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Wprowadzenie

Na tytułowe pytanie, Jak w Towarzystwie Strażnica ‘rodziła się ’ 
koncepcja niewidzialnego przyjścia Chrystusa i nauka o roku 1914? 
najkrócej można odpowiedzieć tak:

Koncepcja roku 1914 narodziła się po tym, gdy nie spełniły się 
oczekiwania przyszłego pastora Towarzystwa Strażnica, Charlesa Taze 
Russella, że w roku 1874 nastąpi widzialny powrót Chrystusa.

Ponadto w roku 1875 pojawiła się nieznana dotychczas nauka 
adwentysty Nelsona Barboura (którego Russell poznał rok później), że 
Chrystus powrócił w sposób „niewidzialny”, co ‘stworzyło’ nową 
perspektywiczną datę, oddaloną w czasie o prawie 40 lat, która miała 
wyznaczać pewien ‘koniec’.

W jednej z publikacji Świadków Jehowy czytamy:

„A w roku 1875 Nelson H. Barbour oznajmił na łamach swego 
czasopisma Herald o f the Morning, że w roku 1914 zakończy się okres 
nazwany przez Jezusa »wyznaczonym i czasami narodów« (Łukasza 
21:24)” (Przebudźcie się! Nr 11, 1994 s. 26).

Oznaczało to, po prostu, że do roku 1874 dodano 40 lat i dzięki temu 
uzyskano pożądaną datę -  mianowicie „rok 1914”. Wcześniej badacze 
adwentowi twierdzili, że wyjściowym rokiem był rok 1844 i dodając 30 lat 
otrzymywali rok 1874, a z kolei razem licząc, czyli przyjmując 70 lat do 
roku 1844, otrzymywano też wynik 1914.

W nowej interpretacji:

rok 1844 -  był odpowiednikiem roku narodzenia się Jezusa (tzw. 
objawienia się niepostrzeżenie dla świata),

rok 1874 -  był odpowiednikiem objawienia się Jezusa przy chrzcie (w 
wieku 30 lat),

rok 1914 -  był odpowiednikiem zburzenia Jerozolimy w roku 70 n.e., 
zapowiadanego przez Jezusa.

W tym czasie przejęto od Johna A. Browna inne wyliczenie, dotyczące 
2520 lat, które dostosowano do roku 1914 (J. A. Brown stosował to 
wyliczenie do wyznaczenia roku 1917).
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Z kolei rok 606 przed Chr. (a później 607), na podstawie którego 
rzekomo ‘wyliczono’ rok 1914, wyłonił się właściwie jakby od końca, 
przez odejmowanie 2520 lat od roku 1914, aż do roku 606 przed Chr. Na 
potwierdzenie roku 606 przed Chr., jako daty zburzenia Jerozolimy, nie 
było żadnych podstaw i danych historycznych!

W tamtych czasach nikt takich faktów nie podawał. Rok 606 był po 
prostu wynikiem zwykłego odejmowania, a nie danych historycznych. 
Dodatkowo badaczom adwentowym tamtego okresu potwierdzały ten rok 
rzekomo wymiary Wielkiej Piramidy.

Oczywiście dzisiaj Towarzystwo Strażnica przedstawia inną kolejność 
wyliczenia (od 607 r. przed Chr. do 1914 r.), ale jak zobaczymy poniżej, 
zupełnie inaczej wydedukowano rok 606 czy 607.

Rok 1914 to do dziś według Świadków Jehowy najważniejszy rok w 
historii całego świata i dla wszystkich pokoleń ludzi! Cała historia 
zmierzała do tego kulminacyjnego roku i ważniejszą będzie już tylko data 
Armagedonu.

Oto jak określano rok 1914 w ostatnich 70 latach:

R. 1914 -  rokiem znamiennym! (Strażnica Nr 18, 1952 s. 1 [ang. 01.05 
1952 s. 260]);

Rok 1914 rokiem znamiennym (Prawda, która prowadzi do życia 
wiecznego 1970 rozdz. 10, par. 16);

Wyznaczony rok -1914  (Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo 
1988 s. 70);

1914 -  Rok znamienny -  Dlaczego? (Strażnica Rok CV [1984] Nr 19 s.
4);

1914 -  Punkt zwrotny (Przebudźcie się! Nr 4, 1989 s. 32);
Rok 1914 punkt zwrotny (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 

106);
Rok 1914 -  rok o szczególnym znaczeniu (Przebudźcie się! Nr 23, 1999 

s. 12);
Rok 1914 -  szczególna data w świetle proroctw biblijnych (Czego 

naprawdę uczy Biblia? 2005, 2013 s. 215).
W końcu nadszedł przełomowy rok 1914 (Królestwo Boże panuje! 2014 

s. 21).
(...) rok 1914 to początek fascynującego okresu (Czyste wielbienie 

Jehowy -  nareszcie przywrócone! 2019 [ang. 2018] s. 104).
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Rok 1874 i związana z nim niewidzialna obecność Chrystusa nie ma 
dziś dla Świadków Jehowy żadnego znaczenia, bo data ta została 
zamieniona na rok 1914. Jak zatem narodziła się koncepcja rok 1914?

W naszym opracowaniu opisujemy wydarzenia, które doprowadziły do 
przyjęcia tej charakterystycznej dla Świadków Jehowy nauki.

Przywołujemy najczęściej opinie dwóch osób -  historyków ruchu 
adwentowego, które w swoich opracowaniach powoływały się na liczne 
źródła (świeckie, adwentystyczne, badaczy Pisma Świętego i Świadków 
Jehowy).

Obu znawców tych kwestii autor niniejszego tekstu bardzo ceni, a 
jednego z nich miał okazję poznać dzięki kilkuletniej korespondencji.

Oto te osoby:

„Brat Józef Skorupiński z Francji” (1924-1996) -  to badacz Pisma 
Świętego, a zarazem znawca historii ruchu badackiego i poprzedzającego 
go ruchu adwentowego. Wcześniej był też związany ze Świeckim Ruchem 
Misyjnym „Epifania” (był tzw. epifanistą), a początkowo przez kilka lat 
przynależał do Świadków Jehowy. Mieszkał we Francji i do śmierci 
związany był z połączonymi dwiema grupami badaczy Pisma Świętego 
(odpowiedniki polskich grup: Stowarzyszenia... i Zrzeszenia Wolnych...), a 
korespondencyjnie współpracował z polskim Stowarzyszeniem Badaczy 
Pisma Świętego i ich czasopismem Świt Królestwa Bożego i Wtórej 
Obecności Jezusa Chrystusa.

Jest autorem trzyczęściowego artykułu pt. Od Brata Millera do Brata 
Russella. Okres od 1818-1874 roku. Na to właśnie opracowanie w dużym 
stopniu powołujemy się w niniejszym opracowaniu.

Moja osobista korespondencja z J. Skorupińskim owocowała też 
kolejnymi poszukiwaniami, uściśleniami i uzupełnieniami w poruszanych 
kwestiach historycznych. Warto przybliżyć zainteresowanym ten materiał, 
gdyż nie jest on do dziś opublikowany w Internecie. Trzeba oczywiście 
wybaczyć J. Skorpińskiemu nie zawsze poprawną polszczyznę w 
cytowanych tekstach, ale urodził się on już we Francji, do której 
wyemigrowali jego rodzice w roku 1920. W związku z tym języka 
polskiego nauczył się tylko w domu rodzinnym, na obczyźnie, pracując 
tam, jako górnik (zmarł na pylicę płuc).

Drugim jest Carl Olof Jonsson -  to były starszy zboru Świadków 
Jehowy w Szwecji, który ośmielił się publicznie skrytykować (będąc 
jeszcze w organizacji) błędne poglądy Ciała Kierowniczego Świadków 
Jehowy w kwestiach historycznych i chronologicznych. Jonsson jest 
między innymi autorem książki, którą tu przywołujemy pt. Kwestia czasów
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pogan. Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy 2002 (ang. 1982). 
Angielska wersja ma tytuł: The Gentile Times Reconsidered C. O. Jonsson, 
Atlanta 2004.

Warto przy okazji zauważyć, że były członek Ciała Kierowniczego 
Świadków Jehowy (w latach 1971-1980) Raymond Franz (1922-2010) 
wspomina Jonnsona w swojej książce, pt. Kryzys sumienia 2006, s. 66, 
190-192,223-224.

Czytelnik zainteresowany książką C. O. Jonssona może zapoznać się z 
jej wersją internetową opublikowaną po polsku oraz nowszą wersją po 
angielsku na poniższych stronach:

http://kristenfrihct.se/cnglish/epage.htm
http://sn.org.pl/files/ksiazki/Kwestia%20Czasow%20Pogan.pdf
http://kristenfnhct.se/cnglish/gtr4/contents.htm

Tu chciałbym zaznaczyć, że zasadniczo obaj historycy w większości 
kwestii są ze sobą zgodni i w niektórych elementach swych dociekań 
uzupełniają się. Przykładowo J. Skorupiński mniejszą uwagę przywiązuje 
do roku 1914, a większą do 1874, zaś C. O. Jonsson odwrotnie. Z tego 
powodu pierwszy na przykład wcale nie wymienia J. A. Browna (który 
właściwie wyznaczył rok 1917, a nie rok 1914). Oczywiście obaj inaczej 
podchodzą do omawianych kwestii. Skorupiński był zwolennikiem pastora 
Russella i uważał go za „sługę wiernego i roztropnego” z tekstu Mt 24:45, 
zaś Jonsson jako krytyk (doktryn, chronologii oraz historii biblijnej) 
Świadków Jehowy od wielu lat nie jest religijnie i emocjonalnie związany 
z Towarzystwem Strażnica. Jednak obaj rzetelnie naświetlają historię 
ruchów badacko-adwentystycznych, poprzedzającą czasy Russella, a 
później organizacji Świadków Jehowy.

Pierwszy z nich sądził dodatkowo, że badacze adwentowi z XIX wieku 
niejako przecierali drogę dla „onego sługi Bożego” za jakiego uważał 
pastora Russella. Drugi zaś uważa, że te wszystkie wyliczenia badacko- 
adwentystyczne (także Świadków Jehowy) były i są tylko ludzką 
spekulacją, która z autorytetem Boga i Biblią nie ma wiele wspólnego. 
(Patrz też jego artykuł pt. Kim są prawdziwi chrześcijanie?).

https://piotrandryszczak.pl/carl-olaf-jonsson-kim-sa-prawdziwi- 
chrzescij anie .html

J. Skorupiński z kolei więcej uwagi poświęca Wielkiej Piramidzie, 
która potwierdzała wszystkie wyliczenia badaczy adwentowych. Jonsson 
zaś zaledwie o niej wspomina, bardziej skupiając się na biblijnych 
przesłankach. Pierwszy z nich najczęściej przywołuje źródła francuskie, a 
drugi pisane w języku angielskim.
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Z tego powodu, że tekst J. Skorupińskiego jest mniej znany i raczej dziś 
prawie niedostępny, a książka C. O. Jonssona ogólnodostępna, tego 
pierwszego cytujemy nieporównywalnie częściej. Warto jednak 
konfrontować, te uzupełniające się źródła.

W opracowaniu niniejszym, staramy się pogłębić i rozwinąć to 
wszystko dzięki własnym dociekaniom i przemyśleniom oraz cytując 
opinie i komentarze Towarzystwa Strażnica z różnych lat, a także 
Raymonda Franza (1922-2010), byłego członka Ciała Kierowniczego 
Świadków Jehowy (w latach 1971-1980). Oczywiście przytaczamy też 
oryginalne fragmenty z publikacji C. T. Russella, N. Barboura i J. F. 
Rutherforda.

Poszczególne rozdziały w tym opracowaniu z pozoru nie łączą się 
bezpośrednio ze sobą i można czytać je wybiórczo. Nie dało się bowiem 
płynnie połączyć wszystkich wydarzeń, osób i proroctw w jeden ciąg. 
Jednak autor starał się, jak mógł, ustawić chronologicznie całość materiału.

Informujemy też, że w cytowanych, starych fragmentach z publikacji 
Towarzystwa Strażnica pozostawiliśmy pisownię oryginalną (np. Jakób, 
dalekiem, możliwem, fakta, specyalnej, itp ).
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Papież przyczyną powstania „czasów ostatecznych” od
roku 1798!

Zanim przejdziemy do dwóch interesujących nas dat, to znaczy do roku 
1874 i 1914, naświetlmy dla nich tło historyczne.

Paradoksem jest to, że chwilowe podupadanie papiestwa spowodowało 
wśród badaczy adwentowych z kręgów protestanckich wprowadzenie 
nauczania o rozpoczęciu się w roku 1798 lub 1799 „czasów ostatecznych” 
(„czasu końca” lub „dni ostatnich”).

Poniżej przedstawiamy kilka opinii na ten temat (z punktu widzenia 
katolickiego, potem C. T. Russella i na końcu C. O. Jonssona).

„W 1796 wojska francuskie zajęły państwo kościelne; ponadto w 
traktacie pokojowym papieża zmuszono by wypłacił milionową sumę 
pieniężną, jak również wydał wartościowe rękopisy i dzieła sztuki. Kiedy 
w następstwie tego Pius VI [papież w latach 1775-1799] sprzymierzył się z 
Austrią i Neapolem, Napoleon ponownie wtargnął do państwa kościelnego 
i podyktował jeszcze surowsze warunki pokojowe. 15 lutego 1798 
ustanowiono w Rzymie republikę, papieża uznano za zdetronizowanego, w 
bazylice Piotrowej zaś odprawiono nabożeństwo dziękczynne za 
przywrócenie republiki. Ponieważ papież wzbraniał się opuścić Rzym, 
przeniesiono go przemocą najpierw do Sieny, a potem, 1 lipca, do 
klasztoru kartuzów we Florencji. Wreszcie w 1799 chorego papieża, który 
uprzednio wyraził pragnienie, żeby umrzeć w Rzymie, przetransportowano 
na noszach przez Alpy do Francji, zrazu do Grenoble, a następnie do 
Valence. Tam 29 sierpnia 1799 umarł. Po śmierci papieża wydawało się, 
że Kościół przestał istnieć; wygłaszano już mowy pogrzebowe zarówno 
nad nim, jak i nad papiestwem. Ale już w roku śmierci papieża ukazała się 
publikcja pod tytułem »Triumf Stolicy Świętej i Kościoła nad 
nowatorami«. Autorem jej był kameduła Mauro Cappellari, który w 1831 
wstąpił na tron papieski jako Grzegorz XI. Łatwiej zniszczyć słońce niż 
Kościół i papiestwo, pisał w tej pracy. I rzeczywiście: w latach, które 
nadeszły, papiestwo ożyło na nowo, a zapoczątkował ów rozwój Pius VII 
[papież w latach 1800-1823]” {Leksykon papieży R. Fischer-Wollpert, 
Kraków 1990, s. 173-174).

C. T. Russell, choć poświęcił w jednym ze swoich tomów kilka stron 
Napoleonowi i jego działaniom, to wydaje się, że kluczowe słowa na ten 
temat zawarł w tych oto fragmentach:
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„(...) francuzki generał Berthier wkroczył do Rzymu, zorganizował tam 
rzeczpospolitą w dniu 15 lutego. 1798 roku, a w pięć dni później zabrał 
papieża do Francyi jako więźnia, gdzie też i umarł następnego roku. Od 
tego czasu, aż dotąd władza papieska jest zaledwie cieniem przeszłej 
świetności. Od tej pory papieże ani wspomną o swych prawach 
stanowienia królów, lub zrzucania ich z tronów” (Przyjdź Królestwo Twoje 
1919 [ang. 1891] s. 36-37).

„Mamy więc podstawę do rozpoznania charakterystyki Napoleona, 
przez którego czyny proroctwo wykazuje początek »Końca Czasów« i 
szczególniejsze wydarzenia, które wyraźnie zaznaczają akuratną datę 
»Czasu ostatecznego«. Wydarzenia opisane pokazują czas wyprawy 
Napoleona na Egipt, która trwała około siedmnastu miesięcy. Napoleon 
wyjechał w maju 1798 roku, a powrócił do Francyi 9 września 1799” (jw. 
s. 39).

C. O. Jonsson podaje, że rok 1798 był w jakiś sposób przepowiedziany 
prawie w 100 lat wcześniej przed tą datą, choć badacze adwentowi przyjęli 
go dopiero po tej dacie. Początkowo właściwie ‘prorokowano’ o roku 
1794, a potem, po ‘aresztowaniu’ papieża, poprawiono to obliczenie o 4 
lata:

„Co ciekawe, kilku komentatorów z wyprzedzeniem około stu lat do 
pewnego stopnia przepowiedziało owe francuskie i włoskie wypadki. 
Najbardziej znanym ich przedstawicielem był szkocki pastor Robert 
Fleming, Jr. (1660-1716). Ze względu na trafność tych przepowiedni, 
komentatorzy biblijni powszechnie uznali rok 1798 za datę zakończenia 
wspomnianych 1260 dni” (Kwestia czasów pogan. Krytyczna analiza 
chronologii Świadków Jehowy C. O. Jonsson, 2002, s. 18-19 [s. 21, wersja 
PDF]).

„Jednakże bardziej godna uwagi jest przepowiednia Roberta Fleminga 
dotycząca Rewolucji Francuskiej w latach 1789 -1798, podana na blisko 
sto lat przed tym wydarzeniem! Książkę Fleminga pt. »The Rise and Fali 
of Papacy« opublikowano po raz pierwszy w roku 1701. Komentując 
»czwartą czaszę« z Obj. 16:8, 9 identyfikuje on »słońce« z papiestwem, a 
Francję z narzędziem, które wylewa »czwartą czaszę«. (...) Sensacja jaką 
wzbudziły jego przepowiednie była ogromna i wywołała olbrzymie 
podniecenie, a ich spełnienie było podnietą do wzmożenia po Rewolucji 
Francuskiej badań nad proroctwami biblijnymi. Flemingowskie obliczenia

11



1260 dni-lat przejęło wielu innych, choć końcową datę zmienili z roku 
1794 na 1798 rok, w którym Papież został odsunięty od władzy nad 
Państwem Papieskim i wygnany przez Francuzów. Grupy Adwentystów 
uznały rok 1798 za początek »czasów końca«. Chronologię tę przejął C. T. 
Russell i jego naśladowcy, zmieniono tylko nieznacznie datę na rok 1799. 
Data ta ciągle uznawana jest przez Adwentystów Dnia Siódmego” 
{Kwestia czasów pogan. Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy 
C. O. Jonsson, 2002, s. 90-91 [s. 93-94, wersja PDF]).

„Fleminga obliczenie 1260 lat-dni (552-1794) zostało przejęty przez 
wielu innych, chociaż termin ich zakończenia został wkrótce zmieniony 
przez wielu z roku 1794 na rok 1798, kiedy papież został obalony jako 
władca Państwa Papieskiego i wygnany przez wojska francuskie. Tak więc 
data 1798 została uznana za początek »czasu końca« przez grupy 
adwentystów” {The Gentile Times Reconsidered C. O. Jonsson, Atlanta 
2004, s. 277 -  Fleming ’s calculation o f the 1,260 year-days (552-1794) 
was taken over by many others, although the termination datę for them was 
soon changed by many from 1794 to 1798, the year when the Pope was 
deposed as ruler o f the Papai States and banished by French troops. Thus 
the 1798 datę came to be regarded as marking the beginning o f the “time 
o f the end” by Adventist groups).

Przepowiedzenie roku 1798 (a właściwie roku 1794), prawie 100 lat 
wcześniej przed tą datą, wskazuje C. O. Jonssonowi to, że nic dziwnego 
nie ma w tym, iż C. T. Russell, za N. Barbourem i innymi badaczami 
adwentowymi, na prawie 40 lat wcześniej wskazał na rok 1914 z jego 
dramatycznymi wydarzeniami:

„Skoro w roku 1914 nie nastał koniec czasów pogan, ani początek 
niewidzialnej obecności Chrystusa, to dlaczego Pierwsza Wojna Światowa 
wybuchła w chwili przepowiedzianej 39 lat wcześniej? Z pozoru to coś 
niezwykłego. Przede wszystkim musimy pamiętać, że żadne z 
przepowiadanych wydarzeń nie nastąpiło. Po drugie, ustalono niezliczoną 
ilość terminów powtórnego przyjścia Chrystusa jak i końca czasów pogan. 
Czasami przepowiedziane daty przypadkowo pokrywały się z różnymi 
wydarzeniami historycznymi, choć samych wydarzeń nie 
przepowiedziano. Niektóre z proponowanych dat końca »czasów pogan« 
były bardzo bliskie roku 1914: 1915 (Guinness, 1886), 1917 (J. A. Brown, 
1823), 1918 (Bickersteth, przed 1850), i 1923 (Guinness, 1886). To 
doprawdy niezwykłe, że niektóre wydarzenia, które mają miejsce w 
przepowiedzianych latach mają jakiś związek z przepowiedzianymi
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wypadkami. Na przykład rok 1917 miał ujrzeć według przepowiedni 
Browna z roku 1823, »pełną chwałę królestwa Izraela«. Chociaż w 1917 
do tego nie doszło, to jednak dokonał się wtedy ważny krok na drodze do 
ustanowienia państwa izraelskiego” (Kwestia czasów pogan. Krytyczna 
analiza chronologii Świadków Jehowy C. O. Jonsson, 2002, s. 90 [s. 93, 
wersja PDF]).
[W nowszym angielskim wydaniu autor podaje kolejne wyznaczane daty 
końca „czasów pogan”: 1919 (Habershon, 1844), 1922 (The Prophetic 
Times, December 1870) {The Gentile Times Reconsidered C. O. Jonsson, 
Atlanta 2004, s. 276, por. s. 59-61)]

Prócz tego C. O. Jonsson przywołuje polityków i źródła świeckie, w 
których naprawdę wcześniej przewidywano nastanie pierwszej wojny 
światowej (patrz The Gentile Times Reconsidered C. O. Jonsson, Atlanta 
2004, s. 63-67). Tak więc w zapowiadaniu rzekomo wojny C. T. Russell 
nie był wyjątkiem, jak sugerują dziś Świadkowie Jehowy. Zresztą on 
pierwotnie zapowiadał wyłącznie koniec „czasów pogan”, a nie wojnę 
światową. Dopiero pod wpływem sytuacji światowej rewidował swe 
oczekiwania. Towarzystwo Strażnica zdaje się takie zachowania swoich 
przewodzących potwierdzać:

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

Ciekawe jest to, że Towarzystwo Strażnica potrafi też zaprzeczyć 
powyższym swoim słowom:

„W starożytności natchnieni prorocy, tacy jak Daniel, nie opierali 
swych przepowiedni na analizie współczesnych im wydarzeń ani nie 
próbowali sterować biegiem spraw. Gdyby tak robili, ich proroctwa byłyby 
jedynie wytworem wyobraźni albo zwykłą manipulacją. Byłyby to ludzkie, 
niedoskonałe przewidywania” {Strażnica 01.12 2011 s. 12).

Trzeba tu dodać, że C. T. Russell w roku 1881 w czasopiśmie Strażnica 
założył dział Widok [z] ze Strażnicy [z Wieży] (ang. VIEW |<S] FROM THE 
TOWER lub VIEW |,Y| FROM THE WATCH TOWER), w którym omawiał 
wybiórczo różne wydarzenia światowe ze sfery polityki, gospodarki,
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finansów oraz religii i uzgadniał je ze swoimi wierzeniami 
‘eschatologicznymi’. Ten cykl artykułów kontynuowany był w Strażnicy 
aż do roku 1924 (ang. VIEW [5] FROM THE WATCH TOWER; patrz 
Strażnica 01.07 1924 s. 195 [ang. 01.06 1924 s. 165]). W roku 1933 tak 
jednak napisano o tym zlikwidowanym dziale:

„W przeszłym czasie około połowę Strażnicy zajęte było na objaśnianie 
»Widoków z wieży«, oznaczając rzeczy odnoszące sie do świata: ale od 
roku 1924 takie rzeczy znikły i wszystkie stronice Strażnicy zajęły prawdę 
odnośnie Królestwa Jehowy. To łaskawe zrządzenie Jehowy trzyma jego 
wiernych ludzi w odświeżeniu” (Strażnica 15.11 1933 s. 345 [ang. 15.09 
1933 s. 280-281]).

C. O. Jonsson wymienia też innych komentatorów wyznaczających rok 
1798:

Edward King w roku 1798 {Kwestia czasów pogan. Krytyczna analiza 
chronologii Świadków Jehowy C. O. Jonsson, 2002, s. 23 [s. 25, wersja 
PDF]);

H. Drummond w roku 1827 (jw. s. 34 [s. 36, wersja PDF]).

Interesujące jest to, że ten drugi wyliczył rok 1798 dzięki znanemu 
Świadkom Jehowy okresowi 2520 lat, ale użył innego roku początkowego 
(722 r. przed Chr. do 1798 r. po Chr.).

Natomiast King wyliczył rok 1798 poprzez okres 1260 lat (528 r. po 
Chr. do 1798 r. po Chr.).

Inny badacz adwentowy, George Bell, wyznaczył w roku 1796 własne 
daty „i przewidywał upadek Antychrysta (uważał, że jest nim Papież) w 
roku »1797 lub 1813«” (jw. s. 18 [s. 20, wersja PDF]).

Warto wiedzieć, że Towarzystwo Strażnica nigdy nie wspomniało w 
swych publikacjach o R. Flemingu. Ten, jak widać, wyznaczał proroctwa 
na czasy sięgające poza jego życic (zm. 1716), w odróżnieniu od innych 
badaczy adwentowych, którzy ‘koniec’ wyznaczali z reguły na czas 
swojego życia.

Poniżej hasło o R. Flemingu zamieszczone w Wikipedii:
https://cn.wikipedia.org/wiki/Robert_Fleming_the_younger

Ponieważ C. O. Jonsson wspomina o C. T. Russellu i Adwentystach 
Dnia Siódmego, jako uczących o roku 1798, dlatego poświęcamy im 
trochę uwagi odnośnie tej kwestii.
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Adwentyści Dnia Siódmego i rok 1798

Adwentyści Dnia Siódmego rok 1798, jako początek „czasu końca”, 
przejęli od innych badaczy adwentowych i umieścili w swych 
publikacjach.

O samego początku Ellen White i jej zwolennicy wyznaczali ten rok, 
jako czas rozpoczęcia się „czasów końca”. Już w ich najstarszym 
komentarzu do Księgi Daniela, napisanym przez Uriaha Smitha (1832- 
1903), jednego z liderów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, rok 1798 
jest przywoływany wiele razy:

„A oto częściowa lista rzeczy, [które] zaznaczyły postęp w wiedzy od 
początku czasu końca w roku 1798...” (Daniel i Objawienie U. Smith, 
Kowale 2009 [ang. wydanie zrewidowane 1944 r.; oryginał wydany w 
1897 r.] s. 316).

„Przedstawiliśmy już dowód, że czas końca rozpoczął się w 1798 roku, 
a żadnego czytelnika historii nie trzeba informować, że w tym roku 
rozwinął się stan otwartej wrogości między Francją i Egiptem” (jw. s. 289; 
patrz też s. 280).

„W ten sposób król północy (Turcji) wystąpił przeciwko niemu 
(Francji) w tym samym roku, w którym król południa (Egiptu) »uderzył« a 
obaj »w czasie końca«. Jest to kolejny rozstrzygający dowód na to, że rok 
1798 jest tym, który rozpoczyna ten okres -  wszystko wskazuje więc, że to 
zastosowanie proroctwa jest właściwe” (jw. s. 291).

„Czas końca, jak już zostało pokazane, rozpoczął się w roku 1798” (jw. 
s. 313).

Również współczesne komentarze Adwentystów Dnia Siódmego do 
Ksiąg Daniela i Apokalipsy określają rok 1798 początkiem „czasów 
końca” („czasów ostatecznych”):

„Czasy końca rozpoczynają się po okresie 1260 lat tj. po roku 1798, a 
więc wydarzenia 1844 r. w pełni odpowiadają określeniu, że wydarzenie 
dotyczy czasu ostatecznego” (Daniel a współczesność W. Polok, 
Warszawa 1982, s. 105).
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„Co prawda ani Rzym cezarów ani Rzym papieski nie upadł w tym 
czasie gdy Jan pisał swoją księgę, ale nie możemy zapominać, że 
proroctwo dotyczy czasów ostatecznych albo czasów końca, a więc okresu 
po roku 1798. Tak więc okres zwany czasem końca albo ostatecznym trwa 
już 190 lat i może trwać nie wiadomo jak długo jeszcze...”(Apokalipsa A. 
Godek, Warszawa 1988, s. 286).

W najważniejszej książce Adwentystów Dnia Siódmego, napisanej 
przez ich prorokinię E. White pt. Wielki Bój (2001; pierwsze zmieniane 
wydania ang.: 1858, 1888, 1911) rok 1798 pojawia się aż 13 razy (jako 
wyznaczony poprzez 1260 dni-lat według Ap 11:2-3 -  od 538 r. do 1798 
r.).

Interesujące jest to, że nie wszyscy dzisiejsi adwentyści wiedzą, że 
nadal obowiązuje u nich nauka o roku 1798. Tak są zapatrzeni w inny rok, 
mianowicie w 1844, który uważają za najważniejszą datę w historii świata 
(jak 1914 u Świadków Jehowy), że zapominają o roku 1798.

N. Barbour oraz C. T. Russell i rok 1798

N. Barbour i C. T. Russell naukę o roku 1798, jako początku „czasu 
końca”, przejęli od innych badaczy adwentowych i oczywiście umieścili w 
swych publikacjach. Ten drugi tę datę uznawał, jak się wydaje, aż do roku 
1890, gdy zmienił ją na rok 1799.

W książce Russella, którą wydał po angielsku w roku 1877, razem z N. 
Barbourem, pt. Trzy światy i żniwo tego świata, ani razu nie występuje data 
1799, ale wielokrotnie widnieje rok 1798 (patrz s. 22, 113-114, 117-119, 
133, 157-158, 160, 169-170):

„Filadelfia oznacza »miłość braterską« i odnosi się do kościoła 
reformującego, od czasów Lutra do początku »czasu końca«. czyli roku 
1798” (The Three Worlds, and the Harvest o f This World 1877 s. 177 — 
Philadelphia, means, "brotherly love," and refers to the reformation 
church, from the days o f Luther to the beginning o f the "time o f the end," 
or 1798).

W tym samym czasie, a nawet już wcześniej, ukazywało się po 
angielsku czasopismo pt. Zwiastun Poranka, w którym współredaktorem 
był C. T. Russell (w latach 1876-1879). W periodyku tym także uczono o 
roku 1798.
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„»Czas końca« rozpoczął się wraz z końcem 1260 dni panowania 
papieskiego w roku 1798. Rozpoczął się »dzień Pański«, chronologicznie, 
w 1873 roku, gdy zakończyło się 6000 lat; i 1335 »dni«...” (ang. Zwiastun 
Poranka czerwiec 1875 s. 2 -  “The time o f the end” began when the 1260 
days o f papai dominion ended, in 1798. “The day o f the Lord” began, 
chronologically, in 1873, where the 6000 years ended; and the 1335 
“days,

Por. ang. Zwiastun Poranka marzec 1876 s. 27.

W połowie roku 1879 C. T. Russell rozstał się z N. Barbourem, ale całą 
jego chronologię, łącznie z rokiem 1798, zachował.

Wydany w 1889 roku drugi tom C. T. Russella (seria Wykłady Pisma 
Świętego) wymienia już trzy razy rok 1799, choć nie łączy go wprost z 
„czasem końca” (Nadszedł Czas 1919 [ang. 1889] s. 287, 305, 333 [ang. s. 
256, 273, 296]). Zresztą w książce tej napisano, że dopiero następny tom to 
opisuje: „Wszystkie te szczegóły zawarte w następnym tomie 
udowadniają, że nadszedł już »Czas Końca«” (jw. s. 416).

Rok 1798 wymieniony jest jeszcze 3 razy w wydanym w roku 1891 
trzecim tomie Wykładów Pisma Świętego, ale już tylko dla opisu wydarzeń 
z czasów Napoleona. Dzieło to naucza już bowiem wielokrotnie o „czasie 
końca” rozpoczynającym się w roku 1799 (patrz Przyjdź Królestwo Twoje 
1919 [ang. 1891] s. 36, 39-40).

Dopiero pierwszy raz, w roku 1890, widnieje „czas końca” wyznaczony 
na rok 1799 (ang. Strażnica listopad 1890 s. 1258 [reprint]). Kilka razy 
wymienia go też wspomniany trzeci tom (patrz poniżej).

Oto jeden z fragmentów mówiący jeszcze o roku 1798:

„Obalenie tego panowania w 1798 roku przez Rewolucję Francuską 
oznaczało początek »czasu końca« (Dn 11:35)” (ang. Strażnica sierpień 
1879 s. 24 [reprint]).

Również w innych angielskich Strażnicach w latach 1879-1885 pojawia 
się kilka razy rok 1798:

ang. Strażnica grudzień 1879 s. 54-55 [reprint];
ang. Strażnica styczeń 1880 s. 63 [reprint];
ang. Strażnica kwiecień 1880 s. 87 [reprint];
ang. Strażnica czerwiec 1880 s. 109 [reprint];
ang. Strażnica czerwiec 1881 s. 234 [reprint];
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ang. Strażnica grudzień 1881 s. 305, 307 [reprint];
ang. Strażnica styczeń/luty 1882 s. 319 [reprint];
ang. Strażnica listopad 1883 s. 557 [reprint],

„Natychmiast po ucisku tych dni słońce się zaćmi, itd. (w. 29 [Mt 24]). 
Wersety 29 i 30 powracają, aby zająć się łańcuchem wydarzeń należących 
do »czasu końca«, gdyż wiążą się one ze światem. Ucisk, o którym mowa 
dotyczy wersetu 9 a nie ucisku z wersetu 21 i Daniela 12:1, co wraz z 
kontynuowaniem tematu stanie się jasne. [W czasie tych dni, przed ich 
upływem, 1798]...” (ang. Strażnica styczeń 1885 s. 711 [reprint] -  
Immediately after the tribulation o f those days shall the sun be darkened, 
etc. (v. 29). Verses 29 and 30 go back to take up the chain o f events 
belonging to "the time o f the end" as they relate to the world. That the 
tribulation referred to is that o f verse 9, and not that o f verse 21 and Dan. 
12:1, will be evident as we proceed. [In those days before they end, 
1798]...).

Wydaje się, że po roku 1885 w publikacjach C. T. Russella data 1798 
już nie pojawia się, aż dopiero w roku 1890 zacznie występować rok 1799.

Jedno jest pewne, w latach 1879-1889 rok 1799, jako początek „czasu 
końca”, w Strażnicach nie występuje ani razu.

C. T. Russell i rok 1799

Od roku 1890 C. T. Russell kilkoma terminami określał czas od roku 
1799: „Koniec Czasu”, „Czasy ostateczne”, „Czas ostateczny”, „Czas 
Zamierzony”.

Oto kluczowe teksty na ten temat, w których powoływał się na różne 
wynalazki dla potwierdzenia roku 1799:

„Rozwiązanie zagadki, która jest dziś dla człowieka zagadką -  dlaczego 
nasze czasy przyniosły o wiele więcej wynalazków i odkryć niż w 
przeszłości -  znajduje się tylko w Biblii. Ogłosiła ona obecny okres 
wynalazków ponad dwa tysiące lat temu (Dan. 12:4), Wskazała ona, że z 
dużym wyprzedzeniem, że wraz z rokiem 1799 »Czas Końca« rozpocznie 
się, a obecny »Czas Końca« będzie »Dniem Bożego Przygotowania« 
(Nahum 2:3) na nadchodzące błogosławieństwa Tysiąclecia” (ang. 
Strażnica listopad 1890 s. 1258 [reprint] -  The solution o f the riddle that is 
puzzling men today -  why our day has produced so much morę o f invention 
and discovery than the past -  is found only in the Bibie. It announced the 
present period o f imention over two thousand years ago. (Dan. 12:4) It
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pointed out, that far in advance, that with the year A. D. 1799 “The Time 
o f the End” would begin, and that thepresent “Time o f the End” would be 
the “Day o f God’s Preparation” (Nahum 2:3) for the incomingMillennium 
ofblessing.).

-»Koniec Czasu«. okres stu piętnastu (115) lat, od roku 1799 do roku 
1914 jest szczególnie zanotowany w Piśmie Świętym” {Przyjdź Królestwo 
Twoje 1919 [ang. 1891] s. 15).

„(...) w rozdziale 12 są zaznaczone trzy okresy a mianowicie 1260, 
1290, 1335 czyli dni prorocze, które współdziałają i utwierdzają daty 
podane w rozdziale 11, że początek Czasów ostatecznych rozpoczął się w 
1799 roku” (jw. s. 16-17).

„Karyera Napoleona w świetle proroctwa datuje się od roku 1799 jako 
zakończenie 1260 lat władzy papieskiej i jako początek »Czasu 
Ostatecznego«” (jw. s. 34).

„Opisując wypadki, jakie miały miejsce w ciągu dwóch tysięcy trzystu 
lat wypełniło ono swój cel, naznaczając wyraźnie rok, w którym rozpoczął 
się »Czas Zamierzony« czyli »Koniec Czasu« t. j. rok 1799. Z tym rokiem 
skończyło się zamierzonych 1260 lat władzy prześladowczej, a Czas 
Ostateczny się zaczął. Trzeba także zapamiętać, że był to ostatni rok 
»tysiąclecia« papieży, który rozpoczął się (jak to było pokazane w 
poprzednim tomie) w roku 800. Lecz rok 1799 był dopiero początkiem 
okresu nazwanego w Piśmie Św., »Końcem Czasu«, w którym to okresie 
wszystko, co należy do tego systemu -  upadnie” (jw. s. 43).

„Tym sposobem wykazaliśmy, że rok 1799 był okresem czasu 
ostatecznego...” (jw. s. 55).

„Nietylko ogólne zwiększanie się umiejętności dowodzi prawdziwości 
nauki rozdziału jedenastego proroctwa Daniela, że czas naznaczony 
rozpoczął się w roku 1799, lecz także potwierdza wypełnienie się 
przepowiedzianego biegania tam i sam. To wszystko należy do czasu 
ostatecznego czyli naznaczonego. Pierwszy okręt parowy zaczął kursować 
w 1807 roku; pierwsza kolej parowa w roku 1831; pierwszy telegraf w 
1844 roku. Dziś tysiące ogromnych okrętów i pociągów tak parowych jak i 
elektrycznych przewozi tysiące osób, tam i sam” {Przyjdź Królestwo Twoje 
1919 [ang. 1891] s. 60).
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Patrz też o roku 1799: Walka Armagieddonu 1923 (ang. 1897) s. VIII (3 
razy), 61, 725.

Tak samo C. T. Russell uczył w kolejnych edycjach cytowanego tomu, 
aż do swej śmierci w roku 1916, a nawet pisano tak jeszcze w ostatnim 
wydaniu z roku 1927.

Dlaczego C. T. Russell zmienił rok 1798 na 1799?
Otóż wydaje się, że zaobserwował on co najmniej u jednego z badaczy 

adwentowych taką oto zbieżność:
od roku 1798 do roku 1873 występuje okres 75 lat.

Rok 1873 wyznaczał w tym wyliczeniu 6000 lat od stworzenia Adama. 
Opisał to C. O. Jonsson następująco:

„Już w roku 1853 adwentysta »nadchodzącego wieku« Joseph Marsh z 
Rochester, w stanie Nowy Jork, doszedł do wniosku, podobnie jak inni 
komentatorzy przed nim, że »czas końca« był okresem 75 lat, który 
rozpoczął się w roku 1798 i wygasa w roku 1873 (D. T. Arthur, op. cit., s. 
360)” (The Gentile Times Reconsidered C. O. Jonsson, Atlanta 2004, s. 45 
-  As early as 1853 the “age to come” Adventist Joseph Marsh in 
Rochester, N.Y., concluded, like other expositors before him, that the 
“time o f the end” was a period of75 years that began in 1798 and would 
expire in 1873. (D. T. Arthur, op. cit., p. 360)).

C. T. Russell wyznaczał raczej rok 1872, a nie 1873, jako okres 6000 
lat od stworzenia Adama (patrz Nadszedł Czas 1919 [ang. 1889] s. 35). 
Wolał chyba zaakcentować czas niewidzialnego powrotu Chrystusa, to 
znaczy rok 1874, a nie czas 6000 lat od stworzenia człowieka -  rok 1872. 
Stąd przyjął z czasem rok 1799, który po dodaniu okresu 75 lat dawał rok 
1874. Rok 1798 nie nadawał się już do tej kalkulacji.

Oto dowodzenie C. T. Russella o dodaniu 75 lat do roku 1799:

„Było dalej pokazane, że właściwe wyrozumienie widzenia miało być 
dalekiem od samej zupełności, miało być niedostatecznem w niektórych 
głównych zarysach, aż dopiero w 45 lat później (1290+45, — 1335, czyli 
75 lat po rozpoczęciu się czasu ostatecznego w roku 1799 11260+75 — 
13351. (...) Doliczając do roku 539, 1290 Dni symbolicznych, to 
otrzymujemy datę 1829, zaś 1335 dni, otrzymujemy rok 1874. Niech 
czytelnik zauważy, z jaką akuratnością daty te zaznaczone...” (Przyjdź 
Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891] s. 83).
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Rok 1798 nie nadawał się więc do wyznaczenia roku powrotu 
Chrystusa, bo po dodaniu 75 lat wskazywał on na rok 1873, a nie na 1874.

Jeszcze tylko dodajmy, że rok 1799 i jego „czas końca”, według C. T. 
Russella, potrzebny był dla odkrycia daty obecności Chrystusa, to znaczy 
roku 1874:

„Typowe Jubileuszowe cykle wskazują na R. P. 1874 jako na datę 
powrotu naszego Pana; a jednak data ta była tak mądrze ukryta, że 
odkrycie jej stało się możliwem dopiero gdy nastał »Czas Końca«” 
{Przyjdź Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891] s. 130).

Jednak w dwa lata po wydaniu ostatniej edycji Wykładów Pisma 
Świętego (1927) Russella porzucono naukę o roku 1799, o czym piszemy 
poniżej.

Odrzucenie roku 1799 na rzecz roku 1914

Oczywiście Towarzystwo Strażnica z czasem, ale dopiero za prezesury 
Josepha Franklina Rutherforda (1917-1942), odrzuciło naukę o roku 1799, 
a wprowadziło dla „czasu końca” rok 1914 i tak naucza do dziś. Stało się 
to w grudniu 1929 roku (wyd. angielskie).

Oto słowa z polskiego czasopisma z roku 1930, w którym organizacja 
zmieniła swoją chronologię dotyczącą rozpoczęcia się „czasów 
ostatecznych”, odziedziczoną po C. T. Russellu:

„Przez długi czas było rozumiane, że »koniec czasu« rozpoczął się z 
rokiem P. 1799 i trwał aż do roku 1914, oraz że początek tegoż jest 
szczególnie zaznaczony przez to, że naonczas Papiestwo otrzymało 
bolesną ranę (...) jednakowoż dowód ten nie jest w żadnej mierze 
przekonywującym. To mogło poniekąd wypełnić się w pewnej części” 
{Strażnica 01.02 1930 s. 35 [ang. 01.12 1929 s. 355]).

[Por. publikacja, w której pisano o „śmiertelnej”, a nie „bolesnej ranie”: 
„W roku 1799 zwierzęca władza rzymska, rządzona przez system papieski, 
otrzymała śmiertelną ranę” {Stworzenie 1928 [ang. 1927] s. 339; por. 
podobnie Harfa Boża 1921, 1930 s. 240 -  „W r. 1799 zwierzęca władza 
Rzymu, kierowana systemem papieskim, otrzymała śmiertelną ranę”).]

„Biorąc te wszystkie Pisma razem i wiedząc, że one muszą być w 
akuratnej harmonji (...) można łatwo zauważyć, że ten szczególnie 
ustalony i »naznaczony czas« był i jest R. P. 1914. Nic takiego nie spełniło
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się w r. 1799, by odpowiadało proroctwu jako rok 1914” (Strażnica 01.02 
1930 s. 37 [ang. 01.12 1929 s. 357]).

„»Czas końca« jest szczególnie ustalony tak przez faktajakoteż i Pismo 
Św., w roku P. 1914” (Strażnica 01.02 1930 s. 40 [ang. 01.12 1929 s. 
360]).

Dzisiaj Towarzystwo Strażnica szczyci się tym, że podobno 
„niezmiennie” uczy o roku 1914 jako „czasie końca”, choć uczyło też 
przez wiele lat o roku 1798 i 1799:

„Świadkowie Jehowy niezmiennie wykazują na podstawie Pisma 
Świętego, że w roku 1914 rozpoczął się czas końca tego świata i że zbliża 
się »dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi«” {Strażnica Nr 16, 1993 s. 9).

„Zapowiedziany »czas końca« rozpoczął się w roku 1914” {Strażnica 
15.08 2009 s. 15).

Mało tego, Towarzystwo Strażnica posłużyło się jawną manipulacją, 
łącząc rok 1914 z „czasem końca” i to u badaczy Biblii w „drugiej połowie 
XIX wieku”, a ci przecież uczyli o latach 1798-1799:

„Co ciekawe, w drugiej połowie XIX wieku grupa szczerych badaczy 
Biblii wnikliwie przeanalizowała to oraz inne proroctwa. Zrozumieli, że 
»siedem czasów« skończy się w roku 1914. Fakt, że Królestwo Boże 
zaczęło wtedy panować w niebie, potwierdzają również doniosłe 
wydarzenia światowe. Właśnie w tym roku świat wkroczył w dni ostatnie, 
czyli »czas końca«” {Strażnica 01.10 2014 s. 13).

Tymczasem, jak wspomnieliśmy, J. F. Rutherford do końca roku 1929, 
a nawet jeszcze w roku 1930 (po polsku) uczył o roku 1799, jako początku 
„czasu końca”:

„Tysiąc dwieście sześćdziesiąt lat od R. P. 539 sprowadza nas do R. P. 
1799, co jest drugim dowodem, że w r. 1799 rozpocznie się »czas końca«.” 
{Harfa Boża 1921, 1929, 1930 s. 238).

„Napoleon rozpoczął swoją wojenną kampanję na Egipt w r. 1798, a 
skończył ją i powrócił do Francji 1 października r. 1799. Choć w skrytym 
języku, lecz treściwie ta działalność została opisana w tem proroctwie, w 
wierszach od 40 do 44 [Dn 11:40-44]; i jej zakończenie w roku 1799,
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według własnych słów proroka, zaznacza się początkiem »czasu końca«” 
{Powrót naszego Pana 1925 s. 24).

