało go [Marsa] tak blizkim. Dopiero 
w roku 2003, gdy ludzkość już będzie używać wesela i błogosławieństw Złotego Wieku, 
Mars znów będzie tak blisko Ziemi” (Złoty Wiek, 1.07.1925, s. 125).

Również inne czasopismo (angielskie) kilkakrotnie poruszało kwestię „roku 1925”:
The Golden Age, 14.01.1925, s. 256; The Golden Age, 11.03.1925, s. 384; The Golden 

Age, 8.04.1925, s. 444; The Golden Age, 7.10.1925, s. 20; The Golden Age, 18.11.1925, 
s. 126; The Golden Age, 2.12.1925, s. 157; The Golden Age, 30.12.1925, s. 221.
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Rok 1926 – Kolejne daremne oczekiwanie

Pod koniec „roku 1925”, gdy nic nie nastąpiło z rzeczy oczekiwanych w tamtym 
czasie, Towarzystwo Strażnica próbowało jakoś ratować sytuację i „przeciągnąć” nadzie-
ję na „rok 1926”. Oto jego słowa:

„»Rok Nowy« wieku złotego wołamy do ciebie, Umiłowany Czytelniku, na początku 
roku 1926, wszak jest to rok, leżący na progu owego chwalebnego wieku, który ma ukoić 
tęsknotę i ziścić nadzieję całej uciśnionej ludzkości, który ma usunąć wszelkie cierpienie, 
otrzeć wszelkie łzy i zniszczyć największego jej wroga – śmierć” (Złoty Wiek, 1.12.1925, 
s. 275).

Mało tego, już w roku 1920 ta organizacja przedstawiała pewne wyliczenia chrono-
logiczne, które wskazywały na „rok 1926”, a więc pozwalało to nadal mieć jakąś kolejną 
nadzieję, gdy minął „rok 1925”. Oto te słowa:

„(…) otrzymamy ustaloną datę kiedy Abraham i inni święci starego Testamentu po-
siądą aktualną posiadłość obiecanej ziemi, oraz kiedy Abraham dowiedział się, że odzie-
dziczy ziemię w odpowiedzi na swoje pytanie wstawione Panu. Będzie to 3960 [lat] – 
2034 3/4, co równa się 1925 1/4 lat, czyli wiosna roku 1926” (Strażnica, 15.11.1923, 
s. 352 [ang. 1.07.1920]);

„Naczynia 2,901, plus 1,000 plus 30 plus 29, jakie były wzmiankowane stanowią 
liczbę naczyń 3,960, która akuratnie odpowiada na liczbę lat od czasu zaratyfikowania 
Przymierza Abrahamowego, w roku 2035 przed Chrystusem, do czasu gdy Abraham 
odziedziczy obiecaną ziemię, na wiosnę w roku 1926 (2034 3/4 plus 1925 1/4 równa się 
na 3960 lat) – Zobacz Z. [Strażnica] 1923, 351, 352” (Strażnica, 15.02.1924, s. 64 [ang. 
15.01,1924]).

(…) we expect the full glorification of the church in about two years. (The Golden Age, 
13.02.1924, s. 313).

Tłumaczenie: „Oczekujemy pełnego uwielbienia Kościoła za około dwa lata”.
„W figurze kapłani i Lewici byli bardzo czynni podczas roku jubileuszowego, poma-

gając swoim ludziom przyjść do porozumienia zgodnie do Prawa i ich odziedziczenia. 
I praca pewna była w trakcie przygotowawczym na rok 1926 dla Pogan. Jeżeliśmy właś-
ciwie tłómaczyli tę sprawę, rok 1926 jest jeszcze tym rokiem, który ma zapoczątkować 
błogosławieństwa dla Pogan” (Strażnica, 1.03.1925, s. 72 [ang. 15.02.1925]);
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„Tymczasem nie widzimy żadnej pewnej daty w Piśmie Świętym poza rokiem 1926. 
Kiedy Badacze Pisma Świętego dopatrzyli się roku 1914 z Biblji, oni rozwieszczali ten 
rok wszędzie, wszakże Pan trzymał na nim zasłonę czasu, gdyśmy dopięli do niego. Bóg 
przyłożył pieczęć na rok 1914, a przeto dzieło zostało w nim zapoczątkowane i nadal się 
rozwija. Obecnie dopatrujemy się daty 1925–1926 jasno wykazany w proroczej linji, za 
którą Pan do dziś nie podniósł zasłony byśmy mogli więcej widzieć za nią. Pewni jeste-
śmy, że Bóg także przyłoży pieczęć na tę datę, tak jak to uczynił i na rok 1914, a wtedy 
zezwoli nam widzieć poza nią tak dalece, jak tego będzie wymagała potrzeba. Nauczmy 
się z poprzednich doświadczeń, abyśmy nie byli pewni co do szczegółów. Nie powinni-
śmy się wiele o nie kłopotać” (jw., s. 74);

„Wielu z nas może być powołanych do domu w roku 1925 i 1926. Bądź to Jehowa 
powoła nas, lub też pozostawi niektórych z nas na jakiś czas do dalszej pracy, więc jakaż 
jest w tem różnica? Jeżeli okażemy się wierni, jesteśmy tak przyjemni po tej stronie za-
słony jakoby i po drugiej, oraz nagroda jest taksamo pewna” (jw., s. 74).

Wreszcie w grudniu 1924 roku w obszernym artykule potwierdzono, że wszystko 
wskazuje ma „rok 1926”, podając, iż trzeba nanieść „korektę”, to znaczy dodać jeden rok 
do oczekiwań „roku 1925”:

„Stosownie do tego, powinniśmy oczekiwać, że rok 1926 będzie, chronologicznie 
rzecz biorąc, początkiem wielkiego Jubileuszu dla całego świata, podczas którego każdy 
syn Adama, który będzie tego chciał, będzie mógł stać się wolnym człowiekiem, i po-
wrócić do posiadłości swego ojca, do dziedzictwa ziemskiego, oraz do doskonałości 
umysłu i ciała. Zamiast okresu jednego roku, antytypem będzie 1000 lat, podczas któ-
rych Chrystus Pan będzie Królem nad całą ziemią, (Zachariasza 14:9). Jeśli to jest wska-
zane w Piramidzie, powinniśmy oczekiwać tego w powiązaniu z Jego zmartwychwsta-
niem, wniebowstąpieniem i powrotem, w celu ustanowienia Jego królestwa. Byłoby to 
także po Jego specjalnej pracy z Kościołem, zobrazowanej przez nagłe zamknięcie Wiel-
kiej Galerii na południowym jej końcu” (The Golden Age, 31.12.1924, s. 221; por. s. 218).

Warto wspomnieć, że ten sam fragment był już zamieszczony ponad pół roku wcześ-
niej, ale były w nim trochę inne słowa w jednym ze zdań:

Instead of being a period of one year the antitype will be a period of 1,000 years, during 
which Christ will have charge of the entire work. (The Golden Age, 21.05.1924, s. 537).

Tłumaczenie: „Zamiast okresu jednego roku, antytypem będzie 1000 lat, podczas 
których Chrystus Pan będzie odpowiedzialny za całe dzieło”.

W innej publikacji, ale jeszcze z roku 1925, wskazywano na rychłe spełnienie się 
obietnic:
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„Wedle ich systemu jubileuszowego, który Bóg ustanowił dla nich przez Mojżesza, 
ostatni ich figuralny rok jubileuszowy jest rok 1925; przeto wkrótce po nim, błogosła-
wieństwa, jakie Bóg obiecał Żydom zaczną się objawiać. Możemy spodziewać się wyraź-
nego objawu łaski Bożej pod koniec roku 1925 albo nieco później” (Pociecha dla ludzi, 
1925, s. 39).

Jednak w 1926 roku Towarzystwo Strażnica zaczęło oddalać zmartwychwstanie pa-
triarchów:

„W czasie właściwym starożytni święci, którzy byli doświadczeni i którzy dowiedli 
swoją wierność Bogu, będą wzbudzeni doskonałymi ludźmi i otrzymają stanowisko 
w tym błogosławionym rządzie Syońskim, czyli nowym narodzie, ponieważ Bóg przygo-
tował dla nich miejsce w tem Królestwie” (Strażnica, 1.04.1926, s. 103 [ang. 15.03.1926]).

Wydawało się, że gdy nie sprawdziła się zapowiedź na „rok 1925”, że „miliony obec-
nie żyjących nigdy nie umrą”, to Towarzystwo Strażnica schowa zaraz do lamusa ten 
slogan. A jednak książka pt. Wyzwolenie wydana w roku 1926 (późniejsze edycje 1928 
i 1929) zapewne przesunęła w czasie to proroctwo i nadal obiecywała:

„Wierni będą żyć na wieki i nigdy nie umrą, ponieważ otrzymają od Pana prawo 
życia. To błogosławieństwo ma się obecnie rozpocząć, zatem można właściwie powie-
dzieć, że miljony ludzi obecnie żyjących nigdy nie umrą; dlatego przypuszczalnem jest, 
że miljony ludzi, gdy poznają fakt o miłości Boskiej, będą chętnie korzystać ze sposob-
ności otrzymania żywota” (Wyzwolenie, 1929 [ang. 1926], s. 344).

Jak wiemy, nawet to przesunięcie oczekiwań nie zmieniło nic w świecie, dlatego 
z czasem Towarzystwo Strażnica wycofało się ze wszystkiego, co mu się wcześniej marzyło.

Oto próba jakiegoś komentarza Towarzystwa Strażnica do tego, że nic się nie zdarzy-
ło z oczekiwanych wydarzeń, oraz słowa pocieszenia dla swych głosicieli wyrażone sło-
wami z Iz 49:14–15:

„Od roku 1918 wielu z ludu Pańskiego zniechęciło się i niektórzy z nich przynaj-
mniej swoim czynem powiedzieli: »Pan zapomniał o nas«. (…) I znowu w roku 1925 
wielu mówiło: »Starożytni święci nie powrócili; niektórzy z tych, co zdają się być świę-
tymi nadal znajdują się na ziemi. Zaiste Pan zapomniał o nas«…” (Strażnica, 1.09.1926, 
s. 263 [ang. 15.08.1926]).

Jeszcze w tym samym roku 1926 Towarzystwo Strażnica dokonało reinterpretacji 
roku jubileuszowego. Już nie zmartwychwstanie proroków i inne wydarzenia miały być 
jego wyrazem, ale na przykład otwarcie linii pasażerskiej dla statków z USA do Palestyny:

„Ponadto system jubileuszów, który Bóg był zarządził dla Żydów w Palestynie 
i według którego winni byli dozwalać odpoczywać ziemi co pięćdziesiąty rok i przywracać 
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każdemu utracone mienie, dosiągnął szczytu w roku 1925. (…) Ten okres 3500 lat skoń-
czył się w roku 1925. Dlatego rok 1925 stanowi ważną datę w dziejach ludzkości, a szcze-
gólnie w dziejach Żydów i należałoby się spodziewać, że w roku 1925 stanie się coś nie-
zwykłego, dotyczącego Żydów. W dniu 12 marca 1925 roku (…) otwarło linję z Nowego 
Yorku do Palestyny. (…) W każdym miesiącu osiedla się teraz pokaźna liczba Żydów 
w Palestynie i odbudowa ziemi świętej dopiero w roku ubiegłym na dobre się rozpoczę-
ła” (Złoty Wiek, 1.07.1926, s. 21).

W lipcu 1926 roku, być może po raz pierwszy, Towarzystwo Strażnica stwierdziło, że 
tylko „niektórzy” oczekiwali w roku 1925 na zakończenie pracy Pańskiej:

„Niektórzy mniemali, że praca ustanie w roku 1925, ale Pan tak nie mówił” (Strażnica, 
15.07.1926, s. 16 [ang. 1.08.1926]).

Widzimy więc, że na koniec nie pozostało nic z rzekomo „Boskiej chronologii”, 
zmartwychwstania proroków, „roku 1925” i „stanowczego i niezaprzeczonego wniosku, 
że miliony z żyjących teraz na świecie ludzi nigdy nie umrą”.

Z oczekiwanych wydarzeń na „rok 1925” prezes J. F. Rutherford musiał się tłuma-
czyć podczas jednej z wizyt w Europie w roku 1926. Odpowiadał tam na pytania, które 
później zrelacjonowano w jednej z publikacji. Czy mówił prawdę na temat zmartwych-
wstania proroków w „roku 1925”, według swej książki o „milionach, które nie umrą”? 
Odpowiedź na to pytanie każdy znajdzie powyżej, w rozdziale Rok 1920 – Miliony ludzi 
z obecnie żyjących nigdy nie umrą!. Oto relacja ze spotkania z pytającymi go głosicielami:

„Także było bardzo interesujące zebranie pytań i odpowiedzi obsłużone przez preze-
sa Towarzystwa. W streszczeniu podajemy raport z tych pytań i odpowiedzi.

Zebranie Pytań.
Pytanie: Czy starożytni święci powrócili?
Odpowiedź: Oni nie powrócili. Nikt nie widział ich i byłoby rzeczą nierozsądną tak 

głosić. W broszurze »Miljony« było powiedziane że możemy się słusznie spodziewać ich 
powrotu wkrótce po roku 1925, lecz to orzeczenie było tylko wyrażoną opinią; ponadto 
nie jest bardzo daleko po roku 1925. Niema żadnego podstawowego powodu, abyśmy 
mogli spodziewać się powrotu starożytnych świętych zanim Kościół nie uzupełni się 
i zanim nie skończy swojej pracy na ziemi. W czasie teraźniejszym praca nie jest uzupeł-
nioną i jest rzeczą widoczną, że wielu członków ciała Chrystusowego znajduje się na ziemi.

Pytanie: Czy praca Kościoła skończyła się w październiku 1925 roku, jak niektórzy 
powiadają, albo czy też jeszcze więcej jest co do czynienia?

Odpowiedź: Praca nie ustała w roku 1925 albowiem jest w dalszym toku. Pan jest 
Głową Swej pracy i nadal ją przeprowadza z takiem samym tempem jak i dotąd. Niektórzy 
w Szwajcarji uchwycili myśl, że praca skończyła się w roku 1925, że tylko mała garstka 
poświęconych pozostała, oraz wszyscy ci, którzy nie zgadzają się z tą myślą, zeszli na 
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niewłaściwą drogę. Naturalnie taka myśl jest nierozsądną; ona powstała w rezultacie 
zburzonego umysłu, a nie w rezultacie pilnego badania Słowa Bożego. W Piśmie Świę-
tym niema nic takiego, coby wskazywało, że Pan objawi Swemu kościołowi jak prędko 
praca się zakończy. (…) Przeto niech nikt nie będzie kłopotany nierozsądnem głosze-
niem ze strony niektórych uwiedzionych braci i jak pod względem tego, że jakoby staro-
żytni święci powrócili w roku 1925, tak pod względem że praca kościoła z ową chwilą 
ustała, oraz że ci, którzy nie zgadzają się z nimi są na błędnej drodze” (Strażnica, 
1.08.1926, s. 228 [ang. 1.07.1926]).

Interesujące jest również stwierdzenie ze stycznia 1927 roku:
„Radujemy się z tego, że ci ludzie, którzy nam grozili, że po 1925 roku mieli wieszać, 

to oni teraz kupują Biblję i podręczniki” (Strażnica, 1.01.1927, s. 15 [brak ang. odpo-
wiednika]).

Ciekawe, co to za ludzie, którzy niby mieli „wieszać” głosicieli Towarzystwa Strażni-
ca za ich wierzenia dotyczące „roku 1925”? Prędzej wielu uczniów Towarzystwa Straż-
nica mogłoby to zrobić samemu, ze wstydu, że rozgłaszali fałszywe proroctwa.

Również inne czasopismo (angielskie) kilkakrotnie poruszało kwestię „roku 1925”:
The Golden Age, 7.04.1926, s. 445; The Golden Age, 19.05.1926, s. 537; The Golden 

Age, 30.06.1926, s. 635; The Golden Age, 14.07.1926, s. 663–664; The Golden Age, 
25.08.1926, s. 755; The Golden Age, 22.09.1926, s. 823.

Oczekiwane wydarzenia w roku 1925

W rozdziale tym przedstawiamy zebrane główne oczekiwania Towarzystwa Strażni-
ca związane z „rokiem 1925”. Ograniczymy się tu do pojedynczych przykładów dla każ-
dego wydarzenia. Pozostałe teksty znajdują się w poszczególnych rozdziałach tego opra-
cowania.

Zmartwychwstanie patriarchów
„Co więcej, szeroko rozpowszechniona broszura Miliony ludzi z obecnie żyjących 

nigdy nie umrą! przedstawiała pogląd, że w roku 1925 zaczną się spełniać zamierzenia 
Boże co do przywrócenia na ziemi raju i wskrzeszenia wiernych sług Bożych z dawnych 
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czasów. Wydawało się, że wytrwałość pomazańców niebawem zostanie nagrodzona” 
(Strażnica, nr 21, 1993, s. 11).

Koniec śmierci
„(…) słusznem będzie mniemać, że miliony ludzi z żyjących teraz na świecie będą 

jeszcze znajdować się na świecie w roku 1925-tym. A wtenczas, opierając się na obietni-
cach wymienionych w Słowie Bożym, musimy przejść do stanowczego i niezaprzeczo-
nego wniosku, że miliony z żyjących teraz na świecie ludzi nigdy nie umrą” (Miljony 
ludzi z obecnie żyjących nie umrą!, 1920, s. 65 [wydanie polonijne, s. 85]).

„(…) mogłoby to wskazywać na rok 1925. Stąd też wiele osób spodziewało się, że być 
może przed upływem tego roku ostatek małej trzódki dostąpi nagrody niebiańskiej. 
Datę tę kojarzono również ze zmartwychwstaniem wiernych przedchrześcijańskich sług 
Bożych, mających występować na ziemi w charakterze książęcych przedstawicieli nie-
biańskiego Królestwa. Gdyby zaś rzeczywiście do tego doszło, oznaczałoby to dla ludz-
kości wkroczenie w erę, w której przestałaby panować śmierć, a więc miliony ówcześnie 
żyjących mogłoby mieć nadzieję na to, że nigdy nie umrą. Cóż za wspaniała perspekty-
wa! Chociaż oczekiwania te były błędne, gorliwie opowiadano o nich innym ludziom” 
(Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 632).

Zabranie do nieba
„Lud Boży musiał na przykład skorygować swe poglądy na temat roku 1925. (…) 

A. D. Schroeder wspomina: »Uważano, że ostatek namaszczonych duchem naśladow-
ców Chrystusa pójdzie w owym roku do nieba, aby tam wejść w skład Królestwa…«.” 
(Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na pod-
stawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975, s. 65).

Raj na ziemi
„Powszechnie uważali wówczas, że w roku 1925 rozpocznie się zmartwychwstanie, 

a na ziemi zostanie przywrócony raj. Wielu służyło więc z myślą o określonej dacie. (…) 
Po roku 1925 święci już nie służyli Bogu z myślą o tym, że koniec nastąpi w konkretnym, 
niezwykle bliskim terminie” (Pilnie zważaj na proroctwa Daniela!, 1999, s. 303–304).

Armagedon
„Moim pierwszym zadaniem było umieszczanie broszur »Powrót naszego Pana« 

[wydana w roku 1925] w maszynie zszywającej. Nadzorca wyjaśnił jak to robić i wskazując 
na ogromny stos broszur powiedział: »Pośpiesz się i wykonaj tę robotę, ponieważ zbliża się 
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Armagedon!«.” (The Watchtower, 15.08.1982, s. 10; dosł. “Hurry up and get the job done 
because Armageddon is coming!”);

„Członkowie pierwotnego ostatka, którzy przeżyli doświadczenia pierwszej wojny świa-
towej, przytaczali zwykle Psalm 50:5: (…). Myśleli oni, że tylko ci święci mają być zgroma-
dzeni czyli zabrani przed Armagedonem (…). Napomykano nawet, że to zebranie takich 
duchowych świętych mogłoby się skończyć w roku 1924, po czym nastąpiłoby uświetnienie 
w niebie tych pomazanych, spłodzonych z ducha naśladowców Chrystusa. /Zobacz Straż-
nicę ang. z 1 stycznia 1924 r. paragr. 11–32/” (Strażnica, nr 6, 1952, s. 9 [ang. 15.12.1951]).

Upadek organizacji szatańskiej
„W przekonaniu, że pozaobrazowy rok jubileuszowy rozpocząć się musi w roku 

1925, owe poselstwo zapowiedziało upadek organizacji szatańskiej i oświadczyło, że 
nadszedł czas, kiedy lud powinien się stać wolnym” (Światło, 1930 t. 1, s. 135).

Zniszczenie Babilonu Wielkiego
„Rzeczywisty koniec jubileuszu sprowadził zniszczenie prawdziwego Babilonu, 

a koniec siedemdziesięciu okresów (jak jest wskazane przez siedemdziesiąt jubileuszów) 
przy końcu 1925 roku, zada z pewnością śmiertelny cios figuralnemu Babilonowi” 
(Strażnica, 1.08.1924, s. 233 [ang. 15.05.1924]).

Związanie szatana
„Obecnie toczy się walka decydująca i zwycięstwo jest pewne, albowiem jest to tylko 

sprawa kilku lat, gdy Szatan będzie skrępowany” (Strażnica, 1.12.1922, s. 380 [ang. 
1.11.1922]).

Ziemska faza królestwa
„Jak dotąd wskazaliśmy, cykl wielkiego lata miłościwego powinien się zacząć w 1925-ym 

roku. O tym czasie ziemska postać tego królestwa zostanie rozpoznana” (Miljony ludzi 
z obecnie żyjących nie umrą!, 1920, s. 60 [wydanie polonijne, s. 78]).

Zarządzanie ziemią przez Abrahama
„Pełne 1924 lata okresu ery Chrystusowej skończą się 31 Grudnia R.P. 1924, a doda-

jąc jeszcze 3/4 roku, otrzymamy październik 1, 1925 R. P., o którym to czasie należy się 
spodziewać, że Abraham obejmie w posiadanie swoje dziedzictwo” (Miljony ludzi 
z obecnie żyjących nie umrą!, 1920, s. 72 [wydanie polonijne, s. 95]).
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Odnowienie wszystkich rzeczy – restytucja
„(…) około 1 kwietnia 1925 roku, około którego czasu spodziewać się należy zmar-

twychwstania zasłużonych Proroków i początku błogosławieństwa wszystkich narodów 
ziemi, żyjących jak i umarłych. Ostatni rok tych 3500 lat będzie sam rokiem jubileuszo-
wym, świadczącym o antysymbolu, wielkim Jubileuszu Restytucji” (Miljony ludzi 
z obecnie żyjących nie umrą!, 1920, s. 76 [wydanie polonijne, s. 99]).

Tysiąclecie i jubileusz ziemi
„Słudzy Jehowy wiązali też pewne nadzieje z rokiem 1925. Uważano, że kiedy 

w owym roku skończy się cykl 70 prototypowych jubileuszy (70 x 50 lat), licząc od wej-
ścia Izraelitów do Ziemi Obiecanej, rozpocznie się wielki pozaobrazowy Jubileusz, czyli 
tysiącletnie królowanie Chrystusa Jezusa. Wszakże sprawy potoczyły się inaczej” (Straż-
nica, Rok CV [1984], nr 16, s. 24–25).

Prima aprilis i 1 kwietnia 1925 roku  
oraz „miliony nie umrą” albo trumna

Dzień 1 kwietnia kojarzy się wszystkim z terminem „prima aprilis”. Jednak Towarzy-
stwo Strażnica nie żartowało i uczyło całkiem serio:

„(…) około 1 kwietnia 1925 roku, około którego czasu spodziewać się należy zmar-
twychwstania zasłużonych Proroków i początku błogosławieństwa wszystkich narodów 
ziemi, żyjących jak i umarłych” (Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!, 1920, s. 76 
[wydanie polonijne, s. 99]).

Ciekawą historyjkę z początku lat 20. XX wieku opisuje jedna z publikacji Świadków 
Jehowy i ma ona właśnie związek z dniem „prima aprilis”. Oto relacja z tego wydarzenia:

„Kampania »Milionów« (…) Innym razem brat Wandres i Bauer zamierzali wygło-
sić wykład, lecz tym razem zamiast przepełnionych sal, zobaczyli, że nie przyszedł nikt. 
Kiedy zbliżała się pora wykładu, wyszli na ulicę, chcąc zobaczyć czy ktoś nie nadchodzi. 
Ujrzeli kilka osób zainteresowanych wykładem, lecz wahających się wejść do sali z ja-
kichś niewyjaśnionych przyczyn. Na pytanie braci odpowiedzieli, że ponieważ to był 
pierwszy kwietnia, więc nie wiedzieli, czy czasem jakiś żartowniś nie pozwolił sobie na 



72 Rok 1925 i Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą!

żart primaaprilisowy. Niemniej jednak za jakieś pół godziny zebrało się 30–40 osób, aby 
wysłuchać wykładu” (Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożyt-
nych. Według Rocznika świadków Jehowy na rok 1974, 1975, s. 11).

Interesujące jest to, czy słuchacze tego wykładu o „milionach, które nie umrą” zauwa-
żyli, że w nim prawdopodobnie padały przytoczone właśnie słowa o dacie „1 kwietnia” 
i „zmartwychwstaniu zasłużonych proroków” oraz „początku błogosławieństwa wszyst-
kich narodów”.

Innym zbiegiem okoliczności jest fakt, że pierwsza reklama omawianej polskiej pub-
likacji znalazła się właśnie w Strażnicy z dnia 1 kwietnia 1921 roku (s. 112).

