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Czy to takie trywialne zwiastowanie fałszywej obecności 
Chrystusa? 

Od samego początku w Strażnicy brzmiało ostrzeżenie: „Uważaj na rok 1914!” I nie ma co
do tego wątpliwości: rok 1914 okazał się przełomowy - na więcej sposobów, niż się 
wydaje. 

Chociaż Badacze Pisma Świętego przez wiele lat nie mogli się doczekać roku 1914, w 
rzeczywistości nic nie potoczyło się tak, jak oczekiwali. Zamiast globalnej anarchii, 
Armagedonu i uniesienia, pastor Russell nieoczekiwanie zmarł 31 października 1916 r. 
Paskudna walka o władzę wybuchła wśród czołowych przywódców, powodując rozłam 
wśród Badaczy Pisma Świętego. 

Wielka wojna się skończyła, a świat potoczył się jak poprzednio. Podczas gdy działalność 
głoszenia została wznowiona, tylko niewielka część Badaczy Pisma Świętego była gotowa 
rozpocząć rozgłaszanie Króla i jego Królestwa, działalność która jest kontynuowana do 
dziś przez Świadków Jehowy na całym świecie. 

Niestety, istnieje coraz więcej dowodów na to, że Świadkowie Jehowy nie wyciągnęli 
wniosków z wcześniejszych lekcji od Jehowy, nie potrafiąc rozróżnić czasu kontroli i 
osądu - od nauczania nauczycieli, mężczyzn wyznaczonych w całej organizacji, a także 
wszystkich Świadków Jehowy, którzy wierzą w to, co usłyszeli od nauczycieli 
współczesnego ludu Bożego. 

Zamiast upewniać się o wszystkim, jak napomniał apostoł, nauczyciele nauczycieli 
współczesnego ludu Bożego stali się jeszcze bardziej dogmatyczni - pewni, że Chrystus 
już przyszedł i obdarzył organizację swoją aprobatą. 

W obecnym stanie rzeczy Świadków Jehowy przekonano, że jedynym brakującym 
elementem proroczej układanki - poza atakiem Goga i Armageddonem - jest to, że 
symboliczna bestia powraca i zniszczy Babilon Wielki co zapoczątkuje wielki ucisk. 

To fałszywe oczekiwanie jest starannie pielęgnowane przez Strażnicę. 
W ten sposób przygotowano scenę na kolejne wielkie rozczarowanie - tylko tym razem 
słowa Jezusa na pewno się spełnią: „Wtedy też wielu się potknie i będą się nawzajem 
zdradzać i nienawidzić”. 





  Zbliżanie się godziny próby 
 
     Do wykonania swego dzieła Jehowa zawsze posługiwał się 
  ludźmi. W czasach biblijnych Bóg wyznaczył wiernych 
  mężów do służby w charakterze stróżów i proroków. 
  Przekazali wyroki Boże elicie - kapłanom, książętom i 
królom, którzy sprawowali władzę nad ludem Bożym. Nawet w porządku 
chrześcijańskim niektórzy mężczyźni służyli jako prorocy. Przychodzi mi 
na myśl Agabus: przepowiedział przeznaczenie Pawła. 

   Inne osoby, takie jak Wiklif i Tyndall, zmieniły bieg historii, 
sprzeciwiając się władzom religijnym, udostępniając słowo Boże w języku
angielskim. Niedawno Charles Taze Russell założył organizację, która 
niewątpliwie stała się organizacją, której Chrystus używał do głoszenia 
dobrej nowiny na całym świecie. Co jest następne? 

   Zgodnie z ustalonym schematem przez ostatnie dwie dekady starałem się
ogłosić nadchodzące wyroki Jehowy kierownictwu Strażnicy, a szerzej 
Świadkom Jehowy. Jestem przekonany, że Jehowa zesłał głęboki sen na 
Ciało Kierownicze i zakrył ich głowy, jak przepowiedział Izajasz. W jakim
celu? 



   W 3 rozdziale Objawienia Jezus mówił o „godzinie próby”, która nadchodzi na świat. Na
czym będzie polegał test? To będzie sprawdzian naszej wiary. Aby Bóg mógł określić, czy 
mamy wiarę, czy tylko podążamy za ludźmi - jak wszyscy jesteśmy do tego skłonni - Bóg 
pozwolił szatanowi wywierać zwodniczy wpływ na jego ziemską organizację. Krótko 
mówiąc, Świadkowie Jehowy dali się zwieść wyobrażeniom, że Chrystus już przyszedł; że
bestia już otrzymała śmiertelną ranę i powróciła do życia; że ósmy król wyszedł już z 
otchłani, i wiele, wiele innych roszczeń, których nie da się tu wymienić. 

   Chociaż ślepota Świadków Jehowy jest praktycznie nieprzenikniona, moim 
zdeklarowanym obowiązkiem jest rzucenie światła na rzeczy, które mają nadejść - właśnie 
tak, jak jest napisane: „Lew zaryczał! Kto nie będzie się bał? Wszechwładny Pan, Jehowa, 
przemówił! Kto nie będzie prorokował?” 

   Mam gorącą nadzieję, że wasza wiara pozostanie nienaruszona podczas nadchodzącej 
próby i że możecie przetrwać nieuniknioną katastrofę Strażnicy i wejść do prawdziwego 
raju duchowego, który powstanie wraz z prawdziwym powtórnym przyjściem Chrystusa. 



 Nauczyciele otrzymają surowszy 
wyrok 

KTO NAPRAWDĘ JEST WIERNYM SŁUGĄ? 

   Głoszenie i nauczanie w imieniu Jehowy to wielka sprawa. List Jakuba 
zawiera trzeźwe ostrzeżenie dla każdego człowieka, który ma aspiracje 
zostać nauczycielem ludu Bożego: „Niewielu z was powinno zostać 
nauczycielami, bracia moi, wiedząc, że otrzymamy cięższy wyrok”. 
(Jakuba 3:1) 

   Miejscowi starsi i słudzy pomocniczy są słusznie uważani za 
nauczycieli, chociaż to, czego nauczają, nie pochodzi od nich. Wszyscy 
wyznaczeni słudzy pomocniczy, starsi, nadzorcy obwodów i oddziałów 
sami są nauczani przez Komitet Nauczania, który jest nadzorowany 
bezpośrednio przez Ciało Kierownicze. Z pewnością, jeśli nawet 
nauczyciele miejscowych zborów otrzymają cięższy wyrok zgodnie z 
podanym słowem Bożym, o ile bardziej nauczyciele nauczycieli zostaną 
pociągnięci do odpowiedzialności przez Wielkiego Nauczyciela? 



   Odpowiedzialność wyznaczonych z domowników sług, którzy mają za zadanie karmić 
domowników pana w odpowiednim czasie, jest dokładnie tym, co wynika z 
prowokacyjnego pytania: „Kto rzeczywiście jest zarządcą wiernym i roztropnym, 
którego pan ustanowi nad swoimi sługami, żeby im dawał odpowiednie porcje 
pokarmu we właściwym czasie?” 

   Świadkowie Jehowy doskonale znają często cytowany powyżej fragment, być może zbyt
dobrze. 

   Pomimo faktu, że Jezus postawił to pytanie jako pytanie, na które nie ma odpowiedzi, 
Ciało Kierownicze określa siebie jako niewolnika wiernego i roztropnego i jako takie jest 
rutynowo wychwalane przez Świadków Jehowy. Niemniej jednak ta sama znajomość 
Pisma Świętego nie istnieje w przypadku znacznie bardziej szczegółowego omówienia 
tego samego pytania - „kto naprawdę jest niewolnikiem wiernym i roztropnym?” który 
pojawia się w 12. rozdziale Łukasza, gdzie w wersetach 47-48 Jezus wyjaśnia zasadę 
odpowiedzialności. 

   Odnosząc się do dwóch możliwych
wyników dla niewolników wyznaczonych
do karmienia czeladzi, Jezus wyjaśnił: 
„Wtedy niewolnik, który zrozumiał
wolę swojego pana, ale się nie
przygotował i nie wykonywał tego, co
mu pan zlecił, otrzyma wiele uderzeń.
Natomiast ten, który nie zrozumiał i
robił rzeczy zasługujące na karę,
otrzyma niewiele uderzeń. Istotnie,
komu dużo dano, od tego dużo będzie
się żądać. A komu dużo powierzono, od
tego będzie się żądać więcej niż
normalnie”. 

   Jest tylko jedna rodzina, nad którą Jezus
wyznacza zarządcę. Ponieważ Jezus już
przedstawił czytelnikowi wiernych i złych niewolników w swoim przypowieści, musi być 
tak, że wszyscy należycie wyznaczeni do serwowania pokarmu duchowego nie wypełniają 
całkowicie woli pana. Nie powinno nas to dziwić, ponieważ Jezus wielokrotnie ganił 
swoich apostołów za ich błędy i brak wiary, czasem surowo ich karcąc. Na ilustracji 
czynnikiem decydującym, który odróżnia dwóch błądzących niewolników, jest ich motyw. 
Niektórzy niewolnicy błądzą z nieświadomości, a inni z celowego lekceważenia. Obaj są 
odpowiednio karani. Nieświadomy niewolnik zostanie ukarany kilkoma uderzeniami. 



Niewolnik rozmyślnie nieposłuszny zostanie ukarany z największą surowością - zostanie 
całkowicie wyrzucony z domu, gdzie jest przeznaczony do płaczu i zgrzytania zębami w 
udręce, znając swój ostateczny los. Chodzi o to, że najcięższy sąd jest zarezerwowany dla 
nauczycieli nauczycieli - „tych, którzy są odpowiedzialni”. 

   Strażnica przez wiele dziesięcioleci nauczała, że wierny niewolnik został wyznaczony 
nad całym majątkiem pana już w 1918 roku. Dopiero w 2013 roku druga nominacja została
ostatecznie zresetowana do pewnego momentu w przyszłości. W świetle tego niedawnego 
„dostosowania”, najważniejsze pytanie do rozważenia jest następujące: w jakiej scenerii są
sądzeni wyznaczeni niewolnicy? 

   Odpowiedź jest prosta i głęboka. Sąd ma miejsce, gdy mistrz przychodzi 
niespodziewanie, jak złodziej w nocy. Nie można ustalić czasu jego przybycia w żaden 
sposób, np. chronologicznie. A ponieważ teraz Ciało Kierownicze nieumyślnie przyznało, 
że pan nie przyszedł, by sądzić niewolników, których powierzył, Świadkowie Jehowy 
powinni rozważyć konsekwencje przyszłego przyjścia mistrza - tak, drugie przyjście 
Jezusa Chrystusa, aby zapoczątkować sąd domu Bożego. 
 

„Ludzie z dwudziestowiecznego
pokolenia, którzy sobie nie

życzą drugiego przyjścia Jezusa
Chrystusa, nie wierzą, by coś

takiego było w ogóle możliwe,
nie rozumieją właściwie ‘znaku’

końca teraźniejszego systemu
rzeczy”. Strażnica 15/1985 



ILE RAZY PRZYCHODZI JEZUS? 

   Co dziwne, wyrażenie „powtórne przyjście Jezusa Chrystusa” nie pasuje do Świadków 
Jehowy. I jest bardzo dobry powód, dla którego tak jest: to dlatego, że Świadkowie Jehowy
zostali przekonani, że epickie drugie przyjście Pana nastąpiło już w 1914 roku. Jednak z 
pewnością Strażnica nie używa powszechnie tego wyrażenia - „ drugie przyjście." Trzeba 
cofnąć się aż do 1985 roku, aby znaleźć choćby wskazówkę, że powtórne przyjście już 
nastąpiło. Oto, co zostało powiedziane w WT 1 lutego 1985 r.(15/1985-pl) W artykule 
zatytułowanym: Kto potrafi właściwie odczytać „znak”? : „Ludzie tego pokolenia XX 
wieku, którzy nie pragną powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa ani nie wierzą w nie, 
nie czytają właściwie „znaku” końca tego systemu”. (bezpośrednie tłumaczenie z 
angielskiego) 

   Zatem Świadkowie Jehowy zdecydowanie wierzą, że drugie przyjście już nastąpiło, 
niezależnie od tego, czy o tym wiedzą, czy nie! 

