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Přes sto let prohlašují vůdci svědků Jehovových, že jsou jediným žijícím Božím prorokem na
zemi. Pokud si však prohlédneme jejich záznamy, zjistíme, že jsou těmi, které Ježíš nazval
„falešnými proroky!“ Většina svědků Jehovových nemá ani potuchy o pravdivé historii své
organizace. Vzpomeňte si, že Ježíš řekl: „A povstane mnoho falešných proroků a zavedou na
scestí mnohé.“ (Mat. 24:11)
„Kdo je tím prorokem?… Dnes jsou známí jako svědkové Jehovovi… Je ovšem snadné říci,
že se tato skupina chová jako Boží ‚prorok.‘ Další věcí je dokázat to. A to lze jedině
prozkoumáním záznamů. Co ukazují?“ (Strážná věž, 1. dubna 1972, str. 1971).
Níže jsou zdokumentovány důkazy z jejich vlastní literatury. Prověřme tyto důkazy rok za
rokem.
1877 „Konec tohoto světa; to je konec evangelia a začátek milénia blížící se rychleji, než si
většina lidí dokáže představit; opravdu jsme již vstoupili do přechodného období, do doby
soužení, jaké nikdy předtím nebylo. Dan.12:3“ (N. H. Barbour a C. T. Russel, Tři světy, a Žeň
tohoto světa, str. 17.)
1879 „Kristus přišel v roce 1874 v podobě Ženicha.“ (Strážná věž, říjen 1879, str. 4.)
1880 „Nemusíme znovu uvádět důkazy, že troubení „sedmé polnice“ začalo v roce 1840 a že
neustane do konce času soužení a konce „časů pohanů“ v roce 1914 a že toto je soužení
„Velkého dne,“ který je zde symbolicky ohlášen hlasem archanděla, když začíná vysvobození
tělesného Izraele. „A během toho času povstane Michael, velký kníže, který stojí ve prospěch
synů tvého lidu. A jistě nastane čas tísně, jaký nenastal od doby, kdy vznikl nějaký národ, až
do tohoto času.“ Daniel 12:1. Ani zde nebudeme opět uvádět nezvratný biblický důkaz, že náš
Pán si přišel pro svou Nevěstu v roce 1874 a že neviditelně pracuje na sklizni prvního ovoce
tohoto Věku evangelia.“ (Siónská Strážná věž, listopad 1880, str. 1.)
1886 „Přicházející nový rok s sebou přináší velmi povzbudivé znaky. Jsme svědky vnějších
důkazů, že se celé houfy šikují k bitvě velikého dne Boha všemohoucího, když začaly
šarvátky…Nastává čas příchodu Mesiáše, aby se ujal vlády nad zemí a svrhnul utlačovatele
a ty, kdo jsou zkorumpovaní (Zjevení 19:15 a 11:17, 18), dříve než nastolí věčný mír, a to na
jediném pevném základě spravedlnosti a pravdy.“ (Siónská Strážná věž, leden 1886, str. 817.)
1888 „V této kapitole uvádíme biblické důkazy, že konec časů pohanů, tj. konec jejich trpěné
vlády, se naplní v roce 1914; a toto datum je nejzazší mez pro vládu nedokonalých lidí.
A pozorujme, že pokud je to pevně daný fakt podpořený Písmem, prokáže se to; Zaprvé,
s tímto datem Boží království, za které nás učil náš Pán, abychom se modlili „Přijď tvé
království,“ dosáhne plné a univerzální vlády a bude na zemi pevně ustanoveno, a to na
troskách současných institucí.“ (Čas je blízko, 1888, str. 76-77.)
1889 „Nebuďte tedy překvapeni tím, že v následujících kapitolách uvádíme důkazy, že již
začíná vláda Božího království, jak je předpovězeno v proroctví, že má začít vykonávat svou
moc roku 1878 a že „bitva velikého dne Boha všemohoucího“ (Zjev. 16:14), která skončí
v roce 1914 naprostou porážkou současných pozemských vlád, je již zahájena. Z pohledu
Božího slova je jasně viditelné shromažďování armád.“ (Studie Písem, sv. 2, Čas je blízko,
1889, str. 101. Ve vydání z roku 1915 je změna textu, místo „v roce 1914“ je uvedeno „v roce
1915“.)
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1889 „Zde poskytujeme důkaz, že od stvoření Adama do roku 1873 (ne však včetně)
uplynulo 6000 let. A ačkoli Bible neobsahuje žádné přímé prohlášení, že se v sedmém
tisíciletí uskuteční Kristova vláda, velký sabatní den odpočinutí tohoto světa, přesto tato
uznávaná tradice není nepodložena.“ (Studie Písem, sv. 2, 1889, str. 39.)
1889 „Pokud tedy je sedmi tisícileté období pozemských dějin obzvlášť pozorováno jako
období Kristovy vlády, budeme dokazovat, že již probíhá a že začalo roku 1873.“ (Studie
Písem, sv. 2, 1889, str. 40.)
1889 „V nadcházejících 26 letech budou všechny současné vlády svrženy a zrušeny.“
(C. T. Russell, Studie Písem, sv. 2, 1889, str. 98-99)
1889 „V této kapitole uvádíme biblický důkaz, který ukazuje, že 6000 let od stvoření Adama
skončilo v roce 1872; a proto rokem 1872 začíná sedmé tisíciletí neboli milénium.“ (Studie
Písem, sv. 2, 1889, str. 33)
1889 „Mějte na paměti, že čtyřicetiletá sklizeň Židů skončila v říjnu roku 69 n. l. a po ní
přišlo úplné svržení tohoto národa; a že stejně tak čtyřicet let věku evangelia skončí v říjnu
roku 1914 a bude následovat podobné svržení tzv. „křesťanstva.“ (Studie Písem, sv. 2, str.
245)
1894 „Před sedmnácti lety lidé říkali ohledně znamení doby uvedených v Úsvitu milénia, že
jim připadají v mnoha ohledech oprávněná, avšak že žádné takové radikální změny nemohou
do blízkého roku 1914 nastat: bylo by mnohem pravděpodobnější, kdyby se staly v průběhu
jednoho či dvou století. Jaké změny se od té doby udály a jakou denně nabírají rychlost?
„Staré rychle pomíjí a nové přichází.“ Nyní, s ohledem na nedávné problémy s dělnickou
třídou a hrozící anarchii, naši čtenáři píší, že poznali, že datum 1914 nemůže být chybné.
Říkají, že nechápou, jak mohou současné podmínky tak dlouho odolávat takovému náporu.
Nemáme žádný důvod měnit čísla – ani bychom to neučinili, kdybychom mohli. Jsou to, jak
věříme, Boží data a ne naše. Mějte však na paměti, že konec roku 1914 není datem pro
začátek, nýbrž pro konec času soužení.“ (Siónská Strážná věž, Může to být odloženo do roku
1914? C. T. Russell 15. červenec 1894, str. 1677)
1894 „Za pár let skončí tento systém věcí, a potom bude potrestaný svět stát tváří v tvář
nastolenému Božímu království.“ (Strážná věž, 1894, str. 56)
1894 „Nemáme žádný důvod měnit čísla – ani bychom to neučinili, kdybychom mohli. Jsou
to, jak věříme, Boží data a ne naše. Mějte však na paměti, že konec roku 1914 není datem pro
začátek, nýbrž pro konec času soužení.“ (Strážná věž, 15.července 1894, str. 266)
1897 „…tato míra je 3416 palců a symbolizuje 3416 let… Tento výpočet ukazuje na rok 1874
jako na začátek doby soužení…“ (Russell, Studie Písem: Přijď tvé království, III. řada, str.
342, vydání z roku 1897) Ve vydání z roku 1916 byla změna: „Shledáváme, že to je 3457
palců, což symbolizuje 3457 let… Tudíž pyramida svědčí, že kolem roku 1914 nastane
začátek času soužení…“ (Poznámka: Měřena byla délka vnitřku průchodu objeveného
v pyramidách. Není zde žádný odkaz na Písmo.)
