
 BIBLIA   STRAŻNICA  
Kiedy upadła hipoteza o roku 1914, automatycznie upada cała eschatologia, którą 

wymyślił „niewolnik w Brooklynie, mianowicie: stracenie szatana, galop czterech jeźdźców, 
prorokowanie dwóch świadków etc. 

Pan Jezus przyjdzie w taki sam sposób jak odszedł? 
Najlepszym argumentem jest kontekst! 

A gdy to powiedział, a oni patrzyli, został 

uniesiony w górę o obłok wziął go sprzed 

ich oczu (Dz. Ap. 1:9) 

A gdy tak patrzyli uważnie, jak on się 

oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w 

białych szatach stanęli przy nich. I rzekli: 

Mężowie galilejscy, czemu stoicie 

patrząc w niebo? Ten Jezus, który od 

was został wzięty w gorę do nieba, tak 

przyjdzie, jak go widzieliście idącego do 

nieba. (Dz. Ap. 1:10-11). (Dz. Ap. 1:10-11) 

  

(...) (Warto zaznaczyć, że ma to nastąpić "w 
taki sposób" a nie tym samym ciele (…) Jak 
wynika z wersetu 9, zniknął z oczu swych 
uczniów, jedynych obserwatorów swego 
odejścia. Świat w ogóle nie zwrócił uwagi 
na to wydarzenie. Tak samo miało być przy 
powrocie Chrystusa). (Prowadzenie rozmów na 

podstawie Pism s. 254) 
Czy Chrystus powróci widzialnie dla 

ludzkich oczu? 

Jezus obiecał apostołom, że powróci i 
zabierze ich do nieba, aby byli tam razem z 
nim. Będą mogli go oglądać, ponieważ tak 
jak on mają być stworzeniami duchowymi. 
Natomiast świat go już nie zobaczy. 

(Prowadzenie rozmów na podstawie Pism s. 253) 

Sam Pan Jezus i apostołowie wyraźnie przekonują, że Jego powrót będzie widzialny nie 
tylko dla ziemie, ale całego wszechświata. 



Co to znaczy, że przychodzi na obłokach? 
 STRAŻNICA  BIBLIA 

”Na co wskazują "obłoki"? Na  

 W jakim sensie "zobaczy go 
wszelkie oko"? Jego niewidzialna 
obecność miała być rozpoznana po 
wydarzeniach na ziemi (...)  
(Prowadzenie rozmów na podstawie Pism s. 

254) 

 oto przychodzi wśród obłoków, i 

ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy 

go przebili, i będą biadać nad nim 

wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! 

Amen. (Obj. 1:7) 

Ukaże się na niebie 
 I wtedy ukaże się na niebie znak 

Syna Człowieczego, i wtedy biadać 

będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą 

Syna Człowieczego, przychodzącego na 

obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 

I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i 

zgromadzą wybranych jego z czterech 

stron świata z jednego krańca ziemi aż 

po drugi. (Mat. 24:30-31) Zobacz Łuk. 

Słowa Pana Jezusa? 
Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie 

będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i 

wy żyć będziecie (Jan 14:19)  

Wtedy zobaczą "Syna Człowieczego, 

przychodzącego na obłoku" z wielką mocą i 

chwałą (Łuk. 21:27 BP 
 

Jak była reakcja uczniów na te słowa Pana 
Jezusa? 

Mówili tedy niektórzy z uczniów jego między sobą: 

Cóż to znaczy, co mówi do nas: Jeszcze tylko krótki 

czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a 

ujrzycie mnie, i to bo idę do Ojca? (Jan 16:16-17). 

Po śmierci Pana Jezusa:...drzwi były zamknięte 

tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli 

zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do 

nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im 

ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy 

Pana (Jan 20:19,20) 

I ukazał się Kefasowi, potem dwunastu: Potem 

ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z 

których większość dotychczas żyje (1 Kor. 

15;5,6). 