   Zrozumiałe jest, dlaczego Strażnica bagatelizuje drugie przyjście jako mające miejsce w 
1914 roku. Większość ludzi, którzy nie byli indoktrynowani, pomyślałaby, że coś takiego 
jest niewiarygodne, a nawet absurdalne, biorąc pod uwagę oczywisty fakt, że świat poszedł
w biznesie. jak zwykle moda od ponad wieku. A jeśli chodzi o prawidłowe odczytanie 
znaku, to czy to możliwe, że przywódcy Świadków Jehowy fałszywie twierdzą, że dobrze 
go odczytują? A co, jeśli prawdziwy znak jeszcze się nie pojawił? Przecież Jezus 
powiedział „kiedy zobaczycie, jak te rzeczy się dzieją” - to znaczy, jak w procesie, który 
dzieje się w chwili obecnej. Innymi słowy, jak to możliwe, że wydarzenia, które miały 
miejsce ponad sto lat temu, „zachodzą” w przyszłości? 

   A bardziej do rzeczy: dlaczego uważa się za niemożliwe, aby „znak końca tego systemu” 
mógł pojawić się w przyszłości? Dlaczego nauczyciele nauczycieli są tak pewni siebie, że 
nie będzie kolejnej wojny światowej, której towarzyszyć będą niedobory żywności i 
globalne pandemie, które znacznie przewyższą okropności I wojny światowej i 
hiszpańskiej grypy? W świetle złowieszczo pogarszającego się stanu świata, mistrzowie 
nauczyciele nie wydają się zbyt dyskretni, aby nie pozostawiać otwartej możliwości, że 
narody zostaną pogrążone w wojnie na pełną skalę i że wszystkie wydarzenia, które Jezus 
przepowiedział, zaczną się dziać w ogromnej skali. 

   Nikt nie przyznałby się do wiary w coś takiego, ale ponieważ Strażnica stoi na 
stanowisku, że nastąpiło drugie przyjście, Świadkowie Jehowy są zmuszeni wierzyć, że 
chwalebny Chrystus przychodzi więcej niż jeden raz. Chociaż Strażnica nie nazywa tego 
tak, sugeruje, że nadchodzi trzecie przyjście. Ale czy to rozsądne? 



   To wcale nie jest rozsądne. Nie jest też biblijne. A jednak jest to dokładnie to, czego w 
sposób dorozumiany uczą nauczyciele nauczycieli, a więc wszyscy Świadkowie Jehowy. 

Aby zilustrować tę nieodpowiedniość, przez wiele dziesięcioleci Świadkowie Jehowy 
wierzyli, że światowe głoszenie rozdziela owce i kozły. W 1995 roku Strażnica poprawnie 
dostosowała spełnienie do przyszłości. Jednak teraz Świadkowie Jehowy wierzą, że 
Chrystus zasiadł na swoim chwalebnym tronie w 1914 roku i wróci w przyszłości - 
przybywając ze wszystkimi swoimi aniołami, aby również zasiąść na jego chwalebnym 
tronie. 

Przyjrzyjmy się bliżej kontekstowi 12. rozdziału Ewangelii Łukasza, w którym Jezus 
napominał swoich uczniów, aby byli gotowi na Jego przyjście: „Bądźcie przygotowani, a 
wasze lampy niech płoną. Bądźcie podobni do tych, którzy czekają na swojego pana, 
aż wróci z wesela, żeby gdy przyjdzie i zapuka, od razu mu otworzyć. Szczęśliwi ci 
niewolnicy, których pan, kiedy przyjdzie, zastanie na czuwaniu! Zapewniam was, że 
sam przygotuje się do usługiwania, posadzi ich przy stole i zacznie im usługiwać. 
Szczęśliwi są, jeśli zastanie ich gotowych, choćby przyszedł o drugiej straży, czy nawet
o trzeciej! Wiedzcie, że gdyby gospodarz zdawał sobie sprawę, o której godzinie 
przyjdzie złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Wy też stale bądźcie 
gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie”. 

W kilku powyższych wersetach Jezus sześć razy użył słów „przychodzi” i „przyjdzie”. 



  Co ważniejsze, ten sam fragment ujawnia, że jeśli pan znajdzie swoich niewolników w 
stanie czuwania, przyjdzie z nimi i zostanie ich ministrem. Przypomina to pierwotny 
wieczorny posiłek, kiedy Pan przepasał się jako niewolnik i umył nogi apostołom. Przy tej 
samej okazji Jezus mówił również o swoim odejściu i powrocie - przyjściu ponownie po 
raz drugi. Jego powtórne przyjście musiało być niezwykłym wydarzeniem w 
urzeczywistnieniu zamierzenia Jehowy - dopełnienia się nowego przymierza, które zostało 
zapoczątkowane podczas pierwotnej kolacji. 

   Dlatego w 12. rozdziale Łukasza Jezus połączył swoje przyjście, by sądzić dom 
niewolników, ze swoją paruzją. A może nauczyciele Świadków Jehowy stali się tak tępi w 
swoim myśleniu, że nie dostrzegają znaczenia wyrażenia „być przy” w odniesieniu do 
słowa paruzja, które dosłownie oznacza być obok kogoś? 

   Jak już wspomniano, przed 2013 rokiem Strażnica nauczała, że wierny niewolnik został 
wyznaczony nad całym dobytkiem pana w latach 1918-19. Teraz, gdy przyjście Chrystusa 
zostało ponownie dostosowane do pewnego punktu w przyszłości, a cytowane powyżej 
pisma święte wyraźnie łączą Jego przyjście z paruzją, w jakim sensie Jezus przyjdzie by 
być obok swoich wiernych uczniów w przyszłości, jeśli obecność Jezusa rozpoczęła się w 
1914 roku? Czy jest wiele paruzji i wielokrotnych powrotów? 

Rozważ inny znany fragment, który mówi o przyjściu Pana. Malachiasza 3: 1-2 mówi: 
„Wysyłam swojego posłańca, żeby oczyścił drogę przede mną. I nagle do swojej 
świątyni przybędzie prawdziwy Pan, którego szukacie. Przyjdzie też posłaniec 
przymierza, którego z radością wyczekujecie. Przyjdzie na pewno” — mówi Jehowa, 
Bóg Zastępów. „Ale kto przetrwa dzień jego przyjścia, kto się ostoi, gdy on się 
pojawi? Będzie on jak ogień w piecu hutniczym i jak ług używany do prania”.  

   Sam Jezus nawiązywał do swego nagłego przyjścia, kiedy zachęcał chrześcijan, aby nie 
pozwalali sobie na przytłaczanie nadmiernym pobłażaniem i troskami o życie, aby mogli 
stanąć przed Synem Człowieczym. Jednak wezwanie, aby odnieść sukces w staniu przed 
Synem Człowieczym, jest echem pytania postawionego w Malachiaszu: „Kto zdoła się 
ostać, gdy się pojawi?” Biorąc pod uwagę fakt, że Strażnica naucza, że posłaniec 
przymierza przybył w 1918 r., należy postawić pytanie: czy istnieje więcej niż jedna 
sytuacja, kiedy chrześcijanie związani przymierzem staną przed Chrystusem? 
   Zdrowe rozumowanie powinno wskazywać, że przyjście posłańca przymierza, aby 
oczyścić świątynię, jest tym samym, co przyjście Syna Człowieczego, aby sądzić 
niewolników swojego domu. Czy dom Boży nie jest także świątynią duchową? To prawda,
jak może przyjść Chrystus, skoro już przyszedł? Bardziej trafne pytanie może brzmieć: 
dlaczego od Świadków Jehowy wymaga się wiary w dwie sprzeczne „prawdy”? 



   Czy to zaniedbanie rozpoznania, że Chrystus nie przyszedł, może być głównym 
powodem, dla którego Pan przyjdzie o godzinie, o której myślisz, że jest 
nieprawdopodobna i karci nawet „wiernych” za ich brak rozeznania? 

JAKI JEST KONIEC? 

   Jezus powiedział, że „dobra nowina o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi, a 
potem nadejdzie koniec”. Od dawna zakładano, że dzieło głoszenia i czynienia uczniów 
ma miejsce w okresie zwanym zakończeniem, a „koniec” oznacza koniec całego 
niegodziwego systemu w Armagedonie. Istnieje wiele powodów, by sądzić, że jest inaczej.
 
   Marek napisał w swoim sprawozdaniu coś, czego nie ma u Mateusza i Łukasza; 
mianowicie, że najpierw należy głosić dobrą nowinę. Najpierw przed czym? Prosimy o 
rozważenie pełnego kontekstu uwag Jezusa: „A wy miejcie się na baczności. Z mojego 
powodu ludzie będą was wydawać lokalnym sądom i będziecie bici w synagogach 
oraz stawiani przed namiestnikami i królami — na świadectwo dla nich. Poza tym 
najpierw wszystkim narodom musi być głoszona dobra nowina. A gdy będą was 
prowadzić przed władze, nie zamartwiajcie się zawczasu, co powiecie. Mówcie to, co 
w danej chwili będzie wam dane, bo w gruncie rzeczy to nie wy będziecie mówić, ale 
duch święty. Ponadto brat wyda na śmierć brata, a ojciec — dziecko, z kolei dzieci 
wystąpią przeciw rodzicom i też wydadzą ich na śmierć. Z powodu mojego imienia 
wszyscy będą was nienawidzić+. Ale ten, kto wytrwa do końca, zostanie wybawiony”.

   Prawdziwi chrześcijanie zawsze byli prześladowani w taki czy inny sposób. Na całym 
świecie jest wiele krajów, które nie pozwalają Świadkom Jehowy na ochronę zapewnianą 
w tak zwanym wolnym świecie. Świadkowie Jehowy szczególnie rozkwitali w Ameryce, 
bez wątpienia w dużej mierze dzięki wolnościom zagwarantowanym w pierwszej 
poprawce do Karty praw. 

Jezus ostrzegł swoich naśladowców, że prześladowania nie
przyjdą jedynie ze strony państwa (lokalnych sądów,

gubernatorów i królów), ale z wnętrza czyjegoś zboru i
rodziny, ze strony ludzi wierzących, że wykonują wolę Bożą.



   Nawet w czasach ostrych prześladowań w erze Rutherforda rząd USA za pośrednictwem 
Sądu Najwyższego bronił naszych praw. Od końca drugiej wojny światowej narody jako 
całość cieszyły się długim okresem względnego pokoju i dobrobytu, co znacznie ułatwiło 
ogólnoświatową pracę kierowaną przez Towarzystwo Biblijne Strażnica. 

   Pytanie brzmi: jeśli dobra nowina jest głoszona najpierw, co następuje później? 
Intensywne prześladowania. Kontekst, w którym Jezus powiedział, że „najpierw trzeba 
głosić dobrą nowinę”, przemawia do poziomu prześladowań, jakiego nie doświadczyliśmy 
w czasach nowożytnych. Można to powiedzieć z największą pewnością, ponieważ jest 
jasne, że to, co przepowiedział Jezus, nie jest jedynie prześladowaniem chrześcijan  przez 
państwo (sądy lokalne, gubernatorzy i królowie).



„... Będą wśród was fałszywi nauczyciele”, którzy
„chciwie was wyzyskują fałszywymi słowami”. 

   WI wieku na pewno każdy Żyd, który wyznał wiarę w Jezusa, został wyrzucony z 
synagogi. A co na zakończenie?

   Nie jest prawdopodobne, aby prawdziwi chrześcijanie kiedykolwiek uczęszczali do 
żydowskiej synagogi. Czy to oznacza, że słowa Chrystusa nie mają znaczenia? Ani trochę. 
Synagoga żydowska jest analogią do zboru chrześcijańskiego. W Księdze Objawienia 
Jezus mówił o tych, którzy twierdzili, że są Żydami, ale w rzeczywistości są synagogą 
Szatana. 