1897 „Úplné zničení mocností, které jsou součástí tohoto zlého světa – politického,
finančního, církevního – se blíží s koncem časů pohanů; v říjnu 1914.“ (C. T. Russell, Studie
Písem, IV, str. 622, 1897)
1897 „Náš Pán, pomazaný Král, je nyní přítomen od října 1874…a oficiální nastolení jeho
království se děje od dubna 1878.“ (Studie Písem, sv. 4, str. 621, 1897)
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1902 „S ohledem na tento silný biblický důkaz týkající se časů pohanů uvažujeme, že
nastolení pravdy, která konečně ukončí království tohoto světa a plně nastolí království Boží,
bude koncem roku 1914.“ (Čas je blízko, vydání z r. 1902, str. 99)
1903 „Až se setkají Uran a Jupiter v roce 1914 ve znamení Vodnáře, začne dlouho slibované
období, kdy bude člověk osvobozen z úsilí na svém vlastním spasení, a bude zabezpečena
nejlepší možná realizace snů a ideálů všech básníků a mudrců z celých dějin.“ (Strážná věž,
1. května 1903, str. 130-131)
1904 „Podle našich očekávání na nás brzy dolehne tlak velkého soužení, někdy mezi roky
1910 až 1912, které se vyhrotí s koncem časů pohanů v říjnu 1914.“ (Nové stvoření, Studie
Písem, sv. 6, str. 579, 1904)
1908 „S ohledem na tento silný biblický důkaz týkající se časů pohanů považujeme za
stanovenou pravdu, že ukončení království tohoto světa a plné nastolení Království Božího
bude dokončeno ke konci roku 1914.“ (Čas je blízko, 1889, vyd. 1908, str. 99)
1908 „Doopravdy se očekává, že budeme prohlašovat veliké věci, jak činíme, že během
nadcházejících 26 let budou všechny současné vlády svrženy a zničeny.“ (Čas je blízko, 1889,
vyd. 1908, str. 99)
1914 „I kdyby čas našeho proměnění nepřišel do deseti let, co bychom si měli přát více?
Nejsme snad požehnaní a šťastní lidé? Je snad náš Bůh nevěrný? Jestliže kdokoli zná něco
lepšího, ať to uchopí. Kdyby kdokoli z vás někdy nalezl něco lepšího, doufáme, že nám o tom
poví.“ (Strážná věž, 15. prosince 1914, str. 376)
1914 „Při studiu Božího Slova jsme připočetli 2520 let, sedm symbolických časů, k roku 606
př. n. l. a shledali jsme, že skončí v říjnu 1914, nakolik jsme schopni vyčíslit. Neřekli jsme
s jistotou, že to bude tento rok.“ (Strážná věž, 1. listopadu 1914, str. 325)
1914 „Přestože je možné, že Armagedon může začít na jaře příštího roku, byla by čirá
spekulace pokusit se říci kdy. Vidíme však, že existují paralely mezi koncem věku Židů
a koncem tohoto věku evangelia. Zdá se, že tyto paralely ukazují na rok, který je právě před
námi, a to na první měsíce.“ (Strážná věž, dotisk, VI, 1. září 1914, str. 5527)
1914 „Pro studenty Bible neexistuje naprosto žádný důvod, aby zpochybňovali, že naplnění
tohoto věku evangelia je už za dveřmi a že skončí, jak předpovídá Písmo, velkým soužením,
které nenastalo od doby, kdy vznikl nějaký národ, až do tohoto času. Vidíme účastníky této
velké krize, jak se spolčují… Velká krize, velký konflikt, symbolicky znázorněn jako oheň,
pohltí církevní nebesa a sociální zemi, a je velmi blízko.“ (Strážná věž, dotisk, VI, 1. května
1914, str. 5450)
1915 „Nynější velká válka v Evropě je začátkem Armagedonu, viz Písmo (Zjev. 19:16-20).
Bude kompletním svržením všech špatných systémů, které tak dlouho nechávaly utiskovat
Boží lid a klamat svět.“ (C. T. Russell, Kázání Pastora Russella, str. 676, někdy v průběhu
první světové války)
1915 „Zde uvádíme důkaz, že od stvoření Adama do roku 1873 n. l. uplynulo 6000 let.
A ačkoli Bible neobsahuje žádné přímé prohlášení, že sedmé tisíciletí bude dobou Kristovy
vlády, velkým sabatem tohoto světa, přesto není tato uznávaná tradice nepodložena.“ (Čas je
blízko, 1889, vyd. 1915, str. 39)
1915 „Pokud tedy bude sedmitisící období pozemských dějin dobou zvlášť proslulou, dobou
Kristovy vlády, budeme dokazovat, že začalo v roce 1873 n. l. a že v něm žijeme.“ (Čas je
blízko, 1889, vyd. 1915, str. 40)
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1915 „Nejprve, že tím datem [1914] Boží království, za něž nás učil náš Pán se modlit slovy
‚Přijď tvé království,‘ se začne ujímat vlády a že krátce nato bude pevně ustanoveno na zemi
na troskách současných institucí.“ (Čas je blízko, 1889, vyd. 1915, str. 77)
1915 „S ohledem na tento silný biblický důkaz týkající se časů pohanů považujeme za
stanovenou pravdu, že ukončení království tohoto světa a plné nastolení Království Božího
bude dokončeno ke konci roku 1915.“ (Čas je blízko, 1915, str. 99)
1915 „Nebuďte tedy překvapeni tím, že v následujících kapitolách uvádíme důkazy, že již
začíná vláda Božího království, jak je předpovězeno v proroctví, že má začít vykonávat svou
moc roku 1878 a že „bitva velikého dne Boha všemohoucího“ (Zjev. 16:14), která skončí
v roce 1915 naprostou porážkou současných pozemských vlád, je již zahájena.“ (Čas je
blízko, 1889, vyd. 1915, str. 101)
1915 „Stejně jako předobraz tohoto data – tři a půl roku po smrti Krista – označil konec vší
zvláštní přízně Židům a začátek přízně pohanům, označuje rok 1881 n. l. konec ‚vyššího
povolání‘ neboli pozvání k požehnání týkajícího se tohoto věku – stát se spoludědici
s Kristem a účastníky božské podstaty.“ (Čas je blízko, 1889, vyd. 1915, str. 235)
1915 „A tak tomu bylo také v této sklizni do roku 1878 n. l., času proroctví a skutečné
Pánovy přítomnosti, jak zde zdůrazňujeme, ačkoli ne dost jasně. Od té doby se dílo rozšiřuje
a pohled na další pravdy se stává jasnější; avšak tatáž fakta a Písmo jsou v souladu a nelze je
zpochybnit ani vyvrátit.“ (Čas je blízko, 1889, vyd. 1915, str. 236)
1915 „Časy pohanů dokazují, že všechny současné vlády budou rozhodně svrženy brzy po
roce 1915 n.l.; a toto období má svůj předobraz v roce 70 n. l., kdy nastal úplný pád
židovského politického zřízení.“ (Čas je blízko, vydáno 1915, str. 242)
1915 „Již žijeme v sedmém tisíciletí – od října roku 1872.“ (Čas je blízko, 1889, vyd. 1915,
str. 363)
1915 „Armagedonská bitva, ke které tato válka vede, bude velkým bojem dobra a zla, a zcela
a navždy vymýtí špatnost, a nastolí trvalé Mesiášské království spravedlnosti, které povede
k požehnání světa… Náš soucit je dostatečně široký, aby pokryl všechny zúčastněné v tom
příšerném konfliktu, stejně jako je naše naděje dostatečná a natolik hluboká, že zahrnuje
veškerá velká požehnání, která náš Mistr a jeho tisícileté království přinesou tomuto světu.“
(Strážná věž, dotisk, 1. dubna 1915, str. 5659)
1915 „Podle našeho porozumění ustane všeobecné povolání k tomuto společnému dědictví
s naším Vykupitelem v roce 1881, kdy se staneme členy Božího nového stvoření.“. (Nové
stvoření, 1889, vyd. 1915, str. 95)
1916 „Biblická chronologie uvedená v tomto dokumentu ukazuje, že šest tisíciletých dní
počínaje Adamem je u konce a že velký sedmý Den, tisíciletá Kristova vláda, začal v roce
1873.“ (Čas je blízko, Předmluva, str. 2, 1916)
1916 „Proto nemáme žádný důvod pochybovat o tom, že časy pohanů skončily v říjnu roku
1914; a že několik dalších let dosvědčí jejich naprosté zhroucení a plné nastolení Božího
království Mesiášem.“ (Strážná věž, dotisk, VI, 1.září 1916, str. 5950)
1917 „Nebude žádný omyl …Abraham by měl vejít do vlastnictví svého zaslíbeného dědictví
v roce 1925.“ (Strážná věž, 15.října 1917, str. 6157)
1917 „Jaro roku 1918 přinese křesťanstvu náhlá muka, dokonce ještě větší než jsme očekávali
při jeho pádu v roce 1914.“ (Ukončené tajemství, str. 62)
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1917 „Satan nepochybně věřil, že tisícileté království by mělo být ustanoveno v roce
1915…Nehledě na to, existuje důkaz, že nastolení království v Palestině se pravděpodobně
uskuteční v roce 1925, o deset let později než jsme kdysi spočítali.“ (Studie Písem, sv. 7,
Ukončené tajemství, str. 128)
1917 „Nějaký zajímavý vývoj událostí ohledně nastolení Království se může dít v roce 1920,
šest let poté, co začalo velké soužení. Nebylo by to divné, když si vybavíme, že po čtyřiceti
letech putování pouští přijali Izraelité do vlastnictví zemi Kanán až za dalších šest let.