„»Czas końca« obejmuje peijod od r. P. 1799, jak wyżej zostało 
wykazane, do czasu zupełnego przewrotu rządów Szatana i ustanowienia 
królestwa Mesjaszowego” {Stworzenie 1928 s. 342).

„Tedy w 1799 R. P. rozpoczął się »czas końca«.” {Strażnica 15.03 1929 
s. 91 [ang. 01.12 1928 s. 363]).

O roku 1799 w dawnym nauczaniu Towarzystwa Strażnica wspomina 
też kilka razy w swojej książce Raymond Franz (1922-2010), były członek 
Ciała Kierowniczego (patrz Kryzys sumienia R. Franz, 2006, s. 191-192, 
198, 205, 211, 248, 251, 253-254, 257, 266, 268, 278,).

Konsekwencją wyliczenia „czasu końca” na rok 1798 (1799) było 
wyznaczenie innego terminu, i odpowiedź na pytanie, kiedy nastanie 
prawdziwy koniec”? Chodzi o ‘koniec’ związany z powrotem Chrystusa i 
Jego sądem. Jak poniżej zobaczymy, już co najmniej w roku 1810 
wyznaczono to, na co czekano.

23



W. Miller i lata 1843-1844 oraz J. A. Brown

Wielu dzisiejszym adwentystom wydaje się, że to amerykański 
kaznodzieja baptystyczny Wiliam Miller (1782-1849), był „wynalazcą” (a 
może czasem lepiej mówić: odkrywcą) nauki o roku 1843 i wyliczenia 
2300 wieczorów i ranków. Okazuje się jednak, że pierwszym był John 
Aąuila Brown w roku 1810 (kilka lat przed zastosowaniem jej przez W. 
Millera):

„Pierwszym wykładowcą proroctw, który obliczył okres 2520 lat był 
John Aąuila Brown w roku 1823. (...) To właśnie on zapoczątkował 
obliczanie 2520 lat, również jako pierwszy posłużył się 2300 dniami z 
Daniela 8:14 jako latami, licząc je od 457 r, p.n.e. do roku 1843 n.e. Brown 
po raz pierwszy swa chronologie opublikował w londyńskim miesięczniku 
»The Christian Observer« w 1810 roku. (...) Inni komentatorzy wyznaczali 
ich koniec na rok 1844 (nawet sam Brown w późniejszym okresie), 
względnie na 1847 rok. Wszyscy zwolennicy Millera w USA jednomyślnie 
przyjęli rok 1843.* Chronologię Browna, w ramach której »siedem 
czasów« z czwartego rozdziału Księgi Daniela stanowiło okres 2520 lat 
opublikowano po raz pierwszy w 1823 w jego dwutomowym dziele pt. 
»The Even-Tide«.
* (...) Tak więc wiele osób w Stanach Zjednoczonych już w roku 1810 
mogło przeczytać artykuł Browna na temat 2300 lat. Wkrótce potem data 
1843 zaczęła pojawiać się w amerykańskich komentarzach dotyczących 
proroctw” (Kwestia czasów pogan. Krytyczna analiza chronologii 
Świadków Jehowy C. O. Jonsson, 2002, s. 20 [s. 22, wersja PDF]).

Wyznaczony w roku 1818 i rozpropagowany jako czas powrotu 
Chrystusa rok 1843, przez kaznodzieję baptystycznego W. Millera, miał 
wielu zwolenników. Wspomina się, że jego kazania słuchało tysiące ludzi, 
a rozgłaszać je zaczął on na początku lat 30. XIX wieku:

„Brat W. Miller wykonał bardzo wielką pracę. W styczniu 1844 r. 
powiedział: »Przez minione dwanaście lat dałem 4500 konferencji, które 
zgromadziły około 500 000 osób« (Signs of the times -  Znaki Czasu -  
styczeń 1844). Napisał wiele artykułów do gazet. Jego liczne kazania były 
publikowane w formie książek. Były też wydawane czasopisma 
adwentyskie, tak jego jak i innych braci: (...) [wymieniono 9 czasopism]” 
{Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa Nr 1, 1987
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s. 31-32, art. Od Brata Millera do Brata Russella. Okres od 1818-1874 
roku, J. Skorupiński, wyd. Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego).

Z tych 500 000 słuchaczy Millera podobno około 100 000 osób stało się 
jego zwolennikami, gorliwie wypatrującymi przyjścia Pana w terminach 
podawanych przez tego kaznodzieję.

„Powracając do brata Millera należy wspomnieć, że na podstawie 
tekstu Daniela (8:14), który to werset podaje liczbę 2300, wyliczył, że Pan 
ma powrócić pomiędzy wiosną 1843 r. a wiosną 1844. Do tego 
zrozumienia doszedł już w 1818 r. (...) W 1829 r. już zupełnie wyraźnie 
wyłożył swój chronologiczny punkt widzenia i swoje prorocze doktryny. 
Jednak dopiero 14 sierpnia 1831 r. zaczął to ogłaszać otwarcie tak słowem, 
jak i piórem” (jw. s. 30).

„Pierwsza wyznaczona przez brata Millera data powrotu Pana, a 
mianowicie wiosna 1843 r. okazała się błędna. Podał drugą datę: 21 
marzec 1844 r. Powstał znowu zawód. Brat Miller zaczął się zniechęcać, 
ale jego przyjaciele S. Bliss (...) [wymieniono kilka osób] wyliczyli jeszcze 
inną datę na podstawie starego kalendarza księżycowo-słonecznego i 
otrzymali 18 kwiecień 1844. Lecz i ta data okazała się błędna.

Brat Miller był człowiekiem pokornym i przyznał się do pomyłki. Oto 
jego deklaracja z 22 maja 1844 r. (...)

»Przyznaję się do błędu i uznaję swój zawód. Mimo tego wierzę nadal, 
że Dzień Pański jest bliski, we drzwiach i upominam was, bracia, abyście 
byli czuwającymi i abyście nie pozwolili, żeby ten Dzień przyszedł na was 
niespodziewanie«.

Wówczas jeszcze inny przyjaciel br. Millera, Samuel Sheffield Snów 
(ur. 1806 -  zm. 1870), do którego przyłączył się Jerzy Storrs (ur. 1796 -  
zm. 1879), kaznodzieja metodyski, uczynił inne wyliczenie na podstawie 
Dnia Pojednania, to jest dziesiątego dnia siódmego miesiąca (Tiszri) i 
otrzymał datę 22 października 1844 r. (...) Ale i ta data nie spełniła się. 
Nastało wielkie rozczarowanie. Dużo członków opuściło Ruch 
Millerowski. Wśród pozostałych członków nastały debaty i liczne 
dyskusje” (jw. s. 32).

„Od daty 22 października zaczęły się poważne podziały. Ruch 
Millerowski rozpadł się na różne grupy z odmiennymi tendencjami Około 
1855 r. było już 25 podziałów. Co do br. Millera, to on nie przyłączył się 
do żadnego nowego ruchu” (jw. s. 33).
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„Na początku 1848 r. zaczął upadać na zdrowiu (...) William Miller 
zmarł 20 grudnia 1849 r. Liczył wtedy 67 lat” (jw. s. 33).

Wspomniano powyżej o co najmniej 25 podziałach w ruchu Millera. 
Jakie koncepcje pojawiły się z czasem? Oto one:

data była dobra, ale należało oczekiwać innego wydarzenia;
data była dobra, ale wydarzenie było niewidzialnie;
data była zła i poprawiono na nową;
data do korekty i oczekiwanie innego wydarzenia;
data do korekty i wydarzenie niewidzialne;
data odtąd nieistotna, czas jest bardzo bliski (W. Miller);
daty nie należy wcale wyznaczać;
pod wpływem złej daty popadnięcie w niewiarę.

Powyższe rozmaite koncepcje wywołały podział ruchu millerowskiego 
na dwa główne nurty: badacki i adwenty styczny.

Później głównym przedstawicielem pierwszego nurtu stanie się 
Towarzystwo Strażnica, a drugiego Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. 
Tak jest do dziś.

Choć nie interesują nas w niniejszym opracowaniu inne daty dotyczące 
widzialnego powrotu Chrystusa, które pojawiały się bezpośrednio po 
latach 1843-1844, bo skupiamy się głównie na dotarciu do argumentacji 
doprowadzającej do roku 1874 i niewidzialnego powrotu Chrystusa oraz 
do roku 1914 (koniec „czasów pogan”), to jednak warto wymienić 
wyznaczane inne lata, które wspominają badacze historii tego zagadnienia:

„Wielu zaczęło wyznaczać nowe daty (paruzji): 1845, 1846, 1847, 
1853, 1854, 1866, 1867, 1873 itd. Ruch adwentystyczny ulegał dalszym 
podziałom, bowiem różne osoby opowiadały się za różnymi terminami 
(paruzji), podczas gdy inni nie widzieli potrzeby wyznaczania konkretnej 
daty Apokalipsy” (Kwestia czasów pogan. Krytyczna analiza chronologii 
Świadków Jehowy C. O. Jonsson, 2002, s. 24 [s. 26, wersja PDF]).

[W nowszej angielskiej wersji tej książki C. O. Jonsson wymienia 
kolejne zapowiadane lata: 1850, 1851, 1852, 1868, 1870, 1875 (patrz The 
Gentile Times Reconsidered C. O. Jonsson, Atlanta 2004, s. 42); na 
przykład w roku 1859 R. C. Shimeall wyznacza 2520 lat i rok 1868 (652 
p.n.e.-1868 n.e.) (jw. 61)]
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„Wśród zwolenników warunkowej nieśmiertelności, byli tacy, którzy 
wyliczali, że Pan powróci w 1853/1854 r. Ich przywódcą był Cummings. 
Później ten sam Cummings wraz z Edwardem Bischop Elliot oczekiwali 
Pana na 1864/65 r.” (Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa 
Chrystusa Nr 1, 1987 s. 38).

„[Storrs] Prawdopodobnie przyjął myśl, że Pan powróci w 1870 r. Brat 
H. B. Rice, który publikował czasopismo »The Last Trump« (Trąba 
Ostateczna), też spodziewał się powrotu Pana na ten sam 1870 r. (...) Gdy 
jednak okazało się, że Pan nie powrócił w 1870 r . , to wtenczas br. J. Storrs 
zerwał z grupą »Unia Życia i Przyjścia«” (jw. 37).

„W każdym razie rezultat tych wyliczeń okazał się katastrofalny z 
powodu licznych zawodów: po 22 października 1873 r., oczekiwano na 
próżno wiosnę 1874 r., następnie 22 październik 1874 r., a potem 14 luty 
1875 r. i następnie 5/6 kwiecień 1875. Przypominam, że Chrześcijańscy 
Adwentyści (czyli Wtórzy Adwentyści) oczekiwali Pana w ciele, jak 
również spalenia ziemi. Po tym rozczarowaniu publikacje przestały 
wychodzić” (Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa 
Nr 3, 1987 s. 32).

„Na podstawie rozumowania R. Menziesa, inny Szkot, astronom 
Charles Piazzi Smyth, w 1864 r., wyliczył, że Chrystus powróci w 1881 r.

Dawid Dawidson, na tej samej podstawie ogłosił wielką wojnę w 1928 
r., i ponowne przyjście Chrystusa w 1936 r.

Wiemy, że brat Russell wziął pod uwagę opracowania Taylora, 
Menziesa i Piazzi Smytha” (Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności 
Jezusa Chrystusa Nr 1, 1987 s. 38).

Tych i innych badaczy adwentowych, zapowiadających powrót 
Chrystusa wymieniono w poniższym historycznym dziele: Nelson 
Barbour: The Millennium 's Forgotten Prophet; A Preliminary Biography 
Bruce W. Schulz, Rachael de Vienne, Fluttering Wings Press 2009.

Wracając do Millera, warto stwierdzić, że badacz J. Skorupiński w 
swym artykule pt. Od brata Millera do brata Russella. Okres od 1818- 
1874 roku wymienił taką oto zbieżność dotyczącą Millera i Russella:

„Jeżeli policzymy 70 lat wstecz od narodzenia brata Russella w 1852 r., 
to otrzymujemy rok 1782, czyli rok narodzenia brata Millera. Brat Miller 
urodził się 15 lutego 1782 r., a brat Russell urodził się 16 lutego 1852 r.,
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czyli 70 lat i 1 dzień później” (Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności 
Jezusa Chrystusa Nr 1, 1987 s. 33, wyd. przez Stowarzyszenie Badaczy 
Pisma Świętego).
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E. G. White i lata 1843-1844

Wspomnieliśmy powyżej o kilku znanych zwolennikach i 
współpracownikach W. Millera. Do nich zaliczyć można późniejszą 
prorokinię Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, to znaczy Ellen G. 
Harmon, a po ślubie z Jakubem White, znaną jako Ellen G. White (1827- 
1915). Oczekiwała ona i gorliwie rozgłaszała przyjście Pana w roku 1843 i 
1844:

„W marcu 1840 r. przybył do Portland w Stanie Maine Wiliam Miller 
przeprowadzając odczyt na temat drugiego przyjścia Jezusa. (...) Wraz z 
moimi przyjaciółmi uczestniczyłam w tych zgromadzeniach. Mówił o 
proroctwach z dokładnością, która trafiała do serc słuchaczy” (Życie i 
działanie Ellen G. White Kowale 2005 s. 20).

„W latach 1840 i 1842 brała udział, wraz z innymi członkami swej 
rodziny, w zebraniach millerystów organizowanych w mieście Portland. Z 
zainteresowaniem przyjęła poglądy adwentowe głoszone przez Williama 
Millera i jego współpracowników, z ufnością oczekując powrotu 
Zbawiciela, najpierw w roku 1843. a następnie w roku 1844. Ellen 
aktywnie uczestniczyła w pracach ruchu, głosząc poselstwo o drugim 
adwencie wśród rówieśników” (Nauki Pisma Świętego Z. Łyko, Warszawa 
1989, s. 441).

„Wraz z pozostałymi millerystami E. G. Harmon przeżywała w roku 
1844 zawód oczekiwania na przyjście Pańskie” (Adwentyzm Z. Łyko, 
Warszawa 1970, s. 141).

„Po załamaniu się ruchu w dniu 22 października 1844 r. wskutek 
niespełnienia się millerowskich przepowiedni, E. G. White (wówczas 
jeszcze E. G. Harmon), mimo rozczarowania, pozostała wierna Pismu 
Świętemu i idei drugiego adwentu, stając się wybranym przez Boga 
narzędziem dla Jego ludu (...) a poniekąd nawet duchowym przywódcą 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego” (Nauki Pisma Świętego Z. Łyko, 
Warszawa 1989, s. 429).

„W dwa miesiące po przeżytym rozczarowaniu Ellen G. Harmon 
otrzymała pierwsze widzenie, które dodało wierzącym w Portland, w 
stanie Maine, nowej otuchy i które również zostało przyjęte jako światło z 
nieba” (Adwentyzm Z. Łyko, Warszawa 1970 s. 36).
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Niestety w tym opracowaniu nie zajmujemy się dalszymi zmianami 
nauk eschatologicznych E. White i Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego. Te opisaliśmy w kilku artykułach, do których odsyłamy 
zainteresowanych:

Fałszywe proroctwa E. G. White
Prorokini E. G. White i pastor C. T. Russell -  podobieństwa i różnice w 

życiu, naukach i działaniu (cz. 1-2)
Oczekiwania adwentystów i Towarzystwa Strażnica powiązane z datami 

1844 i 1914 oraz reinterpretacja wydarzeń związanych z nimi
Czy adwentyści będą znać „dzień i godzinę ” powrotu Pana?
Adwentyści dnia siódmego i Świadkowie Jehowy -  niektóre 

podobieństwa i różnice w ich naukach (cz. 1-4)
Czasy końca ” według adwentystów i Towarzystwa Strażnica
2300 wieczorów i poranków w naukach adwentystów i Świadków 

Jehowy
Czy E. White była „fałszywą prorokinią ”? Jak adwentyści bronią swoją 

liderkę poprzez osobę św. Pawła

Warto tylko nadmienić, że E. G. White do momentu swej śmierci 
(1915) twierdziła, iż ‘koniec’ nadejdzie zadni jej życia:

.Ellen White oczekiwała, że Chrystus przyjdzie za jej życia
Pokazano mi zgromadzenie podczas Konferencji. Anioł powiedział: 

»Niektórzy są pokarmem dla robactwa, inni obiektem wylania siedmiu 
plag, a jeszcze inni pozostaną żywi i zostaną przemienieni przy przyjściu 
Jezusa«. (1T 131.132; 1856)

Ponieważ czas jest krótki, powinniśmy pracować z pilnością i ze 
zdwojoną energią. Nasze dzieci może już nie zdążą pójść na studia. (3T 
159; 1872)

Nie jest rozsądne, aby decydować się teraz na dzieci. Czas jest krótki, 
nieszczęścia czasów końca są przed nami, a małe dzieci w większości 
zostaną zabrane, zanim się to wszystko skończy. (Letter 48; 1876)

W tym stanie świata, gdy bieg historii ziemi wkrótce się zakończy, a 
my jesteśmy tuż przed czasem ucisku, jakiego nigdy jeszcze nie było, im 
mniej zawiera się małżeństw, tym lepiej dla wszystkich, zarówno dla 
mężczyzn, jak i dla kobiet. (5T 366; 1885)

Godzina przyjścia nadchodzi; jest już blisko, a niektórzy z nas, 
wierzących, doczekają żywo tego czasu i zobaczą wypełnienie się 
przepowiedni, usłyszą głos archanioła i trąby Bożej rozbrzmiewający po
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górach oraz dolinach, po morzach, i w najdalszych nawet zakątkach ziemi. 
(RH 31 lipca 1888)” (Wydarzenia czasów końca E. G. White, Warszawa 
1995, s. 26).
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G. Storrs i okres 1843-1844 oraz następne lata

Powyżej wspomnieliśmy już Georga Storrsa (1796-1879), kaznodzieję 
metodystów, który później stanie się współpracownikiem C. T. Russella. 
Poznali się oni w roku 1870, prawdopodobnie wtedy C. T. Russell zetknął 
się z czasopismem Storrsa.

Oto jego wierzenia związane z powrotem Chrystusa (w poniższych 
tekstach często imię spolszczone na Jerzy i z takim inicjałem cytowane):

„W między czasie został pastorem pewnego zgromadzenia w Alabany 
(N. J.) (...) Przypominamy, że był 1842 r. i okres bardzo wielkiej 
propagandy millerowskiej odnośnie wtórego przyjścia Jezusa Chrystusa. 
Tej propagandzie brat Jerzy Storrs nie był obojętny. (...)

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

„W 1853 r. brat J. Storrs brał udział z Joseph Cumer w słynnej dyskusji 
z przeciwnikami Biblii. J. Cumer wierzył, że Jezus ma powrócić jako 
duchowa istota. Pisał o tym szeroko w swoim piśmie »Hope of Israel« 
(Nadzieja Izraela). Później br. J. Storrs również wspomniał o duchowym 
czyli niewidzialnym powrocie Jezusa Chrystusa. Ten pogląd stał się 
punktem rozstrzygającym w separacji brata Russella z adwentystami, 
którzy wierzyli i jeszcze wierzą, że Chrystus powróci jako osoba widzialna 
i cielesna. (...) Prawdopodobnie przyjął myśl, że Pan powróci w 1870 r. 
(. ..) Gdy jednak okazało się, że Pan nie powrócił w 1870 r., to wtenczas br. 
J. Storrs zerwał z grupą »Unia Życia i Przyjścia«. Stało się to w 1871 r. Od 
tego czasu, aż do jego śmierci w 1879 r. publikował swoje pierwsze 
pisemko »The Bibie Examiner«.” (jw. 37).
[Wydawał to pismo od 1843 r. z przerwą w latach 1863-1871, gdy 
publikował inne pt. The Herald o f Life and the Corning Kingdom]

Z powyższego można wnioskować, że G. Storrs nie wcześniej jak w 
roku 1871 przyjął naukę o niewidzialnym powrocie Jezusa (w innym
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miejscu autor pisze: „około 1874 r. (...) napisał (...) inaczej mówiąc, on 
wierzył, że Jezus powróci jako duchowa istota” -  jw. s. 37-38).

Czy to od niego przejął Russel później tę naukę? Tego nie wiemy, 
przypuszczamy jednak, że od Barboura i Keitha, z którymi współpracował 
od roku 1876. Popatrzmy na dalsze nauki Storrsa, które także spodobały 
się założycielowi Towarzystwa Strażnica:

„Twierdził, że Jezus był wydany jako Okup za wszystkich ludzi i że 
wszyscy powstaną, i będą mieli sposobność się naprawić. (Te wszystkie 
myśli zostały przyjęte przez br. Russella)” (Świt Królestwa Bożego i 
Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa Nr 1, 1987 37).

„W 1875 r. brat Jerzy Storrs napisał ważny artykuł, w którym radził, by 
uważnie badać Wielką Piramidę” (Świt Królestwa Bożego i Wtórej 
Obecności Jezusa Chrystusa Nr 1, 1987 s. 38).

„Powracając do brata J. Storrsa można podkreślić fakt, że brat Russell 
w 1876 r. napisał swoje proroctwo o 1914 r. w pisemku wydawanym przez 
Storrsa »The Bibie Examiner«, październik, str. 27, 28.

W tym samym roku, ale w styczniu, Barbour, w swoim pisemku 
»Herald of the Moming« (Zwiastun Poranka), napisał, że wierzy powrót 
Pana jako istoty duchowej” (Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności 
Jezusa Chrystusa ~Nr 1, 1987 s. 38).

Powyższe fakty, dotyczące C. T. Russella oraz wpływ, jaki wywarł na 
niego G. Storrs, a także wymienione czasopisma i informacje o roku 1876 i 
1914, potwierdza Towarzystwo Strażnica:

„Wśród ludzi spotykających się z George’em Storrsem był młody 
mężczyzna, który organizował grupę osób studiujących Biblię 
w Pittsburghu w stanie Pensylwania. Nazywał się Charles Taze Russell. 
Jeden z pierwszych jego artykułów na temat Pisma Świętego został 
opublikowany w roku 1876 na łamach periodyku Bibie Examiner, którego 
redaktorem był Storrs. Russell przyznawał, że mieli na niego wpływ 
wcześniejsi badacze Biblii. Później, już jako wydawca Strażnicy 
Syjońskiej, cenił sobie pomoc Storrsa, jego rady i listy” (Strażnica Nr 16, 
2006 s. 13).

„W roku 1876 w czasopiśmie Bibie Examiner ukazał się artykuł 
Charlesa Taze’a Russella zatytułowany »Kiedy się zakończą Czasy 
Pogan?«. Wskazano w nim, że rok 1914 będzie znamienny. W artykule
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tym »siedem czasów« z proroctwa Daniela powiązano z »wyznaczonymi 
czasami narodów«, o których mówił Jezus (Dan. 4:16; Łuk. 21:24)” 
(Strażnica 15.06 2015 s. 22).

Jeszcze przed śmiercią G. Storrsa (1879) C. T. Russell uwolnił się spod 
wpływów N. Barboura i rozpoczął samodzielną działalność wydawniczo- 
religijną:

„Brat Jerzy Storrs wydawał literaturę, a szczególnie swoje czasopismo 
»The Bibie Examiner« przez blisko 40 lat, od 1841 do 1879 r. Zmarł w 
1879 r. Brat Russell napisał o nim w Watch Tower nr 1 z 1880 r. str. 71, 
jak również w Watch Tower z 15 lipca 1906 r. i 1 czerwca 1916 r.” (Świt
Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa Nr 1, 1987 s. 38).

Widzimy z powyższego jak wiele charakterystycznych nauk J. Storrsa 
pastor Russell przyjął później: Wielka Piramida, niewidzialny powrót 
Jezusa, nadzieje dla Izraela, okup za wszystkich i ponowna dla nich próba.
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Kilka opinii C. T. Russella i Towarzystwa Strażnica o
G. Storrsie

Poniżej zamieszczamy kilka opinii C. T. Russella i dzisiejszego 
Towarzystwa Strażnica o G. Storrsie i innych badaczach adwentowych. 
Nie ze wszystkimi fragmentami możemy się zgodzić, gdyż nie są one 
zbieżne z innymi źródłami, które cytujemy. Przykładowo słowa „Słyszano 
jeszcze inne głosy; lecz te zaczęły ogłaszać bliski niewidzialny powrót 
Mesjasza” nie uwzględniają tego, że ci sami ludzie, którzy uczyli o 
„niewidzialnym” powrocie Chrystusa, wpierw uczyli o „widzialnym” 
przyjściu. Dopiero po kilku kompromitacjach, związanych z 
wyznaczeniem dat, zmieniano koncepcje, co opisujemy poniżej.

„Russell całkiem otwarcie mówił o pomocy, z której korzystał przy 
studiowaniu Biblii. Nie tylko przyznawał, że winien jest wdzięczność 
adwentyście Jonasowi Wendellowi, lecz także wyrażał się życzliwie 
o dwóch innych ludziach, którzy mu pomogli w badaniu Biblii. Powiedział 
o nich: »Studiowanie Słowa Bożego z tymi dwoma drogimi braćmi 
prowadziło krok po kroku na coraz zieleńsze pastwiska«. Pierwszy z nich 
to George W. Stetson, szczery badacz Biblii i pastor Adwentystycznego 
Kościoła Chrześcijańskiego w Edinboro w stanie Pensylwania. Drugim był 
George Storrs, wydawca czasopisma The Bibie Examiner, ukazującego się 
w Brooklynie, dzielnicy Nowego Jorku. Storrs urodził się 13 grudnia 1796 
roku” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 45).

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

„»Te siedem czasów skończą się w roku 1914 po Chr.« Tak napisano w 
specjalnym artykule zatytułowanym »Czasy Pogan: Kiedy się skończą?« 
Charlesa T. Russella, opublikowanymi na stronie 27 miesięcznika Bibie 
Examiner, tom XXI, nr 1 (numer kolejny 313) z października 1876 z 
adresem ekspedycji, Hicks Street 72, Brooklyn (Nowy Jork) i z podaniem 
redaktora i wydawcy George’a Storrs’a. Wstrzymanie wydawania tego 
czasopisma Bibie Examiner z powodu ciężkiej choroby zostało ogłoszone 
pod nagłówkiem »Brat Geo Storrs« w Zioń ’s Watch Tower and Herald o f
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Christ’s Presence, wydanie ze stycznia 1880, i zaofiarowano mu 
korzystanie z części miejsca w tym ostatnim czasopiśmie. Jakiś czas po 
jego śmierci opublikowano artykuł jego pióra zatytułowany »Nauka o 
wyborze«, w czasopiśmie Zioń ’s Watch Tower z czerwca roku 1884” (Raj 
przywrócony ludzkości za sprawą Teokracji! 1972 s. 205 [polskie wydanie 
nieoficjalne, pochodzące z Nadarzyna, nie zostało opublikowane w wersji 
papierowej]; Paradise Restored toMankind By Theocracy! 1972 s. 332).

„Słyszano jeszcze inne głosy; lecz te zaczęły ogłaszać bliski 
niewidzialny powrót Mesjasza. Przewodnictwo nad jedną z tych grup 
sprawował Storrs z Brooklynu, Nowy Jork. On i jego towarzysze zaczęli 
wydawać po roku 1870 czasopisma, zatytułowane The Bibie Examiner 
/Badacz Biblii/, w którym przedstawili swój pogląd, że powrót Chrystusa 
będzie niewidzialny” (Nowożytna historia świadków Jehowy 1955 cz. I, s. 
8 [ang. Strażnica 01.01 1955 s. 6]).
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Ruch Okrzyku Północy, N. Barbour oraz lata 1873-
1875

W drugiej części swego artykułu badacz J. Skorupiński opisuje 
adwentowy Ruch Okrzyku Północy, który wyłonił się z czasem z 
upadającego ruchu millerowskiego:

„Ruch Okrzyku Północy był oczekiwaniem powrotu Pana na lat 
1873/1874. Rozwinął się on około lat 1858/59 wśród Chrześcijańskich 
Adwentystów (często nazywa się ich Wtórymi Adwentystami). Ten ruch 
był powodem separacji pomiędzy Adwentystami a późniejszymi 
Badaczami Biblii” (Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa 
Chrystusa Nr 3, 1987 s. 27).

Liderem wspomnianego ruchu był Nelson H. Barbour (1824-1905), 
który wcześniej był współpracownikiem Williama Millera:

„Nelson H. Barbour był współpracownikiem Millera, lecz po »wielkim 
rozczarowaniu« roku 1844 »stracił wiarę« i udał się do Australii, gdzie w 
okresie gorączki złota pracował jako górnik. W 1859 roku wrócił przez 
Londyn do Ameryki” {Kwestia czasów pogan. Krytyczna analiza 
chronologii Świadków Jehowy 2002, s. 24 [s. 27, wersja PDF]).

„Ten, który najwięcej zdziałał w Ruchu Okrzyku Północy, był Nelson 
H. Barbour. Swoją chronologię wyłożył w czasopiśmie »Midnight Cry« 
(Okrzyk Północy) i w opracowaniu 100 stronicowym pt. »Evidence for the 
coming of the Lord in 1873, or the Midnight Cry« -  Rochester (N. Y.) 
1871 (Dowód przyjścia Pana na 1873 rok, albo Okrzyk Północy)” (Świt 
Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa Nr 3, 1987 s. 28).

„Zwolennicy Ruchu Okrzyku Północy wyliczyli, że 6000 lat od Adama 
kończą się w 1873 r., a siódme tysiąclecie będzie to tysiącleciem 
panowania Chrystusa na ziemi” (jw. s. 28).

Skąd wspomniani badacze wzięli to wyliczenie?
C. O. Jonsson skrótowo opisuje to tak:

„Elliot zamieścił w swej pracy sporządzoną przez duchownego 
Christophera Bowena tabelę »Biblijna Chronologia Swiata« wykazując, że 
w roku 1851 upływał okres 5979 lat od stworzenia człowieka*. Barbour
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dodał do 1851 roku brakujące lata i wyliczył, że 6000 lat upłynie w roku 
1873. Uznał, że było to znakomite potwierdzenie jego własnej chronologii 
okresu 1335 lat. Barbour po powrocie do Stanów Zjednoczonych próbował 
tym nowym terminem przyjścia Pana zainteresować innych ludzi.

*E. B. Elliot, „Horae Apocalypticae”, wyd. 4 (Londyn, 1851), tom IV, 
s. 236” (Kwestia czasów pogan. Krytyczna analiza chronologii Świadków 
Jehowy 2002 s. 25 [s. 27, wersja PDF]).

Ale to nie wszystko, bo główną podstawą wyliczenia lat 1873-1874 
było dodanie okresu 30 lat do lat 1843-1844. Skąd wzięto ten pomysł?

Oto odpowiedź:

„Badali też przypowieść o Dziesięciu pannach z Ewangelii Mateusza 25 
rozdział. (...) panny, czyli Adwentyści oczekiwali Pana na lata 1843/1844. 
Niespełnienie się tego oczekiwania w tamtym czasie spowodowało 
zniechęcenie u głupich panien, czyli u niektórych Adwentystów. 
Opóźnienie powrotu Pana zostało przez nich zrozumiane jako czas 
oczekiwania. Ten czas został obliczony jako okres 30 lat, na podstawie 
tego, że Jezus też rozpoczął Swoją misję w 30 lat po Swoim narodzeniu” 
{Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa Nr 3, 1987 
s. 28).

Prawda, jakie to proste?
1843/1844 r. + 30 lat = 1873/1874 r.

Na tej samej zasadzie, zaraz po roku 1874, dodano 40 lat do tego roku i 
powstała nowa data: 1874 r. + 40 lat = 1914 r.

Prócz tego, wyliczenie lat 1873-1874 badacze adwentowi otrzymywali 
z mijających wtedy 6000 lat od stworzenia Adama (patrz powyżej).

Dalej badacz J. Skorupiński komentuje te kwestie, wyjaśniając 
dodatkowo nazwę Ruchu Okrzyku Północy:

„W ten sposób 30 lat dodane do lat 1843/44 daje lata 1873/74, a okrzyk 
północy wypadałby na lata 1858/59 (noc = 30 latom oczekiwania, północ = 
15 latom, a więc 1843/44 + 15 = 1858/59, jako data północy). (...)

W ten sposób Barbour i jego zwolennicy uznali wyliczenia brata W. 
Millera przypadające na lata 1843/44, wytłumaczyli tym samym zawód, 
jaki spotkał braci, oraz wytłumaczyli te daty jako wypełnienie 
przypowieści o Dziesięciu pannach. Dacie swego ruchu -  Ruchu Okrzyku
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Północy -  czyli latom 1858-59, dali potwierdzenie biblijne i zarazem 
nową, mby logiczną datę powrotu Pana, czyli 1873/74” (jw. s. 28).

Tu należy zaznaczyć, że wyżej wymieniony ruch nie był „wynalazcą” 
roku 1874, ale pewien niezależny badacz i miało to już miejsce w roku 
1819 (choć za wielu szczegółów w tej kwestii nie znamy):

„Rok 1874 był już podany w 1819 r. przez Johna Haywooda w piśmie 
»The Christian Advocate« (Chrześcijański Orędownik [s. 48]). On 
zrozumiał, że rok 1874 jest wypełnieniem 1290 dni proroczych” (jw. s. 
27).

W Internecie dostępna jest informacja, że niejaki J. Haywood (ur. 1753 
[?], zm. 1826) wyznaczał już rok 1874 i 1919 na podstawie Księgi Daniela 
(rozdz. 12). Doszedł do wniosku, że liczby 1290 i 1335 właśnie 
odpowiadały latom 1874 i 1919. Nie podano jednak, czego oczekiwał on w 
tym czasie (wspomina się o znaczących wydarzeniach).

Patrz adwentystyczna książka pt. The Prophetic Faith o f our Fathers L. 
E. Froom, t. IV, Waszyngton 1954, s. 176-178, 396-400.

http://documents.adventistarchives.org/Books/PFOF1954-VQ4.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Books/Foniis/AllItems.aspx

Wracając do Barboura, to nie poprzestał on na roku 1873, który był dla 
niego kolejnym zawodem, gdyż Pan nie przybył. Mimo to wyznaczał 
następne daty:

„Październik 1873 r. minął i nic się nie stało. Przyszło rozczarowanie 
wśród zwolenników Ruchu Okrzyku Północy. (...)

Barbour dokonał nowych przemyśleń i doszedł do nowej daty: wiosna 
1874 r. (539 + 1335 = 1874). I ta data zawiodła, ponieważ Barbour, jak i 
inni zwolennicy Ruchu Okrzyku Północy oczekiwali powrotu Pana w 
postaci widzialnej i zniszczenia ziemi ogniem” (Świt Królestwa Bożego i 
Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa Nr 3, 1987 s. 31).

Szukano jednak dalej, według zasad z czasów W. Millera (różne 
kalendarze) i tym razem znaleziono nowa datę -  jesień 1874:

„Poczynili jeszcze inne wyliczenia na podstawie 3 Mojżeszowej 16 
rozdział, biorąc pod uwagę Dzień Pojednania, 10 dnia 7 miesiąca Tiszri. 
Znaleźli datę 22 październik 1874 r.” (jw. s. 31).
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Powstała także kolejna koncepcja zwolenników Barboura -  5/6 
kwietnia 1875 roku:

„Zdaje się, że Barbour nie był wśród tych, którzy tę datę wyliczyli, 
ponieważ on zainteresował się inną datą, mianowicie 1875 rok i to już od 
wiosny 1874 r. Sam o tym napisał w broszurze »Three Worlds« (Trzy 
światy). Tę nową datę uzasadnił na cyklach Jubileuszowych i w ten sposób 
otrzymał 5/6 kwiecień, 1875 r., jako początek Jubileuszu Jubileuszów, 
czyli Wielkiego Jubileuszu, od którego zaczyna się naprawienie 
wszystkich rzeczy” (jw. s. 31).

Ponadto pojawiła się też trochę wcześniej inna koncepcja -  14 lutego 
1875 roku:

„W tym samym czasie uczyniono jeszcze inne wyliczenie na podstawie 
2 Samuelowej 5:4-5, z czego wyciągnięto wniosek, że królowanie Dawida 
trwało cośkolwiek więcej niż 40 lat i mniej niż 41 lat. Na tej podstawie 
znaleziono datę 14 luty 1875 r. (zamiast 22 październik 1874 r.). Barbour 
pisze w »Three Worlds« (Trzy światy), że wówczas było specjalne 
zainteresowanie datą 14 luty 1875 r.” (jw. s. 31).

„Nie jest łatwo dziś dowiedzieć się, ile procent przypisać Barbourowi w 
tych analizach, a ile innym braciom” (jw. s. 31).

Oto jak Nelson Barbour wspomina w roku 1877 swoje zawiedzione 
nadzieje dotyczące roku 1874 i 1875 oraz powrotu Chrystusa:

„Kiedy doszliśmy do siódmego miesiąca roku 1874, wówczas nie był to 
czas na zniechęcenie, gdyż wtedy przyszło światło na temat 1335 »dni«, 
wskazujące, że przeciągną się one do 14 lutego 1875 roku. I również, że 
między 14 lutego, kiedy zmartwychwstanie ma się zacząć, a 5 kwietnia, 
końcem żydowskiego roku religijnego, w którym to czasie Jubileusz, lub 
»czasy przywrócenia« się zaczną, było tylko pięćdziesiąt dni. Co nie 
mogło ponownie się zdarzyć, aż znowu nastanie nów księżyca 6 kwietnia, 
a ten kwiecień należy do roku przestępnego” (When we reached the 
seventh month o f 1874, there was no time for discouragement as the light 
on the 1335 “days, ” showing that they could be prolonged to Feb. 14th 
1875, came out at that time. And also that between Feb. 14, where the 
resurrection would be due to commence, and April 5th, the end o f the 
Jewish ecclesiastical year, at which time the Jubilee, or “times o f 
restitution ” would begin, was just flfty days. Which could not occur again
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until the new moon should come again on April 6th, and that April belong 
to a leap-year. Which would reąuire the return o f many, many cycles. -  
The Three Worlds, and the Harvest ofThis World 1877 s. 123-124).

Tak oto upadły ostatnie zapowiadane daty widzialnego powrotu 
Chrystusa (luty i kwiecień 1875 roku). Co nastąpiło później? O tym 
piszemy w następnym rozdziale.

Jak widać omawiany Ruch Okrzyku Północy oraz sam Nelson Barbour 
mieli zasadniczy wpływ na poglądy i nauki Charlesa T. Russella. Wpływ 
ten był może nawet większy niż samego G. Storrsa. Pastor nie ograniczał 
się bowiem tylko do korespondencji listownej (jak to było w przypadku 
Storrsa), ale często kontaktował się z nimi osobiście, aby z czasem 
połączyć swój zbór ze zborem Barboura:

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

„»Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy«, pisał później Russell, 
»Barbour dużo się ode mnie dowiedział o pełni restytucji ugruntowanej na 
odpowiedniej wartości okupu złożonego za wszystkich, a ja wiele się od 
niego nauczyłem o chronologii«. Barbourowi udało się przekonać 
Russella, że w roku 1874 rozpoczęła się niewidzialna obecność Chrystusa” 
(<Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 46).

„W roku 1876, czyli niecałe dwa lata wcześniej, C. T. Russell rozpoczął 
współpracę z N. H. Barbourem z Rochesteru w stanie Nowy Jork. Ich 
grupy studiów biblijnych połączyły sie ze sobą” (jw. s. 619).
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N. Barbour i C. T. Russell, lata 1878-1881, widzialny i 
niewidzialny powrót Pana w roku 1874 oraz rok 1914

Nelson Barbour, zanim zmarł w roku 1905, wyznaczył w roku 1875 
koniec „czasów pogan” na rok 1914, których końca, jak widać, nie dożył. 
Jak do tego doszło?

Badacz J. Skorupiński tak podsumował powyższe oczekiwania:

„W każdym razie rezultat tych wyliczeń okazał się katastrofalny z 
powodu licznych zawodów: po 22 października 1873 r., oczekiwano na 
próżno wiosnę 1874 r., następnie 22 październik 1874 r., a potem 14 luty 
1875 r. i następnie 5/6 kwiecień 1875. Przypominam, że Chrześcijańscy 
Adwentyści (czyli Wtórzy Adwentyści) oczekiwali Pana w ciele, jak 
również spalenia ziemi. Po tym rozczarowaniu publikacje przestały 
wychodzić” (Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa 
Nr 3, 1987 s. 32).

Co się zaczęło dziać, gdy wyczerpały się daty i koncepcje?

„Barbour i jego przyjaciele skierowali swoje badania w innym 
kierunku” (jw. s. 32).

W jakim kierunku zaczęli oni prowadzić swe badania? Otóż w stronę 
„niewidzialności” powrotu Pana:

„Jeden z nich, B. W. Keith, odkrył w angielskim tłumaczeniu Nowego 
Testamentu, czyli w Diaglott, że słowo Paruzja znaczy Obecność, a nie 
przyjście (przypominam, że Emphatic Diaglott został opracowany w 1864 
r. przez adwentystę Benjamina Wilsona, który należał do Ruchu 
Przyszłego Wieku). W Watch Tower, luty 1881 r., str. 188, znajduje się 
artykuł w którym jest zaznaczone, że B. W. Keith odkrył, że słowo Paruzja 
znaczy Obecność” (jw. s. 32).

„Na tej podstawie, Barbour, Keith i Paton przyszli do konkluzji, że 
wystawiona data była dobra, ale wydarzenie, którego oczekiwano, było źle 
zrozumiane. Oczywiście, Chrystus naprawdę powrócił w październiku 
1874 r., ale jako niewidzialna Istota dla oka ludzkiego.

Lecz jak teraz przekonać tych którzy się zniechęcili? Jak im 
wytłumaczyć, że mieli rację ogłaszając te datę powrotu Pana, ale że
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powstała pomyłka w tym, iż oczekiwali Pana widzialnego i literalnego 
spalenia ziemi? To była rzecz trudna” (jw. s. 32).

..Młody brat Russell miał pieniądze. W ten sposób mógł wskrzesić 
prasę Milenaryjną (Tysiącletnią), która zanikła z braku finansów” (jw. s. 
32).

Naśladując pomysł Keitha sam Barbour w styczniu 1876 roku 
opisał koncepcję niewidzialnego powrotu Jezusa:

„W tym samym roku [tzn. 1876], ale w styczniu, Barbour, w swoim 
pisemku »Herald of the Moming« (Zwiastun Poranka), napisał, że wierzy 
powrót Pana jako istoty duchowej” (Świt Królestwa Bożego i Wtórej 
Obecności Jezusa Chrystusa Nr 1, 1987 s. 38).

Ciekawe jest to, że N. Barbour w roku 1875 w swoim czasopiśmie 
wcale nie wspomina B. W. Keitha! Także w styczniowym i marcowym 
numerze Zwiastuna Poranka z roku 1876 nadal nie ma o nim mowy. 
Czyżby w tym czasie B. W. Keith był tylko zwykłym czytelnikiem, od 
którego przyjęto argumenty do czasopisma i wierzeń?

Mniej więcej w tym samym okresie owi badacze doszli do wniosku, że 
powrót Jezusa i Jego sąd nad poganami, to dwie różne rzeczywistości.

Pogląd ten spowodował, że czas sądu nad poganami oddalił się o 40 lat, 
tak jak Żydzi zostali osądzeni w roku 70, tj. w 40 lat po objawieniu się 
Jezusa przy chrzcie.

Wyglądało to tak:

30 r. (objawienie się Jezusa przy chrzcie) + 40 lat = 70 r. (sąd Izraela).
1874 r. (objawienie się Jezusa w paruzji) + 40 lat = 1914 r. (sąd pogan).

..A w roku 1875 Nelson H. Barbour oznajmił na łamach swego 
czasopisma Herald o f the Moming, że w roku 1914 zakończy się okres 
nazwany przez Jezusa »wyznaczonymi czasami narodów« (Łukasza 
21:24)” {Przebudźcie się! Nr 11, 1994 s. 26).

„Powracając do brata J. Storrsa można podkreślić fakt, że brat Russell 
w 1876 r. napisał swoje proroctwo o 1914 r. w pisemku wydawanym przez 
Storrsa »The Bibie Examiner«, październik, str. 27, 28.
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W tvm samym roku, ale w styczniu, Barbour, w swoim pisemku 
»Herald of the Moming« (Zwiastun Poranka), napisał, że wierzy powrót 
Pana jako istoty duchowej” (Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności 
Jezusa Chrystusa Nr 1, 1987 s. 38).

Widzimy więc, że w latach 1875-1876 wykrystalizowała się nauka o 
niewidzialnej obecności Jezusa od roku 1874 oraz koniec czasów pogan w 
roku 1914.

Wszystko to ułożyło się po rozczarowaniu związanym z ostatnią datą: 
5/6 kwietnia 1875 roku.

Zaznaczmy, że pierwszym wyliczeniem roku 1914 było dodanie do 
roku 1874 okresu 40 lat, a nie wyliczenie tej daty poprzez 2520 lat. O tym 
piszemy poniżej.

Pojawia się zatem pytanie: czy C. T. Russell oczekiwał wcześniej 
widzialnego powrotu Chrystusa?

Otóż Towarzystwo Strażnica zdaje się temu przeczyć, zaznaczając 
moment poznania się Russella z Barbourem. W jednej z publikacji pisze:

„Pewnego styczniowego poranka 1876 roku 23-letni Charles Russell 
otrzymał egzemplarz czasopisma religijnego Herald o f the Morning 
(Zwiastun Poranka). Po ilustracji na stronie tytułowej zorientował się, że 
wydają je adwentyści. Redaktor naczelny, Nelson H. Barbour z Rochesteru 
w stanie Nowy Jork, głosił pogląd, że celem powtórnego przyjścia 
Chrystusa nie miało być zniszczenie wszystkich rodzin ziemi, lecz 
błogosławienie im, oraz że Chrystus nie miał przyjść w ciele, lecz jako 
duch. A właśnie w to od pewnego czasu wierzyli Russell i jego towarzysze 
z Allegheny!” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 
45).

Z powyższego tekstu może wynikać, i tak w istocie było, że gdy C. T. 
Russell poznał innych niezależnych badaczy (np. G. Storrsa), a później N. 
Barboura, zaczął zmieniać pogląd z „widzialnej” na „niewidzialną” 
obecność Jezusa oraz odnośnie konkretnych dat tego wydarzenia.

Oto fragment na ten temat:

„Moglibyśmy sobie postawić następujące pytanie: Czy brat Russell 
należał początkowo do Ruchu Okrzyku Północy? Czy też oczekiwał 
powrotu Pana na lata 1873 -  1874 -  1875?

W tym czasie do brata Russella przyłączyło się kilka osób: jego ojciec 
Joseph, jego siostra Mae, jego subiekt handlowy A. D. Jones, William I. 
Mann i W. H. Conley. Miał też styczność z braćmi: J. Wendell, J. Stetson i
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J. Storrs” (Świt Królestwa Bożego i Wtórei Obecności Jezusa Chrystusa Nr 
3, 1987 s. 33).