   W swoim liście do Rzymian Paweł - główny nauczyciel chrześcijański - informuje nas, 
że prawdziwymi Żydami są ci, którzy są wierni Bożemu namaszczeniu. To prawda, ci, 
którzy kłamliwie twierdzą, że są Żydami i którzy tworzą synagogę szatana, muszą 
fałszywie twierdzić, że są namaszczeni. Nie powinniśmy myśleć, że to dziwne. Podobna 
sytuacja miała miejsce w zborze korynckim. Natchniony apostoł wyjawił, że wybitni 
ludzie, którzy przewodniczyli zborowi - których Paweł nazwał „wspaniałymi apostołami” -
nie byli namaszczonymi chrześcijanami, ale w rzeczywistości byli fałszywymi apostołami,
zwodniczymi robotnikami, zwykłymi agentami Diabła, którzy sprytnie przebierali się za 
sług prawości . Najwyraźniej przebranie było bardzo skuteczne, dlatego Paweł był głęboko
zaniepokojony, że tak jak wąż uwiódł Ewę swoim przebiegłością, bracia i siostry w 
Koryncie mogą zostać zepsuci przez obecność fałszywych nauczycieli Szatana pośród 
nich. 

   W ustach dwóch świadków: w drugim rozdziale swojego drugiego listu apostoł Piotr 
świadczy, że „będą wśród was fałszywi nauczyciele”, którzy „będą cię łapczywie 
wyzyskiwać fałszywymi słowami”. Ponieważ obecność fałszywych nauczycieli 
natychmiast poprzedza ich sąd, jest oczywiste, że fałszywi apostołowie przewodzą 
zborowi Chrystusa aż do jego przyjścia. 

Jeśli chodzi o synagogę szatana, w swoim liście upominającym do zboru w Smyrnie, Jezus
powiedział: „Znam wasz ucisk i ubóstwo - ale jesteście bogaci - i bluźnierstwa tych, 
którzy mówią, że sami są Żydami, a jednak nimi nie są. ale są synagogą szatana. Nie 
bój się tego, co masz cierpieć. Popatrz! Diabeł będzie nadal wtrącał niektórych z was 
do więzienia, abyście byli całkowicie wystawieni na próbę i abyście mieli ucisk przez 
dziesięć dni. Udowodnij, że jesteś wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Kto 
ma uszy, niech usłyszy, co duch mówi zborom: Kto zwycięża, nie dozna żadnej szkody
od drugiej śmierci ”. 



   Ponieważ Jezus dał nam objawienie tego, co ma nastąpić wkrótce w dniu Pańskim, jest 
oczywiste, że nadchodzące prześladowania pochodzą z organizacji. Ci, którzy tworzą 
synagogę szatana, muszą być złymi niewolnikami, którzy nie przyjmą Jezusa, gdy 
przyjdzie. Diabeł użyje ich do prześladowania prawdziwych Żydów - tak jak użył 
nielojalnego apostoła Jezusa, Judasza. Ci źli spowodują, że wielu zostanie zgorszonych, a 
bracia Chrystusa będą bici w synagogach i skazani na więzienie i śmierć. Świadkowie 
Jehowy z pewnością nie będą zajmować się pokojową służbą, gdy ich byli bracia zaczną 
ich nienawidzić i zdradzić, a członkowie rodziny oddadzą swoich bliskich na śmierć. Do 
tego czasu dobra nowina będzie głoszona i zakończona. 

   Jedną z ostatnich rzeczy, które Jezus powiedział swoim uczniom, zanim wstąpił do 
nieba, było dobrze znane polecenie pójścia i pozyskiwania uczniów. Chrystus zapewnił 
swoich naśladowców, że będzie z nimi przez wszystkie dni, aż do zakończenia systemu. 
Najwyraźniej czas pozyskiwania uczniów i chrztu poprzedza zakończenie. Jeśli Jezus jest 
ze swoimi naśladowcami przed zakończeniem, powinniśmy spodziewać się czegoś innego,
bardziej intymnego, kiedy przychodzi do obserwujących, aby im usługiwać. Jaki jest 
zatem wniosek?



ŻNIWA TO ZAKOŃCZENIE 
SYSTEMU 
   W 13. rozdziale Mateusza Jezus wyjaśnił, 
że żniwa są zakończeniem systemu - lub 
końcem wieku, jak to określają niektóre 
tłumaczenia. Jezus użył wielu przykładów 
dotyczących sadzenia i zbioru. Kiedyś 
powiedział, że pola były białe, dojrzałe do 
żniw. Mówił także o końcowym żniwie, 
którego dokonają nie ludzcy żniwiarze, ale 
aniołowie, których Chrystus wyśle, aby 
wykorzenić z Jego Królestwa wszystkie 
osoby dopuszczające się bezprawia i 
wszystkie rzeczy, które powodują zgorszenie.
 
   Strażnica twierdzi, że końcowe żniwo
rozpoczęło się w roku 1914. Jeśli to prawda, czy
mamy wierzyć, że aniołowie usunęli bezprawie z
chrześcijaństwa? Nie jest to nierozsądne pytanie, ponieważ Międzynarodowi Badacze 
Pisma Świętego stali się już oddzielną i odrębną sektą. Nawet mając tę wiedzę, 
nauczyciele Świadków Jehowy upierają się, że fałszywi chrześcijanie zostali spętani już w 
1918 roku i że pszenica została wyróżniona. Czy może wśród Świadków Jehowy nie ma 
obecnie żadnych przeszkód, ponieważ aniołowie usunęli wszystko, co powoduje 
zgorszenie? Kto by uwierzył w takie bzdury? To niewiarygodne, ale Strażnica skłoniła 
miliony Świadków Jehowy do wiary w to! 

   Jezus podał podobną ilustrację: „Z Królestwem Niebios jest też jak z siecią, którą 
zapuszczono w morze i która zaczęła zagarniać ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się 
napełniła, rybacy wyciągnęli ją na brzeg. Potem usiedli i dobre ryby zebrali do 
naczyń, a niedobre wyrzucili. Tak właśnie będzie podczas zakończenia systemu rzeczy
— aniołowie wyruszą i oddzielą niegodziwych od prawych, i wrzucą niegodziwych do 
ognistego pieca. Tam będą oni płakać i zgrzytać zębami”. 

Zgodnie z artykułem Strażnicy z grudnia 2014 roku zatytułowanym: Czy rozumiesz 
znaczenie? nauczyciele nauczycieli napisali: 

To symboliczne rozdzielanie ryb nie odnosi się do ostatecznego osądzenia podczas wielkiego 
ucisku. Wskazuje raczej, co się miało dziać w dniach ostatnich niegodziwego systemu rzeczy. 
Jezus dał do zrozumienia, że nie wszyscy przyciągnięci do prawdy opowiedzą się po stronie 
Jehowy. Wiele osób przychodzi na zebrania zborowe lub chętnie studiuje Biblię z naszą 
pomocą, ale nie chce się do niczego zobowiązywać (1 Król. 18:21). Inni przestają 
utrzymywać kontakt ze zborem. Niektórzy młodzi wychowywani w chrześcijańskich 
rodzinach nie pokochali zasad Jehowy.



Postawione pytanie: czy rozumiesz znaczenie? Jest 
zdrowe. 

   Aby dopasować ilustrację zakończenia do roku 
1914, Ciało Kierownicze tworzy absolutnie 
zdumiewające twierdzenie, że miliony marginalnie 
zainteresowanych osób, które nie angażują się w 
chrzest, i inne miliony Świadków Jehowy, którzy 
już opuścili organizację, z których wielu bez 
wątpienia cierpi z powodu choroby duchowej i 
potyka się z bezczelną hipokryzją Strażnicy - w tym
tysiące, które padły ofiarą pedofilów - w 
rzeczywistości zostały odrzucone przez aniołów 
jako nieodpowiednie. 

   Z pewnością jednak, jeśli ktoś nie   nadaje się do 
życia w Królestwie Bożym, to fałszywi nauczyciele, 

którzy wyrzekli się właściciela, który go kupił - bezczelnie bluźnią Bogu, aby wychwalać 
Strażnicę i skazać na rzeź owce, do których zostali wyznaczeni aby je karmić i paść. 
Niestety, najwyraźniej żaden ze Świadków Jehowy nie pojmuje znaczenia przypowieści o 
niewodzie! 

Niech ten, kto ma uszy, słyszy: Koniec jest, gdy
Chrystus przyjdzie sądzić dom Boży. Niektórzy

okażą się wierni - inni - niewierni i odrzuceni przez
aniołów jako nieodpowiedni do królestwa Bożego. 

   Podobnie jak w świecie przyrody, symboliczne zbiory oznaczają koniec metaforycznego 
sadzenia, uprawy i podlewania. Prawdę mówiąc, zakończenie systemu to koniec ery 
chrześcijańskiej. Oznacza to koniec głoszenia i czynienia uczniów. To koniec powołania i 
wyboru. Dochodzi do ostatecznego opieczętowania. Dlatego Paweł powiedział, że 
obchodząc wieczerzę „głosicie śmierć Pana, aż przyjdzie”. 

   Niech ten, kto ma uszy, słyszy: Koniec jest, gdy Chrystus przyjdzie sądzić dom Boży. 
Niektórzy okażą się wierni, inni niewierni. Niektórzy zostaną odłożeni jako odpowiedni. 
Niektórzy zostaną wyrzuceni. 



Powstaną fałszywi Chrystusowie i 
fałszywi prorocy 

   Mówiąc o swoim powtórnym przyjściu, Jezus uznał za stosowne ostrzec 
swoich naśladowców, by wystrzegali się nieuchronnej obecności oszustów i 
mistyfikatorów, którzy będą poprzedzać i towarzyszyć jego obecności. W 
rzeczywistości, odpowiadając na prośbę apostołów o znak, Jezus najpierw 
ostrzegł ich, aby zwracali uwagę, żeby nie byli wprowadzeni w błąd, 
ponieważ wielu zostanie wprowadzonych w błąd przez fałszywych 
Chrystusów. Jezus powtórzył swoje ostrzeżenie, mówiąc, że w czasie ucisku 
chrześcijanie zostaną wydani i zabici, a „wielu potknie się i będzie się 
wzajemnie zdradzać i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu 
fałszywych proroków i wielu wprowadzi w błąd”. 

   W końcu powiedział: „A jeśli ktoś wam powie: ‚Patrzcie, Chrystus jest 
tutaj!’ albo ‚Jest tam!’, nie wierzcie w to. Bo powstaną fałszywi 
chrystusowie oraz fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, 
żeby — jeśli to możliwe — wprowadzić w błąd nawet wybranych. 
Pamiętajcie, że was przestrzegłem. Jeśli więc wam powiedzą: ‚Jest na 
pustkowiu!’, nie idźcie tam, a jeśli powiedzą: ‚Jest w głębi domu!’, nie 
wierzcie w to. Bo jak błyskawica ukazuje się na wschodzie i rozświetla 
niebo aż po zachód, tak też będzie z obecnością Syna Człowieczego. 
Gdziekolwiek jest trup, tam zlecą się orły”. 

   Kiedy Charles Taze Russell założył małą grupę studiującą Biblię w 
Allegheny, celem było ustalenie prawdziwości głównych doktryn głównych 
kościołów. Ci głodni prawdy chrześcijanie bardzo szybko zdali sobie sprawę
z fałszywości Trójcy, ognia piekielnego, nieśmiertelnej duszy i poglądu, że 
wszystkie zbawione dusze idą do nieba. 

   Oprócz elementarnych doktryn Russell był głęboko zainteresowany 
powtórnym przyjściem Chrystusa. I chociaż jego badania biblijne były 
jeszcze w powijakach, gdy tylko Towarzystwo Strażnica powstało, Russell 
oświadczył, że niewidzialna obecność Chrystusa rozpoczęła się w 1874 
roku. 
   To prawda, jak zauważył Russell, istnieje różnica między obecnością Pana 
a Jego przyjściem. Ale jaka jest biblijna podstawa niewidzialnej obecności? 
Jak Russell mógł dostrzec, że Jezus w niewidzialny sposób powrócił w 1874 
roku, kiedy Badacze Pisma Świętego byli żałośnie nieświadomi proroctw 
biblijnych opartych jedynie na interpretacji odrzuconej teraz chronologii. 