Přestože jsou tyto záležitosti stále věcí budoucnosti, můžeme očekávat, že je uvidíme.
Předpovídáme, že „zemětřesení“ nastane počátkem roku 1918 a že „oheň“ přijde na podzim
roku 1920.“ (Ukončené tajemství, 1917, str. 178, komentáře ke Zjevení 11:13)
1917 „A hory nebyly nalezeny. I republiky zmizí na podzim roku 1920. A hory nebyly
nalezeny. Všechna pozemská království pominou, pohltí je anarchie.“ (Ukončené tajemství,
vydání z roku 1917, str. 258)
1917 „Misie pastora Russella především oznamovala křesťanstvu, že se blíží jeho konec
v době velkého soužení. Je to Boží soud nad národy…Nebude žádná šance, aby národy unikly
zničení. … Soužení je začátkem Kristova dne, milénia. Je to den odplaty, který začal světovou
válkou v roce 1914 a který se provalí jako zuřící ranní vichřice v roce 1918.“ (Ukončené
tajemství, 1917, str. 404)
1917 „Do roku 1878 byla formální církev v jistém smyslu Boží svatyní či chrámem; avšak On
z ní od té doby odchází a jeho odchod vyvrcholí roku 1918, kdy ji náhle svrhne kvůli jejímu
zamoření bludnými doktrínami…Církev byla silou křesťanstva, tam se soustřeďoval jeho
život, a tam byly budovány jeho instituce. Byla touhou lidských očí a křesťané ji milovali.
Nicméně Bůh se chystal jasně ukázat její prohřešení, které duchovenstvo činilo křesťanské
církvi a způsobilo, že církevní organizace jsou pro Boha mrtvou a nečistou věcí, které se
nemá nikdo dotýkat či nad ní truchlit. A ‚děti církve‘ budou vyhlazeny válečným mečem,
revolucí a anarchií a díky meči Ducha bude viditelné, že ztratily svou naději na život
v duchovním plánu – že ‚dveře jsou zavřené.‘“ (Studie Písem, sv. 7, 1917, str. 484)
1917 „Též v roce 1918, kdy Bůh zničí církve ve velkém…“ (Ukončené tajemství, vydání
1917, str. 485)
1917 „Tato vize proroka Ezekiela znázorňuje ustanovené teokratické Boží království na
zemi… Chrám…je druhem a symbolem „lepších věcí, které mají přijít,“ po válkách,
revolucích a anarchii v období od roku 1914 do roku 1925.“ (Ukončené tajemství, 1917, str.
569)
1918 „Proto můžeme s důvěrou očekávat, že rok 1925 se bude vyznačovat návratem
Abrahama, Izáka, Jákoba a dalších věrných proroků Starého zákona, zejména těch, jejichž
jména jsou uvedena v 11. kapitole Hebrejcům…“ (Miliony nyní žijících nikdy nezemřou, str.
89)
1920 „Můžeme očekávat, že v roce 1925 budeme svědky návratu těchto věrných mužů Izraele
ze stavu smrti, když budou vzkříšeni.“ (Miliony nyní žijících nikdy nezemřou, str. 88)

1920 „Na základě jednoduchého početního úkonu s těmito jubilei dojdeme k následující
důležité skutečnosti: Sedmdesát jubileí po padesáti letech je celkem 3500 let. Tato perioda
začala v roce 1575 př. n. l. a nezbytně skončí na podzim roku 1925, což je doba konce tohoto
systému, a nutně začne jiný systém. Co tedy můžeme očekávat, že se stane? V systému musí
nastat plné obnovení; začátek obnovení všech věcí. Hlavní věcí je obnovení lidí k životu;
a protože Písmo pevně určuje skutečnost, že nastane vzkříšení Abrahama, Izáka, Jákoba
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a dalších starozákonních věrných, a že budou mít výsady, můžeme očekávat, že rok 1925
dosvědčí návrat těchto věrných izraelských mužů ze smrti, až budou vzkříšeni a plně
obnoveni do dokonalého lidství a učiněni viditelnými, zákonnými zástupci nového systému
věcí na zemi.“ (Miliony nyní žijících nikdy nezemřou, 1920, str. 89–90.)
1920 „Vyjdeme-li z doposud objasněného argumentu, tedy, že starý systém věcí, starý svět,
končí, a proto zaniká, a že nový systém věcí přichází a že rok 1925 se bude vyznačovat
vzkříšením věrných starého zákona a začátkem obnovy, je vhodné učinit závěr, že miliony
lidí žijících nyní na zemi zde budou ještě v roce 1925. Potom, jak ukazují zaslíbení objasněná
v Božím slově, musíme dojít k pozitivnímu a neoddiskutovatelnému závěru, že miliony nyní
žijících nikdy nezemřou.“ (Miliony nyní žijících nikdy nezemřou, 1920, str. 97.)
1921 „Čas konce tvoří perioda od roku 1799 n. l., jak je uvedeno výše, do doby úplného
svržení Satanovy říše a ustanovení Mesiášského království. Doba Pánovy druhé přítomnosti
se datuje od roku 1874, jak tvrdíme výše.“ (Harfa Boží, 1921, str. 236.)
1921 „V biblické symbolice čas znamená rok o dvanácti měsících po třiceti dnech, nebo-li
360 dní. Každý den je považován za rok… Tudíž je zde uvedeno, že tři a půl času prorockých
360 dnů, dohromady 1260 prorockých dní, se rovná 1260 letům. Prorok tedy ukázal, že
1260 let označuje začátek času konce tohoto krutého systému. 1260 let od roku 539 n. l. nás
dovede k roku 1799 – což je další důkaz, že rok 1799 označuje začátek ‚času konce‘. Toto
také ukazuje, že od roku 539 n. l. musí být počítány další prorocké dny Daniele.“ …
„Nejdůležitější věcí, na kterou ukazují všechna proroctví a na kterou se těšili apoštolové, je
druhý příchod Pána. Je Prorokem popsán jako požehnaná doba. Daniel tudíž říká: ‚Šťastný je
ten, kdo zůstává v očekávání a kdo dospěl k tisíci třem stům třiceti pěti dnům.‘ (Daniel
12:12). Pozorovatelé jsou zde bezpochyby ti, kdo byli vyučeni Pánem, aby sledovali jeho
příchod. Toto datum je tudíž, jak chápeme, jistě stanovení doby, kdy se má Pán objevit
podruhé. Uplatněním téhož pravidla, totiž den za rok, 1335 dní po roce 539 n. l. nás dovede
k roku 1874 n. l., kdy má nastat podle biblické chronologie druhý Pánův příchod. Pokud je
tento výpočet správný, měli bychom od toho času být schopni rozeznat důkazy o Pánově
přítomnosti.“ (Harfa Boží, 1921, str. 229–230.)
