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KIEDY NASTĄPI PRZEPOWIEDZIANA 
ZAGŁADA ŚWIATA? 

„Kiedy się to wszystko stanie? Na-
prawdę nie muszę o tym mówić, 
drodzy bracia, sami przecież do-
skonale zdajecie sobie sprawę, że 
tego nikt nie wie. Dzień Pański 
nadejdzie niespodziewanie jak zło-
dziej w nocy. Gdy będą mówić: Nic 
nam nie grozi, wszędzie panuje 
spokój i jest bezpiecznie — wtedy 
nagle spadnie na nich zagłada, tak 
gwałtownie, jak bóle rodzącej ko-
biety. Nie będzie można nigdzie 
uciec, ani znaleźć żadnej kryjówki. 
Ale wy, bracia jesteście świadomi 
tych spraw i dzień Pański nie za-
skoczy was jak złodziej w nocy, bo 
wszyscy jesteście dziećmi światłości 
i dnia, nie należącymi do ciemności 
i nocy. Bądźcie, więc czujni, nie 
śpijcie jak inni. Wyczekujcie Jego 
powrotu i bądźcie trzeźwi  (1 Tes. 
5: 1 - 6 NT SŻ. 
Apostoł Paweł pisząc List do Zboru 
w Tesalonice zachęcał ich do czuj-
ności, a nie do wyliczania dnia 
powrotu Pańskiego. Wyraźnie im 
napisał, "że tego nikt nie wie,, i że 
"Dzień Pański nadejdzie niespo-
dziewanie, jak złodziej w nocy. Nie 
tylko ap. Paweł przestrzegał przed 
wyliczaniem tego dnia, ale sam Pan 
Jezus dwukrotnie o tym mówił: 
"Nikt jednak nie zna ani dnia, ani 
godziny, kiedy nastąpi ten koniec. 
Ani apostołowie, ani nawet Syn 
Boży, to wie jedynie Ojciec,,. /Mat. 
24:36 NT.S.Ż./ 

"Ojciec wyznaczy odpowiedni czas 
— odpowiedział — wy się tym nie 
zajmujcie (Dz.Ap.1:7 NTSŻ). 
Pan Jezus wyraźnie przestrzegał, 
aby nie zajmować się tym, co nale-
ży do Boga mianowicie — wyzna-
czaniem dat i tłumaczeniem pro-
roctw. Każdy, kto lekceważy sobie 
to ostrzeżenie i ośmiela sio to czy-
nić, występuje przeciw Bogu i Jego 
Słowu. Słowo Boże wyraźnie mó-
wi: „ Kto ośmiela się wprowadzać 
drugich w błąd, jednocześnie powo-
łując się na Boga, poniesie śmierć". 
„Lecz jeśli który prorok odważy się 
mówić w moim imieniu to, czego 
mu nie rozkazałem, albo wystąpi w 
imieniu Bogów obcych — taki pro-
rok musi ponieść śmierć. Jeśli po-
myślisz w swym sercu: A w jaki 
sposób poznam słowo, które Jahwe 
nie mówił ? Gdy prorok przepowie 
coś w imieniu Jahwe, a słowo Jego 
będzie bez skutku i nie spełni się. 
znaczy to, że tego Jahwe do niego 
nie mówił, lecz w swej pysze po-
wiedział to sam prorok. Nie bę-
dziesz się go obawiał" (5 Mojż.18 
20-22 BTII)  
Niepotrzebne są ludzkie interpreta-
cje Słowa Bożego. To zostało już 
uczynione przez Pana Jezusa i apo-
stołów, W 1 liście Jana 5:20 
NT.S.Ż. ap. Jan napisał: „Wiemy 
też, że Chrystus. Syn Boga, przy-
szedł, aby pomóc nam poznać 
prawdziwego Boga”. Teraz jeste-
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śmy więc w Bogu, jesteśmy w Je-
zusie Chrystusie, Jego Synu: „On 
jest tym jedynym prawdziwym Bo-
giem, On jest życiem wiecznym". 
Ap Paweł pisząc list do Rzymian 
wskazał im na objawienie tajemni-
cy, która przez długie wieki pokry-
ła była milczeniom, ale została 
objawiona: 
„A temu, który ma moc utwierdzić 
was według Ewangelii mojej i 
zwiastowania o Jezusie Chrystusie, 
według objawienia tajemnicy, przez 
długie wieki milczeniem pokrytej, 
ale teraz objawionej i przez pisma 
prorockie według postanowienia 
wiecznego Boga obwieszczonej 
wszystkim narodom, żeby je przy-
wieść do posłuszeństwa wiary'' 
/Rzym. 16:25,26 NP./ 
 