 

 

„Gdy samolot znajduje się w gęstej 
chmurze albo poza chmurami, ludzie na 
ziemi zwykle go nie widzą, choć mogą 
słyszeć odgłos silników”. (Prowadzenie 

rozmów na podstawie Pism s. 254) 
”Biblia mówi tu o widzeniu, ale nie w 

sensie dosłownym, tylko w znaczeniu 
rozpoznania albo uświadomienia sobie 
(...) Wyraże-nie "każde oko go 
zobaczy" znaczy więc, że każdy sobie 
uświadomi, czyli zrozumie, że Chrystus 
jest obecny”. (Będziesz mógł żyć wiecznie w 

raju na ziemi 142 § 13) 

 „Gdyby Chrystus widzialne ukazał się 
na niebie, to nie mogłoby go przecież 
zobaczyć "wszelkie oko". Na przykład 
gdyby się ukazał nad Australią, czy 
dostrzeżono by go w Europie, Afryce i 
obu Amerykach?” (Prowadzenie rozmów na 
podstawie Pism s. 254). 



21, Marka 13 rozdział 

 A wam, uciskanym, dać odpocznienie 

wespół z nami, gdy się objawi Pan 

Jezus z nieba ze zwiastunami mocy 

swojej. W ogniu płomienistym, 

wymierzając karę tym, którzy nie znają 

Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni 

ewangelii Pana naszego Jezusa. (2 Tes. 

1:7,8) 

 

 
Wśród wielkich zmian 
przemysłowych, handlowych, 
społecznych i religijnych można było 
usłyszeć wczesne głosy małych grup 
religijnych, które usiłowały od czytać 
znaki czasów i przepowiedzieć 
nadchodzące drugie przyjście Jezusa 
Chrystusa. W Stanach Zjednoczonych 
i w Europie różne grupy Adwentystów 
były pilnie zajęte zapowiadaniem 
widzialnego powrotu Chrystusa na rok 
1873 lub 1874, chociaż amerykański 
założyciel tego ruchu, William Miller, 
przyznał się do swego błędu i 
rozczarowania w związku z wcześniej 
wyznaczoną datą na rok 1844. 
Jednakże te i inne daleko i szeroko 
rozgłaszane przepowiednie całkowicie 
zwiodły, ponieważ nie były oparte na 
dokładnej znajomości biblijnych 
proroctw Jehowy  (Wykwalifikowani Cz. 
IV s 44 § 3    

 Ktoś z tej grupy wszedł w 
posiadanie przekładu Biblii Diaglott i 
zauważył w nim coś, co go 
szczególnie poruszyło, mianowicie że 
w Mateusza 24: 27, 37, 39, słowo 
które w Biblii King James oddano jako 
„przyjście” tu przetłumaczono na 
„obecność”. Dostarczyło to tej grupie 
klucza do ujmowania się za 
niewidzialną obecnością Chrystusa, 
przy czym utrzymywano, że ta 
obecność rozpoczęła się jesienią  
roku 1874.   Wykwalifikowani cz. IV s. 44 

§ 4 

 Wzbudzenie świętych w 1878 roku 
było połową drogi (pół czwarta roku w 
każdą stronę) między początkiem 

Na co wskazują "obłoki – pyta 
"niewolnik",  

 uniesiony w górę o obłok wziął go 

sprzed ich oczu. (Dz. Ap. 1:9) 

 przychodzącego na obłokach 

nieba. (Mat. 24:30) 

 A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, 

przychodzącego na obłokach... (Mar. 

13:26 

 I wówczas ujrzą Syna 

Człowieczego, przychodzącego  w 

obłoku 

Tak jak to przepowiedział prorok 
Daniel: 

 I widziałem w widzeniach nocnych: 

Oto na obłokach niebieskich 
przyszedł ktoś, podobny do Syna 

Człowieczego; doszedł do Sędziwego i 

stawiono go przed nim. I dano mu 

władzę i chwałę, i królestwo, aby mu 

służyły wszystkie ludy, narody i języki. 