1921 „Pán použil přírodní sklizeň, aby ilustroval svou sklizeň křesťanů. V židovské přírodní
sklizni bylo zvykem paběrkovat pole poté, co byla žeň u konce. Měli bychom proto očekávat
dobu sklizně od roku 1878 do roku 1918 a potom dobu pro paběrkování, kterou označíme.
Otázkou zůstává: Shledáváme dobu sklizně věku evangelia po roce 1874 jako naplnění
Pánova proroctví?“ (Studie Písem, svazek 7, 1921, str. 236.)
1921 „Tentýž rok 1881 je prorocky označen jako čas pro konečné odnětí přízně církvím,
přízně, která začala být odnímána v roce 1878 – v roce, v němž bylo duchovenstvo zavrženo
jakožto zástupci Božího Slova a kdy začal Pastor Russell svoje dílo publikováním 50 000
výtisků publikace Účel a záměr Pánova návratu. V roce 1878 byla služba v Božích věcech,
vyučování biblickým pravdám, odňata duchovenstvu, nevěrnému ve své dlouholeté službě,
a dána Pastoru Russellovi. V mezidobí do roku 1881 byl ustanoven nový správce věcí, který
poskytuje biblické pravdy v logické a biblické formě, dokud nebyla dokončena poslední velká
část z židovského svatostánku. Potom, v roce 1881, se stal Božím pozorovatelem celého
křesťanstva a začal své obrovské dílo svědka.“ (Studie Písem, sv. 7, str. 386–387, 1921.)
1921 „Písmo odhaluje kompletní podobnost týkající se židovského věku a věku evangelia.
Tato podobnost existuje jednak v odkazu na čas a jednak v odkazu na události. Židovský věk
skončil sklizní, která začala nanebevstoupením našeho Pána v roce 33 n. l. Zde použitý termín
„sklizeň“ znamená shromáždění pozůstatku Židů ke Kristu. Ježíšův výrok jednoduše
znamená, že věk evangelia skončí sklizní, během které bude přítomen a bude řídit práci na
sklizni. Na zemi po dobu tří a půl let po svém zasvěcení a křtu Ježíš připravoval Židy na
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sklizeň toho věku. Měli bychom očekávat podobnost tohoto odkazu ke sklizni věku evangelia.
Když počítáme tři a půl roku od roku 1874, doby jeho přítomnosti, přivede nás to k roku
1878. Pán během své přítomnosti od roku 1874 do roku 1878 činil přípravy na sklizeň věku
evangelia. Židovská sklizeň zahrnovala období padesáti let, které končilo v roce 73 n. l. Měli
bychom tedy očekávat, že úplná sklizeň věku evangelia skončí v roce 1918.“ (Harfa Boží,
1921, str. 235–236.)
1922 „To období určitě skončí v roce 1925. Když tento systém skončí, musí nastat jiný
systém; a proto je rok 1925 Písmem pevně určen. Každý myslící člověk vidí, že velké
vyvrcholení je již blízko. Písmo jasně naznačuje, že tímto vyvrcholením je pád Satanovy říše
a plné nastolení Mesiášského království. Toto vyvrcholení nastane v roce 1925 a určí začátek
splnění dlouho zaslibovaných požehnání lidského života, miliony nyní žijících na zemi se
toho dožijí a ti, kdo poslouchají spravedlivé zákony nového zřízení, budou žít navždy. Proto
můžeme v této době s přesvědčením říci, že miliony nyní žijících nikdy nezemřou.“ (Zlatý
věk, 4. ledna 1922, str. 217.)
1922 „Neoddiskutovatelné skutečnosti proto ukazují, že „čas konce“ začal v roce 1799; že
Pánův druhý příchod začal v roce 1874.“ (Strážná věž, 1.března 1922.)
1922 „Nepochybujeme o ničem v chronologii týkající se let 1874, 1914, 1918 a 1925. Byla to
tato řada, která vedla k objevení dat 1874, 1914 a 1918; a Pán umístil známku své pečeti na
roky 1914 a 1918 bez jakékoli možnosti opravy. Jaký další důkaz potřebujeme? Použitím
stejné číselné řady… snadno dosáhneme roku 1925, pravděpodobně podzimu, kdy začne
jubileum jiného systému. Ohledně roku 1925 nemůže být více otázek, než tomu bylo ohledně
roku 1914.“ (Strážná věž, str. 150, 15. května 1922.)
1922 „Je to na základě této podobnosti a mnoha dalších – v souladu s nejspolehlivějšími
zákony poznané vědy – že ujišťujeme, že podle Písma, vědy a historie je současná
chronologie pravdy bez jakékoli pochybnosti správná. Její spolehlivost je zcela jasně
potvrzena daty a událostmi let 1874, 1914 a 1918. Současná chronologie pravdy je
bezpečným základem, na kterém smí zasvěcené Boží dítě očekávat věci, které mají přijít.“
(Strážná věž, 15. června 1922.)
1922 „Tato chronologie není od lidí, ale od Boha. Je božského původu a je božsky potvrzena,
a proto současná chronologie pravdy obstojí a je naprosto a bezvýhradně správná…“ (Strážná
věž, 15. července 1922, str. 217.)
1923 „Rok 1925 je s konečnou platností podpořen Písmem… křesťan má mnohem větší
základ pro svou víru, než měl Noe (nakolik zjevuje Písmo) základ pro svou víru, že přijde
potopa.“ (Strážná věž, 1. dubna 1923, str. 106.)
1924 „Bezpochyby mnoho chlapců a dívek, kteří čtou tuto knihu, se dožije toho, že uvidí
Abrahama, Izáka, Jákoba, Daniela a další muže staré doby, kteří přijdou ve slávě svého
lepšího vzkříšení, s dokonalým tělem a myslí. Nebude trvat dlouho a Kristus je pomaže do
jejich čestného a autoritativního postavení jako své pozemské zástupce. Svět a všechny
současné vymoženosti se jim nejprve budou zdát divné, ale brzy si na nové metody
přivyknou. Asi budou mít nejprve zábavné zkušenosti; neboť nikdy neviděli telefon, rádio,
automobil, elektrické světlo, aeroplán, parní motor a mnohé další věci, které nám jsou tak
dobře známé.“ (Cesta do ráje, 1924, str. 226.)
1924 „Jistě neexistuje nejmenší prostor pro pochybnost v mysli opravdově zasvěceného
Božího dítěte, že Pán Ježíš je přítomen, a to od roku 1874.“ (Strážná věž, 1. ledna 1924, str.
5.)
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1924 „Rok 1925 je datum rozhodně a jasně označené v Písmu, dokonce zřetelněji než rok
1914.“ (Strážná věž, 1924, str. 211.)
1925 „Problém byl v tom, když přátelé měli až příliš velké představy; a když se jejich
představy nenaplnily, měli sklon všechno zahodit.“ (Strážná věž, 1925, str. 56.)
1925 „Je zde rok 1925. S velkým očekáváním se křesťané na tento rok těšili. Mnozí v pevné
víře očekávali, že všichni členové Kristova těla budou v průběhu tohoto roku proměněni do
nebeské slávy. To se možná stane. Možná ne. Bůh naplní své záměry týkající se jeho lidu ve
svůj čas. Křesťané by si neměli dělat přehnané starosti ohledně toho, co se může tento rok
přihodit.“ (Strážná věž, 1. ledna 1925, str. 3.)