   Czy Jezus nie zapewnił nas, że gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w jego imieniu, on
jest pośród nich? Nie można tego brać za pewnik. Z pewnością więc istnieje głęboka 
różnica między Jezusem, który jest pośród nas, a Jego przyjściem jako sługa. Z całą 
pewnością, jeśli Jezus jest niewidzialny pośród wierzących przed swoim przyjściem, czy 
nie powinniśmy spodziewać się czegoś znacznie bardziej niezwykłego podczas Jego 
przepowiedzianej obecności? 

   Biorąc pod uwagę fakt, że Badacze Pisma Świętego nadal wierzyli, że paruzja 
rozpoczęła się w 1874 roku, nawet długo po roku 1914, powinno być oczywiste, że jest coś
głęboko nie tak z doktryną Strażnicy o niewidzialnej paruzji. Nawet po zresetowaniu 
paruzji w 1930 roku, jak to możliwe, że Chrystus był obecny pośród nich od 1914 roku i 
przez kolejne 15 lat, gdy Badacze Pisma Świętego nadal pracowali w złudzeniu, że Jego 
obecność rozpoczęła się w 1874 roku? Dlaczego obecność Chrystusa jest tak 
nieskuteczna? Dlaczego komuś tak łatwo jest arbitralnie przesunąć datę obecności 
Chrystusa? 

   Najwyższy czas, aby myślący badacze Biblii zastosowali się do apostolskiego 
napomnienia i „upewnili się o wszystkim”. 

   Jaka jest biblijna podstawa nauczania Strażnicy o niewidzialnej paruzji? Podstawowa 
argumentacja jest zaskakująco zwodnicza. 



   Na przykład Strażnica twierdzi, że gdyby Chrystus powrócił w ciele, cofnąłby ofiarę okupu za 
swoje ciało. Zakłada się, że Jezus może być widoczny tylko wtedy, gdy materializuje ludzkie ciało. 
Ale czy Jezus nie zmaterializował się w różnych ludzkich ciałach po swoim zmartwychwstaniu? Z 
pewnością tak. Po wskrzeszeniu Jezusa do królestwa duchowego wielokrotnie materializował się w 
ciele, aby przekonać swoich uczniów, że żyje. Pewnego razu zgromił ich za nierozumność i gnuśność
serca, by wierzyć we wszystko, co prorocy mówili o Chrystusie. Jeszcze dwa razy po jego śmierci 
uczniowie zgromadzili się za zamkniętymi drzwiami, a Jezus stał pośród nich. Czy to mogło 
zapowiadać paruzję? Istnieją uzasadnione powody, aby tak sądzić. 

   Równie zwodnicze jest to, że Strażnica cytuje fragment z Jana 14:19 jako dowód na niewidzialną 
paruzję, w którym Jezus powiedział: „Jeszcze trochę, a świat mnie więcej nie zobaczy”. Jednak w 
tym samym wersecie Jezus
powiedział dalej: „ale ujrzycie
mnie, bo ja żyję i wy będziecie
żyć”. Jezus poprzedził swoje
uwagi słowami: „Idę do was” -
odnosząc się do swojego
drugiego przyjścia, kiedy zmarli
w Chrystusie zobaczą go, ale
także ci, którzy pozostają w ciele.

   Po zmartwychwstaniu Jezusa
ukazał się prawie 500 osobom,
które widziały go na własne oczy.
Jednak każdy z tych świadków
stał się wierzącym, zanim Jezus
zmartwychwstał. Piotr wyjaśnił
to pierwszemu wierzącemu z
pogan, mówiąc do Korneliusza: 
„Trzeciego dnia Bóg wzbudził
go i pozwolił mu się objawić nie
całemu ludowi, ale świadkom
wyznaczonym wcześniej przez
Boga, nam, którzy jedliśmy i
piliśmy z nim po jego zmartwychwstaniu”. 

   Tak więc Jezus dotrzymał słowa, świat niewiernych nie widział go po jego śmierci. Tylko wierzący,
którzy zostali wyznaczeni przez Boga, mogli się z nim zobaczyć. Idąc za tym wzorem, niewierzący 
świat ujrzy na niebie znak Syna Człowieczego i będzie się bił z żalu, podczas gdy wybrani zobaczą 
go w sposób, jakiego nie będzie widział żaden inny człowiek. W ten sposób spełnią się słowa 
apostoła: „Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze nie zostało ujawnione, kim 
będziemy. Wiemy, że kiedy się objawi, będziemy do Niego podobni, ponieważ ujrzymy Go 
takim, jakim jest. I każdy, kto pokłada w Nim tę nadzieję, oczyszcza się, tak jak on jest czysty”.
–1 Jana 3:2-3 



   Innym tokiem rozumowania przedstawionym przez Strażnicę jest to, że Chrystus 
mieszka teraz w niedostępnym świetle, którego nikt nie może ujrzeć. Chociaż to prawda, 
Jehowa również może nie być postrzegany zwykłymi śmiertelnymi oczami. Niemniej 
jednak Jehowa okazał Mojżeszowi swoją chwałę. Spotkanie było tak wspaniałe, że potem 
twarz Mojżesza emanowała żarzącym się blaskiem. 

   Czy to możliwe, że obecność Chrystusa będzie się wiązała z podobnym rodzajem 
manifestacji? Spotkanie Saula z Jezusem na drodze do Damaszku wskazuje, że to prawda. 
Odnosząc swoje doświadczenie do Koryntian, Paweł powiedział, że był ostatnim z 
uczniów, który ujrzał zmartwychwstałego Chrystusa i że jego doświadczenie było tak, 
jakby urodził się przedwcześnie. A zatem chociaż Jezus mieszkał w niedostępnym świetle, 
faryzeusz, który został apostołem, ujrzał przebłysk chwały Chrystusa. W jakim sensie 
urodził się przedwcześnie? Podczas gdy wszyscy inni uczniowie widzieli Jezusa w 
ludzkiej postaci, zanim wstąpił do nieba, Paweł ujrzał Jezusa uwielbionego, tak jak 
wszyscy wybrani na ziemi zobaczą go podczas jego paruzji. 

   Czy to takie trywialne zwiastowanie fałszywej 
obecności Chrystusa, jak to czyniła Strażnica 
przez ponad pół wieku? W rezultacie, czy Badacze
Pisma Świętego nie byli prowadzeni przez 
nauczycieli nauczycieli do wiary, że Chrystus był 
obecny w wewnętrznych komnatach od 1874 
roku? A skoro Strażnica nigdy nie zaprzeczyła 
temu, że obecność Jezusa się rozpoczęła - tylko 
przesunęła ją z 1874 na 1914 - co to zapowiada na 
przyszłość? 

   W swoim ostrzeżeniu przed fałszywymi 
prorokami twierdzącymi, że Chrystus jest tu i tam 
- w komnatach wewnętrznych lub na pustyni - jak 
to możliwe, że wybrani mogą zostać oszukani? 
Strażnica twierdzi, że pszenica została już zebrana
do magazynu, a chwasty zostały już jasno 
określone. Jeśli to prawda, a wybrani znajdują się 
wyłącznie wśród Świadków Jehowy, to jak, gdyby
to było możliwe, wybrani mogliby zostać oszukani
przez kogokolwiek innego niż zaufany kanał 
Strażnicy? 



Królestwo Boże jest pośród was 

   Co się tyczy fałszywych proroków, którzy będą upoważnieni 
do dokonywania wielkich znaków i cudów podczas ucisku, 
dlaczego Jezus powiedział, że „jeśli to możliwe, nawet 
wybrani” zostaną oszukani, co oznacza, że nie będzie to 
możliwe? Jaki czynnik sprawi, że wybrani nie zostaną poddani 
oszustwu, które wprowadzi wielu w błąd? 

   Rozważmy doświadczenie apostołów i innych, którzy 
widzieli zmartwychwstałego Chrystusa. Władze żydowskie 
były zdecydowane uniemożliwić Żydom uwierzenie w Jezusa.
Nawet po zniknięciu pochowanego ciała rozpowszechniano 
kłamstwo, że jego uczniowie ukradli je. Jednak uczniowie 
Jezusa nie mogli dać się zwieść z tego prostego powodu, że 
wiedzieli, że Jezus żyje. Widzieli go. Rozmawiali z nim. 
Dotykali go. Podzielili się nawet z nim posiłkiem. A gdy 
zostali napełnieni duchem, stali się jego niezłomnymi 
świadkami. Wielu z nich zginęło za świadectwo, które o nim 
składali. 

”Tak jak błyskawica rozbłyska z jednej
części niebo do innej części nieba,

więc Syn człowiek będzie w swoim
czasie ”. 

Pamiętaj, że wielkie oszustwo nadejdzie w przyszłości - 
podczas ucisku. To jest tło dla uwagi Jezusa: „A jeśli ktoś wam
powie:„ Patrz! Tu jest Chrystus… ” 



   Rozważmy teraz 17 rozdział Ewangelii Łukasza, w którym przy innej okazji Jezus 
mówił o swoim drugim przyjściu. Chociaż nie wspominając konkretnie o wielkim ucisku, 
Jezus użył tych samych przykładów, co podczas omawiania zakończenia systemu w 24 
rozdziale Ewangelii Mateusza, mówiąc: „Ludzie będą do was mówić: ‚Patrzcie, jest 
tam!’ lub ‚Patrzcie, jest tu!’. Nie wychodźcie ani nie podążajcie za nimi. Bo jak 
błyskawica rozbłyska od jednej strony nieba aż do drugiej, tak będzie z Synem 
Człowieczym w jego dniu”. 

   „W jego dniu” to oczywiście to samo, co w dniu Pańskim, kiedy następuje objawienie. 
Następnie Jezus porównał dzień Syna Człowieczego z dniem Noego i Lota, tak jak to 
zrobił, omawiając zakończenie. Jednak Łukasz 17:30 zapisuje coś wyjątkowego. Czytamy 
w nim: „Tak samo będzie w dniu, w którym zostanie objawiony Syn Człowieczy”. 
Powinno powstać pytanie, w jaki sposób Syn Człowieczy zostanie objawiony i komu? 

   Podążając za objawieniami Jezusa po zmartwychwstaniu w I wieku, możemy oczekiwać,
że Chrystus objawi się powołanym. Jego manifestacja dla nich będzie oznaczać ich 
przyjęcie do Królestwa - inaczej znane jako zapieczętowanie. Manifestacja jest taka sama, 
jak jego przyjście obok - paruzja. W ten sposób Syn Człowieczy zostanie objawiony, a 
jego objawienie będzie miało przemieniający wpływ na tych, którym został objawiony. 



Czym są czasy pogan? 
   

   Księga Łukasza jest jedynym sprawozdaniem ewangelicznym, w którym 
zapisano słowa Jezusa dotyczące deptania Jerozolimy przez narody, aż do 
wypełnienia się wyznaczonych czasów narodów. W kontekście Jezus 
odpowiadał na pytanie zadane mu przez apostołów, którzy chcieli wiedzieć, 
kiedy miasto i świątynia zostaną zburzone, jak przepowiedział Jezus kilka dni 
wcześniej, płacząc nad Jerozolimą. 