Jego władza — władzą wieczną, 

niezmienną, jego królestwo — 

niezniszczalne. (Dan. 7:13,14) 
 
Tylko dla ludzi cielesnych, 
niewierzacych jest problemem, jak jest 
tp mozlowe: 

 Gdyby Chrystus widzialne ukazał się 

na niebie, to nie mogłoby go przecież 
zobaczyć "wszelkie oko". Na przykład 
gdyby się ukazał nad Australią, czy 



Restytucyi w 1874 roku a skończeniem 
się Wysokiego powołania w 1881 roku. 
Nasze zatem przedstawienie jest, że 
uwielbienie Maluczkiego Stadka 
nastąpi na wiosnę 1918 roku i to 
będzie pół drogi między zakończeniem 
Niebieskiej Drogi w roku 1921.  Trzy 
dni (trzy lata 1918 - 1921) 
bezowocnego szukania Eliasza (2 
Król. 2:17,18) podtrzymuje ten pogląd. 
Za tym czasem wyglądamy, lecz nie 
będziemy obojętnymi, aby kto inny, 
gorliwszy, bardziej przedsiębiorczy 
wziąłby naszą koronę. Czas jest 
niedalekim, ale gdyby przyszło nam 
czekać jeszcze pięćdziesiąt lat czemu 
się kłopotać? Jesteśmy Pańscy. Niech 
czyni z nami jako ze Swą własnością. 
(podkreślenie  autor) (Tom 7 strona 72-75, 

wyd.1923 r.).     
 

 (...) Pismo Święte stanowczo 
powiada, że nastąpi zmartwychwstanie 
Abrahama, Izaaka, Jakuba i innych 
mężów starego Zakonu i że oni 
otrzymają pierwsi łaskę, przeto 
możemy spodziewać się w roku 1925-
tym powrotu tych wiernych mężów 
Izraela ze stanu śmierci, gdy zostaną 
wskrzeszeni do życia i przywróceni do 
doskonałego stanu ludzkiego, oraz 
uczynieni widzialnymi, legalnymi 
przedstawicielami nowego porządku 
rzeczy na świecie. (Miliony... str. 59-60) 

 'Ludzie Brzasku Tysiąclecia' 
obwieszczali światu przez swych 
kaznodziejów i za pośrednictwem prasy, 
że w roku 1914 nadejdzie 
przepowiedziany w Biblii Dzień Gniewu. 
Russell był wybitnym badaczem Biblii. 
Ale jak wyjaśnił, zadziwiające 
zrozumienie Pisma Świętego 
zawdzięczał 'zwykłemu faktowi, iż 
nadszedł stosowny czas wyznaczony 
przez Boga'. Oświadczył: „Gdybym nie 
mówił ja i nie znalazłby się kto inny, 
wołałyby nawet kamienie”. Przyrównał 
siebie do palca wskazującego, który 
kieruje uwagę  na to, co jest napisane w 
Słowie Bożym. (Świadkowie Jehowy – 
Głosiciele Królestwa Bożego s. 623 rok wyd. 

1995)  

dostrzeżono by go w Europie, Afryce i 
obu Amerykach? Prowadzenie rozmów na 

podstawie Pism s. 254) 
 

 W jakim sensie "zobaczy go 
wszelkie oko"? Jego niewidzialna 
obecność miała być rozpoznana po 
wydarzeniach na ziemi (...) (Prowadzenie 

rozmów na podstawie Pism s. 254) 

 
 Kim "są ci, którzy go przebili"? 
Literalnie uczynili to podczas egzekucji 
Jezusa żołnierze rzymscy. Ale oni już 
dawno pomarli. A zatem musi chodzić o 
ludzi, którzy w "dniach ostatnich" 
podobnie maltretują, inaczej mówiąc: 
"przebijają" prawdziwych naśladowców 
Chrystusa.  