Towarzystwo Strażnica ma bogate doświadczenia związane z książką pt. Miliony 
ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą! Oto jedno z nich:

„Brat Erich Eickelberg z Ramscheid miał w Solingen interesujące doświadczenie 
rozpowszechniania broszury »Miliony (…)«. Zwrócił się do pewnego mężczyzny ze sło-
wami: »Przynoszę panu dobrą nowinę o tym, że miliony obecnie żyjących nigdy nie 
umrą, ale będą żyć zawsze w pokoju i szczęściu na ziemi. Dowody na to znajdzie pan 
w tej broszurze, która kosztuje tylko 10 fenigów«. Mężczyzna odmówił, ale towarzyszący 
mu chłopczyk powiedział: »Tatusiu, czemu nie chcesz kupić, przecież trumna kosztuje 
więcej«.” (Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożytnych. Według 
Rocznika świadków Jehowy na rok 1974, 1975, s. 12).

Dziś, gdy wiemy, czego wspomniana publikacja nauczała, możemy stwierdzić, że 
słusznie ów człowiek nie wziął proponowanej broszury. Choć trumna rzeczywiście była 
droższa, to jednak stała się mu bardziej przydatna, bo zapewne on już zmarł. Publikacja 
Towarzystwa Strażnica do niczego nie przydałaby się temu mężczyźnie, bo po roku 1925 
ludzie nadal umierali i to w milionach. Wystarczy wspomnieć wojnę, która wybuchła 
w 14 lat po „roku 1925”.
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„Miliony nie umrą”  
odpowiedzią na modlitwę i próbą wiary

Jak szybko i łatwo Bóg odpowiada na modlitwę oraz wskazuje przy tym na publika-
cję pt. Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą!, ukazuje Towarzystwo Strażnica 
w jednym z życiorysów swego głosiciela:

„Było to akurat w roku 1925. Miałem wtedy akurat dwadzieścia jeden lat, ale już od 
kilku lat szukałem prawdy Bożej. (…) Tak więc pewnego dnia po raz pierwszy w życiu 
klęknąłem przy łóżku i skierowałem do prawdziwego Boga modlitwę, prosząc Go, by mi 
objawił swoją prawdę i swój lud. Zaraz następnego dnia rano wręczono mi książeczkę 
treści biblijnej, zatytułowaną: Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą. Przeczytałem ją 
jednym tchem. Była to odpowiedź na moją modlitwę” (Strażnica, Rok XCVI [1975], 
nr 14, s. 14).

Szkoda tylko, że ów głosiciel nie opowiedział, co wyczytał w tej książeczce i dlaczego 
ją później odrzucono, skoro była ona odpowiedzią na jego modlitwę do Boga.

Jakie było zderzenie głosicieli z rzeczywistością, pomimo obietnicy, że „miliony nie 
umrą”, opisuje Towarzystwo Strażnica w jednym z artykułów:

„W grudniu 1921 r. brat Rutherford napisał mi, żeby wszystkie zbory przygotowały 
się do przeprowadzenia publicznych zgromadzeń jednego z pierwszych popołudni roku 
1922. Wszędzie miał być użyty temat: »Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą«. Ten 
wspaniały odczyt publiczny został wygłoszony niemal w każdej wiosce i każdym mieście 
naszego terenu. To gruntowne świadectwo tym bardziej rozjątrzyło kler, ale praca nadal 
posuwała się naprzód. W 1925 r. wielka klęska nawiedziła moją rodzinę. Na skutek 
bardzo ostrej czerwonki zmarło mi troje dzieci. Był to ogromny wstrząs dla mnie i żony, 
ale pocieszała nas silna wiara w zmartwychwstanie” (Strażnica, nr 19, 1964, s. 10).

Wspomniany głosiciel Towarzystwa Strażnica, który wygłaszał mowy o „milionach, 
które nie umrą”, nie powiedział, czy pomimo śmierci dzieci w „roku 1925”, spodziewał 
się również ich zmartwychwstania właśnie w tym czasie. Trudno pojąć, jak głosiciele tej 
organizacji potrafili przetrwać takie testy, którym byli wtedy poddawani mając wówczas 
wiarę w bliski koniec śmierci.
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„Rok 1925” ważniejszy niż „rok 1914”?

Dziś dla Świadków Jehowy niewyobrażalnym jest fakt, że w przeszłości Towarzystwo 
Strażnica mogło jakąkolwiek datę zrównywać pod względem ważności z „rokiem 1914”, 
który stanowi dla nich początek „dni ostatnich”. Jednak jak zauważymy, „rok 1925” był 
kiedyś zapewne ważniejszy niż „rok 1914”! Oto przykłady zrównywania tych dat, 
a nawet wywyższania „roku 1925” czy też „roku 1926”:

„Rok 1925-ty jest stanowczo i wyraźnie oznaczonym w Piśmie Świętym nawet bar-
dziej wyraźniej aniżeli rok 1914-ty” (Strażnica, 1.08.1924, s. 227 [ang. 15.07.1924]);

„W sprawie roku 1925 niema tak samo wątpliwości, jak w sprawie roku 1914. To, że nie 
wszystko spełniło się w roku 1914, czego niektórzy oczekiwali, nie zmienia chronologii ani 
o jotę. (…) Że nie wszystko, co niektórzy spodziewali się, w roku 1925, może się spełnić, 
to nie zmienia daty ani odrobinę, tak samo jak w innych wypadkach” (Strażnica, 1.07.1922, 
s. 198 [ang. 15.05.1922]);

„Data 1925 jest nawet tem jaśniej wskazana przez Pismo Święte [niż wspomniany 
wcześniej rok 1914], ponieważ oznaczona jest zakonem, jaki Bóg dał Izraelowi” (Straż-
nica, 15.10.1922, s. 310 [ang. 1.09.1922]);

„Nie mamy żadnych wątpliwości co do chronologii odnoszącej się do dat 1874, 1914, 
1918 i 1925” (Strażnica, 1.07.1922, s. 195 [ang. 15.05.1922]);

Many prominent dates in history are indicated, even down to the World War of 1914. 
The year 1925 is also a specified date. (The Golden Age, 21.05.1924, s. 519; por. The Golden 
Age, 31.12.1924, s. 203).

Tłumaczenie: „Wskazano wiele doniosłych dat w historii, nawet już od Wojny Świa-
towej w 1914 roku. Taką wyszczególnioną datą jest także rok 1925”.

(…) that the Lord has given his people certain points in chronology; that the fulfilment 
of prophecy shows the dates 1914, 1918 and 1925 to be clearly marked; that the Scriptures 
nowhere show just what day or year the glorification of the church takes place; therefore 
that with the passing of 1925 time is no more so far as the church is concerned. (The Watch-
tower, 15.10.1925, s. 308).
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Tłumaczenie: „Że Pan dał swemu ludowi pewne punkty w chronologii; że spełnienie 
proroctwa wskazuje na daty 1914, 1918 i 1925 jako jasno wyznaczone; że Pismo nigdzie 
nie pokazuje po prostu, w jakim dniu lub roku będzie miało miejsce uwielbienie Kościo-
ła; zatem z upływem roku 1925 czasu już nie będzie, jeśli chodzi o Kościół”.

„Czy to nie wskazuje (…) że pozafiguralny jubileusz może zacząć się około lipca-
-sierpnia, roku 1925? Czy nie możemy słusznie się spodziewać, że Jehowa odznaczy tę 
datę tak jasno, jak była odznaczona w roku 1914? albo, nie odznaczy tak zrozumiale, jak 
zaznaczył początek roku 1925 dla Kościoła? Że rok 1925 okaże wiele objawów, mamy 
wiele świadectwa pod tym względem” (Strażnica, 1.03.1925, s. 72 [ang. 15.02.1925]);

„Tymczasem nie widzimy żadnej pewnej daty w Piśmie Świętym poza rokiem 1926. 
Kiedy Badacze Pisma Świętego dopatrzyli się roku 1914 z Biblji, oni rozwieszczali ten 
rok wszędzie, wszakże Pan trzymał na nim zasłonę czasu, gdyśmy dopięli do niego. Bóg 
przyłożył pieczęć na rok 1914, a przeto dzieło zostało w nim zapoczątkowane i nadal się 
rozwija. Obecnie dopatrujemy się daty 1925–1926 jasno wykazany w proroczej linji, za 
którą Pan do dziś nie podniósł zasłony byśmy mogli więcej widzieć za nią. Pewni jeste-
śmy, że Bóg także przyłoży pieczęć na tę datę, tak jak to uczynił i na rok 1914, a wtedy 
zezwoli nam widzieć poza nią tak dalece, jak tego będzie wymagała potrzeba” (jw., s. 74).

Mało tego, Towarzystwo Strażnica opublikowało artykuł pt. Mocna linia chronologji, 
w którym twierdziło, że chronologia, która go doprowadza do tych dat ma „Boskie po-
chodzenie”. Oto jego słowa:

„Te wewnętrzne połączenia dat dają o wiele większą moc, aniżeli można by doszukać 
się w innych chronologjach. Niektóre z nich są tak dalece godne uwagi, że wykazują 
jasno, że chronologja ta nie jest ludzka, ale pochodzi od Boga. Ponieważ jest Boskiego 
pochodzenia i przez Boga jest potwierdzona, chronologja obecnej prawdy wyróżnia się 
z pośród innych, jako absolutnie i bez zastrzeżeń dokładna i ścisła” (Strażnica, 1.09.1922, 
s. 266 [ang. 15.07.1922]).

Cisną się tu pytania. Jeśli coś miało „Boskie pochodzenie”, to dlaczego później te 
daty zmieniono? Dlaczego Towarzystwo Strażnica odrzuciło tamtą chronologię, która 
doprowadzała go do lat 1874 i 1925? Jeśli te daty usunięto, to dlaczego pozostawiono rok 
1914, jako nadal ważny?
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Piramida Cheopsa i lata 1925–1926

Towarzystwo Strażnica nie tylko przedstawiało swoje wyliczenia lat 1925–1926, ale 
potwierdzało je wymiarami Wielkiej Piramidy, znanej jako Piramida Cheopsa. Oto 
przykładowe teksty dotyczące tej problematyki:

„Stosownie do tego, powinniśmy oczekiwać, że rok 1926 będzie, chronologicznie 
rzecz biorąc, początkiem wielkiego Jubileuszu dla całego świata, podczas którego każdy 
syn Adama, który będzie tego chciał, będzie mógł stać się wolnym człowiekiem, i po-
wrócić do posiadłości swego ojca, do dziedzictwa ziemskiego, oraz do doskonałości 
umysłu i ciała. Zamiast okresu jednego roku, antytypem będzie 1000 lat, podczas któ-
rych Chrystus Pan będzie Królem nad całą ziemią (Zachariasza 14:9). Jeśli to jest wska-
zane w Piramidzie, powinniśmy oczekiwać tego w powiązaniu z Jego zmartwychwsta-
niem, wniebowstąpieniem i powrotem, w celu ustanowienia Jego królestwa. Byłoby to 
także po Jego specjalnej pracy z Kościołem, zobrazowanej przez nagłe zamknięcie Wiel-
kiej Galerii na południowym jej końcu” (The Golden Age, 31.12.1924, s. 221; por. The 
Golden Age, 21.05.1924, s. 537, w którym jest prawie identyczny tekst, ale ze zmienio-
nym jednym fragmentem: „podczas których Chrystus Pan będzie odpowiedzialny za 
całe dzieło”).

„Zatem widzimy, że Wielka Galeria dochodzi do ostatniego chronologicznie obra-
zowego roku 1925; począwszy od jesieni 1924 roku, i ten obrazowy rok przerodzi się 
w Wielki Światowy Jubileusz, począwszy od jesieni 1925 roku. (…) Biblia i Wielka Pira-
mida są zupełnie paralelne” (The Golden Age, 31.12.1924, s. 222).

„Błogosławieństwa restytucji są blisko związane ze zmartwychwstaniem Chrystusa; 
stąd data R.P. 32.25, jako wskazana przez położenie ››studni‹‹, jako logiczny punkt 
w mierzeniu czasu. Wszystkie wymiary korytarzy są dokonane w kierunku środka pod-
łogi, chyba, że podano inaczej. ››Studnia‹‹ kończy się przy bocznej ścianie, i dlatego ma 
21 łokci, licząc od środka podłogi Wielkiej Galerii. Otwór ››studni‹‹ jest nierówny i asy-
metryczny i ma szerokość około 26 łokci, zatem należy rozpocząć pomiary od środka 
otworu. Ten środek ma 39 łokci wzwyż, licząc od pionowej linii ściany północnej. Skoro 
pełna długość Wielkiej Galerii wynosi 1,815.25 łokci, to pozostaje doliczyć l,776.25. 
Zatem zaczynamy od środka ››studni‹‹ jako R. P. 32.25. Do tego dodajemy 21 łokci ku 
środkowi podłogi; następnie 1,776.25 wzwyż do ››stopnia‹‹ przy górnym końcu pochyłej 
podłogi; następnie dodajemy 36 łokci, odstęp wzwyż od ››stopnia‹‹, potem poziomo od 
krawędzi południowej ściany, w miejscu jej największej długości, 61 łokci, co daje sumę 
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(32.25 plus 21 plus 1,776.25 plus 36 plus 61) 1,926.50 brytyjskich łokci, lub 1,924.50 
łokci Piramidy. Innymi słowy, 1,924.50 lat dobiega w połowie R. P. 1925. To by wskazy-
wało, że specjalne dzieło Kościoła Wieku Ewangelii można będzie w tym czasie uznać za 
zakończone. Wówczas rozpocznie się specjalne dzieło dla świata. (…) Biblia i Wielka 
Piramida są zupełnie paralelne” (The Golden Age, 21.05.1924, s. 538).

Niedawno organizacja Świadków Jehowy wspomniała te swoje dawne wyliczenia 
związane z piramidą:

„W roku 1886 Charles T. Russell wydał książkę Boski plan wieków, w której znalazł się 
wykres ukazujący związek historii ludzkości z Wielką Piramidą w Egipcie. Uważano, że 
ten grobowiec faraona Chufu jest słupem, o którym mowa w Księdze Izajasza 19:19, 20: 
»W owym dniu będzie pośrodku ziemi egipskiej ołtarz dla Jehowy, a słup dla Jehowy 
przy jej granicy. I będzie w ziemi egipskiej znakiem i świadectwem dla Jehowy Zastępów«. 
Co miałoby łączyć tę piramidę z Biblią? Twierdzono na przykład, że długość niektórych 
korytarzy w Wielkiej Piramidzie wskazuje na czas rozpoczęcia »wielkiego ucisku«, 
wspomnianego w Ewangelii według Mateusza 24:21. Niektórzy Badacze Pisma Świętego 
byli bardzo pochłonięci pomiarami różnych elementów tej piramidy i próbowali na ich 
podstawie ustalić takie rzeczy jak dzień, w którym pójdą do nieba! Ta »Biblia w Kamieniu« 
jak ją zwano, cieszyła się wielkim szacunkiem przez kilka dziesięcioleci, aż do czasu, gdy 
w Strażnicy angielskiej z 15 listopada i 1 grudnia 1928 roku (wydanie polskie z 1 i 15 stycz-
nia 1929 roku) wykazano, że do poparcia świadectwa zawartego w Biblii Jehowa nie po-
trzebował żadnych kamiennych pomników wybudowanych przez pogańskich faraonów 
i pokrytych demonicznymi znakami astrologicznymi” (Strażnica, nr 1, 2000, s. 9–10).

Zawód roku 1925

Na początek przedstawiamy cztery wypowiedzi Towarzystwa Strażnica, które właś-
ciwie wszystko wyjaśniają:

„Rok 1925 już niemal upłynął, a koniec jeszcze nie nadszedł!” (Strażnica, nr 21, 
1993, s. 12);

„Rok 1925 nadszedł i minął, lecz nic się nie zdarzyło” (Strażnica, nr 21, 1991, s. 26);
„Rok 1925 nadszedł i minął, a namaszczeni naśladowcy Jezusa jako klasa dalej 

przebywali na ziemi. Wierni mężowie czasów starożytnych – Abraham, Dawid i inni – 
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nie zostali wskrzeszeni, by się stać książętami na ziemi (Ps. 45:17). (…). Spodziewali się 
ujrzeć zmartwychwstanie »starożytnych osobistości« [takich jak Abraham]. (…) a prócz 
tego niektórzy przygotowywali się na powitanie wskrzeszonych bliskich.” (Dzieje Świad-
ków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika 
Świadków Jehowy na rok 1975, s. 65);

„Słudzy Jehowy wiązali też pewne nadzieje z rokiem 1925. Uważano, że (…) rozpo-
cznie się wielki pozaobrazowy Jubileusz, czyli tysiącletnie królowanie Chrystusa Jezusa. 
Wszakże sprawy potoczyły się inaczej” (Strażnica, Rok CV [1984], nr 16, s. 24–25).

Później Towarzystwo Strażnica zaczęło narzekać, iż pomimo, że „rok 1925” minął, 
nadal jest źle na świecie:

„Od roku 1925 uciemiężenie szerokich mas nie ustało i »słońce szatana« czyli panu-
jąca grupa nadal wysyła swoje palące promienie. Lud znajduje się w ogniu ucisku i ok-
rutnej niesprawiedliwości, zapalonym i podsyconym przez przywódców »chrześcijań-
stwa«. Ogień ten pali się dalej, aż to »słońce« czyli to towarzystwo samo się wypali” 
(Światło, 1930, t. 2, s. 31).

O doznanym zawodzie „roku 1925” przez głosicieli Towarzystwa Strażnica wspomi-
nają niektóre publikacje:

„Po roku 1925 w niektórych zborach we Francji i Szwajcarii gwałtownie obniżyła się 
liczba obecnych na zebraniach. Wielu doznało zawodu również w roku 1975, gdy nie 
spełniły się ich nadzieje związane z nastaniem Millennium. W rezultacie część osób 
opuściła organizację. (…) Chociaż w wyniku wspomnianych prób doszło do odsiewu 
i  niektórzy odpadli jak plewy podczas odsiewania pszenicy, drudzy jednak pozostali 
niezachwiani. Dlaczego? Opowiadając o przeżyciach własnych i innych w roku 1925, 
Jules Feller wyjaśnił: »Kto pokładał ufność w Jehowie, trwał niewzruszenie i dalej głosił«. 
Uświadomiono sobie, że został popełniony błąd, ale w żadnym razie nie zawiodło Słowo 
Boże, dlatego nie było najmniejszego powodu, by podupadać na duchu albo zwolnić 
tempo w dziele wskazywania na Królestwo Boże jako jedyną nadzieję dla ludzkości. 
Niektóre oczekiwania się nie ziściły, ale to nie znaczyło, że chronologia biblijna jest bez-
wartościowa” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 633);

„Toteż, jak wspomina Anna MacDonald, »rok 1925 był dla wielu braci bardzo 
smutny. Niektórzy się zgorszyli i utracili nadzieję. (…) Siostra, od której poznałam 
prawdę, napisała mi w liście, że to, o czym mi mówiła, było pomyłką…«.” (Dzieje Świad-
ków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika 
Świadków Jehowy na rok 1975, s. 65);

„Rok 1925 czasem rozdzielania (…) W całym kraju [w Polsce] część braci służyła 
Bogu przede wszystkim ze względu na nagrodę w niebie, którą według swego przekonania 
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mieli otrzymać najpóźniej w roku 1925. Kiedy rok ten minął, wielu osłabło duchowo lub 
nawet odpadło. W tym czasie bardzo zaktywizowały się różne ugrupowania opozycyjne, 
usiłujące podkopać albo wręcz przejąć nasze zbory. Trzy z nich przetrwały do chwili 
obecnej” (Rocznik Świadków Jehowy 1994, s. 187–188).

Trudno jest dziś określić, jaka ilość głosicieli opuściła Towarzystwo Strażnica po za-
wodzie „roku 1925”. Organizacja ta, jak się wydaje, sama nie posiada danych o tym zja-
wisku. Jednak wspomina ona na przykład czasy spadku dotyczące roku 1914 i 1918:

„(…) jak wynika z dostępnych zapisków, w roku 1918 liczba Badaczy Pisma Święte-
go uczestniczących w jakiejś mierze w głoszeniu drugim dobrej nowiny spadła na całym 
świecie – w porównaniu ze sprawozdaniem za rok 1914 – o 20 procent” (Świadkowie 
Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 425).

Jeśli chodzi o dane porównawcze z lat poprzedzających „rok 1925” i lat później-
szych, to Towarzystwo Strażnica podaje takie oto liczby:

lata 1893–1918 – 21 274 głosicieli (Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej, 1957 
cz. IV, s. 45);

[por. 1918 r. – 3868 głosicieli (Wspaniały finał Objawienia bliski!, 1993, s. 64)]
rok 1928 – 23 988 głosicieli (Wspaniały finał Objawienia bliski!, 1993, s. 64);
[por. 1928 r. – 44 080 głosicieli (Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose, 1959, s. 312)].
Widzimy w powyższym zestawieniu duże rozbieżności w przytaczanych liczbach, 

więc trudno ocenić wiarygodność tych danych. Prócz tego nie wiadomo do jakiego 
stanu wzrosła liczba głosicieli w samym „roku 1925”. Z tego też powodu nie można 
określić spadku ilości wiernych po zawodzie „kampanii milionów” w latach 1926–1927.

Wiele nie wyjaśniają też informacje o tym, „że w roku 1919 aktywnie świadczyło 
zaledwie jakieś 5700 głosicieli”, a „w ciągu trzech lat [do roku 1922] szeregi osób zwia-
stujących (…) niemal się potroiły” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 
1995, s. 425).

Jeszcze inne liczby przekazuje jedna z książek, która podaje liczbę uczestników Wie-
czerzy Pańskiej:

1922 r. – 32 661;
1923 r. – 42 000;
1924 r. – 65 105;
1925 r. – 90 434;
1926 r. – 89 278 („Bądź wola Twoja na ziemi”, 1964, rozdz. 13, par. 22).
Czyżby w roku 1926 tylko około 1150 osób opuściło Towarzystwo Strażnica?
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Odpowiedzialność za rok 1925

Po wielu latach odpowiedzialność za niepowodzenie związane z „rokiem 1925” 
zrzucano, tak na J. F. Rutherforda, jak i na „niektórych” szeregowych głosicieli oraz ich 
„wybujałe” oczekiwania. Przypomnijmy jednak, że „wszystkich” mobilizowano do na-
uczania o „milionach, które nie umrą” i „wszyscy” oni byli odpowiedzialni za wygłasza-
nie tego, co podało im kierownictwo Towarzystwa Strażnica:

„Wszystkich Badaczy Pisma Świętego zachęcano do wygłaszania takich wykładów, 
jak »Królestwo Szatana upada – miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą«.” 
(Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na pod-
stawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975, s. 58).

Po tym, gdy nic się nie wydarzyło w „roku 1925” Towarzystwo Strażnica, tak oto 
oceniło swoich głosicieli:

„Niektórzy się zgorszyli i utracili nadzieję. Spodziewali się ujrzeć zmartwychwstanie 
»starożytnych osobistości« [takich jak Abraham]. Zamiast uważać to za »prawdopodob-
ne«, wnioskowali, że jest to »pewne«, a prócz tego niektórzy przygotowywali się na po-
witanie wskrzeszonych bliskich” (Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany 
Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975, s. 65).

Czy jednak głosiciele byli głównymi winowajcami wiary w to, że „miliony nie umrą”? 
Owszem, powinni oni „wszystko badać”, a tylko szlachetne rzeczy zatrzymywać, ale 
skoro bezmyślnie przyjmowali wykładnię Towarzystwa Strażnica, stali się współwinny-
mi ogłaszania nieprawdy związanej ze zmartwychwstaniem proroków i końcem śmierci 
od „roku 1925”.

Jakże chętnie dziś Świadkowie Jehowy krytykują wiarę w duszę nieśmiertelną, po-
sługując się słowami szatana z raju: „Na pewno nie umrzecie!” (Rdz 3:4). Czyżby nie 
zauważali, jak to hasło diabła było podobne do ich zapewnienia „miliony obecnie żyjących 
nigdy nie umrą!”? Każdy, kto popatrzy na to z boku dostrzeże, że slogan Towarzystwa 
Strażnica zwielokrotnił nawet z dwóch osób do „milionów” obietnicę z tekstu Rdz 3:4.

Popatrzmy też jak cytowane powyżej słowa „Zamiast uważać to za »prawdopodobne«, 
wnioskowali, że jest to »pewne«”, dotyczące „roku 1925”, są podobne do tych, które 
przytaczało Towarzystwo Strażnica po niepowodzeniach związanych z „rokiem 1975”:
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„(…) powstały niemałe nadzieje związane z rokiem 1975. Podkreślano zarówno 
wtedy, jak i później, że taki rozwój wydarzeń jest możliwy. Niestety jednak równolegle 
z tą ostrożną informacją szerzyły się też inne wypowiedzi, które dawały do zrozumienia, 
iż spełnienie nadziei co do owego roku było nie tylko możliwe, ale wręcz prawdopodobne. 
Szkoda, że owe późniejsze sformułowanie jakby przesłoniły tamte ostrożne słowa 
i u wielu spotęgowały uprzednio rozbudzony nastrój oczekiwania” (Strażnica, Rok CI 
[1980], nr 23, s. 2–3).

Jeśli chodzi o prezesa J. F. Rutherforda, to częściowo zrzucono na niego odpowie-
dzialność za „rok 1925”, ale po wielu latach, a nie za jego życia!

Dopiero w latach 80. i 90. XX wieku przytoczono jego wypowiedzi o przyznaniu się 
do winy:

„W nawiązaniu do swych chybionych wypowiedzi, dotyczących roku 1925, przyznał 
pewnego razu wobec wszystkich w Betel: »Cóż, ośmieszyłem się«” (Strażnica, Rok CVI 
[1985], nr 14, s. 24; w angielskim odpowiedniku The Watchtower, 1.10.1984, s. 24 są tu 
mocniejsze słowa: I made an ass of myself. [„Zrobiłem z siebie osła”).

Oto drugi fragment z tym związany:
„Na przykład pewnego razu wypowiedział kilka dogmatycznych twierdzeń o tym, 

czego chrześcijanie mogą się spodziewać w roku 1925. Kiedy jego oczekiwania nie po-
twierdziły się, pokornie przyznał wobec bruklińskiej rodziny Betel, że się ośmieszył” 
(Strażnica, nr 23, 1993, s. 18; angielski odpowiednik The Watchtower, 1.12.1993, s. 18 ma 
tu mocniejsze słowa, że Rutherford zrobił z siebie głupca, błazna: For example, he once 
made some dogmatic statements as to what Christians could expect in 1925. When events 
failed to support his expectations, he humbly told the Brooklyn Bethel family that he had 
made a fool of himself.).