Innego zdania są prorocy z Bro-
oklynu znani pod nazwą Świadko-
wie Jehowy. W książce pod tytu-
łem:  
1. Wyznaczenie określonego roku, w 
którym Bóg miał dać władzę nad 
„królestwem ludzkim, komu zechce". 
2. Wyliczenie znamiennych wydarzeń, 
które miały nastąpić w okresie na-
zwanym „zakończeniem systemu 
rzeczy". 
3. Dane dotyczące długości czasu, jaki 
miał upłynąć od początku, „zakończe-
nia systemu rzeczy" do przepowie-
dziane! Zagłady świata. 
4. Wzmiankę o uderzającym zbiegu 
wydarzeń światowych, stanowiących 

ostatni sygnał poprzedzający zagładę 
świata.

1
 

 
Zamieszczamy trzy tabele chrono-
logiczne wydane przez Towarzy-
stwo Strażnica, Pierwsza z nich 
została zamieszczona w Wykładach 
Pisma Świętego w tomie VII od 
str,60 — 138 oraz •om !l od str.54-
55. Tomy od I-IV są pióra Karola 
Russella Tom VII jest pracą zespo-
łową w której skład wchodzą: Rus-
sell, Fischer G. H. Woodworth C.J. 
The Finisched Mystery Brooklyn 
1917, pag. 592 Edition 308.000 
(Został wydany po śmierci Russella 
a wydawcą był drugi Prezes Towa-
rzystwa Strażnica, Józef F. Ruther-
ford). 2 
  

                                                           
1 „Prawdziwy pokój i bezpieczeństwo - skąd", s, 
70 ak. 4 
2 Tom II i VII s 60-138 
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Uwaga: sześć lat później w książce pt. Prawda Was Wyswobodzi wydanej w 1943  
roku w języku angielskim na stronach od 132-142 podaje daty samych wydarzeń: 

Anno Domini Przepowiadane ‘proroctwa’ Przesunięto datę o 

4028 p.n.e. Stworzenie Adama 99 lat 

2372 Rozpoczęcie Potopu 101 lat 

1972 Upłynęło 6000 lat od stworzenia Adama 100 lat 

W książce pt. Życie wieczne w wolności synów Bożych" która została wydana 
około 15 lat później od wyżej wymienionej książki podaje 

3
 że:  

Anno Domini Przepowiedziane proroctwa 

4026 Stworzenie Adama                                         
2370 Rozpoczęcie Potopu 
1806 Koniec światowego mocarstwa, Rzymu                        
1914 Koniec czasów pogan 
1931 Przyjęcie przez badaczy nazwy — Świadkowie Jehowy 
1935 Wyłonienie się ‘wielkiego ludu’ (Obj. 7:9-17) 
1975 Koniec 6000 lat od stworzenia Adama (wczesną wiosną) 

 

                                                           
3 Życie wieczne w wolności synów Bożych s 22-16 

ROK Przepowiadane ‘proroctwa’ 
4127 p.n.e.  Stworzenie Adama Tom VII s 60 

4127 Upadek Adama  /nastąpił jesienią/ 

2473 Potop -- rozpoczęcie 

2 r n.e. Narodzenie Pana Jezusa 

29 n.e Chrzest Pana Jezusa 

33 Ukrzyżowanie Pana Jezusa 

1872 Upłynęło sześć tysięcy lat od stworzenia Adama 

1878 Bóg rozpoczął opiekować się Żydami pozwalając im na powrót do Palestyny 

1874 Pierwsze przyjście Jezusa 

1881 Powołanie ostatniego z członków „Uwielbionego" Kościoła Badaczy 

1914 Koniec władz polityczno —religijnych / w tym roku ustaną,'' 

1916 Ukonstytuowanie „Uwielbionego" Kościoła Badaczy i ostateczny wyrok na kościół 
katolicki, po którym przyjdzie jego ruina. 