   Apostołowie chcieli poznać przyszłość. A Jezus powiedział im, co się stanie, 
kiedy powiedział: „Albowiem będzie wielki ucisk na ziemi i gniew na ten lud. I 
padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli na wszystkie narody; a
Jerozolima będzie podeptana przez narody, aż nadejdą wyznaczone czasy 
narodów ”. - Łukasza 21: 23-24 
  W odpowiedzi Jezusa nic nie wskazuje na to, że mówił o zniszczeniu, które 
spadło na Jerozolimę wieki wcześniej, za dni niegodziwego króla Sedekiasza. 
Nie, Jezus wyraźnie mówił o kolejnym zniszczeniu, które miało nastąpić w 
przyszłości na święte miasto. Dlatego Jezus powiedział „upadną” - a nie 
„upadli”. A „Jerozolima będzie podeptana” - a nie „będzie dalej deptana”. *-? 
  Jest nie do pomyślenia, aby apostołowie mieli tak tępy umysł, by błędnie 
przypuszczać, że Jezus mówił, że Jerozolima jest już deptana przez narody. 
Pytanie brzmi, skoro Jezus bezsprzecznie mówił o tym, że Jerozolima będzie 
deptana w przyszłości, dlaczego Strażnica upiera się, że deptanie rozpoczęło się, 
gdy Nabuchodonozor złupił Jerozolimę? Prawda jest taka, że po prostu nie ma 
usprawiedliwienia dla umieszczenia początku wyznaczonych czasów narodów 
na rok 607 p.n.e. 
   Oczywiście Jezus mówił także o tym, co wydarzy się w czasie wielkiego 
ucisku - długo po zniszczeniu Jerozolimy przez Rzymian. Oznacza to, że 
starożytna Jerozolima jest zapowiedzią większej rzeczywistości. A symboliczne 
„Jeruzalem” będzie deptane przez narody aż do końca wyznaczonych czasów 
narodów. 11 rozdział Apokalipsy rzuca światło na tę właśnie sprawę, gdzie jest 
powiedziane: „Ale jeśli chodzi o dziedziniec, który jest poza świątynią 
sanktuarium, zostawcie go i nie mierzcie, ponieważ zostało dane narodom, a one
będą deptać święte miasto przez 42 miesiące ”. 
   Dosłowne miasto Jeruzalem nie istniało już, kiedy spisywano Objawienie.*-? 
Święte miasto reprezentuje zbór Chrystusa, który powstał w Jerozolimie. 
Deptanie spotyka symboliczne „święte miasto” w dzień Pański. Ponieważ 
proroctwo biblijne interpretuje się samo, 42 miesiące muszą być wyznaczonymi 
czasami narodów na podeptanie świętego miejsca. 

 



   W całym Chrześcijańskim Piśmie Greckim paruzja jest przedstawiana jako ostateczny 
cel - koniec naszej wiary - urzeczywistnienie nadziei niebieskiej. W ten sam sposób mówi 
się o objawieniu i objawieniu Chrystusa. Na przykład w swoim pierwszym liście do 
Tesaloniczan Paweł pisał o obecności Jezusa: „Bo kto jest naszą nadzieją, radością, 
koroną, którą będziemy się szczycić przed naszym Panem, Jezusem, podczas jego 
obecności?” - 1 Tesaloniczan 2:19 

   „I oby Pan sprawił, żebyście wzrastali w miłości do siebie nawzajem oraz do 
wszystkich innych — żeby ta miłość wręcz was przepełniała, jak nas przepełnia 
miłość do was. Niech w ten sposób umocni wasze serca, żeby były nienaganne, święte 
przed naszym Bogiem i Ojcem podczas obecności naszego Pana, Jezusa, ze wszystkimi
jego świętymi”. – 1 Tesaloniczan 3:12-13 

   W powyższych fragmentach apostoł wyjaśnia, że stanie przed Bogiem w nieskalanej 
obecności Pana Jezusa jest końcem tego. To właśnie wtedy chrześcijanie uświadamiają 
sobie nadzieję, do której zostali powołani. Wtedy otrzymają koronę. Paweł odniósł się do 
tego samego wyniku w objawieniu się Jezusa, gdzie napisał: „tak iż w czasie, gdy z 
utęsknieniem oczekujecie objawienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, nie brakuje 
wam żadnego daru. Bóg też będzie do końca was umacniał, żebyście w dniu naszego 
Pana, Jezusa Chrystusa, okazali się bez zarzutu”. – 1 Koryntian 1:7-8 

   Podobnie natchniony apostoł wyjawił, że objawienie jest jego końcem, mówiąc: „..byś 
strzegł przykazanie niesplamione i nienaganne, aż do ukazania się naszego pana 
Jezusa pomazańca, które w swojej porze pokaże szczęśliwy i jedyny władca….” 1 
Tymoteusza 6:13-15; (dosłowne tłumaczenie z greckiego) 

   W powyższych fragmentach Paweł mówił o byciu „nieskalanym w świętości” podczas 
paruzji, a także o tym, że będzie „wolny od oskarżenia” w czasie objawienia i dnia Jezusa 
Chrystusa oraz o byciu „nieskazitelnym i nieobwinionym… aż do objawienia się Pana 
naszego Jezusa Chrystusa . ” Bycie nieobwinionym, bez zarzutu i wolnym od oskarżenia 
jest wymienne. Jest więc prawdą, jest oczywiste, że paruzja, manifestacja i objawienie są 
terminami odpowiadającymi sobie. 

   Problem w tym, że bagatelizując manifestację i objawienie jako przyszłe, nauczyciele 
nauczycieli w Betel są pewni, że paruzja rozpoczęła się w 1914 roku. I to niewidzialna 
paruzja. 

    Jeśli Świadkowie Jehowy nie chcą już dłużej ulegać złudzeniom w tej ważnej sprawie, 
dobrze zrobiliby, gdyby przyjęli Pismo Święte za dobrą monetę - uznając, że obecność 
Chrystusa, objawienie się Chrystusa i objawienie Chrystusa są tym samym, co objawienie 



Syn Człowieczego. A objawienie Syna Człowieczego jest punktem kulminacyjnym 
chrześcijaństwa. 

   Co więcej, objawienie Jezusa ma miejsce w dniu Pańskim, znanym również jako dzień 
Jezusa Chrystusa. Dzień Pański nie trwa przez wiele pokoleń. I tak jak Paweł mówił o 
obecności, manifestacji i objawieniu jako urzeczywistnieniu naszej wiary, tak też w swoim
liście do Filipian Paweł napisał, że dzień Jezusa jest zakończeniem dzieła rozpoczętego 
przez Chrystusa - końcem systemu chrześcijańskiego: „Jestem przekonany o tym, że 
Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy je aż do dnia Jezusa 
Chrystusa”. - Filipian 1:6. 
   Wracając do 17. rozdziału Ewangelii Łukasza, Jezus poprzedził swoje uwagi dotyczące 
objawienia Syna Człowieczego w odpowiedzi na pytanie zadane mu przez faryzeuszy, 
kiedy nadejdzie Królestwo Boże. W odpowiedzi Jezus powiedział do nich: „Królestwo 
Boże nie przychodzi w sposób rzucający się w oczy. Ludzie nie będą mówić: ‚Patrzcie,
jest tu!’ lub ‚Patrzcie, jest tam!’. W gruncie rzeczy Królestwo Boże jest pośród was”. 
(εντος υμων-wewnątrz was) 

Piotr, Jakub i Jan byli naocznymi świadkami wydarzenia, które 
zapowiadało przyjście Chrystusa w jego Królestwie, pokazując, że jego 
przyszła paruzja nie będzie niewidoczna dla namaszczonych chrześcijan.

   Rozumie się, że Królestwo Boże było pośród nich, ponieważ Jezus był
wyznaczonym Królem i chodził między nimi. Jednak w szerszym kontekście
Jezus mówił o swoim powtórnym przyjściu - o którym Paweł w dziewiątym
rozdziale Listu do Hebrajczyków (werset 28) mówił, że „pojawia się po raz
drugi”. W jaki sposób Królestwo Boże będzie pośród was podczas powtórnego
przyjścia? 

   Świadkowie Jehowy zostali uwarunkowani, aby myśleć o Królestwie jako o
rządzie niebiańskim, którym oczywiście jest. Jezus często nazywał to 
królestwem niebios. Jednak zrzucenie wszystkich spraw do niewidzialnego 
królestwa unieważnia cel drugiego przyjścia i zniekształca znaczenie 
podstawowych pojęć, takich jak pojawienie się i objawienie Chrystusa. Na 
przykład greckie słowo przetłumaczone jako „manifestacja” w Przekładzie 
Nowego Świata to „epifaneia”. 

  Angielskie słowo „epiphany” pochodzi od epifaneia. W języku greckim 
słowo to dosłownie oznacza „pojawienie się”. Z całą pewnością Pismo 
Święte mówi o objawieniu się Jezusa w ciele, także po Jego 
zmartwychwstaniu. Na przykład dwudziesty pierwszy rozdział Ewangelii 
Jana otwiera się tymi słowami: „Potem Jezus ponownie objawił się 
uczniom nad Morzem Tyberiadzkim. On objawił się w ten sposób”. 



   Ale epifaneia ma również konotację „jasności”, która pochodzi od greckiego czasownika 
„epiphaino”, co oznacza „dodać blasku” - sugerując wspaniały, wspaniały wygląd. 
Co ciekawe, King James Version oddaje w niektórych fragmentach „blask jego przyjścia”. 
Wyrażenie „blask Jego przyjścia” powinno przypominać przemienienie, które było 
zapowiedzią Syna Człowieczego przychodzącego w Jego Królestwie. Kilka dni przed 
przemienieniem Jezus powiedział do swoich apostołów: „Zapewniam was, że niektórzy 
ze stojących tutaj nie umrą, dopóki nie zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w
swoim Królestwie”. – Mateusza 16:28 

   Okazało się, że niektórzy z tych, którzy tam stali, to Piotr, Jakub i Jan, jak podaje dalej: 
„Sześć dni później Jezus zabrał Piotra, Jakuba i jego brata, Jana, i zaprowadził ich 
na wysoką górę. Byli tam sami. Wtedy został na ich oczach przemieniony: jego twarz 
zaczęła jaśnieć jak słońce, a jego szaty stały się olśniewająco białe. Nagle uczniom 
ukazali się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Jezusem.”. 

Wiele lat później Piotr opisał swoje przeżycie tej nocy na górze. Przypomniał o tym 
braciom, mówiąc: „Gdy opowiadaliśmy wam o mocy i obecności naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa, nie opieraliśmy się na zręcznie wymyślonych fałszywych opowieściach, ale
na tym, co sami widzieliśmy jako naoczni świadkowie jego wspaniałości”. – 2 Piotra 
1:16 

Wnikliwi badacze Biblii zwróćcie uwagę: wspaniałe przemienienie Jezusa było 
zapowiedzią paruzji i służyło jako gwarancja - pokaz, jeśli wolisz - tego, jak Syn 
Człowieczy zostanie objawiony i komu. 



Czy to są dni ostatnie? 
   Świadkowie Jehowy uważają, że ostatnie dni zaczęły się w 1914 roku. W 
ostatnich dziesięcioleciach dołączyło do nich coraz więcej innych, 
zwłaszcza grup ewangelickich, które uważają, że ostatnie dni zaczęły się, 
gdy Izraelowi przyznano państwowość. Strażnica często cytuje List  2 
Tymoteusza 3:1-5 jako dowód, że żyjemy w dniach ostatecznych. Z 
pewnością nie ma wątpliwości, że z każdym rokiem społeczeństwo staje się 
coraz bardziej bezbożne i skorumpowane. Jednak czasami pomija się 
drobne szczegóły. W tym konkretnym fragmencie Paweł nie powiedział, że 
w dniach ostatecznych ludzie będą stawać się coraz bardziej niegodziwi - 
jakby to był stopniowy proces, który ma miejsce w dniach ostatecznych. 
Nie. Natchnione Pismo Święte po prostu mówi, że dni ostatnie były 
niebezpieczne i trudne, ponieważ ludzie „będą” takimi a takimi. Innymi 
słowy, kiedy zaczną się dni ostatnie, świat będzie już całkowicie zepsuty i z 
tego powodu dni ostatnie będą krytycznymi czasami, z którymi trudno 
będzie sobie poradzić.  



    Jak powiedział sam Jezus, niektórzy z jego naśladowców mieli ujrzeć przyjście Syna 
Człowieczego w jego Królestwie. Piotr ujrzał Jezusa w blasku jego przyjścia - że tak 
powiem. On i jego bracia apostołowie byli naocznymi świadkami wydarzenia, które było 
zapowiedzią przyjścia Chrystusa w Jego Królestwie. Fakt że Piotr, Jakub i Jan byli tego 
świadkami dowodzi, że niewidzialna paruzja Strażnicy jest zręcznie wymyśloną fałszywą 
historią - dokładnie tym, przed czym ostrzegał natchniony apostoł, ponieważ Jezus ich 
uprzedził. 

   Przemienienie pokazuje, że Królestwo Boże nie nadejdzie w sposób rzucający się w 
oczy. Podczas finału będzie przebywać wyłącznie pośród wybranych. 

