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Rok 1914 jest znaczącą datą wśród Świadków Jehowy.   Nasze kierownictwo jest stanowczo przekonane, 

że 1914 r był przełomowym rokiem w teokratycznych wydarzeniach  na świecie.  Data ta jest tak ważna, że każdy 

spośród Świadków Jehowy,  niezgadzający się z interpretacją Towarzystwa, tego, co nastąpiło w 1914 roku, 

podlega wykluczeniu i jest uznawany za odstępcę. Nie możemy zrozumieć, dlaczego zakwestionowanie tej nauki 

jest traktowane, jako powód do wykluczenia, zwłaszcza, że samo kierownictwo Świadków Jehowy zmieniało tą 

interpretacje kilkukrotnie na przestrzeni czasu.   

Niemniej jednak, będziemy kontynuować, ostrożnie i z szacunkiem pełni wiary, że nasze kierownictwo nie 

znajdzie błędu w naszym naśladowaniu postawy starożytnych Berejczyków, o których było napisane:  

 

"Ci zaś byli szlachetniej usposobieni niż tamci w Tesalonice, bo przyjęli słowo z największą gotowością umysłu, 

każdego dnia starannie badając Pisma, czy tak się rzeczy mają." - Dzieje 17:11 

 

     Podobnie jak Berejczycy, pilnie przeszukiwaliśmy Pismo, ale nie udało nam się znaleźć żadnej wzmianki o 

roku 1914, ani żadnej wzmianki, że coś konkretnego wystąpi w tym roku.   Zauważamy, że wielu chrześcijan, nie 

tylko Świadkowie Jehowy, czerpali z wspólnej wersji pisma i formułowali obliczenia, które prowadzą niektórych 

do wniosku, że powtórne przyjście Jezusa miało miejsce w roku 1914.   Rozumiemy, że to na pewno z gorliwości, 

pragnienia dowiedzenia się, kiedy Jezus ma przyjść, jednak nie możemy pominąć słów Jezusa : 

 

"O dniu owym i godzinie nie wie nikt — ani aniołowie niebios, ani Syn, tylko sam Ojciec." - Mateusza 24:36  

 

"Dlatego czuwajcie[patrzcie na zegarek], gdyż nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie." - Mateusza 24:42 

 

     Wiedząc, że o tej dacie "nie wie nikt", wszystkie próby ustalenia jej są czystą spekulacją.   Takie podejście 

jest w porządku do momentu, kiedy spekulacja pozostaje czystą spekulacją a nie doktryną; i tak długo jak osoby 

niezgadzające się z tą spekulacją nie podlegają dyscyplinie (nie podlegają konsekwencjom z brakiem 

posłuszeństwa). W przeciwnym razie Ciało Kierownicze ignorowałoby radę Pawła skierowaną do Koryntian: 

 

"Toteż niczego nie sądźcie przed stosownym czasem, aż przyjdzie Pan, który zarówno wydobędzie na światło 

skryte sprawy ciemności, jak i ujawni zamiary serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A te rzeczy, 

bracia, tak przekazałem, by je zastosować do siebie i do Apollosa dla waszego dobra, żebyście na naszym 

przykładzie nauczyli się reguły: „Nie wychodźcie poza to, co jest napisane” — abyście każdy z osobna nie byli 

nadęci na korzyść jednego, a przeciwko drugiemu"- 1 Koryntian 4:5-6 

 



 

                                                 

     Wierzymy, że nasze kierownictwo, oraz inni, którzy z gorliwości obliczają datę przyjścia Jezusa, 

pamiętają o tych słowach.  W swoich umysłach stosują się to rady, aby "zachowywać czujność" i tym samym 

podchodzą z rezerwą do tych spekulacji.     

 

     Tak, więc, dla celów niniejszego artykułu, pozwolimy sobie na podobne spekulacje.  Przyjrzyjmy się, jaka 

jest interpretacja roku 1914 oraz wydarzeń związanych z przyjściem Jezusa, według obecnej wiedzy 

kierownictwa Świadków Jehowy, biorąc także pod uwagę tak zwane "nowe światło" z dnia 6 października 2012 

r. opublikowane na zgromadzeniu statutowym w dniu 19 listopada 2012 roku.  Jeśli przedstawione przez nas 

myśli są błędne, prosimy o e-maila z informacją, co powinniśmy poprawić. Uczynimy to niezwłocznie. 

 

    ********** 

                

     Kiedy Jezus przebywał na ziemi, był wyznaczony( dysygnowany) na króla, Królestwa Bożego.  Po swoim 

zmartwychwstaniu Jezus ogłosił, że została mu dana wszelka władza w niebie i na ziemi, i polecił swym 

naśladowcom na ziemi, aby czynili uczniów ze wszystkich narodów, głównie poszukując 144.000 wiernych 

mężczyzn i kobiet, którzy będą rządzić wraz z Jezusem w jego Królestwie.   