Wydaje się, że Towarzystwo Strażnica nie mówi całej prawdy w powyższych frag-
mentach, bo prócz tych rzekomych „kilku dogmatycznych twierdzeń”, Rutherford, jak 
widzieliśmy, wygłosił w latach 1918–1925 mnóstwo wykładów o „milionach, które nie 
umrą” i napisał osobiście kilka broszur na ten temat oraz dwie znane książki pt. Miliony 
ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą! (1920) i Harfa Boża (1921).

W innej publikacji, jeden ze znanych głosicieli, jakby ironiczne stwierdza, że oczekiwa-
nia „książąt” dotyczyły samego Rutherforda. Mówi on tylko o jego wierze w to, „że ksią-
żęta mieli powrócić następnego roku”. Czyżby prezes Towarzystwa Strażnica był w swej 
ufności w powrót proroków osamotniony? Oto wspomnienie dotyczące tamtych dni:

„W maju 1924 r. brat Rutherford podczas jednej z wizyt w Glasgow oznajmił w toku 
odbywającego się zgromadzenia, że jednego brata (…) wyśle do Afryki Południowej 
(…) brat Rutherford rzekł do mnie: »Słyszałeś moje wczorajsze powiadomienie o wysłaniu 
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jednego brata do Afryki Południowej. Czy miałbyś ochotę pojechać z nim?« (…) Gdy 
tego popołudnia potwierdziłem ową decyzję, między innymi powiedział: »George, to 
może być na jeden rok albo nieco dłużej«. Wciąż wierzył mocno, że książęta mieli po-
wrócić następnego roku i że rychło miały nastąpić wielkie zmiany” (Strażnica, nr 7, 
1957, s. 20–21 [ang. 1.12.1956]).

Jednak w tym samym artykule, głosiciel, którego wspomnienia spisano, zrzuca odpo-
wiedzialność za „rok 1925” nie na Rutherforda, ale na „organizację Pana”! Oto jego słowa:

„O tak, pokochałem teren, który w roku 1924 został mi przydzielony przez organiza-
cję Pana »na jeden rok albo nieco dłużej«. Potrwało »nieco dłużej«, lecz teraz, po blisko 
23 latach pracy na tamtym terenie nie tylko byłem gotów, ale nawet gorąco pragnąłem 
powrócić tam i pozostać tak długo jak to byłoby wolą Jehowy” (jw., s. 23).

Jak z powyższego widzimy, głównym odpowiedzialnym za „kampanię milionów” 
i „rok 1925” był prezes Towarzystwa Strażnica. Równocześnie jednak wszyscy, którzy 
wygłaszali wykłady o „milionach, które nie umrą” i rozprowadzali książki, broszury 
i czasopisma dotyczące tej problematyki, stali się współwinnymi rozgłaszania proroctw, 
które się nie spełniły.

Reinterpretacja daty i wyliczenia

Reinterpretacji wyliczenia „roku 1925” Towarzystwo Strażnica dokonywało na 
różne sposoby i w kilku publikacjach. Albo usuwano niektóre fragmenty z dodruków 
książek, albo nastemplowano pewne słowa na pierwotną treść, albo wreszcie, gdy 
w publikacji nie padała wprost data „1925”, ale słowa „kilka lat”, po prostu drukowano ją 
nadal, bo była ona ciągle aktualna!

Dokonana Tajemnica
Oto tekst pierwotny i zmiana, jaką wprowadzono w nowszej edycji tej książki:
„(…) wszystkie fazy upadku Babilonu nie prędzej się dokonają, aż upłynie dziesięć i pół 

roku od jesieni 1914 r.” (Dokonana Tajemnica, 1923, s. 213; por. edycja ang. 1917, s. 178);
„(…) wszystkie fazy upadku Babilonu nie prędzej się dokonają, aż upłynie dziesięć 

i  pół roku od jesieni 1920 r.” (Dokonana Tajemnica, bez daty wydania, s. 66 [duży 
format, tzw. ZG]).
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W edycji angielskiej książki pt. Dokonana Tajemnica z roku 1917 występują też dwa 
fragmenty, których nie zawiera już polska edycja z roku 1925, a które wspominają „rok 
1925”. Pierwszy z cytowanych urywków występuje za to w polskiej publikacji (z roku 
1919), która stanowi część tej książki. Według niej właśnie przełożymy i przekazujemy 
tekst angielski:

„Świątnica ta (…) i kapłańskie pokolenie stanowią typ i symbol »przyszłych dóbr« 
po wojnach, rewolucyi i anarchii okresu między rokiem 1914 a 1925” (Księga Prorocka 
Ezechiela, 1919, s. 260; por. The Finished Mystery, 1917, s. 569).

Zmieniony fragment wyglądał zaś następująco:
„Świątnica ta (…) i kapłańskie pokolenie stanowią typ i symbol »przyszłych dóbr« po 

wojnach, rewolucyi i anarchii minionego czasu ucisku” (Dokonana Tajemnica, 1925, s. 664).
Oto drugi zmieniony fragment, którego treść przekazujemy w języku oryginalnym 

i w tłumaczeniu (treść podkreślona jest opuszczona w edycji z roku 1925):
(…) and we therefore expect three and a half years of proscription of the Truth, from 

the spring of 1918 to the fall of 1921. This will give the Great Company splendid opportuni-
ties for martyrdom and allow another three and a half years, to the spring of 1925, for the 
world to think the matter over, by which time, doubtless, they will be quite ready to listen 
to the voice that speaketh from Heaven. – Heb. 12:19” (The Finished Mystery, 1917, s. 177).

Tłumaczenie: „(…) a zatem możemy się spodziewać, że prawda będzie zakazana 
przez trzy i pół roku, od wiosny 1918 roku, do jesieni 1921. Da to Wielkiej Kompanii 
wspaniałą sposobność do męczeństwa i przez kolejne trzy i pół roku do wiosny 1925 
roku pozwoli światu przemyśleć tę kwestię, dlatego niewątpliwie będzie on całkowicie 
gotowy do wysłuchania głosu, który mówi z nieba. – Hebr. 12:19”.

Widać z powyższego, że Towarzystwo Strażnica, zapewne celowo, usunęło pewne 
fragmenty, by dostosować książkę do nowych warunków.

Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą!
Ciekawej reinterpretacji tekstu Towarzystwa Strażnica dokonano w edycji angiel-

skiej książki pt. Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą! Skoro nakład tej publi-
kacji nie został przed rokiem 1925 wyczerpany, to w pozostałych angielskich egzempla-
rzach na liczbę „1925” nastemplowano słówko soon (wkrótce). W ten sposób 
„uaktualniono” jej treść i można było rozkolportować ją do końca. Oto przykłady:

„(…) przeto możemy spodziewać się w roku 1925-ym powrotu tych wiernych 
mężów Izraela ze stanu śmierci, gdy zostaną wskrzeszeni do życia i przywróceni do do-
skonałego stanu ludzkiego” (jw., s. 60 [wydanie polonijne, s. 77]).
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W tym tekście w edycji angielskiej (s. 88) na dacie „1925” nastemplowano słowo soon.
„Możemy przeto z ufnością oczekiwać, że rok 1925-y zaznaczy się powrotem Abra-

hama, Izaaka, Jakóba i wiernych proroków Starego Zakonu, a mianowicie tych których 
Apostoł wymienia w jedenastym rozdziale listu do Żydów – do stanu ludzkiej doskona-
łości” (jw., s. 60–61 [wydanie polonijne, s. 79]).

W tym tekście w edycji angielskiej (s. 89) na dacie „1925” nastemplowano słowo soon.
„(…) że nowy ład nastaje, oraz że rok 1925-ty zaznacza się zmartwychwstaniem 

wiernych i zasłużonych mężów starożytności i początkiem odbudowy” (s. 65).
W tym tekście w edycji angielskiej (s. 97) na dacie „1925” nastemplowano słowo soon.
Oczywiście nie wszędzie dało się wstawić angielskie słowo soon, za „rok 1925”, bo prze-

cież podawano też metodę wyliczenia tej daty, więc tam pozostawiono tekst bez zmian:
„Ten okres czasu zacząwszy się od 1575 roku przed Rokiem Pańskim 1-ym z ko-

nieczności przywiodły nas do jesieni 1925-go roku, o którym to czasie symbol się kończy 
a jego wielki antysymbol się zaczyna. Czegóż tedy mamy się spodziewać? W symbolu 
musiało być kompletne przywrócenie, a zatem wielki antysymbol musi zaznaczyć się 
początkiem przywrócenia wszechrzeczy” (jw., s. 59).

W tym tekście w edycji angielskiej (s. 88) na dacie „1925” nie nastemplowano słowo soon.
Dodajmy tu, że egzemplarze z tekstem zmienionym nie różniły się datą wydania 

(1920), a jedynie czasem opuszczenia magazynów Towarzystwa Strażnica. W tych, które 
pozostały na składzie, dopiero gdy minął „rok 1925” zamieszczano korektę o wspo-
mniane angielskie słowo (przykładowe fotokopie stron zmienionych zamieszczone są 
w książce pt. Nasi Przyjaciele: Świadkowie Jehowy, E. B. Price, tłum. Z. Makarewicz, 1996).

Być może właśnie z takim zmienionym egzemplarzem zetknął się w roku 1929 jeden 
z późniejszych głosicieli, który był tą publikacją oczarowany:

„Latem 1929 roku, gdy miałam dwa latka, mojemu tacie, Matthew Allenowi, przyda-
rzyło się coś wspaniałego. Nabył książkę Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą!, 
wydaną przez Badaczy Pisma Świętego, jak wówczas nazywano Świadków Jehowy. 
Skwapliwie zabrał się do lektury i po przeczytaniu zaledwie kilku stron wykrzyknął: »To 
najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek czytałem!«” (Strażnica, nr 17, 2002, s. 25).

Inna, późniejsza głosicielka, także w swym egzemplarzu omawianej książki, być 
może miała słówko soon (wkrótce), zamiast „roku 1925”:

„Nasza rodzina mieszkała w Fort Frances (…), kiedy to w roku 1926 mama otrzymała 
od Badaczy Pisma Świętego (jak wówczas nazywano Świadków Jehowy) książkę Miliony 
ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą! Z wielkim zainteresowaniem ją przeczytała 
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i jeszcze w tym samym tygodniu wzięła udział w grupowym studium Biblii za pomocą 
czasopisma Strażnica” (Strażnica, nr 1, 1995, s. 20).

Jeśli w tej książce, zamiast „roku 1925” owi czytelnicy znaleźli słówko soon (wkrót-
ce), wszystko staje się jasne, a ich fascynacja nią była po części usprawiedliwiona.

Być może prezes J. F. Rutherford miał też na myśli wersję swej książki ze wstawio-
nym słówkiem soon (wkrótce), kiedy w roku 1926 odpowiadał na pytanie głosiciela:

„Pytanie: Czy starożytni święci powrócili?
Odpowiedź: Oni nie powrócili. Nikt nie widział ich i byłoby rzeczą nierozsądną tak 

głosić. W broszurze »Miljony« było powiedziane że możemy się słusznie spodziewać ich 
powrotu wkrótce po roku 1925, lecz to orzeczenie było tylko wyrażoną opinią; ponadto 
nie jest bardzo daleko po roku 1925” (Strażnica, 1.08.1926, s. 228 [ang. 1.07.1926]).

Jeśli prezes Towarzystwa Strażnica nie mówił o wersji zmienionej, to po prostu mijał 
się z prawdą, czy nawet kłamał, gdyż oryginał tej publikacji nie posiadał takiej treści, 
o której Rutherford wspominał (patrz rozdział Rok 1920 – Miliony ludzi z obecnie żyją-
cych nigdy nie umrą!).

Harfa Boża
Harfa Boża (1921) była książką uniwersalną, ponieważ nie zawierała określenia „rok 

1925”, ale tylko termin „kilka lat”. W związku z tym, choć uczyła ona o „milionach, które 
nie umrą”, można ją było drukować przez wiele następnych lat, aż inne nauki z niej się 
zdezaktualizowały. I rzeczywiście w języku polskim wydawano ją aż do roku 1930, a po 
angielsku nawet do roku 1940. Przypominamy z niej skrótowo charakterystyczne uni-
wersalne zdania:

„Abraham, Izaak, Jakób i inni wierni prorocy, wzmiankowani przez Apostoła w liście 
do Żydów, 11 rozdziale, mają obietnicę lepszego zmartwychwstania (…) Ci wierni mę-
żowie będą z powrotem przy życiu na ziemi za kilka lat i stanowić będą klasę legalnych 
przedstawicieli Chrystusa na ziemi” (Harfa Boża, 1929, s. 352 [w ang. edycji z roku 1928 
usunięto już słowa „za kilka lat”, choć w edycji z roku 1927 jeszcze one widnieją]);

„Dowody w tem dziele przytoczone wykazały, że stary świat (społeczny i polityczny 
ustrój) zaczął przemijać w roku 1914, a całkiem przeminie w kilku następnych latach” 
(jw., s. 345).

Jednak tę publikację też z czasem dostosowano do nowej sytuacji i z okładki oraz strony 
tytułowej angielskiej edycji książki pt. Harfa Boża z roku 1928 zniknęła obietnica „Dowody 
potwierdzające że miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą” (w polskiej edycji z roku 
1929 zachowano te słowa tylko na stronie tytułowej, a w edycji z roku 1930 usunięto je).
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Pożądany rząd
W roku 1924 Towarzystwo Strażnica wydało broszurę pt. Pożądany rząd, która przy-

taczała pewne słowa (nieznacznie zmienione) z książki pt. Harfa Boża (1921). Ale o ile 
ta książka z roku 1921 zapowiadała przybycie patriarchów za „kilka lat”, co mogło wska-
zywać na „rok 1925”, to broszura z roku 1924, mówiąca o „kilku latach”, mogła już od-
suwać ich zmartwychwstanie na lata późniejsze. Oto słowa z niej:

„Ponieważ Abraham, Izaak, Jakób i inni wierni prorocy, wzmiankowani przez Apo-
stoła w liście do Żydów, jedynastym rozdziale, mają obietnicę lepszego zmartwychwsta-
nia, ponieważ Prorok twierdzi, iż ci mają być książętami, czyli władcami po wszystkiej 
ziemi (Psalm 45:17), należy się spodziewać, że oni pierwsi zmartwychwstaną na warun-
kach nowego przymierza. Zatem rozsądnem jest spodziewać się ich obecności na ziemi 
w początkach restytucyi. Ci wierni będą z powrotem przy życiu na ziemi za kilka lat 
i stanowić będą klasę legalnych przedstawicieli Chrystusa na ziemi. Będą oni widzialny-
mi przedstawicielami królestwa niebieskiego, którym Chrystus, pod swoim nadzorem, 
powierzy sprawy świata” (Pożądany rząd, 1924, s. 30).

Droga do raju
Uniwersalną stała się też angielska książka pt. Droga do raju, wydana w roku 1924, 

która zawierała już nie określenie „rok 1925” dla zmartwychwstania patriarchów, ale 
zwroty „wkrótce po roku 1925” lub „w latach 1925–1926”! Dzięki niej można było odsu-
wać kwestię oczekiwanego nowego świata. I choć wydano jeszcze jej edycję z roku 1925, 
to nie było potrzeby wprowadzać do niej poprawek. Obszerne fragmenty tej publikacji 
cytowaliśmy powyżej w rozdziale Rok 1924 – Pierwsze wątpliwości.

Strażnica
Czasopisma Towarzystwa Strażnica zabezpieczyły się przed nagłym krachem „roku 

1925” poprzez zamieszczenie alternatywnego wyliczenia wskazującego na „rok 1926”. 
Oto przykład:

„Naczynia 2,901, plus 1,000 plus 30 plus 29, jakie były wzmiankowane stanowią 
liczbę naczyń 3,960, która akuratnie odpowiada na liczbę lat od czasu zaratyfikowania 
Przymierza Abrahamowego, w roku 2035 przed Chrystusem, do czasu gdy Abraham 
odziedziczy obiecaną ziemię, na wiosnę w roku 1926 (2034 3/4 plus 1925 1/4 równa się 
na 3960 lat) – Zobacz Z. [Strażnica] 1923, 351, 352” (Strażnica, 15.02.1924, s. 64 [ang. 
15.01.1924]).
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Inne tego typu teksty zamieściliśmy w rozdziale pt. Rok 1926 – Kolejne daremne 
oczekiwanie.

Również wcześniejsze wypowiedzi Towarzystwa Strażnica (z lat 1919–1922 i 1924–
1925) o „kilku latach”, pozwalały mu jakby wydłużyć czas oczekiwań na okres tuż po 
roku 1925:

„Wykazaliśmy już (Tom II), że »Nadszedł czas« i że wypadki dnia Jehowy nawet teraz 
zbliżają się coraz bardziej do nas. Kilka lat następnych z konieczności muszą posłużyć do 
dojrzewania pierwiastków, jakie obecnie pracują w kierunku przepowiedzianego ucisku; 
stosownie do niezawodnych słów proroctwa, obecne pokolenie będzie świadkiem strasz-
liwego kryzysu i przejdzie przez decydujące starcie” (Strażnica, 1.02.1919, s. 36);

„Te linie walki codziennie stają się coraz bardziej wyraźne. W każdym razie Arma-
gieddon nie może jeszcze stoczyć swej Walki. Czasy pogaństwa mają przed sobą jeszcze 
kilka lat” (Strażnica, 15.02.1919, s. 63);

„Ponieważ spodziewamy się, że święci starego testamentu będą za kilka lat z powro-
tem na ziemi, właściwą jest rzeczą pouczać dzieci, aby przygotowały się z całą znajomoś-
cią Boskich zarządzeń do objęcia takiej służby, jaką mogą im przeznaczyć święci starego 
testamentu. Żadne inne stanowisko nie może być lepsze dla naszego dziecka, jak służyć 
pod rozkazami Abrahama lub innego starożytnego świętego” (Strażnica, 15.05.1922, 
s. 153 [ang. 1.04.1922]);

„Obecnie toczy się walka decydująca i zwycięstwo jest pewne, albowiem jest to tylko 
sprawa kilku lat, gdy Szatan będzie skrępowany” (Strażnica, 1.12.1922, s. 380 [ang. 
1.11.1922, s. 347 – w języku angielskim są tu mocniejsze słowa: few short years tzn. 
„kilku krótkich lat”]);

„Coraz więcej miłości potrzeba już teraz, gdy pozostaje już tylko kilka krótkich lat, 
nim chwalebne Słońce Sprawiedliwości zabłyśnie w pełnej jasności zebraniu i pojedna-
niu się chętnych i posłusznych na całym świecie” (Strażnica, 15.06.1923, s. 180 [ang. 
1.05.1923]);

„Nie wystarczy tak rozumieć: »Rok 1925-ty nadchodzi, a praca nie będzie i tak 
ukończona w tymże roku, przeto można będzie cokolwiek sfolgować na chwilę i nieco 
później podjąć pracę«. A któż to może wiedzieć, że praca kościoła Bożego po tej stronie 
zasłony nie będzie kompletnie wykończona właśnie roku 1925-go? (…) Przypuśćmy, iż 
Pan nasz 1925-go roku oznajmi ludowi swemu, że potrzeba kilka lat więcej na świade-
ctwo narodom zanim wszystkie członki ciała przemienione zostaną w chwalebne istoty 
duchowe? Czy prawdziwi i szczerzy poddani w skutek tego mieliby się okazać krnąbrny-
mi?” (Strażnica, 1.08.1924, s. 227 [ang. 15.07.1924]);
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„Pan jest obecny w swej świątyni. Król i jego królestwo jest tuż. Czy cały kościół 
będzie wzięty za wtórą zasłonę w 1925 lub nie, jest to sprawą mało znaczącą. Jeśli tylko 
uznajemy żeśmy znaleźli bezpieczne ukryte miejsce w Panu i że nam zostało zlecone być 
jego świadkami i wówczas niechaj to nas ucieszy i z radością wykonując błogosławione 
obowiązki udzielone nam czy to kilka miesięcy jeszcze, lub też kilka lat po tej stronie 
zasłony” (Strażnica, 15.09.1925, s. 280 [ang. 15.08.1925]).

W niewiele lat po „roku 1925” data ta stała się całkowicie nieprzydatna. Pojawiły się 
bowiem nowe oczekiwania związane z innymi latami (lata 30. i 40. XX wieku, później 
rok 1975). Towarzystwo Strażnica poprawiło też swoją chronologię i przedstawiło to 
w skrócie następująco:

„Później, w latach 1935–1944, ponowne przeanalizowanie całej chronologii biblijnej 
ujawniło, iż o przeszło cały wiek wypaczyło ją niewłaściwe tłumaczenie Dziejów Apo-
stolskich 13:19, 20 w Biblii króla Jakuba, a także inne czynniki. Doprowadziło to potem 
do poglądu – traktowanego czasem jako możliwość, a czasem jako coś pewniejszego – 
że skoro siódme tysiąclecie historii ludzkiej miało się rozpocząć w roku 1975, to właści-
wie od tego czasu mogłyby też zacząć się rozgrywać wydarzenia związane z nastaniem 
Tysiącletniego Panowania Chrystusa” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 
1995, s. 632–633).

Okres siedmioletni
Wspomnieliśmy w rozdziale Inne metody wyliczenia roku 1925, że Towarzystwo 

Strażnica w swoich obliczeniach stosowało kiedyś ‘dodawanie’ okresów 3,5 i 7 letnich. 
Wydaje się, że i w przypadku „roku 1925” zastosowało ono ten manewr, co pozwoliło na 
przesunięcie ‘końca’ na rok 1932:

„Tacy nauczali, że Bóg wnet wywróci nominalne chrześcijaństwo. Wielu uwydatnia-
ło rok 1925 jako tę datę, a gdy to nie uiściło się o tej porze, posunięto czas do 1932. Rok 
1932 tak samo nastał i minął, a nominalne chrześcijaństwo nadal pozostawało przy 
egzystencji. Wtedy było odkryte, że nominalne chrześcijaństwo będzie zachowane przez 
pewien czas na pożytek klasy Jonadaba…” (Strażnica, 1.05.1938, s. 134–135 [ang. 
15.02.1938, s. 54–55]).

Jednak zgodnie ze swoją zasadą, organizacja Świadków Jehowy miała też i inne ro-
dzaje wyliczeń, które miały potwierdzać lata 1931–1932, gdy minął „rok 1925”:

„Czas ustanowienia Królestwa w mocy jest wskazany jako »czternastego roku po 
uderzeniu miasta« (Chrześcijaństwa) – czyli w trzynaście lat po roku 1918, to jest 1931. 
– Ezech. 40:1” (Dokonana Tajemnica, 1925 [ang. 1917], s. 664).
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Ten sam tekst z angielskiej edycji z roku 1918 nie zapowiadał daty 1931, ale rok 1932:
The Time of the establishment of the Kingdom in power is indicated as ‘in the fourte-

enth year after that the city (Christendom) was smitten’ — or thirteen years after 1918 viz.. 
in 1932. – Ezek. 40:1 (The Finished Mystery, 1918, s. 569).

Reinterpretacja jubileuszy

W jednym z rozdziałów zapoznaliśmy się z dwiema datami Towarzystwa Strażnica 
dotyczącymi „roku jubileuszowego”. Chodzi o lata 1874 i 1925 (patrz rozdział Wylicze-
nie „lat jubileuszowych” 1874 i 1925).

Wydaje się, że już w roku 1925 organizacja ta rozpoczęła reinterpretować kwestię 
„roku jubileuszowego”. Oto według wydanej w tymże roku książce pt. Comfort for the 
Jews (Pociecha dla Żydów [brak po polsku]) jubileusz nie miał już objawiać się zmar-
twychwstaniem Abrahama, zabraniem do nieba, końcem śmierci dla sprawiedliwych 
i innymi błogosławieństwami, ale szerokim „głoszeniem Żydom”! Jedna z publikacji tak 
to relacjonuje:

„W trzecim od końca paragrafie tej książki powiedziano: »Nadszedł dzień jubileu-
szu; dobra nowina musi dotrzeć do ludu Izraela, a następnie do wszystkich ludów ziemi. 
Zobacz Psalm 89:16«. Później materiał z książki Pociecha dla Żydów został włączony do 
większej książki oprawnej pt. Życie, którą otrzymaliśmy 15 lipca 1929 roku, aby ją roz-
powszechniać głównie wśród Żydów” (Strażnica, nr 1, 1967, s. 8).

Dwa fragmenty z tej książki cytowaliśmy powyżej w rozdziale Rok 1925 – Wygasza-
nie oczekiwań.

W roku 1926, a więc już po fakcie (po zakończeniu „roku 1925”), Towarzystwo 
Strażnica dokonało kolejnej reinterpretacji roku jubileuszowego. Wydarzeniem, które 
miało potwierdzać „rok 1925” i jubileusz, miało być na przykład otwarcie linii pasażer-
skiej dla statków z USA do Palestyny i początki odbudowy w Palestynie (!):

„Ponadto system jubileuszów, który Bóg był zarządził dla Żydów w Palestynie 
i według którego winni byli dozwalać odpoczywać ziemi co pięćdziesiąty rok i przywracać 
każdemu utracone mienie, dosiągnął szczytu w roku 1925. (…) Ten okres 3500 lat skoń-
czył się w roku 1925. Dlatego rok 1925 stanowi ważną datę w dziejach ludzkości, a szcze-
gólnie w dziejach Żydów i należałoby się spodziewać, że w roku 1925 stanie się coś 
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niezwykłego, dotyczącego Żydów. W dniu 12 marca 1925 roku (…) otwarło linję 
z Nowego Yorku do Palestyny. (…) W każdym miesiącu osiedla się teraz pokaźna liczba 
Żydów w Palestynie i odbudowa ziemi świętej dopiero w roku ubiegłym na dobre się roz-
poczęła” (Złoty Wiek, 1.07.1926, s. 21).