BĘDĄ ŚWIECIĆ JAK SŁOŃCE W KRÓLESTWIE 

   Chociaż Piotr ujrzał Jezusa w swej niebiańskiej chwale, kiedy został przemieniony przed
nimi i widział, jak Jezus dokonał wielu, wielu cudów, on i jego współwyznawcy nadal nie 
mieli wiary. Stało się to widoczne w nocy, kiedy aresztowano Jezusa, a wszyscy uczniowie
potknęli się i rozproszyli. Piotr nawet zaprzeczył, że kiedykolwiek znał Jezusa. Co gorsza, 
apostołowie nie wierzyli początkowo w informację, że Chrystus żyje. Dopiero w dniu 
Pięćdziesiątnicy, kiedy 120 zostało napełnionych duchem świętym, zostało 
przemienionych w odważnych świadków Chrystusa. 

   W ten sam sposób wybrani muszą przejść przemianę. Najpierw muszą zostać ochrzczeni 
w ogniu podczas ostatnich żniw. Po wykorzenieniu niegodziwych „w owym czasie 
sprawiedliwi będą świecić jasno jak słońce w Królestwie ich Ojca”. 

   Jak wskazał Jezus, Królestwo Boże może być pośród nas na ziemi. Tak więc ci, którzy 
świecą tak jasno jak słońce w Królestwie, czynią to jeszcze w ciele. Ich przemiana nastąpi 
w wyniku bezpośredniego doświadczenia objawienia się Chrystusa i nie pozostanie 
niezauważona. Wybrani świecący tak jasno, jak słońce, wskażą, że zostali zapieczętowani i
w pełni przyjęci na królów w Królestwie Bożym. Wtedy nastąpi zjawisko, które Paweł 
nazwał objawieniem synów Bożych. W tym stanie wybrani staną przed namiestnikami i 
królami i dadzą im świadectwo. 

Doniesienia ze wschodu (kierunek wzniesienia się królów od wschodu słońca Ap 16:12), 
które tak zaniepokoją króla północy i wywołają jego gniew, będą niewątpliwie wynikać ze 
świadectwa wybranych, że oni widzieli Jezusa Chrystusa. Wtedy naprawdę Królestwo 
Boże będzie pośród nich. 



Nie zauważyliście czasu waszego 
przeglądu 
   Siedząc z apostołami na Górze Oliwnej na kilka dni przed końcem swojej
ziemskiej służby, Jezus mówił o tym, co nadejdzie. Ostrzegł swoich 
uczniów, że Jerozolima stanie się pustkowiem. Mówił że nie pozostanie 
kamień na kamieniu. Jej dzieci miały paść od ostrza miecza. Jezus okazał 
się prawdziwym prorokiem. Historycy potwierdzili, że Rzymianie przybyli,
a następnie w tajemniczy sposób wycofali się, po czym wrócili i całkowicie
zniszczyli Jerozolimę. 

   Świadkowie Jehowy doskonale znają różne wersje Mateusza, Marka i 
Łukasza i z pewnością wiedzą, że przepowiednia wypowiedziana przez 
Chrystusa ma podwójne zastosowanie - że spełnienie się w pierwszym 
wieku rzuca cień na najbliższą przyszłość. To nie jest kwestia spekulacji. 
Jezus powiedział bardzo wyraźnie, że wielki ucisk przyjdzie na cały świat -
nie tylko na Jerozolimę. 

   Powstaje zatem pytanie: co zwiastuje spustoszenie Jerozolimy? Co 
będzie wymagało ucieczki przed nim, gdy obrzydliwość stanie tam, gdzie 
nie powinna? Są to ważne pytania do rozważenia, ponieważ chrześcijanie 
żyjący przed powtórnym przyjściem Chrystusa będą musieli zastosować się
do ostrzeżenia Chrystusa, aby zostawić wszystko za sobą i bezzwłocznie 
uciekać z „Jerozolimy”. („Niech człowiek na dachu nie schodzi, aby 
zabrać dobra ze swojego domu, i niech człowiek na polu nie wraca, aby
zabrać swoją wierzchnią szatę”). 

Jeszcze do niedawna Świadkowie Jehowy wierzyli, że Jerozolima jest 
zapowiedzią chrześcijaństwa. Jest teraz bardzo dobry powód, by 
kwestionować tę wiarę, opartą na fakcie, że Strażnica porzuciła swoje 
dawne podejście do zrozumienia Biblii, oparte na typie/antytypie. Jak 
stwierdzono w 16 rozdziale publikacji Czyste wielbienie, nie ma już 
podstaw, by przypuszczać, że niewierna Jerozolima w czasach Jeremiasza i
Ezechiela jest typem współczesnego chrześcijaństwa. 

   Chociaż było to od niechcenia przedstawiane w tak zwanej „skrzynce pytań” jako 
jedna z kilku „poprawek” w rozumieniu, jest to wstrząsająca zmiana w interpretacji 
Biblii dla Świadków Jehowy. Wisi tam zawieszone pytanie bez odpowiedzi: jeśli nie 
chrześcijaństwo, to co w proroctwach przedstawia Jerozolima? 



   Z jednej strony Ciało Kierownicze oświadczyło, że nie będą już przyjmować metody 
podejścia typu/antytypu do proroctw, „z wyjątkiem przypadków, gdy Biblia daje do tego 
wyraźną podstawę”, a jednak Jezus wyraźnie wskazał, że Jerozolima ma proroczy 
odpowiednik. Niewolnik wierny i roztropny, jako nauczyciele nauczycieli, powinien 
wyjaśnić, dlaczego „Jeruzalem” w proroctwach hebrajskich nie przedstawia już 
chrześcijaństwa, podczas gdy święte miasto, o którym prorokował Jezus, już tak. 

   Oprócz tej najbardziej rażąco oczywistej sprzeczności w nowym podejściu Strażnicy do 
proroctw, myślący chrześcijanie powinni zastanowić się, dlaczego - jeśli chrześcijaństwo 
jest świętym miejscem, w którym stanie obrzydliwość - czy chrześcijanie będą musieli 
bezzwłocznie z niego uciekać? Czy Świadkowie Jehowy nie wydostali się już z Babilonu 
Wielkiego? 

   Strażnica twierdzi, że w czasach Jezusa Bóg nie uważał już świątyni za świętą i z tego 
powodu musi ona symbolizować bezbożne chrześcijaństwo. Czy to prawda? Czy świątynia
nie była już święta w I wieku? 



   Jezus szanował dom swego Ojca. Dlatego wyrzucił kupców przy dwóch różnych 
okazjach - raz na początku swojej posługi i znowu na końcu. Apostołowie również uważali
świątynię za świętą. Dlatego po napełnieniu duchem świętym przebywali w świątyni 
dniem i nocą, głosząc i nauczając o Jezusie. Nawet apostoł Paweł - który po mistrzowsku 
udowodnił, że cała żydowska forma kultu była tylko cieniem większej duchowej 
rzeczywistości i stała się przestarzała - ceremonialnie oczyścił się i udał się do świątyni, 
aby złożyć ofiarę, aby stłumić pogłoski, że nauczał odstępstwo od Mojżesza. (Dzieje 
21:21-26). Czy apostołowie braliby udział w jakiejś formie wielbienia, gdyby uważali ją za
bezbożną? 

   Dlatego Ciało Kierownicze powinno odpowiedzieć sobie na następujące pytanie: W 
którym momencie Jehowa odrzucił Jerozolimę i świątynię? 

   Faktem jest, że Jerozolima była kolebką chrześcijaństwa. Chrystus został stracony poza 
miastem. Co więcej, wstąpił do nieba z Góry Oliwnej, zaledwie jedną szabatową podróż z 
Jerozolimy. 120 pierwotnych uczniów zostało namaszczonych w górnym pokoju w 
świętym mieście. Jerozolima przez wiele lat była nieoficjalną siedzibą chrześcijańskiego 
ciała kierowniczego. Dlatego apostoł narodów, Paweł, napisał do Hebrajczyków w sprawie
ziemskiego miasta - przypominając im, że ziemska Jerozolima nie będzie dalej istnieć. 
(List do Hebrajczyków 13:14) Jest to niebiańskie miasto, którego szukamy. Dlatego 
starożytna Jerozolima jest synonimem zarówno zboru Chrystusa, jak i Jego nadchodzącego
Królestwa. 

   Pamiętając dobrze o tej prawdzie, rozważ 29
rozdział Księgi Izajasza, którego słowami
początkowymi był wyrok Jehowy na Jerozolimie: 
„Biada Arielowi, Arielowi — miastu, w którym
obozował Dawid! Niech mija rok za rokiem, niech
święta odbywają się zgodnie ze swoim cyklem. Ale
ja sprowadzę na Ariela udrękę, zapanuje w nim
żałoba i lament. Będzie on dla mnie jak palenisko
ołtarza Bożego. Rozłożę obóz wokół ciebie, będę
cię oblegał, otoczę cię palisadą i wzniosę przeciwko
tobie umocnienia oblężnicze”. 

   Jak podaje encyklopedia Wnikliwe, „Ariel” to
tajemnicza nazwa Jerozolimy. Dawna twierdza
Jebuzytów została podbita przez Dawida i
ustanowiona jako królewska stolica Królestwa
Dawidowego. Nie można przeoczyć, że Jezus jest
większym Dawidem. 



Apostoł Paweł napisał do Hebrajczyków, aby przypomnieć im, że 
ziemska Jerozolima nie będzie dalej istnieć, zapowiadając koniec 
ziemskiej organizacji ludu Bożego podczas drugiego przyjścia Jezusa. 

   Zgodnie z nowym podejściem Strażnicy do proroctw, czy ten opis oblężonej Jerozolimy 
funkcjonuje jako typ - zapowiadający coś innego niż oblężenie babilońskie? Oczywiście 
tak jest, przynajmniej w takim stopniu, w jakim Jezus nawiązywał do tego proroctwa 
Izajasza, kiedy przepowiedział, że Jerozolima będzie cierpieć ze wszystkich stron i 
otoczona umocnieniem spiczastych palików, czym jest palisada. W rzeczywistości to 
właśnie to stwierdzenie Jezusa zapisane w 19 rozdziale Ewangelii Łukasza skłoniło 
apostołów do odszukania Jezusa na osobności kilka dni później, aby zadać mu pytanie: 
„Nauczycielu, właściwie kiedy to nastąpi i co będzie znakiem, że to się zbliża?”

   Ale dwudziesty dziewiąty rozdział Księgi Izajasza 
odnosi się jedynie w ograniczonym zakresie do 
oblężenia Jerozolimy w I wieku. Szczególnie dotyczy 
to drugiego przyjścia Chrystusa. Jest to oczywiste w 
kontekście proroctwa. Po pierwsze, Bóg nie 
wypowiedział wojny narodom, które dążyły do 
obalenia Góry Syjon - ani podczas pierwszego 
zniszczenia Jerozolimy przez Babilon, ani podczas 
obalenia miasta przez Rzymian. 

   Po drugie, przepowiednia zapowiada, że w 
następstwie oblężenia Ariela głuchy usłyszą słowa z 
księgi, co oznacza, że w końcu zrozumieją proroctwa,
które do tej pory zostały zapieczętowane - 
niewłaściwie zastosowane i niezrozumiane. Aby 
zilustrować ślepotę, która obecnie dotyka nauczycieli 
nauczycieli Świadków Jehowy, komentarz Strażnicy 
do tej części Księgi Izajasza (par. 25) stwierdza, co 
następuje:
 

 

„Izajasz jeszcze raz kieruje uwagę na ustanowienie mesjańskiego Królestwa oraz 
związane z tym przywrócenie na ziemi czystej formy wielbienia Boga. Doszło do
tego w naszych czasach, w których miliony szczerych osób pozwalają, by Jehowa
je korygował, oraz uczą się Go wysławiać.”  



   Według Ciała Kierowniczego oblężenie Ariel ma aspekt pozafiguralny. Dotyczy to ataku 
Goga na „Izrael”. To ujawnia jeszcze inną sprzeczność w egzegezie Strażnicy. Proroctwo 
jasno wskazuje, że głuchoniemi i ślepi odzyskują rozsądek w następstwie oblężenia Ariel. 
Chociaż Betel przyznaje, że oblężenie Ariel jest w przyszłości, twierdzą oni, że oczy i uszy
ślepych i głuchych zostały już otwarte. 