 

     Jednak Jezus sam zasiadł po prawicy Boga, czekając aż On " położy jego nieprzyjaciół, jako podnóżek dla 

jego stóp". Prawdopodobnie Szatan i jego horda to wrogowie, których Bóg umieści pod stopami Jezusa.  Chociaż 

dano mu wszelką władzę, Jezus w tym czasie nie stał się królem owego Królestwa.  Zamiast tego, Jezus czekał 

prawie 1900 lat na swojego Ojca, aby zebrał wszystkich jego wrogów.  Zauważmy, że Bóg nie pokonuje wrogów 

Jezusa, on po prostu gromadzi ich wszystkich pod stopami Jezusa.  

 

     W końcu w roku 1914, Jezus przychodzi na ziemie, jako Król Królestwa Bożego i rozpoczyna panowanie 

nad ludzkością.  W tym czasie wyrzuca on Szatana i jego aniołów z nieba.   Jednak zamiast zniszczyć Szatana, 

nowo intronizowany Król dał Szatanowi jeszcze większą swobodę i pozwolił mu nadal siać spustoszenie na ziemi, 

zwłaszcza wobec naśladowców Jezusa, których już wcześniej atakował i prześladował w okresie ostatnich 1900 

lat.   

 Od 1914 r do 1919 r, Jezus w niewidoczny sposób ocenia wszystkich, którzy twierdzą, że są jego 

naśladowcami na ziemi, w 1919 r przyjrzał się małej grupie Badaczy Pisma Świętego, którzy mieli swoją siedzibę 

w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych.  Jezus wskazał wtedy, że są oni " niewolnikiem wiernym i 

roztropnym, który ma dawać pokarm we właściwym czasie ", którzy kontynuują zbieranie pozostałych ze 

144.000, rozpoczęte przez Jezusa w 33 r n.e.  Tak, więc, ze wszystkich ugrupowań podających się za chrześcijan, 

ta niewielka grupa otrzymała władzę od samego Jezusa, aby być jedynym kanałem łączności miedzy Bogiem a 

ludźmi w przekazywaniu prawdy od Boga.  Było to prawdopodobnie tajne spotkanie, ponieważ żadna inna grupa 

chrześcijan na ziemi nie zdawała sobie sprawy z przyjścia Jezusa.   

 

     Później Jezus wyznaczył tych mężczyzn do troszczenia się o jego naśladowców na ziemi, a następnie 

udała się znowu " na emeryturę" do nieba, aby czekać i przyglądać się jak ta mała grupka ludzi przez niego 

wyznaczona, wykonuje powierzone obowiązki.  Jeśli okażą się niewolnikiem wiernym i roztropnym, sam Jezus 

ustanowi ich nad całym swoim mieniem.  Jeśli okażą się nieposłusznym niewolnikiem, wtedy zostaną ukarani z 

największą surowością.  

 

     Minęło już blisko 100 lat, a Jezus Chrystus wciąż czeka i patrzy.  W przeciągu tych 1900 lat, ani Bóg, ani 

Jezus nie zdołali zgromadzić 144 tysięcy wiernych osób, które mają królować wraz z Jezusem.   Także Jezus w 

1919 r wyznaczając kanał łączności nie skompletował pełnej liczby 144.000.   Podobno ci, którzy zostali powołani 

a okazali się niewierni musieli zostać zastąpieni prze nowo powołanych.   Ostatnio w październiku 2012 roku, 

Ciało Kierownicze poinformowało, że " kanał łączności" przekazuje informację od Boga w celu zebrania tej grupy.  



Chociaż ten typ przekazu jest dopuszczalny, wszystkie inne grupy, które twierdzą, iż nie musi to być kanał do 

przekazywania wiadomości od Boga, uważa się, że są wprowadzane w błąd przez Szatana.  

 

     Jednak Aniołowie czekają ze zniecierpliwieniem, aż ostatni ze 144.000 zostanie opieczętowany; 

następnie rozpocznie się wielki ucisk i  niestety, naśladowcy Jezusa będą poddani jeszcze 

większym prześladowaniom, takich, jakie nie miały jeszcze miejsca w historii.   

 

     A gdy liczba 144000 zostanie uzupełniona, Chrystus powróci po raz trzeci w czasie wielkiego ucisku, i 

nagrodzi owego niewolnika, ustanawiając go nad całym swoim mieniem.   Oto fragment z myśli przedstawionych 

na spotkaniu statutowym w 2012 r: 

 

"Jezus nagrodzi „niewolnika wiernego i roztropnego” w ten sposób, że poszczególnych członków tej grupy 

wskrzesi do niebiańskiego życia oraz obdarzy ich władzą królewską nad całym swoim mieniem — w niebie i na 

ziemi. Jest to ta sama nagroda, którą otrzymają wszyscy namaszczeni chrześcijanie ". 