Kiedy przyjdzie Pan Jezus w chwale 

swojej, nie będzie potrzeby Przyjdzie 

tak jak odszedł: 

 

Pan Jezus powiedział  —   przyjdę 

znowu   – Jan 14:3    

— gdzie był Jezus do 1914 r. ? 

— jeśli miał przyjść tak jak odszedł, to 

skąd powinien przyjść?  

 

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, 

nowym jest stworzeniem; stare 

przeminęło, oto wszystko stało się 

nowe" (2 Kor. 5:17 

 

— Ps. 16:10 – Dz. Ap.2:31 co się stało 

z ciałem Pana Jezusa? 

— w jakim ciele zmartwychwstał?  

Filip.3:21 

— Łuk.24:39 – duch nie ma ciała (1 

Piotra 3:18) 



Wydana przez Towarzystwo Strażnica w 
roku 1943 książka „Prawda was 
wyswobodzi” zawierała chronologię, w 
której usunięto z okresów sędziów owe 
nieistniejące dodatkowe 100 lat, wobec 
czego koniec 6000 lat istnienia 
człowieka przypadł na lata 
siedemdziesiąte obecnego stulecia. 
Ustaliła też początek obecności 
Chrystusa na rok 1914 n.e., a nie 1874. 
(Strażnica  1975/21 s.16 uwaga 

marginesowa)   

Ale jak Chrystus miał powrócić? Kto miał 
go zobaczyć i w jaki sposób?  
Po swym powrocie Chrystus nie miał 
przebywać na ziemi. (...) Z tego wynika, że 
po powrocie Chrystusa ci, którzy idą do 
nieba, mają być osobami duchowymi 
oglądać Chrystusa w jego chwalebnym 
ciele duchowym. (1 Kor.15:44) A czy 
wszyscy inni, którzy nie idą do nieba, mieli 
zobaczyć Chrystusa po jego powrocie? 
(Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na 
ziemi (142 § 2  
 

 

 
Tej samej nocy Jezus powiedział do 
apostołów: Jeszcze chwila, i świat już mnie 
nie zobaczy" (Jan 14:19). „Świat“ to 
ludzkość. A zatem Jezus oznajmił 
wyraźnie, że po jego wstąpieniu do nieba 
ludzie na ziemi już go nie zobaczą. Apostoł 
Paweł napisał: Nawet jeśli znaliśmy 
Chrystusa według ciała, z pewnością teraz 
już go nie znamy. (2 Kor.5:16) (Będziesz 
mógł żyć wiecznie w raju na ziemi (142 § 2  
 
Mimo to wiele ludzi wierzy, że: Chrystus 
powróci w tym samym ciele, w którym 
poniósł śmierć, i że zobaczą go wszyscy 
mieszkańcy ziemi (143,4 (Będziesz mógł 
żyć wiecznie w raju na ziemi (142 § 2  
 
W jakim przyjdzie ciele? 
1889 r.  — Nauka Russella 
Nikt nie wie czy rozłożyło się ono w gazy, 
lub też czy ciągle jeszcze jest gdzieś 
przechowywane na wielką pamiątkę 
miłości Boskiej, posłuszeństwa 

 



Chrystusowego i naszego odkupienia. 
Wiadomość co do tego nie jest zresztą 
potrzebną. Mamy zapewnienie, że Bóg w 
cudowny sposób ukrył ciało Mojżesza 
(Deut. 34:6; Judy 9), nadto, że na pamiątkę 
Bóg w cudowny sposób zachował od 
zepsucia mannę w złotej misie, którą 
umieszczono w Arce, pod przykryciem, 
Ubłagalnią w Tabernaculum, oraz wiadomo 
nam, że był to symbol ciała naszego Pana, 
tego chleba niebieskiego. (2 Mojz. 
16:20;33; Żyd.9:4; Jan 6:5158) Wobec 
tego nie byłoby dla nas niespodzianką, 
gdyby w Królestwie Chrystusowym Pan 
pokazał światu swoje ciało z krwi i z kości, 
ukrzyżowane dla odkupienia wszystkich — 
nie podlega zepsuciu, lecz zachowane na 
wieczna pamiątkę nieograniczonej miłości i 
doskonałości posłuszeństwa. Jest to co 
najmniej prawdopodobnem, że taka 
obietnicę mieli (Jan 19:37) i Zach. (12:10). 
Ci , którzy wołali „Ukrzyżuj Go!“ mogą 
jeszcze, jako naoczni świadkowie, 
rozpoznać to samo ciało przebite włócznią 
i rozdarte gwoździami i cierniami“ (TOM II 
„Nadszedł czas“ s. 140 wyd w j. Pol. 1923 
r.) (podkreślenie autor) 
 