1921 Śmierć ostatniego z członków „Uwielbionego' Kościoła Badaczy 

1925 Początek istnienia Tysiąclecia Królestwa" 

1980 Ostateczne założenie Tysiącletniego Królestwa: Nastąpi zmartwychwstanie wszyst-
kich Żydów 

2875 Minie siedem tysięcy lat od stworzenia Adama - zniszczenie 

2914 Bóg rozpocznie swoje rządy nad ludzkością - rozpocznie się wieczność 
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Które „proroctwo niewolnika” si ę wypełniło?  
Która z tych trzech tablic chronolo-
gicznych jest prawdziwa?  Żądna! 
Daty te były wymysłem przedsta-
wicieli Towarzystwa Strażnica, 
Kiedy przepowiednie nie spełniły 
się, po cichu wycofano się z wcze-
śniej przedstawionych dat licząc, że 
czas zatrze wszelkie ślady. Można 
było pomylić się raz, ale nie za 
każdym razem. Tak częste zmiany 
dowodzą, że Bóg nie ma wiele do 
powiedzenia wodzom tej „Organi-
zacji". 
W książce pt: Trzy Światy czyli 
Plan Zbawiania, przekonywano, że: 
„Druga obecno ść Chrystusa rozpo-
częła się niewidzialnie jesieni ą roku 
1874. Wprowadzaj ąc 40 letni okres 
żniwa. Nast ępnie uderzaj ąco dokład-
nie wskazali na rok 1914 jako na 
koniec czasu pogan". 
 
„Wła śnie w roku 606 przed Chrystu-
sem sko ńczyło si ę królowanie Bo że, 
diadem został usuni ęty, a cała ziemia  
wydana poganom. 2520 lat licz ąc od 
roku 606 przed Chrystusem sko ńczy 
się w roku 1914 po Chrystusie,  czyli 
40 lat po roku 1874: ten czterdziesto-
letni okres w który teraz wkroczyli-
śmy ma by ć takim czasem uci śnienia 
jakiego nie  było, jako narody pocz ęły 
być. I w ci ągu tych 40 lat ma by ć 
ustanowiono Królestwo Bo że. Żydzi 
mają być przywróceni  do dawnego 
stanu, królestwa poga ńskie maj ą być 
rozbite w kawałki jak naczynia garn-
carskie, a królestwa tego świata 
stan ą się królestwami naszego Pana 
Jezusa Chrystusa i zostanie wpro-
wadzony dzie ń sadu”  

Kilka stron dalej w tej samej książ-
ce czytamy; 
„Człowiekiem, który od roku 1874 
podawał obja śnienia Pisma Święte-
go, był czcigodny Charles T. Russell 
(…) Wobec tych wyra źnych dowo-
dów biblijnych, pisał czcigodny 
.Russell w roku 1889: "Uwa żamy za 
bezsporn ą prawd ę, że ostateczny 
koniec królestw tego świata i całko-
wite ustanowienie Królestwa Bo żego 
nastąpi pod koniec 1914 roku. Jed-
nakże powiedziano, że ucisk musi 
doj ść do szczytu w roku 1914„ ( 9 ) 
Według tych "proroctw, od 1914 
czyli 94 lat powinniśmy żyć w Kró-
lestwie Bożym. Rzeczywistość jest 
inna. Nie nastąpił koniec władz 
politycznych i religijnych w 1914 
roku. W 1921 roku nie nastąpiła 
śmierć ostatniego z członków, jak 
się nazwali, "uwielbionego kościoła 
Badaczy”. Nie rozpoczęło się Ty-
siącletnie Królestwo w 1925 roku, 
ani nie zmartwychwstali wszyscy 
Żydzi w 1980 roku. Nic się nie 
wypełniło, bo wypełnić się nie mo-
gło, ponieważ nie miało pokrycia w 
Biblii. Wprost przeciwnie, na każ-
dym kroku jej zaprzeczało. Ale nie 
ustało dalsze wprowadzanie ludzi w 
błąd. Brooklyn bał się stracić pa-
nowanie nad oszukanymi ludźmi i 
zaczął montować nowe "proroctwo, 
w książce pt. Życie wieczne w wol-
ności synów Bożych zamieszczono 
tablicę chronologiczną która wska-
zała na nową datę, na rok 1975. 
Według autorów tej książki. w roku 
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1975 miało minąć 6000 lat od stwo-
rzenia Adama. Russell "uwa żał za 
bezsporn ą prawd ę, że ostateczny 
koniec królestw tego świata nast ąpi 
pod koniec 1914 roku,,.  
Podobnie usiłowano przekonać 
czytelników, że koniec nastąpi w 
roku 1975:  
"Nie jest to zwykły przypadek ani 
zbieg okoliczno ści, ale miło ściwe 
zamierzenie Jehowy Boga, żeby 
królowanie Jezusa Chrystusa „Pana 
Sabatu" pokrywało si ę z siódmym 
tysi ącleciem istnienia człowieka,,  
(10) 
„W ci ągu niewielu lal za życia nasze-
go pokolenia doczekamy wi ęc tego, 
co Jehowa Bóg mo że uważać za 
siódmy dzień istnienia człowieka"  ( 
11 ) 
l tak jedna ze „Strażnic ' wydana w 
1969 roku pisała: 
„Jedna rzecz jest absolutnie pewna. 
Chronologia biblijna, poparta speł-
nionymi proroctwami dowodzi, że 
sześć tysi ęcy lat istnienia człowieka 
wkrótce dobiegnie ko ńca, jeszcze za 
życia togo pokolenia (Mat.24-.34! Nie 
pora wi ęc na to, żeby pozosta ć obo-
jętnym i mówi ć sobie: Jako ś to b ę-
dzie.  Nie pora, aby spraw ę obraca ć w 
żart,  posługuj ąc si ę słowami Jezusa, 
że o tym dniu i godzinie nikt nie wio, 
ani aniołowie w niebie, ani Syn Czło-
wieczy, tylko Ojciec". (Mat.24:36)!. 
Wręcz przeciwnie nadszedł czas, by 
jasno zda ć sobie spraw ę z togo, że 
szybko zbli ża się kres tera źniejszego 
systemu rzeczy, przy czym to b ędzie 
kres gwałtowny. Nie łud źmy si ę, 
zupełnie wystarczy, że Ojciec zna 
zarówno dzie ń, jak i godzin ę !  
Apostołowie nie wiedzieli przecie ż 
nic o roku 1975. (12 )  
 