„Jest możliwe, że brat Russell pod wpływem J. Wendella, J. Stetsona i 
J. Storrsa i innych wtóry eh adwentystów, oczekiwał Pana jako Człowieka 
uwielbionego, a nie jako Istoty duchowej. Czytamy o tym ważny artykuł 
zamieszczony w Watch Tower sierpień 1883 r., str., 512-515” (Świt 
Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa Nr 3, 1987 s. 34).

Przypomnijmy tutaj na jakie daty widzialnego powrotu Chrystusa 
czekali przyjaciele i zarazem nauczyciele C. T. Russella (miał wtedy w 
latach 1869-1872, gdy ich poznawał, zaledwie 17-20 lat; tamci zaś byli 
dużo starsi i wkrótce zmarli):

Wendell -  1843-1844, 1845, październik 1873 (zm. 14.08 1873).
Storrs -  1843-1844, 1870 (zm. 28.12 1879).
Stetson -  współpracował z Wendellem i Storrsem; (zm. 09.10 1879).
Barbour -  1843-1844, 1873, 1874, 1875, 1878 -  zabranie do nieba 

(rozstanie z Russellem w maju 1879 r.; zm. 1905).

Widzimy więc jakich fałszywych proroków miał za nauczycieli C. T. 
Russell. Później, sam idąc za ich przykładem, zmieniał daty i oczekiwania: 
1878, 1881, 1910-1912, 1914, 1915, 1918. Trzej pierwsi wymienieni 
zmarli w czasie, gdy Russell usamodzielniał się 'doktrynalnie’ i na polu 
wydawniczym, a z czwartym poróżnił się o sprawy doktrynalne i rozszedł 
się z nim ostatecznie w maju 1879 roku.

Oto kluczowy fragment ze wspomnianego powyżej tekstu, w którym C. 
T. Russell mówił o oczekiwaniu na widzialny powrót Chrystusa:

„Tak niedawno temu w roku 1870 ujrzeliśmy, oprócz podstaw 
Ewangelii, dwa podstawowe fakty -  drugie przyjście Pana oraz Restytucję 
(...). Co do wtórego przyjścia, gdy zdaliśmy sobie sprawę, że nie jest on 
już człowiekiem, ale jest teraz Nowym Stworzeniem -  odbiciem obrazu 
Ojca -  ożywionym duchem, nie udało nam sie z jakiegoś powodu uczynić 
właściwego przełożenia tego na wtóre przejście, wiec bezmyślnie i 
bezwiednie oczekiwaliśmy Jego przyjścia, jako uwielbionego człowieka 
zamiast istoty duchowej. Dopiero około 1874 roku rzeczy te stały się 
jaśniejsze i zdaliśmy sobie sprawę, że gdy Jezus przyjdzie, będzie 
niewidoczny dla ludzkiego oka jakby przyszedł anioł...” (ang. Strażnica 
sierpień 1883 s. 512-513 [reprint]).
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Towarzystwo Strażnica obecnie też przyznaje w jednej z publikacji, że 
przed połową lat 70. XIX wieku C. T. Russell wierzył w widzialny powrót 
Chrystusa:

..W połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia brat Russell i ci, 
którzy razem z nim sumiennie badali Pismo Święte, zrozumieli, że gdy 
Pan powróci, bedzie niewidoczny dla oczu ludzkich” (Świadkowie Jehowy 
-  głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 132).

Widać z tego, że aby nie okazać się fałszywym prorokiem, głoszącym 
na dany rok powrót Pana (1874), wystarczyło przenieść to wydarzenie w 
sferę niewidzialną. To samo zrobili wcześniej Adwentyści Dnia Siódmego, 
którzy stwierdzili, że w roku 1844 dokonało się w niebie (w świątyni) 
niewidzialne przejście Chrystusa z miejsca świętego do najświętszego:

„Problem świątyni był kluczem do odkrycia tajemnicy rozczarowania z 
roku 1844. (...) Chrystus nie przyszedł na ziemie, jak tego oczekiwano. 
lecz wszedł -  jak zapowiada starotestamentowa służba ofiamicza -  do 
miejsca najświętszego świątyni Boga w niebie” {Wielki bój E. G. White, 
1983, s. 327-328).

Wróćmy jeszcze do przypuszczalnych motywów, dla których C. T. 
Russell chciał poznać N. Barboura. Poniżej wzmianka jak pastor zapoznał 
się z czasopismem wspomnianego adwentysty:

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

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

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

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

Już w tym pierwszym artykule Wielka Piramida została nazwana 
„świadkiem” Pana (Jehowy) na podstawie angielskiego tekstu Iz 19:19-20 
(In that day shall there be an altar to the Lord in the midst o f the land o f 
Egypt, and a pillar at the border thereof to the Lord. And it shall be for a 
sign, and for a witness unto the Lord o f hosts in the land o f Egypt -  Iz 
19:19-20).

Widać co zachwyciło Russella w działalności i naukach adwentysty N. 
Barboura oraz od kogo przejął on wiarę w Wielką Piramidę. Sam też 
zaczął pisać w czasopiśmie Zwiastun Poranka prawdopodobnie od roku 
1877, aż do maja 1879 roku:

„Nazwisko Russella jako współredaktora przestało figurować w tym 
czasopiśmie od czerwca 1879 roku” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele 
Królestwa Bożego 1995 s. 48).

Tak więc rozpoczęła się wiara C. T. Russella w Wielką Piramidę, którą 
opisał później w swoich Wykładach Pisma Świętego, a szczególnie w 
tomie trzecim pt. Przyjdź Królestwo Twoje (1891).

Widzimy zatem, że założyciel Towarzystwa Strażnica swoją 
‘chronologię biblijną’ w dużym stopniu opracował na podstawie 
wymiarów piramidy, którą poznał dzięki Barbourowi, co sam pośrednio 
podkreślił:

„»Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy«, pisał później Russell, 
»Barbour dużo się ode mnie dowiedział o pełni restytucji ugruntowanej na 
odpowiedniej wartości okupu złożonego za wszystkich, a ja wiele się od 
niego nauczyłem o chronologii«. Barbourowi udało się przekonać 
Russella, że w roku 1874 rozpoczęła się niewidzialna obecność Chrystusa” 
(Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 46).

N. Barbour i C. T. Russell wcale nie zamierzali czekać na wyznaczony 
koniec „czasów pogan”. To był po prostu problem „pogan”, a nie ich. Oni 
chcieli być już na wiosnę 1878 roku zabrani do nieba. Owszem, nauczali 
już wtedy o niewidzialnym powrocie Chrystusa, ale wierzyli też w 
spektakularne i szybkie pochwycenie ich na niebiosa:

„W broszurze »Trzy światy« Barbour ogłosił, że na wiosnę 1878 r. 
zakończy się żniwo i święci będą zabrani do nieba. Przemienieni zostaną
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natychmiast na istoty duchowe i połączeni z Jezusem, żeby stanowić 
całkowitego Chrystusa i królować na ziemi tysiąc lat. Tak samo wierzyli 
brat Russell i jego przyjaciele. Można o tym przeczytać w Watch Tower z 
15 lipca 1906 r.” (Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa 
Chrystusa Nr 3, 1987 s. 36).

Oto słowa C. T. Russella ze wspomnianego czasopisma:

„(...) my jeszcze trzymaliśmy się myśli, której trzymają się adwentyści i 
rzeczywiście wszyscy chrześcijanie, że kiedyś żyjący święci będą 
raptownie i cudownie pochwyceni z ciałem i odtąd być na zawsze z Panem 
(...) My wtedy nie wiedzieliśmy, jak obecnie, że data 1878 roku oznaczała 
czas początku ustanowienia duchowego królestwa Bożego przez 
uwielbienie wszystkich, którzy już zasnęli w Chrystusie i że »przemiana« 
o której Paweł wspomniał (1 Kor. 15:51) ma nastąpić w chwili umierania 
dla całej tej opisanej klasy, zaczynając od tej daty przez okres żniwa, aż 
wszyscy żyjący członkowie -  »nogi« ciała Chrystusowego będą 
przemienieni na sławne duchowe istoty. Gdv jednak w tej dacie nic nie 
zaszło co byśmy mogli zobaczyć, ponowne zbadanie tej sprawy pokazało 
mi, że nasz błąd polegał na tym, iż oczekiwaliśmy, że wszyscy żywi święci 
będą przemienieni od razu i bez umierania. Był to błędny pogląd...” (ang. 
Strażnica 15.07 1906 s. 3823 [reprint]).

W roku 1878 nic spektakularnego się nie wydarzyło, a za to nastąpiły 
rozdźwięki między C. T. Russellem a N. Barbourem:

„Lecz i to oczekiwanie zawiodło. Barbour mocno to odczuł, ponieważ, 
jak już podaliśmy, przeżył kilka zawodów: październik 1873 r., wiosna 
1874 r., październik 1874 r., luty 1875 r., kwiecień 1875. A teraz wiosna 
1878, też nie przyniosła tego czego oczekiwali.

Brat Russell po przebadaniu tej kwestii, zrozumiał, że data 1878 r. jest 
dobra, tylko że oni oczekiwali, tego, czego nie należało oczekiwać. Ona 
wskazywała raczej na to, że od roku 1878 ci święci, którzy zakończą swój 
bieg »nie pozostaną w stanie śmierci, lecz w chwili śmierci będą 
przemienieni i otrzymają obiecane ciało duchowe« (Watch Tower 15 lipiec 
1906 r. ...).

Lecz Barbour nie chciał przyjąć tego tłumaczenia i obrał inny kierunek 
myślenia. (...) W końcu przyszło do separacji...” (Świt Królestwa Bożego i 
Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa Nr 3, 1987 s. 37).
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Daje się zauważyć, że N. Barbour, po zawodzie roku 1878, zniechęcił 
się już całkowicie i dał sobie spokój z wyznaczaniem kolejnych dat, czego 
nie można powiedzieć o C. T. Russellu, który wyznaczył nową datę -  
1881!

Jeśli chodzi o rok 1878, to widzimy z powyższego, że i tym razem C. T. 
Russell przeniósł oczekiwane wydarzenie ze sfery widzialnej do 
niewidzialnej (jak w przypadku widzialnego i niewidzialnego powrotu 
Jezusa w roku 1874). To samo zrobi on później w kwestii roku 1881, a z 
kolei J. F. Rutherford w roku 1922 przeniesie oczekiwane królowanie 
Chrystusa od roku 1914 także w niewidzialną sferę niebiańską.

Wracając jeszcze do oczekiwanego przez Barboura widzialnego 
powrotu Chrystusa na wiosnę roku 1875, to i tę datę Russell zaadoptował 
później, nadając jej nowe znaczenie, a mianowicie początek restytucji (też 
było to w pewien sposób niesprawdzalne i subiektywne wydarzenie):

„(...) a w innym czasie nauki Słowa ukazały, że na wiosnę 1875 roku 
miała rozpocząć się restytucja wszystkich rzeczy” (ang. Strażnica sierpień 
1883 s. 513 [reprint] -  and other time teachings o f the Word showed that in 
the spring o f1875 the restitution o f all things was due to commence).

Okazuje się, że rok 1881, jako data powrotu Chrystusa, pojawił się już 
w roku 1864 i co ciekawe C. T. Russell ‘przejął’ tę datę, ale zastosował ją 
jako czas zabrania ostatka pomazańców do nieba:

„W 1875 r. brat Jerzy Storrs napisał ważny artykuł, w którym radził, by 
uważnie badać Wielką Piramidę. On zainteresował się Wielką Piramidą po 
wzięciu pod uwagę następujących osobistości: wydawca John Taylor 
twierdził w 1859 r., że Wielka Piramida została zbudowana przez Noego 
na rozkaz Boga. Szkot Robert Menzies uważał, że jej rozmiary 
symbolizowały przyszłą historię człowieka. Na podstawie rozumowania R. 
Menziesa, inny Szkot, astronom Charles Piazzi Smvth. w 1864 r.. 
wyliczył, że Chrystus powróci w 1881 r.

Dawid Dawidson, na tej samej podstawie ogłosił wielką wojnę w 1928 
r., i ponowne przyjście Chrystusa w 1936 r.

Wiemy, że brat Russell wziął pod uwagę opracowania Taylora, 
Menziesa i Piazzi Smytha” (Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności 
Jezusa Chrystusa Nr 1, 1987 s. 38).

Rzeczywiście C. T. Russell oczekiwał zabrania do nieba w roku 1881, 
jak podaje też Towarzystwo Strażnica, a na wyżej wymienione osoby
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powoływał się on w swym opracowaniu o Wielkiej Piramidzie i 
chronologii z nią związaną (patrz Przyjdź Królestwo Twoje 1919 [ang. 
1891] s. 353-354, 362-363, 381-383, 389, 394, 412, 415):

„W ciągu żniwa, czyli końca tego wieku Pan Bóg przez Słowo zdawał 
się posyłać swój lud do czterech różnych punktów czasu, a mianowicie: 
1874, 1878, 1881 i 1914 roku. Przy każdym z tych punktów czasu, 
wyczekujący święci, którzy byli pewni, że koniec wieku nadszedł, 
spodziewali się »przemiany Kościoła«. Gdy doszli do każdego z tych 
punktów, Pan Bóg rzekł: »Idź dalej, na inne miejsce«” (ang. Strażnica 
01.02 1916 s. 5845 [reprint]).

Jak zwykle po fakcie, bo po roku 1881, gdy nie nastąpiło nic z tego, 
czego C. T. Russell oczekiwał, wtedy zmienił on swoją koncepcję, 
przenosząc nowe wydarzenie w sferę niewidzialną, a więc niesprawdzalną:

„(...) tak też i R. P. 1881 rozpoznajemy jako zakończenie specyalnej 
łaski dla Pogan -  koniec »wysokiego powołania«. czyli zaproszenie do 
błogosławieństw znamiennych dla tego wieku -  zaproszenia do 
współdziedzictwa z Chrystusem i udziału w Boskiej naturze” (Nadszedł 
Czas 1919 [ang. 1889] s. 262-263).

„Przypuszczano też, że skoro w roku 36 n.e. Bóg przestał okazywać 
narodowi izraelskiemu szczególne względy, to być może w roku 1881 
zamknęła sie niezrównana sposobność wejścia w skład Izraela 
duchowego” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 
632).

Co ciekawe w swej książce o Wielkiej Piramidzie, pt. Przyjdź 
Królestwo Twoje 1919 (ang. 1891), na stronach 411-417, pisał on właśnie 
o roku 1881, ale już według nowej koncepcji, nadal jednak w uzgodnieniu 
z wymiarami piramidalnymi.

Widzimy więc, jak dziwnych przyjaciół i nauczycieli miał C. T. 
Russell.

Po tych wszystkich oczekiwaniach pozostała do przeanalizowania 
jeszcze tytułowa data, to znaczy rok 1914. Zanim ją jednak omówimy, 
musimy poświęcić uwagę trzem osobom (prócz Storrsa i Barboura), które 
miały duży wpływ na C. T. Russella.

Pierwszą był Jonas Wendell, którego poznał on na samym początku 
swej drogi religijnej i za pośrednictwem którego poznawał innych badaczy
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adwentowych. Drugą był Georg Stetson, który współpracował z J. 
Wendellem.

Kolejną osobą był Beniamin W. Keith, którego dociekania zaszczepiły 
w ruchu badackim „niewidzialne” przyjście Chrystusa, które stało się 
podstawą nauki C. T. Russella.
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J. Wendell i G. Stetson, ich oczekiwania oraz wpływ na
C. T. Russella

Jonas Wendell (1815-1873), to osoba, która miała duży wpływ na nauki 
C. T. Russella, tym bardziej, że poznali się oni, gdy przyszły pastor miał 
zaledwie 16-17 lat (w roku 1868 lub 1869), a ten pierwszy skończył 53-54 
lata życia:

„1868 lub 1869
Charles Russell zaczyna dogłębnie analizować dogmaty kościołów 

chrześcijaństwa i stwierdza, że mylnie interpretują one Biblię; jego 
»zachwiana wiara« zostaje ponownie ugruntowana po wysłuchaniu 
kazania kaznodziei adwentystów Jonasa Wendella” {Królestwo Boże 
panuje! 2014 s. 28).

„Poniżej podajemy wyjątek z jego życiorysu. »Zaczynamy opis od 
1868 roku. (...) Między innemi teoryami zawadziłem i o Adwentystów, 
jakby przypadkowo. Pewnego wieczoru zaszedłem do hali w Allegheny, 
Pa., gdzie odbywały się religijne zebrania. Chciałem się dowiedzieć czy ta 
mała gromadka niema coś lepszego do powiedzenia jak wierzyć wielkim 
kościołom. Tam po raz pierwszy usłyszałem zapatrywania Adwentystów, 
wypowiadane przez Jonasza Wendell, który od dawna już nie żyje. W tym 
względzie czuję się obowiązany Adwentystom jak i innym badaczom 
Pisma Św. ...«’’ (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917] s. 60 [cytat w tej 
książce pochodzi z ang. Strażnicy z 1916 r. s. 170-171]). Por. Świadkowie 
Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 43-44.

„Jestem badaczem Pisma Świętego odkąd Jonas Wendel, kaznodzieja 
powtórnych adwentystów, około 1869 roku zwrócił moją uwagę na drugie 
przyjście naszego Pana” (Dodatek do ang. Strażnicy lipiec 1879, Do 
czytelników „Zwiastuna Poranka”).

http://wydawnictwostraz.org/rok-2009/nr-32009/70-dodatck-do-zions-
\vatch-tower-czyli-zwiastuna-obccnoci-chrystusa.html

Z racji tej, że obaj panowie mieszkali blisko siebie, to kontakty ich były 
zapewne intensywne. Ponieważ J. Wendell został członkiem Ruchu 
Okrzyku Północy, więc zapewne to on zapoznał młodego C. T. Russella z 
innymi adwentystami (Storrsem, Stetsonem, Keithem i innymi).

Poniżej opisujemy krótko życiorys badacko-adwentystyczny Wendella:
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„Wśród tych, którzy ogłaszali powrót Pana na 1873 rok, był też brat 
Jonas Wendell. (...) Należał do kościoła episkopalnego i przyłączył się do 
myśli brata Millera, że Pan ma powrócić wtóry raz w 1843 r. Jonas 
Wendell w 1844 r. napisał list, który został opublikowany (...) 23 listopada 
1844 r. W liście tym napisał, że w mieście Syracuze (N. Y.) tylko mała 
liczba adwentystów zniechęciła się po wielkim zawodzie z 22 października 
1844 r.” (Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa Nr 
3, 1987 s. 29).

„Jonas Wendell przyjął naukę o nieśmiertelności warunkowej w 1845 r. 
i stał się zwolennikiem głoszenia powrotu Pana na rok 1845 
(przypominam, że data ta została wyliczona przez Cummingsa). Gdy się to 
nie wypełniło Jonas Wendell zniechęcił się i stracił wiarę. Ale jeden z jego 
przyjaciół, C. B. Turner, pomógł mu w odzyskaniu wiary, zimą 1865/66 r. 
Wtedy Jonas Wendell przyłączył się do Ruchu Okrzyku Północy i 
uczestniczył w nim bardzo aktywnie. Wierzył, że Pan powróci w 
październiku 1873 r. i że ziemia wtedy będzie spalona. Współpracował też 
z br. Jerzym Stetsonem” (Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności 
Jezusa Chrystusa Nr 3, 1987 s. 29).

„Brat Jonas Wendell umarł 14 sierpnia 1873 r„ czyli krótko przed 
mocno oczekiwaną datą powrotu Pana (na październik 1873 r.). Barbour 
wyraża się pochwalnie o nim w swoim czasopiśmie...” (Świt Królestwa 
Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa Nr 3, 1987 s. 29).

Wspomniany powyżej G. Stetson urodził się w roku 1814, a zmarł w 
roku 1879 (9 października). C. T. Russell przemawiał na jego pogrzebie 
(jw. s. 29; ang. Strażnica listopad 1879 s. 46 [reprint]). Podobno w latach 
1869-1873 napisał co najmniej 26 artykułów do dwóch adwentystycznych 
czasopism World's Crisis (Światowy Kryzys) oraz Advent Christian Times 
(Czas Przyjścia Chrystusa). Prócz tego współredagował podobno z G. 
Storrsem pismo pt. The Herald o f Life and the Corning Kingdom (Zwiastun 
Życia i Nadchodzącego Królestwa) wychodzące od roku 1862.

Nie jest wykluczone, że to właśnie on ochrzcił młodego C. T. Russella 
w roku 1874, gdy ten miał jako „badacz Pisma Świętego” zaledwie 22 lata:

„Brat Russell prawdopodobnie poznał Jerzego Stetsona w latach 
1871/72. Można tak wnioskować na podstawie pewnego listu, który został 
opublikowany w »Advent Christian Witness« (Chrześcijańskie świadectwo 
przyjścia), gdzie Stetson napisał, że już dziesięć miesięcy głosi w
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Pittsburgu. Napisał również, że mała grupka około dziesięciu lub dwunastu 
braci w Allegheny robi dobre postępy i mocno są aktywni w głoszeniu 
Prawdy. (Czy brat Russell był jednym z nich? To jest całkiem możliwe). 
Jonathan Ross w swoim piśmie »The Bibie Student Movement« (Ruch 
Badaczy Biblii), s. 2, pisze, że brat Russell, jego ojciec i jego siostra 
przyjęli chrzest przez zanurzenie w 1874 r. Czy to się stało pod wpływem 
brata Stetsona?” (Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa 
Chrystusa Nr 3, 1987 s. 30).

Oto jeszcze opinia Towarzystwa Strażnica o tych obu badaczach 
adwentowych:

„Russell całkiem otwarcie mówił o pomocy, z której korzystał przy 
studiowaniu Biblii. Nie tylko przyznawał, że winien jest wdzięczność 
adwentyście Jonasowi Wendellowi, lecz także wyrażał się życzliwie 
o dwóch innych ludziach, którzy mu pomogli w badaniu Biblii. Powiedział 
o nich: »Studiowanie Słowa Bożego z tvmi dwoma drogimi braćmi 
prowadziło krok po kroku na coraz zieleńsze pastwiska«. Pierwszy z nich 
to George W. Stetson, szczery badacz Biblii i pastor Adwentystycznego 
Kościoła Chrześcijańskiego w Edinboro w stanie Pensylwania...” 
(Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 45).

Widać z powyższego, że J. Wendell i G. Stetson mieli duży wpływ na 
religijne poglądy młodego Charlesa, bo z nimi studiował Biblię.

Inne osoby mogące mieć wpływ na C. T. Russella

Trzeba tu też wspomnieć o kilku innych osobach związanych z C. T. 
Russellem, gdy zaczął on w połowie roku 1879 wydawać Strażnicę. Może 
nie miały one takiego wpływu na 27-letniego przyszłego pastora, jak inni 
wcześniej omówieni, ale byli przynajmniej jego partnerami w dyskusjach 
religijnych.

Początkowo wymieniano w angielskiej Strażnicy, obok C. T. Russella 
(editor), jako stałych współpracowników (REGULAR CONTRIBUTORS) 5 
osób:

Paton, Mann, Keith, Rice, A. D. Jones -  ang. Strażnica lipiec 1879 s. 3, 
reprint.

Wszyscy oni z czasem rozstali się z C. T. Russellem:
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Paton w 1881 r. (był autorem książki Brzask Dnia, 1880).
Rice w 1881 r. (publikował wcześniej pismo The Last Trump).
Jones w 1882 r. (publikował od 1881 r. pismo Zioń ’s Day Star).
Mann w 1892 r. (wiceprezes od 1884 r.).
Keith po 1882 r., patrz poniżej, (patrz ang. Strażnica 15.07 1906 s. s. 

3824-3826; ang. Strażnica 25.04 1894, wydanie specjalne, s. 98-116; ang. 
Strażnica 01.11 1917 s. 6163 [reprint]; Świadkowie Jehowy -  głosiciele 
Królestwa Bożego 1995 s. 620).

Pomijamy w naszym omówieniu dwie inne osoby: Marię, żonę C. T. 
Russella i W. H. Conleya, pierwszego prezesa Towarzystwa Strażnica, gdy 
ono nie było jeszcze zarejestrowane (1881 r.). Choć osoby te odegrały 
sporą rolę w początkach Towarzystwa, to zapewne nie miały żadnego 
wpływu na doktrynę eschatologiczną pastora.
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B. W. Keith i niewidzialny powrót Chrystusa oraz jego 
wpływ na C. T. Russella

Towarzystwo Strażnica tak oto pisze o motywie połączenia się zborów 
N. Barboura i C. T. Russella po roku 1876:

„Barbourowi udało się przekonać Russella, że w roku 1874 rozpoczęła 
się niewidzialna obecność Chrystusa” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele 
Królestwa Bożego 1995 s. 47).

„W roku 1876, czyli niecałe dwa lata wcześniej, C. T. Russell rozpoczął 
współpracę z N. H. Barbourem z Rochesteru w stanie Nowy Jork. Ich 
grupy studiów biblijnych połączyły się ze sobą” (jw. s. 619).

„Russell umówił się na spotkanie z Barbourem i w rezultacie 
pittsburska klasa studiów biblijnych, licząca około 30 osób, połączyła się z 
nieco większą grupą Barboura z Rochester. Russell wsparł finansowo druk 
chylącego się ku upadkowi Zwiastuna Poranka i stał się jego 
współwydawcą” (Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany 
Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 
1975 s. 5).

Powstaje pytanie, od kogo i kiedy N. Barbour dowiedział się, że 
Chrystus powrócił „niewidzialnie” w roku 1874?

Pisaliśmy powyżej, że oczekiwał on wcześniej widzialnego powrotu 
Pana w roku 1873, 1874 i 1875. Zatem dowiedział się on o tym dopiero w 
roku 1875.

Zbory C. T. Russella i N. Barboura połączyły się nie wcześniej, jak 
jesienią roku 1876, gdyż dopiero latem tego roku obaj panowie poznali się 
osobiście:

„Zapłaciwszy Mr. Barbour’owi koszta podróży poprosiłem go, by mnie 
odwiedził w Philadelphii, (gdzie byłem zajęty w interesie podczas lata 
1876 r.) i jeżeli możebne, by pokazał mi na podstawie proroctw Pisma 
Św., że rok 1874 jest początkiem czasu Obecności Chrystusa i Żniwa. 
Barbour przyjechał, a wykazane proroctwa zadowolniły mnie” (Dokonana 
Tajemnica 1925 [ang. 1917] s. 61 [cytat w tej książce pochodzi z ang. 
Strażnicy z 1916 r. s. 170-171]).
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„(•••) w styczniu 1876 r., uwaga brata Russella została zwrócona na 
przedmiot proroczego czasu odnośnie powrotu Pana, Zaprosił więc 
Barboura do siebie, latem 1876 r., (ponieważ w tym czasie brat Russell był 
w Filadelfii zajęty interesem, z okazji pewnej ważnej wystawy, która 
trwała od 10 maja do 10 listopada 1876 r.) i dał sobie wytłumaczyć, na 
podstawie Pisma Świętego, że proroctwa wskazywały, iż rok 1874 jest datą 
rozpoczęcia obecności Pana i czasu Żniwa” (Świt Królestwa Bożego i 
Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa Nr 3, 1987 s. 34).

Wtedy, jak się wydaje, C. T. Russell dowiedział się też osobiście od N. 
Barboura o roku 1914 i końcu „czasów pogan” (wcześniej w styczniu 1876 
r. czytał jego czasopismo):

„Jest rzeczą oczywistą, że podczas tamtych spotkań Russell przyjął całą 
chronologię Barboura, włącznie z jego obliczeniem »Czasów Pogan«.* 
Jeszcze w Filadelfii Russell napisał artykuł »Kiedy się zakończą Czasy 
Pogan?« opublikowany w czasopiśmie Georga Storrsa »Bible 
Examiner«(Badacz Biblii), w wydaniu z października 1876 roku.

*Wskazał na to również sam Russell: »...kiedy spotkaliśmy się 
pierwszy raz (...) musiałem się od niego wiele nauczyć odnośnie czasu« 
Zion’s Watch Tower, specjalne wydanie z 25 kwietnia 1894 roku, pt. »A 
Conspiracy Exposed«, s. 100” (Kwestia czasów pogan. Krytyczna analiza 
chronologii Świadków Jehowy 2002 [ang. 1982], s. 27 [s. 29, wersja 
PDF]).

Rzeczywiście artykuł C. T. Russella o roku 1914 opublikowano w 
październiku 1876 roku, gdy jeszcze przebywał on w Filadelfii, bo nawet 
pod jego treścią wymienił miejsce napisania: Filadelfia (patrz Bibie 
Examiner październik 1876 s. 27-28 -  Gentile Times: When Do They End? 
By Chas. T. Russell (...) W. Philadelpfia).

„C. T. Russell napisał artykuł pt. »Czasy Pogan: Kiedy się skończą?«, 
opublikowany w czasopiśmie Bibie Examiner w październiku 1876 roku. 
Na stronie 27 można było przeczytać: »Siedem czasów skończy się w roku 
Pańskim 1914«” {Strażnica Nr 20, 1990 s. 19).

Wydaje się, że C. T. Russell sam nie wspomina, jak pisze Towarzystwo 
Strażnica, że powodem połączenia jego zboru ze zgromadzeniem N. 
Barboura była podzielana przez niego nauka o niewidzialnym przyjściu 
Pana. Może rzeczywiście moment przyjęcia tej nauki przez Russella stał 
się tym momentem, w którym nastąpiło połączenie zborów (Russell, jak

57



podaliśmy powyżej, w styczniu 1876 r. zetknął się z czasopismem 
Barboura pt. Zwiastun Poranka, w którym omawiano to zagadnienie).

Pastor sam wspomina, że poznał „niewidzialną obecność” prawie rok 
po październiku 1874 roku, choć zasłania się też niepamięcią. Może to 
rzeczywiście nastąpiło dopiero w roku 1876, gdy w styczniu przeczytał on 
czasopismo Barboura, a latem poznał go osobiście?

Oto słowa C. T. Russella z roku 1911, w których przywoływane są 
publikacje z roku 1894 i 1897:

„Pytanie (1911 [r.]). -  W »Przesiewanie w Żniwie« [ang. Strażnica 
25.04 1894, wydanie specjalne, pt. A Conspiracy Exposed and Harvest 
Siftings s. 99; ang. Strażnica 15.07 1906 s. 3822, reprint; artykuł 
powtórzony po angielsku 01.06 1916 r. s. 171] jest zaznaczono, że parę 
miesięcy po październiku, 1874 roku, obecność Pańska była spostrzeżona. 
W Tomie Czwartym, stronica 757 (Ang. Stro. 612) jest napisano, było to 
blisko rok po październiku, 1874, zanim fakt obecności Pana był uznany. 
Czy jest wiadomy miesiąc w roku 1875, w którym najpierw rozpoznana 
była obecność Pana i kiedy uczynione było pierwsze jej publiczne 
ogłoszenie?

Odpowiedź. -  Myślę, że te dwa zdania są w zupełnej harmonii, 
ponieważ rok składa się z kilku miesięcy. Gdziekolwiek jest wzmianka o 
kilku miesiącach w jakimkolwiek piśmie, w Biblii, lub w innych pismach, 
to oznacza przypuszczalną a nie dokładną ilość miesięcy. Nie mogę podać 
akuratnego czasu, bo tego nie wiem, i nikt inny nie wie; lecz to się działo 
około tego czasu. Żadna myśl nie jest wyraźną w zupełności na początku; 
każda mucha jest bardzo małą z początku i staje się stopniowo większą” 
(Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania 
1947 [ang. 1917] s. 392-393).

Wspomniany tekst z angielskiego tomu czwartego brzmi następująco:

Nor was the fact o f the Lord’s presence recognized until nearly ayear 
after October 1874, when his knock, through the word o f the prophets and 
apostles, was recognized (The Day ofVengeance 1897 s. 612).

Tłumaczenie: „Fakt obecności Pana nie został również rozpoznany aż 
do prawie roku po październiki] 1874 r . kiedy to jego pukanie, poprzez 
słowo proroków i apostołów, zostało rozpoznane”.

Tekst ten w języku polskim niestety został zmieniony i nie oddaje w 
pełni słów z oryginału, w których wskazano, że prawie rok po
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październiku 1874 roku C. T. Russell poznał niewidzialną obecność 
Jezusa:

„Ani też nie rozpoznano faktu obecności Pańskiej wcześniej, aż po roku 
1874. kiedy poznano Jego pukanie za pośrednictwem słowa proroków i 
apostołów” (Walka Armagieddonu 1919, 1923 s. 757).

Co ciekawe, w przytaczanym pierwszym źródle nie pada fraza „parę 
miesięcy” (ang. few months), więc osoba pytająca C. T. Russella 
wprowadziła pastora w błąd swoim pytaniem (padają tam słowa: ..wkrótce 
po doznanym zawodzie w 1874 roku”).

Russell wymieniał początkowo Benjamina W. Keitha, jako tego, od 
którego mógł przyjąć pogląd o niewidzialnym przyjściu Pana. Nie 
wspominał innych osób, poza N. Barbourem, który informacje o 
„obecności” Chrystusa otrzymał od Keitha.

Jednak w późniejszych publikacjach C. T. Russell nie wymienia już z 
nazwiska Keitha, a pisze o nim tylko jako o „pewnym czytelniku”. Może z 
czasem B. W. Keith opuścił C. T. Russella?

Keith był początkowo wymieniany w angielskiej Strażnicy, obok C. T. 
Russella (editor), jako stały współpracownik: REGULAR
CONTRIBUTORS (5 osób: Paton, Mann, Keith, Rice, Jones) -  ang. 
Strażnica lipiec 1879 s. 3, reprint (po raz ostatni patrz ang. Strażnica 
lipiec/sierpień 1881 s. 1 [s. 239, reprint]).

Jego nazwisko pojawia się tylko w latach 1879-1882.
C. T. Russell wspominał też wtedy (w 1881 r ), że B. W. Keithowi 

zawdzięcza się rozpoznanie „obecności Pańskiej”, nazywając go „br. 
Keithem” lub „bratem K.”:

„Właśnie w tym czasie br, Keith (jeden z naszych współpracowników) 
został użyty przez Pana, aby rzucić inny promień światła na ten temat, 
który wyprowadził porządek w istniejącym dotychczas zamieszaniu i 
sprawił, że całe dawne »światło« świeciło dziesięciokrotnie większą 
jasnością. Brat K. uważnie czytał rozdział 24 Mateusza, używając 
»Emphatic Diaglott«, (...); gdy doszedł do wersetów 37 i 39, był bardzo 
zaskoczony stwierdzeniem, że czyta się je w następujący sposób: 
»Albowiem jak za dni Noego, taka będzie obecność Syna Człowieczego. 
(...) taka będzie obecność Syna Człowieczego«” (ang. Strażnica luty 1881 
s. 3 [s. 188, reprint] -  Just at this time Bro. Keith, (one o f our contributors) 
was used o f the Lord to throw another beam o f light on the subject which
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brought order out o f confusion, and caused all o f the farmer “light” to 
shine with tenfold brightness. Brother K. had been reading carefully Matt. 
24 chapter, using the “Emphatic Diaglott, ” a new and very exact word for 
word trans lation o f the New Testament; when he came to the 37th and 39th 
verses he was much surprised to find that it read as follows, viz: “For as 
the days o f Noah, thus will be the presence o f the Son o f Man. For as in 
those days, those before the deluge they were eating and drinking, 
marrying and pledging in marriage till the day that Noah entered the Ark, 
and understood not till the Deluge came and swept them all away; thus 
will be the presence o f the Son ofMan.

Po raz ostatni imię i nazwisko Benjamin W. Keith (lub brat Keith) 
pojawia się kilka razy w czasopiśmie C. T. Russella w roku 1882 roku 
(patrz ang. Strażnica lipiec 1882 s. 367 [reprint]), ale już nie w kwestii 
„obecności” Pana, ale w związku z pracą w terenie lub złożony jest jego 
podpis pod artykułem.

Oto zaś po polsku powtórzona w roku 1917 i 1923 treść z angielskich 
publikacji z lat 1894, 1906 i 1916, w której nie ma już nazwiska Keitha, a 
tylko określenie „pewien czytelnik”:

..Następne lata do roku 1876 były ustawicznym wzrostem w łasce i 
umiejętności małej gromadki Badaczy Pisma Świętego z którymi 
schodziłem się w mieście Allegheny Pa. Postępowaliśmy z naszej 
pierwotnej i niepewnej idei o Restytucyi, do coraz jaśniejszego i bardziej 
szczegółowego wyrozumienia; lecz właściwy czas, który Bóg zamierzył, 
jeszcze nie nadszedł. W ciągu tego czasu przyszliśmy także do 
wyrozumienia różnicy między naszym Panem, który jako Człowiek wydał 
samego Siebie, a Tym, który przyszedł ponownie jako Istota Duchowa. 
Pojęliśmy, że istota duchowa może być obecna a jednak niewidzialna dla 
ludzi ... Wkrótce po doznanym zawodzie w 1874 pewien czytelnik gazety 
Zwiastun Poranku posiadał egzemplarz Emphatic Diaglott (Wydanie 
Nowego Testamentu w greckim i angielskim języku) zauważył coś, co 
zdawało mu się dość dziwnem, a mianowicie, że w Ew. Mateusza 24:27, 
37, 39 użyty jest wyraz grecki parousia, obecność, zaś w zwykłym 
wydaniu ten wyraz jest przetłumaczony, przyjście, zatem jest widoczne, że 
greckie wyrażenie jest właściwszem. To była nić, która prowadziła do 
właściwego wyrozumienia celu i sposobu Wtórego Przyjścia naszego 
Pana, a następnie do rozpatrzenia czasu, który wskazywał w Słowie Bożem 
na obecność Chrystusa {parousia), iż powinno już nastąpić. Tym 
sposobem Pan Bóg prowadzi dzieci Swoje do poznania prawdy w różnych
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punktach (...) Zapłaciwszy Mr. Barbour’owi koszta podróży poprosiłem 
go, by mnie odwiedził w Philadelphii, (gdzie byłem zajęty w interesie 
podczas lata 1876 r.) i jeżeli możebne, by pokazał mi na podstawie 
proroctw Pisma Św., że rok 1874 jest początkiem czasu Obecności 
Chrystusa i Żniwa. Barbour przyjechał, a wykazane proroctwa zadowolniły 
mnie” (Dokonana Tajemnica 1923, 1925 [ang. 1917, 1927] s. 60-61 [cytat 
w książce z ang. Strażnicy 01.06 1916 s. 170-171]; patrz też Strażnica 
grudzień 1917 s. 167).

[W edycji francuskiej z roku 1918 w powyższym zdaniu podano: „Wkrótce 
po doznanym zawodzie w 1874 przez Russella i jego przyjaciół (odnośnie 
powrotu Chrystusa)...” (LeMystere de Dieu Accompli 1918 s. 65).]

Widzimy zatem, że z czasem nazwisko Keith znika na rzecz „pewnego 
czytelnika”, a rozpoznanie przez C. T. Russella „obecności” Pana, 
połączonej z rokiem 1874, nastąpiło między „wkrótce po zawodzie roku 
1874”, a styczniem roku 1876, względnie drugą połową tegoż roku.

Co się stało później z B. W. Keithem? Tego z publikacji Towarzystwa 
Strażnica nie wiemy. Po roku 1882 nie ukazał się już żaden jego artykuł w 
Strażnicy, a i jego nazwisko nie było już nigdy w niej wymieniane, aż do 
roku 1995, gdy wspomniano je mimochodem w książce Świadkowie 
Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego (ang. 1993)!

Z informacji podanej w jednej z historycznych książek wynika, że 
Benjamin Wallace Keith (1836-1916) odszedł od C. T. Russella i związał 
się z J. H. Patonem (1843-1922), który porzucił pastora już w roku 1881 
(patrz A Separate Identity: Organizational Identity Among Readers o f 
Zion's Watch Tower: 1870-1887 (Odrębna tożsamość: organizacyjna 
tożsamość czytelników Strażnicy Syjońskiej 1870-1887), B. W. Schulz i 
R. M. de Vienne, Fluttering Wings Press, Morrisville, USA 2014, s. 191- 
198).

W związku z tym zrozumiałe staje się późniejsze ukrywanie nazwiska 
Keitha w publikacjach Russella, choć był on pomysłodawcą koncepcji (lub 
jak nazywają to źródła badackie: wynalazcą) „obecności” Chrystusa w 
środowisku Russella i Barboura.

W innej historycznej książce o początkach nauki N. Barboura autorzy 
sugerują, że B. W. Keith sam nie był wynalazcą „obecności” Chrystusa, 
lecz zapewne zapoznał się z publikacją z roku 1873 autorstwa Richarda 
Shimealla (zm. 1874) pt. The Second Corning o f Christ i w niej znalazł ten 
pogląd. Shimeall pisał, że wierzy w widzialny powrót Pana, choć przez 
pewien czas opowiadał się za niewidzialną paruzją (patrz Nelson Barbour:
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The Millennium ’s Forgotten Prophet; A Preliminary Biography Bruce W. 
Schulz, Rachael de Vienne, Fluttering Wings Press 2009, rozdz. 
Regrouping, przypis 36). Autorzy tego dzieła podają też, że B. W. Keith 
nie pozostawił po sobie żadnej publikacji (ani listu do N. Barboura) 
ukazującej jego dociekania, a jedynie zreferował je po części C. T. Russell 
w roku 1881 (patrz ang. Strażnica luty 1881 s. 3 [s. 188, reprint]). Nikt nie 
podał też dokładnej daty, kiedy Keith dokonał swego odkrycia.

Raymond Franz (1922-2010), były członek Ciała Kierowniczego 
Świadków Jehowy (w latach 1971-1980) tak oto skomentował wpierw 
przejęcie przez N. Barboura od B. W. Keitha „niewidzialnej obecności” 
Pana, a później zaadoptowanie jej przez C. T. Russella:

„Jak wynika z zacytowanego wcześniej fragmentu, jeden z 
prenumeratorów pisma Barboura -  był nim adwentysta, B. W. Keith -  
zauważył, że w pewnym przekładzie Nowego Testamentu, The Emphatic 
Diaglott, w tekstach odnoszących się do powrotu Chrystusa, użyto słowa 
»obecność«, zamiast słowa »przyjście«. Keith przedstawił Barbourowi 
myśl, że Chrystus rzeczywiście powrócił w 1874 roku, lecz niewidzialnie, i 
że będąc teraz niewidzialnie »obecny« wykonuje dzieło sądu. 
»Niewidzialna obecność« jest czymś, z czym trudno dyskutować i co 
trudno obalić. To tak, jakby przyjaciel powiedział ci, że jego zmarły rodzic 
niewidzialnie odwiedza go i pociesza, a ty starałbyś się udowodnić swemu 
przyjacielowi, że tak nie jest. Koncepcja »niewidzialnej obecności« 
pozwalała adwentystom stowarzyszonym z Barbourem twierdzić, że mimo 
wszystko posiadali oni »właściwą datę [1874], lecz spodziewali się w tym 
czasie niewłaściwego wydarzenia«. Wyjaśnienie to zostało zaakceptowane 
i przyjęte również przez Russella.*

* Cytowana wcześniej Strażnica z 15 lipca 1906 roku (wydanie 
angielskie) mówi, że przedstawiali oni taki sam argument” (Kryzys 
sumienia R. Franz, 2006, s. 198).

Trzeba tu zaznaczyć, że choć wydawca Nowego Testamentu (1864), 
zwanego Diaglottem, użył w tekście Mt 24:27 (i w innych miejscach) 
słowo „obecność”, to jednak nie musi to od razu oznaczać „niewidzialnej” 
obecności. Słowo „obecność” równie dobrze można pogodzić z 
widzialnym przybyciem Pana, gdyż sami Świadkowie Jehowy dziś piszą 
podobnie:

. Jakie jest znaczenie greckiego słowa parousia, użytego w Ewangelii 
według Mateusza 24:3, 27, 37, 39? W dziele Expository Dictionary ofNew
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Testament Words (Słownik objaśniający wyrazy Nowego Testamentu) 
W. E. Vine oznajmia: »PAROUSIA (...) określa zarówno przybycie, jak 
i następująca po nim ohecność«. A zatem chodzi nie tyle o sam moment 
przybycia, ile o rozpoczynającą się wtedy obecność” (Strażnica Nr 24, 
1996 s. 30; por. Wnikliwe poznawanie Pism 20061. 2, s. 213).

Interesujące jest to, że wydawca Diaglotta nie we wszystkich miejscach 
konsekwentnie oddawał słowo greckie parousia, jako „obecność” w 
tekście głównym, zastępując je słowem „przyjście” (ang. coming) lub 
„pojawienie się” (ang. appearing) (patrz IKor 15:23, ITes 2:19, 2Tes 2:1, 
9, Jk 5:7, 8, 2P 1:16).

W sekcji tłumaczenia ‘słowo w słowo’ Wilson nie zawsze oddawał je 
jako „obecność” (ang. presence), ale też jako „przyjście” (ang. coming). W 
tekstach ITes 3:13, 4:15, w tłumaczeniu ‘słowo w słowo’, paruzję 
przetłumaczono na „przyjście” (ang. coming)!

Widać z tego, że C. T. Russell i dzisiejsze Towarzystwo Strażnica 
milczy o tych faktach, próbując je być może zataić. A to przecież 
najstarszy Nowy Testament, na który ta organizacja powołuje się w tej 
kwestii.

Russell był tak zafascynowany Diaglottem, że w roku 1902 wykupił 
prawo do jego druku (B. Wilson zmarł w 1900 r.). Tym bardziej był mu on 
przydatny, bo prócz słowa „obecność” (ang. presence), ten Nowy 
Testament w 18 miejscach, niezgodnie z oryginałem greckim, umieszczał 
termin „Jehowa”! Później okaże się to bardzo potrzebne Świadkom 
Jehowy, którzy co najmniej do roku 1942 będą go drukować i ten 
wcześniej niszowy przekład osiągnie, dzięki nim, nakład ponad 400 000 
sztuk:

„W roku 1902 Towarzystwo Strażnica nabyło wyłączne prawo do 
wydawania i dystrybucji przekładu The Emphatic Diaglott. Tę wersję 
Chrześcijańskich Pism Greckich opracował Benjamin Wilson, tłumacz 
Biblii urodzony w Anglii, a zamieszkały w miejscowości Geneva w stanie 
Illinois. Dzieło swe ukończył w roku 1864” {„Całe Pismo jest natchnione 
przez Boga i pożyteczne ” 1998 s. 323).

„Przekład The Emphatic Diaglott (1864) zawiera imię Jehowa w 18 
miejscach” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001, 2010 s. 261).