„Wobec tego pozafiguralny jubileusz miał nastąpić w 3500 lat potem to jest od pierw-
szego października na 1575 lat przed narodzeniem Chrystusa, albo skończyć się pierw-
szego października 1925 R.P.; i co jest godnem uwagi, to fakt, że w owym czasie Żydzi 
zaczęli powracać do ich obiecanej ziemi, – Palestyny. W tym roku, 1925, z górą 40,000 
Żydów powróciło do swej ojczystej ziemi. (…) To dowodzi, że Wielki Oswobodziciel 
jest obecny i że czasy Restytucji przyszły, o których opowiadali wszyscy święci prorocy. 
– Dzieje Ap. 3:19–21” (Złoty Wiek, 1.09.1927, s. 468).

Przytaczamy teraz wspominaną powyżej książkę pt. Życie (1929), by zobaczyć 
w szczegółach, jak komentowano w niej „rok jubileuszowy” 1925:

„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 materjał dowodowy odnośnie 
roku 1925 przytoczony zostaje poniżej” (Życie, 1929, s. 149);

„Fakt, że te lata jubileuszowe powinny były być powtarzane co pięćdziesiąty rok sie-
demdziesiąt razy, dowodzi, że rok jubileuszowy był obrazem. Siedemdziesiąt razy po 
pięćdziesiąt stanowi 3500. Doliczając te 3500 lat do roku 2553 po Adamie, dochodzimy 
do roku 6053 po Adamie. Jeżeli te daty wyrażamy podług nowoczesnej rachuby czasu, 
znajdujemy, że Izraelici wiosną roku 1575 przed Chr. weszli do Palestyny, a gdy dolicza-
my te 3500 lat, to jest czas przepisanych przez zakon obrazowych okresów jubileuszo-
wych, prowadzi nas to do roku 1925 po Chr. Innemi słowy, rok 6053 po Chr. są jedną i tą 
samą datą. Czego więc należało się spodziewać przy końcu roku 1925? Można to poznać 
z danego Izraelitom przez Mojżesza zakonu: »W tym roku miłościwym (jubileuszo-
wym) wróci się każdy do posiadłości swojej.« Zakon wyraża tutaj, że rok jubileuszowy 
jest czasem restytucji. Ponieważ restytucja, jak to zupełnie jasno widać, jest zamierzo-
nem błogosławieństwem w danej Abrahamowi przez Boga obietnicy i ponieważ wszy-
scy prorocy od Samuela do Malachjasza przepowiadali przyszłe czasy restytucji wszyst-
kich rzeczy, przeto wynika z tego, że początek pozaobrazowego czasu jubileuszowego 
oznacza początek czasów restytucji” (jw., s. 158–159);

„Jeżeli więc koniec roku 1925 oznacza koniec ostatniego okresu jubileuszowego, to 
z tego wynika, że możemy się spodziewać, iż ludzie zaczną zdobywać znajomość odnośnie 
zamiaru Bożego przeprowadzenia restytucji. Żydom łaska najpierw ma się dostać 
w udziale, a potem wszystkim innym, którzy słuchają Pana. Bez znajomości nie mogło-
by być restytucji, tak samo jakby to było niemożliwe dać komuś coś, a onby o tem nic nie 
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wiedział. Dar jest ugodą i pierwszym oraz ważnym warunkiem przytem jest, że zarówno 
dawca jak i obdarzony wiedzieć muszą o darze. Od roku 1925 miało miejsce większe 
zwiastowanie prawdy odnośnie rządu Jehowy, aniżeli kiedykolwiek przedtem. Zwiasto-
wanie to wspaniale posuwa się naprzód, a gdy dzieło to będzie dokonane, rozpocząć się 
musi restytucja ludzi” (jw., s. 160).

Widzimy z powyższego materiału, że nowa wykładnia o „roku jubileuszowym” nie 
wspomina już nic o „milionach, które nie umrą” i zmienia znaczenie „roku 1925”, choć 
go zachowuje. Odtąd akcentuje się nie to, że zmartwychwstaną patriarchowie, ale to, iż 
od „roku 1925 miało miejsce większe zwiastowanie prawdy odnośnie rządu Jehowy, ani-
żeli kiedykolwiek przedtem” (jw., s. 160). Ciekawe, że tego ostatniego zdania nie zawie-
rała wydana jeszcze w roku 1925 książka pt. Comfort for the Jews (Pociecha dla Żydów), 
która posiada identyczny fragment, poprzedzający te słowa, jak zamieszczony w książce 
pt. Życie (1929).

Również samą restytucję ogółu ludzkości cytowana książka jakby odsuwała w czasie:
„We właściwym czasie i właściwym sposobem Bóg da człowiekowi zupełną sposob-

ność do korzystania z błogosławieństw restytucji” (Życie, 1929, s. 21).
Jeszcze w roku 1930 (już prawdopodobnie ostatni raz) enigmatycznie przedstawiono 

nowe oczekiwania związane z rokiem 1925:
„(…) od roku 1575 przed Chr., dochodzimy do roku 1925 po Chr., kiedy miały się 

rozpocząć »przyszłe dobra«, to jest to, co rok jubileuszowy zobrazował. I w samej rzeczy 
konstatujemy od tego czasu wielki ruch wolnościowy, który ogarnął niemal wszystkie 
ujarzmione narody” (Złoty Wiek, 15.06.1930, s. 183).

Wydaje się, że kwestię „roku jubileuszowego” względem Żydów Towarzystwo Straż-
nica zarzuciło w roku 1932, o czym wspomina w jednej z publikacji:

„W owym czasie błędnie odnosiliśmy proroctwa z Pism Hebrajskich do Izraela cie-
lesnego. Jednakże w roku 1932 Jehowa pozwolił nam zrozumieć, że dotyczą one Izraela 
duchowego” (Strażnica, Rok CVIII [1987], nr 18, s. 25–26; por. Strażnica, nr 10, 1995, 
s. 19–20; Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 141).

Nowe jubileusze
Następnym krokiem Towarzystwa Strażnica było wprowadzenie nowej interpretacji 

„roku jubileuszowego”. Takiej, która nie miała już nic wspólnego z „rokiem 1925”! 
Wydaje się, że ostatni raz tę datę połączono z jubileuszem w roku 1930:

„Początek wielkiego roku jubileuszowego przypadł na rok 1925 i rok ten zapo-
wiedziany też został w słusznym czasie. Władcy świata nie zwracali jednak uwagi na 
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przykazanie Boże co do »obwołania wolności na ziemi« (3 Mojżeszowa 25:10)” (Światło, 
1930 t. 1, s. 135–136).

Później nie stosowano już jakiegoś specyficznego wyliczenia, lecz zadowalano się tylko 
ogólnym stwierdzeniem, że jubileusz był zapowiedzią czy obrazem „Tysiącletniego Pa-
nowania Chrystusa” (The Golden Age, 20.05.1936, s. 540; por. The Watchtower, 1.03.1934, 
s. 78; Religion, 1940, s. 164).

Również łączono jakby zaistniały już jubileusz z nową nauką z roku 1929 dotyczącą 
tekstu Rz 13:1:

„Trąbienie w trąbę jubileuszową okazuje się znaczyć dla ostatka jak następuje: Wyż-
szemi władzami nie są władcy tego świata, jak niekiedy myśleliśmy. Ci władcy są agen-
tami szatana. Wyższemi władzami są Jehowa Bóg i Jezus Chrystus. Jedynie w ostatnich 
latach ci z ostatka przyszli do znajomości o tej wielkiej prawdzie i odtąd rozpoznali, że 
są wolni od władz światowych i od żelaznych kajdanów rządu światowego…” (Strażnica, 
15.06.1936, s. 186).

Poniżej ukazujemy, jak kształtowała się nauka tej organizacji związana z jubileusza-
mi. W największym skrócie Towarzystwo Strażnica zmianę w podejściu do „roku jubi-
leuszowego” przedstawiło następująco:

„Nieco lepiej zrozumiano też, czego pierwowzorem był jubileusz. (…) Przez długi 
czas sądzono, że wyobrażał on Tysiącletnie Panowanie Chrystusa. W ostatnich latach 
zauważono jednak, iż odpowiednik jubileuszu w rzeczywistości rozpoczął się w dniu 
Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e. z chwilą wylania ducha świętego (…) (Strażnica numer 3 
z 1987, strony 16–27)” (Strażnica, nr 10, 1995, s. 24).

Ale choć zmieniono pogląd o jubileuszu w stosunku do klasy niebiańskiej, to jednak, 
jak zauważymy, klasa ziemska nadal czeka na „rok jubileuszowy” w Tysiącletnim Króle-
stwie Chrystusa.

Jak widzimy ten ostateczny (?) pogląd ukształtował się u Świadków Jehowy dopiero 
w roku 1987, co też potwierdza Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986–
2000 (2003), który wymienia „chrześcijański jubileusz” w rozdziale Kształtowanie się 
wierzeń pod rokiem 1987 (s. 96).

W tabeli przedstawiamy zmieniające się poglądy Towarzystwa Strażnica, dotyczące 
„roku jubileuszowego”. Pomijamy tu dwa pierwsze jubileusze związane z latami 1874 
i 1925 oraz korygowaną wersję jubileuszu „roku 1925”.
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Pokolenie  
roku 1914

„Po dziewiętnastu stuleciach, w ciągu których ludzkość na ogół cierpiała 
i wzdychała (…) nadszedł TERAZ czas na roztrąbienie dobrej nowiny 
o wielkim roku jubileuszowym nowego świata. (…) Tej pierwszej wojnie 
światowej towarzyszyły trwogi braku żywności, zarazy, trzęsienia ziemi, 
gwałtowne prześladowania prawdziwych chrześcijan, będących dziedzi-
cami Królestwa Bożego, bankructwo wszystkich wysiłków pokojowych 
i sojuszów, które miały zabezpieczyć pokój, oraz wzrastający strach naro-
dów, które nie znają wyjścia środkami ludzkimi. 
WSZYSTKIE te doświadczenia naszej generacji przepowiedziane zostały 
przez Jezusa Chrystusa celem znamionowania naszego czasu jako »czasu 
końca« świata szatana, w którym Królestwo Boże panuje pośród wszyst-
kich swych widzialnych i niewidzialnych nieprzyjaciół. Jezus powiedział: 
»Kiedy widzicie wydarzające się te rzeczy, wiedzcie, że królestwo Boże 
jest blisko. Prawdziwie mówię wam: To pokolenie żadnym sposobem nie 
przeminie, aż wszystkie rzeczy się wydarzą.« Łuk. 21:31, 32” (Strażnica, 
nr 1, 1952, s. 12 [ang. 1.08.1951]).

Rok 1975 „Według tej godnej zaufania chronologii biblijnej 6000 lat od stworzenia 
człowieka skończy się w roku 1975, a siódme tysiąclecie dziejów ludzkich 
rozpocznie się jesienią 1975 roku n.e. (…) Jakże dobrze byłoby, żeby 
Jehowa Bóg uczynił to nadchodzące tysiąclecie sabatnim okresem odpo-
czynku i wyzwolenia, wielkim sabatem roku jubileuszowego, w którym 
na całej ziemi nastąpiłoby ogłoszenie wolności wszystkim jej mieszkań-
com! Byłoby to dla ludzkości coś niezwykle aktualnego” (Życie wieczne 
w wolności synów Bożych, 1970, s. 20–21); „KOŃCZY SIĘ OKRES 6000 
LAT DZIEJÓW LUDZKOŚCI. Szybko nadchodzi czas urzeczywistnienia 
tego, czego proroczym cieniem był jubileuszowy rok wolności, która ma 
być obwołana na całej ziemi wszystkim ludziom dręczonym teraz przez 
wiele rzeczy, które ich podbijają w niewolę. Z uwagi na sytuację, jaka 
zaistniała na całej ziemi, oraz z uwagi na panujące na świecie stosunki 
wydaje się, że nadejście wyzwolenia, jakie sprawiał rok jubileuszowy, jest 
sprawą nader pilną. Najstosowniejszą chwilą na to byłaby niewątpliwie 
najbliższa przyszłość. Spisane Słowo Boże wskazuje, że właśnie tak 
będzie. Upłynęła już znaczna część dwudziestego wieku naszej ery” 
(jw., s. 19).
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Pokolenie  
roku 1914

„Dowody wskazują jasno, że ten chwalebny »jubileusz« odpocznienia jest 
bardzo bliski. (…) Obejmuje to także dobrą nowinę o wyzwoleniu przez 
symboliczny »jubileusz« tysiącletniego panowania Chrystusa nad ziemią. 
(…) W dalszych swoich słowach Jezus wskazał, że ci, którzy dają dziś 
posłuch tej dobrej nowinie, doczekają się wielkiego »jubileuszu«.  
Wyjawił słuchaczom: »Gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko 
jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokole-
nie, aż się wszystko stanie«.” (Strażnica, Rok XCIX [1978], nr 22, s. 24); 
„Ten symboliczny rok jubileuszowy to tysiącletnie panowanie Królestwa 
Chrystusowego” (jw., s. 23).

Rok 33 „Dla pomazańców jako grupy chrześcijański jubileusz rozpoczął się 
w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e. A co z »drugimi owcami«, spodzie-
wającymi się żyć wiecznie na ziemi? (Jana 10:16). Dla nich czasem 
odnowy i wyzwolenia będzie Tysiącletnie Panowanie Chrystusa”  
(Strażnica, nr 14, 2004, s. 27).  
Por. Strażnica, Rok CVIII [1987], nr 3, s. 28 i 22–23, gdzie wspomniano 
‘coś’ o roku 1919: „A zatem począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy 33 roku 
n.e., kiedy to uczniowie wyniesionego do chwały Pana Jezusa zostali 
zrodzeni z ducha, zaczęli oni świętować jubileusz chrześcijański.  
W czasach nowożytnych namaszczeni chrześcijanie obchodzący większy 
jubileusz również rozgłaszali dobrą nowinę, która przynosi wolność. 
Działo się tak zwłaszcza od roku 1919”.

Jak z powyższego materiału widzimy, Towarzystwo Strażnica kilka razy zmieniało 
swoją naukę o „roku jubileuszowym”. Dotyczy to zarówno czasu jego nastania, jak 
i metody wyliczenia go.

Reinterpretacja zmartwychwstania patriarchów

Gdy w „roku 1925” nie nastąpiło zmartwychwstanie patriarchów, to już w pierw-
szych miesiącach 1926 roku Towarzystwo Strażnica zaczęło oddalać bezterminowo to 
oczekiwane wydarzenie, choć początkowo, jak widzieliśmy, próbowało poprawiać chro-
nologię i przesuwać swe nadzieje na rok 1926 (patrz rozdział Rok 1926 – Kolejne darem-
ne oczekiwanie). Oto nowa koncepcja:
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„W czasie właściwym starożytni święci, którzy byli doświadczeni i którzy dowiedli swoją 
wierność Bogu, będą wzbudzeni doskonałymi ludźmi i otrzymają stanowisko w  tym 
błogosławionym rządzie Syońskim, czyli nowym narodzie, ponieważ Bóg przygotował 
dla nich miejsce w tem Królestwie” (Strażnica, 1.04.1926, s. 103 [ang. 15.03.1926]).

Jednak to oddalanie obietnic dla patriarchów nie było na odległe czasy, ale określano 
je „nieco późniejszym” terminem:

„Wedle ich systemu jubileuszowego, który Bóg ustanowił dla nich przez Mojżesza, 
ostatni ich figuralny rok jubileuszowy jest rok 1925; przeto wkrótce po nim, błogosła-
wieństwa, jakie Bóg obiecał Żydom zaczną się objawiać. Możemy spodziewać się wyraź-
nego objawu łaski Bożej pod koniec roku 1925 albo nieco później” (Pociecha dla ludzi, 
1925, s. 39).

W roku 1926 pojawiła się nauka o „pokoleniu roku 1914” i ją włączono w kwestię 
wskrzeszenia proroków:

„Owych wyliczonych w Piśmie Św. wiernych, począwszy od Abla do Jana Chrzciciela 
(Do Żydów 11), wzbudzi Bóg ze śmierci i da im życie doskonałych ludzi. (…) W ciągu 
bardzo krótkiego czasu, a mianowicie za życia obecnego pokolenia, ci wierni mężowie 
powrócą i dane im zostanie doskonałe ludzkie życie na ziemi, obejmą upatrzony dla 
nich urząd i staną się odtąd widzialnymi władcami wszystkich ludów ziemi” (Królestwo 
nadzieja świata, 1931, s. 49).

Co mogło być według Towarzystwa Strażnica powodem tego, że w „roku 1925” pa-
triarchowie nie pojawili się?

Otóż wydaje się, że takim motywem było to, że nie było przygotowane lokum, 
w którym mieli oni zamieszkać. Być może kierowani tym faktem członkowie Towarzy-
stwa Strażnica postanowili przygotować „Dom Książąt” (Bet-Sarim), w którym mieli 
zamieszkać mężowie Starego Testamentu.

W roku 1929, gdy »książęta« nadal nie pojawiali się, przeniesiono stolicę dla nich 
z Jerozolimy do San Diego, gdzie wybudowano dla nich wspomniany Bet-Sarim czyli 
„Dom Książąt”, w którym tymczasowo zamieszkał chory na płuca prezes Towarzystwa 
Strażnica J. F. Rutherford. W tej sprawie, czasopismo tej organizacji pt. Złoty Wiek, w ar-
tykule pt. Prawda odnośnie domu w San-Diego (autorem był R. J. Martin, nadzorca dru-
karni w Brooklynie), podało:

„Robert J. Martin (…) gwarantuje niniejszym kupno okazyjne i sprzedaje za sumę 
10 (dziesięciu) dolarów Józefowi F. Rutherfordowi (…) na czas jego życia, a następnie na 
rzecz Strażnicy Towarzystwa Biblijnego i Broszur (…) posiadłość w Kensington Heights, 
powiatu San-Diego w Kalifornii (…). Zarówno cedent jak i ten, który tę posiadłość prze-
jął, wierzą niezłomnie w świadectwo Biblii, będącej Słowem Jehowy Boga. Poznawają oni 
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też dowody rozpoczynającego się obecnie ustanowienia Królestwa Bożego dla błogosła-
wienia 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 na-
czelnym kierownictwem niewidzialnego Władcy Chrystusa kierować będą sprawami 
ziemi, że pomiędzy tymi wiernymi reprezentantami i widzialnymi regentami będą na-
stępujący 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 (…) ma zarządzać tą posiadłością do czasu, aż niektórzy lub wszyscy ci wyżej 
wspomniani mężowie staną się 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. Ruther-
forda. 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 (…) będą miały prawo mieszkania na powyższej po-
siadłości, dopóki Dawid lub inni mężowie, o których wspomina list do Żydów w 11 roz-
dziale, nie przejmą w posiadanie tej własności, która poświęcona jest Jehowie Bogu i na 
zawsze służyć ma Jego Królestwu. Ktokolwiekby rościł prawo do powyższej nierucho-
mości 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” (Złoty Wiek, 15.04.1931, s. 118–119 [ang. 
19.03.1930).

Jedna z książek Towarzystwa Strażnica, wydana w roku 1942, ciągle uczyła, iż »ksią-
żąt« można oczekiwać na dniach, przypominając, że nadal czeka na nich Bet-Sarim:

„Dlatego też każdego dnia możemy się spodziewać zmartwychwstania tych starożyt-
nych 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 »Dom Książąt« daje o nowym świecie” (The New 
World, 1942, s. 104).
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Podobnych słów, o powrocie „książąt” „teraz każdego dnia”, użyło Towarzystwo 
Strażnica w angielskim czasopiśmie Consolation (Pociecha) z 27 maja 1942 roku na stro-
nie 13 (and we may expect to see Daniel and the other mentioned princes any day now! 
Tłumaczenie: „i każdego dnia możemy teraz się spodziewać, że ujrzymy Daniela 
i innych wspomnianych książąt”).

Powróćmy jednak znów do lat dwudziestych XX wieku i książki pt. Harfa Boża 
(1921). Przypomnijmy jej słowa o zmartwychwstaniu patriarchów:

„Ponieważ Abraham, Izaak, Jakób i inni wierni prorocy, wzmiankowani przez Apo-
stoła w liście do Żydów, 11 rozdziale, mają obietnicę lepszego zmartwychwstania, ponie-
waż Prorok twierdzi, iż ci mają być książętami, czyli władcami po wszystkiej ziemi 
(Psalm 45:16), należy się spodziewać, że oni pierwsi zmartwychwstaną na warunkach 
nowego przymierza. Zatem rozsądnem jest spodziewać się ich obecności na ziemi w po-
czątkach restytucyi. Ci wierni mężowie będą z powrotem przy życiu na ziemi za kilka lat 
i stanowić będą klasę legalnych przedstawicieli Chrystusa na ziemi. Będą oni widzialny-
mi przedstawicielami królestwa niebieskiego, którym Chrystus, pod Swoim nadzorem, 
powierzy sprawy świata” (Harfa Boża, 1921, s. 352).

Widzimy, że książka ta uczyła w sprawie wskrzeszenia mężów starożytnych o kwestii 
„kilku lat”, co w momencie jej wydania (1921) wskazywało na „rok 1925”, o którym 
wtedy uczyło Towarzystwo Strażnica.

Jednak to nie wszystko, bo w języku polskim ukazały się kolejne edycje tej publikacji 
z roku 1924, 1925, 1929 oraz 1930 i właśnie z tymi samymi słowami („za kilka lat”). 
Pozwalało to na odciąganie terminu zmartwychwstania. Była więc to książka uniwersal-
na. Podobnie, ale w mniejszym stopniu, można było do sprawy zmartwychwstania pa-
triarchów wykorzystać jedną z broszur, która będąc wydaną w roku 1924, też uczyła 
o „kilku latach”:

„Ci wierni będą z powrotem przy życiu na ziemi za kilka lat i stanowić będą klasę 
legalnych przedstawicieli Chrystusa na ziemi. Będą oni widzialnymi przedstawicielami 
królestwa niebieskiego, którym Chrystus, pod swoim nadzorem, powierzy sprawy 
świata” (Pożądany rząd, 1924, s. 30).

To samo dotyczy jednego z czasopism z roku 1927:
„Ponieważ Abraham, Izaak, Jakób i inni wierni prorocy, wzmiankowani przez Apo-

stoła w liście do Żydów, jedenastym rozdziale, mają obietnicę lepszego zmartwychwsta-
nia, ponieważ prorok twierdzi, iż ci mają być książętami, czyli władcami po wszystkiej 
ziemi, należy się spodziewać, że oni pierwsi zmartwychwstaną na warunkach nowego 
przymierza. Zatem rozsądnem jest spodziewać się ich obecności na ziemi w początkach 
restytucji. Ci wierni będą z powrotem przy życiu na ziemi za kilka lat i stanowić będą 
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klasę legalnych przedstawicieli Chrystusa na ziemi. Będą oni widzialnymi przedstawi-
cielami królestwa niebieskiego, którym Chrystus, pod swoim nadzorem, powierzy 
sprawy świata” (Złoty Wiek, 1.07 1927, s. 406–407).

Dochodząc do końca lat 40. XX wieku zauważymy, że są to ostatnie lata oczekiwań 
na »książąt«, o czym wspomina jedno z czasopism z roku 1951:

„Od kilku lat członkowie ostatka i wielki lud przechodniów czyli »drugich owiec« 
wyglądali ukazania się obiecanych książąt nowej ziemi. (…) W przeszłości rozumieli-
śmy ten tekst w ten sposób, jak gdyby odnosił się wyłącznie do świadków Jehowy staro-
żytnych czasów przedchrystusowych, to jest do ludzi, którzy byli albo naturalnymi 
przodkami Jezusa Chrystusa, jak Abraham, Izaak, Jakub i Dawid, albo wiernymi proro-
kami i współświadkami tych mężów” (Strażnica, nr 7, 1951, s. 10 [ang. 1.11.1950]).

Wydaje się, że oczekiwanie na »książąt« osiągnęło apogeum w roku 1950 podczas jed-
nego z kongresów, gdy okazało się, że „książęta” są już obecni na stadionie kongresowym!

Oto relacja Towarzystwa Strażnica z tego wydarzenia:
„Przez wiele lat lud Jehowy sądził, że wierni mężowie z dawnych czasów, tacy jak 

Abraham, Józef i Dawid, zmartwychwstaną przed końcem tego niegodziwego systemu 
rzeczy. Owych dawnych sług Bożych nazywano »godnymi mężami starych czasów«, 
»starożytnymi mężami wiary« oraz »książętami«. (…) Toteż przed laty słudzy Jehowy 
wyruszali na zgromadzenia w nastroju wyczekiwania: Może na tym kongresie pojawi się 
choć jeden ze zmartwychwstałych książąt, czyli dawnych sług Bożych? Pamiętając 
o tym, wczujmy się w nastroje grupy 82 601 uczestników kongresu, którzy z przejęciem 
słuchali F. W. Franza w sobotnie popołudnie 5 sierpnia 1950 roku. W punkcie kulmina-
cyjnym pasjonującego wykładu biblijnego mówca zapytał: »Czy uczestników tego mię-
dzynarodowego zgromadzenia ucieszy wiadomość, że TERAZ, TUTAJ, pośród nas, jest 
wielu przyszłych KSIĄŻĄT NOWEJ ZIEMI?« Cóż za ożywienie wywołało to pytanie! 
Oto garść żywych wspomnień: »Przypominam sobie, że zaparło nam dech w piersiach 
i  zaczęliśmy wyczekująco rozglądać się wokół (…) czyżby tu był Dawid, Abraham, 
Daniel lub Job? Wiele sióstr miało łzy w oczach!« (Grace A. Estep). »Byłam tak podeks-
cytowana, że siedziałam na brzeżku krzesła z oczami wlepionymi w przejście na mów-
nicę. Byłam pewna, że lada moment wyłoni się jeden lub kilku starożytnych mężów« 
(siostra Dwight T. Kenyon). »Ludzie na korytarzach rzucili się do bram stadionu, żeby 
zobaczyć podium mówcy, spodziewając się widocznie ujrzeć tam Abrahama, Dawida 
a może Mojżesza. Widownia powstała z miejsc – atmosfera była napięta. Jestem pewien, 
że gdyby do podium podszedł ktoś z długą brodą, tłumu nie dałoby się powstrzymać« 
(L. E. Reusch). Następnie na widowni zapanowała głęboka cisza. Wydawało się, że wszy-
scy wytężają słuch, aby nie uronić ani jednego słowa mówcy. Omawiał on prawdziwe 
znaczenie hebrajskiego wyrazu przetłumaczonego na »książę«. Wykazał, że dzisiejsze 
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»drugie owce« wycierpiały dla wiary tyle samo, co dawni świadkowie na rzecz Jehowy. 
Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by Chrystus ustanowił te »drugie owce« »książęta-
mi na całej ziemi«, jeśli zajdzie taka potrzeba…” (Dzieje Świadków Jehowy w czasach 
nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na 
rok 1975, s. 102).