   Co więcej, jeśli proroctwo Ariela jest typem tego, co ma spotkać miasto Boże w 
przyszłości - jak przyznaje Strażnica - i Jezus połączył je z oblężeniem Jerozolimy, które 
rzuca daleko idący proroczy cień do dnia dzisiejszego, to jak czy Strażnica nadal twierdzi, 
że wielki ucisk zaczyna się wraz ze zniszczeniem chrześcijaństwa? 

   Kiedy Jezus ogłosił zagładę Jerozolimy, powiedział, że „bo nie rozpoznałaś czasu, gdy 
poddawano cię osądowi” - Łukasza 19:44 

   Bez wątpienia Świadkowie Jehowy również nie dostrzegli czasu ich kontroli. Powodem 
jest to, że Strażnica twierdzi, że Inspektor już przybył - przepowiedziany posłaniec 
przymierza wrócił w 1918 roku i udzielił Strażnicy swojej aprobaty. Takie jest oficjalne 
nauczanie Strażnicy. Nie można tego kwestionować. Ciało Kierownicze twierdzi, że 
duchowo niesłyszący i niewidomi zostali wyleczeni dzięki studiowaniu biblijnych 
publikacji Towarzystwa. Trzecie przyjście Chrystusa w przyszłości ma na celu jedynie 
sprowadzenie sądu na chrześcijaństwo - które jest rzekomo pozaobrazem Jerozolimy w 
czasach Jezusa - ale nie na pozaobrazie Jerozolimy, o którym mówi się w proroctwach. 
Izajasz 29:14 dokładnie opisuje stan Ciała Kierowniczego, kiedy przybędzie Syn 
Człowieczy: „I zginie mądrość ich mędrców, a zrozumienie
ich roztropnych będzie ukryte”.

   Proroctwo Izajasza mówi dalej: „Bo nie będzie już tyrana,
przyjdzie kres na tego, który się chełpi, i zostaną zgładzeni
wszyscy, którzy tylko czekają, żeby wyrządzać krzywdę,
ci, którzy kłamstwem ściągają na innych winę, którzy
zastawiają pułapki na obrońcę w bramie miasta i którzy
odmawiają prawemu sprawiedliwości, zasłaniając się
pustymi argumentami”. 

   Kto się chlubi, jeśli nie ten, który głosi, że przyszedł
Chrystus i wreszcie ustanowiono czyste wielbienie? Kto jest
tyranem, jeśli nie ci, którzy potępiają i karają każdego, kto
odrzuca sztucznie wymyśloną przez Strażnicę fałszywą
historię niewidzialnej obecności Chrystusa? Niech zapierają
się sieroty i wdowy. Niech przedstawiają puste argumenty.
Niech oskarżają i potępiają niewinnych. Niech łowcy



zastawiają pułapki. Niech ogłoszą, że Chrystus jest w ich komnatach teraz i w przyszłości. 
Niech w tym dniu pobijają prawdziwych w swoich synagogach. Niech wydadzą synów 
Bożych na śmierć. Przyjdź, Panie Jezu! 

„Biada Arielowi, Arielowi — miastu, w którym obozował 
Dawid! …. Ale ja sprowadzę na Ariela udrękę, zapanuje w 
nim żałoba i lament. Będzie on dla mnie jak palenisko 
ołtarza Bożego. Rozłożę obóz wokół ciebie, będę cię 
oblegał, otoczę cię palisadą i wzniosę przeciwko tobie 
umocnienia oblężnicze”.



 On zamknął wasze oczy, prorocy 

Świadkowie Jehowy nie chcą w to uwierzyć. Najprawdopodobniej
potraktują jako zniewagę samą sugestię, że ci, którzy są „w 
prawdzie”, mogą kiedykolwiek zostać oszukani przez 
odpowiednio wyznaczonego „niewolnika”. Skonfrontowani z 
prawdą odpowiedzą z mocnym przekonaniem: „Ciało 
Kierownicze nie mogło się tak mylić. To niemożliwe - Jehowa 
nigdy by na to nie pozwolił. To tylko niewielka korekta potrzebna 
tu i tam”. 

„wasza wina będzie dla was jak pęknięty mur, wysoki mur, który 
się przechyla i zaraz runie. Zawali się nagle, w jednej chwili. 
Zostanie rozbity jak wielki dzban garncarza,” 

Kto może zaprzeczyć, że zbory zostały starannie uwarunkowane, 
aby wierzyć bez wahania, że wierny niewolnik nigdy nie 
wprowadzi w błąd ludu Jehowy? Wręcz przeciwnie, Strażnica 
zaszczepiła Świadkom Jehowy przekonanie, że Betel będzie 
wydawać „instrukcje ratujące życie” w czasie ucisku i prowadzić 
wiernych do życia wiecznego. Przecież w świadomości Świadków
Jehowy Królestwo Boże i Strażnica są synonimami. Zakłada się, 
że nawet lśniąca nowa kwatera główna Warwick będzie służyć 
jako stolica nowego świata po Armageddonie. 

Ale biorąc pod uwagę niepodważalne fakty przedstawione już w tej 
publikacji, prawdziwe pytanie brzmi: dlaczego Jehowa pozwolił, 
aby jego przywódcy tak się mylili? Dlaczego po dziesięcioleciach 
intensywnych studiów prowadzonych przez oddanych 
namaszczonych chrześcijan najważniejsze sprawy dotyczące 
powtórnego przyjścia Chrystusa są nadal tak niejasne - tak 
konsekwentnie niezrozumiane? Dlaczego źródło prawdy jest także 
dostarczycielem fałszywej historii, która w sposób 
udokumentowany zręcznie została wymyślona? Prorocze słowo 
Boga ma odpowiedź. O oblężeniu Ariel Bóg mówi dalej: 
„Wpadnijcie w osłupienie i bądźcie zdumieni. Oślepcie się i 
bądźcie ślepi. Upili się, ale nie winem. Zataczają się, choć nie są 
pod wpływem alkoholu. Bo Jehowa wylał na was ducha 
głębokiego snu. Zamknął wasze oczy — waszych proroków,  
zakrył wasze głowy — waszych wizjonerów”. 



   Biorąc pod uwagę wspomniane wyżej „dostosowanie” Strażnicy dotyczące Jerozolimy, 
które nie jest już typem chrześcijaństwa, ujawnia to kolejną wyraźną sprzeczność. Dzieje 
się tak, ponieważ uzasadnienie istnienia klasy Ezechiela / Jeremiasza opierało się na 
założeniu, że Świadkowie Jehowy wykonują pracę podobną do proroków, potępiając 
religię fałszywą i ogłaszając nadchodzące wyroki Jehowy. Na przykład tak niedawno 
powiedziano w 2011 roku: Jako prawdziwi czciciele Boga wciąż czuwajmy, wywiązując się
z powierzonych przez Niego zadań. Musimy być zdecydowani nieustannie obwieszczać, że 
chrześcijaństwo ulegnie zagładzie, zobrazowanej przez zniszczenie niewiernej Jerozolimy. 
Klasa Jeremiasza będzie ogłaszać nie tylko „rok dobrej woli Jehowy”, ale także „dzień 
pomsty ze strony naszego Boga”  (w11 3/15 p. 28) 

   Teraz jednak Jerozolima nie jest już zapowiedzią chrześcijaństwa, co oznacza, że nie 
może być czegoś takiego jak „klasa Jeremiasza”. Co może wyjaśnić, że Strażnica tak łatwo
odrzuca tak fundamentalną, podstawową naukę? Może wizjonerzy nie zastanawiali się 
zbytnio nad konsekwencjami? Czy to możliwe, że widzący stali się tak odurzeni duchowo, 
że są nawet nieświadomi wielu sprzeczności, które wyznają? Może się zdarzyć, że 
nauczyciele nauczycieli są tak kompletnie pijani, że nawet nie zdają sobie sprawy, że po 
niedawnym „dostosowaniu” odrzucili wiele z tego, czego nauczała Strażnica na temat roli 
Świadków Jehowy we współczesnych czasach. Bez względu na powody, oczywiste jest, że
oczy wizjonerów są mocno zamknięte. Jehowa zesłał na nich głęboki sen. 



   Wracając do pytania postawionego powyżej: Dlaczego Jehowa ukrył przed swymi 
„prawdziwymi czcicielami” głębokie proroctwa? Jehowa znowu odpowiada: „Ci ludzie 
przybliżają się do mnie tylko w słowach. Okazują mi szacunek ustami, ale sercem są 
ode mnie bardzo daleko. Ich bojaźń wobec mnie opiera się na nakazach ludzkich, 
których ich uczono”. 

Nie można zaprzeczyć, że Strażnica rządzi praktycznie każdym 
aspektem życia Świadków Jehowy - życiem, które kręci się wokół 
obecności na zebraniach, regularnej służby polowej, studiowania 
literatury biblijnej, komentowania na zebraniach, odpowiedniego 
ubierania się i wychowania, hojnych datków i nie tylko. 

Czy to nie Świadkowie Jehowy czczą Jehowę 
ustami; którzy chwalą Jehowę ustami zarówno 
w służbie publicznej, jak i na podium, a teraz 
za pośrednictwem JW Broadcast? Kto, oprócz 
Świadków Jehowy, używa w ogóle imienia 
Boga i rozpoznaje różnicę między Jehową a 
Jezusem? Z pewnością Bóg nigdy nie 
przyjąłby pochwał od tych, którzy są 
przesiąknięci religią babilońską. Mimo to 
Jehowa zna serce. 

Nie można zaprzeczyć, że Strażnica rządzi 
praktycznie każdym aspektem życia Świadków
Jehowy - życiem, które kręci się wokół 
obecności na zebraniach, regularnej służby 
polowej, studiowania literatury biblijnej, 
komentowania na zebraniach, odpowiedniego 
ubierania się i zadbania, nie celebrowania tego 
i tamtego, sala królestwa schludna i w dobrym 
stanie, hojnie ofiarowująca darowizny na rzecz
ogólnoświatowej pracy i tak dalej.  Kto może 
zaprzeczyć, że bojaźń przed Jehową opiera się 
na zasadach określonych w Betel? Na 
przykład, kto może uczciwie twierdzić, 

że strach przed wykluczeniem za jakieś przewinienie nie ciąży na sercach ŚJ bardziej niż 
strach przed niezadowoleniem Boga?