„The Emphatic Diaglott, Benjamin Wilson, 1864, przedruk 1942” 
(Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001, 2010 s. 6).
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„W grudniu roku 1926 przekład ten wyszedł spod maszyny płaskiej 
w drukami Towarzystwa przy Concord Street w Brooklynie. Do tej pory 
wyprodukowano 427 924 egzemplarze tej Biblii” (Świadkowie Jehowy -  
głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 607).

Co ciekawe C. T. Russell był świadom tego, że B. Wilson pomimo, iż 
użył słowo „obecność” w swym przekładzie, to jednak wierzył w to, że 
Chrystus powróci jako człowiek w ciele. Mało tego, tłumacz ten nie 
wierzył w preegzystencję Jezusa i w osobowość diabła. W dodatkowym 
wstępie w tej Biblii C. T. Russell w roku 1902 napisał następująco:

„(...) ta wartościowa praca nie jest wolna od błędów. Wydaje nam się, 
iż autor musiał wyznawać pogląd, że Jezus nie posiadał przedludzkiej 
egzystencji i że nie ma osobowego diabła; gdy bowiem używane jest słowo 
»diabeł«, ma ono sens zasady zła; a Jezus w chwale jest nadal człowiekiem 
i ciałem” {The Emphatic Diaglott 1902 s. 2, A Friendly Criticism; słowa 
cytowane według Charles Taze Russell. Jego życie i czasy. Człowiek, 
Millennium i posłannictwo F. Zydek, Wydawnictwo Straż, Białogard 2016, 
s. 209).

Widzimy, że z czasem Russell wymazał ze swej pamięci B. W. Keitha, 
ale Diaglott, przez niego wskazany, pozostał pastorowi przydatny do 
końca życia, aby uzasadniać „niewidzialną obecność” Chrystusa od roku 
1874. To jest do dziś najstarszy przekład, na który powołują się 
Świadkowie Jehowy, w sprawie „obecności” (patrz Chrześcijańskie Pisma 
Greckie w Przekładzie Nowego Świata 1994 s. 416). Wydawca tego 
Nowego Testamentu daleki był jednak od wiary w niewidzialny powrót 
Jezusa w roku 1874, bo należał do całkiem innego wyznania. W publikacji 
Towarzystwa Strażnica podano, że był on „christadelfianem”:

„Po raz pierwszy w czterdzieści dwa lata po swym prawnym 
zarejestrowaniu drukowało ono na swych prasach grecko-angielski Nowy 
Testament zwany The Empatie Diaglott, który został wykonany przez 
Christadelńana dwadzieścia lat przed zarejestrowaniem Towarzystwa” 
{Strażnica Nr 1, 1963 s. 9).

Trzeba tu dodać, że w roku 1950 Świadkowie Jehowy wydali swój 
własny Nowy Testament {Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie 
Nowego Świata), a w 1969 przekład międzywierszowy. Publikacje te nie 
tylko zawierały termin „Jehowa” w 237 miejscach (a nie w 18 miejscach),
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ale i słowo „obecność”. Jednak wtedy już nie uczono o „obecności” 
Chrystusa od roku 1874, ale od roku 1914.
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N. Barbour i niewidzialny powrót Chrystusa

B. W. Keith był w środowisku N. Barboura odkrywcą „niewidzialnej 
obecności” Chrystusa, ale ten drugi zaraz przechwycił tę naukę i 
opublikował ją jako ‘swoją’.

Nazwisko Keitha w ogóle nie występuje w czasopiśmie N. Barboura od 
czerwca 1875 roku do co najmniej marca 1876 roku (nie mamy dostępu do 
kolejnych numerów z roku 1876 i 1877), ale za to w tym czasie na jego 
łamach wyłożona jest wykładnia o „niewidzialnej obecności”. Być może 
Keith listownie powiadomił Barboura o swym odkryciu, a ten listu nie 
opublikował, ani nie przyznał się wprost, od kogo tę wykładnię przyjął. 
Russell napisał o tym dopiero w roku 1881 (patrz powyżej).

Pierwsze świadectwo N. Barboura co do niewidzialnej obecności 
Chrystusa pojawia się w lipcu 1875 roku, a więc po wiośnie tegoż roku, 
gdy Pan nie powrócił widzialnie, jak on tego oczekiwał.

Oto wypowiedź z drugiego numeru (lipiec 1875 r.) jego czasopisma 
(pierwszy ukazał się w czerwcu 1875 r. z nowym tytułem Zwiastun 
Poranka, po ponad półrocznej przerwie od października 1874 r. [poprzedni 
tytuł: Okrzyk Północy, czyli The Midnight Cry]; współredaktorem był J. H. 
Paton [1843-1922]):

„Będziesz musiał zaakceptować stanowisko, że »dni Syna 
Człowieczego« to okres, w którym świat nie jest świadomy jego 
obecności” (Herald o f the Morning lipiec 1875 s. 18 -  You will have to 
accept the position that the “days o f the Son o f man ” is a period when the 
world are unconscious ofhis presence...).

Poniżej zaś inny fragment z tego czasopisma, przytoczony w oryginale 
angielskim:

Every careful reader o f this paper must have become satisfled the old 
traditions, and loose ideas which have obtained in relation to the manner 
o f Christ's coming are, in the main, unscriptural; and that there is, and 
must be a period o f time called, “the days o f tie Son o f man; ” in which, 
although He is here, the world will be ignorant ofhis presence. Otherwise, 
how can they be “building, planting, and marrying; and know not”? For 
“as it was in the days o f Noah, so shall it be, in the days o f the Son o f 
man” {Herald o f the Morning lipiec 1875 s. 28).
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Kolejny raz o niewidzialnym powrocie Chrystusa N. Barbour napisał w 
styczniowym numerze swego czasopisma z roku 1876, podając w nim też 
datę powrotu Jezusa -  rok 1874. To był prawdopodobnie ten egzemplarz, z 
którym zetknął się C. T. Russell w styczniu 1876 roku:

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

„(...) w styczniu 1876 r., uwaga brata Russella została zwrócona na 
przedmiot proroczego czasu odnośnie powrotu Pana, Zaprosił więc 
Barboura do siebie, latem 1876 r., (...) i dał sobie wytłumaczyć, na 
podstawie Pisma Świętego, że proroctwa wskazywały, iż rok 1874 jest datą 
rozpoczęcia obecności Pana i czasu Żniwa” (Świt Królestwa Bożego i 
Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa Nr 3, 1987 s. 34).

„Mniej więcej w styczniu 1876 zwróciłem szczególną uwagę na 
zagadnienie proroczych okresów, ponieważ odnosi się ono do tych 
omawianych nauk i nadziei. Zdarzyło się to w następujący sposób: 
otrzymałem pismo pt. Zwiastun Poranka przesłane mi przez jego wydawcę 
PanaN. H. Barboura” (ang. Strażnica 15.07 1906 s. 3822 [reprint]).

Oto słowa N. Barboura ze stycznia 1876 roku o powrocie Chrystusa w 
roku 1874, po 30 latach zwłoki od roku 1844 (symbol związany z 
dziewicami oczekujących na Pana -  Mt 25):

„Wciąż niezachwianie wierzymy, że ten czas zwłoki rozpoczął się 10 
dnia 7 miesiąca w 1844 r., a zakończył w tym samym czasie w 1874 r.. 
dając okres zaledwie 30 lat na noc z przypowieści. Jest faktem ogólnie 
przyjętym, że określony czas był podstawą wyjścia dziewic, że z tego 
powodu były bardzo rozczarowane, gdy minęło; i przyszła wielka reakcja, 
po której nastąpiło zamieszanie i niewłaściwe zastosowanie...” (Herald o f 
the Morning styczeń 1876 s. 4 -  We still unwaveringly believe this tarrying 
time began at the lOth day o f the 7th month in 1844, and ended at the same 
time in 1874, giving a period ofjust 30years for the night o f the parable. It 
is a fact generally admitted, that defmite time was the basis o f the going 
forth o f the virgins, that on account o f it they were greatly disappointed 
when it passed; and that a great reaction came, followed by confusion and 
misapplication).
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Wtedy też N. Barbour pisał o niewidzialnym powrocie Pana:

„W tym samym roku [1876], ale w styczniu, Barbour, w swoim 
pisemku »Herald of the Moming« (Zwiastun Poranka), napisał, że wierzy 
powrót Pana jako istoty duchowej” (Świt Królestwa Bożego i Wtórej 
Obecności Jezusa Chrystusa Nr 1, 1987 s. 38).

Przypomnijmy, że N. Barbour w roku 1875 w swoim czasopiśmie 
wcale nie wspomina B. W. Keitha, który był podobno wynalazcą 
niewidzialnej „obecności” Pana! Czyżby w tym czasie B. W. Keith był 
tylko zwykłym czytelnikiem, od którego przyjęto argumenty do 
czasopisma i wierzeń?

Widzimy zatem, że styczeń 1876 roku, a nawet może dopiero lato i 
jesień tegoż roku, były dla C. T. Russella kluczowe, jeśli chodzi o jego 
zapoznanie się (i utwierdzenie w wierze) z niewidzialną obecnością 
Chrystusa i rokiem 1874 realizującym to wydarzenie.

Czego jeszcze dowiedział się C. T. Russell z tego styczniowego 
czasopisma N. Barboura?

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

W artykule tym wskazano na przykład, na tle pomiarów Wielkiej 
Piramidy, takie ważne lata:

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

Pisano też o innych datach, które C. T. Russell zaakceptował:

1874 (niewidzialny powrót Chrystusa);
1798 (początek czasu końca);
1878 (koniec żniwa) (patrz też Herald o f the Morning styczeń 1876 s. 

4, 14, 15).

Wszystkie te daty i Wielką Piramidę C. T. Russell zaakceptował i 
później wprowadził do swych nauk w Strażnicy i do Wykładów Pisma
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Świętego. Oczywiście niektóre z tych dat musiał z czasem ‘skorygować’, 
dostawiając do nich nowe wydarzenia.
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Inni badacze adwentowi uczący o niewidzialnej 
obecności Chrystusa oraz dwuetapowy powrót Pana

Po ukazaniu się na początku lat 80. XX wieku cytowanych publikacji 
książkowych byłych Świadków Jehowy R. Franza i C. O. Jonssona, 
dopiero w roku 1993 Towarzystwo Strażnica opublikowało garść 
informacji na tematy związane z przejmowaniem przez C. T. Russella 
różnych poglądów związanych z datami, chronologią, „czasami pogan” i 
niewidzialną obecnością.

Oto osoby, które według organizacji Świadków Jehowy uczyły o 
niewidzialnej paruzji Chrystusa, jeszcze przed N. Barbourem i C. T. 
Russellem:

..Ani Barbour. ani Russell nie byli pierwszymi, którzy głosili, że powrót 
Pana oznacza jego niewidzialna obecność. Znacznie wcześniej Isaac 
Newton (1642-1727) napisał, że Chrystus powróci i będzie panował 
»niewidzialnie dla śmiertelnych«. W roku 1856 Joseph Seiss, kaznodzieja 
luterański z Filadelfii w stanie Pensylwania, pisał o dwóch fazach drugiego 
przyjścia: najpierw miała nastąpić niewidzialna parousia, czyli obecność, 
a po niej widzialna manifestacja. Potem w roku 1864 Benjamin Wilson 
wydał przekład międzywierszowy Emphatic Diaglott, w którym słowo 
parousia przetłumaczył na »obecność«, a nie na »przyjście«. Na ten 
szczegół zwrócił uwagę Barboura i jego towarzyszy współpracujący z nim 
B, W. Kcith” {Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 
[ang. 1993] s. 46).

Widzimy, że B. W. Keith po 110 latach został wspomniany przez 
Towarzystwo Strażnica (C. T. Russell napisał o nim w roku 1881), jako 
współpracujący z ‘odstępcą’ N. Barbourem, a ani słowem nie napisano, że 
był on później współpracownikiem C. T. Russella, piszącym też artykuły 
w Strażnicy do roku 1882.

Pastor czasem nie ukrywał tego, że czerpał informacje i nauki od 
innych ludzi, których dziś Towarzystwo Strażnica zalicza do Babilonu 
Wielkiego. Oto jego słowa:

„Pragnąc poznać wszystko, czegokolwiek Bóg miał mnie nauczyć, z 
jakiegokolwiek źródła, natychmiast napisałem do pana Barboura, 
informując go, że zgadzam się z nim co do innych punktów i że pragnę 
dowiedzieć się konkretnie, dlaczego i na jakiej biblijnej podstawie 
utrzymuje on, że obecność Chrystusa i żniwo wieku Ewangelii datuje się

70



od jesieni 1874 roku. Odpowiedź potwierdziła, że moje przypuszczenia 
były słuszne, tzn. że argumenty odnośnie czasu, chronologia itd. były takie 
same, jak argumenty adwentystów w roku 1873 i jak wyjaśnił pan Barbour 
i jego współpracownik pan J. H. Paton, byli oni do tamtego czasu 
zwykłymi adwentystami, i gdy rok 1874 minął, a świat nie został spalony, i 
nie zobaczyli Chrystusa w ciele, przez pewien czas byli oszołomieni. 
Następnie zbadali proroctwa czasowe, które jakoby się nie spełniły, i nie 
mogli w nich znaleźć żadnego błędu. Wówczas zaczęli sie zastanawiać, że 
może czas bvł właściwy, lecz ich oczekiwania bvłv niewłaściwe -  czy 
rzeczywiście poglądy o restytucji i błogosławieniu świata, które ja i inni 
nauczaliśmy, odnoszą się do wydarzeń, których należy oczekiwać” (ang. 
Strażnica 15.07 1906 s. 3822 [reprint]; fotokopia patrz Kryzys sumienia R. 
Franz, 2006, s. 196-197).

Patrz też ang. Strażnica 25.04 1894, wydanie specjalne, pt. A
Conspiracy Exposed andHarvest Siftings s. 98-99.

Kiedy C. T. Russell po raz pierwszy ‘sam od siebie’ napisał o 
niewidzialnej paruzji Chrystusa? Wydaje się, że dopiero w roku 1877:

„Pobudzany pragnieniem zwalczania fałszywych poglądów na temat 
powrotu Pana, Russell napisał broszurę Cel i sposób powrotu naszego 
Pana, którą opublikował w roku 1877. W tym samym roku Barbour 
i Russell wspólnie wydali książkę Trzy światy i żniwo tego świata. Ta 196- 
stronicowa publikacja omawiała kwestię restytucji oraz proroctw 
biblijnych odnoszących się do chronologii. Mimo że oba te tematy 
poruszali już wcześniej inni, zdaniem Russella owa książka była 
»pierwszą, w której połączono myśl o restytucji z proroctwami 
dotyczącymi chronologii«. Przedstawiono w niej pogląd, że niewidzialna 
obecność Jezusa Chrystusa rozpoczęła się jesienią 1874 roku” 
{Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 47).

W broszurze tej (Cel i sposób powrotu naszego Pana), którą wydał 
samodzielnie w roku 1877, choć mówi o „obecności”, to jednak nie 
wymienia on roku 1874! O tym wspominamy też poniżej.

Ciekawe, że zanim w roku 1993 podano, że i inni, prócz Russella, 
głosili naukę o „niewidzialnej obecności”, Towarzystwo Strażnica wprost 
przeciwstawiało wszystkich, którzy wierzyli w widzialny powrót Pana, 
właśnie Barbourowi, Russellowi i przyjaciołom z ich środowiska (Storrs, 
Rice). Nie wspomniano ani słowem, że było sporo osób uczących
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wcześniej o „niewidzialnej obecności”, tak jak później robiła to 
organizacja:

„W Stanach Zjednoczonych i w Europie różne grupy adwentystów 
brały pilnie udział w zapowiadaniu widzialnego powrotu Chrystusa na lata 
1873 lub 1874, choć amerykański założyciel ich mchu, William Miller, 
uznał swój błąd i rozczarowanie co do wcześniej ustalonych dat w latach 
1843 i 1844. Jeszcze dawniej niemiecki teolog luterański Bengel (1667- 
1751) zapowiedział rok 1836 jako dokładną datę rozpoczęcia 
wspomnianego w Objawieniu 20:6 millenium” (Nowożytna historia 
świadków Jehowy 1955 cz. I, s. 7 [ang. Strażnica 01.01 1955 s. 6]).

„W Szkocji i Anglii podnieśli głos inni, znani ogólnie jako 
»irwingianie«, aby ogłaszać powrót Chrystusa na lata 1835, 1838, 1864 i w 
końcu 1866, pisarze chrześcijańscy, tacy jak Elliott i Cumming oczekiwali 
końca w roku 1866, Brewer i Decker zapowiadali go na r. 1867, a Seiss 
darzył pierwszeństwem rok 1870” (Nowożytna historia świadków Jehowy 
1955 cz. I, s. 7 [ang. Strażnica 01.01 1955 s. 6]).

„Słyszano jeszcze inne głosy; lecz te zaczęły ogłaszać bliski 
niewidzialny powrót Mesjasza. Przewodnictwo nad jedną z tych grap 
sprawował Storrs z Brooklynu, Nowy Jork. On i jego towarzysze zaczęli 
wydawać po roku 1870 czasopisma, zatytułowane The Bibie Examiner 
/Badacz Biblii/, w którym przedstawili swój pogląd, że powrót Chrystusa 
będzie niewidzialny. Inna grapa pod przewodnictwem H. B. Rice’a z 
Oakland w Kalifornii, publikowała czasopismo pod tytułem The Last 
Trump /Trąba Ostateczna/, w którym obwoływano niewidzialny powrót na 
czas po roku 1870. Zwróćmy uwagę na trzecią grapę, tym razem na tych 
spośród rozczarowanych »Second Adventists« /adwentystów/ którzy 
porzucili ten ruch, ponieważ Pan nie powrócił w roku 1873, jak to ci 
adwentyści przepowiadali. Tą grapą kierował N. H. Barbour. Ich 
działalność zaczęła się w Rochester, Nowy Jork. Przeprowadzano służbę 
kaznodziejską, posyłając mówców do tych wszystkich kościołów, które 
otworzyły im swe podwoje. Wydawano również miesięcznik zatytułowany 
The Herald o f the Morning /Zwiastun Poranka/. Jedna z tych grap weszła 
w posiadanie tłumaczenia »Nowego Testamentu« B. Wilsona, Diaglott, i 
przekonała się, że w Mateusza 24:27, 37, 39, słowo, które w Biblii Króla 
Jakuba /podobnie, jak w Biblii Gdańskiej/ zostało oddane przez przyjście, 
tam zostało przetłumaczone na obecność. To dostarczyło tej grapie klucza 
do ujmowania się za niewidzialną obecnością Chrystusa i ona 
utrzymywała, że ten czas rozpoczął się jesienią roku 1874 *
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* »Zion’s Watch Tower« /»Strażnica Syjonu«/, wydanie nadzwyczajne 
z dnia 25 kwietnia 1894 r., str. 97-99 (»Harvest Siftings« /Przesiewanie 
plonu/); (Watch Tower), paździemik/listopad 1881 r., str. 3.” (Nowożytna 
historia świadków Jehowy 1955 cz. I, s. 8-9 [ang. Strażnica 01.01 1955 s. 
6]).

Wspomniany H. B. Rice uczył wcześniej o widzialnym powrocie Pana 
w roku 1870, a nie tylko to co podaje Towarzystwo Strażnica, że czekał on 
na „niewidzialny powrót na czas po roku 1870”.

Wymieniony G. Storrs nie tak szybko uczył o niewidzialnej obecności, 
jak sugeruje Towarzystwo Strażnica pisząc o roku 1870. On tę naukę 
przyjął dużo później, choć faktem jest, że wydawał już w roku 1870 swe 
czasopismo:

„W 1853 r. brat J. Storrs brał udział z Joseph Cumer w słynnej dyskusji 
z przeciwnikami Biblii. J. Cumer wierzył, że Jezus ma powrócić jako 
duchowa istota. Pisał o tym szeroko w swoim piśmie »Hope of Israel« 
(Nadzieja Izraela). Później br. J. Storrs również wspomniał o duchowym 
czyli niewidzialnym powrocie Jezusa Chrystusa. Ten pogląd stał się 
punktem rozstrzygającym w separacji brata Russella z adwentystami, 
którzy wierzyli i jeszcze wierzą, że Chrystus powróci jako osoba widzialna 
i cielesna. (...) Prawdopodobnie przyjął myśl, że Pan powróci w 1870 r. 
(...) Gdy jednak okazało się, że Pan nie powrócił w 1870 r., to wtenczas br. 
J. Storrs zerwał z grupą »Unia Życia i Przyjścia«. Stało się to w 1871 r. Od 
tego czasu, aż do jego śmierci w 1879 r. publikował swoje pierwsze 
pisemko »The Bibie Examiner«.” (Świt Królestwa Bożego i Wtórej 
Obecności Jezusa Chrystusa Nr 1, 1987 37).

Z powyższego można wnioskować, że G. Storrs nie wcześniej jak w 
roku 1871 przyjął naukę o niewidzialnym powrocie Jezusa (w innym 
miejscu autor pisze: „około 1874 r. (...) napisał (...) inaczej mówiąc, on 
wierzył, że Jezus powróci jako duchowa istota” -  jw. s. 37-38). Czy od 
niego przyjął ją później C. T. Russell? Tego nie wiemy. Russell raczej 
przyjął ją od N. Barboura i B. W. Keitha, z którymi współpracował od 
roku 1876 i właśnie w roku 1881 Keitha wymienia on jako wynalazcę tej 
wykładni.

Autor cytowanego tekstu wspomina też imię i nazwisko niejakiego 
Josepha Cumera. Nie wiemy od którego roku uczył on o „niewidzialnej 
obecności” i od kogo ewentualnie przejął tę naukę.
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Przypomnijmy, że Towarzystwo Strażnica wymieniło kolejnego 
'świadka’, jakoby nauczającego o „niewidzialnej obecności " Chrystusa: 
„Potem w roku 1864 Benjamin Wilson wydał przekład międzyw ierszowy 
Emphatic Diaglott, w którym słowo pctroiisia przetłumaczył na 
»obecność«, a nie na »przyjście«” (patrz powyżej).

Skoro Świadkowie Jehowy podają, że B. Wilson (wydawca Diaglotta) 
był „chrystadelfianem” (patrz powyżej), a chrystadelfianie wierzą w 
widzialny powrót Chrystusa, to nie powinni tak lekką ręką przywoływać 
go jako wyznawcę „niewidzialnego powrotu”. Przecież on nawet mógł 
wierzyć w dwuetapowy powrót (pierwszy niewidzialny, drugi widzialny), 
skoro używa w swoim Nowym Testamencie co najmniej trzech różnych 
słów (obecność, przyjście, pojawienie się) dla określenia greckiego słowa 
pctroiisia.

Otóż dostępne źródła podają, że B. Wilson wierzył w ..literalny powrót 
Chrystusa” (ang. literał return o f Christ).
https://cn.wikipcdia.org/wiki/Bcniamin_Wilson (biblicalscholarl

Wierzenia chrystadelfian opisano też w jednej z angielskich publikacji 
Świadków Jehowy (ang. Strażnica 01.08 1962 s. 473-478).

Patrz też: https://pl.wikipcdia.org/wiki/Chrystadelfianie („Chrystus 
powróci na ziemię i założy Królestwo Boże na ziemi”).

Także C. T. Russell był świadom tego, że B. Wilson pomimo, iż użył 
słowo „obecność” w swym przekładzie, to jednak wierzył w to, iż Chrystus 
powróci jako człowiek w ciele. Mało tego, tłumacz ten nie wierzył w 
preegzystenc ję Jezusa i w osobowość diabła. W dodatkowym wstępie w tej 
Biblii C. T. Russell w roku 1902 napisał następująco (s. 2, A Friendly 
Criticism):

„(...) ta wartościowa praca nic jest wolna od błędów. Wydaje nam się, 
iż autor musiał wyznawać pogląd, że Jezus nie posiadał przedludzkiej 
egzystencji i że nie ma osobowego diabła; gdy bowiem używane jest słowo 
»diabeł«, ma ono sens zasady zła; a Jezus w chwale jest nadal człowiekiem 
i ciałem” (słowa cytowane według Charles Taze Russell. Jego życie i 
czasy. Człowiek, Millennium i posłannictwo F. Zydek, Wydawnictwo Straż, 
Białogard 2016, s. 209).

C. O. Jonsson w nowszym angielskim wydaniu swojej książki również 
wymienia inne osoby, spoza zasięgu N. Barboura i C. T. Russella, które 
uczyły o „niewidzialnej obecności” Chrystusa. W roku 1828 naukę tę 
głosił Henry Drummond z Londynu, a później inni:
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„W ten sposób Keith znalazł greckie słowo parousia, zwykle 
tłumaczone jako »przyjście«, tłumaczone tutaj jako »obecność«.*

*Ten pomysł powrotu Chrystusa został pierwotnie przedstawiony około 
1828 roku przez bankiera i komentatora proroctw w Londynie, Henry'ego 
Drummonda. Wkrótce stał się on bardzo popularny wśród komentatorów 
proroctw przez resztę stulecia, zwłaszcza wśród darbystów, którzy uczynili 
wiele dla popularyzacji tej idei. Wiele mówiono o niej w wiodących 
millenaryjnych czasopismach, w Anglii w Quarterly Journal o f Prophecy 
(1849-1873) i The Rainbow (1864-1887), a w Stanach Zjednoczonych w 
Prophetic Times (1863-1881). Redaktorem naczelnym ostatniego 
wymienionego pisma (który był szeroko czytany również w kręgach 
adwentystów, w tym C. T. Russella i jego współpracowników) był znany 
luterański minister Joseph A. Seiss. Badanie pochodzenia i 
rozpowszechniania idei »niewidzialnej obecności« opisane jest w 
magazynie The Christian Quest (Christian Renewal Ministries, San Jose, 
CA), Vol. 1:2, 1988, s. 37-59, i Vol. 2:1, 1989, s. 47-58” (The Gentile 
Times Reconsidered C. O. Jonsson, Atlanta 2004, s. 46 -  Keith thus found 
the Greek word parousia, usually translated “coming, ” here translated as 
“presence”.* *This idea o f Christ’s return was originally presented in 
ahout 1828 by a banker and expositor o f the prophecies in London, Henry 
Drummond. It soon became very popular among the expositors o f the 
prophecies during the rest o f the century, especially among the Darbyists, 
who did much to popularize the idea. It was much discussed in the leading 
millenarian periodicals, in England in the Quarterly Journal o f Prophecy 
(1849-1873) and The Rainbow (1864-1887), and in the United States in 
the Prophetic Times (1863-1881). The chief editor o f the last mentioned 
paper (which was widely read also in Adventist circles, including that o f C. 
T. Russell and his associates) was the well-known Lutheran minister 
Joseph A. Seiss.—An examination o f the origin and dispersion o f the 
“invisible presence” idea is found in The Christian Quest magazine 
(Christian Renewal Ministries, San Jose, CA), Vol. 1:2, 1988, pp. 37-59, 
andYol. 2:1, 1989, pp. 47-58).

Dwuetapowy powrót Chrystusa

W tym czasie, jak pisze C. O. Jonsson, w pewnych kręgach 
adwentowych, dominowała nauka o dwuetapowym powrocie Chrystusa -  
pierwszy niewidzialny (niezauważalny dla laików), a drugi, na sąd, już 
rozpoznawalny i odczuwalny przez wszystkich:
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„Powszechnie panującym poglądem wśród komentatorów było w tym 
czasie, że powtórne przyjście Chrystusa nastąpi w dwóch etapach, z 
których pierwszy będzie niewidzialny” (The Gentile Times Reconsidered 
C. O. Jonsson, Atlanta 2004, s. 46 -  A widely held idea among expositors 
at this time was that Christ’s second coming would take place in two 
stages, the first o f which would be imisible!).

Towarzystwo Strażnica zdaje się potwierdzać tę opinię:

„W roku 1856 Joseph Seiss, kaznodzieja luterański z Filadelfii w stanie 
Pensylwania, pisał o dwóch fazach drugiego przyjścia: najpierw miała 
nastąpić niewidzialna parousia, czyli obecność, a po niej widzialna 
manifestacja” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 
46).

Wydaje się, że wspomniany J. Seiss miał także wpływ na C. T. Russella 
w kwestii roku 1914:

„Nie później niż w roku 1870 w publikacji Josepha Seissa oraz jego 
współpracowników, wydrukowanej w Filadelfii w stanie Pensylwania, 
przedstawiono obliczenia wskazujące na rok 1914 jako na datę znamienną, 
chociaż podstawą tej argumentacji była chronologia, którą C. T. Russell 
potem odrzucił” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 
s. 134).

Ten temat jednak poruszamy w innym miejscu.
Zresztą J. Seiss też miał już za sobą fałszywe proroctwa, co ukazuje go 

jako kiepskiego nauczyciela dla C. T. Russella. Towarzystwo Strażnica 
samo wymienia jedną z jego fałszywych przepowiedni:

„W Szkocji i Anglii podnieśli głos inni, znani ogólnie jako 
»irwingianie«, aby ogłaszać powrót Chrystusa na lata 1835, 1838, 1864 i w 
końcu 1866, pisarze chrześcijańscy, tacy jak Elliott i Cumming oczekiwali 
końca w roku 1866, Brewer i Decker zapowiadali go na r. 1867, a Seiss 
darzył pierwszeństwem rok 1870” (Nowożytna historia świadków Jehowy 
1955 cz. I, s. 7 [ang. Strażnica 01.01 1955 s. 6]).

Patrz też te słowa w Jehovah ’s Witnesses in the Dmne Purpose 1959 s. 
14.

Ten wspomniany i oczekiwany rok 1870 pokazuje, że o „niewidzialnej 
obecności” J. Seiss mógł uczyć już w roku 1856, ale jednak widzialna faza
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powrotu Chrystusa miała według niego nastąpić w roku 1870, co się 
również nie wypełniło.

J. Seiss przywoływany jest też jako ekspert od Wielkiej Piramidy w 
jednym z tomów C. T. Russella, więc i w tym był on nauczycielem 
przyszłego pastora (patrz Przyjdź Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891] s. 
370,411,427).

Natomiast doktrynę dwufazowego powrotu Chrystusa, podczas którego 
najpierw miałby przyjść niewidzialnie, by zabrać chrześcijan do nieba, a 
potem powrócić widzialnie ze świętymi na sąd, C. T. Russell zaczerpnął 
od autorów protestanckich, właśnie takich jak J. Seiss. Tę naukę wyznawał 
on przez kilka lat (jeszcze po roku 1877). Pośrednio wskazuje na to 
podręcznik historyczny Towarzystwa Strażnica omawiający broszurę C. T. 
Russella z roku 1877:

„»(...) Te powszechnie podzielane błędne poglądy zarówno co do celu, 
jak i sposobu powrotu Pana skłoniły mnie do napisania broszury Cel 
i sposób powrotu naszego Pana«. Publikacja ta ukazała się w roku 1877. 
Brat Russell zlecił jej wydrukowanie i rozprowadzenie w liczbie około 
50 000 egzemplarzy. W broszurze tej napisał: »Wierzymy, iż Pismo 
Święte uczy, że w chwili samego przyjścia i jakiś czas potem pozostanie 
on niewidzialny; następnie objawi się lub ukaże przez sprawowanie sądów 
i w różnych postaciach, tak że ‘ujrzy go wszelkie oko’«. (...) Zaledwie 
kilka lat później dalsze studia biblijne pozwoliły Russellowi zrozumieć, że 
Chrystus ma nie tylko powrócić niewidzialnie, lecz także pozostać 
niewidzialny nawet w momencie ujawnienia swej obecności przez 
wykonanie wyroku na niegodziwcach” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele 
Królestwa Bożego 1995 s. 132-133).

Wydaje się, jak piszą autorzy historycznej książki o początkach nauki 
N. Barboura i C. T. Russella, iż dopiero w roku 1881 pastor w pełni 
zaakceptował wyłącznie niewidzialny powrót Chrystusa i jak napisali, 
opublikował to wtedy na papierze (patrz ang. Strażnica czerwiec 1881 s. 
228, 236-237 [reprint]). Wcześniej uczył bowiem, jak widzieliśmy, o 
dwóch etapach powrotu, pierwszym niewidzialnym i drugim widzialnym 
na sąd świata. Tak uczył Russell nie tylko w roku 1877 w broszurze pt. Cel 
i sposób powrotu naszego Pana (patrz powyżej), ale i w Strażnicy w roku 
1879:

„Krótko mówiąc wierzymy, że Pismo Święte uczy, iż podczas Jego 
przyjścia i przez pewien czas po Jego przyjściu, pozostanie On
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niewidzialny; później zaś objawi się, czy też ukaże się, poprzez sąd i w 
innych postaciach, tak że »ujrzy go wszelkie oko«. Nie każde oko 
dostrzeże Go jednak w tym samym czasie” (ang. Strażnica sierpień 1879 s. 
19 [reprint] -  Briefly stated, we believe the Scriptures to teach, that, at His 
coming and for a time after He has come, He will remain imisible; 
afterward manifesting or showing Himselfin judgments and various forms, 
so that “every eye shall see Him. ” But every eye will not see Him at the 
same moment).

Dwufazowy powrót Chrystusa omawiany był też wcześniej w roku 
1875 w czasopiśmie N. Barboura, choć Paton wyrażał sprzeciw wobec tej 
nauki, która oznacza „wiele powrotów” (patrz ang. Zwiastun Poranka 
sierpień 1875 s. 37).

Jednak autorzy przywoływanej wcześniej książki historycznej podają, 
że C. T. Russell przyjął dwufazowy powrót Pana z nauki wspomnianego 
wcześniej J. Seissa (patrz Nelson Barbour: The Millennium ’s Forgotten 
Prophet; A Preliminary Biography Bruce W. Schulz, Rachael de Vienne, 
Fluttering Wings Press 2009, przypis 3 do rozdz. Dubious Famę -  “In To 
the Readers o f the Herald o f the Morning, Russell attributes his 
understanding of atwo-stage imusible presence to Seiss’s Last Times”).

Zresztą nauka o dwufazowym powrocie Chrystusa (ale obie fazy już 
niewidzialne! była przez C. T. Russella wyznawana do końca jego dni, to 
znaczy: obecność od roku 1874 i powrót na sąd w roku 1914.

Podobną naukę mają dziś Świadkowie Jehowy, którzy też wyróżniają 
dwie fazy niewidzialne: obecność od roku 1914 i przyjście w Armagedonie 
w przyszłości. Do niedawna Towarzystwo Strażnica miało nawet w swych 
naukach trzy fazy, a jeszcze wcześniej cztery fazy powrotu Chrystusa:

„W celu umożliwienia badaczowi aby mógł łatwiej i w zupełności 
zrozumieć dowód wtórej obecności Pańskiej, dlatego czas Jego przyjścia 
jest tu podzielony na oddzielne okresy, mianowicie: (1) Dzień 
przygotowania, (2) koniec świata, (3) przyjście do swej świątyni, i (4) 
Armagieddon” (Stworzenie 1928 [ang. 1927] s. 329). Patrz szczegółowo 
Stworzenie 1928 s. 328-329, 362-363.

-Przychodzi raczej w tym sensie, że zaczyna zwracać szczególną uwagę 
na ludzkość lub na swoich naśladowców, między innymi po to, by ich 
osądzić. W ten właśnie sposób przyszedł w roku 1914. kiedy wstąpił na 
tron i zaczął być obecny jako Król (...). W roku 1918 przyszedł 
w charakterze posłańca przymierza i zaczął sądzić tych, którzy podawali
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się za sług Jehowy (...). Natomiast podczas Armagedonu przyjdzie 
wykonać wyrok na wrogach Jehowy...” (Strażnica Nr 5, 2004 s. 16). Patrz 
też Strażnica Nr 7, 1989 s. 11-12.

Widzimy z powyższego, że w XIX wieku wielu badaczy adwentowych 
uczyło o niewidzialnej obecności Chrystusa. Niektórych z nich C. T. 
Russell pewnie nawet nie znał ze słyszenia. Choć wpływ na niego w tej 
kwestii mógł mieć G. Storrs (zm. 1879), to jednak sam C. T. Russell 
wymienia, jako odkrywcę tej nauki w swoim środowisku, B. W. Keitha:

„Właśnie w tym czasie hr. Keith (jeden z naszych współpracowników) 
został użyty przez Pana, aby rzucić inny promień światła na ten temat, 
który wyprowadził porządek w istniejącym dotychczas zamieszaniu i 
sprawił, że całe dawne »światło« świeciło dziesięciokrotnie większą 
jasnością. Brat K. uważnie czytał rozdział 24 Mateusza, używając 
»Emphatic Diaglott«, (...); gdy doszedł do wersetów 37 i 39, był bardzo 
zaskoczony stwierdzeniem, że czyta się je w następujący sposób: 
»Albowiem jak za dni Noego, taka będzie obecność Syna Człowieczego. 
(...) taka będzie obecność Syna Człowieczego«” (ang. Strażnica luty 1881 
s. 3 [s. 188, reprint]).

Natomiast sam B. W. Keith, jak już wspomnieliśmy, mógł mieć 
wcześniejszych nauczycieli w kwestii „obecności” Chrystusa. W 
historycznej książce o początkach nauki N. Barboura autorzy sugerują, że 
Keith sam nie był wynalazcą „obecności” Chrystusa, lecz zapewne 
zapoznał się z publikacją z roku 1873 autorstwa Richarda Shimealla pt. 
The Second Corning o f Christ i w niej znalazł ten pogląd. Shimeall pisał, że 
wierzy w widzialny powrót Pana, choć przez pewien czas opowiadał się za 
niewidzialną paruzją (patrz Nelson Barbour: The Millennium ’s Forgotten 
Prophet; A Preliminary Biography Bruce W. Schulz, Rachael de Vienne, 
Fluttering Wings Press 2009, rozdz. Regrouping, przypis 36).

Wróćmy jeszcze do I. Newtona (1642-1727), którego Towarzystwo 
Strażnica wymienia jako pierwszego spośród tych, co pisali o 
niewidzialnej obecności Chrystusa dla świata po swym powrocie. 
Informujemy, że słowa I. Newtona zamieszczono w poniższym dziele 
historycznym: Nelson Barbour: The Millennium’s Forgotten Prophet; A 
Preliminary Biography Bruce W. Schulz, Rachael de Vienne, Fluttering 
Wings Press 2009, rozdz. Regrouping.
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Czy Towarzystwo Strażnica chciało przesunąć w czasie 
początek nauki C. T. Russella o „niewidzialnej 

obecności”?

Wydaje się, że w pewnym okresie czasu (prawdopodobnie od roku 
1957) Towarzystwo Strażnica chciało koniecznie wskazać na rok 1873, w 
którym C. T. Russell miał nie tylko już uczyć o „niewidzialnej obecności” 
Chrystusa, ale i także publikować tę naukę.

Miałoby to wskazywać, że przyszły pastor wcale nie czekał na 
widzialne przyjście Pana w roku 1873 i 1874, ale też już w roku 1873 
uczył o niewidzialnej obecności. Nie należał więc do ‘fałszywych 
proroków’, którzy te daty wskazywali.

Posłużono się w tym wypadku broszurą C. T. Russella pt. The Object 
and Manner o f Our Lord ’s Return (Cel i sposób powrotu naszego Pana), 
podając, że wydana została ona w roku 1873 (a nie w roku 1877, jak 
uczono pierwotnie i obecnie).

Już w roku 1957, informację o roku 1873 zamieścił w swojej książce 
jeden z prominentnych Świadków Jehowy, członek zarządu Towarzystwa 
Strażnica, A. H. Macmillan (1877-1966) (Faith on the March 1957 s. 23 -  
In a sincere effort to counteract the harmful effect o f their erroneous 
teachings, in 1873 Russell w rotę and published at his own personal 
expense a booklet, The Object and Manner o f Our Lord’s Return. 
Thousands o f copies were distributed.).

W roku 1975 podobną informację zamieszczono w angielskim
Roczniku Świadków Jehowy.

„W 1873 roku 21-letni C. T. Russell szczerze pragnąc przeciwdziałać 
takim błędnym naukom, napisał i wydał na własny koszt broszurę 
zatytułowaną »The Object and Manner of Our Lord’s Retum« (Cel i 
sposób powrotu naszego Pana). Wydrukowano ją i rozpowszechniono w 
liczbie około 50 000 egzemplarzy” (Dzieje Świadków Jehowy w czasach 
nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika 
Świadków Jehowy na rok 1975 s. 5; [por. ang. Rocznik Świadków Jehowy 
1975 s. 36 -  Earnestly endeavoring to counteract such erroneous 
teachings, in 1873 twenty-one-year-old C. T. Russell wrote and published 
at his own expense a booklet entitled “The Object and Manner o f the 
Lord’s Return. ” Some 50,000 copies were published and it enjoyed a wide 
distributioń).
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[Treść z tego Rocznika nadal jest zawarta na uaktualnianej angielskiej 
płycie Watchtower Libr ary z roku 2019]

Ta informacja z roku 1975 została, jak widać, powtórzona w polskim 
odpowiedniku wydanym na początku lat 90. XX wieku.

Również w angielskim skorowidzu Świadków Jehowy, wydanym w 
roku 1986, podano podobne informacje, jak i w broszurze z roku 1984:

1873. The Object and Manner o f Our Lord’s Return (Watch Tower 
Publications Index 1930-1985 1986 s. 916, hasło: Watch Tower 
Publications).
[w wydaniu z roku 1994 usunięto ten fragment; nie wiemy zaś, czy on 
znajduje się w wydaniu z roku 1990]

To inform others o f this timely information Russell and his associates 
published. in 1873. the booklet The Object and Manner o f the Lord’s 
Return (Centennial o f the Watch Tower Bibie and Tract Society o f 
Pennsylvania 1884-1984 1984 s. 4).

W tych fragmentach Towarzystwo Strażnica zapewne chciało 
dodatkowo pokazać zdolności pisarskie C. T. Russella i to wtedy, gdy miał 
dopiero 21 lat. Później jednak wycofało się z tego.

Czyżby nikt nie zaglądnął do powyższej książki, aby sprawdzić datę jej 
wydania albo do wspomnień Russella?

Co się wydarzyło później?
Prawdopodobnie pod wpływem krytyki przywrócono wcześniejszą datę 

wydania, to znaczy rok 1877, która była wymieniona we wcześniejszych 
publikacjach.

Oto przykładowe starsze publikacje, od czasów C. T. Russella:

„Podczas gdy czekał, badał, modlił się i szukał. Pan dalej oświecił jego 
umysł; właśnie około 1875 roku przekonał się, że wtóra obecność Pańska 
już istnieje, więc w roku 1877 napisał, wydał i szeroko rozpowszechnił 
książeczkę p.t. »Cel i Sposób Powrotu naszego Pana«. Wierzymy 
bezwzględnie, że to była pierwsza książka, jaka kiedykolwiek obwieściła 
wtórą obecność Pańską” {Strażnica 15.04 1922 s. 119 [ang. 01.03 1922 s. 
71-72]).

„(...) więc wiosną 1877 r. czyli przeszło dwa lata, zanim wspomniany 
Russell przystąpił do wydawania czasopisma »Strażnica«, opublikował on 
ulotkę pod tytułem »Cel i sposób powrotu Pana« * Ulotka ta miała
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sprostować wiele mylnych poglądów, jakie religianci na ogół mieli co do 
wtórego przyjścia Mesjasza.

*Zobacz »Nadszedł czas«, str. 247 [ed. polska 1919, cyt. Autor
niniejszego tomu napisał broszurę na ten temat, według danych z Pisma 
Świętego, jeszcze na wiosnę R. P. 1877]” (Strażnica Nr 21, 1949 s. 2-3 
[ang. 01.07 1949 s. 196]).

1877. The Object and Manner o f Our Lord’s Return (Watch Tower 
Pubłications Index 1930-1960 1961 s. 306).

Oto zaś nowsze publikacje, które uczą tak samo, jak te dawne sprzed lat 
1957-1986:

„(...) w roku 1877 w drukami Zwiastuna wydał broszurę Ceł i sposób 
powrotu naszego Pana” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa 
Bożego 1995 [ang. 1993] s. 575).

„1877, (...) Russell publikuje Cel i sposób powrotu naszego Pana” 
(Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000 2003 s. 93).

Interesujące jest to, że w roku 1997 zalecono głosicielom nawet 
powtórkę dotyczącą tych zagadnień i wskazano trzy różne daty, by wybrali 
właściwą (podano też odsyłacz do właściwej odpowiedzi):

„Wskaż prawidłową odpowiedź w poniższych twierdzeniach: (...) 
W roku (1877; 1879; 1881) Charles T. Russell opublikował broszurę Cel 
i sposób powrotu naszego Pana, (...) \jv s. 557, ak. 1]*” (Nasza Służba 
Królestwa Nr 12, 1997 s. 6).

[*/v s. 557, ak. 1 -  Już w roku 1877 opublikował broszurę Cel i sposób 
powrotu naszego Pana.]

Wróćmy jeszcze do liczby wydanych egzemplarzy omawianej 
broszury. Podano we wskazanej publikacji (i w kilku innych), że wydano 
ją w nakładzie 50 000 egzemplarzy. Natomiast w roku 1921 tak oto 
zrelacjonowano kwestię nakładu:

„Około r. 1875, kiedy uważnie i z modlitwą badał Pismo Święte, został 
przekonany o wtórej obecności Pana, i napisał dzieło pod tytułem »Cel i 
Sposób Powrotu Naszego Pana«, które rozeszło się w milionach 
egzemplarzy między Chrześcian całego świata” (Harfa Boża 1921, 1930 s. 
246).
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[W edycji angielskiej z roku 1921, na stronie 238, nie ma informacji o 
„milionach egzemplarzy”: About 1875, while carefully and prayerfully 
studying the Scriptures, he became convinced o f the Lord's second 
presence, resulting in his writing and publishing a booklet entitled, “The 
Object and Manner o f Our Lord's Return, ” which had a phenomenal 
circulation amongst the Christian people o f the world.]

Trzeba też zaznaczyć, że Świadkowie Jehowy podają dziś dwa nieco 
różniące się tytuły omawianej broszury:

Cel i sposób powrotu Pana (The Object and Manner o f the Lord’s 
Return)-,

Cel i sposób powrotu naszego Pana (The Object and Manner o f Our 
Lord’s Return).

Wspomniany badacz Pisma Świętego, J. Skorupiński, tak oto opisał 
swoje dociekania w powyższej sprawie:

„Należy w tym miejscu przypomnieć, że brat Russell napisał broszurkę 
pt. »Cel i sposób powrotu naszego Pana«, którą opublikował za 
pośrednictwem Barboura w 1877 roku. Dokładna data napisania tej 
broszurki nie jest nam znana. Świadkowie Jehowy podają w swoim 
Roczniku z 1975 r., na stronie 36 (w języku francuskim) -  rok 1873.