 

     Może to wskazywać, że będą zabrani do nieba w tym czasie - podobnie do tego, co mówił Paweł, 

przemienieni w mgnieniu oka.  Kiedy wojna Armagedonu wybuchnie, wszyscy namaszczeni chrześcijanie będą 

już w niebie opiekowali się całym dobytkiem Chrystusa.    

 

     Choć 144.000 wiernych sług, spędziło swe życie na ziemi ucząc pokoju, miłości i tolerancji, wszyscy -

 zarówno mężczyźni i kobiety - natychmiast chwycą za broń i pójdą na wojnę razem z Jezusem Chrystusem -

 Księciem Pokoju - aby paść narody " rózgą żelazną" i unicestwić wszystkich, którzy będą nieposłuszni.  Wierni 

naśladowcy przebywający na ziemie nie będą brać udziału w tej wojnie.   Pozostaną oni cisi i spokojni, ale będą 

bardzo cierpieć a po wielkiej bitwie Armagedonu będą odpowiedzialni za oczyszczenie ziemi.  Aby uzyskać więcej 

informację o dalszym przebiegu wydarzeń podanym przez kierownictwo Świadków Jehowy, zobacz artykuł The 

Cherished Earthly Hope.   

 

     Tak, więc, zgodnie z wykładnią Watchtower Bible & Tract Society, nie czekamy na drugie przyjście 

Jezusa; czekamy na jego trzecie przyjście.  Większość ludzi kompletnie nie dostrzegło drugiego przyjścia Jezusa.  

Nie dostrzegło go "wszelkie oko" w 1914 r. 

         

 

  "Oto przychodzi z obłokami, a ujrzy go wszelkie oko oraz ci, którzy go przebili; i wszystkie plemiona ziemi 

będą z jego powodu uderzać się ze smutku. Tak: Amen." - Objawienia 1:7 

 

                                 

     I wydaje się, że choć Jezus Chrystus przeszedł ciężkie próby podczas pobytu na ziemi, nie miał wiele do 

zrobienia odkąd powrócił do nieba.  Czekał aż jego Ojciec położy jego nieprzyjaciół pod jego stopami; wyznaczył 

"kanał łączności" na ziemi, aby zebrać i uczyć jego naśladowców;  a kiedy zbierze pełną liczbę 144. 000 swoich 

namaszczonych braci, powierzy im całe swoje mienie - w niebie i na ziemi.  Wydaje się, że jedyną rzeczą, jaką 

uczyni Książę Pokoju w wojnie przeciwko wszystkim ludziom to zgładzenie ich wieczna śmiercią a tym samym 

zniszczenie prawie całej cywilizacji.  ( domyślne westchnienie)  

 

 

    ************** 

 

 

     Taki scenariusz przedstawia Watchtower Bible & Tract Society.  Jeśli przeoczyliśmy cokolwiek, napisz 

proszę do nas email z sugestiami a my postaramy się jak najszybciej poprawić błędy.   

 



     W międzyczasie postawmy pytanie: Co mamy zrobić z taką interpretacją proroctwa Biblijnego? Jak 

pogodzić to z oryginalnymi, prostymi i szczerymi naukami Jezusa, iż wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i 

współdziedzicami z Chrystusem?  Co z celem naszego Ojca, który już od stworzenia świata założył, aby przyjąć 

nas w niebie, jako swoich synów i swoje córki?  Jak rozumieć słowa Jezusa, który powiedział, że to on sam jest 

drogą do Boga, a nie, kto inny: np. grupka mężczyzn? Co z jego obietnicą związaną z powtórnym przyjściem: " 

ujrzy go wszelkie oko"? 

 

     Zanim pójdziemy dalej w tej dyskusji, pytamy naszych gości.   Czy przedstawiamy "błędne zrozumienie"? 

Jak rozumiesz te sprawy?  Porównajmy nasze spostrzeżenia.  Przecież nasze wieczne życie zależy od tego. 

 

     Pytamy i odpowiadamy w sposób zrównoważony.   Być może ten artykuł dotyka bardzo zakorzenionych 

nauk.  Jeśli tak, odpowiadamy tak jak radzi Piotr :  

 

"Ale w swych sercach uświęcajcie Chrystusa jako Pana, zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto od was 

żąda uzasadnienia nadziei, którą macie w sobie, lecz czyńcie to w łagodnym usposobieniu i z głębokim 

respektem." - 1 Piotra 3:15 

 

    Jeśli mówimy błędnie, przedstaw nam swoje argumenty, które mogę nas przekonać.  Nie ma potrzeby używać 

wyzwisk czy obelżywej mowy.   

 

    Czekamy na kontakt od wielu czytelników.  I wiedz, że wszystkie odpowiedzi będą traktowane bardzo poufnie, 

chyba, że zgodzisz się, aby twoje myśli zostały opublikowane dla dobra drugich.  

 

"Elaia Luchnia" 

 

www.AnointeJw.org 

 