W 1970 roku ten temat podjęło 

czasopismo „Przebudźcie się!" 
które mocno podkreśliło rok 1914 i 
pokolenie, które ten rok pamięta. 
Czytamy tam między innymi: 
„Rok 1914 nie był takim sobie zwy-
kłym rokiem. W tym roku zgodnie z 
boskim rozkładem czasu rozpocz ął 
się okres, który w Biblii nazwano 
"dniami ostatnimi obecnego syste-
mu,,. Okres ten ma wyra źny pocz ątek 
l wyra źny koniec. Mo żna go przy-
równa ć do ostatniego dnia tygodnia: 
rozpoczyna si ę on o północy a ko ń-
czy si ę po 24 godzinach. Wszystkie 
te wydarzenia miały si ę rozegra ć za 
życia Jednego pokolenia.  
"W rachub ę nie mo że wchodzi ć to 
pokolenie, które jest naocznym 
świadkiem wszystkich tych wyda-
rzeń. Fakt, że z okresu nazwanego 
„dniami ostatnimi"  upłyn ęło ju ż 54 
lata, jest wielce wymowny,,. (13) 
"Jak że więc słusznie po 6000 lat Bóg 
poło ży kres nieudolnemu gospoda-
rowaniu ludzi i zgodnie z tym wzo-
rem zast ąpi je tysi ącletnim panowa-
niem swego wspaniałego Królestwa ! 
O to Królestwo chrze ścijanie modlili 
się w ci ągu stuleci,, 14. 
Przebudźcie się!  starało się prze-
konać czytelnika o jakie pokolenie 
wtedy chodziło? Nie jest to zresztą 
pierwsze pokolenie, które nie miało 
przeminąć. Russell uważał za "bez-
sporn ą prawd ę, że pokolenie, które 
żyło w okresie od 1874 1914 roku, nie 
przeminie i że on na własne oczy 
zobaczy wielki ucisk i jego finał. 
Pan Jezus powiedział, że to pokole-
nie nie przeminie. Jakie ? Jest to 
wiadome tylko Jezusowi, a jednak 
tzw. "Niewolnik wierny i rozumny,, 
próbuje czytelnikowi wmówić, że 
Pan Jezus powiedział coś więcej. 
Posłuchajmy: 
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Co przynios ą lata siedemdziesi
"Jezus mówił oczywi ście o ludziach, którzy byli ju
zrozumie niem śledzić wszystko, co si ę działo. Gdy si
nie" Jezus powiedział, że niejedne z tych osób które 
się znaku dni ostatecznych" b ędą jeszcze żyć
Gdyby wi ęc przyj ąć, że 15—letnie dzieci były na tyle dojrzałe 
czenie tego, co si ę wydarzyło w 1914 roku, to najmłodsi z tego pokolen ia maj
po 70 lat. A zatem wi ększo ść z tego pokolenia o którym mówił Pan Jezus, ju
wymarła. ( ...) Pamiętajmy, że Jezus mówił, i ż koniec obecnego złego systemu 
świata nast ąpi, zanim całkowicie przeminie to pokolenie. Ju
dzi, że do przepowiedzianego ko ńca pozostało niewiele lat...