(...) brat Russell dał wydrukować i wydać tę broszurkę w 1877 r. przez 
Barboura, ale nie wiemy w którym miesiącu.

Ja mam fotokopię tej broszurki w języku angielskim. Data wydania -  
rok 1877. Możliwym jest, że brat Russell napisał te broszurkę nieco 
wcześniej przed rokiem 1877, ale chyba dopiero po zapoznaniu się z 
Barbourem w 1876 r., ponieważ w tej broszurce wspomina on o 
chronologii i prosi, aby w tej sprawie skontaktować się z Barbourem” 
{Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa Nr 3, 1987 
s. 36).

Rzeczywiście w broszurze tej widnieją słowa o chronologii (czasie), a 
więc domyślnie o roku 1874, w których C. T. Russell, jako słabo w tej 
kwestii obeznany, kieruje czytelników do osoby N. Barboura:

But it is not my object in this pamphlet to cali your attention morę fully 
to the TIME o f the second advent than I  have above, in answering some o f 
the chief objections to the investigation o f it. (Those interested in knowing 
the evidences as to the time, I  would refer to Dr. N. H. Barbour, editor o f
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the “Herald o f the Morning. ” Rochester, N  Y.) (The Object and Mamer o f 
Our Lord's Return 1877 s. 62).

http://www.stnctlygenteel.co.uk/object.html

W tej broszurze na stronie 51 C. T. Russell przywołał, jako dowód na 
„obecność"’, a nie „przyjście” Pana, Diaglott (NT B. Wilsona), którym się 
posłużył wcześniej B. W. Keith, którego nie wymienił jednak w swym 
opracowaniu.

Widzimy zatem, że C. T. Russell tak naprawdę dopiero w roku 1877 
zaczął w pełni wierzyć w „niewidzialną obecność” Pana, bo wtedy dopiero 
ją opisał i przekazał dla innych.

Na dodatek jeszcze w roku 1877 słabo czuł się w kwestiach 
chronologicznych, choć, jak pisał, Barbour w połowie roku 1876 „pokazał 
mi na podstawie proroctw Pisma Św., że rok 1874 jest początkiem czasu 
Obecności Chrystusa i Żniwa. Barbour przyjechał, a wykazane proroctwa 
zadowoliły mnie” (patrz powyżej).

Ciekawe jest to, że w roku 1927 J. F. Rutherford podał informację, iż 
dopiero „około roku 1878” zaczęto dostrzegać „obecność” Chrystusa:

„Około roku 1878 prawdziwi naśladowcy Pana zaczęli widzieć dowody 
Jego wtórej obecności i jęli głosić tę wielką prawdę” (Złoty Wiek 15.05 
1927 s. 357 [ang. 15.12 1926 s. 185]).
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Rok 1914 -  kto wymyślił tę datę i co miała ona 
pierwotnie wyznaczać?

Do czego potrzebny był badaczom adwentowym rok 1914? Po co go
wymyślono?

Otóż w momencie wprowadzenia (w latach 1875-1876) nauki o 
„niewidzialnym” powrocie Chrystusa w roku 1874 trzeba było wyznaczyć 
czas sądu dla świata, który wcześniej związany był bezpośrednio z rokiem 
1844 lub później z rokiem 1874 (lub 1873, 1875). Rok 1914 musiał się 
więc pojawić jako analogiczny do roku 70 n.e., gdy „system żydowski” 
został zniszczony, w 40 lat po objawieniu się Chrystusa podczas chrztu w 
roku 30. Rok 1874 stał się odpowiednikiem roku 30, a rok 1914 roku 70. 
W obu przypadkach okres 40 lat dzielił te wymienione daty.

Jak wspomnieliśmy powyżej, dopiero po ukazaniu się cytowanych 
publikacji książkowych R. Franza i C. O. Jonssona na początku lat 80. XX 
wieku, w roku 1993 Towarzystwo Strażnica opublikowało garść informacji 
na tematy związane z przejmowaniem przez C. T. Russella różnych 
poglądów związanych z datami, chronologią, czasami pogan i niewidzialną 
obecnością. Tak też było z rokiem 1914.

„(...) w styczniu 1876 r., uwaga brata Russella została zwrócona na 
przedmiot proroczego czasu odnośnie powrotu Pana, Zaprosił więc 
Barboura do siebie, latem 1876 r., (ponieważ w tym czasie brat Russell był 
w Filadelfii zajęty interesem, z okazji pewnej ważnej wystawy, która 
trwała od 10 maja do 10 listopada 1876 r.) i dał sobie wytłumaczyć, na 
podstawie Pisma Świętego, że proroctwa wskazywały, iż rok 1874 jest datą 
rozpoczęcia obecności Pana i czasu Żniwa” (Świt Królestwa Bożego i 
Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa Nr 3, 1987 s. 34).

Wtedy, jak się wydaje, C. T. Russell dowiedział się też od N. Barboura 
o roku 1914 i końcu „czasów pogan”:

„Jest rzeczą oczywistą, że podczas tamtych spotkań Russell przyjął całą 
chronologię Barboura, włącznie z jego obliczeniem »Czasów Pogan«.* 
Jeszcze w Filadelfii Russell napisał artykuł »Kiedy się zakończą Czasy 
Pogan?« opublikowany w czasopiśmie Georga Storrsa »Bible 
Examiner«(Badacz Biblii), w wydaniu z października 1876 roku.

*Wskazał na to również sam Russell: »...kiedy spotkaliśmy się 
pierwszy raz (...) musiałem się od niego wiele nauczyć odnośnie czasu«
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Zion’s Watch Tower, specjalne wydanie z 25 kwietnia 1894 roku, pt. »A 
Conspiracy Exposed«, s. 100” (Kwestia czasów pogan. Krytyczna analiza 
chronologii Świadków Jehowy 2002 [ang. 1982], s. 27 [s. 29, wersja 
PDF]).

Rzeczywiście artykuł C. T. Russella o roku 1914 opublikowano w 
październiku 1876 roku, gdy jeszcze przebywał on w Filadelfii, bo nawet 
pod jego treścią wymienił miejsce napisania: Filadelfia (patrz Bibie 
Examiner październik 1876 s. 27-28 -  Gentile Times: When Do They End? 
By Chas. T. Russell (...) W. Philadelpfia).

https://archive.org/details/1876BibleExamincr/page/nl

„C. T. Russell napisał artykuł pt. »Czasy Pogan: Kiedy się skończą?«, 
opublikowany w czasopiśmie Bibie Examiner w październiku 1876 roku. 
Na stronie 27 można było przeczytać: »Siedem czasów skończy się w roku 
Pańskim 1914«” {Strażnica Nr 20, 1990 s. 19).

To jedyne zdanie z tego artykułu, które kilka razy w całej swej historii 
przytaczało Towarzystwo Strażnica.

Co ciekawego zawarł C. T. Russell w swym artykule, prócz tego, że 
„czasy pogan” kończą się w roku 1914?

Co miało się właśnie wtedy wydarzyć?
C. O. Jonsson tak oto opisał pierwsze oczekiwania C. T. Russella:

„Jeszcze w Filadelfii Russell napisał artykuł »Kiedy się zakończą Czasy 
Pogan?« opublikowany w czasopiśmie Georga Storrsa »Bible 
Examiner«(Badacz Biblii), w wydaniu z października 1876 roku. Na 
podstawie »siedmiu czasów« z Księgi Kapłańskiej 26:27, 33 i 4 rozdziału 
Daniela ustalił długość Czasów Pogan na 2520 lat poczynając od 606 r. 
p.n.e., a kończąc na roku 1914, kiedy to »Jerozolima będzie wyzwolona na 
zawsze, a Żyd zwróci się do swego Wybawcy: ‘Oto nasz Bóg. na Niego 
czekaliśmy i On nas wybawi«. (Badacz Biblii s. 27)” {Kwestia czasów 
pogan. Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy 2002, s. 27 [s. 29, 
wersja PDF]).

Oto oryginalne słowa z przytaczanej publikacji:

(...) which deducted from 2520, would show that the seven times will 
end in A. D. 1914: when Jerusalem shall be delivered forever, and the Jew 
say o f the Deliverer (The Bibie Examiner październik 1876 s. 27).
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Interesujące jest to, że słowa te nie były już nigdy później przytaczane, 
a tylko wspomina się, iż tę datę (1914) wyznaczono już w roku 1876. 
Towarzystwo Strażnica nie podaje też, na jakie konkretne wydarzenia C. 
T. Russell czekał!

A przecież C. T. Russellowi chodziło właśnie o literalny koniec 
..czasów pogan”, czyli koniec ich rządów, jak i o powrót Żydów do 
Jerozolimy i to według tekstu Łk 21:24 („A Jerozolima będzie deptana 
przez pogan, aż czasy pogan przeminą”), bo nawet tymi słowami zaczyna 
on swój artykuł.

Widać więc, że w roku 1914 Jerozolima miała być wyzwolona, a Żydzi 
mieli nawrócić się do Zbawiciela i zapewne przyjąć takie nauki, jakie miał 
C. T. Russell. Poganie mieli być wtedy pozbawieni władzy, zgodnie za 
słowami ..koniec czasów pogan”.

Artykuł ten C. T. Russell kończy następującymi słowami:

„Zadamy kolejne pytanie, ale teraz nie odpowiemy na nie: Jeśli czasy 
Pogan skończą się w 1914 roku (a jest wiele innych i wyraźniejszych 
dowodów wskazujących na ten sam czas) i powiedziano nam, że nastąpi to 
wraz z wylaniem gniewu; czasem ucisku, jakiego nigdy nie było przedtem, 
ani nigdy więcej nie będzie; dniem gniewu, itd., to jak długo przed tym 
Kościół ucieknie [w znaczeniu: będzie zabrany do nieba]? Jak Jezus mówi: 
»czuwajcie, abyście zostali uznani za godnych, aby ujść przed tymi 
rzeczami, które przychodzą na świat«. Bracia, zabranie Jego Oblubienicy 
przez Chrystusa jest ewidentnie jednym z pierwszych aktów Sądu; bowiem 
sąd musi się rozpocząć od domu Bożego” (The Bibie Examiner październik 
1876 s. 28 -  We will ask, but, not now answer, another ąuestion: I f  the 
Gentile times end in 1914, (and there are many other and elear er 
evidences pointing to the same time) and we are told that it shall be with 
fury poured out; a time o f trouble such as never was before, nor ever shall 
be; a day o f wrath, etc., how long before does the church escape? as Jesus 
says, "watch, that ye may be accounted worthy to escape those things 
coming upon the world." Brethren, the taking by Christ o f His Bride, is 
evidently, one o f the first acts in the Judgment; for judgment must begin at 
the house o f God.).

Widzimy, że C. T. Russell wskazywał też na rychłe zabranie braci do 
nieba, choć daty tego wydarzenia nie podał (w roku 1877 wyznaczono rok 
1878, a później rok 1881; patrz powyżej).

Czego jeszcze oczekiwał on w roku 1914?
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Ten krótki artykuł niewiele opisywał, ale książka wydana w roku 1877, 
razem ze współautorem N. Barbourem, przedstawiała szersze oczekiwania 
C. T. Russella. Towarzystwo Strażnica zacytowało z niej fragment:

„Postanowiono też wydać oprawną książkę, zawierającą ich wspólne 
poglądy, i w roku 1877 dzieło to ukończono. Ta 194-stronicowa 
publikacja, napisana wespół przez Barboura i Russella, nosiła tytuł »Trzy 
światy, czyli plan zbawienia« (»Three Worlds or Plan of Redemption«) 
(...) W owej książce wyłuszczone zostało ich przekonanie, że druga 
obecność Chrystusa rozpoczęła się niewidzialnie jesienią roku 1874, 
wprowadzając czterdziestoletni okres żniwa. Następnie uderzająco 
dokładnie wskazali na rok 1914 jako na koniec czasów »pogan«:

»Właśnie w roku 606 przed Chr. skończyło się królowanie Boże, 
diadem został usunięty a cała ziemia wydana poganom. 2520 lat -  licząc 
od roku 606 przed Chr. -  skończy się w roku 1914 po Chr., czyli 
czterdzieści lat po roku 1874; ten czterdziestoletni okres, w który teraz 
wkroczyliśmy, ma być takim ‘czasem uciśnienia, jakiego nie było, jako 
narody poczęły być’. 1 w ciągu tych czterdziestu lat ma być ustanowione 
Królestwo Boże (lecz nie w ciele -  ‘wpierw naturalne a potem duchowe’), 
Żydzi mają bvć przywróceni do dawnego stanu, królestwa pogańskie mają 
być rozbite w kawałki ‘jak naczynia garncarskie’, a królestwa tego świata 
staną sie królestwami naszego Pana i jego Chrystusa i zostanie 
wprowadzony wiek sądu« -  Str. 83, 189” (Wykwalifikowani do służby 
kaznodziejskiej 1957 [ang. 1955] t. IV, s. 46, 47).

Prawie identyczną treść przekazała książka pt. Nowożytna historia 
świadków Jehowy 1955 cz. I, s. 11-12 (por. ta sama treść ang. Strażnica 
01.01 1955 s. 8).

Jeśli chodzi o broszurę C. T. Russella z roku 1877 pt. Cel i sposób 
powrotu naszego Pana, to nie zawiera ona żadnych myśli dotyczących 
końca „czasów pogan” i chronologii.

Pomijamy tu dalszy opis różnych oczekiwań, które zostały' 
przedstawione w angielskiej wersji tomu pt. Nadszedł Czas z roku 1889 na 
stronach 76-78 (cytaty i fotokopie patrz Kwestia czasów pogan. Krytyczna 
analiza chronologii Świadków Jehowy C. O. Jonsson 2002, s. 27 [s. 29, 
wersja PDF]; Kryzys sumienia R. Franz 2006, s. 207-209). Te kwestie 
omawiamy w osobnym rozdziale.

Wróćmy do roku 1876. Co takiego wyczytał C. T. Russell w 
styczniowym numerze Zwiastuna Poranka z roku 1876?

N. Barbour pisał w nim między innymi o:
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niewidzialnym powrocie Chrystusa;
powrocie Chrystusa w roku 1874;
końcu „czasów pogan” w roku 1914;
Wielkiej Piramidzie i ‘jej datach’: 1914 (koniec „czasów pogan”); 1875 

(początek cyklu jubileuszowego i czasu restytucji); 1881 (początek 
powrotu Żydów do Izraela).

Widzimy zatem, jakich wykładni uczył się C. T. Russell od adwentysty 
N. Barboura i kiedy dowiedział się o roku 1914.

O końcu „czasów pogan” N. Barbour napisał już rok wcześniej przed C. 
T. Russellem w tym samym czasopiśmie Zwiastun Poranka w miesiącach 
wrześniu (s. 52) i październiku (s. 76) 1875 roku (patrz Kwestia czasów 
pogan. Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy C. O. Jonsson, 
2002, s. 34 [s. 37, wersja PDF]).

W tym ostatnim tekście N. Barbour argumentował następująco:

„Jubileuszowe cykle dowodzą, że początek »czasów restytucji 
wszystkich rzeczy« nastąpił wraz z początkiem obecnego roku 
żydowskiego, rozpoczynającego się 6 kwietnia 1875 roku. A »czasy 
pogan« wygasają w ten sposób: do 606 lat przed Chr., dodajmy 1874 lat po 
Chr.; który to rok żydowski zakończył się 5 kwietnia; i jeszcze 40 lat, a 
więc mamy pełny okres; 606, 1874 i 40, to jest 2520” (ang. Zwiastun 
Poranka październik 1875 s. 76 -  The jubilee cycles prove that the 
beginning o f the “ times o f restitution o f all things, ” was due with the 
beginning o f this present Jewish year commencing Apr. 6th 1875: And “the 
times o f the Gentiles, ” expire thus: To B. C. 606, add 1874 A. I).; which 
Jewish year ended with Apr. 5th; and 40 years morę and we have the fuli 
period, thus; 606, 1874, and 40, make 2520).

Widzimy zatem, że początkowo ważniejsze było dodawanie roku 1874 
i 40 lat by otrzymać rok 1914, który nawet nie został w tym tekście 
wymieniony. Rok 1914 początkowo niezwykle rzadko pojawiał się w 
czasopiśmie N. Barboura, będąc najczęściej wynikiem dodawania roku 
powrotu Chrystusa (1874) i okresu żniwa (40 lat). Widziano tu analogię do 
roku 30 (chrzest Jezusa), okresu 40 lat i zburzenia Jerozolimy w roku 70.

W swoim pierwszym tekście N. Barbour podał inne słowa, w których 
znów wskazuje na ważny okres czasu rozpoczęty w roku 1874 
(niewidzialny powrót Chrystusa), czyli na 40 lat przed rokiem 1914:
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„Wierzę, że chociaż dyspensacja ewangelii zakończy się w roku 1878, 
Żydzi nie zostaną przywróceni do Palestyny, aż do roku 1881; i że »czasy 
pogan«, czyli ich siedem proroczych czasów, 2520, czyli dwa razy po 1260 
lat, które rozpoczęły się wtedy, gdy Bóg dał wszystko w ręce 
Nabuchodonozora, 606 p.n.e.; nie kończą się aż do 1914 roku A. D., albo 
40 lat od tego [czasu]. Wierzę, że w ciągu tych 40 lat, właśnie rozpoczął 
się »czas ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istniały narody«.” (ang. 
Zwiastun Poranka wrzesień 1875 s. 52 -  I  believe that though the gospel 
dispensation will end in 1878, the Jews will not be restored to Palestine, 
until 1881; and that the “times o f the Gentiles, ” viz. their seven prophetic, 
times, of2520, or twice 1260 years, which began where God gave all, into 
the hands o f Nebuchadnezzar, 606 B. C.; do not end until A. D. 1914; or 
40 years from this. I  believe that during this 40 years, just begun the “time 
o f trouble such as never was sińce there was a nation; ” will be fulfilled).

Widzimy z powyższego, że w środowisku C. T. Russella wynalazcą 
roku 1914 był w roku 1875 N. Barbour, z którym przyszły pastor rozstał 
się w połowie roku 1879. Nie on jednak pierwszy odkrył rok 1914. Zatem 
kto nim był? O tej kwestii piszemy w kolejnych rozdziałach.
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J. A. Brown i inni badacze adwentowi uczący o okresie 
2520 lat i końcu „czasów pogan” oraz ich wpływ na N.

Barboura

N. Barbour, ani C. T. Russell nie byli pierwszymi, którzy uczyli o 
okresie 2520 lat i końcu „czasów pogan”. Wcześniej już wielu rozmaitych 
badaczy adwentowych wyznaczało inne daty, choć wyliczenie mieli 
identyczne, jak wyżej wymienieni. Zresztą Barbour, a za nim Russell, 
przejęli od swych poprzedników metodę wyliczenia okresu 2520 lat, tylko 
tyle, że wstawili własną datę do tego wyliczenia, czyli rok 1914.

Rozpoczęli oni liczenie od roku 1914, który otrzymali z dodania do 
roku 1874 okresu 40 lat (tak jak 30 r. + 40 lat = 70 r.) i później cofali się o 
2520 lat, co dało im rok 606 przed Chr.

Jak wspomnieliśmy, pod wpływem tego, co ujawnili opinii publicznej 
(na początku lat 80. XX wieku) R. Franz i C. O. Jonsson, od roku 1993 
Towarzystwo Strażnica zaczęło przyznawać się do tego, że to nie 
założyciel organizacji C. T. Russell był tym, któremu Bóg bezpośrednio 
objawiał nauki, u początku działalności pastora.

Oto znamienne słowa z roku 1993 i 1994 (prawie identyczne):

„Już w roku 1823 John A. Brown obliczył i podał w swym dziele 
opublikowanym w Londynie, że »siedem czasów« z 4 rozdziału Księgi 
Daniela to okres 2520 lat. Niestety, nie udało mu się ustalić początku ani 
końca tego proroczego okresu. Jednakże powiązał te »siedem czasów« 
z Czasami Pogan, wspomnianymi w Ewangelii według Łukasza 21:24. 
W roku 1844 brytyjski duchowny E. B. Elliott zaznaczył, że »siedem 
czasów« z Księgi Daniela może się zakończyć w roku 1914, ale podał też 
inną interpretację, odnoszącą się do Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Do 
podobnych wniosków doszedł w roku 1849 Robert Seeley z Londynu. Nie 
później niż w roku 1870 w publikacji Josepha Seissa oraz jego 
współpracowników, wydrukowanej w Filadelfii w stanie Pensylwania, 
przedstawiono obliczenia wskazujące na rok 1914 jako na datę znamienną, 
chociaż podstawą tej argumentacji była chronologia, którą C. T. Russell 
potem odrzucił” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 
[ang. 1993] s. 134).

„W roku 1844 brytyjski duchowny E. B. Elliott zwrócił uwagę na to, że 
na rok 1914 może przypaść koniec »siedmiu czasów« wspomnianych 
w 4 rozdziale Księgi Daniela {Wujek). Podobną opinię wyraził w roku 
1849 Robert Seeley z Londynu. W pewnej publikacji z roku 1870
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Amerykanin Joseph Seiss nazwał rok 1914 datą znamienną w chronologii 
biblijnej. A w roku 1875 Nelson H. Barbour oznajmił na łamach swego 
czasopisma Herald o f the Morning, że w roku 1914 zakończy się okres 
nazwany przez Jezusa »wyznaczonymi czasami narodów« (Łukasza 
21:24)” (Przebudźcie się! Nr 11, 1994 s. 26).

Widzimy z powyższego, że i „czasy pogan” i „siedem czasów” i 2520 
lat i rok 1914, wszystkie te kwestie były wyznaczane i wykładane 
wcześniej, przed nauczaniem N. Barboura i C. T. Russella i to od roku 
1823, a więc na 50 lat przed ich wykładniami.

Rok 1914 przed N. Barbourem wyznaczali, jak widać:

w roku 1844 E. B. Elliott;
w roku 1849 Robert Seeley;
w roku 1870 Joseph Seiss.

C. O. Jonsson w nowszej angielskiej edycji swojej książki wymienia 
jeszcze kilka osób, które wyznaczały lata z zakresu 1914-1919 w czasie od 
roku 1844 do roku 1886 (patrz The Gentile Times Reconsidered C. O. 
Jonsson, Atlanta 2004, s. 60-61).

Nie jest też prawdą to, co pisze Towarzystwo Strażnica na temat Johna 
A. Browna, że „nie udało mu się ustalić początku ani końca”.

Wręcz przeciwnie, ustalił on to wszystko na lata 604 p.n.e. -  1917 n.e., 
o czym piszemy poniżej.

C. O. Jonsson uważa, po wnikliwych poszukiwaniach, że pierwszym, 
który wyraźnie określił w swych pismach okres 2520, był właśnie John A. 
Brown (Kwestia czasów pogan. Krytyczna analiza chronologii Świadków 
Jehowy C. O. Jonsson, 2002, s. 20-21, 23, 26, 33-34, 84, 90 [s. 22-23, 26, 
28, 35-36, 87, 93, wersja PDF]).

Wyznaczył on, jak wspomnieliśmy, rok 604 przed Chr. i rok 1917 po 
Chr., jako kończący 2520 lat.

Oto relacja o tym R. Franza, który dobrze znał się z C. O. Jonssonem:

„Późniejsze zamieszanie w Europie wywołało falę nowych 
przepowiedni. Do twórców przepowiedni zaliczał się mieszkający w 
Anglii człowiek o nazwisku John Aąuila Brown. Na początku XIX wieku 
opublikował on wyjaśnienie 2300 dni z ósmego rozdziału Księgi Daniela, 
w myśl którego okres ten kończy się w 1844 roku n.e. Rozumowanie to 
przejął amerykański pionier ruchu adwentystycznego, William Miller. 
Zobaczymy, jaką rolę obliczenia te odegrały później w historii Świadków
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Jehowy. John Aąuilla Brown podał również inne wyjaśnienie, ściśle 
związane z 1914 rokiem. W sformułowanej przez niego formie 
funkcjonuje ono do dziś w przekonaniach Świadków Jehowy. Jak to się 
stało? Carl Olof Jonsson przedstawił w swym materiale dowód, że to 
właśnie Brown był rzeczywistym wynalazcą interpretacji „siedmiu 
czasów” z czwartego rozdziału Księgi Daniela. Oparł się on na liczbie 
2520 lat, do której to liczby doszedł stosując zasadę „dzień za rok”. Brown 
opublikował swą interpretację w 1823 roku, a jego sposób przejścia od 
»siedmiu czasów« do 2520 lat jest identyczny z tym, jaki znajdujemy 
obecnie w publikacjach Towarzystwa Strażnica. Było to dwadzieścia 
dziewięć lat przed narodzeniem się Charlesa Taze Russella, czterdzieści 
siedem lat przed rozpoczęciem przez niego studiów biblijnych w małej 
grupie i ponad pół wieku przed opublikowaniem książki Trzy światy.

Byłem całkowicie tego nieświadomy, dopóki nie przeczytałem 
materiałów nadesłanych do Towarzystwa ze Szwecji. W publikacjach 
Towarzystwa Strażnica nie było żadnych informacji potwierdzających te 
fakty. W ogóle nie wspominano o kimś takim, jak John Aąuila Brown. W 
roku 1983 Carl Olof Jonsson w końcu opublikował swoje opracowanie. 
Dziesięć lat po pojawieniu się książki Jonssona Towarzystwo Strażnica po 
raz pierwszy przyznało, że faktycznym wynalazcą obliczenia 2520 dni był 
John Aąuila Brown, który uczynił to w 1823 roku, 50 lat przed 
pojawieniem się na scenie Russella. Jednakże John Aąuila Brown okres 
2520 lat zaczął liczyć od roku 604 p.n.e. i dlatego koniec tego okresu 
wypadł na rok 1917. Przepowiedział on, że właśnie wtedy »pełna chwała 
królestwa Izraela osiągnie doskonałość«. Wobec tego skąd wziął się nacisk 
kładziony na 1914 rok? Gdy nie spełniły się oczekiwania wiązane z rokiem 
1844, powstały różne, rozłamowe ugrupowania adwentystów. Większość z 
nich ustalała nowe daty powrotu Chrystusa. Jedna z takich grup skupiała 
się wokół N. H. Barboura z Rochester, w stanie Nowy Jork. Barbour 
przejął wiele elementów interpretacji Johna Aąuili Browna, zmienił jednak 
punkt wyjściowy do obliczeń 2520 lat z 604 roku na 606 rok p.n.e., tak że 
końcową datą był rok 1914 n.e. (W rzeczywistości w tym obliczeniu został 
popełniony błąd -  między datą wyjściową, a końcową jest tylko 2519 lat)” 
(Kryzys sumienia R, Franz, 2006, s. 192-193).

Wydaje się, że wspomniany J. Seiss mógł mieć też pośredni wpływ na 
C. T. Russella w kwestii roku 1914. Wcześniej napomknęliśmy, że ten 
ostatni przywoływał Seissa w swoim tomie Wykładów, jako eksperta od 
Wielkiej Piramidy. Pisaliśmy, że J. Seiss uczył też o dwuetapowym 
powrocie Chrystusa (niewidzialnym i widzialnym na sąd), którą to naukę
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przyjął C. T. Russell, z czasem ją modyfikując. Oto wspomniana kwestia 
dotycząca roku 1914:

„Nie później niż w roku 1870 w publikacji Josepha Seissa oraz jego 
współpracowników, wydrukowanej w Filadelfii w stanie Pensylwania, 
przedstawiono obliczenia wskazujące na rok 1914 jako na datę znamienną, 
chociaż podstawą tej argumentacji była chronologia, którą C. T. Russell 
potem odrzucił” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 
s. 134).

Oczywiście okres 2520 lat był wyznaczany o wiele wcześniej, niż 
wydaje się dzisiejszym Świadkom Jehowy. Podawano różne daty 
początkowe i końcowe. Nawet wspomniany W. Miller miał swoje 
obliczenie okresu 2520 lat, które doprowadzało go do roku 1843 (tak jak 
wyliczenie dotyczące 2300 wieczorów i ranków). Wymyślił je w roku 
1840, a opublikował w roku 1842. Czyli dopasował je do wcześniej 
wyznaczonej przez siebie daty tj. 1843:

„Miller ucząc, że czasy pogan trwające 2520 lat skończą się w roku 
1843, po prostu powtarzał cudze opinie. W dniach 14 i 15 października 
1840 roku odbyła się w Bostonie Pierwsza Generalna Konferencja, w 
której programie znalazło się między innymi przemówienie Millera 
poświęcone chronologii biblijnej. Przedstawił w nim obliczenie, w myśl 
którego »czasy pogan«, lub 2520 lat miały trwać od 677 roku p.n.e. do 
1843 roku n.e.” {Kwestia czasów pogan. Krytyczna analiza chronologii 
Świadków Jehowy C. O. Jonsson, 2002, s. 22 [s. 24, wersja PDF]; por. s. 34 
[s. 36, wersja PDF]).

Pierwszym, który wyznaczył okres 2520 lat, był wspomniany J. A. 
Brown, wyliczający ten czas w roku 1823:

„Pierwszym wykładowcą proroctw, który obliczył okres 2520 lat był 
John Aąuila Brown w roku 1823. (...) To właśnie on zapoczątkował 
obliczanie 2520 lat, również jako pierwszy posłużył się 2300 dniami z 
Daniela 8:14 jako latami, licząc je od 457 r. p.n.e. do roku 1843 n.e. (...) 
Chronologię Browna, w ramach której »siedem czasów« z czwartego 
rozdziału Księgi Daniela stanowiło okres 2520 lat opublikowano po raz 
pierwszy w 1823 w jego dwutomowym dziele pt. »The Even-Tide«” 
{Kwestia czasów pogan. Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy 
C. O. Jonsson, 2002, s. 20 [s. 22, wersja PDF]).
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W angielskiej książce C. O. Jonssona opublikowano fotokopie z 
publikacji J. A. Browna z roku 1823, dotyczące wyliczenia 2520 lat (patrz 
The Gentile Times Reconsidered C. O. Jonsson, Atlanta 2004, s. 34).

C. O. Jonsson wymienia kilkanaście osób, które także wyliczały okres 
2520 lat, podobnie jak później N. Barbour i C. T. Russell (patrz Kwestia 
czasów pogan. Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy C. O. 
Jonsson, 2002, s. 34 [s. 36-37, wersja PDF]).

Przywoływany autor tak pisze o tym, zaznaczając, że kiedyś nie 
opierano sprawy początku „czasów pogan” o uwięzienie króla Sedekiasza 
(jak dziś), ale o innych, wcześniejszych królów, którzy także byli więzieni 
przez pogan:

„Wkrótce inni komentatorzy utożsamili 2520 lat z »czasami pogan« z 
Łukasza 21:24. Jednym z tematów poruszanych podczas proroczych 
konferencji odbywających się od 1826 roku w Albury na południu 
Londynu (Albury Park Prophetic Conferences) było zagadnienie »czasów 
pogan«. Już podczas pierwszego z tych zgromadzeń łączono je z okresem 
2520 lat. Wielu komentatorów biblijnych liczyło »siedem czasów pogan« 
od uprowadzenia do niewoli króla Manassesa w roku 677 p.n.e. (...) 
Czyniono tak dlatego, by ten okres dobiegł końca w tym samym czasie, co 
2300 lat z Daniela 8:14, to jest w 1843 lub 1844 roku” (Kwestia czasów 
pogan. Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy C. O. Jonsson, 
2002, s. 21 [s. 23, wersja PDF]).

Jednym z organizatorów tej konferencji ‘adwentowej’ w roku 1826 był 
wspomniany już H. Drummond (1786-1860).

Według C. O. Jonssona niektórzy badacze adwentowi przedstawiali 
szerokie spektrum dat i królów, co kto chciał, do wyboru (1793 lub 1843 
lub 1918), a wszystkie wiązały się z wyliczanymi „czasami pogan”:

„Edward Bickersteth (1786-1850), ewangelicki proboszcz z Watton w 
hrabstwie Hartfordshire, brał pod uwagę różne daty początku »siedmiu 
czasów«:

»Jeżeli przyjmiemy, że niewola izraelska rozpoczęła się w 727 roku 
przed Chrystusem, podczas pierwszej deportacji Izraela dokonanej przez 
Salmanassara, to koniec owego okresu wypadłby na rok 1793, kiedy 
wybuchła Rewolucja Francuska. Jeśli założymy, że niewola zaczęła się w 
roku 677 przed Chrystusem, gdy zabrał ich do niewoli Asarhaddon (w tym 
samym czasie uprowadzono do niewoli Manassesa, króla Judy, 2 Królów 
17:23,24. 2 Kron. 33:11) to koniec przypadł by na rok 1843. Jeśli oprzemy 
liczenie na roku 602 przed Chrystusem, kiedy to Jehojakim został
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zdetronizowany przez Nebuchadnezara, to koniec tegoż okresu wypadłby 
w roku 1918. Po zakończeniu każdego z tych okresów mogą mieć miejsce 
stosowne wydarzenia, dlatego zasługują one na to, by poświęcić im 
należytą uwagę«.” {Kwestia czasów pogan. Krytyczna analiza chronologii 
Świadków Jehowy C. O. Jonsson, 2002, s. 22 [s. 24, wersja PDF]).

W ten sposób docieramy do Nelsona Barboura, który w roku 1875 
przerabia wyliczenie J. A. Browna (604 p.n.e. -  1917 n.e.), dostosowując 
je do swoich potrzeb i innych oczekiwań (606 p.n.e. -  1914 n.e.):

..Ponieważ Barbour znał dzieła Johna A Browna możliwe, że 
»poprawił« datę rozpoczęcia czasów pogan z 604 na 606 rok p.n.e.. tym 
samym wyznaczył ich koniec na rok 1914. Barbour mógł równie dobrze 
zapożyczyć datę 606 p.n.e. od E. B. Elliotta. Co prawda Elliott wyznaczył 
początek czasów pogan w roku 707 p.n.e., mimo to przyznał, że »można je 
liczyć (...) od roku objęcia tronu przez Nebukadnezara i inwazji na Judę w 
roku 606 p.n.e.« Elliott, tom IV, s. 238” (Kwestia czasów pogan. Krytyczna 
analiza chronologii Świadków Jehowy C. O. Jonsson, 2002, s. 26 [s. 28, 
wersja PDF]).

W tym miejscu autor niniejszego opracowania nie zgadza się ze 
słowami C. O. Jonssona, że N. Barbour „»poprawił« datę rozpoczęcia 
czasów pogan z 604 na 606 rok p.n.e.”.

On poprawił przede wszystkim datę końca „czasów pogan”, to znaczy 
rok 1917, na rok 1914, a nie datę początku „czasów pogan”.

N. Barbour rok 1914 uzyskał z innego wyliczenia (1874 r. + 40 lat) i 
tylko zastosował ten rok do wyliczenia skomponowanego przez J. A. 
Browna, tym bardziej, że rok 1914 znany mu był zapewne poprzez pisma 
Edwarda Bischopa Elliota:

„W roku 1844 brytyjski duchowny E. B. Elliott zaznaczył, że »siedem 
czasów« z Księgi Daniela może się zakończyć w roku 1914, ale podał też 
inną interpretację, odnoszącą się do Wielkiej Rewolucji Francuskiej” 
{Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 [ang. 1993] s. 
134).

N. Barbour dla roku 606 nie miał żadnego świadectwa historycznego na 
jego poparcie (do dziś takiego nie podano!). Natomiast rok 604 w pewien 
sposób funkcjonował w historii i wśród badaczy starożytności. Na 
przykład w Biblii Tysiąclecia podano:
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„605/604 Pierwsza wyprawa Nabuchodonozora na Palestynę [zob. 2Krl 
24:1-7]

605(604)-562 Nabuchodonozor (Nebukadnesar), król babiloński” (wyd. 
III, 1980, s. 1431).

Przypomnijmy skąd wziął się pierwotnie rok 1914, do którego zaraz 
potem dostosowano wyliczenie Browna:

30 r. (objawienie się Jezusa przy chrzcie) + 40 lat = 70 r. (sąd Izraela).

Analogicznie:

1874 r. (objawienie się Jezusa w paruzji) + 40 lat = 1914 r. (sąd pogan).

Zagadnienie powyższe, wskazujące na różne metody wyliczania roku 
1914, omawiamy szerzej w kolejnych rozdziałach.

C. O. Jonsson podaje też, że Brown dlatego przyjął rok 604, bo był to 
pierwszy rok rządów Nabuchodonozora, a nie zburzenia Jerozolimy.

Wspomina on też, że wszyscy czterej wymieniem przez Towarzystwo 
Strażnica, piszący o roku 1914 lub „czasach pogan” badacze adwentowi 
(Brown, Elliott, Seeley, Seiss; patrz powyżej) uznawali rok 588 lub 587 
przed Chr., jako rok zburzenia Jerozolimy, a nie 606 (patrz The Gentile 
Times Reconsidered C. O. Jonsson, Atlanta 2004, s. 69).

Rok 606 przed Chr., jako rok zburzenia Jerozolimy, nie był znany 
nikomu przed N. Barbourem, co pośrednio nawet C. T. Russell przyznał 
odpowiadając na jeden z listów czytelnika:

„Do autora Brzasku Millenium [Wykładów Pisma Świętego] i wydawcy 
Zion’s Watch Tower:

Szanowny Panie, ponieważ zmienił pan poglądy na temat Czasów 
Pogan, to proszę mi pozwolić zasugerować możliwość jeszcze innego 
błędu. Liczy pan siedemdziesiąt lat niewoli babilońskiej począwszy od 
obalenia Sedekiasza, ostatniego króla Judy. Proszę jednak zauważyć, że 
»Chronologia Biskupa Ushera«, cytowana w przypisach naszego 
powszechnego przekładu Biblii i bazująca na »Kanonie Ptolemeusza«, 
rozpoczyna okres siedemdziesięciu lat dziewiętnaście lat wcześniej, a 
mianowicie w pierwszym roku Nabuchodonozora, gdy do niewoli dostał 
się Daniel i inni wybitni Żydzi, a na ich kraj została nałożona danina. Tak 
więc, jeśli ów powszechny sposób liczenia byłby poprawny, oznaczałoby 
to. że »czasv pogan« rozpoczynałyby się dziewiętnaście lat później, niż
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pan obliczył, a mianowicie w roku 587 p.n.e. a nie w 606 p.n.e. To zaś z 
kolei oznaczałoby, że kończyłyby się także o 19 lat później, niż pan 
obliczył, w październiku 1933 roku, zamiast w październiku 1914. Co pan 
na to powie? Czy ma pan na tyle pokory, by uznać, że rzuciłem na tę 
sprawę pewne nowe światło, a że pan i wszyscy czytelnicy Brzasku 
[Wykładów Pisma Świętego] »całkowicie się myliliście«, chodząc w 
ciemnościach? (...) Przesunięcie o dziewiętnaście lat, iak sugeruje to 
powyżej ów brat. czv choćby zmiana o jeden rok, wpłynęłyby na wszystkie 
proroctwa czasowe z III tomu Brzasku [Wykładów Pisma Świętego]. 
Okresy 1260, 1290, 1335 oraz 2300 dni z Proroctwa Daniela zostałyby 
wykolejone, utraciłyby piękny związek wynikający z równoległości 
dyspensacji” (ang. Strażnica 01.10 1904 s. 3436, 3438).

Przywoływany biskup anglikański Usher żył w latach 1581-1656 i jak 
widać, już wtedy znany był rok 587 przed Chr., związany z niewolą 
babilońską. Rok 606 i 607 przed Chr., to późniejsze pomysły różnych 
osób, dostosowujących proroctwa do swych koncepcji i potrzeb.
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Rok 1914 -  co C. T. Russell wyznaczał pierwotnie na
ten czas?

W jednym z rozdziałów wspomnieliśmy o pierwotnych oczekiwaniach 
C. T. Russella względem roku 1914, które związane były z poznaniem w 
roku 1876 nauki N. Barboura.

Jednak z czasem (od roku 1879) C. T. Russell usamodzielnił się, bo w 
roku 1879 zmarli dwaj jego bliscy przyjaciele (Stetson, Storrs) oraz rozstał 
się on z N. Barbourem. Owocem jego samodzielnych już dociekań były 
Wykłady Pisma Świętego opublikowane w latach 1886-1904, które w 
kolejnych edycjach były ‘korygowane’ i zmieniane w wielu kwestiach.

Tym niemniej przytaczamy treść głównych siedmiu oczekiwań 
związanych z rokiem 1914, zawartych w jednym z tomów opublikowanych 
w roku 1889:

„W rozdziale tym przedstawiamy dowody Biblijne wykazujące, że 
zupełny koniec Czasów Pogan, tj. ostateczny kres ich panowania w ramach 
dzierżawy, nastąpi R. P. 1914; że ta data będzie ostateczną granicą 
panowania niedoskonałych ludzi. I zauważmy, że jeśli rzeczy te są prawdą, 
uzasadnioną w Piśmie Świętym, dowodzić będą: -

Po pierwsze, że w owym czasie Królestwo Boże, o które nasz Pan 
nauczył nas modlić się, mówiąc: »Przyjdź Królestwo Twoje«, obejmie 
pełną, powszechną władzę, a wkrótce potem zostanie »ustanowione« lub 
mocno osadzone na ziemi, na ruinach obecnych instytucji.

Po drugie, znajdziemy w nim dowód, że ten, który ma prawo, aby objąć 
panowanie nad światem, wówczas będzie obecny jako nowy Władca 
Ziemi; a nie tylko od owego czasu, lecz będzie On obecny znacznie 
wcześniej przed ową datą, albowiem upadek rządów pogańskich ma być 
bezpośrednio spowodowany przez Jego pokruszenie ich jak naczynia. 
zduńskiego (Psalm 2:9; Obj. 2:27), i ustanowienia w ich miejsce własnego, 
sprawiedliwego rządu.

Po trzecie, znajdziemy w nim dowód, że na jakiś czas przed końcem R. 
P. 1914 ostatni członek uznanego przez Boga Kościoła Chrystusowego, 
»królewskiego kapłaństwa«, »ciała Chrystusowego« zostanie uwielbiony 
wraz ze swą Głową; albowiem każdy członek ma panować z Chrystusem i 
być współdziedzicem w Jego Królestwie, gdyż nie może być ono zupełnie 
»ustanowione« bez wszystkich członków.

Po czwarte, znajdziemy w nim dowód, że od tego czasu Jeruzalem nie 
będzie dłużej deptane przez Pogan, lecz powstanie z prochu Bożej niełaski 
do chwały; ponieważ »Czasy Pogan« wypełnią się lub zakończą.
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Po piąte, znajdziemy w nim dowód, że do tego czasu, lub nawet 
wcześniej, ślepota z części Izraela będzie usunięta, albowiem miała ona 
trwać tylko dotąd, ndopóki nie wejdzie pełnia Pogan« (Rzym. 11:25), 
innymi słowy, do czasu, gdy pełna liczba Pogan, którzy mają być 
członkami ciała Chrystusowego lub oblubienicy Chrystusowej, zostanie w 
pełni wybrana.

Po szóste, znajdziemy w nim dowód, że »wielki czas ucisku, jakiego 
nie było odkąd istnieją narody«, zakończy się powszechną anarchią, co 
uspokoi narody i nauczy, że Jehowa jest Bogiem, i że będzie wywyższony 
między narodami. (Psalm 46:10). Stan rzeczy przedstawiony w języku 
symbolicznym jako szalejące fale morskie, jako topniejąca ziemia, jako 
walące się góry i płonące niebo, wówczas przeminie, po czym strapiona 
ludzkość zacznie zaznawać pokojowych błogosławieństw »nowych niebios 
i nowej ziemi«. Lecz Pomazaniec Pański i Jego prawowite i sprawiedliwe 
rządy najpierw muszą być uznane przez klasę dzieci Bożych, która 
przejdzie przez ucisk wielki, a przedstawiona jest na rysunku Boskiego 
Planu Wieków, przez figury oznaczone literami »m« i »t« (Patrz: także 
strony 235 do 239 Tomu I) -  następnie, przy jego zakończeniu (wielkiego 
ucisku -  przyp. tłum.) przez cielesnego Izraela, a w końcu przez całą 
ludzkość.

Po siódme, znajdziemy w nim dowód, że przed ową datą Królestwo 
Boże zorganizowane w mocy, będzie na ziemi i »połamie i pokruszy« 
posąg przedstawiający rządy pogańskie (Dan. 2:34) i całkiem pochłonie 
władzę ich królów. Jego własna moc i panowanie zostanie ustanowione tak 
szybko, jak szybko przez swe różnorodne wpływy i środki skruszy ono i 
rozrzuci »istniejące władze« -  cywilne i kościelne -  żelazne i gliniane” 
{The Time Is AtHand 1889 s. 76-78; tekst polski cytowany według Kryzys 
sumienia R. Franz, 2006, s. 208-209; tam też fotokopie z oryginalnym 
tekstem angielskim, s. 207-208).

Patrz też patrz Kwestia czasów pogan. Krytyczna analiza chronologii 
Świadków Jehowy C. O. Jonsson 2002, s. 27 [s. 29, wersja PDF],

Widzimy, że C. T. Russell wyznaczył w tym fragmencie aż siedem 
ważnych wydarzeń dla świata i żadne z nich się nie wypełniło. Dlatego w 
kolejnych edycjach (od roku 1915) powyższego tomu pozmieniano te 
treści. W tym fragmencie, jak i w innych, zamiast słów „w roku 1914” 
wstawiono inne frazy: „po roku 1914 [lub 1915]”, „około roku 1914 [lub 
1915]”, „wkrótce potem” (patrz przykładowe fotokopie Kryzys sumienia R. 
Franz, 2006, s. 209-211).
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R. Franz tak oto skomentował powyższe prorocze zapowiedzi oraz ich 
fiasko:

„W ten sposób w późniejszych wydaniach usiłowano zatuszować 
oczywiste pomyłki związane z rokiem 1914, kiedy to zapowiedziane 
wydarzenia nie nastąpiły. Niewielu Świadków Jehowy posiada dzisiaj 
jakiekolwiek pojęcie o tym, jak wielki zakres obejmowały przepowiednie 
dotyczące tego roku, niewielu wie, że ani jeden z pierwotnie podanych 
siedmiu punktów nie spełnił sie tak, jak został zapowiedziany. W 
publikacjach Towarzystwa nadzieje związane z tą datą wspomina się w jak 
najkrótszy sposób, niektóre zaś zupełnie się pomija” (Kryzys sumienia R. 
Franz, 2006, s. 211).