1926 „Někteří očekávali, že dílo bude ukončeno v roce 1925, ale Pán to netvrdil. Problém byl
v tom, že přátelé měli až příliš velké představy; a když se jejich představy nenaplnily, měli
sklon všechno zahodit.“ (Strážná věž, 1926, str. 232.)
1927 „Je biblicky podloženo, že doba jeho přítomnosti a den Boží přípravy je období od roku
1874. Druhý příchod Pána proto začal v roce 1874; a toto datum a roky 1914 a 1918 jsou
zvlášť vyznačená data, pokud jde o jeho příchod.“ (Stvoření, 1927, str. 289 – dřívější vydání,
str. 310 – pozdější vydání.)
1927 „Proroctví nemůže být pochopeno, dokud není naplněno, nebo dokud se nenaplňuje. Od
roku 1874 do roku 1914 bylo proroctví ohledně Pánova příchodu naplňováno a mohlo být
pochopeno a bylo pochopeno těmi, kdo věřili Pánu a kdo sledovali vývoj událostí, avšak
nikým jiným.“ (Stvoření, 1927, str. 290.)
1927 „Napoleon začal toto Egyptské tažení v roce 1798, dokončil je a 1. října 1799 se vrátil
do Francie. Tažení je stručně a přece barvitě popsáno v proroctví ve verších 40–44; a jeho
ukončení v roce 1799 označuje, podle slov proroka, začátek „času konce.“ (Stvoření, 1927,
str. 293.)
1927 „ 1260 let od roku 539 n. l. nás přivede k roku 1799, což je dalším důkazem, že je rok
1799 zcela jistě označen jako začátek „času konce.“ (Stvoření, 1927, str. 294.)
1928 „Doba druhého Pánova příchodu se datuje od roku 1874, jak tvrdíme výše.“ (Harfa
Boží, str. 236, vydání z roku 1928.)
1929 „Jestliže tato proroctví nebudou naplněna, a jestliže veškeré jejich naplnění je minulostí,
potom se tato proroctví prokázala být falešná.“ (Proroctví, 1929, str. 22.)
1929 „Je biblicky dokázáno, že druhý příchod Pána Ježíše Krista začal v roce 1874 n. l.“
(Proroctví, 1929, str. 65.)
1929 „Mnozí tací vyhlíželi Pána, kdy přijde a vezme je do nebe, a především se zaměřili na
rok 1914, kdy by to mělo nastat. Rok 1914 sice byl jistě vyznačeným datem; avšak dotyční
pouze uvažovali o tom, že se stane něco, k čemu však nedošlo.“ (Proroctví, 1929, str. 89.)
1930 „ ‚Ale jak rozpoznáte krále Davida či kohokoli z jiných Božích zástupců?‘, zeptali se
Rutherforda. ‚Myslel jsem na to všechno předtím, než jsem napsal onu listinu,‘ odpověděl
soudce se zábleskem ve svých šedých očích. ‚Uvědomil jsem si, že by třeba někdy časně
zrána mohl přijít nějaký dědula a prohlásit, že je David. Lidé, které jsem určil
k identifikačnímu testu těchto mužů, jsou úředníci mé společnosti a mají posvěcení od Pána,
a budou mít božskou autoritu, aby rozeznali podvodníky od skutečného knížete.“ (The San
Diego Sun, sobota 15. března 1930.)
1930 „Soudce Josef Frederick Rutherford žije v desetipokojovém španělském sídle, Braeburn
Rd č. 4440 v San Diegu v Kalifornii. Minulý týden připsal Braeburn Road č. 4440 a sousedící
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dvě garáže a dva automobily králi Davidovi, Gideonovi, Barakovi, Samsonovi, Jeftovi,
Samuelovi a nejrůznějším dalším věhlasným mužům ze starověké Palestiny. Je optimistický
v tom, že se tito muži brzy objeví na zemi. Řekl: ‚Záměrně jsem osadil to místo palmami
a olivovými stromy, aby se tato knížata vesmíru cítila jako doma…‘“ (Time Magazine,
31. března 1930.)
1930 „Strážná věž a další publikace společnosti po čtyřicet let zdůrazňovaly skutečnost, že
rok 1914 bude svědkem ustanovení Božího království a naprostou oslavou církve. V průběhu
těchto čtyřiceti let pokračoval Boží lid na zemi ve svědecké činnosti, jež byla předstíněna
Eliášem a Janem Křtitelem. Všechen Pánův lid se těšil na rok 1914 s radostným očekáváním.
Když ten rok přišel a minul, nastalo velké zklamání, rozčarování a truchlení a Pánův lid byl
vystaven velkému zostuzení. Posmívali se jim duchovní a jejich spojenci a ukazovali si na ně
s pohrdáním, protože toho tolik namluvili o roku 1914 a o tom, co má přijít, a jejich proroctví
se nevyplnilo.“ (Světlo, 1.kniha, 1930, str. 194.)
1930 „Velké vyvrcholení je blízko. Králové země se nyní postavili proti jeho pomazanému
Kameni.“ (J. F. Rutherford, Světlo, II, 1930, str. 327.)
1931 „Boží věrný lid na zemi vyzdvihoval důležitost dat 1914 a 1918 a1925. Řekli toho
hodně o těchto datech i ohledně toho, co se má splnit, ale nesplnilo se vše, co předpověděli.“
(Ospravedlnění, sv.1, str. 147, 1931.)
1931 „Boží království začíná fungovat. Jeho den pomsty je tady a Armagedon se blíží a jistě
nastane během blízké doby pád křesťanstva. Bůh vykonává soud nad křesťanstvem a jistě je
brzy zničí.“ (J. F. Rutherford, Ospravedlnění, sv. I, str. 147, 1931.)
1931 „Jehovovi věrní na zemi zažili velké zklamání týkající se let 1914, 1918 a 1925, a toto
zklamání trvalo nějakou dobu. Později se tito věrní dozvěděli, že tato data byla zcela určitě
Písmem pevně stanovena; a též se dozvěděli, že v budoucnu mají přestat spoléhat na pevná
data a předpovědi vztahující se k určitému datu, ale že mají spoléhat (a oni se skutečně
spoléhají) na Boží slovo jako na události, které určitě přijdou.“ (J. F. Rutherford,
Ospravedlnění, 1931, str. 338–339.)