Po tym wydarzeniu ze Świadków Jehowy jakby uszło powietrze i dziś już nikt z nich 
nie opowiada o oczekiwaniu na mężów Starego Testamentu.

Na pytanie, co stało się z „Domem Książąt”, odpowiada nam znany podręcznik To-
warzystwa Strażnica:

„Kilka lat po śmierci brata Rutherforda zarząd Towarzystwa Strażnica postanowił 
sprzedać Bet-Sarim. Dlaczego? W »Strażnicy« z 15 grudnia 1947 roku wyjaśniono: 
»Całkowicie spełnił swą rolę i teraz służy tylko jako obiekt pamiątkowy, którego utrzy-
manie 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«. (…) Żywiono 
wówczas nadzieję, że zgodnie z zapowiedzią podaną w Psalmie 45:17 wierni mężowie 
żyjący w starożytności, jak Abraham, Józef czy Dawid, zmartwychwstaną przed końcem 
tego systemu rzeczy i będą służyć jako »książęta na całej ziemi«. Pogląd ten skorygowa-
no w roku 1950, gdy dokładniejsze zbadanie Pisma Świętego ujawniło, iż ci ziemscy 
przodkowie Jezusa Chrystusa mają zostać wskrzeszeni po Armagedonie…” (Świadko-
wie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 76).

Reinterpretacja Armagedonu

Na początek popatrzmy, jaką pierwotną koncepcję Armagedonu miało Towarzystwo 
Strażnica i jak zmieniło ją w „roku 1925”, w którym nic nie nastąpiło:

„Szczególnie od czasu, gdy w roku 1925 Świadkowie Jehowy poznali, że bitwa Arma-
gedonu to nie okres międzynarodowej anarchii na ziemi, lecz walka Jehowy przeciw 
całej organizacji Szatana, to znaczy jej części demonicznej jak i ludzkiej, uświadomili 
sobie oni spoczywającą na nich wielką odpowiedzialność wobec ludzkości, której zagra-
ża teraz zniszczenie na zawsze w tej wszechświatowej walce” (Strażnica, nr 19, 1958, 
s. 14 [ang. 1.11.1957]).
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Ale w „roku 1925” nie tylko zmianie uległa nauka Towarzystwa Strażnica o tym, 
„czym jest Armagedon”, lecz i „czas” jego nastania. Oto omówienie tej kwestii w jednej 
z publikacji Świadków Jehowy:

„Bóg postanowił skrócić »owe dni«, ze względu na swych »wybranych«. W jaki 
sposób? Jeszcze w roku 1925 ukazał się w Strażnicy (w wydaniu angielskim z 1 maja) 
artykuł przewodni zatytułowany: »Dla dobra wybrańców», w którym podano myśl, że 
pasmo dni »wielkiego ucisku« zostało skrócone przez rozcięcie w połowie. Objaśniano, 
że »wielki ucisk« zaczął się w roku 1914 n.e., jednak Bóg nie dopuścił, by trwał wtedy 
przez cały wyznaczony czas, lecz w listopadzie roku 1918* wstrzymał tok pierwszej 
wojny światowej. Od tamtej pory rezerwuje przerwę, przeznaczoną na działalność na-
maszczonego ostatka Jego chrześcijańskich wybrańców, po czym w bitwie Armagedonu 
nastąpi wznowienie »wielkiego ucisku« i jego dopełnienie. (…) Wyjaśnienie to brzmiało 
dobrze i rozsądnie w roku 1925…” (Strażnica, nr 12, 1970, s. 12–13).

[*w polskiej Strażnicy są tu błędne słowa: „w listopadzie roku 1914”; por. in Novem-
ber of 1918 (The Watchtower, 15.01.1970, s. 52); patrz też ten tekst na płycie Watchtower 
Library 2009 – wydanie polskie, gdzie poprawiono błąd]

Według starej wykładni, jeszcze w roku 1916 uczono, że Armagedon trwa już od 
roku 1914:

„W międzyczasie oczy naszego wyrozumienia powinny rozpoznać bitwę wielkiego 
dnia Wszechmocnego Boga, jaka się już rozpoczęła i będzie postępowała dalej; wiara 
zaś kierując wzrok umysłu naszego przez Słowo Boże powinna dać nam możność doj-
rzeć chwalebny wynik, to jest Królestwo Chrystusowe” (The Watchtower, 1.09.1916, 
s. 5951 [reprint]).

Widzimy więc, że w latach poprzedzających „rok 1925” nauka o „wielkim ucisku” 
(i Armagedonie) była taka, że on już trwa od roku 1914, a jego apogeum miało nastąpić 
w „roku 1925”.

Gdy to nie nastąpiło, stwierdzono, że Bóg w roku 1918 ogłosił bezterminową prze-
rwę w „wielkim ucisku”, po której dokończy swego dzieła w kolejnej jego fazie, to znaczy 
kiedyś, ale rychło, w Armagedonie.

Później jednak i tę naukę w roku 1970 Towarzystwo Strażnica zmieniło. Uczy ono 
teraz, że „wielki ucisk” i Armagedon jest jeszcze przed nami, więc nie mógł mieć on 
żadnej przerwy od roku 1918:

„Jednakże w Strażnicy numer 12 z roku 1970 jeszcze raz przeanalizowano proroctwo 
Jezusa, a zwłaszcza kwestię nadejścia wielkiego ucisku. Wskazano tam, że w świetle tego, co 
działo się w I wieku, współczesny ucisk nie mógł mieć w latach 1914–1918 części początko-
wej, po której nastąpiłaby kilkudziesięcioletnia przerwa, a dopiero potem jego dokończenie. 
Wyciągnięto następujący wniosek: »‘Wielki ucisk’ jakiego już nigdy więcej nie będzie, jest 
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(…) wciąż jeszcze przed nami, ponieważ będzie równoznaczny z zagładą ogólnoświatowego 
imperium religii fałszywej (włącznie z chrześcijaństwem), po czym nastąpi ‘wojna wielkiego 
dnia Boga Wszechmocnego’, czyli Armagedon».” (Strażnica, nr 4, 1994, s. 17–18).

Nie będziemy tu omawiać kolejnych dat związanych z nastaniem Armagedonu (np. 
lata 30. i 40. XX wieku, rok 1975, „pokolenie roku 1914”, koniec wieku XX), ponieważ 
naszym celem było tu ukazanie zmiany znaczenia tego wydarzenia, a nie różnych metod 
wyliczeń i znaków potwierdzających jego nadejście. Aby jednak zamknąć ten temat, 
podajemy termin krańcowy Armagedonu, poza który Towarzystwo Strażnica już nie 
wychodziło. Oto jego słowa:

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

Warto też dodać, że w roku 1929 zmieniono też inną naukę związaną z Armagedonem:
„Aż w roku 1929 było objawione świadkom Jehowy, że niektórzy z ostatka przeżyją 

walkę Armagedonu, a to wtedy powiększyło ich wysiłki w opowiadaniu prawdy” (Straż-
nica, 1.07.1936, s. 200).

„Dopiero pod koniec roku 1928 otworzyła się perspektywa duchowego rozeznania, 
że namaszczony ostatek »Izraela Bożego« ma widoki na przetrwanie »wojny wielkiego 
dnia Boga Wszechmocnego«, to jest Har-Magedonu, i wejście tu na ziemi do nowego, 
sprawiedliwego porządku Jehowy. (Zobacz angielskie wydanie Strażnicy z 15 grudnia 
1928 roku, stronę 376, paragrafy 35, 36)” (Strażnica, Rok XCVI [1975], nr 7, s. 16).

Wcześniej Towarzystwo Strażnica uważało, że wszyscy jego głosiciele z ostatka pa-
mazańców będą zabrani do nieba przed Armagedonem.

W roku 2013 Towarzystwo Strażnica znów powróciło do swej nauki pierwotnej:
„Wydaje się więc, że wszyscy pomazańcy, którzy wciąż będą na ziemi po początkowej 

fazie wielkiego ucisku, zostaną zabrani do nieba w jakimś momencie przed wybuchem 
Armagedonu. Jest to zmiana w stosunku do tego, co napisano w »Pytaniach czytelni-
ków« w Strażnicy z 15 sierpnia 1990 roku, strona 30” (Strażnica, 15.07.2013, s. 8; patrz 
też Królestwo Boże panuje!, 2014, s. 228).

Szerzej kwestię Armagedonu opisaliśmy w rozdziale Czy w roku 1925 miał być Ar-
magedon?
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Manipulacja rokiem 1925

Wydaje się, że Towarzystwo Strażnica po wielu latach próbuje czasem „rozmydlać” 
sprawę roku 1925. Podaje ono, że „wielu” oczekiwało (zamiast „wszyscy”), że była to 
„nadzieja” (zamiast „pewność”), że były to jakby prywatne „przekonania”, „snucie przy-
puszczeń” itp. Oto przykłady takich manipulacji:

„Stąd też wiele osób spodziewało się, że być może przed upływem tego roku ostatek 
małej trzódki dostąpi nagrody niebiańskiej (…) a więc miliony ówcześnie żyjących mo-
głoby mieć nadzieję na to, że nigdy nie umrą” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa 
Bożego, 1995, s. 632);

„W całym kraju część braci służyła Bogu przede wszystkim ze względu na nagrodę 
w  niebie, którą według swego przekonania mieli otrzymać najpóźniej w roku 1925” 
(Rocznik Świadków Jehowy 1994, s. 188).

„Badacze Pisma Świętego, od 1931 roku znani jako Świadkowie Jehowy, czekali też 
na rok 1925, który ich zdaniem miał przynieść spełnienie cudownych proroctw biblij-
nych. Snuli przypuszczenia, iż rozpocznie się wtedy ziemskie zmartwychwstanie, 
w wyniku którego powrócą do życia wierni mężowie z dawnych czasów, tacy jak Abra-
ham, Dawid i Daniel” (Przebudźcie się!, nr 7, 1995, s. 9).

Jednak w innych publikacjach Towarzystwo Strażnica potrafiło przyznać, że oczeki-
wania „roku 1925” dotyczyły „wszystkich”, a nie „niektórych”:

„Powszechnie uważali wówczas, że w roku 1925 rozpocznie się zmartwychwstanie, 
a na ziemi zostanie przywrócony raj. Wielu służyło więc z myślą o określonej dacie (…) 
Po roku 1925 święci już nie służyli Bogu z myślą o tym, że koniec nastąpi w konkretnym, 
niezwykle bliskim terminie” (Pilnie zważaj na proroctwa Daniela!, 1999, s. 303–304).

Aby ukazać, że oczekiwania dotyczące „roku 1925” nie były tylko „snuciem przy-
puszczeń”, prywatnym „przekonaniem” „niektórych” głosicieli, czy tylko „wielu” z nich, 
wystarczy zacytować tu tylko jeden fragment z najważniejszej publikacji o tej dacie:

„STANOWCZA OBIETNICA
(…) Opierając się tedy na argumentach powyżej wyłuszczonych, że stary porządek 

rzeczy, stary świat, skończył się, a zatem przemija, i że nowy ład nastaje, oraz że rok 
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1925-ty zaznacza się zmartwychwstaniem wiernych i zasłużonych mężów starożytności 
i początkiem odbudowy, słusznem będzie mniemać, że miliony ludzi z żyjących teraz na 
świecie będą jeszcze znajdować się na świecie w roku 1925-tym. A wtenczas, opierając 
się na obietnicach wymienionych w Słowie Bożym, musimy przejść do stanowczego 
i niezaprzeczonego wniosku, że miliony z żyjących teraz na świecie ludzi nigdy nie umrą” 
(Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!, 1920, s. 65 [wydanie polonijne, s. 84–85]).

Jak widzimy, publikacja ta służyła wszystkim głosicielom Towarzystwa Strażnica, 
podawała konkretną datę oraz mówiła stanowczo i niezaprzeczalnie.

Pewnym rodzajem manipulacji „rokiem 1925” jest dość częste wspominanie przez 
publikacje Towarzystwa Strażnica wykładu i książki pt. Miliony obecnie żyjących nigdy 
nie umrą!, a nie informowanie, czy nawet przemilczanie tego, że uczono wtedy przede 
wszystkim o tej dacie (książka zawiera termin „rok 1925” aż 10 razy!). Oto takie przy-
kłady z polskich publikacji z niedawnych lat (od roku 1955):

Strażnice: 15.05.2014, s. 31–31; 15.02.2010, s. 15; 15.08.2009, s. 16; 15.07.2009, s. 24; 
nr 5, 2006, s. 12; nr 23, 2002, s. 25; nr 10, 2001, s. 14; nr 15, 2001, s. 24; nr 13, 2000, s. 24; 
nr 9, 1998, s. 26; nr 1, 1997, s. 11; nr 12, 1996, s. 32; nr 4, 1995, s. 8; nr 3, 1995, s. 13; nr 1, 
1995, s. 20; nr 7, 1994, s. 20–21; nr 24, 1990, s. 12–13; nr 18, 1990, s. 17; nr 7, 1990, s. 31; 
nr 17, 1989, s. 13; Rok CVII [1986], nr 16, s. 27; Rok CV [1984], nr 21, s. 18; Rok CV [1984], 
nr 15, s. 21; Rok CV [1984], nr 7, s. 12; Rok CV [1984], nr 5, s. 16; Rok CIII [1982], 
nr 11, s. 13; Rok CI [1980], nr 20, s. 13; Rok CI [1980], nr 14, s. 12; Rok XCVI [1975], 
nr 14, s. 14; nr 8, 1970, s. 16; nr 17, 1969, s. 12; nr 15, 1969, s. 11; nr 14, 1969, s. 10; nr 8, 
1968, s. 9, 11; nr 1, 1967, s. 7; nr 22, 1966, s. 9; nr 20, 1966, s. 6; nr 9, 1966, s. 4; nr 5, 1965, 
s. 9; nr 20, 1964, s. 4; nr 19, 1964, s. 10; nr 14, 1964, s. 12; nr 8, 1964, s. 10; nr 5, 1964, 
s. 12; nr 1, 1964, s. 9; nr 22, 1963, s. 10; nr 13, 1961, s. 11; nr 23, 1958, s. 6; nr 12, 1957, 
s. 13; nr 7, 1957, s. 20; nr 5, 1957, s. 19; nr 7, 1956, s. 12; nr 17, 1955, s. 9; nr 6, 1955, s. 2;

Przebudźcie się!, nr 7, 1990, s. 6; Rok LXVI [1985], nr 7, s. 5;
Królestwo Boże panuje!, 2014, s. 72; Rocznik Świadków Jehowy 2014, s. 89; Rocznik 

Świadków Jehowy 2013, s. 85; Rocznik Świadków Jehowy 2012, s. 103, 162; Rocznik 
Świadków Jehowy 2011, s. 167, 180; Rocznik Świadków Jehowy 2000, s. 153; Rocznik 
Świadków Jehowy 1996, s. 70, 239; Rocznik Świadków Jehowy 1994, s. 75–77, 179; Wspa-
niały finał Objawienia bliski!, 1993, s. 120, 152, 173, 221; Świadkowie Jehowy zjednoczeni 
w spełnianiu woli Bożej na całym świecie, 1988, s. 10; Działalność Świadków Jehowy 
w Niemczech w czasach nowożytnych. Według Rocznika świadków Jehowy na rok 1974, 
1975, s. 11–12; „Bądź wola Twoja na ziemi”, 1964, rozdz. 13, par. 20; Wykwalifikowani do 
służby kaznodziejskiej, 1957, cz. IV, s. 65; Nowożytna historia świadków Jehowy, ok. 1955, 
t. 1, s. 67, 86 i t. 2 rozdz. 23.
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Każdy, kto przeglądnie przytoczone tu publikacje nie znajdzie w nich nawet śladu 
„roku 1925”, choć wspominają one „kampanię milionów” i książkę z nią związaną!

Nawet w książce pt. Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjedno-
czone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975 w zupełnie innych 
miejscach omówiono kwestię „roku 1925” (s. 65) i „milionów, które nie umrą” (s. 54–55, 
58, 61), tak jakby jedno z drugim nie miało nic wspólnego. Ale to zapewne dlatego, by 
móc nadal korzystać z hasła o „milionach, które nie umrą”.

Wydaje się, że tylko dwie polskie publikacje z ostatnich ponad 50 lat połączyły oma-
wianą broszurę o „milionach, które nie umrą” z „rokiem 1925”. Dotyczy to książki pt. 
Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 (s. 78, 259, 632) i Strażnicy, nr 21, 
1993, s. 11 (teksty patrz rozdział Wspomnienia o „roku 1925”).

Teksty Mt 24:36 i Dz 1:7 a rok 1925

Dziwne, że Towarzystwo Strażnica nie obawiało się przedstawiać konkretnej daty 
dla oczekiwanych wydarzeń. Chodzi tu o terminy „około 1 kwietnia” i „1 października” 
1925 roku. Oto przykładowe słowa z tymi datami związane:

„(…) około 1 kwietnia 1925 roku, około którego czasu spodziewać się należy zmar-
twychwstania zasłużonych Proroków i początku błogosławieństwa wszystkich narodów 
ziemi, żyjących jak i umarłych. Ostatni rok tych 3500 lat będzie sam rokiem jubileuszo-
wym, świadczącym o antysymbolu, wielkim Jubileuszu Restytucji” (Miljony ludzi z obec-
nie żyjących nie umrą!, 1920, s. 76 [wydanie polonijne, s. 99]);

„Pełne 1924 lata okresu ery Chrystusowej skończą się 31 Grudnia R. P. 1924, a doda-
jąc jeszcze 3/4 roku, otrzymamy październik 1, 1925 R. P., o którym to czasie należy się 
spodziewać, że Abraham obejmie w posiadanie swoje dziedzictwo” (jw., s. 72 [wydanie 
polonijne, s. 95]).

Towarzystwo Strażnica doskonale zna słowa Pisma Świętego o „dniu i godzinie” 
z Mt 24:36 i Mk 13:32 oraz o „czasach i chwilach” z Dz 1:7, ale niewiele sobie z nich 
robiło w latach kampanii „roku 1925”. Być może uważało, że słowa te nie dotyczą ocze-
kiwanych wydarzeń, a tylko powrotu Chrystusa, który dokonał się już w roku 1874, 
według ówczesnej nauki tej organizacji.
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Ale przecież zapytanie uczniów do Pana: „czy w tym czasie przywrócisz królestwo 
Izraela?” (Dz 1:6) i Jego odpowiedź: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec 
ustalił swoją władzą” (Dz 1:7), są jakby polemiką z samym Towarzystwem Strażnica!

Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób interesująca nas organizacja neutralizowała 
przytaczane wersety biblijne w okresie kampanii „roku 1925”:

„Inni znowu, którzy boją się przyjścia Pana i nie chcą Go widzieć, pocieszają się 
urojoną nadzieją: »Nikt nie jest w stanie wiedzieć kiedy to nastąpi. Dlaczegoż więc 
mamy marnować czas na omawianiu tych rzeczy?« Ostatnio wymieniona klasa w dowód 
swego pojmowania sprawy, cytuje słowa Jezusa, którzy rzekł: »A o owym dniu i godzinie 
nikt nie wie, ani aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec mój« (Ew. Mateusza 24:36). Przy-
puszczają, że ponieważ Jezus użył tych słów, to już nikt o czasie wtórego przyjścia Jego 
nie będzie wiedział prócz Jehowy. (…) Nie powiedział, że nikt tej godziny i dnia przyj-
ścia Jego nigdy nie będzie znał. (…) Gdy Jezus powstał z umarłych, rzekł: »Dana mi jest 
wszelka moc na niebie i na ziemi.« (Ew. Mateusza 28:18). Wówczas z pewnością wiedział 
kiedy po raz wtóry przyjdzie, albowiem jako osoba Boska miał poruczone w Swe ręce 
wszystko, co dotyczyło rozwoju Boskiego planu. Po niejakimś czasie aniołowie w niebie 
dowiedzieli się o tem, a czas musiał nastać, kiedy i czuwający się dowiedzieli” (Harfa 
Boża, 1921, s. 232–233);

„Dajmy na to, iż ktoś twierdzi, że żaden człowiek nie może znać dnia ani godziny 
przyjścia Pańskiego. Co za różnica w tem? W istocie nie wiele zależy na tem czy kto wie 
czy nie wie, o której godzinie lub w którym dniu Pan przyszedł. Dzień i godzina, te 
należą już do przeszłości. Pan już jest obecny!” (jw., s. 258);

„W obronie swej nieświadomości odnośnie wtórego przyjścia Pana cytują słowa Jego 
z Ewangelji Mateusza 24:36: »A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie nie-
biescy, tylko sam Ojciec mój«. Winni zauważyć, że Jezus wcale nie mówił, by z wyjąt-
kiem Jego Ojca nikt o tym dniu nie mógł się dowiedzieć i nie wiedział w przyszłości. Bo 
jeżeli byłoby prawdą, że nikt o tej godzinie nie mógłby się dowiedzieć, to znaczyłoby, że 
i sam Pan Jezus nie mógłby się o niej dowiedzieć (…). Rozumieć trzeba, że kiedy Jezus 
wypowiadał powyższe słowa, znajdował się jeszcze na ziemi. Ale kiedy już zmartwych-
wstał, tedy powiedział: »Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.« (Mateusza 
28:18). Wtedy musiał wiedzieć dobrze i dokładnie o Swojem wtórem przyjściu. Nikt nie 
może wątpić, by teraz Jezus nie wiedział dokładnie o Swojem wtórem przyjściu. Wobec 
tego należy rozumieć, że także i niektórzy z Jego wiernych naśladowców mieli później 
dowiedzieć się o Jego wtórem przyjściu” (Powrót naszego Pana, 1925, s. 18–19).

„Pytanie: Skąd wiecie, że wkrótce rozpocznie się złoty wiek? Przecież w Nowym Te-
stamencie jest powiedziane, że czas i godzina nie są wiadome.
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Odpowiedź: Wiara nasza, że złoty wiek nastanie w bliskiej przyszłości, oparta jest na 
przepowiedniach Pisma Św. (…) Mateusza 25:13 (…) Marka 13:32 (…) Dziejach Apo-
stolskich 1:7 (…) Z tych tekstów zazwyczaj przedwcześnie wyciąga się wniosek, że Bóg 
ma zamiar trzymać to zawsze w tajemnicy i że nikt w żadnym czasie nie zrozumie 
czasów i chwil przytoczonych w Piśmie Św. Po dokładnem zastanowieniu się nad temi 
tekstami każdy krytyk biblijny zmuszony będzie przyznać, że one nie zawierają podob-
nej myśli. One mówią tylko, że na początku wieku ewangelji czyli za czasów apostołów 
nie był właściwy czas do wyrozumienia tych rzeczy. W mądrości swojej Bóg zachował to 
dla późniejszego pokolenia, które miało żyć w czasie spełnienia się ich” (Złoty Wiek, 
1.04.1925, s. 29).

Jeśli chodzi o książkę pt. Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą! (1920), to 
ucząc o „roku 1925” publikacja ta całkowicie pominęła omówienie tekstu Mt 24:36 
czy Mk 13:32, a za to, jak widzieliśmy, zajęła się wprowadzaniem dat „około 1 kwietnia” 
i „1 października”.

W okresie nas interesującym (1917–1925), ciągle, aż do roku 1930, Towarzystwo 
Strażnica korzystało z podręczników napisanych przez C. T. Russella (zm. 1916), po-
przedniego prezesa tej organizacji (patrz reklama ich w czasopiśmie pt. Złoty Wiek, 
15.07.1930, s. 224). Oto jak on ustosunkowywał się do tekstu Dz 1:7:

„Razu pewnego uczniowie Jezusa przyszedłszy do niego zapytali się o czas, kiedy 
ustanowione będzie Królestwo Boże na ziemi, na co odpowiedział im: »Nie Wasza rzecz 
jest znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy położył« (Dz. Ap. 1:7). (…) Słów 
tych naszego Pana nie powinno się rozumieć, aby pouczały, że nikt oprócz Ojca nigdy 
wiedzieć nie będzie o Jego czasach i chwilach i że dowodzą one, iż teraz czasy i chwile te 
nie mogą być nam wiadome. A sam fakt, że całość Bożego Planu wraz z zarysem czasów 
i chwil jest widoczna, stanowi mocny dowód, iż żyjemy, przy końcu panowania złego, 
w Brzasku Tysiącletniego Dnia, kiedy umiejętność się rozmnożyła, a mądrzy zrozumieli 
(Dan. 12:4, 10)” (Nadszedł Czas, 1919 [ang. 1889], s. 18–19);

„Dla wielu słowa te zdają się znaczyć więcej, aniżeli one wyrażają: sądzą oni, że słowa 
te zamknęły na klucz wszystkie proroctwa biblijne, jak gdyby Pan nasz powiedział: 
»Nikt o tem nigdy nie dowie się«. – podczas gdy Pan mówił: »Nikt nie wie«, odnosząc się 
tylko do osób, które go słuchały, – dla których nie mogły być jeszcze wyjawione dokład-
nie czasy i chwile. Któż może wątpić, że »aniołowie niebiescy« i »Syn« nie wiedzą teraz 
jasno o sprawach, które tak blisko są kompletnego wypełnienia?” (Walka Armagieddonu, 
1919 [ang. 1897], s. 748).