Również Towarzystwo Strażnica napomknęło niedawno o 
wprowadzanych zmianach w Wykładach Russella:

„Dalsze poszukiwania równoległych okresów doprowadziły do 
twierdzenia, że zniszczenie Jeruzalem w roku 70 n.e. (37 lat po wjeździe 
Jezusa do Jeruzalem, gdzie uczniowie powitali go jako króla) może 
wskazywać na rok 1915 (37 lat po roku 18781 jako kulminację 
anarchistycznego przewrotu, do którego -  jak sądzono -  Bóg dopuści, by 
położyć kres instytucjom tego świata. Owa data pojawiła się w nowszych 
edycjach Wykładów Pisma Świętego. (Zobacz tom II, strony 104-106, 190, 
245, 259, 276, 277; porównaj z wcześniejszym angielskim wydaniem 
Brzasku Tysiąclecia, na przykład z roku 1902). Uważano, iż takie 
wyjaśnienie harmonizuje z już opublikowanymi informacjami na temat 
zakończenia Czasów Pogan w roku 1914” (Świadkowie Jehowy -  
głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 632; kluczowy tekst po angielsku: 
This datę appeared in reprints o f Studies in the Scriptures. (See Volume II, 
pages 99-101, 171, 221, 232, 246-7; compare reprint o f 1914 with earlier 
printings, such as the 1902printing ofMillennial Dawn.J).

Jeszcze tylko dodajmy, co C. T. Russell napisał w swojej 
przedśmiertnej Przedmowie Autora (z 1 października 1916 r.) do nowej 
edycji cytowanego tomu:

„Naturalnie nie mogliśmy wiedzieć w roku 1889, t. j. w chwili pisania 
tego tomu, czy data 1914 roku, tak jasno naznaczona w Biblii, jako koniec 
użyczonej Poganom władzy panowania nad światem, akuratnie oznacza, że 
w czasie tym Poganie rzeczywiście beda pozbawieni władzy w zupełności. 
czy też, że władza ta bedzie im wtedy odmówiona, a oni stopniowo będą
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jej pozbawieni. Teraz wierzymy, że to ostatnie tłumaczenie jest zgodne z 
zamiarem Pańskim; albowiem akuratnie w roku 1914 wspomniane tu 
królestwa pogańskie rozpoczęły wielka walkę światowa, która według 
proroctwa biblijnego zakończy sie wreszcie kompletnem obaleniem 
wszystkich ludzkich rządów i otworzy drogę do założenia Królestwa 
umiłowanego Syna Bożego. Nie możemy sięgnąć wzrokiem poza zasłonę; 
nie możemy wiedzieć o rzeczach, jakie rozwijają się teraz pod 
kierownictwem naszego pełnego chwały Pana i wywyższonych już 
członków Jego Kościoła. (...) Wiemy natomiast, że zaczynający się teraz 
czas Wielkiego Ucisku odpowiada całkiem ściśle Boskiej zapowiedzi po 
czasie i warunkach założenia Królestwa Mesyaszowego” {Nadszedł Czas 
1919 s. III [Przedmowa Autora 1 październik 1916]).

.Autor przyznaje, że w tvm tomie wyraża jasno mvśl. iż święci Pańscy 
mogą spodziewać się połączenia z Panem w Jego chwale, przy końcu 
Czasów Pogan. Była to naturalna pomyłka, ale Pan dopuścił jej dla 
pobłogosławienia Swego ludu. Przekonanie, że Kościół Chrystusowy 
będzie zgromadzony i wywyższony przed październikiem 1914 roku, 
wywarło ogromnie uświęcający wpływ na tysiące sług Bożych, a za to 
wszyscy oni muszą błogosławić Pana -  chociaż nawet stało się to przez 
pomyłkę. Zaprawdę, wielu jest takich, którzy dziękują Bogu, że 
wywyższenie Kościoła i osiągnięcie wszystkich Jego nadziei nie nastąpiło 
jeszcze w czasie przez nas wyczekiwanym. Gdyż teraz my, słudzy Pańscy, 
mamy dalszą sposobność uzupełnienia swojej świątobliwości i 
uczestniczenia wraz z naszym Mistrzem w dalszem głoszeniu Jego 
posłannictwa przed ludźmi. Pomyłka nasza jednak nie odnosiła się do 
zakończenia Czasów Pogan, wyciągnęliśmy tylko fałszywy wniosek, nie 
upoważniony przez Pańskie Słowo. Widzieliśmy w Biblii pewne 
równoległości pomiędzy Wiekiem Żydowskim i Wiekiem Ewangelii: 
powinniśmy zauważyć, że te równoległości doprowadzają nominalne 
systemy w obu wypadkach do zniszczenia, a nie wskazują czasu 
wywyższenia do chwały Nowego Stworzenia. To wyjaśnienie pomoże 
czytelnikowi w badaniu tomu »NADSZEDŁ CZAS«. Nie wątpimy, że 
podobnie jak przedtem, tak i teraz spłynie błogosławieństwo Pańskie na 
tysiące tych ludzi, którzy pilnie zbadają ten tom. Aby tak się stało, zanosi 
modły autor,

CHARLES T. RUSSELL. Brooklyn, N. Y., 1 paźdz. 1916” {Nadszedł 
Czas 1919 s. IV [Przedmowa Autora 1 październik 1916]).

Nawet te poprawione słowa, z tej nowej Przedmowy Autora, ponownie 
się nie wypełniły:
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„(...) akuratnie w roku 1914 wspomniane tu królestwa pogańskie 
rozpoczęły wielką walkę światową, która według proroctwa biblijnego 
zakończy się wreszcie kompletnem obaleniem wszystkich ludzkich rządów 
i otworzy drogę do założenia Królestwa umiłowanego Syna Bożego” (jw. 
s. III).

Stwierdzenia zaś, że za fałszywe proroctwo i przez pomyłkę tysiące 
ludzi otrzymało błogosławieństwo, pozostawiamy bez komentarza.

C. T. Russell jeszcze przed śmiercią zdążył wyznaczyć wstępnie rok 
1918, który miał zastąpić oczekiwane wydarzenia lat 1914-1915:

„Nie widzimy przeto przyczyny dlaczego mielibyśmy wątpić, że Czasy 
Pogan skończyły się w październiku 1914 roku i że w następnych kilku 
latach nastąpi zupełny upadek ich władzy a zostanie ustanowione 
Królestwo Boże przez Mesjasza. Lecz do tego czasu klasa Eliasza 
przejdzie poza zasłonę; »A gdy się Chrystus on żywot nasz pokaże, tedy i 
wy (Kościół) okażecie się z Nim w chwale« (...) Nadmieniamy tutaj, że 
niektórzy historycy pokazują, że czas wielkiego ucisku dla Żydów 
zakończył się w kwietniu R.P. 73. który równałby się z rokiem 1918” (ang. 
Strażnica 01.09 1916 s. 5950-5951 [reprint]).

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

Oto jeszcze odnotowany dialog pastora Russella z jednym z jego 
uczniów:

„Podajemy tu list jednego pracownika z Bethel, napisany na krótko po 
śmierci Pastora Russella: »Około trzy miesiące temu zadałem kilka pytań 
przy stole, a ostatniem pytaniem było: ‘Ponieważ wiem teraz, że żydowski 
czas ucisku skończył się dopiero w R. P. 73, jak o tem dokładnie 
przekonałem się na podstawie dzieł historyków, zapytuję się tedy: czego 
mamy spodziewać się w równorzędnym roku 1918’ Brat Russell dał to 
pytanie trzem wybitnym braciom do rozwiązania, ale wszyscy trzej
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odpowiedzieli, że nie wiedzą, chociaż chcieliby dowiedzieć się, czego 
należy się spodziewać. Wówczas brat Russell kazał mnie samemu 
odpowiedzieć. Rzekłem więc ‘Wobec tego, że R. P. 73 był świadkiem 
kompletnego obalenia nominalnego naturalnego Izraela w Palestynie więc 
w równorzędnym roku 1918 powinniśmy się spodziewać kompletnego 
obalenia nominalnego duchowego Izraela, czyli upadku Babilonu. (Obj. 
18.)’ Pastor Russell rzekł wówczas: ‘Całkiem słusznie. Właśnie to 
nastąpi’«.” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 152; por. edycja ang. 1917 s. 
129).

Jak widzimy, wcześniej uczono o tym, że rok 1914 (koniec „czasów 
pogan”, czyli ‘nominalnego chrześcijaństwa’) był odpowiednikiem roku 
70 (zburzenie Jerozolimy).

Po nowemu zaś wykładano, że rok 1918, kończący żywot ‘nominalnego 
chrześcijaństwa’, miał być odpowiednikiem zniszczenia przez Rzymian w 
roku 73 Masady, ostatniej twierdzy powstania żydowskiego z I wieku.

104



Różne metody wyliczania roku 1874

W książce pt. Rok 1925 i Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie 
umrą! (2015) pokazałem kilka metod, które stosowało Towarzystwo 
Strażnica dla wyliczenia roku 1925. Miało to uwiarygodnić tę datę i 
wydarzenia, których oczekiwano.

Patrz https://piotrandrvszczak.pl/rok-1925-i-milionv-z-obccnie-
zyj acych-nic-umra-3 .htrnl (rozdział Inne metody wyliczenia roku 1925).

Motywowano to nawet Biblią, że na podstawie „dwóch albo trzech 
świadków'’ (Mt 18:16) trzeba budować koncepcje. Powoływano się też na 
teksty Pwt 17:6, 2Kor 13:1 i lTm 5:19, w których mowa jest o „dwóch lub 
trzech świadkach”.

Identycznie postępowano wtedy, gdy wyliczano i przedstawiano rok 
1914, a przede wszystkim wcześniej rok 1874.

Podajemy poniżej kilkanaście metod wyliczania roku 1874, choć 
skupiamy się prawie wyłącznie na Wykładach Pisma Świętego C. T. 
Russella, bo są one ogólnodostępne, tak po angielsku, jak i po polsku. W 
dalszej części naszego opracowania omawiamy wyliczenia dotyczące roku 
1914.

Dodanie 30 lat do roku 1844

Wspomnieliśmy powyżej, że pierwotnie rok 1874 wyliczono dodając 
do roku 1844 okres 30 lat. Było to bardzo proste:

1843/1844 r. + 30 lat = 1873/1874 r.

Rok 1844 w nowej interpretacji był odpowiednikiem roku narodzenia 
się Jezusa (Jego objaw ienia się niepostrzeżenie dla świata).

30 lat, to czas ukrytej działalności Jezusa.
Rok 1874 był odpow iednikiem objawienia się Jezusa przy chrzcie (w 

wieku 30 lat).

C. T. Russell tak to skomentował:

„Wielu zapewne wie o nieudanem oczekiwaniu brata Millera. Chrystus 
Pan nie przyszedł w roku 1844. ziemia nie została spalona ogniem, jak się 
tego sam spodziewał i innych o tem nauczał, a co było wielkiem zawodem. 
(...) Mówimy iż sprowadziło to zamierzony skutek, bo bezwątpienia ręka 
Boża kierowała tą sprawą. Sprawa ta nietylko odpowiada pierwszemu
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przyjściu naszego Pana, gdy się narodził, gdy przyszli mędrcy ze 
Wschodu, i gdy »lud oczekiwał« Go (Mat. 2:1, 2, Łuk. 3:15) ale 
odpowiada i czasowi, akurat na trzydzieści lat przed namaszczeniem Go na 
Mesyasza w Jego trzydziestym roku życia. Ten ruch »Millerowski« (tak 
nazwany z przekąsem), sprowadził błogosławieństwo dla dzieci Bożych, 
mających w tej sprawie udział, bo spowodował większe i gorliwsze 
badanie Pisma Świętego ponad tradycyę ludzką...” {Przyjdź Królestwo 
Twoje 1919 [ang. 1891] s. 84-85).

„Garstka wiernych poznała w ten sposób Słowo prawdy i napełniona jej 
duchem oraz oczyszczona i ostatecznie oddzielona od świata pozbyła się 
dumy, a nauczona karności z roku 1844, doszła do pokornego poznania 
Boga. Przepowiedziane trzydziestoletnie oczekiwanie wyrobiło w nich 
świętą cierpliwość, pokorę i poddanie się, aż wreszcie oczekujący 
otrzymali przy końcu »1335 dni« (1874, przygotowanie do żniwa) [w ang. 
1891 s. 123: „czas żniwa” -  (1874, harvest time)] wesołą nowinę i ponieśli 
ją do całej klasy świątnicowej, głosząc: »Oto Oblubieniec!«” (jw. s. 127- 
128).

„Ruch ten doszedł do najwyższego rozwoju w R. P. 1844, czyli 
trzydzieści lat przed rokiem, w którym aktualnie przyszedł po raz wtóry 
Chrystus, jako Oblubienic i jako Żniwiarz, jak o tem poucza nas badanie 
Jubileuszów” {Nadszedł Czas 1919 [ang. 1889] s. 68).

Odwoływano się też do 10 dziewic z przypowieści Jezusa. Rok 1874 
był, po 30 latach zwłoki od roku 1844, czasem powrotu Chrystusa (symbol 
związany z dziewicami oczekujących na Pana -  Mt 25), co opisaliśmy w 
jednym z rozdziałów.

Oto komentarz C. T. Russella do tej kwestii:

„(...) co doprowadziło do wielkiego ruchu z roku 1844, znanego jako 
ruch Wtórego Przyjścia, kiedy stosownie do przepowiedni naszego Pana 
mądre panny wyszły naprzeciw Oblubieńca, na trzydzieści lat przed Jego 
aktualnem przyjściem Widzieliśmy spełnienie się przepowiedzianego 
opóźnienia; i przez piętnaście lat rozlegało się wołanie o północy: »Oto 
Oblubieniec!« Wskazaliśmy na specyalnie radosne 1,335 dni, podające rok 
1874, jako dokładną datę powrotu naszego Pana” {Przyjdź Królestwo 
Twoje 1919 [ang. 1891] s. 346-347).

„Wtóre przyjście było obwieszczone w 1844 roku na 30 lat przed 
aktualnem Jego przyjściem” {Nadszedł Czas 1919 [ang. 1889] s. 277).
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Dodanie okresu 1841,5 lat do roku 33 po Chr.

N. Barbour wskazywał na rok 1874 poprzez dodanie okresu 1841,5 lat 
do roku 33 po Chr.:

And from the death o f Christ, in the spring ofA. D. 33, 1841 and a half 
years bring us to the autumn o f 1874; w hen, according to the Jubilee 
cycles, Christ left the Holy Place to which add three and a half years for 
His personal work in establishing the kingdom, and, as before, we have 
1845 years, ending in the spring o f 1878 (ang. Zwiastun Poranka czerwiec 
1875 s. 6).

Później o takim samym okresie pisał C. T. Russell:

„(...) od śmierci Jakuba (Izraela) do chrztu Chrystusa -  początku ich 
żniwa -  wynosi 1841 i 1/2 roku, a analogie pokazują, że żniwo tego wieku 
i obecność Chrystusa (duchowe ciało) miały rozpocząć się jesienią 1874 
roku, czyli 1841 i 1/2 roku od wiosny A. D. 33, kiedy Jezus (nasz Izrael) 
umarł” (ang. Strażnica listopad 1879 s. 46 [reprint]).

Patrz też Co mówi Pismo Święte o powrocie naszego Pana? -  Jego 
parousia, epifania i apokalupsis 1920, 1923 s. 29 [ang. 1900, 1914 s. 32] 
(cytat w podrozdziale Złożone dodawanie różnych lat i okresów).

6000 lat od stworzenia Adama doprowadza do roku 1874

Jedną z pierwszych metod wyliczenia roku 1874 było wyznaczenie 
roku stworzenia Adama i dodanie do niego 6000 lat, co miało wskazywać 
na powrót Chrystusa w roku 1873 lub 1874. Tę metodę liczenia stosował 
N. Barbour, a przed nim inni (Bowen, Elliot), co pokazaliśmy wcześniej. 
Tu zaś ukazujemy, że tak samo rozumował i uczył C. T. Russell:

„W tym rozdziale przedstawiamy świadectwa Biblijne, które wykazują, 
iż od stworzenia Adama do roku 1872, upłynęło 6000 lat; i że od tego 
czasu, weszliśmy już w siódmy tysiąc lat (Tysiąclecie Chrystusa)” 
(Nadszedł Czas 1919 [ang. 1889] s. 35).

„Nie ulega wątpliwości, że Ten sam Wszystko -  wiedzący, Który 
pouczył nas za pośrednictwem Chronologii, że sześć tysięcy lat od 
stworzenia Adama ukończyło się R. P. 1872 i że siódmy tysiąc, Wiek 
Tysiąclecia, rozpoczął się wówczas, Ten sam, który przez cykle
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Jubileuszowe pouczył nas, że Pan nasz będzie obecny i zacznie Czasy 
Restytucji w jesieni roku 1874, oraz Ten sam, Który wykazał nam za 
pośrednictwem Czasów Pogan, że rzeczy te nie nastaną gwałtownie, lecz 
stopniowo przeprowadzone będą w ciągu czterdziestu lat...” (jw. s. 271).

Aby uregulować różnicę czasu między rokiem 1872, 1873 i 1874 
powoływano się na moment popełnienia grzechu przez Adama i Ewę, od 
którego należało liczyć 6000 lat, doprowadzających do roku 1874:

„Adam i Ewa spędzili jakiś czas razem, zanim popełnili grzech. Jak 
długim był ten czas ich bezgrzesznego pobytu nie mamy informacyi, ale 
przypuszczenie, że trwał dwa lata nie jest dalekie od 
prawdopodobieństwa” {Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 [ang. 1891] s. 
132).

Dodanie 75 lat do roku 1799

C. T. Russell nauczał też, że należy do roku 1799, początku czasu 
końca, dodać 75 lat by otrzymać rok 1874, który jest czasem powrotu 
Chrystusa:

„Było dalej pokazane, że właściwe wyrozumienie widzenia miało być 
dalekiem od samej zupełności, miało być niedostatecznem w niektórych 
głównych zarysach, aż dopiero w 45 lat później (1290+45, — 1335, czyli 
75 lat po rozpoczęciu się czasu ostatecznego w roku 1799 11260+75 — 
13351. (...) Doliczając do roku 539, 1290 Dni symbolicznych, to 
otrzymujemy datę 1829, zaś 1335 dni, otrzymujemy rok 1874. Niech 
czytelnik zauważy, z jaką akuratnością daty te zaznaczone...” (Przyjdź 
Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891] s. 83).

Być może w tym wypadku pierwszą znaną datą był rok 1799, choć C. 
T. Russell uczył wcześniej o roku 1798, bo znany był on jeszcze zanim 
wyznaczono rok 1874. Jednak rok 1798 nie nadawał się do wyznaczenia 
roku powrotu Chrystusa, bo po dodaniu 75 lat wskazywał na rok 1873, a 
nie 1874 czy 1875.

Trzeba tu dodać, że samo nastanie „czasu końca” (od 1799 r.) było 
warunkiem odkrycia roku 1874 i powrotu Chrystusa:

„Typowe Jubileuszowe cykle wskazują na R. P. 1874 jako na datę 
powrotu naszego Pana; a jednak data ta była tak mądrze ukryta, że
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odkrycie jej stało się możliwem dopiero gdy nastał »Czas Końca«” 
(Przyjdź Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891] s. 130).

Prorocy, Zakon i wiara gwarantem roku 1874

Prócz wyliczeń na uzasadnienie niewidzialnego powrotu Pana w roku 
1874 odwoływano się do ogólnie pojętego „Zakonu i Proroctwa” oraz 
„wiary”:

„Podwójne świadectwo Zakonu i Proroctwa upewnia nas, że błąd nie 
mógł zakraść się, i przeto twierdzimy, iż r. 1875 (począwszy od 
Października, R. P. 1874) jest właściwą datą rozpoczęcia się Restytucyi i 
obecności naszego Pana, którego niebiosa obejmowały do owego czasu” 
(Nadszedł Czas 1919 [ang. 1889] s. 215).

..Wiara nasza, że Królestwo zaczęło się czyli weszło we władzę w 
kwietniu 1878 roku opiera się na tej samej podstawie co i nasza wiara w to. 
że Pan nasz zaczął być obecnym na ziemi w październiku 1874 roku i że w 
tym samym czasie rozpoczęło się żniwo” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 
[ang. 1891] s. 258).

„Nasz Pan, postanowiony Król, jest już obecnym od Października R. P. 
1874, według świadectwa proroków, dla tych, co mają uszy ku słuchaniu” 
(Walka Armagieddonu 1919 [ang. 1897] s. 767).

Dodanie 1335 lat do roku 539

C. T. Russell nauczał też, że 1335 dni z tekstu Dn 12:12 to 1335 lat, 
liczone od roku 539 do roku 1874, który jest czasem powrotu Chrystusa:

„Było dalej pokazane, że właściwe wyrozumienie widzenia miało być 
dalekiem od samej zupełności, miało być niedostatecznem w niektórych 
głównych zarysach, aż dopiero w 45 lat później (1290+45, — 1335, czyli 
75 lat po rozpoczęciu się czasu ostatecznego w roku 1799 (1260+75 — 
1335). (...) Doliczając do roku 539, 1290 Dni symbolicznych, to 
otrzymujemy datę 1829, zaś 1335 dni, otrzymujemy rok 1874. Niech 
czytelnik zauważy, z jaką akuratnością daty te zaznaczone...” (Przyjdź 
Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891] s. 83).

Dodanie 2500 lat do roku 625 przed Chr.
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Specyficzną i zarazem prostą metodą, by otrzymać rok 1874 było 
dodanie do roku 625 przed Chr. okresu 2500 lat:

„(...) znajdujemy, że wypełnienie się figuralnego Jubileuszu czyli 
Wielkiego Jubileuszu, powinno się było zacząć w Październiku 1874 r. 
Tak więc biorąc 625 lat przed Chrystusem i 1875 lat, po Chrystusie 
stanowi 2.520* licząc w to i rok Jubileuszowy, przeto w Październiku z 
końcem roku 1873 według żydowskiego obrządku przypada prawdziwy 
Jubileusz, nie rok jeden, jak to bywało poprzednio lecz 1000 lat.

Pilni badacze zauważą zgodność dat i cechę wydarzeń spodziewanych, 
co w naszych poprzednich badaniach, 1 i 2 pokazały nam tą samą datę, to 
jest, że Październik 1874 był czasem podgotówki do »Żniw« Wieku 
Ewangelii i właściwym czasem na obecność Chrystusa jako Głównego 
Żniwiarza” (Co mówi Pismo Święte o powrocie naszego Pana? -  Jego 
parousia, epifania i apokalupsis 1920, 1923 [ang. 1900] s. 31 [*Tekst 
polski zawiera błąd podając: 2.520; powinno być: 2.500, jak podano w 
tekście angielskim z roku 1900 i 1914 na s. 34]).

Por. te same słowa: Świtanie Dnia Sądnego 1908 s. 64 -  -Tak więc 625 
lat przed Ch. i 1875 stanowi 2500 licząc w to i rok Jubileuszowy, przeto z 
końcem roku 1874 (Żydowskiego obrządku w Październiku) przypada 
prawdziwy Jubileusz” (patrz też wydanie z roku 1917 s. 48).

Dodanie 3449 lat do roku 1575 przed Chr.

C. T. Russell wyliczał również datę powrotu Chrystusa poprzez cykle 
jubileuszowe. Dodawał po prostu do roku 1575 przed Chr. okres 3449 lat i 
otrzymywał rok 1874. Było to już bardziej skomplikowanym obliczeniem, 
które niewielu badaczy umiałoby z pamięci odtworzyć:

„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 

porządku Jubileuszowego po wejściu do ziemi Chananejskiej, aż do 
pozafigury, Wielkiego Jubileuszu czyli Restytucyi, skończył się w 
Październiku, R. P. 1874” (Nadszedł Czas 1919 [ang. 1889] s. 213-214).
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„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 kwestię 
powyższego wyliczenia.

Dodanie 5000 lat do roku 3126 przed Chr.

W roku 1904 C. T. Russell wymienił „nowy element” (tak to nazwał) 
potwierdzający rok 1874, a więc powrót Chrystusa.

Przedstawił on wykres, na którym ukazano dwa okresy po 2500 lat (50 
x 50 lat), czyli razem 5000 lat. Pierwsze 2500 lat zaczęło się w roku 3126 
przed Chr., a zakończyło się w roku 625 przed Chr. Drugie 2500 lat 
zaczęło się w tymże roku 625 przed Chr., a zakończyło się w roku 1874 
(patrz ang. Strażnica 15.11 1904 s. 3460 [reprint]).

Dodatkowo wyznaczył on dwa Tysiąclecia.
Jedno Adamowe, od roku 3126 przed Chr. do roku 4126 przed Chr. 
Drugie Jezusowe, rozpoczęte w roku 1874, a kończące się pełnym 

okresem 7000 lat od grzechu Adama. To znaczy okres ten miał zakończyć 
się w roku 2874.

Oczywiście całe to dowodzenie, dotyczące roku 1874, upadło z czasem, 
gdy odrzucono naukę C. T. Russella o roku 4126 przed Chr. i inne 
elementy chronologiczne.

Widzimy, że pastor Russell dodawał do różnych lat najrozmaitsze 
okresy, aby ukazać rok 1874. Dodawał różną liczbę lat do:

roku 4128 (4126) przed Chr., 
roku 3126 przed Chr., 
roku 1575 przed Chr., 
roku 625 przed Chr., 
roku 539 po Chr., 
roku 1799 po Chr., 
roku 1844 po Chr.

Prawie wszystkie te dodawania do lat przed Chrystusem okazały się z 
czasem błędne, gdyż Towarzystwo Strażnica zmieniło całą swoją 
chronologię o ponad 100 lat:
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„Później, w latach 1935-1944, ponowne przeanalizowanie całej 
chronologii biblijnej ujawniło, iż o przeszło cały wiek wypaczyło ja 
niewłaściwe tłumaczenie Dziejów Apostolskich 13:19, 20 (...) a także inne 
czynniki” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 632- 
633).

„Zgodnie z opracowaną wkrótce potem chronologią biblijną uważano, 
że 6000 lat istnienia człowieka na ziemi upłynęło w roku 1872, podczas 
gdy 6000 lat grzechu człowieka zakończyło się w roku 1874 i wtedy też 
rozpoczęło się siódme tysiąclecie. Sądzono, iż od października roku 1874 
trwa obecność Chrystusa (...) Stworzenie człowieka umieszczono w roku 
4128, a wystąpienie grzechu w roku 4126 p.n.e. (...) Wydana przez 
Towarzystwo Strażnica w roku 1943 książka »Prawda was wyswobodzi« 
zawierała chronologię, w której usunięto z okresu sędziów owe 
nieistniejące dodatkowe 100 lat, wobec czego koniec 6000 lat istnienia 
człowieka przypadł na lata siedemdziesiąte obecnego stulecia. Ustaliła też 
początek obecności Chrystusa na rok 1914 n.e.. a nie 1874” (Strażnica Rok 
XCVI [1975] Nr 21 s. 16).

Jesień 29 roku n.e. odpowiednikiem 1874 roku n.e.

Towarzystwo Strażnica wspomina dziś, że powoływano się na analogię, 
o której pisaliśmy wcześniej, że czas chrztu Jezusa i objawienia się wtedy 
światu był zapowiedzią objawienia się Chrystusa w swym powrocie w 
roku 1874:

„Stąd też wysnuli jeszcze jeden wniosek -  skoro chrzest i namaszczenie 
Jezusa iesienią 29 roku n.e. odpowiadają początkowi jego niewidzialnej 
obecności w roku 1874. to jego wjazd do Jeruzalem w charakterze Króla 
wiosną 33 roku n.e. wskazywałby, iż objął władzę jako Król w niebie na 
wiosnę roku 1878. Badacze spodziewali się otrzymać wówczas nagrodę 
niebiańską. Kiedy tak się nie stało,_doszli do przekonania, że jeśli 
namaszczonym naśladowcom Jezusa ma przypaść razem z nim udział w 
Królestwie, więc musiało się wtedy rozpocząć zmartwychwstanie do życia 
duchowego dla tych, którzy zasnęli w śmierci” (Świadkowie Jehowy -  
głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 632).

Nawoływanie „roztropnych panien” przez 15 lat przed rokiem 1874
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Specyficzną metodą wyznaczenia roku 1874 było odwoływanie się do 
‘roztropnych badaczy’, którzy przez ostatnie 15 lat przed rokiem 1874 
czuwali dzięki własnym spekulacjom wyliczeniowym:

„(...) co doprowadziło do wielkiego ruchu z roku 1844, znanego jako 
ruch Wtórego Przyjścia, kiedy stosownie do przepowiedni naszego Pana 
mądre panny wyszły naprzeciw Oblubieńca, na trzydzieści lat przed Jego 
aktualnem przyjściem. Widzieliśmy spełnienie się przepowiedzianego 
opóźnienia; i przez piętnaście lat rozlegało się wołanie o północy: »Oto 
Oblubieniec!« Wskazaliśmy na specyalnie radosne 1,335 dni, podające rok 
1874, jako dokładną datę powrotu naszego Pana” {Przyjdź Królestwo 
Twoje 1919 [ang. 1891] s. 346-347).

Wynalazki potwierdzające powrót Chrystusa w roku 1874

C. T. Russell na potwierdzenie roku 1874 i obecności Chrystusa 
przywoływał mnóstwo wynalazków z tego czasu. Oto przykładowe teksty 
z jego publikacji:

„Przysłowie żydowskie z ostatnich lat powiada: -  »Kiedy kolej 
dosięgnie Jeruzalemu, Mesyasz przyjdzie«; a przysłowie to zgadza się z 
symbolicznem przedstawieniem kolei przez proroków Nahuma (2:3-5) i 
Izajasza (66:20). I faktycznie przysłowie to nie daleko odbiegło od 
prawdy, gdyż kolej dosięgnie Jeruzalem, »w dzień potykania Jego« w 
czasie obecności Mesyasza.” {Przyjdź Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891] 
s. 304).

„Pomiędzy wielkimi wynalazkami naszych czasów znajduje się 
maszyna do pisania. Pojawiła się ona na rynku dokładnie 40 lat temu, w 
1874 roku, jako towar handlowy i pożyteczne udogodnienie po siedmiu 
latach procesu rozwoju. Biblia, jak wierzymy, wskazuje na ten sam rok 
1874 jako początek Żniwa obecnego Wieku Ewangelii. Jakże cudowne 
było to 40 lat! Jakież wspaniałe błogosławieństwa stały się udziałem 
ludzkości w tym okresie! Jakże dobitnym i są one dowodami na to, że 
rozpoczyna się nowa epoka, o której Biblia naucza, że miała się właśnie w 
tym czasie rozpocząć. Zwróćcie uwagę na niektóre z wielkich 
wynalazków, jak telefon, światło elektryczne, tramwaje, udoskonalona 
prasa drukarska, tani papier z miazgi drzewnej, linotyp i monotyp, silnik 
spalinowy, samochód, samolot, gramofon, film oraz setki innych 
usprawnień itp. itd., nie mówiąc już o telegrafie bezprzewodowym” (ang. 
Strażnica 15.04 1915 s. 5674 [reprint]).
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„Zamieszczona tu chronologia biblijna wykazuje jasno, że skończyły 
się już sześć wielkich, tysiącletnich Dni, jakie zaczęły się od Adama, oraz 
że nastaje teraz Siódmy Wielki Dzień, tysiąc lat Panowania Chrystusa, 
począwszy od R. P. 1873. Wypadki owych 43 lat, które według 
wskazówek tego tomu oznaczają początek tego siódmego tysiąclecia, 
zgadzają się zupełnie z proroctwami biblijnemi, jak to przy czytaniu 
znajdziecie. W ciągu tych 43 lat dokonano prawie wszystkich 
nowoczesnych wynalazków. Maszyna do szycia, jeden z pierwszych 
ważniejszych wynalazków, zbudowana została 43 lata temu [od daty 
wydania tego tomu w języku angielskim]. Od tego czasu mamy liczne 
wynalazki w zakresie maszyn i narzędzi, udogodnień fabrycznych, 
handlowych i domowych, a wszystko w obfitości i tanio -  chociaż są to 
tylko ludzkie wynalazki. Wynalazki te skróciły godziny pracy i 
zmniejszyły pracę »w pocie czoła«, o czem wspomina Biblia, jako 
nieodłącznym skutku przekleństwa” (Nadszedł Czas 1919 s. I-II [słowa z 
Przedmowy Autora z 1 października 1916 r.]).

Patrz też Pastor RusselTs Sermons 1917 s. 792-793; tekst polski 
według Kazania Pastora Russella 2012 s. 792, wyd. „Straż”, Białogard.

Później J. F. Rutherford rozszerzył argumentację ‘wynalazkową’ dla 
potwierdzenia obecności Chrystusa w roku 1874 (patrz Harfa Boża 1921, 
1930 s. 243; Stworzenie 1928 s. 340-341; por. Dokonana Tajemnica 1925 
[ang. 1917] s. 325).

Wielka Piramida potwierdzająca swymi 1874 łokciami powrót
Chrystusa

Jak pisaliśmy wcześniej, od co najmniej 1875 roku N. Barbour włączał 
Wielką Piramidę do argumentacji dotyczącej powrotu Chrystusa w roku 
1874. Wcześniej robili to inni, a do nich dołączył także C. T. Russell:

„Dwa inne sposoby, w których Piramida potwierdza Pismo Święte są 
takie: Na szczycie »wielkiej galerii« -  tam gdzie ona mierzy 1874 łokcie, 
jest otwór lub przejście, które zdaje się mówić, że coś mogłoby tamtędy 
wyjść lub wejść. Przez jakiś czas myśleliśmy, że może to przedstawiać 
»przemianę« lub porwanie Kościoła jako duchowych istot: lecz to 
musiałoby się stać w 1874 roku, a wtedy żadne przeniesienie nie miało 
miejsca: zatem to musi oznaczać coś innego. Wydaje się nam teraz rzeczą 
bardzo prostą i jasną, że otwarcie nie może oznaczać niczego innego jak 
tylko to, czego nauczali nas Prorocy, mianowicie: że tam przybył
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Oblubieniec jako istota duchowa. To pasuje, podobnie jak wszystkie 
pozostałe części tej wspaniałej budowli pasują do Słowa i z nim 
harmonizują” (ang. Strażnica maj 1881 s. 225 [reprint]).

Interesujące jest to, że jeden z pomiarów Wielkiej Piramidy tak z 
czasem poprawiono, że choć wcześniej potwierdzał on rok 1874, to po 
nowemu był gwarantem dla roku 1914. Dokonano tego w tym samym
tomie Wykładów:

„Następnie mierząc (...) znajdujemy 3416 cali, które wyobrażają 3416 
lat od pierwszej daty, to jest od roku 1542 przed Chrystusem. Obliczenie to 
wykazuje, że rok 1874 zaznacza początek okresu czasu wielkiego ucisku: 
bo 1542 przed Chrystusem i 1874 A. D. równa się 3416. Tym sposobem 
Piramida świadczy, że koniec roku 1874 jest chronologicznym początkiem 
czasu ucisku, jaki nie był odkąd narody i podobnego więcej nie będzie” 
{Przyjdź Królestwo Twoje edycja angielska 1898 s. 342; 1891 s. 336).

„Następnie mierząc (...) znajdujemy 3457 cali, które wyobrażają 3457 
lat od pierwszej daty, to jest od roku 1542 przed Chrystusem. Obliczenie to 
wykazuje, że rok 1915 zaznacza początek okresu czasu wielkiego ucisku: 
bo 1542 przed Chrystusem i 1915 A. D. równa się 3457. Tym sposobem, 
Wielka Piramida świadczy, że koniec roku 1914 jest początkiem czasu 
ucisku, jaki nie był odkąd narody i podobnego więcej nie będzie” {Przyjdź 
Królestwo Twoje edycja polska 1919 s. 387; por. edycja angielska 1911, 
1912 s. 342).

Widzimy więc, że w miarę narastania wątpliwości u uczniów pastora, 
czy naprawdę Chrystus powrócił niewidzialne w roku 1874, C. T. Russell 
tworzył kolejne metody do wyliczenia tej daty. Wielość ich miała 
zapewniać uczniów o prawdziwości poprzednich wyliczeń 
odziedziczonych po N. Barbourze i jego przyjaciołach.

Trzeba jednak tutaj zrozumieć pastora Russella, który tak wiele 
wyliczeń przedstawiał dla roku 1874. Jeśli bowiem coś nie nastąpiło 
„widzialnie”, to aby udowodnić „niewidzialność” tego wydarzenia trzeba 
było wykazać wiele determinacji i pomysłowości. Wszystko to przepadło 
na początku lat 30. XX wieku, gdy odrzucono rok 1874, na korzyść roku 
1914. Dziwne, że Towarzystwo Strażnica w tamtym czasie samo obaliło 
całą swoją argumentację biblijną i „piramidową” (tę ostatnią już na końcu 
roku 1928). Przecież rok 1874, ze swoją „niewidzialną obecnością” Pana, 
był najważniejszym czasem i wydarzeniem w historii ludzkości!
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Jak poniżej zauważymy, rok 1874 był przez lata też gwarantem dla 
roku 1914 i jego wydarzeń oraz służył w kilku metodach do jego 
wyliczenia.
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Różne metody wyliczania roku 1914

Tak jak w przypadku koncepcji roku 1874 i później też roku 1925 
(patrz powyżej), C. T. Russell przejął od innych i wyznaczał sam kilka 
wyliczeń dotyczących roku 1914.

Trzeba tu zaznaczyć, że rok 1874 w tamtym czasie był o wiele 
ważniejszą datą, niż rok 1914. Rok 1874 wszystko zaczynał, łącznie z 
najważniejszym wydarzeniem, to znaczy powrotem Chrystusa i 
początkiem Tysiąclecia. Badacze Pisma Świętego rychło po roku 1874 
mieli być zabrani do nieba, wpierw w roku 1878, później w roku 1881, 
następnie w latach 1910-1911 i wreszcie w latach 1914-1915 (po śmierci 
pastora jeszcze w latach 1918-1919).

Wydarzeń roku 1914 C. T. Russell i jego zwolennicy nawet nie mieli 
mieć okazji doczekać i obserwować. Do tego czasu miało ich już nie być 
na ziemi (mieli zostać zabrani do nieba), a rok ten nie dotyczył ich, tylko 
pogan. On wyznaczał, jak podkreślano, koniec „czasów pogan”.

Obrazem tego, że mniej ważnym był rok 1914, jest chociażby liczba 
wystąpień roku 1874 i 1914 w Wykładach Pisma Świętego C. T. Russella, 
w których te daty są obecne:

ang. tom 2 pt. The Time Is atHand 1889:
27 razy rok 1874 (i 7 razy rok 1875);
26 razy rok 1914;

ang. tom 3 pt. Thy Kingdom Come 1891:
43 razy rok 1874 (i 5 razy rok 1875);
8 razy rok 1914;

ang. tom 4 pt. The Day ofYengeance 1897:
11 razy rok 1874;
8 razy rok 1914.

Trzeba tu dodać, że powyższe wyniki dotyczą pierwszych wydań tych 
tomów. W kolejnych ich edycjach rok 1914 w wielu miejscach zamieniany 
był na rok 1915. Przykładowo w wydaniu z roku 1915 (także z 1927 r.) w 
tomie pt. The Time Is atHand rok 1914 został usunięty w 11 przypadkach, 
a wstawiono w to miejsce rok 1915 (patrz s. 81, 99, 101, 141, 171, 221x2, 
222, 242, 247x2). Podobną operację przeprowadzono w pozostałych 
przytoczonych tomach. Natomiast rok 1874 pozostawał w tych źródłach 
niezmiennie (prócz jednego przypadku dotyczącego wymiarów

117



„piramidowych”, w którym rok 1874 został zamieniony na lata 1914- 
1915).

Nawet to, że za czasów C. T. Russella było nieznacznie mniej metod 
wyliczenia roku 1914, niż roku 1874, wskazuje, że ten ostatni był 
ważniejszą datą i bardziej ‘udokumentowaną’.

Widzimy z powyższego, że rok 1874 był tym, który anonsował 
późniejszy rok 1914.

Również R. Franz w swoim dziele zauważa i podkreśla, że kiedyś 
bardziej akcentowano rok 1874, niż rok 1914:

„Dla Strażnicy prawdziwym »punktem zaczepienia« był wówczas 
niewątpliwie 1874 rok, a nie 1914 rok. Według niej od tego czasu Chrystus 
jest obecny. W ciągu następnych 40 lat dokończy On swe dzieło żniwne” 
{Kryzys sumienia 2006, s. 201).

„Dzisiaj kilka milionów Świadków Jehowy wierzy i naucza, że 
niewidzialna obecność Chrystusa rozpoczęła się w 1914 roku. Bardzo 
niewielu uświadamia sobie, że przez prawie pięćdziesiąt lat Towarzystwo 
Strażnica w swej roli proroka ogłaszało i zwiastowało, że ta niewidzialna 
obecność rozpoczęła się w roku 1874” {Kryzys sumienia 2006, s. 198).

Zgodnie z powyżej podaną zasadą (dotyczącą 2-3 świadków), N. 
Barbour, C. T. Russell i ich poprzednicy wyznaczali i posiadali kilka 
metod obliczania roku 1914, które poniżej omawiamy.

Dodanie okresu 40 lat do roku 1874

Przypomnijmy skąd wziął się pierwotnie rok 1914, do którego zaraz 
potem dostosowano wyliczenie Johna A. Browna (z roku 1823) dotyczące 
2520 lat. Były to pewne odpowiedniki dotyczące Izraela i współczesnego 
‘nominalnego’ chrześcijaństwa (jakby pogańskiego):

30 r. (objawienie się Jezusa przy chrzcie) + 40 lat = 70 r. (sąd Izraela).
1874 r. (objawienie się Jezusa w paruzji) + 40 lat = 1914 r. (sąd pogan).

W tomie Wykładów C. T. Russella i nowej książce Towarzystwa 
Strażnica tak oto ukazano dodawanie do roku 1874 okresu 40 lat, które 
przejęto od N. Barboura, co pokazano poniżej:
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„Jubileuszowe cykle dowodzą, że początek »czasów restytucji 
wszystkich rzeczy« nastąpił wraz z początkiem obecnego roku 
żydowskiego, rozpoczynającego się 6 kwietnia 1875 roku. A »czasy 
pogan« wygasają w ten sposób: do 606 lat przed Chr., dodajmy 1874 lat po 
Chr.; który to rok żydowski zakończył się 5 kwietnia; i jeszcze 40 lat, a 
więc mamy pełny okres; 606, 1874 i 40, to jest 2520” (ang. Zwiastun 
Poranka październik 1875 s. 76 -  The jubilee cycles prove that the 
beginning o f the “ times o f restitution o f all things, ” was due with the 
beginning o f this present Jewish year commencing Apr. 6th 1875: And “the 
times o f the Gentiles, ” expire thus: To B. C. 606, add 1874 A. IX; which 
Jewish year ended with Apr. 5th; and 40 years morę and we have the fuli 
period, thus; 606, 1874, and 40, make 2520).

„Postanowiono też wydać oprawną książkę, zawierającą ich wspólne 
poglądy, i w roku 1877 dzieło to ukończono. Ta 194-stronicowa 
publikacja, napisana wespół przez Barboura i Russella, nosiła tytuł »Trzy 
światy, czyli plan zbawienia« (»Three Worlds or Plan of Redemption«) 
(...) W owej książce wyłuszczone zostało ich przekonanie, że druga 
obecność Chrystusa rozpoczęła się niewidzialnie jesienią roku 1874, 
wprowadzajac czterdziestoletni okres żniwa. Następnie uderzająco 
dokładnie wskazali na rok 1914 jako na koniec czasów »pogan«:

»Właśnie w roku 606 przed Chr. skończyło się królowanie Boże, 
diadem został usunięty a cała ziemia wydana poganom. 2520 lat -  licząc 
od roku 606 przed Chr. -  skończy się w roku 1914 po Chr., czyli 
czterdzieści lat po roku 1874: ten czterdziestoletni okres, w który teraz 
wkroczyliśmy, ma być takim ‘czasem uciśnienia. jakiego nie było, jako 
narody poczęły być’. I w ciągu tych czterdziestu lat ma być ustanowione 
Królestwo Boże (lecz nie w ciele -  ‘wpierw naturalne a potem duchowe’), 
Żydzi mają być przywróceni do dawnego stanu, królestwa pogańskie mają 
być rozbite w kawałki ‘jak naczynia garncarskie’, a królestwa tego świata 
staną się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa i zostanie 
wprowadzony wiek sądu« -  Str. 83, 189” (Wykwalifikowani do służby 
kaznodziejskiej 1957 [ang. 1955] t. IV, s. 46, 47).

„»żniwa« Wieku żyd. trwały lat 40 od R. P. 30 do 70 
»żniwa« Wieku Chrześciańskiego mają trwać lat 40 od R. P. 1874 do 

1914” {Nadszedł Czas 1919 [ang. 1889] s. 424).

„Żniwo miało się odbywać między rokiem 1874 a 1914 i zakończyć 
zgromadzeniem pomazańców w niebie” (Królestwo Boże panuje! 2014 s. 
50).
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Oczywiście z czasem C. T. Russell potrafił te 40 lat dotyczące okresu 
1874-1914 przeciągnąć do roku 1915 (patrz poniżej).

Dodawanie okresu 70 lat do roku 1844

Za czasów C. T. Russella stosowano też zapewne przejęte z 
wcześniejszych publikacji N. Barboura dodawanie okresu 70 lat do roku 
1844, by otrzymać rok 1914:

„Przejście od wieku żydowskiego do wieku Ewangelii obejmowało 
okres nieco ponad siedemdziesięciu lat, sięgający od narodzin Chrystusa 
do zniszczenia Jerozolimy. Najważniejszymi wydarzeniami tego okresu 
były przyjście Chrystusa i usposobienie narodu żydowskiego. (...) 
Siedemdziesięcioletni okres przejściowy wspomniany na początku tego 
artykułu ma swoje odzwierciedlenie w przejściu od Wieku Ewangelii do 
Tysiąclecia lub między A. D. 1844, a A. D. 1914” (ang. Strażnica lipiec 
1880 s. 114-115 [reprint] -  The transition from the Jewish age to the 
Gospel age covered a period o f a little morę than seventy years, reaching 
from the hirth o f Christ to the destruction o f Jerusalem. The prominent 
events o f that period were the coming o f Christ, and the disposition o f the 
Jewish nation. (...) The transition period o f seventy years mentioned at the 
beginning o f this article, has its parallel in the transition from the Gospel 
age to the millenium, or between A. D. 1844 and A. D. 1914).