O Chronologii  
   Błąd 1914 wypaczył wszystko, co dotyczy powtórnego przyjścia Jezusa,
łącznie z chronologią. Jak wszyscy dobrze poinformowani Świadkowie Jehowy
wiedzą, w Księdze Daniela i Objawieniu są powiązane wartości czasowe
wyrażone na różne sposoby, takie jak wyznaczony czas, półtora czasu, 42
miesiące i 1260 dni. Istnieją również 1290 dni i 1335 dni. Wszystkie te okresy
zostały wyjaśnione jako wypełnione podczas pierwszej wojny światowej i
wkrótce potem. 
   Czy interpretacja Strażnicy jest poprawna? Bez ogródek, nie. Trzy i pół roku
to okres panowania ósmego króla, o którym mówi się, że panuje przez godzinę.
Tak jak ziemska służba Jezusa trwała mniej więcej 42 miesiące, tak i godzina
sądu. Jak można to ustalić? 
    Według 13 rozdziału Apokalipsy, 42-miesięczna przerwa zaczyna się po
ożywieniu bestii z pozornie śmiertelnej rany głowy. Wskrzeszona bestia
podbije i zabije wybranych oraz zajmie święte miejsce. Skąd wiemy, że to się
już nie wydarzyło? 
   Po pierwsze, nie ma uzasadnienia dla Strażnicy, by twierdzić, że anglo-
amerykańska głowa bestii odniosła śmiertelną ranę w wyniku Wielkiej Wojny
(1914-1918). Historia mówi sama za siebie. Zwyciężyła Wielka Brytania i
Ameryka. Nie było żadnych wstrząsów społecznych, krachu finansowego,
niestabilności notowań, żadnego upadku rządu. Czy powinniśmy przypuszczać,
że śmiertelna rana na rządzącej głowie bestialskiego systemu politycznego
byłaby czymś mniejszym niż katastrofalna porażka rządzącego rządu? 
    Po drugie, śmierć i wyzdrowienie bestii zapoczątkowuje sąd nad światem, a
każdy, kto jest posłuszny lub wspiera bestię od tego czasu, otrzymuje tak
zwany znak bestii - symboliczny 666. Jest to właściwe, ponieważ oddając cześć
bestii w tej decydującej godzinie próby świat zademonstruje swoją głęboko
zakorzenioną wrogość do Chrystusa. W Objawieniu 13:8 czytamy o
nadchodzącym sądzie: „I będą jej oddawać cześć wszyscy mieszkańcy ziemi,
których imiona od założenia świata nie zostały zapisane w zwoju życia
należącym do zabitego Baranka”. 
    Brak imienia zapisanego w zwoju życia oznacza, że dana osoba zostanie
ukarana drugą śmiercią. Jak Świadkowie Jehowy z pewnością wiedzą, druga
śmierć to śmierć permanentna, po której nie ma zmartwychwstania. Rozsądnie
nie jest to orzeczenie, które toczy się przez kolejne pokolenia, ale toczy się w
stosunkowo krótkim okresie; stąd godzina sądu. 
    Chociaż w tej małej publikacji nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby
zagłębić się w szczegóły, Strażnica twierdzi, że godzina próby rozpoczęła się
sto lat temu i tak naprawdę są dwie siedmiogłowe bestie, które wychodzą z
otchłani przy dwóch różnych okazjach. Poza absurdem, że zwycięscy
sojusznicy otrzymali śmiertelny cios, podobno ONZ także wyszło z otchłani w
1945 roku i każdy, kto ją wspiera lub podziwia, ma swoje nazwiska na stałe
wymazane z księgi życia. To czysty nonsens i bluźnierstwo. 



   Poza tym, że ONZ jest bezsilną instytucją, skoro ludzie, którzy w jakikolwiek sposób poparli 
system polityczny, otrzymali już nieodwołalny wyrok na nieodwracalną śmierć, jaki jest sens 
głoszenia skazanym dobrej nowiny o zbawieniu? Oczywiście piętnem bestii jest to, co przeciwnicy 
otrzymują po zakończeniu głoszenia. 
   Świadkowie Jehowy nie zdają sobie sprawy z absurdu nauczania Strażnicy o proroctwach. Według 
Objawienia, odrodzona bestia zabije wszystkich, którzy nie będą jej wierni. Ponadto w Apokalipsie 
13: 16-17 czytamy o bestii: „Nakłada na wszystkich ludzi - małych i wielkich, bogatych i biednych, 
wolnych i niewolników - aby byli oni oznaczani po prawej lub na czoła i że nikt nie może kupować 
ani sprzedawać, z wyjątkiem osoby posiadającej znak, imię bestii lub numer jej imienia”.
    Wydawałoby się, że ewangeliczne chrześcijanie są w rzeczywistości bardziej rozsądni niż 
Świadkowie Jehowy w tej kwestii; w tym przynajmniej uznają, że znamię bestii jest czymś, co 
wydarzy się w przyszłości; mając na uwadze, że Strażnica oszukała Świadków Jehowy, wierząc, że 
nikt nie jest w stanie teraz kupować ani sprzedawać, jeśli nie otrzyma znaku bestii. W jakiś sposób 
ONZ najwyraźniej zmusiła ludzkość do poddania się jej autorytetowi, a świat nawet nie jest tego 
świadomy.
   W międzyczasie Betel jest zajęty kupowaniem i sprzedażą nieruchomości, a wielu Świadkom 
Jehowy dobrze sobie radzi w interesach. A wszystko wskazuje na to, że świat nadal funkcjonuje jak 
zwykle. 
   Prawda jest taka, że Chrystus nie powrócił. Szatan i demony nie zostali zrzuceni z nieba, a bestia 
nie odniosła śmiertelnej rany głowy i nie odrodziła się. Wstrząsający upadek obecnego systemu 
zdominowanego przez Anglo-Amerykanów i narzucenie globalnego, komunistycznego reżimu - jako
ósmy król - będzie oznaczał początek godziny próby. 

„Szczęśliwy ten, kto cierpliwie czeka i dotrwa do końca 1335 dni!” 
– Daniela 12:12



   Ludziom nie można powiedzieć, czy są 
uznani, czy nie. Chełpiący się mogą 
twierdzić, że praktykują czyste wielbienie, 
ale to Bóg decyduje o naszej prawdziwej 
pozycji. Paweł wyjaśnił to Koryntianom: 
„bo nie mam sobie nic do zarzucenia. To 
wcale nie dowodzi, że jestem prawy, ale 
Tym, który mnie osądza, jest Jehowa. 
Dlatego nikogo nie osądzajcie przed 
wyznaczonym czasem, dopóki nie 
przyjdzie Pan. On wydobędzie na światło
dzienne rzeczy ukryte w ciemności i 
ujawni pobudki serc. A wtedy każdy 
otrzyma od Boga pochwałę, na jaką 
zasługuje”. 

On wydobędzie na światło dzienne rzeczy 
ukryte w ciemności i ujawni pobudki serc. 

   Jak już zostało wykazane, Strażnica głosi, że drugie przyjście Chrystusa już się odbyło, a
trzecie przyjście jest zaplanowane w przyszłości. Zakładając, że Strażnica jest słuszna, 
które przyjście Pana wyjawi na światło dzienne tajemnice ciemności? Powinno być 
oczywiste, że sąd dopiero nadejdzie. W tym przypadku, ponieważ tylko Bóg może zbadać 
serce, tylko On może określić, czy nasze serca są daleko od Niego. A przez Izajasza Bóg 
już objawił, co znajdzie Chrystus, kiedy przyjdzie przeprowadzić badanie. 

   To tak, jakby ktoś udał się do lekarza na rutynowe badanie fizykalne. Pacjent może czuć 
się dobrze, ale lekarz może stwierdzić, że jest to poważny, niewykryty problem. Lekarz 
może zalecić natychmiastową operację, aby zapobiec katastrofalnej awarii. Zapewne 
chętnie poddalibyśmy się zabiegowi za radą naszego zaufanego lekarza.



   Tak więc jest, Bóg zna ludzką naturę. 
Dokładniej, zna grzeszną ludzką naturę. 
Tak jak Paweł odkrył, że wielu Koryntian 
podążało za mężczyznami, nie powinno 
dziwić, że Świadkowie Jehowy mają 
niezdrowe przywiązanie do tego, co jest 
szanowane jako widzialna organizacja 
Jehowy. „Pacjent” może czuć, że 
wszystko jest w porządku. Wielki Lekarz 
wie lepiej. Jak można zaradzić takiej 
sytuacji? Jehowa mówi dalej: „Dlatego 
znowu postąpię z tym ludem w sposób 
budzący zdumienie, w sposób 
niezwykły. Zginie mądrość jego 
mędrców i zniknie rozsądek 
rozsądnych”. 

   W jaki sposób Bóg będzie działał w sposób budzący zdumienie wobec tego ludu, którego
serca są od Niego daleko? W kontekście Izajasza mądrość ich mądrych i roztropnych ludzi 
zginie, gdy Ariel zostanie zmiażdżony. Głos Bożych rzeczników stanie się wtedy upiornym
szeptem - jakby emanującym zza grobu - potrzebującym duchowego medium, aby się 
ukazać. Innymi słowy, Strażnica zostanie uciszona. Gorzej, zdyskredytowana. W istocie, 
jaką wiarygodność mogłaby zachować w obliczu powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa i 
pojawienia się prawdziwego znaku Jego przyjścia? 

   30 rozdział Księgi Izajasza dokładnie przedstawia oszukańczą paruzję Strażnicy z 1914 
roku jako mur gotowy do upadku: „Dlatego Święty Izraela mówi: ‘Ponieważ odrzucacie
moje słowo, a pokładacie ufność w oszustwie i fałszu i na tym się opieracie, wasza 
wina będzie dla was jak pęknięty mur, wysoki mur, który się przechyla i zaraz runie. 
Zawali się nagle, w jednej chwili. Zostanie rozbity jak wielki dzban garncarza, 
roztrzaskany tak doszczętnie, że wśród jego odłamków nie znajdzie się ani jeden 
kawałek, którym dałoby się zgarnąć żar z paleniska albo zaczerpnąć wody z kałuży’”.

   Nie można zaprzeczyć, że Świadkowie Jehowy zostali przekonani do oszustwa 
popełnionego przez Strażnicę; mianowicie, że Chrystus już powrócił; że ustanowił czyste 
wielbienie Jehowy. Rzeczywiste przyjście Pana zniszczy oszustwo Strażnicy do tego 
stopnia, że z organizacji nie pozostanie nic. Podobnie jak system żydowski, będzie służył 
celowi Bożemu. Więc co? 



ZOBACZ SIĘ SWOJEGO WSPANIAŁEGO NAUCZYCIELA  

   Dziwcie się za zdumieniem, kiedy wszystko wydaje się stracone, Chrystus ukaże się 
powołanym. Tak jak Jezus zganił swoich uczniów po swoim zmartwychwstaniu, tak samo 
objawienie się Chrystusa posłuży jako nagana. Wtedy Chrystus stanie się Cudownym 
Doradcą, Wielkim Nauczycielem Jehowy. Izajasz kontynuuje: „Chociaż Jehowa będzie 
was karmił chlebem udręki i poił wodą ucisku, wasz Wspaniały Nauczyciel już nie 
będzie się ukrywał i na własne oczy zobaczycie swojego Wspaniałego Nauczyciela. A 
gdybyście zboczyli na prawo lub na lewo, usłyszycie za sobą słowa: ‘To jest ta droga. 
Nią idźcie’”.

   Udręka i prześladowanie nadejdą podczas ucisku. Po ich karceniu i upokorzeniu 
powołani zobaczą tego, na którego apostołowie pierwotnie patrzyli, jako Nauczyciela. 
Izajasz dalej ilustruje oświecający wpływ obecności Chrystusa pośród nich: „I w dniu 
strasznej rzezi, gdy runą wieże, na każdej wyniosłej górze i na każdym wysokim 
wzniesieniu popłyną potoki i strumienie. Tego dnia, kiedy Jehowa opatrzy skaleczenie
swojego ludu i uleczy jego ciężką ranę od ciosu, który mu zadał, księżyc w pełni 
będzie świecił jak słońce, a światło słońca będzie siedem razy jaśniejsze — niczym 
światło siedmiu dni”. 

   Dzięki temu, że Jezus przyjdzie obok nich i będzie im usługiwał, wybrani będą świecić 
tak jasno, jak słońce w Królestwie Bożym, nawet na ziemi. W ten sposób objawienie 
synów Bożych. 

Chociaż Jehowa będzie was karmił chlebem udręki i poił 
wodą ucisku, wasz Wspaniały Nauczyciel już nie będzie się 
ukrywał i na własne oczy zobaczycie swojego Wspaniałego 
Nauczyciela. 

   Zgodnie z prawem Bożym każda sprawa jest oparta na zeznaniach dwóch 
świadków. Dwaj świadkowie Objawienia, przedstawieni jako Mojżesz i Eliasz w 
celu przywołania Przemienienia, symbolizują, jak wybrani staną się naocznymi 
świadkami powtórnego przyjścia Chrystusa. Doświadczą jego manifestacji, jego 
objawienia, nawet tak jak wskazał apostoł Piotr, gdy powiedział, że był naocznym 
świadkiem wizji, która reprezentuje paruzję. Wtedy wybrani staną przed królami, 
aby dać im świadectwo. 



   Po oczyszczeniu ze złych niewolników świat zostanie osądzony według tego, jak
traktują uznanych braci Chrystusa. Wtedy dziesięciu mężczyzn ze wszystkich 
narodów weźmie szatę duchowego Żyda, ponieważ wtedy Chrystus naprawdę 
będzie z nimi w cudowny sposób. 