Mało tego, C. T. Russell nawet twierdził, według tekstu Am 3:7, że Pan objawi im 
wszystko:
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„Nasz Pan z pewnością będzie wiedział o czasach i chwilach we właściwym czasie 
jeśli ma wykonać plan Boży, i z pewnością objawi je tym, którzy stowarzyszeni są z Nim 
– Jego świętym i przyjaciołom. Zdrowy rozsądek przeto uczy nas, że tak, jako jest napisa-
ne: »Nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby objawił tajemnicę swoją sługom swoim 
prorokom« (Amos 3:7), i że to, co im objawił było nie dla nich samych, lecz dla nas, 
kościoła Wieku Ewangelii (1 Piotra 1:12), tak też wierzący nie będą pozostawieni 
w ciemności, iżby nie mogli rozpoznać czasu przyjścia Pańskiego. Nie przyjdzie on na 
nich jako złodziej, niespotrzeżenie, albowiem czuwając będą mieli przyobiecane światło 
w czasie” (Nadszedł Czas, 1919 [ang. 1889], s. 22).

Widzimy więc, jaka logika rozumienia Pisma Świętego istniała w tamtych czasach 
w Towarzystwie Strażnica. Mając taką interpretację Biblii można było nie tylko wyznaczać 
dany „dzień” dla wydarzeń „roku 1925”, ale i nawet wytypować konkretną „godzinę”, 
gdyby ktoś zechciał!

Dopiero gdy minął 1 kwiecień i 1 październik „roku 1925” Towarzystwo Strażnica 
napomknęło coś o „dniu” i „roku”:

(…) that the Lord has given his people certain points in chronology; that the fulfilment 
of prophecy shows the dates 1914, 1918 and 1925 to be clearly marked; that the Scriptures 
nowhere show just what day or year the glorification of the church takes place; therefore 
that with the passing of 1925 time is no more so far as the church is concerned. (The Wa-
tchtower, 15.10.1925, s. 308).

Tłumaczenie: „Że Pan dał swemu ludowi pewne punkty w chronologii; że spełnienie 
proroctwa wskazuje na daty 1914, 1918 i 1925 jako jasno wyznaczone; że Pismo nigdzie 
nie pokazuje po prostu, w jakim dniu lub roku będzie miało miejsce uwielbienie Kościo-
ła; zatem z upływem roku 1925 czasu już nie będzie, jeśli chodzi o Kościół”.

Nowe wydarzenia dla roku 1925

W kilka miesięcy po oczekiwanym „roku 1925”, pojawiła się (w roku 1926) nowa 
nauka Towarzystwa Strażnica o „pokoleniu roku 1914”, zachowana aż do czasów nam 
współczesnych (odrzucona w listopadzie 1995 roku). Jednak to zagadnienie nie łączy się 
już bezpośrednio z naszym głównym tematem, dlatego odsyłamy zainteresowanych do 
osobnych opracowań dotyczących tej problematyki.
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Tu zaś omówimy kilka nowych nauk Towarzystwa Strażnica powiązanych z rokiem 
1925 lub wprowadzonych wtedy. Organizacja ta starała się połączyć z tą datą jak najwię-
cej wydarzeń, aby zatrzeć poprzednie jej znaczenie oraz wymazać z pamięci głosicieli 
kwestię „milionów, które nie umrą”. Niektóre z nich miały charakter niewidzialny (np. 
królestwo w niebie od roku 1914), więc trudny do sprawdzenia przez szeregowych gło-
sicieli. Poprzednie zaś obietnice, jak czytaliśmy, miały być wyraźnie namacalne.

Łaska wraca do Żydów
„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 materjał dowodowy odnośnie 
roku 1925 przytoczony zostaje poniżej” (Życie, 1929, s. 149).

Ta nauka została porzucona przez Towarzystwo Strażnica już w roku 1932.

Zwiastowanie prawdy
„Od roku 1925 miało miejsce większe zwiastowanie prawdy odnośnie rządu Jehowy, 

aniżeli kiedykolwiek przedtem. Zwiastowanie to wspaniale posuwa się naprzód, a gdy 
dzieło to będzie dokonane, rozpocząć się musi restytucja ludzi” (Życie, 1929, s. 160).

Panowanie Królestwa w niebie od roku 1914
„Powróćmy jednak do znamiennego roku 1925. Wyjaśniona została długo źle rozu-

miana wizja z Księgi Objawienia 12:1–17. W czasopiśmie Strażnica z 1 marca 1925 roku 
(wydanie angielskie) odrzucono pogląd, że narodzenie się chłopca z »niewiasty« 
w niebie jest symbolem powstania papiestwa w łonie odstępczego systemu religijnego, 
do czego doszło w IV wieku n.e. Wydanie na świat owego dziecka obrazowało raczej 
narodziny mesjańskiego Królestwa z »niewiasty« Bożej, niebiańskiej organizacji towa-
rzyszącej Mu niby małżonka. Miało to miejsce (…) jesienią 1914 roku n.e.” (Strażnica, 
Rok CII [1981], nr 24, s. 16);

„(…) otworzył Jehowa w roku 1925 ich oczy, żeby zobaczyli ów »wielki znak« 
w niebie, to jest narodziny królestwa niebiańskiego przez niewiastę Bożą. Stało się to 
drogą opublikowania w wydaniu Strażnicy (ang.) z 1 marca 1925 roku artykułu pt. »Na-
rodziny narodu«, który był objaśnieniem dwunastego rozdziału Objawienia” („Nowe 
niebiosa i nowa ziemia”, 1958, s. 233–234).

Widzimy z tego, że zamiast widzialnej ziemskiej fazy królestwa, Towarzystwo Straż-
nica wprowadziło narodzenie niewidzialnego niebiańskiego królestwa. Mało tego, to 
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obecne Królestwo „urodzone” w roku 1914, wcześniej utożsamiano z papiestwem! Rze-
czywiście taka nagła zmiana nauki mogła odwrócić uwagę głosicieli Towarzystwa Straż-
nica od „kampanii milionów” i oczekiwań związanych z „rokiem 1925”. Ciekawe też, że 
dopiero w roku 1925 zauważono, że Królestwo narodziło się prawie jedenaście lat 
wcześniej, w roku 1914!

Wyrzucenie szatana z nieba
„Ale dopiero w roku 1925 wierni święci na ziemi zaczęli te rzeczy rozpoznawać 

i zrozumiewać, a to więc musiał być czas Boży, aby im o tem dać wyrozumienie. Pan 
objawił i spowodował ogłoszenie w »Strażnicy« z dnia 1 kwietnia 1925 r. następujących 
prawd: że w niebie odbyła się walka, że szatan strącony został z nieba i że w niebie 
panuje wielka radość z powodu narodzenia się Królestwa” (Światło, 1930 t. 1, s. 241);

„W roku 1925 poznali ci wierni, że Królestwo się rozpoczęło, że szatan został strąco-
ny z nieba i że teraz musi ograniczyć swoją działalność do ziemi. W tym czasie zostały 
spostrzeżone i po raz pierwszy zrozumiane przez lud Boży owe dwa wielkie znaki czyli 
cuda na ziemi” (Światło, 1930 t. 2, s. 326).

Widzimy, że zamiast „pokoju na ziemi”, Towarzystwo Strażnica wprowadziło „wojnę 
z szatanem w niebie” i wyrzucenie go z niego na ziemię. Czyżby i jego obciążano za za-
istnienie „kampanii milionów”?

Organizacje Jehowy i szatana
„Rok 1925: Uświadomiono sobie wyraźnie, że istnieją dwie odmienne i przeciw-

stawne organizacje: Jehowy i Szatana” (Strażnica, Rok CVIII [1987], nr 19, s. 17).
Ciekawe, że jedna ze starszych publikacji, inaczej datuje wspomniane wydarzenie:
„Mniej więcej w roku 1922 lud jego począł poznawać różnicę między organizacją 

Bożą a organizacją szatańską i właściwie ją oceniać” (Życie, 1929, s. 272).

Głosiciele wylewający czaszę
„»Potem czwarty anioł wylał czaszę swoją (…)« ([Ap 16] Wiersz 8). W czasie kon-

gresu w Indianapolis, w dniu 29 sierpnia 1925, lud Boży począł brać udział w wylaniu 
czaszy. Pan kierował przez swych posłanników przygotowaniem tej proklamacji czyli 
rezolucji, którą nazwano »Poselstwem nadziei« i która przez przyjęcie jej na tym kon-
gresie stała się uchwałą” (Światło, 1930, t. 2, s. 30);
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„Rezolucja ta wraz z odczytem na temat »Sztandar dla narodu« na jej uzasadnienie 
– rozpowszechniona została ustnie, przy pomocy druków oraz przez radio, tak że się 
z nią zetknęło miljony ludzi na ziemi” (Światło, 1930, t. 1, s. 129).

Widać więc, że Towarzystwo Strażnica zamiast dać „milionom” obiecane „życie 
wieczne”, dało im rezolucję!

Prześladowania
„Od roku 1925 uciemiężenie szerokich mas nie ustało i »słońce szatana« czyli panu-

jąca grupa nadal wysyła swoje palące promienie. Lud znajduje się w ogniu ucisku i ok-
rutnej niesprawiedliwości, zapalonym i podsyconym przez przywódców »chrześcijań-
stwa«” (Światło, 1930, t. 2, s. 31).

Wylanie Ducha Świętego
„Na zgromadzeniu w Indianapolis (stan Indiana) w roku 1925 nie tylko ochrzczono 

wielu, ale także przedstawiono nader ważny wykład, zatytułowany: »Wylanie ducha 
świętego«. Zastosowano w nim proroctwo z Księgi Joela 3:1, 2 (według Biblii gdańskiej: 
Joela 2:28, 29) do naszych dni. (…) A zatem podczas obecnych »dni ostatnich«, od wo-
jennego roku 1914, w szczególnie wyraźny sposób wylewany był duch święty (…) Już 
wkrótce wspomniane »dni ostatnie« osiągną swój »koniec« (telos) w największym 
»ucisku«, jakiego zazna ziemia” (Strażnica, Rok CII [1981], nr 13, s. 27).

Było to jak widać, niewidzialne i niesprawdzalne dla głosicieli nowe wydarzenie.

Armagedon
„Szczególnie od roku 1925 rozumieją oni dokładnie, czym jest Armagedon, i nie 

godzą się na pomijanie tego milczeniem” (Strażnica, Rok CVI [1985], nr 13, s. 6);
„(…) wbrew ich wcześniejszym zapatrywaniom Armagedon nie będzie jakąś rewo-

lucją społeczną” (Strażnica, nr 10, 1995, s. 18; por. Świadkowie Jehowy – głosiciele Króle-
stwa Bożego, 1995, s. 140);

„Szczególnie od czasu, gdy w roku 1925 Świadkowie Jehowy poznali, że bitwa Arma-
gedonu to nie okres międzynarodowej anarchii na ziemi, lecz walka Jehowy przeciw 
całej organizacji Szatana, to znaczy jej części demonicznej jak i ludzkiej, uświadomili 
sobie oni spoczywającą na nich wielką odpowiedzialność wobec ludzkości, której zagra-
ża teraz zniszczenie na zawsze w tej wszechświatowej walce” (Strażnica, nr 19, 1958, 
s. 14 [ang. 1.11.1957]).
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Jak widzimy, gdy nic nie nastąpiło w „roku 1925”, żadna anarchia czy rewolucja, 
Towarzystwo Strażnica po prostu zmieniło swoją koncepcję Armagedonu.

Bóg schronieniem
„Szczególnie od roku 1925 członkowie namaszczonego ostatka duchowego Izraela 

Bożego nieustraszenie ogłaszają publicznie, że Jehowa jest ich schronieniem” (Strażnica, 
Rok XCVI [1975], nr 7, s. 9).

Imię Boże
„Po roku 1925 święci już nie służyli Bogu z myślą o tym, że koniec nastąpi w kon-

kretnym, niezwykle bliskim terminie. Sprawą największej wagi stało się odtąd uświęca-
nie imienia Jehowy” (Pilnie zważaj na proroctwa Daniela!, 1999, s. 304);

„(…) w roku 1925 zaczęli sobie uświadamiać, że nadszedł czas, kiedy jedyny praw-
dziwy i żywy Bóg miał »uczynić sobie imię«…” (Strażnica, Rok XCIII [1972], nr 18, s. 7);

„Począwszy od roku 1925 ów ostatek zaczął sobie uświadamiać, że nastał czas, 
w którym Bóg najwyższy postanowił przydać blasku swemu imieniu” (Strażnica, Rok 
XCIV [1973], nr 5, s. 11);

Trochę różnią się te trzy ostatnie wypowiedzi w kwestii imienia Jehowa, ale w star-
szych publikacjach Towarzystwa Strażnica, wydanych przed rokiem 1925, imię to 
równie często występowało jak obecnie.

Orzekanie, co Bóg zrobi, a czego nie
„W Strażnicy z 1 maja 1925 roku (wydanie angielskie) powiedziano: »Nie powinni-

śmy arbitralnie twierdzić, co Bóg zrobi, a czego nie zrobi. (…) [Niemniej] dochodzimy 
do wniosku, że członkowie Kościoła [namaszczeni chrześcijanie] zostaną otoczeni 
chwałą, zanim nastąpi zmartwychwstanie świętych Starego Testamentu [wiernych 
przedchrześcijańskich świadków]«” (Strażnica, nr 10, 1997, s. 20).

Na koniec przedstawiamy, jak dziś organizacja Świadków Jehowy tłumaczy zmiany 
nauk po „roku 1925”:

„Strużka wydawana w roku 1919 sięgała do roku 1922 rzec by można do kostek, po 
czym nastąpiła większa głębia duchowości i wizji, aż po roku 1925 zaczął płynąć wielki 
strumień publikowanego nowego światła, który z kolei w latach od 1928 do 1931 prze-
ścignięty został przez dalszy niepowstrzymany potok oświecenia biblijnego” (Strażnica, 
nr 18, 1960, s. 7).
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Powtórka o „milionach, które nie umrą”

Na początek przypominamy dwa fragmenty publikacji Towarzystwa Strażnica, które 
naświetlą nam to, dlaczego po latach powróciło ono do chwytliwego hasła o „milionach, 
które nie umrą”:

„»Kampania milionów« trwała dość długo i pozwoliła dać olbrzymie świadectwo. 
W celu zainteresowania ogółu publikowano ogłoszenia w prasie i używano wielkich pla-
katów z napisem »Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą!« Kampania ta przybrała 
ogromne rozmiary, a jej hasło pamiętano przez wiele lat. Rufus Chappell tak pisze 
o efektach »kampanii milionów«: »Rozpowszechnialiśmy książkę Miliony ludzi z obecnie 
żyjących nigdy nie umrą! w okolicach miasta Zion [stan Illinois] i uzyskaliśmy znakomite 
wyniki. Przypominam sobie wielki neon nad budynkiem farbiarni i pralni chemicznej 
w Waukegan przy szosie na North Sheriad, jakieś 8 kilometrów od Zion. Neon głosił: 
‘Farbujemy dla milionów ludzi obecnie żyjących, którzy nigdy nie umrą’. Był to wówczas 
bardzo popularny temat i zainteresował wiele osób, które dzięki tej publikacji poznały 
prawdę«.” (Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Amery-
ki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975, s. 54–55);

„Ta kampania w istocie wywarła takie wrażenie, że sama jej myśl przewodnia jest po 
dziś dzień ciągle jeszcze przysłowiową wśród wielu ludzi w Ameryce i Europie” (Nowo-
żytna historia Świadków Jehowy, ok. 1955, cz. 1, s. 86; ten sam tekst patrz The Watchto-
wer, 15.05.1955, s. 297).

Pomimo tego, interesujące jest to, że z okładki i strony tytułowej angielskiej edycji 
książki pt. Harfa Boża z roku 1928 zniknęła obietnica „Dowody potwierdzające że mi-
liony ludzi z obecnie żyjących nie umrą” (w polskiej edycji z roku 1929 zachowano te 
słowa tylko na stronie tytułowej, a w edycji z roku 1930 usunięto je).

Wydaje się, że Towarzystwo Strażnica zachęcone dawnym sukcesem znanego hasła, 
oraz tym, iż już mało kto pamiętał z jakim rokiem i oczekiwaniami wiązano je, powró-
ciło do niego niedawno temu. Nadano mu tylko trochę inne znaczenie, już bez związku 
z „rokiem 1925”, ale z „pokoleniem roku 1914”!

Nie wiązano też go już z ludźmi z innych wyznań, ale tylko ze Świadkami Jehowy, 
których z czasem było coraz więcej. Nie od razu jednak uczono o „milionach, które nie 
umrą”, ale wpierw o „wielu, którzy nie umrą”.
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Oto te słowa „nowej” obietnicy:
„Czy wielu z obecnie żyjących nigdy nie umrze?” (Strażnica, nr 17, 1959, s. 17 [ang. 

1.04.1959]);
„Dlaczego wielu dziś żyjących może nigdy nie umrzeć” (jw., s. 18);
„(…) wyłoniła się możliwość, żeby wielu z obecnie żyjących nigdy nie umarło” (jw., s. 18);
„(…) stań w szeregach tych licznych obecnie żyjących, którzy nigdy nie umrą!” (jw., s. 19).
Hasło o „wielu, którzy nie umrą” Towarzystwo Strażnica eksponowało aż do roku 

1984, gdy je zastąpiło „milionami”:
„Gdyż dziś mamy wielkie mnóstwo ludzi dobrej woli, którzy przeżyją katastrofę 

światową Armagedonu i wejdą do świata nowych niebios i nowej ziemi bez konieczno-
ści pogrążenia w grobie lub umierania później i utracenia swego bytu. To oznacza, że 
Armagedon tak bardzo się zbliżył, że będzie nim dotknięta obecnie żyjąca generacja” 
(Po Armagedonie – Boży Nowy Świat, 1953, s. 12);

„(…) wielka, nieznanej liczby rzesza żyjących obecnie ludzi dobrej woli nigdy nie 
umrze” (Strażnica, nr 6, 1958, s. 14) [ang. 15.04.1958];

„(…) będą się one mogły znaleźć wśród tych licznych obecnie żyjących, którzy nigdy 
nie umrą, lecz dostaną się do nowego, sprawiedliwego porządku Bożego” (Strażnica, 
nr 8, 1968, s. 10);

Many Now Living Will Never Die (The Watchtower, 1.08.1974, s. 480).
To samo hasło patrz też The Watchtower: 1.01.1979, s. 32; 1.10.1979, s. 32; 1.04.1980, 

s. 31; Awake!: 8.10.1980, s. 32; 8.03.1981, s. 32; 22.11.1981, s. 32; 22.05.1982, s. 31; 
8.04.1984, s. 31; 22.11.1984, s. 32.

Oto zaś kolejne hasło, które Towarzystwo Strażnica zaczęło stosować w połowie lat 
80. XX wieku, nawiązując do tego z lat 1918–1925:

„Miliony obecnie żyjących na ziemi nigdy nie powymierają” (Strażnica, Rok CV 
[1984], nr 4, s. 14, 21, 23);

„Miliony przygotowują się do nieprzerwanego życia na ziemi. Dla milionów ludzi 
obecnie żyjących nadeszła bardzo stosowna chwila, by sobie przypomnieli słowa, jakie 
Jezus Chrystus wyrzekł do Marty z Betanii: (…) (Jana 11:25, 26). Tych wszystkich, którzy 
wyglądają niekończącego się życia w sprawiedliwym świecie, ogarnia najwyższa radość, 
gdy sobie uświadamiają, że właśnie teraz aktualna jest wypowiedź Jezusa: »A każdy, kto 
żyje i wierzy we mnie, w ogóle nigdy nie umrze«.” (Strażnica, Rok CV [1984], nr 4, s. 19);



114 Rok 1925 i Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą!

„Szeregi lojalnych Jego sług zwiększały się jednak do chwili obecnej dosłownie 
o »miliony tych, którzy nigdy nie umrą«.” (Strażnica, Rok CVI [1985], nr 8, s. 17);

Millions Now Living Will Never Die. This is no wild assertion. There are sound reasons 
to believe it. (Awake!, 8.01.1986, s. 31);

Tłumaczenie: „Miliony ludzi żyjących obecnie nigdy nie umrą. To nie jest absurdal-
ne twierdzenie. Są uzasadnione powody, by w to wierzyć”.

„Podobnie jak Noemu i nam powierzono dzieło ratowania życia, lecz tym razem 
chodzi o wybawienie »milionów obecnie żyjących, którzy mają nigdy nie umrzeć«.” 
(Strażnica, Rok CVII [1986], nr 5, s. 16).

Millions of people living today were born in the nuclear age and expect to die in it – if 
they do not die because of it. Jehovah’s Witnesses do not share that gloomy outlook. (Awake!, 
22.08.1988, s. 10);

Tłumaczenie: „Miliony ludzie żyjących obecnie urodziło się w erze nuklearnej 
i  oczekiwało, że w niej umrze – jeśli nie umrą właśnie za jej przyczyną. Świadkowie 
Jehowy nie podzielają ich ponurego poglądu”.

„Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą. Twierdzenie to bynajmniej nie jest ab-
surdalne. Istnieją uzasadnione powody, żeby w nie uwierzyć” (Przebudźcie się!, nr 10, 
1989, s. 32 [ang. 22.05.1989]);

„Imię Jehowy będzie poważane i uświęcane nie tylko przez miliony obecnie żyjących, 
którzy nigdy nie będą potrzebowali umrzeć, ale i przez miliardy ludzi wywołanych 
z grobów przez Jezusa w okresie jego tysiącletniego panowania” (Strażnica, nr 1, 1990, s. 14).

Ciekawy jest również fakt, że hasło o „milionach” pojawiło się akurat około 70 lat po 
roku 1914. Natomiast zanikać zaczęło po roku 1990 i wydaje się, że tylko jeden raz zo-
stało ono przywołane później (patrz Strażnica, nr 3, 1996, s. 31 [jednak odniesiono treść 
tego hasła do roku 1985]). Czyżby ktoś w Towarzystwie Strażnica zauważył, że hasło 
o milionach za bardzo przypomina „rok 1925” i jego niespełnione nadzieje?

Mało tego, hasło o „milionach, które nie umrą” zostało przywołane z okazji 100-lecia 
Towarzystwa Strażnica w roku 1984 i przedstawione w artykule pt. Stulecie godne upa-
miętnienia (patrz Strażnica, Rok CVI [1985], nr 8, s. 17 [cytat powyżej]).

Jest też jeszcze jeden fragment Towarzystwa Strażnica, który ukazuje smutny obraz 
tych, co mieli nie umrzeć oraz przyszłość takich, co mieli podobne zamiary:

„Ponieważ kres świata podległego Szatanowi jest tak bliski, chrześcijanie przyrów-
nywani do owiec byliby niezmiernie uradowani, gdyby doczekali chwili, kiedy podczas 
ucisku, który spadnie na Babilon Wielki oraz resztę szatańskiego systemu, zostanie wy-
kazana słuszność zwierzchnictwa Jehowy (…). Ale wielu chrześcijan tego nie zobaczy. 
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Pragnęli znaleźć się wśród owych »milionów«, mających nigdy nie umrzeć, lecz niestety 
już nie żyją. (…) Zanim nadejdzie koniec, z pewnością umrze jeszcze wielu sług Bożych” 
(Strażnica, nr 4, 1995, s. 8–9).

Przytaczamy również opinię Raymonda Franza (1922–2010), byłego członka Ciała 
Kierowniczego Świadków Jehowy (w latach 1971–1980), który starą i nową wykładnię 
o „milionach, które nie umrą” podsumował następująco:

„Choć Towarzystwo czasami posługiwało się chwytliwym sloganem »Miliony obec-
nie żyjących nigdy nie umrą«, a także zwracało uwagę na fakt, że organizacja Świadków 
Jehowy liczy obecnie kilka milionów członków, to jednak fałszywie tłumaczy ono pewne 
fakty, co jest oczywistym wypaczeniem prawdy. Twierdzenie, że »Miliony obecnie żyją-
cych nigdy nie umrą« nie było przecież adresowane do osób żyjących w latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego stulecia lub żyjących na początku XXI wieku. Skierowano je do 
ludzi żyjących w pierwszej połowie lat dwudziestych XX wieku. Żyła wówczas tylko 
nikła część liczącej obecnie ponad sześć milionów rzeszy Świadków Jehowy. Tylko pod 
warunkiem, że dziś żyłyby ponad dwa miliony Świadków w wieku ponad siedemdziesię-
ciu pięciu lat i starszych, twierdzenie to byłoby w jakiś sposób uzasadnione. Rzecz jasna, 
taka sytuacja nie ma miejsca. W roku 1925, na którym opierała się zarówno przepowiednia, 
jak i slogan, nie spełniły się żadne z przepowiadanych wydarzeń. Doktryna roku 1925 
była pozbawiona podstaw, okazała się zwykłą paplaniną, proroczą fantazją” (Kryzys Su-
mienia, R. Franz, 2006, s. 274).

„Rok 1925” a „pokolenie roku 1914”

O ile „rok 1925” ściśle związany był z nauką, że „miliony nie umrą”, to nauka o „po-
koleniu roku 1914” była powiązana ze słowami „to pokolenie” z Mt 24:34 (wykładnia 
wprowadzona w roku 1926). Towarzystwo Strażnica wycofując obie te nauki pozostawi-
ło jednak pewne elementy z nich na wiele następnych lat, nawet do dziś. Choć w obu 
przypadkach zachowało się ono podobnie, to jednak występują tu istotne różnice (naukę 
o „pokoleniu roku 1914” wycofano w listopadzie 1995 roku).