1921 r. — Nauka Rutherforda 
Możemy tylko przypuszczać, że Pan 
zachował je w jakiemś miejscu, ażeby w 
tysiącleciu wystawić je całemu światu do 
oglądania. (Harfa Boża s. 174 r. Wyd. w j. 
Pol. 1929) 
1943 — Knorr 
Ciało w jakim Chrystusa Jezusa widziano 
wstępującego do nieba, nie było tym 
ciałem, jakie przybito do drzewa. Było to 
ciało, które on zmaterializował na tą 
okazję, w celu ukazania się swym 
uczniom. Kiedy obłok zakrył go przed ich 
wzrokiem, tedy rozpuścił to ciało, podobnie 
jak to uczynił z innymi ciałami, 
przybieranymi w czasie poprzednich 
czterdziestu dni do czasu swego 
zmartwychwstania, on był “ożywiony 
duchem“, a zatem niewidzialnym. „Aleć 
Pan jest Duchem; a gdzie jest ten duch 
Pański, tam jest wolność. (2 Kor. 3:17) 



 

Diaglot; Roth) 
 
1982 — Fryderyk Franz  
„A co się stało z fizycznym ciałem Jezusa? 
Czy uczniowie nie stwierdzili, że grobowiec 
był pusty? Tak Bóg usunął bowiem ciało 
Jezusa. Dlaczego? Żeby spełnić 
zapowiedź podaną w Biblii (Ps. 16:10) Nie 
wydasz mnie bowiem Szeolowi, nie 
dopuścisz, by wierny Twój czciciel doznał 
skażenia“ (BP.) Mówił, przewidziawszy to, 
o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie 
pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie 
ujrzy skażenia. (Dz. Ap. 2:31 NP.) Jehowa 
postanowił więc usunąć ciało Jezusa, tak 
jak kiedyś usunął ciało Mojżesza. 
(Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na 
ziemi s. 144 p. 8) 
Szkoda, że „niewolnik” nie stosuje rady, 
które tak bardzo proponuje innym: 
Otwórzmy Ewangelię Łukasza. 24:36-39). 
Możesz odczytać ją wg Przekładu Nowego 
Świata: 
Kiedy o tym rozmawiali, on sam stanął 
pośród nich i rzekł im „Pokój wam“. Oni zaś 
przerażeni i wystraszeni, mniemali, że 
widzą ducha. Rzekł wiec do nich; Czemu 
jesteście strapieni i czemu w waszych 
sercach powstają wątpliwości? Zobaczcie 
moje ręce i moje stopy, że to jestem ja; 
dotknijcie mnie i zobaczcie, gdyż duch nie 
ma ciała ani kości, jak to widzicie iż ja 
mam. 
 
   



 

  

 „Kim "są ci, którzy go przebili"? 
Literalnie uczynili to podczas 
egzekucji Jezusa żołnierze rzymscy. 
Ale oni już dawno pomarli. A zatem 
musi chodzić o ludzi, którzy w 
"dniach ostatnich" podobnie 
maltretują, inaczej mówiąc: 
"przebijają" prawdziwych 
naśladowców Chrystusa”. 
(Prowadzenie rozmów na podstawie Pism s. 

255) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