1931 „Vyzáblý neoholený tramp je osamělým žadatelem, který si činí nárok na
jihokalifornské sídlo Davida, krále Izraele (sídlo v hodnotě 75 000 dolarů), vzhledem k tomu,
že bylo před rokem napsáno na tuto biblickou postavu. Dnes to oznámil Soudce Rutherford,
dočasný vlastník luxusně vybaveného sídla španělského typu na Braeburn Rd 440,
v exklusivní oblasti Kensington Heights. V jedné z nejpodivnějších listin, která kdy byla
zapsána, Rutherford, prezident Společnosti mezinárodních badatelů Bible a Biblické
a traktátní společnosti Strážná věž, svěřil nádherný majetek starověkým izraelským králům
a prorokům. Vítěz nad Goliášem a jeho společníci smějí obývat moderní desetipokojový dům
s jeho parkově upravenými zahradami a s terasou ihned, jakmile budou jejich listiny
schváleny Rutherfordem a úředníky z jeho společností, kteří budou mít božskou autoritu, aby
je poznali. – Jednoho rána, když jsem šel z domu do garáže, obrátilo se na mne podezřelé
individuum, smeklo svůj špinavý klobouk a zvolalo: ‚Brej den, Soudce, já sem David.‘ ‚To
zkoušej na někoho jiného,‘ řekl jsem mu a on bez námitek odešel. Viděl jsem na první
pohled, že není moc biblický, a poukázal jsem na verš, který říká, že Knížata vesmíru budou
vzkříšeni z mrtvých ‚jako dokonalí muži‘. ‚Vykládám, že to znamená,‘ prohlásil vysoký
a důstojný Soudce, ‚že David, Gedeon, Barak, Samson, Jeftach, Josef a Samuel sem budou
posláni, aby vytrhli svět ze Satanova držení, a budou oblečeni do moderních šatů, jaké nosíme
my, a budou schopni s trochou úsilí hovořit naším jazykem.‘ Rutherford možná vykreslil
příchod této biblické delegace v dlouhých kabátech, vysokých kloboucích, s vycházkovými
holemi a psími dečkami. V Beth Sarim (Domu knížat), jak Rutherford své sídlo pojmenoval,
nalezne David nejmodernější přístroje, jaké věda vynalezla. Až vyjdou rozpoznaní hosté po
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kruhovém schodišti do druhého patra, naleznou zde prostornou kancelář s červenými
koženými křesly a lesklý plochý stůl s otočným světlem. I francouzské telefony čekají na
dotyk knížat. Po otevření širokých dveří spatří rodní synové Palestiny prostornou koupelnu,
oslnivě zářící černé kachličky se sprchou a bohatě zásobenou lékárničku. Jaké vzrušení, až
obrovský ramenatý Samson, který svými holými pěstmi zničil palác, nalezne zlatou
bezpečnou břitvu! Rutherford vybudoval ložnici ve druhém patře, kterou prozatím obývá,
a udělal ji prostornou, aby pojala několik očekávaných majitelů… Rutherford si dal tu práci,
že nechal dovézt speciální kolínskou vodu z Německa, aby si knížata mohla po oholení
osvěžit obličej. Černá židovská jarmulka (čepička – pozn. překl.) zde visí přes jeden ze
sloupků u postele. Příchozí David a jeho společníci budou největší událostí věků, předpověděl
Rutherford. ‚Nevyhledávám publicitu,‘ řekl Rutherford se zábleskem ve svých vlídných
hnědých očích, ‚cítím však, že by měl svět o jejich příchodu vědět. Bude to největší událost
pro noviny.‘ Slovo o jeho ‚Domu krále Davida‘ se dostává do každého koutu světa, tvrdil
soudce. ‚Všude, kde jsem byl, se mne lidé na toto místo ptali,‘ řekl Rutherford. ‚Milionář
vlastnící manufakturu v Chicagu se nabídl, že vybuduje pro Davida jiný dům, ale já tuto
nabídku nepřijal.‘ ‚Doslova tisíce se sem hrnou, aby viděly toto místo,‘ pokračoval
Rutherford. ‚Mnozí přicházejí ke dveřím a moje sekretářka je po tomto místě provází.‘
Nádvoří se stříbrným bazénem a olivovníky a palmami je plné květin. Dolů směrem ke
kaňonu byla upravena stezka, aby po ní mohl David se svými přáteli chodit a rozjímat. Až tito
vládci přijedou, přivítá je mnoho ovoce a stromů původem z Palestiny. V garáži pro dvě auta
stojí nový šestnáctiválcový dvoudveřový automobil s pevnou střechou, který bude na tomto
místě předán vládcům spolu s dalším osobním majetkem. ‚Všechno bude jejich, dům,
pozemek, vybavení i šaty, pokud je budou potřebovat,‘ řekl Soudce Rutherford. ‚A co já?
Nestarejte se o mne. Nějak se zařídím,‘ usmál se soudce. Měl další rezidenci ‚Strážné věže‘
na Staten Island a prakticky celé podlaží v Bételu. Těch sedm věhlasných mužů si dlouho ve
svém sídle v San Diegu stejně neodpočine, protože brzy povedou Pánovo vojsko, aby porazilo
Satanovy přisluhovače v bitvě u Armagedonu, domnívá se Rutherford. ‚Ale nakonec zvítězí.
Pán potrestá ďábla a ukáže, že kazatelé a politici dávali lidem špatné rady,‘ řekl přesvědčeně
Rutherford. Rutherford popluje 9. května do Evropy, kde promluví před shromážděním
v Berlíně, Paříži a Londýně.“ (San Diego Sun Newspaper, 9. ledna 1931.)
1935 „Důkazy z Písma a reálná fakta silně naznačují, že toto svědecké dílo je nyní téměř
hotovo; a až bude hotovo, začne celosvětová válka. Je naprosto jisté, že celosvětová válka
přijde, a to brzo, a žádná síla ji nezastaví. …během pár zbývajících měsíců do vypuknutí této
celosvětové pohromy budou vlády národů na zemi pokračovat v uzavírání dohod a budou
říkat lidem, že těmito prostředky udrží světový mír a zaručí prosperitu.“ (Celosvětová válka je
blízko, 1935, str. 3, 26–27.)
1938 „Povšimněte si Ježíšových slov, která zřejmě odrazují od rození dětí bezprostředně před
Armagedonem nebo během něj…Patrně neexistuje žádné rozumné či biblické nařízení
přivádět na svět děti bezprostředně před Armagedonem, kde se nyní nacházíme.“ (Strážná
věž, 1. ledna 1938, str. 324.)
1938 „Kázali, že v brzké době Bůh svrhne ‚křesťanstvo‘. Mnozí zdůrazňovali rok 1925 jako
to datum, a pak, když se to neuskutečnilo, datum se posunulo na rok 1932. Opět přišel rok
1932 a ‚křesťanstvo‘ nebylo zničeno, a nyní se zjistilo, že ‚křesťanstvo‘ bude s ohledem na
Jonadabovu třídu ušetřeno ještě déle, a to rozlítilo zástup pyšných ‚volených starších‘.“
(Strážná věž, 15. února 1938, str. 54.)
1938 „Bylo by pro ně biblicky správné, aby se vzali a začali se starat o děti? Ne, je odpověď,
kterou podporuje Písmo…Budu daleko raději, když budou nezávislí a bez břemen, aby mohli
nyní činit Pánovu vůli, jak Pán přikazuje, a také když budou bez překážky během
Armagedonu… Ti… kdo nyní uvažují o manželství, patrně učiní lépe, když počkají pár let,
dokud nepomine zuřící bouře Armagedonu.“ (Čelit skutečnostem, 1938, str. 46, 47, 50.)
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1938 „Již od roku 1880 ukazovala Strážná věž na rok 1914 n. l. jako na datum označující
konec světa, kdy přijde na národy velké soužení; ale v té době neviděl Boží lid na zemi, že
oním soužením bude bitva Jehovy proti Satanově organizaci… Do roku 1925 nebyla „doba
soužení“ biblicky pochopena.“ (Strážná věž, 1. února 1938, str. 35.)
1939 „Velké množství biblických důkazů spolu s reálnými skutečnostmi, které poukazují na
naplňování proroctví, nezvratně dokazuje, že čas veliké bitvy velkého dne Boha
Všemohoucího je velmi blízko a že v této bitvě budou všichni Boží nepřátelé zničeni a země
bude očištěna od bezbožnosti.“ … „Stejně tak i dnes všechny národy a lidé na zemi stojí před
velice naléhavou situací. Jsou na Boží příkaz varováni, že Armagedonská katastrofa je již
přede dveřmi.“ (J. F. Rutherford, Spasení, 1939, str. 310, 361.)
1940 „Rok 1940 je jistě nejdůležitějším rokem, protože Armagedon je velmi blízko. Všem,
kdo milují spravedlnost, se vyplatí vynaložit veškerou snahu na oznamování teokracie, dokud
ještě možnost pro výsady zůstává otevřena.“ (Informátor, duben 1940, str. 1.)
1940 „Království je zde, Král kraluje. Armagedon je přede dveřmi. Slavná Kristova vláda,
která přinese světu požehnání, bude vzápětí následovat. Proto je dosaženo velkého
vyvrcholení. Na ty, kdo stojí při Pánu, dolehne soužení.“ (Posel, září 1940, str. 6.)
1940 „Proroctví Všemohoucího Boha, naplnění, které je nyní jasně zjevné z reálných
skutečností, ukazují, že přichází konec náboženství a s ním i konec naprostého pádu celé
satanovy organizace.“ (J. F. Rutherford, Náboženství, str. 336.)