Jeśli chodzi o „rok 1925”, to odrzucono później datę, a pozostawiono nadal hasło 
o „milionach, które nie umrą”.
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Natomiast w przypadku drugiej nauki, odrzucono termin „pokolenie roku 1914”, 
a pozostawiono nadal datę, tzn. rok 1914, jako początek czasów ostatecznych.

Takie częściowe wycofywanie się z danej wykładni daje Towarzystwu Strażnica 
pewną ewolucyjną ciągłość, ale i płynność doktryny. Zawsze można też odwoływać się 
do dalekiej swej historii, wskazując, że kiedyś już uczyło się o tym, czego nauczamy dziś. 
A że była to całkiem inna nauka, to już inna sprawa. Niewielu Świadków Jehowy ma 
możliwość porównania tych zmieniających się wykładni, więc to, co podaje im ich orga-
nizacja, uważają za słuszne. Dla nich najważniejsze jest to, że dawna nauka ma w swym 
nazewnictwie podobne sformułowania, jak ta dzisiejsza.

Jeśli chodzi o podobieństwa scenariuszy wydarzeń dla „roku 1925” i „pokolenia 
roku 1914”, to były one trochę inne. Jednak obie wykładnie kończyły się zapowiadanym 
nastaniem szczęśliwego „tysiąclecia”. Oto charakterystyczne zdania ukazujące to:

„Słudzy Jehowy wiązali też pewne nadzieje z rokiem 1925. Uważano, że kiedy 
w owym roku skończy się cykl 70 prototypowych jubileuszy (70 x 50 lat), licząc od wej-
ścia Izraelitów do Ziemi Obiecanej, rozpocznie się wielki pozaobrazowy Jubileusz, czyli 
tysiącletnie królowanie Chrystusa Jezusa. Wszakże sprawy potoczyły się inaczej” (Straż-
nica, Rok CV [1984], nr 16, s. 24–25);

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

„Rok 1925” a „rok 1975”

Choć oczekiwane wydarzenia „roku 1925” w wielu szczegółach różniły się od tych 
związanych z „rokiem 1975”, to jednak finał ich miał być ten sam: „tysiąclecie”! Nie będzie-
my tu porównywać poszczególnych elementów związanych z obu naukami, bo można by 
temu poświęcić całe opracowanie. Jednak tak się jakoś składa, że Towarzystwo Strażnica 
samo zestawia w swych publikacjach oczekiwania na „rok 1925” z nadziejami na „rok 
1975”. Wystarczy przytoczyć tu dwie publikacje, by się o tym przekonać:

„Po roku 1925 w niektórych zborach we Francji i Szwajcarii gwałtownie obniżyła się 
liczba obecnych na zebraniach. Wielu doznało zawodu również w roku 1975, gdy nie 
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spełniły się ich nadzieje związane z nastaniem Millennium” (Świadkowie Jehowy – głosi-
ciele Królestwa Bożego, 1995, s. 633);

„Badacze Pisma Świętego, od 1931 roku znani jako Świadkowie Jehowy, czekali też 
na rok 1925, który ich zdaniem miał przynieść spełnienie cudownych proroctw biblij-
nych. Snuli przypuszczenia, iż rozpocznie się wtedy ziemskie zmartwychwstanie, 
w wyniku którego powrócą do życia wierni mężowie z dawnych czasów, tacy jak Abra-
ham, Dawid i Daniel. Potem wielu Świadków mniemało, że wydarzenia związane z po-
czątkiem Tysiącletniego Panowania Chrystusa nastąpią w roku 1975. Ich oczekiwania 
wynikały ze zrozumienia, iż zacznie się wtedy siódme tysiąclecie w dziejach człowieka” 
(Przebudźcie się!, nr 7, 1995, s. 9).

Przedstawiamy też krótkie porównanie wspomnianego oczekiwanego finału „roku 
1925” i „roku 1975”, to znaczy „tysiąclecia”:

„Słudzy Jehowy wiązali też pewne nadzieje z rokiem 1925. Uważano, że kiedy 
w owym roku skończy się cykl 70 prototypowych jubileuszy (70 x 50 lat), licząc od wej-
ścia Izraelitów do Ziemi Obiecanej, rozpocznie się wielki pozaobrazowy Jubileusz, czyli 
tysiącletnie królowanie Chrystusa Jezusa. Wszakże sprawy potoczyły się inaczej” (Straż-
nica, Rok CV [1984], nr 16, s. 24–25);

„Potem wielu Świadków mniemało, że wydarzenia związane z początkiem Tysiąclet-
niego Panowania Chrystusa nastąpią w roku 1975. Ich oczekiwania wynikały ze zrozu-
mienia, iż zacznie się wtedy siódme tysiąclecie w dziejach człowieka” (Przebudźcie się!, 
nr 7, 1995, s. 9).

Trzeba tu też wspomnieć, że tak jak „rok 1925” miał swoje daty ‘zapasowe’, to znaczy 
lata 1924 i 1926, tak „rok 1975” również takowe posiadał. Chodzi o lata 1974 i 1976, co 
opisaliśmy w książce pt. Armagedon w 1975 roku – „możliwy” czy „prawdopodobny”?, 
w rozdziale Inne chronologie i rok 1975.

Można jeszcze inaczej porównać obie daty. Otóż Towarzystwo Strażnica podaje, że 
„rok 1925” i „kampania milionów” były zwalczane przez kler, zaś „rok 1975” podobno 
był przez księży popierany! Oto teksty o tym:

„Jest to wielka szkoda, że duchowni są przeciwni nauczaniu prawd Biblji, jak to 
wokoło widzimy, a wielu księży będzie się nawet starać, aby nie dopuścić do czytania, co 
w niniejszym dziełku jest napisane” (Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!, 1920, 
s. 6 [wydanie polonijne, s. 7]).

„Niektórzy księża zabronili swym parafianom prześladowania świadków Jehowy, 
miałczenia za nimi itd. »Gdyby przyszli« – powiedział jeden z nich – »posłuchajcie 
i grzecznie podziękujcie, bo jeszcze nie wiadomo, która religia jest prawdziwa«. W kilku 
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miejscowościach księża ogłosili z ambon, że w roku 1975 nastąpi koniec świata, a jeden 
powiedział nawet: »Świadków Jehowy na pewno Bóg zesłał ku naszej pociesze«. Rzecz 
jasna nie wszyscy księża zmienili nastawienie. (Służba Królestwa, nr 8, 1970, s. 6).

Warto też zauważyć, że długość kampanii dla obu lat była podobna. Ta pierwsza 
trwała w latach 1917–1925, a druga w latach 1966–1975.

Czy w roku 1925 miał być Armagedon?

Podczas rozmów ze Świadkami Jehowy wielokrotnie spotykałem się z pytaniem: 
„czy w 1925 roku miał być Armagedon”? Pytali oni o konkretne teksty z ich publikacji 
o  tej „wojnie Bożej” przeciwko ludziom. Tymczasem ludzie ci nie zdają sobie sprawy 
z tego, że przed rokiem 1925 Towarzystwo Strażnica posiadało całkiem inną wizję Ar-
magedonu, niż ma dziś. Ta wojna kiedyś nie miała być jakimś krótkim konfliktem 
między stroną Bożą i szatańsko-ludzką, lecz trwającym wiele lat procesem związanym 
na przykład z anarchią. Świadkowie Jehowy mylą więc pojęcia i pytają o Armagedon 
w 1925 roku według znanych im dzisiejszych pojęć. Podobnie „wielki ucisk”, który dziś 
łączony jest z „wojną Bożą” (ma ją bezpośrednio poprzedzać), był kiedyś długim okresem.

W materiale tym postaramy się skrótowo przedstawić powyższe zagadnienia. Celem 
naszym jest doinformowanie zainteresowanych, aby nikt nie myślał, że na rok 1925 
oczekiwano tak samo, jak później na rok 1975.

Oto podrozdziały, które tu zamieszczamy:
Armagedon jako anarchia i rewolucja;
„Wielki ucisk” od roku 1914.

Armagedon jako anarchia i rewolucja
Gdy nic nie nastąpiło w roku 1925, Towarzystwo Strażnica zmieniło swoją pierwot-

ną naukę o tym, że Armagedon już trwał od 1914 roku, a tamta data będzie jego końcem. 
Oto relacja z dokonanej korekty:

„Szczególnie od czasu, gdy w roku 1925 Świadkowie Jehowy poznali, że bitwa Arma-
gedonu to nie okres międzynarodowej anarchii na ziemi, lecz walka Jehowy przeciw 
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całej organizacji Szatana, to znaczy jej części demonicznej jak i ludzkiej, uświadomili 
sobie oni spoczywającą na nich wielką odpowiedzialność wobec ludzkości, której zagraża 
teraz zniszczenie na zawsze w tej wszechświatowej walce” (Strażnica, nr 19, 1958, s. 14 
[ang. 1.11.1957]).

Inne publikacje też zamieszczają wspomnienia dotyczące zmiany nauki o Armage-
donie:

„W czasopiśmie »Strażnica« (…) ukazał się w wydaniu z 15 sierpnia 1925 roku arty-
kuł główny pod tytułem »Ostatek«. W tym artykule po raz pierwszy wskazano na to, że 
Armagedon nie będzie jakimś chaotycznym »wielkim uciskiem, jakiego nie było od po-
czątku świata«, czyli wielką anarchistyczną walką między kapitalizmem a klasą robotni-
czą, lecz wszechświatową walką między Jehową a całą organizacją Szatana Diabła…” 
(Strażnica, nr 14, 1962, s. 6);

„W  roku 1926 następna olśniewająca struga światła pozwoliła Badaczom Pisma 
Świętego zrozumieć, że wbrew ich wcześniejszym zapatrywaniom Armagedon nie 
będzie jakąś rewolucją społeczną” (Strażnica, nr 10, 1995, s. 18);

„A zatem Badacze Pisma Świętego kojarzyli wojnę Armagedonu z gwałtowną rewo-
lucją społeczną. Ale czy Armagedon miał być po prostu walką między skłóconymi czło-
nami społeczeństwa albo rewolucją, którą Bóg się posłuży do unicestwienia istniejących 
instytucji? W Strażnicy z 15 lipca 1925 roku po bardziej wnikliwym rozpatrzeniu odnoś-
nych wersetów zwrócono uwagę na Księgę Zachariasza 14:1–3 i powiedziano: »Wynika-
łoby z tego, że pod kierownictwem Szatana wszystkie narody ziemi zostaną zgromadzo-
ne do walki z klasą Jeruzalem, to znaczy z tymi, którzy opowiadają się po stronie Pana 
(…) (Objawienie 16:14, 16)«.” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego”, 1995, 
s. 140; patrz też: Strażnica, nr 13, 1968, s. 9; Strażnica, Rok CVI [1985], nr 13, s. 6.

Warto tu jeszcze przedstawić zapowiedź Armagedonu z książek Towarzystwa Straż-
nica wydanych w latach 1897 i 1914:

„Wojna tego wielkiego dnia Boga Wszechmogącego będzie największą rewolucyą, 
jaka kiedykolwiek miała miejsce na świecie, ponieważ będzie jedną z tych, w których 
każda zasada niesprawiedliwości będzie płatną; ponieważ tak rzetelny będzie sąd wzglę-
dem narodów, jakoteż sąd względem istot indywidualnych…” (Walka Armagieddonu, 
1919 [ang. 1897], s. 676);

„Zbytecznem byłoby opisywać szczegółowo nadchodzący ucisk. Wszyscy go już 
widzą. Będzie to walka zacięta. Z jednej strony olbrzymy finansowe i korporacje, z dru-
giej zaś wielkie organizacje robotnicze. Obie strony się przygotowują i obie strony posta-
nowiły walczyć do upadłego. Każda z nich spodziewa się zwyciężyć, lecz obie doznają 
zawodu, bo obie strony przegrają. Wynik tej walki będzie straszny, bo wyłoni się anar-
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chia, która spowoduje »czas wielkiego ucisku, jaki nigdy nie był«. Trudno sobie nawet 
wyobrazić szczegóły tego ucisku, lecz Pismo Św., wykazuje, że będą w to wciągnięte 
instytucje finansowe, polityczne, społeczne i religijne. Anarchia podczas Rewolucji 
Francuskiej jak i anarchia, która obaliła państwo Żydowskie R. P. 70, mogą posłużyć 
jako ilustracje tego, czego możemy się spodziewać, iż wkrótce nastąpi” (Stworzenie czyli 
historja biblijna w obrazach, 1914, s. 92 [w tej publikacji na stronie 94 ukazano na ilu-
stracji walczących ze sobą ludzi różnych stanów, a w opisie jej podano: „Walka Armage-
donu”; por. ta sama ilustracja zamieszczona w książce pt. Świadkowie Jehowy – głosiciele 
Królestwa Bożego, 1995, s. 57]).

Ten Armagedon związany z latami 1914 i 1915 zapowiadały książki Towarzystwa 
Strażnica, co ukazujemy w tabeli.

The Time Is at Hand 1908 Nadszedł Czas 1919 Nadszedł Czas 1923

»battle of the great day of God 
Almighty« (Rev. 16:14), which 
will end in A. D. 1914 with the 
complete overthrow of earth’s 
present rulership, is already 
commenced (s. 101).

„»walka wielkiego dnia Boga 
Wszechmogącego« (Obj. 16:14), 
która zakończy się R. P. 1915, 
kompletnie obali wszystkie 
dzisiejsze systemy” (s.106).  
[rok 1915 zawierają też edycje 
ang. wydane po roku 1914]

„»walka wielkiego dnia Boga 
Wszechmogącego« (Obj. 
16:14), która zakończy się  
po R. P. 1915, kompletnie obali 
wszystkie dzisiejsze systemy” 
(s.106).

Oto jeszcze wypowiedzi z okresu pierwszej wojny światowej, z których wynika, że 
Armagedon już rozpoczął się i ciągle trwa:

„W międzyczasie oczy naszego wyrozumienia powinny rozpoznać bitwę wielkiego 
dnia Wszechmocnego Boga, jaka się już rozpoczęła i będzie postępowała dalej; wiara 
zaś kierując wzrok umysłu naszego przez Słowo Boże powinna dać nam możność doj-
rzeć chwalebny wynik, to jest Królestwo Chrystusowe” (The Watchtower, 1.09.1916, 
s. 5951 [reprint]).

„Badacze Pisma Świętego są przekonani, że wielka wojna, która prowadzi się w Eu-
ropie, jest początkiem wielkiego ucisku nazwany w Piśmie św. »Armagedon« i jest przy-
gotowaniem rodzaju ludzkiego do przyjęcia Królestwa Chrystusowego, które prowadzi 
»pożądanie wszystkich narodów« (Aggeusz 2:7) i zaprowadzi panowanie Sprawiedliwo-
ści po całej ziemi” (Strażnica, styczeń 1916, s. 8 [ang. 1.01.1916, s. 5829, reprint]).

„Obecna wielka wojna w Europie jest początkiem zapowiedzianego w Piśmie Świę-
tym Armagieddonu (Obj. 16:16–20), którego następstwem będzie całkowite obalenie 
wszystkich systemów błędu, które tak długo ciemiężyły lud Boży i zwodziły świat” 
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(Pastor Russell’s Sermons, 1917, s. 676; tekst polski cytowany według Kazania Pastora 
Russella, 2012, s. 676 [wyd. „Straż”, Białogard]).

Pomimo, że Armagedon niby trwał już od roku 1914 (patrz poniżej też o „wielkim 
ucisku”), to jednak dziś w niektórych wspomnieniach Towarzystwo Strażnica przedsta-
wia dawne lata tak, jakby w 1925 roku oczekiwano jakiegoś ‘drugiego’ Armagedonu. Oto 
słowa o tym:

„Moim pierwszym zadaniem było umieszczanie broszur »Powrót naszego Pana« 
[wydana w roku 1925] w maszynie zszywającej. Nadzorca wyjaśnił jak to robić i wska-
zując na ogromny stos broszur powiedział: »Pośpiesz się i wykonaj tę robotę, ponieważ 
zbliża się Armagedon!«.” (The Watchtower, 15.08.1982, s. 10; dosł. “Hurry up and get the 
job done because Armageddon is coming!”);

„Członkowie pierwotnego ostatka, którzy przeżyli doświadczenia pierwszej wojny 
światowej, przytaczali zwykle Psalm 50:5: (…). Myśleli oni, że tylko ci święci mają być 
zgromadzeni czyli zabrani przed Armagedonem (…). Napomykano nawet, że to zebra-
nie takich duchowych świętych mogłoby się skończyć w roku 1924, po czym nastąpiłoby 
uświetnienie w niebie tych pomazanych, spłodzonych z ducha naśladowców Chrystusa. 
/Zobacz Strażnicę ang. z 1 stycznia 1924 r. paragr. 11–32/” (Strażnica, nr 6, 1952, s. 9 
[ang. 15.12.1951]).

„Wielki ucisk” od roku 1914
W roku 1925 nie tylko zmianie uległa nauka Towarzystwa Strażnica o tym, „czym 

jest Armagedon”, lecz i „czas” jego nastania oraz te same kwestie dotyczące „wielkiego 
ucisku”. Oto omówienie tych zagadnień w jednej z publikacji Świadków Jehowy:

„Bóg postanowił skrócić »owe dni«, ze względu na swych »wybranych«. W jaki 
sposób? Jeszcze w roku 1925 ukazał się w Strażnicy (w wydaniu angielskim z 1 maja) 
artykuł przewodni zatytułowany: »Dla dobra wybrańców«, w którym podano myśl, że 
pasmo dni »wielkiego ucisku« zostało skrócone przez rozcięcie w połowie. Objaśniano, 
że »wielki ucisk« zaczął się w roku 1914 n.e., jednak Bóg nie dopuścił, by trwał wtedy 
przez cały wyznaczony czas, lecz w listopadzie roku 1918* wstrzymał tok pierwszej 
wojny światowej. Od tamtej pory rezerwuje przerwę, przeznaczoną na działalność na-
maszczonego ostatka Jego chrześcijańskich wybrańców, po czym w bitwie Armagedonu 
nastąpi wznowienie »wielkiego ucisku« i jego dopełnienie. (…) Wyjaśnienie to brzmiało 
dobrze i rozsądnie w roku 1925…” (Strażnica, nr 12, 1970, s. 12–13).

[*w polskiej Strażnicy są tu błędne słowa: „w listopadzie roku 1914”; por. in Novem-
ber of 1918 (The Watchtower, 15.01.1970, s. 52); patrz też ten tekst na płycie Watchtower 
Library 2009 – wydanie polskie, gdzie poprawiono błąd]
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Widzimy więc, że w latach poprzedzających rok 1925 nauka o „wielkim ucisku” 
(i Armagedonie), była taka, że on już trwa od roku 1914, a jego apogeum miało nastąpić 
w roku 1925.

Gdy to nie nastąpiło, stwierdzono, że Bóg w roku 1918 ogłosił bezterminową prze-
rwę w „wielkim ucisku”, po której dokończy swego dzieła w kolejnej jego fazie, to znaczy 
kiedyś, ale rychło, w Armagedonie.

Później nawet i tę naukę w roku 1970 Towarzystwo Strażnica zmieniło. Uczy ono 
teraz, że „wielki ucisk” i Armagedon jest jeszcze przed nami, więc nie mógł mieć on 
żadnej przerwy od roku 1918:

„Jednakże w Strażnicy numer 12 z roku 1970 jeszcze raz przeanalizowano proroctwo 
Jezusa, a zwłaszcza kwestię nadejścia wielkiego ucisku. Wskazano tam, że w świetle tego, 
co działo się w I wieku, współczesny ucisk nie mógł mieć w latach 1914–1918 części 
początkowej, po której nastąpiłaby kilkudziesięcioletnia przerwa, a dopiero potem jego 
dokończenie. Wyciągnięto następujący wniosek: »‘Wielki ucisk’ jakiego już nigdy więcej 
nie będzie, jest (…) wciąż jeszcze przed nami, ponieważ będzie równoznaczny z zagładą 
ogólnoświatowego imperium religii fałszywej (włącznie z chrześcijaństwem), po czym 
nastąpi ‘wojna wielkiego dnia Boga Wszechmocnego’, czyli Armagedon«.” (Strażnica, 
nr 4, 1994, s. 17–18).

Skoro według dawnej nauki Towarzystwa Strażnica Armagedon i „wielki ucisk” 
trwał już od roku 1914, to czego wyczekiwano kiedyś w roku 1925?

Odpowiedź na to pytanie zainteresowany znajdzie we wcześniejszym rozdziale pt. 
Oczekiwane wydarzenia w roku 1925, w którym przedstawiliśmy całe to zagadnienie.

Widzimy z powyższego, że choć nie oczekiwano kiedyś Armagedonu w roku 1925, 
to pomimo tego zapowiadano wiele różnych wydarzeń, które dziś Świadkowie Jehowy 
umiejscawiają po tej „wojnie Bożej”. Jednak trzeba dodać, że wtedy także je sytuowano 
po Armagedonie, który wtedy już trwał od roku 1914.

Wspomnienia o „roku 1925”

Towarzystwo Strażnica w swych publikacjach wielokrotnie powracało do tematu 
„milionów, które nie umrą” i „roku 1925”. My przytoczymy tu przede wszystkim cytaty 
z ostatniego czasu, choć też i kilka z lat 1931–1985. Na początku wspomnijmy jedną 
z publikacji, która nie ukazała się w języku polskim, a którą przytacza w swej książce 
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Raymond Franz (1922–2010), były członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. 
Pisze on:

„W Roczniku z 1980 roku (wydanym w roku, w którym prezes Frederick Franz przy-
toczył prywatną uwagę Rutherforda w rozmowie z rodziną pracowników Biura Głównego) 
nadano sprawie podobny wydźwięk. Opowiada on o wizycie Sędziego Rutherforda 
w maju 1926 roku w Szwajcarii, dokąd udał się, aby wziąć udział w zgromadzeniu. Był 
on wówczas obecny na spotkaniu, na którym stawiano mu pytania. Doszło wtedy do 
następującej wymiany zdań [tu Raymond Franz cytuje tekst angielski, który opuszcza-
my, ale podajemy jego tłumaczenie na język polski]:

(…) »Pytanie: Czy starożytni mężowie wiary powrócili?
Odpowiedź [J. F. Rutherforda]: Oczywiście, że nie powrócili. Nikt ich nie widział 

i byłoby głupie dawać tego rodzaju ogłoszenia. W książce Miliony […] ukazało się stwier-
dzenie, że rozsądną rzeczą byłoby spodziewać się ich krótko po roku 1925, lecz było to 
jedynie wyrażeniem opinii«. [1980 Yearbook of Jehovah’s Witnesses, s. 62]” (Kryzys Su-
mienia, R. Franz, 2006, s. 275–276).

Słowa te zawarte są w 1980 Yearbook of Jehovah’s Witnesses, s. 61–62 oraz w naszym 
rozdziale Rok 1926 – Kolejne daremne oczekiwanie, w którym cytujemy powyższy frag-
ment z polskiej Strażnicy oraz inne pytanie kierowane do J. F. Rutherforda.

Oto kolejne publikacje wspominające „rok 1925”:
God's faithful people on the earth emphasized the importance of the dates 1914 and 

1918 and 1925. They had much to say about these dates and what would come to pass, but 
all they predicted did not come to pass. (Vindication, 1931 t. 1, s. 146).

Tłumaczenie: „Wierni ludzie Boży na ziemi podkreślali ważność dat 1914, 1918 i 1925. 
Mieli dużo do powiedzenia o tych datach i o tym, co się wówczas wydarzy, lecz nie wy-
darzyło się nic z tego wszystkiego, co przepowiadali”.

There was a measure of disappointment on the part of Jehovah’s faithful ones on earth 
concerning the years 1914, 1918 and 1925, which disappointment lasted for a time. Later 
the faithful learned that these dates were definitely fixed in the Scriptures; and they also 
learned to quit fixing dates for the future and predicting what would come to pass on a cer-
tain date, but to rely (and they do rely) upon the Word of God as to the events that must 
come to pass. (jw., s. 338–339);

Tłumaczenie: „Była pewna doza rozczarowania u wiernych sług Jehowy na ziemi, co 
do lat 1914, 1918 i 1925, i to rozczarowanie potrwało przez pewien czas. Później ci 
wierni nauczyli się, że te daty były ściśle ustalone w Piśmie; oni także poznali, że należy 
przestać ustalać daty dotyczące przyszłości i przepowiadać, co się wydarzy w pewnym 
terminie, lecz odnośnie wydarzeń, które mają nastąpić, polegać (i oni naprawdę polega-
ją) na Słowie Bożym”.
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„Tacy nauczali, że Bóg wnet wywróci nominalne chrześcijaństwo. Wielu uwydatnia-
ło rok 1925 jako tę datę, a gdy to nie uiściło się o tej porze, posunięto czas do 1932. Rok 
1932 tak samo nastał i minął, a nominalne chrześcijaństwo nadal pozostawało przy eg-
zystencji. Wtedy było odkryte, że nominalne chrześcijaństwo będzie zachowane przez 
pewien czas na pożytek klasy Jonadaba…” (Strażnica, 1.05.1938, s. 134–135 [ang. 
15.02.1938, s. 54–55]).

„Wierni ludzie Jehowy na ziemi publicznie podkreślali ważność dat 1914, 1918 
i 1925. Mieli dużo do powiedzenia na temat tych dat, i o tym, co wtedy miało się wyda-
rzyć, ale nie wszystko, co przepowiadali się spełniło. Przepowiadane daty były popraw-
ne, ale tego, co się wydarzyło nie można było z góry przewidzieć” (The Watchtower, 
1.09.1938, s. 269).