Za czasów prezesa J. F. Rutherforda też zapewne dodawano 70 lat do 
roku 1844, co dawało rok 1914 (według Ps 90:10). Proponowano nawet 
dodać 80 lat, co doprowadzało do roku 1924, który miał okazać się bardzo 
znamiennym, bo był znów oczekiwanym terminem zabrania pomazańców 
do nieba, a następny rok 1925 miał ukazać zmartwychwstanie proroków:

..»Dni wieku naszego jest lat siedemdziesiąt, a ieśli kto dłuższy, lat 
ośmdziesiąt- a to. co najlepszego w nich, tylko kłopot i nędza.« (Psalm 
90:101 Nie będziemy twierdzili, że jest to bezpośrednia wzmianka, że po 
zawodzie w roku 1844. wyznaczone dni panowania pogan będą 70 lat. 
kończąc się w roku 1914. i że z powodu mocy tduższościl 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 wyobrażone 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
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trwało ponad określony czas, wyrażona jest u tego samego proroka Daniela 
(7:12) w jego zdaniu, że »pozostałym bestyjom odjęta jest władza ich; bo 
długość żywota dana im była aż do czasu, a to do zamierzonego czasu« -  
może trzy i pół roku albo siedm lat, albo koło tego” {Strażnica 01.09 1922 
s. 268 [ang. 01.06 1922]).

Dodawanie okresu 2520 lat do roku 606 przed Chr.

Poniższe wyliczenie roku 1914 należy, obok dodawania 40 lat do roku 
1874 (powrót niewidzialny Chrystusa), do pierwszych metod związanych z 
tą kwestią.

Powyżej cytowaliśmy wypowiedź N. Barboura o 2520 latach z roku 
1875, a poniżej słowa z jego książki, wspólnie napisanej z C. T. 
Russellem, w roku 1877:

„»To właśnie w roku 606 P. Chr. dobiegło kresu królestwo Boże, 
usunięto diadem, a cała ziemia została poddana poganom. Okres 2520 lat 
od roku 606 P. Chr. skończy się w roku 1914 R.P.« (The Three Worlds 
[Trzy światy], 1877, strona 83)” {Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 
s. 105).

Przypomnijmy, że ta metoda była przejęta od J. A. Browna, który w 
roku 1823 okres 2520 lat zastosował do lat 604 przed Chr. -  1917 po Chr.

N. Barbour przyjął dla siebie tę metodę i zastosował swoje daty. C. T. 
Russell zaś przejął ją od swego początkowego mistrza.

Oto zaś pierwsza wypowiedź o roku 1914 z tomu Wykładów C. T. 
Russella z roku 1889:

„Świadectwo Pisma Św., odnośnie tego, że »Czasy Pogan« stanowią 
peryod 2520 lat, od roku 606 P. Ch. do R. P. 1914 włącznie, jest jasne i 
mocne” {Nadszedł Czas 1919 [ang. 1889] s. 82).

Wcześniej wspominaliśmy pierwsze wypowiedzi C. T. Russella z lat 
1876-1877.

Chociaż to wyliczenie jako jedyne ostało się u Świadków Jehowy do 
dziś, to jednak i ono, jak wspomnieliśmy, było też zmieniane. Rok 606 
przed Chr. zamieniono w roku 1943 na rok 607, a wcześniej na krótko rok 
1914 zamieniano na rok 1915:
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„Następnym wydarzeniem po zakończeniu się »siedmiu czasów« (2520 
lat, do roku 1915) będzie ustanowienie Królestwa Mesjasza i uznanie go 
przez dzieci Izraela, po czym nastąpi błogosławienie wszystkich narodów 
ziemi” (ang. Strażnica 01.08 1911 s. 4867 [reprint]).

„Tym sposobem »siedem kroć« znaczyłoby siedem razy po 360, czyli 
2520 lat. Ten okres przypada na rok 1915. Innemi słowy, wkrótce termin 
władzy panowania nad ziemią się skończy. Wtedy nastąpi czas panowania 
Chrystusowego” (<Stworzenie czyli historja biblijna w obrazach 1914 s. 50 
[w tekście tym, przytaczanym po kilkunastu latach, znów zmieniono rok 
1915 na 1914 -  Złoty Wiek 01.06 1927 s. 399]).

„Jordan, reprezentuje koniec Czasów Pogan w 1915 roku. Ponieważ 
Jordan był ostatnim miejscem, do którego Eliasz był posłany, więc rok 
1915 jest ostatnim etapem, do którego Kościół jest kierowany” (ang. 
Strażnica 01.01 1916 s. 5824 [reprint]; patrz też Strażnica styczeń 1916 s. 
2).

„Podnoszenie się Izraela od R. P. 1878 aż do R. P. 1915 (koniec 
Czasów Pogan), dokonywane pod wpływem łaski Króla...” (Nadszedł Czas 
1919 [ang. 1889] s. 259).

Co ciekawe, w innym miejscu, w tej samej książce, pastor Russell pisał 
o roku 1914 (patrz powyżej Nadszedł Czas 1919 s. 82 [1889 ang. s. 79]).

Podobno w Towarzystwie Strażnica majstrowano też z ‘rokiem 
zerowym’, a wszystko po to, by jakoś sklecić rozpadającą się ‘wyliczankę’ 
2520 lat:

„Ówcześni Badacze Pisma Świętego opatrznościowo nie zdawali sobie 
sprawy, że między okresem »P. Chr.« (przed Chrystusem, czyli przed 
naszą erą) a »R. P.« (roku Pańskiego, czyli naszej ery) nie było roku 
zerowego. Kiedy w wyniku późniejszych badań zaszła konieczność 
przesunięcia początku »Czasów Pogan« z roku 606 na 607 p.n.e,, 
wyeliminowano również rok zerowy i zapowiedź dotycząca roku 1914 
dalej była trafna (Zobacz książkę »Prawda was wyswobodzi«, wydaną 
przez Towarzystwo Strażnica w roku 1943 [wydanie polskie -  rok 1946, 
strony 223 i 224])” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 105).

„Tutaj niektórzy zapytają, dlaczego Charles T. Russell w roku 1877 
podał rok 606 przed Chr. jako rok upadku Jeruzalem, podczas gdy 
»Strażnica« w ostatnich latach podawała rok 607 przed Chr. Stało się tak,
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ponieważ w świetle nowoczesnej wiedzy odkryto dwie małe pomyłki. 
które się wzajemnie wyrównują, tak iż rezultat pozostaje ten sam, 
mianowicie rok 1914. Co się tyczy pierwszej pomyłki, to Russell i inni 
myśleli, że od roku 1 przed Chr. do roku 1 po Chr. byłyby dwa lata, 
podczas gdy w rzeczywistości jest tylko jeden rok, ponieważ jak wyżej 
powiedziano, w przedchrześcijańskim i pochrześcijańskim systemie 
liczenia lat nie ma »zer«. »Era chrześcijańska nie zaczęła się jakimś 
żadnym rokiem, lecz 1. rokiem«. -  »Biblijny Słownik Westminsterski« (w 
jęz. ang.), str. 102. Druga pomyłka wynikała z tego, że owych 2520 lat nie 
zaczęto liczyć od właściwego punktu, jeśli się uwzględni fakty i 
okoliczności historyczne” (Strażnica Nr 18, 1952 s. 12 [ang. 01.05 1952 s. 
271]).

Siedmiokrotna kara trwająca 2520 lat

Drugim stałym elementem do obliczeń 2520 lat były teksty Kpi 26:18, 
21, 24 i 28, które mówią o „siedmiokrotnej” karze dla Izraela, którą 
Towarzystwo Strażnica interpretowało jako „siedem czasów”:

„Gdyby Izrael był posłusznym i wiernym Bogu, otrzymałby 
błogosławieństwa, większe od innych narodów; lecz okazało się, że 
przekroczył on przykazania Pańskie przeto została wymierzona mu kara o 
której czytamy: »I będę chodził między wami (...) A jeśliż ani tak nie 
usłuchacie Mię, przydam siedm kroć więcej karania dla grzechów 
waszych«. 3 Mojż. 26:17, 18, 24, 28. Groźba karania przez »siedem 
czasów« jest wspomniana aż po trzykroć. (...) Lecz gdy te karania 
omieszkały nawrócić ich, ukarał ich siedmioma czasami niewoli (...) Te 
siedm czasów przeto odnoszą się do długości okresu panowania Pogan nad 
Izraelem i niezawodnie nasz Pan mówiąc o czasach Pogan zwracał się do 
tego okresu. Czas gdy krótsze niewole i karania ustąpiły miejsca temu 
ostatniemu karaniu narodowemu, długości »siedmiu czasów« miał miejsce 
jak to już zostało wykazane, wtedy gdy ostatni Król Izraelski Sedekiasz, 
został zdetronizowany a nastąpił długi period karania -  przepowiedziane 
»siedm czasów« czyli 2520 lat niewoli. (...) »siedm czasów« reprezentują 
period długości dwóch tysięcy pięciuset dwudziestu (7 x 360 = 2520) 
symbolicznych dni czyli 2520 literalnych lat” {Nadszedł Czas 1919 [ang. 
1889] s. 92-94).

Widzimy, że C. T. Russell dla „siedmiu czasów”, które utożsamił z 
„siedmiokrotnym karaniem”, wyznaczył rok początkowy na 606 przed
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Chr., który wziął z innego swego wyliczenia związanego z 
Nabuchodonozorem i Sedekiaszem.

To obliczenie roku 1914 nie jest już dziś stosowane. Dotyczyło ono, jak 
widać, Izraela, który miał być przywrócony do łask właśnie wtedy („siedm 
czasów przeto odnoszą się do długości okresu panowania Pogan nad 
Izraelem”)

Ostatnią publikacją, w której połączono „czasy pogan” z tekstem Księgi 
Kapłańskiej, była wydana w roku 1942 książka pt. The New World s. 77- 
78. To pierwsza anonimowa publikacja książkowa, wydana po śmierci J. F. 
Rutherforda (zm. 1942). Potem już odrzucono to obliczenie i rok 606. 
Wybranie Izraela odrzucono zaś już w roku 1932.

Dodawanie okresu 5040 lat do roku 3126 przed Chr.

W roku 1904 C. T. Russell zmienił kolejne obliczenie potwierdzające 
rok 1914. Nie wiemy, czy to sam wymyślił wymyślił tę koncepcję, czy ją 
od kogoś przejął.

Przedstawił on w Strażnicy wykres, na którym ukazano dwa okresy po 
2520 lat (7 „czasów ” 2520 lat), czyli razem 5040 lat.

Pierwsze 2520 lat zaczęło się w roku 3126 przed Chr., a zakończyło się 
w roku 606 przed Chr.

Drugie 2520 lat zaczęło się w tymże roku 606 przed Chr., a zakończyło 
się w roku 1914 (patrz ang. Strażnica 15.11 1904 s. 3460 [reprint]).

Dodatkowo wyznaczył on dwa Tysiąclecia.
Jedno Adamowe, od roku 3126 przed Chr. do roku 4126 przed Chr.
Drugie Jezusowe, rozpoczęte w roku 1914, a kończące się po okresie 

1000 lat. To znaczy okres ten miał zakończyć się w roku 2914.

Oczywiście całe to dowodzenie, dotyczące roku 1914, upadło z czasem, 
gdy odrzucono naukę pastora Russella o roku 4126 przed Chr. i inne 
elementy chronologiczne:

„Zgodnie z opracowaną wkrótce potem chronologią biblijną uważano, 
że 6000 lat istnienia człowieka na ziemi upłynęło w roku 1872, podczas 
gdy 6000 lat grzechu człowieka zakończyło się w roku 1874 i wtedy też 
rozpoczęło się siódme tysiąclecie. Sądzono, iż od października roku 1874 
trwa obecność Chrystusa (...) Stworzenie człowieka umieszczono w roku 
4128, a wystąpienie grzechu w roku 4126 p.n.e. (...) Wydana przez 
Towarzystwo Strażnica w roku 1943 książka »Prawda was wyswobodzi« 
zawierała chronologię, w której usunięto z okresu sędziów owe 
nieistniejące dodatkowe 100 lat, wobec czego koniec 6000 lat istnienia
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człowieka przypadł na lata siedemdziesiąte obecnego stulecia. Ustaliła też 
początek obecności Chry stusa na rok 1914 n.e., a nie 1874” (Strażnica Rok 
XCVI [1975] Nr 21 s. 16).

Dodawanie okresu 115 lat do roku 1799

Specyficzną metodą obliczenia roku 1914 było dodanie okresu 115 lat 
do wyznaczonego na rok 1799 „końca czasu” (rok ten był pewny, bo wtedy 
papież był uwięziony i zmarł; patrz początek tego opracowania).

Dlaczego okres 115 lat? Nie wiadomo:

„»Koniec Czasu«, okres stu piętnastu (115) lat, od roku 1799 do roku 
1914 jest szczególnie zanotowany w Piśmie Świętym” (Przyjdź Królestwo 
Twoje 1919 [ang. 1891] s. 15).

„Koniec czasu, albo dzień przygotowania Jehowy liczy się od roku 
1799 do 1914. i chociaż odznacza się wielkiem rozmnożeniem 
umiejętności, większem, aniżeli w jakimkolwiek czasie przedtem, to 
jednak zakończy się czasem wielkiego ucisku, jakiego nigdy jeszcze nie 
było” (jw. s. 55).

Zauważmy, że owo liczenie odbywało się rzekomo od 1799 roku do 
1914, a nie odwrotnie. Uważamy bowiem, że pewnikiem dla C. T. Russella 
był rok 1914, a wszystkie inne daty powstawały poprzez odejmowanie 
pewnych okresów. Zupełnie tak, jak rok 1914 powstał na początku przez 
dodanie 40 lat do roku 1874. Może jednak w tym konkretnym przypadku 
pewnikiem był rok 1799, jako symbol rzekomego upadku papiestwa, a 115 
lat dodano z ‘sufitu’ by otrzymać rok 1914.

Trzeba tu dodać, że rok 1799 rzeczywiście był wcześniej ‘wyznaczany’ 
przez badaczy adwentowych, na wiele lat przed rokiem 1874 (patrz 
wcześniejsze rozdziały).

Wyliczenie to upadło w roku 1929, wraz z odrzuceniem roku 1799 i 
tego „czasu końca”.

Dodanie okresu 36,5 lub 37,5 lat do roku 1878

Kolejna metoda C. T. Russella, dotycząca wyliczania roku 1914, 
wzbudza szczególne wątpliwości, gdyż także była zmieniana. Wpierw 
dodawano do roku 1878 okres 37,5 lat, a później okres 36,5 lat. 
Oczywiście zawsze otrzymywano rok 1914. Podajemy dwa różne teksty 
angielskie i polski odpowiednik drugiego fragmentu angielskiego:
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(...) and so from A. D. 1878 to the end o f A. D. 1914 is 37 1/2 years. 
And with the end o f A. D. 1914, what God calls Babylon, and what men 
cali Christendom, will have passed away (Thy Kingdom Come 1891 s. 
153).

(...) and so from A. D. 1878 to the end o f A. D. 1914 is 36 1/2 years. 
And, with the end o f A. D. 1914, what God calls Babylon, and what men 
cali Christendom, will have passed away (Thy Kingdom Come 1898, 1911 
s. 153).

„(...) tak też od R. P. 1878 do końca R. P. 1914 jest 36 1/2 roku. A z 
końcem R. P. 1914, to co Bóg nazwał Babilonem, a ludzie nazywają 
Chrześcijaństwem, pocznie być niszczone” {Przyjdź Królestwo Twoje 1919 
s. 163).

Patrz też The Day ofVengeance 1897 s. 605 -  from 1878 to 1914 36
C years (w polskiej edycji jest błąd: „od 1848 do 1914 -  36 lA lat” -  Walka 
Armagieddonu 1919 s. 748).

Widzimy, że jakby nie liczył C. T. Russell, to zawsze wychodził mu 
rok 1914. Patrz też poniżej o 37 latach.

Dodanie okresu 37 lat do roku 1878

Kolejna metoda obliczania roku 1914 nakazywała dodać do roku 1878 
okres 37 lat (a nie 37,5, czy 36,5 lat, jak podano powyżej). Później zaś 
dodawanie to dało inny wynik:

The Nominał System Spewed Out, A. D. 1878 Rev. 3:16
37 Years inFalling. to A. D. 1914 (...)
Entire Destruction o f Nominał Christendom, Accomplished in 37 years 

After being Cast O ff or 40 years From the Beginning o f the Harvest -  A. 
D. 1914 {The Time Is atHand 1889, 1911 s. 246-247).

Patrz też ang. Strażnica grudzień 1879 s. 58, reprint (przywrócenie 
ziemskiego Jeruzalem w ciągu trzydziestu siedmiu lat lub od roku 1878 do 
1914).

W późniejszych wydaniach angielskich, a także w polskiej edycji 
zmieniono powyższy tekst i wskazywał on na rok 1915, a nie na rok 1914:

The Nominał System Spewed Out, A. D. 1878 Rev. 3:16
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37 Years inFalling. to A. D. 1915 (...)
Entire Destruction o f Nominał Christendom, Accomplished in 37 years 

After being Cast Off -  or 40 years From the Beginning o f the Harvest -  A. 
D. 1915 {The Time Is atHand 1915, 1927 s. 246-247).

„Nominalny system odrzucony R. P. 1878. Obj. 3:16.
37 lat upadku chrześcijaństwa od R. P. 1915. (...)
Zupełne odrzucenie nominalnego chrześciaństwa po 40 latach żniw, 

które trwały od 1878 do 1914 roku” {Nadszedł Czas 1919 s. 276-277).

W polskim tomie, jak widać, w jednym miejscu zmieniono rok 1914 na 
1915, a w drugim nie.

Towarzystwo Strażnica tak oto tłumaczy tamte dawne zmiany 
dotyczące roku 1915:

„Dalsze poszukiwania równoległych okresów doprowadziły do 
twierdzenia, że zniszczenie Jeruzalem w roku 70 n.e. (37 lat po wjeździe 
Jezusa do Jeruzalem, gdzie uczniowie powitali go jako króla) może 
wskazywać na rok 1915 (37 lat po roku 18781 jako kulminację 
anarchistycznego przewrotu, do którego -  jak sądzono -  Bóg dopuści, by 
położyć kres instytucjom tego świata. Owa data pojawiła się w nowszych 
edycjach Wykładów Pisma Świętego. (Zobacz tom II, strony 104-106, 190, 
245, 259, 276, 277; porównaj z wcześniejszym angielskim wydaniem 
Brzasku Tysiąclecia, na przykład z roku 1902). Uważano, iż takie 
wyjaśnienie harmonizuje z już opublikowanymi informacjami na temat 
zakończenia Czasów Pogan w roku 1914” {Świadkowie Jehowy -  
głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 632; kluczowy tekst po angielsku: 
This datę appeared in reprints o f Studies in the Scriptures. (See Yolume II, 
pages 99-101, 171, 221, 232, 246-7; compare reprint o f 1914 with earlier 
printings, such as the 1902printing ofMillennial Down.)).

Dodanie okresu 33 lat do roku 1881

W jednej z angielskich publikacji C. T. Russell przedstawił koncepcję 
związaną z dodawaniem do roku 1881 okresu 33 lat, które dawało rok 
1914.

Była to analogia do roku 37 i 70 po Chr., które to lata też dzielił okres 
33 lat. Rok 37 był końcem łaski dla Żydów po 3,5 okresie po 
zmartwychwstaniu Chrystusa w roku 33. Razem łaska dla nich okazywana 
była przez 7 lat (3,5 r. podczas działalności Chrystusa i 3,5 r. podczas 
działalności Apostołów). Tak samo łaska dla nominalnego chrześcijaństwa
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okazywana była przez 7 lat w latach 1874-1881. Zaś w roku 1914, po 33 
latach od roku 1881, miał nastać sąd nad nominalnymi chrześcijanami. Tę 
wykładnię opisuje między innymi ang. Strażnica sierpień 1880 s. 124, 
reprint.

Złożone dodawanie różnych lat i okresów

C. T. Russell z czasem złożył swoje różne wcześniejsze dywagacje w 
jedną całość i jak się wydaje w roku 1900 opublikował je po raz pierwszy. 
Doprowadzają one go przede wszystkim do roku 1874 i 1914, ale i do 
innych dat:

„Obecnie zwróćcie uwagę na odpowiadające sobie daty. Wiek 
Żydowski od śmierci Jakóba do śmierci Chrystusa trwał 1845 lat -  do 
wystąpienia publicznego Pana naszego 1841 14, a do chwili zupełnego 
zniszczenia ich narodu w R. P. 70, 1881 14 lat. Zauważcie teraz jak 
odpowiada tym datom chronologia Ewangelii. (...) Zastosowując 
poprzednią chronologię wieku Żydowskiego do wieku Ewangelii, 
zaczynając ją od chwili śmierci Pana naszego, Jego zmartwychwstania i 
zesłania błogosławieństw w dniu Zielonych Świąt na wiosnę R. P. 33, 
znajdujemy, że okres 1841 14 lat, od śmierci Jakóba do zaczęcia 
kapłaństwa przez Pana naszego, należałoby liczyć od wiosny R. P. 33 do 
jesieni 1874 r.; a 1845 lat wieku Żydowskiego, od śmierci Jakóba do 
odepchnięcia cielesnego Izraela, zastosowanych tutaj licząc od wiosny R. 
P. 33 sięgałoby do wiosny roku 1878; i 1881 14 lat od śmierci Jakóba do 
zupełnego zniszczenia politycznego Izraela w R. P. 70, znajduje 
odpowiadający rok w tym Wieku Ewangelii licząc 1881 14 lat od wiosny 
R. P. 33, co sprowadzi nas wyraźnie do liesicm) 1914 r. P. Chr. -  tego 
istotnego roku i chwili wykazanego przez proroctwo Daniela, że będzie 
zupełnym i końcowym okresem »czasów Pogan«. Czy może to być rzeczą 
przypadkową? Nie; tak jest w planie. Czyż mogłyby oczy i uszy wiary 
wymagać silniejszego świadectwa. Naturalnie, że pewniejszą i jaśniejszą 
rzeczą byłoby oglądanie tego naturalnemi oczyma, co jednak usuwałoby 
absolutnie wiarę” (Co mówi Pismo Święte o powrocie naszego Pana? -  
Jego parousia, epifania i apokalupsis 1920, 1923 s. 29-30 [ang. 1900, 
1914 s. 32-33]).

Zapewne niewielu badaczy Pisma Świętego z czasów C. T. Russella 
potrafiłoby z pamięci przedstawić tę matematyczną łamigłówkę. Tym 
bardziej, że jedno z tych zdań jest nad wyraz rozbudowane, pełne znaków 
interpunkcyjnych. Natomiast dla dzisiejszych Świadków Jehowy
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obliczenia te, dotyczące roku 1914, są całkowicie nie do przyjęcia, gdyż 
oparte są na datach, które oni odrzucili (1874, 1878).

Wielka Piramida i rok 1910 potwierdzające rok 1914

Pisaliśmy wcześniej, że Nelson Barbour już w styczniu 1876 
potwierdzał rok 1914 powołując się na wymiary Wielkiej Piramidy (naukę 
tę przejął od innych). A co pisał C. T. Russell?

On przede wszystkim zapewniał, że świadectwo Wielkiej Piramidy jest 
„natchnione”:

„W ten sposób przedstawiamy tego »Swiadka«. lecz spodziewamy się. 
że jego świadectwo natchnione tak samo będzie kwestionowane, jak i 
świadectwo Pisma Świętego, przez księcia ciemności, boga świata tego i 
przez tych, których umysły są zaciemnione na prawdę” (Przyjdź Królestwo 
Twoje 1919 [ang. 1891] s. 362).

„Cudowna harmonia jaką można zauważyć z Pismem Świętem, nie 
pozwala wątpić, że ten sam duch Boży, który oddziaływał na proroków i 
apostołów, oddziaływał również i na budujących tę Piramidę” (jw. s. 411).

Oto przykładowe dywagacje C. T. Russella dotyczące roku 1914 i 
Wielkiej Piramidy:

„Cztery lata od 1910 do końca 1914 roku, wskazane tak w Wielkiej 
Piramidzie, w zupełności wystarczą na najskrajniejszy ucisk; ponieważ 
kiedy osiągnie on swój straszny punkt kulminacyjny, nie będzie mógł 
długo potrwać; »A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione 
żadne ciało, ale dla wybranych będą skrócone one dni« -  Mat. 24:22” (Thy 
Kingdom Come ed. 1891 s. 360; ed. 1898 s. 364 -  The four years from 
1910 to the end o f 1914, indicated thus in the Great Pyramid, will be guite 
sufńcient for the extreme o f all that trouble: for when it reaches its terrible 
climax it cannot last long; and ”Except those days should be shortened 
there should no flesh be saved. ” -Matt. 24:22).

Widzimy, że nie tylko Wielka Piramida potwierdzała rok 1914, ale i 
dodawanie okresu 4 lat do wyznaczonego wcześniej roku 1910:

„Według naszego spodziewania początek czasu wielkiego ucisku 
wkrótce nadejdzie, gdzieś pomiędzy rokiem 1910 a 1912 -  a najbardziej 
zacznie się srożyć przy końcu »Czasów Pogan«, w październiku 1914 r.*
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Początek srogiego ucisku nie jest wyraźnie zaznaczony w Piśmie 
Świętym i raczej zależny jest od zbiegu okoliczności” (Nowe Stworzenie 
1919 [ang. 1904] s. 718).

Interesujące jest to, że jeden z wymiarów Wielkiej Piramidy tak z 
czasem poprawiono, że choć wcześniej potwierdzał on rok 1874, to po 
nowemu był gwarantem dla roku 1914. Oto dwa te same teksty, choć drugi 
został zmieniony:

„Następnie mierząc (...) znajdujemy 3416 cali, które wyobrażają 3416 
lat od pierwszej daty, to jest od roku 1542 przed Chrystusem. Obliczenie to 
wykazuje, że rok 1874 zaznacza początek okresu czasu wielkiego ucisku; 
bo 1542 przed Chrystusem i 1874 A. D. równa się 3416. Tym sposobem 
Piramida świadczy, że koniec roku 1874 jest chronologicznym początkiem 
czasu ucisku, jaki nie był odkąd narody i podobnego więcej nie będzie” 
(Przyjdź Królestwo Twoje edycja angielska 1898 s. 342; 1891 s. 336).

„Następnie mierząc (...) znajdujemy 3457 cali, które wyobrażają 3457 
lat od pierwszej daty, to jest od roku 1542 przed Chrystusem. Obliczenie to 
wykazuje, że rok 1915 zaznacza początek okresu czasu wielkiego ucisku; 
bo 1542 przed Chrystusem i 1915 A. D. równa się 3457. Tym sposobem, 
Wielka Piramida świadczy, że koniec roku 1914 jest początkiem czasu 
ucisku, jaki nie był odkąd narody i podobnego więcej nie będzie” (Przyjdź 
Królestwo Twoje edycja polska 1919 s. 387; por. edycja angielska 1911, 
1912 s. 342).

J. F. Rutherford, po odrzuceniu wiary w Wielką Piramidę i jej 
symbolikę, tak oto skwitował swoje i innych późniejsze oczekiwania i 
działania po roku 1914:

„Jednakże rok 1914 nastał i przeszedł, a oni nadal byli na ziemi. Zebrali 
się więc do ponownego zbadania i wymierzania piramidy w Egipcie i w 
trakcie tego naznaczyli późniejszą datę na zabranie ich do nieba; lecz i ta 
data przeszła, a oni w dalszym ciągu przebywali na ziemi” (Strażnica 
15.01 1937 s. 27 [ang. 15.11 1936 s. 346]).

Widzimy, iż w miarę narastania wątpliwości u uczniów pastora, że w 
roku 1914 może nie wydarzyć się nic z kwestii oczekiwanych, C. T. 
Russell tworzył nowe wyliczenia dla tej daty. Wielość ich miała zapewniać 
o prawdziwości wydarzeń, na które czekano i to w roku 1914.
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Prawie wszystkie te koncepcje, oparte o rok 1799, 1874, 1878, 1881, 
lata sprzed roku 606 i Wielką Piramidę, dotyczące wyliczania roku 1914, 
zostały odrzucone w latach 1928-1943, gdy zmieniono chronologię o 
przeszło 100 lat (patrz powyżej). Odrzucono też wtedy rok 606 przed Chr., 
a w roku 1943 wprowadzono rok 607.

Widzimy zatem, że C. T. Russell dodawał do najróżniejszych lat 
najrozmaitsze okresy, aby ukazać rok 1914. Dodawał różną liczbę lat do:

roku 3126 przed Chr., 
roku 606 po Chr., 
roku 1799 po Chr., 
roku 1844 po Chr., 
roku 1874 po Chr., 
roku 1878 po Chr., 
roku 1881 po Chr.

Do dziś w nauce Towarzystwa Strażnica nie ostała się żadna z tych dat. 
Nawet rok 606 przed Chr. został zamieniony na rok 607 (w roku 1943).
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Wielka Piramida i rok 607 przed Chr.?

Trzeba tu nadmienić, że choć C. T. Russell wyznaczał rok 606 przed 
Chr. do wyliczenia roku 1914 (i tak uczono w Towarzystwie Strażnica aż 
do roku 1943), to jednak na podstawie Wielkiej Piramidy wyliczano wtedy 
rok 607!

Zanim to opiszemy należy wspomnieć o dwóch postaciach.
Osobami wiodącymi prym w badaniach Wielkiej Piramidy w czasach 

C. T. Russella i J. F. Rutherforda byli bracia John i Morton Edgarowie. 
Wydali oni nawet książkę (trzy tomy) pt. Great Pyramid Passages 
(Przejścia Wielkiej Piramidy; tomy ukazały się w latach: 1910, 1913, 
1924), na którą Towarzystwo Strażnica powoływało się wielokrotnie (np. 
Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1927] s. 10, 67), a w niej 
wskazywano publikacje i osoby z tej organizacji.

Pierwszy z braci, John (ur. 1862), choć był wyznaczony w Testamencie 
C. T. Russella z roku 1907 na przyszłego członka Komitetu Redakcyjnego, 
to zmarł już w roku 1910, a więc przed pastorem (patrz Strażnica grudzień 
1916 s. 5 [ang. 01.12 1916 s. 5999, reprint].

Zaś Morton Edgar opuścił organizację zarządzaną przez J. F. 
Rutherforda po tym, gdy odrzuciła ona w roku 1928 naukę o Wielkiej 
Piramidzie. Morton zmarł w roku 1950, przynależąc do niezależnych od 
Towarzystwa Strażnica badaczy Pisma Świętego. Oto jak jeszcze za 
czasów J. F. Rutherforda organizacja polecała książkę braci Edgar:

.Kiedy się owe siedmdziesiąt lat zaczęło
W tym wypadku idzie o datę rozpoczęcia się siedmdziesięcio-letniego 

spustoszenia Judei, oraz rozstrzygnięcia czy to było spustoszenie czy 
niewola. Sprawa ta wystawia wiarę niektórych na próbę. Wyjaśnione to 
jest całkowicie i dostatecznie przez Pastora Russella w jego »Nadszedł 
Czas«, stronice 52, 53, oraz szczegółowo w napisanem przez doktora 
Johna i Mortona Edgara dziele »Przejścia Wielkiej Piramidy«, Tom II, 
strony 29-37; do tych dwóch dzieł odsyłamy naszego czytelnika. (...) Owe 
siedmdziesiąt lat były latami spustoszenia, nie niewoli. Wskazują na to 
zapiski historyczne Pisma Świętego (...) owe siedmdziesiąt lat nie zaczęło 
się aż dopiero po obaleniu ostatniego króla Sedekjasza, w roku 606 przed 
Chrystusem...” {Strażnica 15.07 1922 s. 211-212 [ang. 01.06 1922 s. 163- 
164]).

„Nie wszystkim z poświęconych znany jest cały układ chronologiczny 
obecnej prawdy. Z tego powodu, oraz dlatego, że buduje to i budzi
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natchnienie u każdego stworzenia w Jezusie Chrystusie, gdy się 
przypomina rzeczy Boże, przeto w artykule niniejszym przedstawiamy 
kilka danych od Boga paralelizmów (równoległych okresów czasu) 
chronologicznych. Wiele z dociekań, za pomocą których zostały one 
odkryte, przeprowadzili zmarły Brat Dr. John Edgar i Brat Morton Edgar, 
w Glasgowie, Szkocja, i ogłosili w swojej książce »Przejścia Wielkiej 
Piramidy, Tom 2«. Fundament położył Pastor Russell w pierwszych trzech 
tomach Wykładów Pisma Ś w ” (Strażnica 01.01 1923 s. 3 [ang. 15.11 1922 
s. 355]).

Interesujące jest to, że Wielka Piramida potwierdzała Towarzystwu 
Strażnica przede wszystkim rok 607 przed Chr., o którym dziś nadal uczą 
Świadkowie Jehowy.

Czyżby więc nadal w ich naukach pozostała wykładnia pochodząca z 
‘pogańskiej ’ Wielkiej Piramidy?

Oto jak opisuje to C. O. Jonsson:

„Skoro I wojna światowa wybuchła w roku 1914 i rok ten został uznany 
za koniec czasów pogan, więc chcąc zachować 2520 lat, ich początek 
należało przesunąć z roku 606 na 607 p.n.e. Chociaż niektórzy zwolennicy 
Towarzystwa już od dawna na to wskazywali, (zobacz na przykład przypis 
na s. 32 książki Johna i Mortona Edgar pt. »Great Pyramid Passages«, 
wyd. II, r. 1924), Towarzystwo Strażnica wprowadziło tę niezbędną 
poprawkę dopiero w roku 1943, w książce pt. „The Truth Shall Make You 
Free” (Prawda was wyswobodzi) na s. 239. Zobacz też »The Kingdom is at 
Hand«, [1944] s. 184”. (Kwestia czasów pogan. Krytyczna analiza 
chronologii Świadków Jehowy C. O. Jonsson, 2002 s. 29 [s. 31, wersja 
PDF]).

Rzeczywiście w książce braci Edgar wymieniono przede wszystkim rok 
607 przed Chr., jako wyznaczony przez piramidę:

„Znacznie więcej można by dodać do powyższego krótkiego przeglądu 
tego 70-letniego ogniwa w łańcuchu chronologicznym i potwierdzając 
nasze zrozumienie, że był to okres całkowitego spustoszenia, 
rozpoczynający się w 607 r. p.n.e. i kończący się w 537 r. p.n.e. Wielka 
Piramida jest całkowicie zgodna z tą interpretacją” (Great Pyramid 
Passages J. i M. Edgar, Glasgow 1924, Vol. II, s. 32 -  Much morę could 
be added to the above brief review o f this 70-year link in the chronological 
chain, and confirmatory o f our understanding that it was a period o f
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complete desolation, beginning in 607 B. C., and ending in 537 B. C. The 
Great Pyramid is altogether in accord with this interpretation).

Mało tego, przynajmniej jeden raz rok 607 przed Chr.Jako pochodzący 
z wymiarów Wielkiej Piramidy, pojawia się w publikacji Towarzystwa 
Strażnica i to w roku 1917:

„Jesień 607 prz. Ch. ... Spustoszenie Ziemi. (...) Przedziały Przejść 
Piramidy 19-46-48 (...)

Jesień 1914 R. P. (...) Koniec Czasów pogan (...) Przedziały Przejść 
Piramidy 19-48” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917] s. 68).

Widzimy, że tak jak rok 1914 (także rok 1874), tak i rok 607 przed 
Chr., potwierdzała Towarzystwu Strażnica Wielka Piramida.
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Boskie pochodzenie chronologii i zmiany jej o choćby
„jeden rok”

Interesujące jest to, że C. T. Russell zapewniał, iż jego chronologia ma 
Boskie pochodzenie, a zmiana jakiegokolwiek jej elementu o Jeden rok” 
rozbije całe dowodzenie. Niestety, jak widać, nie dość, że on sam 
powprowadzał i pozmieniał wiele nowych dat i obliczeń, to jego następcy 
kontynuowali to w jeszcze większym stopniu. Oto zapewnienia C. T. 
Russella:

„Nie ma potrzeby zmieniać wyliczeń, nawet nie powinniśmy tego robić, 
ponieważ to nie są nasze daty, lecz Boże” (ang. Strażnica 15.07 1894 s. 
1677 [reprint]).

„Gdybyśmy dodali jeden rok (...) Każdy łatwo pojmie, że taka zmiana 
popsułaby od razu całą zgodność tej równoległości. Gdybyśmy natomiast 
ujęli jeden rok w Chronologicznych obliczeniach, to zamieszanie byłoby 
tak samo wielkie...” (Nadszedł Czas 1919, 1923 [ang. 1889, 1927] s. 272).

„Harmonia proroczych okresów stanowi jeden z najmocniejszych 
dowodów poprawności naszej chronologii. Zazębiają się one jak tryby 
doskonałej maszyny (...) zmiana chronologii choćby o jeden rok 
zniszczyłaby całą harmonię” (ang. Strażnica 15.08 1904 s. 3415 [reprint]).

..Przesunięcie o dziewiętnaście lat, jak sugeruje to powyżej ów brat, czy 
choćby zmiana o jeden rok, wpłynęłyby na wszystkie proroctwa czasowe z 
III tomu Brzasku [Wykładów Pisma Świętego]. Okresy 1260, 1290, 1335 
oraz 2300 dni z Proroctwa Daniela zostałyby wykolejone, utraciłyby 
piękny związek wynikający z równoległości dyspensacji” (ang. Strażnica 
01.10 1904 s. 3438).

„Przypominamy wam znowu, że słabe punkty chronologii zostały 
uzupełnione różnymi proroctwami, które się z nimi zazębiają w tak 
znaczący sposób, że wiara w Chronologię staje się prawie wiedzą, iż jest 
ona poprawna. Zmiana jednego roku zakłóciłaby harmonię pięknych 
paraleli...” (ang. Strażnica 01.10 1907 s. 4067 [reprint]; te same słowa 
patrz ang. Strażnica 15.12 1913 s. 5368 [reprint]).

Słowa C. T. Russella powtórzono też w czasach prezesa J. F. 
Rutherforda, gdy już rozpoczęto zmiany chronologii (w roku 1922 r.
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zmieniono datę królowania Jezusa z roku 1878 na rok 1914, a także datę 
Jego inspekcji na ziemi z roku 1878 na rok 1918):

„Wiele lat temu Pastor Russell rozważał gruntownie to wszystko i 
oświadczył w artykule, który niedługo przedrukujemy, że zmiana o jeden 
rok zburzyłaby cały system chronologiczny” (Strażnica 01.08 1922 s. 236 
[ang. 15.06 1922 s. 187]).

Powyższe można też podsumować takim oto stwierdzeniem: 
początkowo badacze adwentowi dużo częściej dokonywali zmiany dat, gdy 
nic się nie wydarzyło, a z czasem raczej dokonywano reinterpretacji 
wydarzeń, choć i daty niejednokrotnie zmieniano. Szczególnie J. F. 
Rutherford znany był z zamiany lat (także wydarzeń), które były bardzo 
istotnymi w chronologii wprowadzonej przez Russella.

Prawie pomijamy w naszym opracowaniu wszelkie inne zapowiedzi 
(zmartwychwstanie, zabranie do nieba, Armagedon, inspekcja Chrystusa), 
które miały się wydarzyć w latach 1872-1881 (a także w latach 
późniejszych), bo jest ich sporo i musielibyśmy poświęcić im wiele uwagi. 
Te kwestie omówimy w przyszłości w innym opracowaniu.
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Niewidzialna i literalna obecność Chrystusa „na ziemi” 
czy obecność „w niebie” i „zwrócenie jego uwagi na 

sprawy ziemskie”?

C. T. Russell i Towarzystwo Strażnica, gdy jeszcze nauczano o 
obecności Chrystusa od roku 1874, twierdzili, że to było przyjście „na 
ziemię”.

Jednak w roku 1927 J. F. Rutherford zmienił tę koncepcję, twierdząc, 
że od roku 1874 Chrystus zainteresował się tylko naszym globem i swymi 
wiernymi, nie przybywając osobiście na naszą planetę. Tak naucza się w 
Towarzystwie Strażnica do dziś, tylko że zmieniono z czasem rok 1874 na 
rok 1914.

Literalna, choć niewidzialna, obecność Chrystusa „na ziemi”

Początkowo, jak wspomnieliśmy, Towarzystwo Strażnica przez długie 
lata uczyło o literalnej niewidzialnej obecności Jezusa „na ziemi” od roku 
1874. Oto kilka przykładowych tekstów:

„Obecność naszego Pana na ziemi rozpoczęła się od roku 1874 i trwać 
będzie aż do końca wieku Tysiąclecia. Wyraz parousia, obecność nie 
odnosi się jedynie do początku Tysiąclecia, lecz obecność Chrystusa i jego 
Kościoła trwać będzie przez całe tysiąc lat” (Świtanie Dnia Sądnego 1908 
s. 95; ed. 1917 s. 74).

„Wiara nasza, że Królestwo zaczęło się czyli weszło we władzę w 
kwietniu 1878 roku opiera się na tej samej podstawie co i nasza wiara w to, 
że Pan nasz zaczął być obecnym na ziemi w październiku 1874 roku i że w 
tym samym czasie rozpoczęło się żniwo” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 
[ang. 1891] s. 258).

„Pan Jezus obecny teraz na ziemi, objął osobiście swoje panowanie” 
(Strażnica 15.05 1922 s. 157).

„Pan Jezus jest teraz niewidzialnie na ziemi, ustanawiając swoje 
królestwo” (Strażnica 01.12 1922 s. 371).

parousia  naszego Pana, (obecność na zicmil rozpoczęła się od roku 
1874 i trwać będzie aż do końca wieku Tysiąclecia. Wyraz ten parousia, 
nie odnosi się jedynie do tego małego okresu obecności w początkach
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Tysiąclecia, lecz parousia Chrystusa i jego Kościoła trwać będzie całe 
tysiąc lat” (Co mówi Pismo Święte o powrocie naszego Pana? -  Jego 
parousia, epifania i apokalupsis 1920, 1923 s. 59 [ang. 1900, 1914 s. 65]).

„Prawda, że ZŁOTY WIEK popiera to, że Jezus Chrystus powrócił na 
ziemię w 1874 roku, i że Jego królestwo na naszych oczach jest 
budowane” (ang. Złoty Wiek 25.03 1925 s. 407).

„Stosując tą samą regułę, dzień za rok, 1335 dni po R. P. 539 
sprowadza nas do R. P. 1874, w którym to czasie, według chronologii 
biblijnej, Pan po raz wtóry przyszedł na ziemię. (...) Czas obecności 
naszego Pana datuje się od R. P. 1874, jak powyżej udowodniono” (Harfa 
Boża 1921 s. 238-239).

Jeszcze w edycji z roku 1930, w cytowanej książce pt. Harfa Boża, 
nadal tak uczono, jak we wcześniejszych nakładach z roku 1921, 1924, 
1925 i 1929.

Porównajmy tu też dwa prawie identyczne fragmenty. Jeden z tomu pt. 
Harfa Boża (1921), a drugi z przytaczanego dzieła pt. Stworzenie (1928 
[ang. 1927]).

Harfa Boża 1921 Stworzenie 1928
„Stosując tą samą regułę, dzień za 
rok, 1335 dni po R. P. 539 
sprowadza nas do R. P. 1874, w 
którym to czasie, według 
chronologii biblijnej, Pan po raz 
wtórv przyszedł na ziemie” ts. 238- 
239).

„Stosując tę samą regułę, mianowicie 
dzień za rok, 1335 dni od r. P. 539 
przywodzą nas do r. P. 1874, w 
którym to czasie, według chronologii 
biblijnej, zaznaczyła się wtóra 
obecność naszego Pana” (s. 341- 
342).

Widzimy tu, że w drugim tekście nie znajdujemy już słów „przyszedł 
na ziemię”, bo publikacja ta właśnie zmieniała dawną naukę.

Zwrócenie uwagi na ziemię, a nie powrót na nią

Oto słowa z publikacji, która w roku 1927 wprowadzała nową 
wykładnię o tym, że Chrystus nie powrócił na ziemię w roku 1874, tylko 
się nią wtedy szczególnie zainteresował:
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„Obecność Pańska była trudna do wytłumaczenia, a tem bardziej 
trudniejsza do czystego wyrozumienia. Wielu pracowało pod mniemaniem, 
że Pan Jezus musi być obecny osobiście w sąsiedztwie naszej ziemi. Takie 
mniemanie jest nierozsądne. Odległość w tym względzie nie może być 
przeszkodą dla Pana. On może przebywać w Plejadach i kierować 
sprawami na ziemi tak samo, jakby się na niej znajdował. My rozumiemy, 
że obecność Pańska poczęła się objawiać około roku 1874; że On objął 
Swą władzę i moc i rozpoczął panowanie w roku 1914; i że On przyszedł 
do Swej świątyni w roku 1918. Ktoś w swem zamieszaniu się zapytał: 
»Czy Pan przyszedł na ziemię w roku 1874 i znowu musiał wracać do 
nieba w celu zrzucenia djabelskiej organizacji i znowu powracać w roku 
1914, odejść powtóre i znowu powrócić w roku 1918?« Rzeczywiście nie. 
Nie byłoby żadnej potrzeby postępować w ten sposób” (Strażnica 01.07 
1927 s. 195 [ang. 01.06 1927 s. 163]).

„Pismo Święte wykazuje, że obecność Pańska rozpoczęła się około 
roku 1874. To bvł czas, w który On począł zwracać Swa uwagę do 
przygotowania swych świętych i przywrócenia im prawdy, a także 
przygotowywał się na strącenie Djabła. Podczas wykonywania tego dzieła, 
Pan Jezus znajdował się po prawicy Jehowy Boga, a równocześnie obecny 
na ziemi, ponieważ kierował sprawami Swego kościoła (...) Koniec świata 
nadszedł w roku 1914. Jezus wtedy był obecny, a nawet był obecny od 
roku 1874” {Strażnica 01.07 1927 s. 196 [ang. 01.06 1927 s. 163-164]).

„Przez ten okres czasu, Jezus Chrystus musiał być obecny. Ta obecność 
jednak nie oznacza, że On musiał pozostawić niebiosa, a być na ziemi; lecz 
jak wynika jest widocznem, że tylko Jego uwaga była zwrócona w celu 
wybrania Jego prawdziwych naśladowców, oraz w przygotowaniu 
warunków do objęcia spraw światowych. Dowody biblijne świadczą, że 
okres Jego obecności, czyli dzień przygotowania Pańskiego, rozpoczął się 
w roku 1874; i trwa nadal. Zatem wtóre przyjście Pańskie rozpoczęło się w 
roku 1874...” {Stworzenie 1928 [ang. 1927] s. 327-328).

Później, już po odrzuceniu roku 1874, Towarzystwo Strażnica nadal 
zachowało swoją koncepcję paruzji, jako „zwrócenie uwagi” na ziemię, ale 
już od roku 1914. Oto przykłady z niedawnych publikacji:

„Rok 1914 znamionuje przeto powrót Chrystusa. (...) Powrót jego 
odnosi się zatem szczególnie do zwrócenia jego uwagi na sprawy 
ziemskie” {Co jest prawda? 1932 s. 47-48; Złoty Wiek 15.01 1933 s. 27).
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„Dalszy dowód na to, że Chrystus miał działać w roli Króla i być 
»ohecny« w sensie zwracania uwagi na sprawy ziemskie oraz sprawowania 
tu królewskiej władzy, znajdujemy także w innym obrazie...” (Strażnica 
Rok XCVI [1975] Nr 17 s. 21).