1940 „Zdá se, že svědecká práce pro teokracii je ve většině zemí ‚křesťanstva‘ u konce…
Nyní je teokratická zpráva potlačována totalitní vládou a očekáváme, že až skončí boje mezi
všemi totalitními vládci, zaměří se tito vládci na úplné potlačení všeho, co se vztahuje
k teokratické vládě. A co tedy znamená, že je nyní teokratická vláda v mnoha národech
potlačena? Znamená to, že se již rychle blíží hodina, kdy bude „znamení“ Armagedonu jasně
zjeveno a všichni, kdo jsou na straně Jehovy, to uvidí a ocení.“ (Strážná věž, 1. září 1940, str.
265.)
1941 „Armagedon je jistě blízko a během té doby Pán očistí zemi ode všeho, co se proviňuje
a je nepříjemné… Chováme naději, že snad již během pár let třeba vstoupíme do manželství a
s Pánovou milostí budeme mít krásné děti, které budou Pánu vzdávat čest. Sňatek přece
můžeme odložit, dokud na zemi nenastane trvalý mír.“ (J. F. Rutherford, Děti, 1941, str. 366.)
1941 „Tento obdržený dar, [Rutherfordovu knihu Děti,] dospívající děti pevně svíraly, ne jako
hračku či věc pro ukrácení volné chvíle, ale jako Pánem poskytnutý nástroj pro nejúčinnější
práci ve zbývajících měsících před Armagedonem.“ (Strážná věž, 15. září 1941, str. 288.)
1942 „Nyní, když je Armagedon bezprostředně před námi, je to otázka života či zničení. Ti,
kdo patří mezi Pánovy jiné ovce, které tvoří velký zástup, jenž přežije Armagedon a bude žít
věčně a radostně na zemi, musí nalézt odpověď na velmi osobní a velmi důležitou otázku.“
(Strážná věž, 1. dubna 1942, str. 139.)
1942 „Nový svět je přede dveřmi… Čas je krátký. Ti, kdo se neinformují a kdo si nyní
nezvolí nový svět, jehož velká moc bude ustanovena, se nikdy nedožijí vstupu do požehnání
a slávy.“ (Nový svět, 1942, str. 10.)
1942 „Pán Ježíš nyní přišel do chrámu, aby soudil a shromáždil do chrámu pozůstatek členů
‚svého těla,‘ pod podmínkou, že jsou s ním v dokonalé jednotě (Malachiáš 3: 1-3), a od
nynějška očekáváme, že zde tito věrní starozákonní muži budou kdykoli zpět ze smrti. Písmo
dává dobrý důvod, abychom věřili, že to bude krátce před vypuknutím Armagedonu. V tomto
očekávání byl postaven v San Diegu v Kalifornii dům, o němž se až příliš píše se zlomyslným
záměrem náboženského nepřítele, a byl pojmenován ‚Beth Sarim,‘ což znamená ‚Dům
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knížat‘. Nyní je opatrován pro příchod těchto knížat. Nejnovější skutečnosti ukazují, že
náboženští lidé tohoto světa odsouzeného k záhubě skřípou zuby kvůli svědectví, které
o tomto ‚Domu knížat‘ slyší nový svět. Těmto náboženským lidem a jejich spojencům
nepřinese návrat těchto věrných starozákonních mužů, kteří budou vládnout nad lidmi, žádné
potěšení. Avšak pro lidi, o nichž zpívali andělé, ‚lidi dobré vůle,‘ to bude příležitostí
k nevýslovnému jásotu a shromáždí se na stranu těchto knížecích zástupců nebeského
království.“ (Nový svět, str. 104-105, 1942.)
1942 „Předtím, než vešel Pánův Posel do chrámu a než začal vysvětlovat Boží vůli
a vyučovat, byla Jobova třída pod vlivem temných rad, které jí byly udíleny slovy bez
poznání, nebylo to tedy v době odhalení takového poznání. Někteří ze zasvěcených si mysleli,
že určitě budou v jistém čase doma v nebi, aby Bohu pomohli s chodem vesmíru.“ (Nový svět,
1942, str. 308.)
1942 „Věrné skutky těchto mužů, kteří byli známí jako otcové v Izraeli, jsou popsány
v 11. kapitole Hebrejcům. 1. Mojžíšova 12:1-3; 28:13, 14; Skutky 7:2-5… Tito muži budou
viditelnými zástupci teokracie, což bude vláda vytvořená a ustanovená všemohoucím Bohem,
která bude vládnout světu. Další důkaz, že tato knížata zanedlouho převezmou správu na zemi
jako dokonalí muži, lze nalézt v Danielově proroctví. „A ty, ty jdi ke konci; a budeš
odpočívat, ale vstaneš ke svému losu na konci dnů.“ (Daniel 12:13) Danielův los je tentýž
jako los těchto knížat. Nyní je předložen důkaz, že žijeme na konci těch dnů a můžeme
očekávat, že uvidíme Daniela a další zmíněná knížata již kdykoli!“ (Útěcha, 27. dubna 1942,
str. 13.)
1943 „Člověk se nemůže ani letadlem, ani raketou, ani jiným prostředkem dostat nad
vzduchový obal, který je nad naší pozemskou sférou…“ (Pravda tě osvobodí, str. 285, vyd.
1943.)
1943 „Konečná válka přijde náhle a naprosto nečekaně… Nicméně, skutečnost, že se objevila
‚ohavnost, která působí zpustošení, která stojí na svatém místě,‘ je neomylným důkazem, že
neznámý den a hodina začátku konečné války je nebezpečně blízko.“ (Pravda tě osvobodí,
1943, str. 341.)
1944 [Ustanovení Spojených národů bylo pochopeno] „jako jeden z nejpozitivnějších důkazů,
že ‚království nebeské je blízko‘ a že konec světového uspořádání je nyní blízko. Ježíš
předpověděl ustanovení této antikristovy organizace.“ (Království je blízko, 1944, str. 342.)
1946 „Armagedonská katastrofa, větší než ta, která postihla Sodomu a Gomoru, je za
dveřmi.“ (Ať Bůh je shledán pravdivým, 1946, str. 194.)
1953 „Po téměř šesti tisíci letech lidského trápení, utrpení a smrti je konečně blízko trvalá
úleva a bude uskutečněna během této generace.“ (Nová nebesa a nová země, 1953, str. 7.)
1955 „Ve světle naplňování biblického proroctví se stává jasnějším, že Armagedonská válka
je blízko svého propuknutí.“ (Můžeš přežít Armagedon do Božího nového světa, 1955, str.
331.)
1955 „Tatáž skutečnost, že jako součást Jehovova tajemství není dnes nikdo schopen zjistit,
kolik času Adam a později Eva prožili během závěrečných dní šestého stvořitelského období,
a tak nikdo nyní nemůže určit, kdy nastane konec šestitisíciletého Jehovova současného dne
odpočinku. Samozřejmě, že jakýkoli počet z Adamových 930 let, které žil před začátkem
sedmého dne odpočinku Jehovy, je neznámý počet, který by musel být připočten k roku
1976.“ (Strážná věž, 1. února 1955, str. 95.)
1961 „Stejně jako Eliáš starozákonní doby byli zcela zdrceni, byli si nejistí životem, když si
mysleli, že konec této existence a díla je blízko. Byl to zvláštní případ, protože ostatek byl
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součástí panenské třídy zaslíbené Kristu jako jeho nevěsta a selhal v uskutečňování svých
nadějí, že bude přijat do slávy nebeského života s ním jak v roce 1914, tak i v roce 1918.“
(Posvěť se jméno tvé, 1961, str. 313.)