„Członkowie pierwotnego ostatka, którzy przeżyli doświadczenia pierwszej wojny 
światowej, przytaczali zwykle Psalm 50:5: (…). Myśleli oni, że tylko ci święci mają być 
zgromadzeni czyli zabrani przed Armagedonem, chociaż w tym czasie od roku 1918 
obwieszczali poselstwo: Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą. Napomykano nawet, 
że to zebranie takich duchowych świętych mogłoby się skończyć w roku 1924, po czym 
nastąpiłoby uświetnienie w niebie tych pomazanych, spłodzonych z ducha naśladowców 
Chrystusa. /Zobacz Strażnicę ang. z 1 stycznia 1924 r. paragr. 11–32/” (Strażnica, nr 6, 
1952, s. 9 [ang. 15.12.1951]);

„W maju 1924 r. brat Rutherford podczas jednej z wizyt w Glasgow oznajmił w toku 
odbywającego się zgromadzenia, że jednego brata (…) wyśle do Afryki Południowej 
(…) brat Rutherford rzekł do mnie: »Słyszałeś moje wczorajsze powiadomienie o wysła-
niu jednego brata do Afryki Południowej. Czy miałbyś ochotę pojechać z nim?« (…) 
Gdy tego popołudnia potwierdziłem ową decyzję, między innymi powiedział: »George, 
to może być na jeden rok albo nieco dłużej«. Wciąż wierzył mocno, że książęta mieli 
powrócić następnego roku i że rychło miały nastąpić wielkie zmiany. (…) O tak, poko-
chałem teren, który w roku 1924 został mi przydzielony przez organizację Pana »na 
jeden rok albo nieco dłużej«. Potrwało »nieco dłużej«, lecz teraz, po blisko 23 latach 
pracy na tamtym terenie nie tylko byłem gotów, ale nawet gorąco pragnąłem powrócić 
tam i pozostać tak długo jak to byłoby wolą Jehowy” (Strażnica, nr 7, 1957, s. 20–21, 23 
[ang. 1.12.1956]);

„Szczególnie rok 1925 okazał się rokiem wielkiej próby dla wielu spośród ludu 
Jehowy. Niektórzy przestali czekać i powrócili do świata” („Bądź wola Twoja na ziemi”, 
1964 [ang. 1958] rozdz. 13, par. 22);

In the morning as I was loading the car, mother came out quite disturbed, tearful in 
fact. Among other things she said: “You know, some of the friends are expecting big things 
to happen in 1925, but don’t set your hopes and expectations on that too much.” I replied: 
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“Mother, don’t worry. I am prepared to work and wait and see.” The text at Habakkuk 2:3 
was one I often liked to ponder. (The Watchtower, 15.01.1970, s. 58).

Tłumaczenie: „Rano, kiedy ładowałem rzeczy do samochodu, wyszła matka zanie-
pokojona, a właściwie płacząca. Powiedziała między innymi: »Wiesz, niektórzy przyja-
ciele oczekują wielkich rzeczy, które mogą się wydarzyć w 1925 roku, ale nie pokładaj 
w  tym zbyt wielkich nadziei i oczekiwań«. Odpowiedziałem: »Mamo nie martw się, 
jestem przygotowany do dzieła, poczekaj, a zobaczysz«. Tekst Habakuka 2:3 był jednym 
z tych, które ja często lubiłem rozważać”;

„Lud Boży musiał na przykład skorygować swe poglądy na temat roku 1925. 
Z rokiem tym wiązano nadzieję na odrodzenie i liczne błogosławieństwa, ponieważ są-
dzono, że wyznaczy on koniec siedemdziesięciu 50-letnich jubileuszy, liczonych od 
czasu wejścia Izraelitów do Kaananu. (3 Mojż. 25:1–12). A. D. Schroeder wspomina: 
»Uważano, że ostatek namaszczonych duchem naśladowców Chrystusa pójdzie w owym 
roku do nieba, aby tam wejść w skład Królestwa, i że wierni mężowie z dawnych czasów, 
między innymi Abraham i Dawid, zostaną wskrzeszeni jako książęta i obejmą rządy nad 
ziemią podczas Królestwa Bożego«.

Rok 1925 nadszedł i minął, a namaszczeni naśladowcy Jezusa jako klasa dalej prze-
bywali na ziemi. Wierni mężowie czasów starożytnych – Abraham, Dawid i inni – nie 
zostali wskrzeszeni, by się stać książętami na ziemi (Ps. 45:17). Toteż, jak wspomina 
Anna MacDonald, »rok 1925 był dla wielu braci bardzo smutny. Niektórzy się zgorszyli 
i utracili nadzieję. Spodziewali się ujrzeć zmartwychwstanie ‘starożytnych osobistości’ 
[takich jak Abraham]. Zamiast uważać to za ‘prawdopodobne’, wnioskowali, że jest to 
‘pewne’, a prócz tego niektórzy przygotowywali się na powitanie wskrzeszonych bliskich. 
Siostra, od której poznałam prawdę, napisała mi w liście, że to, o czym mi mówiła, było 
pomyłką. (…) [Ale] ja wysoko sobie ceniłam uwolnienie z Babilonu. Gdzież indziej 
mogłam się udać? Poznałam i pokochałam Jehowę«. Wierni słudzy Boży nie oddali się 
Jehowie tylko do określonego roku. Byli zdecydowani służyć Mu już zawsze. Dla takich 
osób nie spełnione oczekiwania związane z rokiem 1925 nie stanowiły problemu ani nie 
osłabiły ich wiary. »Dla lojalnych rok 1925 był cudowny« – powiada James Poulos” 
(Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na pod-
stawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975, s. 65);

„Co by się stało, gdyby w oczekiwaniu »wielkiego ucisku« Świadkowie Jehowy pofol-
gowali sobie i przestali czuwać oraz kreślić plany na przyszłość w roku 1914, 1925, 1975, 
czy w jakiejkolwiek innej chwili? Czy doprowadziłoby to do rozrostu raju duchowego, 
jaki dziś oglądamy? Jakże się cieszymy, że Jehowa pobudził swój lud, by nadal rozgłaszał 
dobrą nowinę po całej ziemi” (Strażnica, Rok XCVIII [1977], nr 3, s. 10);
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„Dlatego jako lud Jehowy, musimy ciągle pamiętać o czujności. Co by się stało, gdyby 
Świadkowie Jehowy poprzestali na biernym oczekiwaniu »wielkiego ucisku«? Co by 
było, gdyby sobie pofolgowali i przestali czuwać oraz układać plany na przyszłość w roku 
1914, 1925, 1975, czy w jakimkolwiek innym czasie?” (Nasza Służba Królestwa, nr 9, 
1978, s. 12);

„Słudzy Jehowy wiązali też pewne nadzieje z rokiem 1925. Uważano, że kiedy 
w owym roku skończy się cykl 70 prototypowych jubileuszy (70 x 50 lat), licząc od wej-
ścia Izraelitów do Ziemi Obiecanej, rozpocznie się wielki pozaobrazowy Jubileusz, czyli 
tysiącletnie królowanie Chrystusa Jezusa. Wszakże sprawy potoczyły się inaczej” (Straż-
nica, Rok CV [1984], nr 16, s. 24–25);

„[J. F. Rutherford] W nawiązaniu do swych chybionych wypowiedzi, dotyczących 
roku 1925, przyznał pewnego razu wobec wszystkich w Betel: »Cóż, ośmieszyłem się«” 
(Strażnica, Rok CVI [1985], nr 14, s. 24; w angielskim odpowiedniku The Watchtower, 
1.10.1984, s. 24 są tu mocniejsze słowa: I made an ass of myself. [„Zrobiłem z siebie 
osła”]);

„W 1924 dorośli często rozmawiali o roku 1925. Byliśmy kiedyś u pewnej rodziny 
Badaczy Pisma Świętego. Jeden z braci zapytał: »Jeżeli Pan nas zabierze, co się stanie 
z naszymi dziećmi?«. Matka, jak zawsze pozytywnie usposobiona, odparła: »Pan będzie 
wiedział, jak się o nie zatroszczyć«. Temat ten mnie zelektryzował. Co to wszystko 
znaczy? Rok 1925 nadszedł i minął, lecz nic się nie zdarzyło. Jednakże rodzice nie osłabli 
w swej gorliwości” (Strażnica, nr 21, 1991, s. 26);

„Co więcej, szeroko rozpowszechniona broszura Miliony ludzi z obecnie żyjących 
nigdy nie umrą! przedstawiała pogląd, że w roku 1925 zaczną się spełniać zamierzenia 
Boże co do przywrócenia na ziemi raju i wskrzeszenia wiernych sług Bożych z dawnych 
czasów. Wydawało się, że wytrwałość pomazańców niebawem zostanie nagrodzona” 
(Strażnica, nr 21, 1993, s. 11);

„Rok 1925 już niemal upłynął, a koniec jeszcze nie nadszedł! Od lat siedemdziesią-
tych ubiegłego stulecia Badacze Pisma Świętego pełnili służbę z myślą o konkretnej 
dacie – najpierw o roku 1914, a potem o 1925. Teraz zrozumieli, że muszą trwać w służ-
bie tak długo, jak długo będzie sobie tego życzył Jehowa” (Strażnica, nr 21, 1993, s. 12);

„Na przykład pewnego razu wypowiedział kilka dogmatycznych twierdzeń o tym, 
czego chrześcijanie mogą się spodziewać w roku 1925. Kiedy jego oczekiwania nie po-
twierdziły się, pokornie przyznał wobec bruklińskiej rodziny Betel, że się ośmieszył” 
(Strażnica, nr 23, 1993, s. 18; angielski odpowiednik The Watchtower, 1.12.1993, s. 18 ma 
tu mocniejsze słowa, że Rutherford zrobił z siebie głupca, błazna: For example, he once 
made some dogmatic statements as to what Christians could expect in 1925. When events 
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failed to support his expectations, he humbly told the Brooklyn Bethel family that he had 
made a fool of himself.);

„Rok 1925 czasem rozdzielania (…) W całym kraju [w Polsce] część braci służyła 
Bogu przede wszystkim ze względu na nagrodę w niebie, którą według swego przekona-
nia mieli otrzymać najpóźniej w roku 1925. Kiedy rok ten minął, wielu osłabło duchowo 
lub nawet odpadło. W tym czasie bardzo zaktywizowały się różne ugrupowania opozy-
cyjne, usiłujące podkopać albo wręcz przejąć nasze zbory. Trzy z nich przetrwały do 
chwili obecnej” (Rocznik Świadków Jehowy 1994, s. 187–188);

„Badacze Pisma Świętego, od 1931 roku znani jako Świadkowie Jehowy, czekali też 
na rok 1925, który ich zdaniem miał przynieść spełnienie cudownych proroctw biblij-
nych. Snuli przypuszczenia, iż rozpocznie się wtedy ziemskie zmartwychwstanie, 
w wyniku którego powrócą do życia wierni mężowie z dawnych czasów, tacy jak Abra-
ham, Dawid i Daniel” (Przebudźcie się!, nr 7, 1995, s. 9).

„W wydanej w roku 1920 książce Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą! po-
wiedziano: »Możemy z ufnością oczekiwać, że rok 1925 zaznaczy się powrotem [ze śmierci] 
Abrahama, Izaaka, Jakóba i wiernych proroków starożytności (…) do stanu ludzkiej 
doskonałości«. Oprócz zmartwychwstania wiernych mężów z dawnych czasów niektórzy 
spodziewali się również, że w roku 1925 namaszczeni chrześcijanie otrzymają nagrodę 
niebiańską. Rok 1925 nadszedł i minął. Niektórzy porzucili swą nadzieję. Ale ogromna 
większość Badaczy Pisma Świętego okazała się wierna. Herald Toutjian, którego dziad-
kowie zostali Badaczami Pisma Świętego mniej więcej na przełomie wieków, wyjaśnia: 
»Rodzina moja zdołała sobie uświadomić, że nie spełnione nadzieje zdarzały się nie tylko 
za naszych dni. Nie ziściły się przecież podobne oczekiwania apostołów. (…) Jehowa jest 
godzien tego, by Mu oddawać cześć i lojalnie służyć bez względu na końcową nagrodę« 
(por. Dzieje 1:6, 7)” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995, s. 78);

„Trzy lata później, w roku 1922, odbyło się w Cedar Point kolejne pamiętne zgroma-
dzenie. (…) Co dzień było jakieś 10 000 obecnych, a na wykład »Miliony ludzi z obecnie 
żyjących nigdy nie umrą« przyszło tyle osób postronnych, że liczba słuchaczy niemal się 
podwoiła. Badacze Pisma Świętego nie przybyli na to zgromadzenie z myślą o planowaniu 
prowadzenia na ziemi dzieła, które potrwa całe dziesięciolecia. Powiadali wręcz, że być 
może jest to ich ostatni walny zjazd przed »wyzwoleniem kościoła (…) do niebiańskiej 
fazy Królestwa Bożego i do rzeczywistej obecności naszego Pana oraz naszego Boga«. 
Ale nawet gdyby pozostawało niewiele czasu, najważniejsze było dla nich spełnianie 
woli Bożej” (jw., s. 259);

„W wykładzie »Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą«, wygłoszonym 
przez J. F. Rutherforda 21 marca 1920 roku w nowojorskim teatrze Hippodrome, skiero-
wano uwagę na rok 1925. Na jakiej podstawie uważano go za znamienny? W książce 



128 Rok 1925 i Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą!

wydanej także w roku 1920 powiedziano, że jeśli 70 pełnych jubileuszy liczyć od przyjętej 
podówczas daty wejścia Izraelitów do Ziemi Obiecanej (zamiast zaczynać od ostatniego 
jubileuszu przed niewolą babilońską i liczyć do początku roku jubileuszowego na koniec 
pięćdziesiątego cyklu), mogłoby to wskazywać na rok 1925. Stąd też wiele osób spodzie-
wało się, że być może przed upływem tego roku ostatek małej trzódki dostąpi nagrody 
niebiańskiej. Datę tę kojarzono również ze zmartwychwstaniem wiernych przedchrześ-
cijańskich sług Bożych, mających występować na ziemi w charakterze książęcych przed-
stawicieli niebiańskiego Królestwa. Gdyby zaś rzeczywiście do tego doszło, oznaczałoby 
to dla ludzkości wkroczenie w erę, w której przestałaby panować śmierć, a więc miliony 
ówcześnie żyjących mogłoby mieć nadzieję na to, że nigdy nie umrą. Cóż za wspaniała 
perspektywa! Chociaż oczekiwania te były błędne, gorliwie opowiadano o nich innym 
ludziom” (jw., s. 632);

„Po roku 1925 w niektórych zborach we Francji i Szwajcarii gwałtownie obniżyła się 
liczba obecnych na zebraniach. Wielu doznało zawodu również w roku 1975, gdy nie 
spełniły się ich nadzieje związane z nastaniem Millennium. W rezultacie część osób 
opuściła organizację. (…) Chociaż w wyniku wspomnianych prób doszło do odsiewu 
i  niektórzy odpadli jak plewy podczas odsiewania pszenicy, drudzy jednak pozostali 
niezachwiani. Dlaczego? Opowiadając o przeżyciach własnych i innych w roku 1925, 
Jules Feller wyjaśnił: »Kto pokładał ufność w Jehowie, trwał niewzruszenie i dalej głosił«. 
Uświadomiono sobie, że został popełniony błąd, ale w żadnym razie nie zawiodło Słowo 
Boże, dlatego nie było najmniejszego powodu, by podupadać na duchu albo zwolnić 
tempo w dziele wskazywania na Królestwo Boże jako jedyną nadzieję dla ludzkości. 
Niektóre oczekiwania się nie ziściły, ale to nie znaczyło, że chronologia biblijna jest bez-
wartościowa” (jw., s. 633; patrz też jw., s. 163, 425–426, 719 [teksty cytowane powyżej 
w rozdziale Rok 1918 – „Kampania milionów”]);

„Powszechnie uważali wówczas, że w roku 1925 rozpocznie się zmartwychwstanie, 
a na ziemi zostanie przywrócony raj. Wielu służyło więc z myślą o określonej dacie. (…) 
Po roku 1925 święci już nie służyli Bogu z myślą o tym, że koniec nastąpi w konkretnym, 
niezwykle bliskim terminie” (Pilnie zważaj na proroctwa Daniela!, 1999, s. 303–304);

„Wciąż żywo pamiętam scenkę opisaną na stronach od 228 do 231 książki Droga do 
raju, wydanej w roku 1924. Czytelnik miał sobie wyobrazić, że jest w raju i przysłuchuje 
się dwojgu zmartwychwstałym. Zastanawiają się oni, gdzie właściwie się znajdują. Na-
stępnie osoba, która przeżyła Armagedon, wyjaśnia im, że zostali wskrzeszeni (Łukasza 
23:43). Jeżeli przeżyję Armagedon, chciałbym to samo powiedzieć mojej żonie, mamie 
i innym bliskim, gdy zmartwychwstaną. A jeśli umrę przed Armagedonem, wyczekuję 
chwili, gdy ktoś w nowym świecie opowie mi o wydarzeniach po mojej śmierci” (Prze-
budźcie się!, nr 24, 2002, s. 23);
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„1925, uważany za rok, w którym zostaną wskrzeszeni »wierni mężowie starożytności«, 
a ostatek otrzyma nagrodę niebiańską” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 
1986–2000, 2003, s. 97, hasło 1925; patrz też hasła: Chronologia [s. 68], Jubileusz [s. 199], 
Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą! (książka) [s. 269], Odsiew [s. 331]).

Rok 1925 wspomina też rocznik pt. 1987 Yearbook of Jehovah’s Witnesses (s. 131–132), 
który przytacza fragment ze Strażnicy z 1 stycznia 1925 roku, który cytowaliśmy w roz-
dziale Rok 1925 – Wygaszanie oczekiwań.

Interesujący jest fakt, że najnowsze opracowanie historyczne Towarzystwa Strażnica 
pt. Królestwo Boże panuje! (2014) całkowicie pomija kwestię oczekiwań związanych 
z rokiem 1925. Wspomniano jedynie o pierwszym wykładzie radiowym J. F. Rutherfor-
da z roku 1922 pt Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą!, który wysłuchało 
50 000 osób (patrz s. 72).

Spis publikacji z niedawnych lat, w których Towarzystwo Strażnica wspomina książ-
kę i wykłady o „milionach, które nie umrą”, bez zaznaczenia, że mowa w nich była 
o „roku 1925”, zamieściliśmy w rozdziale Manipulacja rokiem 1925.

Zakończenie

Materiał dotyczący „roku 1925” i „kampanii milionów”, który przedstawiliśmy, jest 
prawie kompletny, jeśli chodzi o cytowane czasopisma w języku polskim. Czas wojny 
światowej 1939–1945 i okres rządów komunistycznych w Polsce, szczególnie w latach 
1950–1979, nie sprzyjał zachowaniu się starych publikacji Towarzystwa Strażnica z lat 
1917–1925. Były one wielokrotnie rekwirowane przez UB, SB i milicję, o czym organi-
zacja ta niejednokrotnie wspominała. Wydaje się, że tylko niewielu Świadków Jehowy 
w Polsce posiada kompletne roczniki swoich czasopism oraz wszystkie traktaty, broszu-
ry i książki z tamtych lat. Ze zrozumiałych względów autor tego opracowania nie mógł 
skorzystać z ich uprzejmości. Jednak sobie znanymi drogami dotarł, jak przypuszcza, do 
wystarczającej ilości materiałów, aby przedstawić bez wypaczenia naukę Towarzystwa 
Strażnica dotyczącą „roku 1925”. Autor starał się też odwoływać prawie wyłącznie do 
polskich publikacji, z wyjątkiem kilkunastu przypadków, gdy cytowanie według tekstu 
angielskiego było konieczne. Z tego też powodu przytaczano tylko teksty ze Strażnic, 
pomijano zaś angielskie czasopismo Złoty Wiek (prócz egzemplarzy polskich z lat 1925–
1926). Jednak autor zapoznał się z całością materiału i przywołuje wszystkie oryginalne 
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angielskie czasopisma, gdy nie było mu dane cytować z polskich odpowiedników. Wska-
zuje też anglojęzyczne egzemplarze pisma Złoty Wiek, w których opisywano kwestię 
„roku 1925”. Zaznaczyć też trzeba, że w latach 1917–1918 w języku polskim Strażnica 
ukazywała się (w USA) jako miesięcznik, gdy w tym samych czasie po angielsku wycho-
dził półmiesięcznik, zawierający o wiele więcej artykułów (natomiast czasopismo Złoty 
Wiek po polsku zaczęło się ukazywać dopiero od 15 marca 1925 roku, choć angielska 
wersja wychodziła już w roku 1919).

Prócz publikacji z lat 1917–1926 przedstawiliśmy w tym opracowaniu liczne wspo-
mnienia tej organizacji związane z naszym zagadnieniem. Są one potwierdzeniem wia-
rygodności cytowanych starych publikacji, jak i dość łatwo dostępnym materiałem, 
który pozwoli zainteresowanemu samemu zapoznać się bliżej z „kampanią milionów”.

Choć nauka o „roku 1925” była propagowana mniej więcej tak samo długo jak wy-
kładnia o „roku 1975” (1966–1975), to z powodów, które powyżej wymieniono, o wiele 
trudniej było opisać całe interesujące nas zagadnienie. Publikacje dotyczące połowy lat 
70. XX wieku są dziś w miarę łatwo dostępne, natomiast te z lat 1917–1925 w języku 
polskim prawie nieosiągalne.

Problemem jest też samo przedstawianie i opisywanie zagadnienia, które dziś nie-
wiele ma wspólnego z aktualną wykładnią Towarzystwa Strażnica. Język symboliki 
z  tamtych lat jest dla niewtajemniczonych niezrozumiały. Bo cóż mógłby dzisiejszy 
Świadek Jehowy powiedzieć o tym, że „Zwierzęta poświęcone na ofiarę liczyły razem 
jedenaście lat, co w zastosowaniu proroczem licząc jeden dzień za rok, równa się 3960 
lat, czyli długości czasu daty widzenia do R. P. 1925” (Dokonana Tajemnica 1925, s. 151).

Czy ten język symboli, pomijając używanie starszej polszczyzny, jest obecnie zrozumiały 
dla przeciętnego Świadka Jehowy? A cóż dopiero powiedzieć w tej kwestii o ludziach, którzy 
niewiele mają (albo wcale) styczności z publikacjami Towarzystwa Strażnica.

Kolejnym utrudnieniem w pisaniu o „roku 1925” było to, że po prostu w tym czasie 
nie było mnie na świecie, więc nie mogłem wczuć się w atmosferę tamtych dni. Zdany 
byłem tylko na „dokumentację” Towarzystwa Strażnica. Inaczej było, gdy pisałem 
o „roku 1975”, czy „pokoleniu roku 1914”, gdy miałem własne wspomnienia z tymi na-
ukami związane, jak i mogłem kontaktować się z osobami, które rozgłaszały poglądy 
z tamtymi datami powiązane. Natomiast generacja ludzi, którzy świadomie oczekiwali 
na „rok 1925”, już niestety prawie wymarła. Przynajmniej nie natrafiłem na żadną taką 
osobę, która jako głosiciel Towarzystwa Strażnica była zaangażowana w nauczanie 
o „roku 1925”. Wraz z tymi ludźmi odchodzi też pamięć o tamtych wydarzeniach i giną 
w lamusie historii publikacje, które uczyły o tym. To wszystko, jak i wypaczanie czasem 
przez Towarzystwo Strażnica wspomnień z tamtych dni, stało się dla autora impulsem 
do zebrania dostępnego materiału na ten temat. To swoiste archiwum tekstów może stać 
się dla wnikliwych poszukiwaczy wskazówką do publikacji, w których można znaleźć 
szeroki kontekst cytowanych fragmentów.
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„Rok 1925”, jak i lata „1914”, „1975” oraz „pokolenie roku 1914”, to jedne z najważ-
niejszych dat i nauk Towarzystwa Strażnica, które dotyczyły przyszłości świata i ludzi. 
Dlatego każdy, kto zechce zrozumieć intencje tej organizacji, powinien zapoznać się 
z materiałem opublikowanym przez nią. To opracowanie może mu w tym dopomóc.

Na koniec składam podziękowanie dla życzliwej mi osoby, która poprzez swoje bogate 
zbiory dopomogła mi w kompletowaniu materiału do tego opracowania. Wyszukiwanie 
odpowiednich publikacji, i to z interesującym mnie materiałem, kosztowało wiele trudu, 
a „przekopywanie” całych roczników jest wyjątkowo pracochłonne. Dlatego jestem nie-
zmiernie wdzięczny za szeroką pomoc.

Również składam podziękowanie J. Romanowskiemu z Warszawy, którego uwagi 
i pomoc, szczególnie w kwestiach językowych, były bardzo przydatne.
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DODATEK 

Fotokopie kluczowych publikacji  
Towarzystwa Strażnica na temat 1925 roku
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Książka pt. Miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!, 1920, wydanie krajowe, s. 59, 
60–61, 65, 72, 75–76.
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Fragmenty artykułu pt. Zawsze gotowi na nadejście końca (Strażnica, Rok CV [1984], 
nr 16, s. 24–25).
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Dawny slogan Towarzystwa Strażnica powtórzony w roku 1989 w czasopiśmie Prze-
budźcie się!, nr 10, 1989, s. 32.



ERRATA

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

strona 20, jest „(jw., s. 48)”; powinno być „(Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne
pytania, 1947 [ang. 1917], s. 48)”;

strona 25, dwukrotnie jest „pali”; powinno być „skończył”;
strona 46, jest „cytowana Strażnica”; powinno być „cytowane Przebudźcie się!”;
strona 63, jest „[wydanie polonijne, s. 99].”; powinno być „[wydanie polonijne, s. 99]).”;
strona 65, jest „wskazuje ma”; powinno być „wskazuje na”;
strona 129, jest „1922 pt”; powinno być „1922 pt.”.

Dopisek, strona 79:

Jednak w roku 1927 spadek spożywających emblematy podczas Pamiątki był już dużo większy (ponad 6000
osób w stosunku do roku 1925):

1927 r. – 84 064 (Strażnica, 15.08 1927, s. 253 – „nie otrzymaliśmy raportów ze wszystkich zborów w Stanach
Zjednoczonych, a także z niektórych krajów europejskich” [ang.
15.07 1927, s. 218]).
 
 
 