„(...) powrót Chrystusa nie oznacza literalnego powrotu na ziemię. 
Oznacza raczej rozpoczęcie królowania nad ziemią i zwrócenie na nią 
szczególnej uwagi. Nie musi w tym celu opuszczać swego niebiańskiego 
tronu i literalnie schodzić na ziemię. (...) z Biblii wynika, że w roku 1914 
n.e. nastał wyznaczony przez Boga czas, żeby Chrystus powrócił i zaczął 
panować” (Będziesz mógł żyć wiecznie na ziemi 1984 s. 146-147).

„Ponadto z czasem zrozumieli, iż właśnie w roku 1914 rozpoczęła się 
niewidzialna obecność Chrystusa, która nie oznacza jednak, że powrócił 
osobiście w pobliże ziemi (choćby niewidzialnie), lecz że skierował na nią 
uwagę jako panujący Król” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele Królestwa 
Bożego 1995 s. 137).

„Przyjście Jezusa nie musi oznaczać, że on się gdzieś fizycznie 
przemieszcza. Przychodzi raczej w tym sensie, że zaczyna zwracać 
szczególna uwagę na ludzkość lub swoich naśladowców, między innymi 
po to, by ich osądzić. W ten właśnie sposób przyszedł w roku 1914, kiedy 
wstąpił na tron i zaczął być obecny jako Król” (Strażnica Nr 5, 2004 s. 16).

Widzimy z powyższego, że Towarzystwo Strażnica miało aż trzy różne 
nauki dotyczące niewidzialnej paruzji Chrystusa:

obecność literalna na ziemi, choć niewidzialna, od roku 1874;
obecność w niebie i zwrócenie uwagi na ziemię od roku 1874;
obecność w niebie i zwrócenie uwagi na ziemię od roku 1914.

Ciekawe jest to, że jeszcze w roku 1928, jakby z rozpędu, padła 
przynajmniej jeden raz wypowiedź o „nawiedzeniu naszej ziemi”:

„»Co jest znakiem obecności (parousia) twojej i dokonania świata?« 
Jezus odpowiedział w wierszu 7-ym, wskazując na czas, który nawiedził 
naszą ziemię od roku 1914...” {Złoty Wiek 01.08 1928 s. 229).
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Nowe wydarzenia dla roku 1914

Po śmierci C. T. Russella jego następca J. F. Rutherford zmienił wiele 
nauk i elementów chronologii pozostawionych przez pastora, nie tylko 
dotyczących roku 1874 i 1914.

Raymond Franz, były członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, 
tak to skrótowo podsumował:

„W drugiej połowie prezesury Rutherforda większość dawnych 
proroctw, tak energicznie propagowanych w pierwszej połowie jego 
urzędowania, zostało stopniowo zarzuconych lub też powiązanych z inną 
datą.

I tak, początek »dni ostatnich« został przeniesiony z roku 1799 na 1914.
Rozpoczynająca się z rokiem 1874 obecność Chrystusa również została 

przeniesiona na rok 1914 (podobnie jak to zrobiono w 1922 roku z 
oficjalnym rozpoczęciem czynnego panowania Chrystusa w Jego 
Królestwie, przy czym początek tego panowania ogłaszano wcześniej na 
rok 1878).

Początek zmartwychwstania przeniesiono z roku 1878 na 1918.
Przez pewien okres czasu utrzymywano nawet, że rok 1914 był 

»końcem świata« w tym sensie, że Bóg »w sensie prawnym« odjął 
narodom ich dzierżawę władzy nad światem. Ten pogląd również 
zarzucono, a »koniec świata« lub »zakończenie systemu rzeczy« (jak 
oddano to w Przekładzie Nowego Świata) uznano teraz za sprawę 
przyszłości.

Odnośnie wydarzeń uważanych za zaistniałe w sposób niewidzialny, 
ich przyjęcie oczywiście zależało całkowicie od wiary w przedstawiane 
interpretacje. Po jednym ze spotkań Ciała Kierowniczego, na którym 
poddano dyskusji czasowe proroctwa i zmiany w ich zakresie, Bill Jackson 
powiedział do mnie z uśmiechem: »Zwykle mówiliśmy, po prostu weź 
datę stąd i przenieś ją tam«” {Kryzys sumienia R. Franz, 2006 s. 278).

Dziś dla Świadków Jehowy rok 1914 nie jest datą „końca”, lecz 
początku „czasu końca”, „czasów ostatecznych”, „dni ostatnich”. Zupełnie 
inaczej niż było kiedyś:

„Nie widzimy powodu do zmiany obliczeń, nie możemy też ich 
zmienić, nawet gdybyśmy chcieli. Wierzymy, że są one datami Bożymi, 
nie naszymi. Pamiętajmy jednak, że koniec roku 1914 nie jest datą 
początku, lecz data końca czasu ucisku” (ang. Strażnica 15.07 1894 s. 1677
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[reprint]; cytat za Kryzys sumienia R. Franz 2006, s. 219 [tam też 
fotokopia]).

Towarzystwo Strażnica tak oto kiedyś opisało tę zmianę:

„Przed tym czasem kościół Boży stosował proroctwo z Ew. Mateusza 
do wydarzeń od roku 1874 do 1914. Dopiero po roku 1918 zrozumiał lud 
Boży, że te wydarzenia miały miejsce od roku 1914, tem samem więc 
pieczęcie zostały otworzone klasie Janowej, to jest ostatkowi, dopiero po 
roku 1918; w samej rzeczy bardzo mało zrozumiano przed rokiem 1922” 
(Światło 1930, t. 1, s. 70-71; por. podobne słowa Strażnica 01.03 1939 s. 
78 [ang. 15.06 1938 s. 189]).

Kolejnym etapem w ‘korygowaniu’ roku 1914 było dodanie do niego 
„pokolenia, które nie przeminie”.

Właśnie, gdy oczekiwany „koniec” nie nastał, ani w latach 1914-1918, 
ani w roku 1925, przyszedł czas na nową koncepcję. Pojawiła się ona w 
roku 1926. Mamy tu na myśli kwestię „pokolenia roku 1914”.

Raymond Franz, były członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, 
tak wspomina wprowadzenie tej nauki:

„Około 70 lat temu, w piśmie The Golden Age (Złoty Wiek) z 20 
października 1926 roku, połączono słowa Jezusa o »tym pokoleniu« z 
rokiem 1914 (to samo uczyniono w dalszych numerach Strażnicy). Około 
dwudziestu pięciu lat później w Strażnicy angielskiej z 1 czerwca 1951 
roku stwierdzono: »Stąd nasze pokolenie jest tym pokoleniem, które 
zobaczy początek i koniec tego wszystkiego, włącznie z Armagedonem«. 
W Strażnicy angielskiej z 1 lipca 1951 roku »to pokolenie« znowu 
połączono z rokiem 1914. Na temat Mateusza 24:34 powiedziano tam:

»Właściwym znaczeniem tych słów jest, ponad wszelka wątpliwość, to 
znaczenie, zgodnie z którym ‘pokolenie’ rozumie się w jego zwyczajnym 
sensie, jak u Marka 8:12 i w Dziejach 13:36, to znaczy jako ludzi żyjących 
w danym okresie czasu«.

I dodano:
»Dlatego znaczy to, że od. roku 1914 pokolenie nie przeminie aż się to 

wszystko spełni, pośród czasu wielkiego ucisku«.
Odtąd przez ponad czterdzieści lat Towarzystwo Strażnica 

przypisywało słowu »pokolenie« zawartemu w Mateusza 24:34 znaczenie 
czasowe. Wielokrotnie wskazywano na fakt starzenia się ludzi, których 
pokoleniowo można było wiązać z rokiem 1914, jako na wyraźny dowód
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tego, że pozostały czas jest krótki” (Kryzys Sumienia R. Franz, 2006 s. 
309-310).

Kwestię „pokolenia roku 1914” opisaliśmy szczegółowo w książce pt. 
„Pokolenie roku 1914” i oczekiwania Świadków Jehowy (2015) i do niej 
odsyłamy zainteresowanych, bo tematyka ta nie wiąże się ściśle z 
początkowymi naukami Towarzystwa Strażnica, którymi się tu zajmujemy. 
C. T. Russell uczył o „pokoleniu roku 1878” (patrz podrozdział Dodanie 
okresu 36,5 lub 37,5 lat do roku 1878).

Dziś rok 1914 wyznacza Towarzystwu Strażnica przede wszystkim 
takie oto wydarzenia:

„początek dni ostatnich”;
„ustanowienie Królestwa”;
„początek dnia Pańskiego (Obj. 1:10)”;
„obecność Chrystusa”;
„koniec »siedmiu czasów« (Dn 4)”;
„koniec »wyznaczonych czasów narodów« (Łk 21:24)” (Skorowidz do 

publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000 2003 s. 96, 101).

Dwa ostatnie wymienione ‘końce’ wydarzeń sięgają początkowej 
interpretacji Towarzystwa Strażnica, choć spełnienie tego proroctwa 
inaczej wtedy rozumiano, jak widzieliśmy z wcześniej przedstawionego 
materiału. Pozostałe wydarzenia zupełnie odmiennie rozumiano kiedyś i 
inne przypisywano im daty.

Aby wskazać Świadkom Jehowy, jak ważną datą jest rok 1914, 
Towarzystwo Strażnica powiązało z tym rokiem daleko więcej wydarzeń, 
niż te które wymieniliśmy. Oto spis wszystkich, które wymienia skorowidz 
do publikacji Świadków Jehowy:

1914:
„czas wyznaczony” (Dn 11:29): (...)
„dopełni się święta tajemnica” (Obj 10:7): (...)
„góra drzew oliwnych rozstąpi się ” (Za 14:4): (...)
Jehowa przychodzi „jako siłacz” (Iz 40:10): (...) 
kiedyś uważany za początek wielkiego ucisku: (...) 
koniec „siedmiu czasów” (Dn 4): (...) 
koniec „wyznaczonych czasów narodów” (Łk 21:24): (...)
„korzeń Jessego będzie stał jako sygnał” (Iz 11:10): (...)
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'królowie zajmują pozycje przeciw Jehowie i Jego pomazańcowi ’ (Ps
2:1, 2) : (...)

król północy 'wyrusza znowu na południe ’ (Dn 11:29): (...)
niebiańska niewiasta rodzi syna (Obj 12:1-5): (...)
początek „czasów przywrócenia wszystkiego ” (Dz 3:21): (...)
początek dnia Pańskiego (Obj 1:10): (...)
początek dni ostatnich: (...)
rozpoczęcie pory żniwa (Mt 13; Obj 14): (...)
Sziło uzyskuje prawo do „posłuszeństwa ludów ” (Rdz 49:10): (...) 
ustanowienie Królestwa: (...)
zaczyna się spełniać wizja przemienienia (Mt 17; Mk 9; Łk 9): (...)
1914-1918:
1260 dni (Obj 11:3): (...)
'czas, czasy i pół czasu ’ (Dn 7:25; 12:7): (...)
„czterdzieści dwa miesiące” (Obj 11:2; 13:5): (...) 
pojawienie się siódmej głowy bestii (Obj 13): (...) 
pojawienie się stóp posągu ze snu Nebukadneccara (Dn 2:33, 41-43): 

(...)
1914-1919:
oczyszczenie ostatka (Mai 3:1-4): (...)
'prawdziwy Pan i posłaniec przymierza ’ dokonują inspekcji świątyni 

duchowej (Mai 3:1): (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 
1986-2018; zamieszczony na płycie Watchtower Library, hasło: Daty 
o znaczeniu proroczym).

Widzimy z powyższego, że dla przykrycia tego, iż nie wypełniło się nic 
z tego co wyznaczało i oczekiwało Towarzystwo Strażnica w roku 1914, 
wytypowano wiele innych wydarzeń połączonych z tą datą, które mają 
zrekompensować Świadkom Jehowy dawne rozczarowanie. Dodano też do 
roku 1914 okres „tego pokolenia”, a z czasem i ‘podwójnego’ pokolenia.

Poniżej pokazujemy, jak zmieniano w latach 1926-1934 naukę o 
obecności Chrystusa w roku 1874, na powrót (obecność) w roku 1914. W 
tych latach, w rozmaitych publikacjach Towarzystwa Strażnica, występują 
różne daty. Nie wiadomo jak wtedy Świadkowie Jehowy je godzili w 
swych myślach i dociekaniach.

Rok 1874 (1875 lub 1878)

„Według chronologji i proroctw Pisma Św. powrót naszego Pana 
nastąpił w końcu roku 1874 lub na początku 1875. Obecność Jego
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oczywiście jest niewidzialna dla ludzi. Nie mogę teraz przytoczyć 
dowodów obecności Pańskiej, stwierdzam tylko, że on jest obecny od roku 
1874” (Złoty Wiek 15.01 1927 s. 227, art. Wykład, wygłoszony 7 czerwca 
1926 r. z radjostacji Iberika w Madrycie).

W angielskiej publikacji zamieszczono ten sam tekst, ale pominięto w 
nim słowa „lub na początku 1875”, pozostawiając tylko rok 1874 (patrz 
ang. Złoty Wiek 22.09 1926 s. 822).

„Wtóra obecność Chrystusa datuje się od roku 1874. Od tego czasu i 
dalej wiele prawd, które były ukryte przez nieprzyjaciela, onego Szatana, 
poczęło być przywracane rzetelnemu Chrześcijaninowi” (Stworzenie 1928 
[ang. 1927] s. 140).

„(...) od czasu wtórej obecności Pańskiej w 1874, djabeł używał 
Papieskiego ustroju jako głównego czynnika do sprzeciwiania się 
Królestwu Bożemu” (Strażnica 15.11 1930 s. 339 [ang. 15.09 1930 s. 275).

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

„Pismo Św. dowodzi, że wtóra obecność Pana Jezusa Chrystusa 
rozpoczęła się w przybliżeniu około 1878 roku Pańskiego” (Strażnica 
15.12 1931 s. 383 [ang. 15.09 1931 s. 283]).

„Według danej obietnicy z przyjściem Chrystusa rzetelnym 
poszukiwaczom prawdy poczęło przyświecać na Słowo Boże większe 
światło (Przypowieści Salomonowe 4:18; 1 List do Koryntian 10:11). 
Wtóra i niewidzialna obecność Chrystusa datuje się od roku tysiąc 
osiemset siedmdziesiątego czwartego. Od tego czasu i dalej wiele prawd, 
długo zakrytych przez nieprzyjaciela, onego szatana, zaczęło być 
przywracane rzetelnemu chrześcijaninowi” (Strażnica 01.05 1934 s. 141 
[ang. 01.06 1933 s. 174]).

Rok 1914

„Za pierwszem przyjściem Chrystus był pomazanym Królem. On objął 
Swoją moc i rozpoczął Swoję działalność jako Pomazaniec Boga aż za
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wtórem przyjściem, mianowicie w roku 1914” (Strażnica 15.10 1926 s. 
309 [ang. 15.09 1926 s. 277]).

„Z przyjściem Chrystusa Jezusa w roku 1914 Szatan i jego demoniczne 
chóry zostały strącone z nieba na ziemię (Psalm 110:5; Objawienie 12:9)” 
{Wyzwolenie 1928, 1929 s. 298 [ang. 1926 s. 294]).

„Słowa »ujrzy go« [Ap 1:7] mają to samo znaczenie t. j. że ludzie 
zobaczą czyli rozeznają obecność Jezusa w obłokach, w niepokoju i 
ucisku, a to rozpoczęło się w roku 1914 i trwać będzie nadal aż ostateczna 
walka Armagiedonu, która nastąpi w niedalekiej przyszłości, zwróci 
szczególną uwagę ludzi...” {Złoty Wiek 15.05 1928 s. 158). Patrz też ang. 
Strażnica 15.02 1928 s. 54; Złoty Wiek 15.07 1928 s. 219.

„Inne orzeczenia Pisma Św., na które wskazałem przy innej 
sposobności pokazują, że wtóre przyjście Pana rozpoczęło się w roku 
1914, gdy objął swoją moc jako Król, i że przyjście Pana do świątyni 
Jehowy miało miejsce wiosną 1918 r.” {Zycie i zdrowie 1932 s. 15).

„Fakty wskazują, że jesień 1914 roku znamionuje przyjście Pana Jezusa 
i objęcie przezeń władzy królewskiej. (...) Rok 1914 znamionuje zatem 
wtóre przyjście Pana Jezusa Chrystusa, Króla chwały” {Odbudowa świata 
1934 s. 10, 48).

„Przed rokiem 1914 i w kolejnych latach myśleliśmy, że powrót 
naszego Pana datował się od roku 1874 i uznaliśmy za coś oczywistego, iż 
paruzja lub obecność naszego Pana datowała się od tego czasu. Zbadanie 
wersetów zawierających słowo paruzja wskazuje, że obecność Pana nie 
mogła datować się wcześniej niż w roku 1914” (ang. Złoty Wiek 14.03 
1934 s. 380 -  Prior to 1914 and years thereafter we thought that our 
Lord’s return dated from 1874; and we took it for granted that the 
parousia or presence o f our Lord dated from that time. An examination o f 
the scriptures containing the word parousia shows that the presence o f the 
Lord could not datę prior to 1914).

Widzimy z tego, że w latach 1926-1934 w publikacjach Towarzystwa 
Strażnica panował bałagan. Pojawiały się najróżniejsze daty dotyczące 
powrotu Chrystusa: 1874, 1875, 1878 i 1914.

Dopiero po roku 1934 definitywnie zerwano z latami 1874-1878 i 
pozostawiono tylko rok 1914.
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Oto jak lakonicznie opisano zmianę omawianej nauki, a potem 
wskazano na wydaną kilkanaście lat później książkę o obecności Chrystusa 
od roku 1914:

„Ponadto z czasem zrozumieli, iż właśnie w roku 1914 rozpoczęła się 
niewidzialna obecność Chrystusa...” (Świadkowie Jehowy -  głosiciele 
Królestwa Bożego 1995 s. 137).

„Pilnie wyczekując drugiego przyjścia Jezusa Świadkowie Jehowy 
podawali przypuszczalne daty, które później okazały się błędne. Z tego 
powodu niektórzy nazywają ich fałszywymi prorokami” (Przebudźcie się! 
Nr 4, 1993 s. 4).

„Wydana przez Towarzystwo Strażnica w roku 1943 książka »Prawda 
was wyswobodzi« zawierała chronologię (...) Ustaliła też początek 
obecności Chrystusa na rok 1914 n.e., a nie 1874” (Strażnica Rok XCVI 
[1975] Nr 21 s. 16).

„W Strażnicy oraz innych publikacjach Świadkowie Jehowy 
wielokrotnie przedstawiali biblijne dowody, iż obecność Chrystusa trwa od 
roku 1914” {Strażnica Nr 5, 1997 s. 10).

Wynika z tego, że Towarzystwo Strażnica samo nie wie, kiedy zmieniło 
naukę o obecności Chrystusa, z roku 1874, na rok 1914. Czy w roku 1926, 
czy w 1934, czy w 1943, czy wreszcie „z czasem”.

Zaznaczyć tu trzeba, że cytowany fragment z angielskiego Złotego 
Wieku z roku 1934 nigdy nie ukazał się w języku polskim, a książka pt. 
„Prawda was wyswobodzi ” została wydana w naszym języku dopiero w 
roku 1946. To jeszcze bardziej gmatwa czas zmiany daty paruzji.

Cóż z tego, że „Świadkowie Jehowy wielokrotnie przedstawiali biblijne 
dowody, iż obecność Chrystusa trwa od roku 1914”?

Przecież to samo zdanie można by sparafrazować, przystosowując je do 
roku 1874: „Świadkowie Jehowy wielokrotnie przedstawiali biblijne 
dowody, iż obecność Chrystusa trwa od roku 1874”. I tak rzeczywiście 
pisali.

Jedno jest pewne, nie może być zaliczana do wiarygodnych organizacja 
religijna, która najpierw zapewniała, iż ..niezbite fakty wykazują, że »czas 
końca« zaczął się w 1799 roku; wtóra obecność Pańska zaczęła się w 1874 
r., że żniwo zaczęło się potem i większe światło wyszło ze Słowa Bożego” 
{Strażnica 15.04 1922 s. 121 [ang. 01.03 1922 s. 73]), a później te nauki 
zmieniła.
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Interesujący jest też fakt, że jak na potwierdzenie roku 1799 („czas 
końca”) i 1874 (obecność Chrystusa) przywoływano liczne wynalazki, 
świadczące o błogosławieństwie Bożym, to dla tych samych wydarzeń, 
umiejscowionych już w roku 1914, przytaczano jako dowody zupełnie inne 
znaki (wojny, mory, głody, trzęsienia ziemi):

„Wydarzenia wojny światowej, głody, mory i wielki ucisk, jakie w roku 
1914 i w następnych latach nawiedzały narody ziemi, jasno dowiodły, że 
Chrystus powrócił i że jego Królestwo nastało” {Królestwo nadzieja świata 
1931 s. 8).

„Lata mijały, a lud Jehowy nieustraszenie obwieszczał dobrą nowinę, 
chociaż wybuchały bezprzykładne wojny, miały miejsce klęski głodu, 
trzęsienia ziemi i inne wydarzenia stanowiące od roku 1914 »znak« 
zapowiedzianej »obecności« Chrystusa z władzą Królestwa (Mat. 24:3- 
14)” {Strażnica Rok CV [1984] Nr 21 s. 14).

„Podczas obecności Jezusa ludzie na ziemi mieli być świadkami wielu 
dramatycznych wydarzeń. Jezus zapowiedział, że gdy zacznie już 
królować w niebie, na naszym globie nastaną wojny, klęski głodu, 
trzęsienia ziemi, zarazy i bezprawie (Mateusza 24:7-12; Łukasza 21:10, 
11). (...) Dowody obecności Chrystusa oraz gniewu Szatana są dziś 
wszędzie widoczne. Występują na całym świecie w niespotykanej 
wcześniej skali, zwłaszcza od roku 1914, uznawanego przez historyków za 
punkt zwrotny” {Strażnica 01.01 2008 s. 8).
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Kalendarium wydarzeń i oczekiwań

W rozdziale tym skrótowo wymieniamy te wydarzenia, proroctwa, daty 
i osoby, które omawialiśmy we wszystkich rozdziałach naszego 
opracowania (patrz też uwaga zamieszczona poniżej).

1642-1727 -  Newton pisze, że Pan powróci „niewidzialny dla 
śmiertelnych”.

1701- Fleming (1660-1716) wyznacza rok 1794 (Rewolucja 
Francuska).

1782 -  Miller rodzi się.
1794 -  „Czas końca” według Fleminga (1260 lat po 360 dni, lata 552- 

1794).
1796 -  Bell wyznacza rok 1797 (upadek papiestwa).
1798 -  Papież Pius VI zostaje ‘aresztowany’ i wywieziony z Rzymu. 
1798 -  Rok ten staje się początkiem „czasu końca” (badacze 

adwentowi).
1798 -  King wyznacza rok 1798 (1260 lat, lata 538-1798).
1799 -  Rok ten staje się dla Russella początkiem „czasu końca” (patrz

1890).
1810 -  Brown wyznacza rok 1843.
1818 -  Miller wyznacza 1843 r. i 2300 wieczorów i poranków (powrót

Pana).
1819 -  Haywood wyznacza rok 1874 (1290 lat od 584 r.).
1823 -  Brown wyznacza 2520 lat i (604 przed Chr. -  1917 po Chr.).
1824 -  Barbour rodzi się.
1826 -  Na konferencji w Albury „czasy pogan” połączono z 2520

latami.
1827 -  Drummond wyznacza rok 1798 (poprzez 2520 lat).
1827 -  Ellen G. White rodzi się.
1828 -  Drummond głosi o niewidzialnym powrocie Chrystusa.
1835 -  Irwingianie ogłaszają powrót Pana na ten rok (później inne

daty).
1836 -  Bengel zapowiada na ten rok powrót Chrystusa.
1836 -  Keith rodzi się, wynalazca „obecności” Pana w środowisku 

Barboura.
1840 -  Miller wyznacza czasy pogan (2520 lat, 677 r. p.n.e. do 1843 r.). 
1843/44 -  Miller oczekuje na ‘koniec’ (patrz 1818).
1843/44 -  E. White oczekuje na ‘koniec’ i rozgłasza go.
1843/44 -  Storrs i Barbour oczekują na powrót Pana.
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1844 -  Elliot wyznacza rok 1914 i „czasy pogan”.
1844 -  Rok, do którego pierwotnie dodano 30 lat, otrzymując 1874 r. 
1844 -  Habershon wyznacza rok 1919 na koniec „czasów pogan”. 
1845/54 -  Wszystkie te lata były wyznaczane na powrót Chrystusa. 
1849 -  Miller umiera.
1849 -  Seeley wyznacza rok 1914 i „czasy pogan”.
1850 -  Bickersteth wyznacza rok 1918 (nawet przed 1850).
1852 -  Russell rodzi się.
1853 -Marsh naucza, że czas końca to okres 75 lat (1798-1873).
1855 -  Było już wtedy 25 podziałów wśród badaczy adwentowych.
1856 -  Seiss uczy o dwóch fazach powrotu Pana (niewidzialnej i

widzialnej).
1858/59 -  Powstaje Ruch Okrzyku Północy (Barbour).
1859 -  Taylor twierdzi, że Wielka Piramida pochodzi od Noego.
1859 -  Shimeall wyznacza 2520 lat (652 p.n.e.-1868 n.e.).
1864 -  Wydano Emphatic Diaglott, a którym pojawia się słowo 

„obecność”.
1864 -  Ch. P. Smyth, ogłasza powrót Chrystusa na 1881 r.
1864/66 -  Cummings i Elliot wyznaczyli powrót Pana na te lata.
1867 -  Brewer, Decker, Cummings i Shimeall wyznaczyli powrót Pana

na ten rok.
1868 -  Shimeall wyznacza na ten rok koniec 2520 lat (od 652 r. p.n.e.). 
1868/69 -  Russell poznaje adwentystę Wendella.
1869 -  Rutherford rodzi się.
1870 -  Seiss wyznacza powrót Pana na ten rok.
1870 -  Seiss wyznacza rok 1914 jako znamienny.
1870 -  Storrs i Rice oczekują na powrót Pana.
1870 -  Russell poznaje Storrsa (wpierw jego pismo Bibie Examiner). 
1870 -  The Prophetic Times wyznacza koniec „czasów pogan” na 

1922 r.
1870 -  Barbour wydaje książkę Corning o f the Lord in 1873, or The 

Midnight Cry.
1871/72 -  Russell poznaje Stetsona.
1872 -  Mija 6000 lat od stworzenia Adama (późniejsza nauka

Russella).
1873 -  Barbour wydaje pismo The Midnight Cry (patrz 1875).
1873 -  Mija 6000 lat od stworzenia Adama (nauka Barboura).
1873 -  Wendell oczekuje na powrót Pana i umiera (nauczyciel

Russella).
1873 -  Shimeall (zm. 1874) pisze, że wierzył w niewidzialny powrót 

Pana, ale odrzucił ten pogląd.
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1873/1875 -  Lata wyznaczane na powrót Pana (np. środowisko 
Barboura).

1874 -  Rok, który powstał z dodania 30 lat do 1844 r.
1874 -  Rok, do którego pierwotnie dodano 40 lat otrzymując 1914 r.
1874 -  Rok niewidzialnego powrotu Pana (lub też 1875).
1875 -  Barbour wydaje pismo Zwiastun Poranka (patrz 1873).
1875 -  Keith odkrywa naukę o niewidzialnej obecności Chrystusa.
1875 -  Barbour przyjmuje rok 1914 (koniec „czasów pogan”).
1875 -  Barbour podaje pierwszy raz rok 606 przed Chr.
1875 -  Barbour uczy, że w tym roku nastąpiło niewidzialne 

zmartwychwstanie.
1875 -  Barbour przyjmuje naukę o niewidzialnej obecności Chrystusa. 
1875 -  Storrs naucza by badać Wielką Piramidę.
1875 -  Russell przyjmuje naukę o niewidzialnym powrocie Chrystusa.
1876 -  Barbour w styczniu potwierdza rok 1914 przez Wielką

Piramidę.
1876 -  Russell poznaje w styczniu Zwiastun Poranka Barboura.
1876 -  Russell latem poznaje osobiście Barboura.
1876 -  Russell przyjmuje rok 1874 (powrót Chrystusa).
1876 -  Russell przyjmuje rok 1914 (koniec „czasów pogan”).
1876 -  Russell pisze swój pierwszy artykuł w piśmie Storrsa.
1877 -  Russell wraz z Barbourem wydają książkę Trzy światy.
1877 -  Barbour i Russell uczą o niewidzialnym zmartwychwstaniu od 

1875 r.
1877 -  Russell wydaje pierwszą broszurę Cel i sposób powrotu naszego 

Pana.
1877 -  Russell uczy o dwóch fazach powrotu Pana, niewidzialnej i

widzialnej.
1878 -  Russell oczekuje zabrania do nieba.
1878 -  Russell naucza, że zaczęło się niewidzialne zmartwychwstanie.
1879 -  Storrs i Stetson umierają (nauczyciele Russella).
1879 -  Russell latem rozstaje się z Barbourem i Zwiastunem Poranka. 
1879 -  Russell zaczyna w lipcu wydawać Strażnicę.
1880/81 -  Russell zaczyna pisać o Wielkiej Piramidzie.
1881 -  Russell odrzuca dwufazowy powrót Pana (patrz 1856, 1877). 
1881 -  Smyth na podstawie Wielkiej Piramidy oczekiwał powrotu 

Pana.
1881 -  Powstaje Towarzystwo Traktatowe -  Strażnica Syjońska (prezes 

Conley; sekretarz-skarbnik Russell).
1881 -  Russell oczekuje zabrania do nieba.
1881 -  Russell naucza, że zakończyć się miało powołanie do 144 000.
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1881 -  Paton i Rice opuszczają Russella.
1882 -  Jones opuszcza Russella, także Keith po tym roku.
1884 -  Zarejestrowano Towarzystwo Traktatowe -  Strażnica Syjońska 

(prezes Russell).
1886 -  Guinness wyznacza rok 1915 i 1923.
1886/1904 -  Russell wydaje sześć tomów Wykładów.
1889 -  Russell pierwszy raz wymienia rok 1915 jako koniec „czasów

pogan”.
1890 -  Russell zmienia rok 1798 na 1799 (czas końca).
1891 -  Russell w tomie trzecim opisuje chronologię według Wielkiej

Piramidy.
1892 -  Mann (wiceprezes od 1884 r.) opuszcza Russella.
1902 -  Russell zaczyna wydawać Emphatic Diaglott (patrz 1864).
1903 -  Barbour zaprzestaje wydawać czasopismo Zwiastun Poranka. 
1905 -  Barbour umiera (nauczyciel Russella w latach 1876-1879).
1907 -  Russell pisze Testament sięgający poza jego życie.
1914 -  Rok, który powstał z dodania 40 lat do 1874 r.
1914 -  Koniec „czasów pogan” według Barboura i Russella.
1914 -  Koniec „czasu końca” według Russella (patrz 1799).
1914/18 -  Wojna nie skończyła się Armagedonem, jak oczekiwano.
1915 -  Według Guinnessa koniec „czasów pogan”.
1915 -  Koniec „czasów pogan” według Russella (data ‘rezerwowa’).
1915 -  Ellen G. White umiera, Pan nie powrócił za jej dni.
1916 -  Russell ostatni raz wymienia rok 1915 jako koniec „czasów

pogan”.
1916 -  Russell daje nowe Przedmowy Autora w Wykładach (o 1914 r.). 
1916 -  Russell umiera, ‘koniec’ nie nastał.
1916 -  Keith umiera, wynalazca „obecności” Pana w środowisku

Barboura.
1917 -  Według Browna koniec 2520 lat (od 604 r. przed Chr.).
1917 -  Rutherford prezesem Towarzystwa Strażnica, zmienia nauki

Russella.
1917 -  Wydano Dokonaną Tajemnicę, zwaną siódmym tomem

Russella.
1918 -  Ostatnia sugerowana data C. T. Russella.
1918 -  Rutherford wyznacza 1925 r. na zmartwychwstanie „książąt”.
1919 -  Według Habershona koniec „czasów pogan”.
1921 -  Harfa Boża Rutherforda potwierdza chronologię i daty Russella.
1922 -  Rutherford zmienia królowanie Jezusa z 1878 r. na 1914 r.
1922 -  Rutherford zmienia inspekcję Jezusa z 1878 r. na 1918 r.
1922 -  Według The Prophetic Times koniec „czasów pogan”.
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1923 -  Według Guinnessa koniec „czasów pogan”.
1925 -  Według Rutherforda data zmartwychwstania „książąt”.
1926 -  ‘Rezerwowa’ data dla roku 1925.
1926 -  Rutherford wprowadza naukę o „pokoleniu roku 1914”.
1926 -  Pierwszy raz pojawia się 1914 r„ jako powrót Pana, choć i też

1874 r.
1927 -  Rutherford odrzuca Russella jako „sługę wiernego i

roztropnego”.
1927 -  Rutherford zmienia niewidzialne zmartwychwstanie z 1878 r. na 

1918.
1927 -  Rutherford naucza, że Pan nie powrócił „na ziemię” literalnie.
1928 -  Rutherford odrzuca Wielka Piramidę.
1929 -  Rutherford zmienia „czas końca” z 1799 r. na 1914 r.
1929 -  Rutherford zamieszkuje w Bet-Sarim, Domu Książąt.
1932 -  Rutherford odrzuca naukę o szczególnym wybraniu Żydów.
1934 -  Ostatni raz w Strażnicy pojawia się rok 1874, jako obecność

Chrystusa.
1934 -  W ang. Złotym Wieku odrzucono rok 1874, jako datę powrotu

Jezusa.
1935 -  Rutherford zmienia chronologię dot. 6000 lat o 100 lat (4028

p.n.e.).
1938/39 -  Rutherford uczy, że Jezus króluje od 1915 r„ a nie od 1914 r. 
1939/45 -  Wojna nie skończyła się Armagedonem, jak oczekiwano. 
1942 -  Rutherford umiera w Domu Książąt.
1942 -  Knorr zostaje prezesem Towarzystwa Strażnica.
1943 -  Knorr zmienia rok 606 p.n.e. na 607 p.n.e.
1944 -  Knorr zmienia chronologię o 6000 lat o kolejne 2 lata (4026 r.

p.n.e.).
1951 -  Knorr zmienia chronologię o 6000 lat o 1 rok (4025 r. p.n.e ). 
1960 -  Knorr zmienia chronologię o 6000 lat o 1 rok (4026 r. p.n.e.). 
1967/68 -  „To pokolenie”, to maksymalnie okres 70-80 lat (Ps 90:10). 
1975 -  Mija 6000 lat od stworzenia Adama w 4026 r. p.n.e.
1975 -  Armagedon nie nastał.
1976 -  Ewa nie była stworzona w tym samym roku co Adam (4026

p.n.e.).
1976 -  Bóg nie odpoczął zaraz po stworzeniu Adama (w 4026 r. p.n.e ).
1977 -  Knorr (ur. 1905) umiera.
1995 -  Odrzucenie nauki o „pokoleniu roku 1914”.
1995 -  „To pokolenie”, to ,jedno bezbożne pokolenie”.
2008 -  „To pokolenie”, to „pokolenie naśladowców Jezusa”.
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2010 -  „To pokolenie”, to dwa zazębiające się ‘pokolenia’ 
pomazańców.

2013 -  Ciało Kierownicze zmienia inspekcję Jezusa z 1918 r. na 1914 r.

Źródła dla danych dotyczących czasów prezesa J. F. Rutherforda i 
czasów dzisiejszych patrz nasza książka pt. Zmienne nauki Świadków 
Jehowy (współautorem jej jest Sz. Matusiak).

Źródła dla danych dotyczących czasów prezesa N. Knorra patrz moja 
książka pt. Armagedon w 1975 roku -  „możliwy” czy „prawdopodobny”?, 
np. rozdz. Inne chronologie i rok 1975.
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Podsumowanie

Aż do końca XVIII wieku nikt za bardzo się nie kwapił, by wyznaczać 
dla obecnego świata tzw. czas końca. Aresztowanie papieża w roku 1798 
uruchomiło wśród protestanckich badaczy adwentowych spekulacje 
eschatologiczne. Wyznaczono wtedy nie tylko „czas końca” na rok 1798 
(później zmieniony na rok 1799), ale rozpoczęto wyliczanie konkretnego 
czasu powrotu Chrystusa. Pojawiały się różne daty, tak liczne, że gdyby 
rzeczywiście Chrystus w tym czasie powrócił, to któryś z badaczy 
adwentowych trafiłby w swej przepowiedni w konkretny rok.

Ale Pan nie wracał. Przeminęły lata 40. XIX wieku (w tym rok 1843 i 
1844), minęły lata 60. tego wieku. W połowie lat 70. XIX wieku 
wyczerpały się pomysły na nowe daty powrotu Pana, a najważniejsze 
wyliczenia z tego czasu zawiodły.

Ratunkiem dla badaczy adwentowych było wymyślenie 
„niewidzialnego” przyjścia, a właściwie niewidzialnej „obecności” 
Chrystusa. Ten pogląd pojawił się już w latach 20. XIX wieku, ale 
wypłynął ponownie właśnie w roku 1875, tuż po zawodzie oczekiwania na 
widzialny powrót Pana jesienią 1874 roku (przenoszony jeszcze na 
pierwsze miesiące roku 1875). Stwierdzono, że Chrystus jest 
„niewidzialnie obecny” na ziemi od roku 1874.

Ta koncepcja i data bardzo spodobały się C. T. Russellowi, przyszłemu 
założycielowi Towarzystwa Strażnica. Przyjął on te dane od adwentysty N. 
Barboura (jego współpracownikiem był niejaki Paton). C. T. Russell miał 
też wcześniej innych nauczycieli: Wendell, Storrs, Stetson, Keith. Z 
większością z nich współpracował przy wydawaniu czasopisma Strażnica 
(od lipca 1879 r.). Jednak rok 1874 i niewidzialny powrót Chrystusa nie 
załatwiały wszystkiego. Nie było przecież sądu nad niewiernymi i 
zniszczenia złych ludzi. Dlatego w tym samym czasie pojawiła się kolejna 
data i druga faza powtórnego przyjścia Chrystusa, tym razem na sąd. 
Wyznaczono na wspomniane wydarzenia rok 1914. W prosty sposób 
dodano 40 lat do roku 1874 i otrzymano rok 1914. Było to nawiązanie do 
roku 30 n.e., gdy Chrystus zaczynał swą działalność i do roku 70, gdy 
została zniszczona Jerozolima (lata te dzielił też okres 40 lat). Wydarzenie 
z roku 70 miało zapowiadać przyszłe zniszczenie „nominalnego 
chrześcijaństwa”. W roku 1914 miał nastać koniec „czasów pogan”. Dla 
tego wydarzenia skonstruowano drugie wyliczenie, dotyczące 2520 lat 
dodawanych do roku 606 przed Chr. W ten sposób znaleziono dodatkowe 
potwierdzenie dla roku 1914. Wspomnianego roku 606 przed Chr. nie 
potwierdzały żadne dane historyczne (w historii świeckiej jako rok
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dawnego zburzenia Jerozolimy przyjmuje się rok 587 przed Chr.). Data ta 
po prostu powstała z odjęcia okresu 2520 lat od roku 1914. Wyliczenie 
2520 lat zostało wynalezione już w roku 1823 przez J. A. Browna i 
dotyczyło lat 604 przed Chr. -  1917 po Chr. W roku 1875 N. Barbour 
zaadoptował wyliczenie i zrekonstruował je, wstawiając do niego swoje 
daty: rok 606 przed Chr. i 1914 po Chr. W roku 1876 C. T. Russell przyjął 
rok 1914 i do dziś Towarzystwo Strażnica trzyma się tej daty, choć 
zmieniło ono z czasem rok 606 przed Chr. na 607. Ponieważ, jak sama ta 
organizacja napisała, „rok 1914 nie spełnił wszystkich oczekiwań...” 
(<Świadkowie Jehowy -  kim są? W co wierzą? 2001 s. 7), więc już wtedy 
rozpoczęto ‘uzupełnianie’ tego okresu o inne lata i oczekiwania, np. 1915, 
1918, 1920-1921, 1925. Gdy minęła ostatnia wymieniona data wymyślono 
w roku 1926 nową koncepcję, to znaczy „pokolenie roku 1914”, którą do 
dziś co jakiś czas Towarzystwo Strażnica modyfikuje (za czasów C. T. 
Russella chodziło o „pokolenie roku 1878”).

Warto też zaznaczyć, że po śmierci pastora Russella rozpoczął się 
proces odrzucania niektórych z jego dat, np. 1799, 1874, 1878, 1881, 1915.

Towarzystwo Strażnica w latach 20. i 30. XX wieku przeniosło prawie 
wszystkie swoje możliwe wydarzenia na rok 1914:

„czas końca” z roku 1798, przez rok 1799, na rok 1914;
powrót Pana z roku 1874 (lub 1875), przez rok 1878, na rok 1914;
inspekcję Pana z roku 1878, przez rok 1918 (lub 1917), na rok 1914;
koniec „czasów pogan” z roku 1914, przez rok 1915, ponownie na rok
1914;
królowanie Chrystusa z roku 1878, przez rok 1914, na rok 1915 i
ponownie na rok 1914.

Wydaje się, że z czasem pojawią się w Strażnicy kolejne koncepcje 
chronologiczne, do których będzie się można wtedy ustosunkować. 
Organizacja Świadków Jehowy nie znosi bowiem posiadania trwałych 
nauk, jak sama to przedstawia:

„Ciało Kierownicze nie jest natchnione przez Boga ani nieomylne. 
Dlatego może popełnić błąd przy wyjaśnianiu spraw doktrynalnych lub 
udzielaniu wskazówek organizacyjnych. W Skorowidzu do publikacji 
Towarzystwa Strażnica znajduje się hasło »Kształtowanie się wierzeń«. 
które zawiera listę skorygowanych wyjaśnień od 1870 roku. Jezus nie 
powiedział, że wiemy niewolnik będzie przygotowywał doskonały pokarm 
duchowy” (Strażnica luty 2017 s. 26).
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„Rydwanem tym kieruje Jehowa przez swojego ducha. Z kolei 
niebiańska część organizacji kieruje ziemską. Rydwan z pewnością nie stoi 
w miejscu! Pomyślmy o wielu zmianach, które zaszły w ciągu ostatnich 10 
lat. Pamiętajmy, że zostały one wprowadzone z woli Jehowy” (Strażnica 
listopad 2016 s. 16).

Towarzystwo Strażnica nawet chwali się tym, że co msz przedstawia 
zmiany w swej chronologii biblijnej:

„Chronologia biblijna jest ciekawym przedmiotem studiów; z jej 
pomocą można poszczególne wydarzenia historyczne uporządkować w 
strumieniu czasu. Towarzystwo Strażnica od lat stara się bieżąco 
zapoznawać swych sympatyków z najnowszymi wynikami badań w tym 
zakresie, potwierdzonymi przez wydarzenia historyczne i proroctwa 
zanotowane w Biblii” (Strażnica Nr 5, 1969 s. 8).

Na zakończenie wymieniamy książki (także po angielsku), które 
kontynuują opis proroctw i zapowiadanych wydarzeń Towarzystwa 
Strażnica. Publikacje te są dostępne zarówno w wersji papierowej, jak i 
elektronicznej:

Rok 1925 i Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą! (2015).
Year 1925 and Millions Now Living Will Never Die! Expectations and 

predictions madę by Jehovah ’s Witnesses in the past (wyd. elektroniczne, 
2018).

Armagedon w 1975 roku -  „możliwy” czy „prawdopodobny”? (2009), 
(wyd. elektroniczne, 2018),

Armageddon in 1975 „probability" or „possibility"? (wyd.
elektroniczne, 2011).

„Pokolenie roku 1914” i oczekiwania Świadków Jehowy (2015).

Zmienne nauki Świadków Jehowy. Najważniejsze zmiany w doktrynie 
Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011 (2012; wydanie elektroniczne 
stale jest uzupełniane w latach 2012-2020).

Ever-changing teachings o f Jehovah ’s Witnesses. The most important 
changes in the doctrine o f the Watchtower Society in the years 1879-2015 
(wydanie elektroniczne, 2016).
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W niedługim czasie wydane zostaną też kolejne publikacje książkowe 
uzupełniające początki oczekiwań w Towarzystwie Strażnica:

Lata 1914-1922 w oczekiwaniach organizacji Świadków Jehowy. 
Dawne zapowiedzi i proroctwa Towarzystwa Strażnica.

Daty odrzucone i zmienione przez Świadków Jehowy.

Publikacje te dostępne są pod następującym adresem:
https://piotrandrvszczak.pl/polemika-ze-swiadkami-iehowy.html
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Włodzimierz Bednarski od wielu lat zajmuje się 
problematyką związaną ze Świadkami Jehowy, ich 
naukami i historią tego ruchu. Owocem jego 
dociekań są liczne publikacje zarówno polemizujące 
z ich doktryną, jak i ukazujące zmienność ich nauki. 
Jest autorem książek pt. Pismo Święte a nauka 
Świadków Jehowy, innych sekt i wyznań 
niekatolickich (1997, 2015), Armagedon w 1975 
roku -  „możliwy” czy „prawdopodobny ”? (2009), 
Porównanie nauk świadków Jehowy (2014), 
Porównanie nauk świadków Jehowy -  suplement
(2015) , Rok 1925 i Miliony ludzi z obecnie żyjących 
nigdy nie umrą! (2015), Czy Świadkowie Jehowy 
są kompetentni w orzekaniu o transfuzji krwi? 
(2017) oraz współautorem z Szymonem 
Matusiakiem, ewangelicznym chrześcijaninem, 
opracowania pt. Zmienne nauki Świadków Jehowy 
(2012).
Niektóre z tych pozycji ukazały się też w języku 
angielskim, w wersji elektronicznej: Armageddon 
in 1975 -  „probability" or „possibility"? (2011), 
Ever-changing teachings of Jehovah’s Witnesses
(2016) , Year 1925 and Millions Now Living Will 
Never Die! (2018), Are Jehovah’s Witnesses 
competent to resolue the issue ofblood transfusion? 
(2019). Swoje artykuły publikuje przede wszystkim 
na stronie internetowej www.wobroniewiary.pl.
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