1963 „Jaký to má dnes význam? Znamená to, že na podzim roku 1963 bude lidstvo na této
zemi již 5 988 let. Znamená to, že jsme v roce 1963 pokročili 5 988 roků do ‚dne‘, v němž
Jehova ‚odpočinul od všeho svého díla‘? (1. Mojž. 2:3) Nikoli, neboť Adamovo stvoření se
neshoduje se začátkem Jehovova dne odpočinku. Zdá se, že po Adamově stvoření, a ještě
v šestém stvořitelském dni, Jehova vytvořil další zvířata a ptáky. Dal též Adamovi příkaz, aby
pojmenoval zvířata, což si vyžádalo určitý čas, a stvořil též Evu (1. Mojž. 2:18–22; viz též
PNS, vydání 1953, poznámka pod čarou k verši 19). Čas, který uplynul od Adamova stvoření
do konce ‚šestého dne‘, musí být odečten od 5 988 roků, abychom dostali skutečnou délku
doby od začátku ‚sedmého dne‘ až dodnes. Není dobré používat biblické chronologie
k spekulacím o datech, která teprve přijdou v proudu času.“ (Celé Písmo je inspirované
Bohem a prospěšné, 1963, str. 286.)
1966 „Podle této důvěryhodné biblické chronologie skončí šest tisíc let od stvoření člověka
v roce 1975 a sedmé tisícileté období lidských dějin začne na podzim roku 1975 n. l. Šest tisíc
let lidské existence na zemi bude brzy dovršeno, a to ještě během této generace. Kristova
vláda… bude probíhat souběžně se sedmým miléniem…“ (Věčný život ve svobodě Božích
synů, 1966, str. 29-30.)
1966 „Diskuse o roku 1975 zatlačila všechno ostatní do pozadí. ‚Při čtení té nové knihy si
člověk prostě musí uvědomit, že Armagedon je vlastně již skutečně za dveřmi,‘ řekl účastník
sjezdu.“ (Strážná věž, 15/10/1966, str. 629.)
1966 „V tomto dvacátém století byla provedena nezávislá studie, která jen slepě nenásleduje
nějaké chronologické výpočty křesťanstva, přičemž uveřejněný časový rozvrh vycházející
z této studie určuje datum stvoření člověka na rok 4026 př. n. l. A tak šest tisíc let lidské
existence na zemi bude brzy dovršeno, ano, během této generace.“ (Věčný život ve svobodě
Božích synů, str. 29, 1966 [Povšimněte si: od 4026 př. n. l. do 1975 n. l. = 6000 let].)
1967 „ Pomyslete na to, že rok 1975 označuje konec 6 000 let lidské zkušenosti…Bude to
doba, kdy Bůh popraví ničemné?…Velmi dobře by tomu tak mohlo být, ale budeme si muset
počkat a uvidíme.“ (Strážná věž, 1/5/1967, str. 262.)
1968 „Osm let od podzimu roku 1967 nás dovede k podzimu roku 1975, plných 6000 let do
Božího sedmého dne, jeho dne odpočinku.“ (Strážná věž, 1. května 1968, str. 271.)
1968 „Proč se těšíš na rok 1975?“ … „Co všechny ty řeči týkající se roku 1975? Mezi
vážnými studenty Bible propukly v posledních měsících živé diskuse, některé založené na
spekulacích. Jejich zájem vzbudila víra, že rok 1975 bude koncem 6000 let lidských dějin od
Adamova stvoření. Blízkost tohoto důležitého data vskutku podněcuje představivost
a neomezené možnosti pro diskusi.“ (Strážná věž, 15. srpna 1968, str. 494)
1968 „Adam byl stvořen na sklonku ‚šestého dne.‘ Máme z toho vyvozovat, že na podzim
roku 1975 bude skončena Armagedonská bitva a že tehdy začne dlouho očekávaná Kristova
tisíciletá vláda? Možná, ale počkáme a uvidíme, jak těsně se překrývá sedmitisícileté období
lidské existence s Kristovou tisíciletou vládou podobnou Sabatu… Rozdíl může činit
několik týdnů či měsíců, nikoli let.“ (Strážná věž, 15. srpna 1968, str. 499.)
1968 „Vím dost o tom, co se stane, abych vás mohl ujistit, že od nynějška za patnáct let bude
život na tomto světě příliš nebezpečný.“ (Pravda, která vede k věčnému životu, str. 9, vydání
z roku 1968; ve vydání z roku 1981 jsou vynechána slova „od nynějška za patnáct let“, tj.
v roce 1975.)
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1968 „Kniha s názvem „Hlad – 1975!“ [W. & P. Paddock, 1967, str. 52, 55, 61] nedávno
psala s ohledem na dnešní nedostatek potravin: „Hlad se rozmáhá po všech zemích
a kontinentech okolo nerozvinutého tropického a subtropického pásu. Dnešní krize se může
pohnout jen jedním směrem, a to směrem ke katastrofě. Dnes hladovějící národy; zítra národy
umírající hladem.“ … „Okolo roku 1975 budou v mnoha hladovějících národech občanské
nepokoje, anarchie, vojenské diktatury, inflace, dopravní neštěstí a chaotické projevy
nespokojenosti na denním pořádku.“ (Pravda, která vede k věčnému životu, str. 88-89, 1968.)
1968 „Označený rok 1914. Léta před ním zjistili bibličtí učenci, že by rok 1914 měl být
rokem velkého znamení. Očekávali velké změny a skutečnosti potvrzují, že rok 1914 byl
opravdu označeným rokem.“ (Pravda, která vede k věčnému životu, 1968, str. 91.)
1968 „Bible mluví o době, ve které žijeme, jako o „posledních dnech“ nebo „času konce.“
(2. Timoteovi 3:1, Daniel 11:40) Skutečnosti ukazují, že je to omezené období, které má jasný
začátek a jasný konec. Začalo v roce 1914, kdy se Ježíš Kristus posadil na trůn v nebesích
jako král. Skončí, až Bůh zničí současný bezbožný systém věcí… Jak brzy to bude? Boží
vlastní Syn, Ježíš Kristus, dává odpověď. Poté, co obrátil pozornost k mnoha věcem, které
označují období od roku 1914 jako „čas konce,“ Ježíš řekl: ‚Tato generace rozhodně
nepomine, dokud se to všechno nestane.‘ (Matouš 24:34) Kterou generaci myslel? Ježíš
mluvil o osobách, které ‚to všechno uvidí.‘ ‚To všechno‘ jsou události, které se dějí od roku
1914 a které ještě nastanou do konce tohoto bezbožného systému. (Matouš 24:33) Osoby
narozené před celými padesáti lety nemohly vidět „to všechno.“ Přišly na svět poté, co již
předpovězené věci probíhaly. Ale stále žijí lidé, kteří žili v roce 1914 a viděli, co se tehdy
dělo, a byli dost staří na to, aby si tyto události pamatovali. Tato generace již nyní stárne.
Mnozí z nich již přešli do smrti. A přece Ježíš velmi důrazně řekl: ‚Tato generace rozhodně
nepomine, dokud se to všechno nestane.‘ Někteří z nich budou ještě žít a uvidí konec tohoto
bezbožného systému. To znamená, že je ponechán už jen krátký čas předtím, než přijde
konec!“ (Pravda, která vede k věčnému životu, str. 94, 1968.)
1968 „Jen si pomyslete, bratři, že je už jen devadesát měsíců do doby, kdy bude dovršeno
6000 let lidské existence na zemi… Většina dnes žijících lidí bude pravděpodobně naživu, až
vypukne Armagedon, a není žádná naděje na vzkříšení pro ty, kteří budou zničeni. Takže nyní
je zásadní více než kdykoli jindy projevovat ducha ochoty konat co nejvíce. “ (Služba
Království, březen 1968, str. 4 [povšimněte si: 1968 + 90 měsíců = 1975].)
1968 Obálka časopisu Probuďte se! z 8. října 1968: „Je později než si myslíš?“ „Co přinesou
70. léta 20. století?“
1968 „V průběhu 1. světové války očekával Boží lid, že tato válka přejde přímo do
Armagedonu, ale Jehova tehdy takovému vyvrcholení zabránil. Během 2. světové války jsme
takovému očekávání nepodlehli.“ (Služba Království, leden 1968, str. 5.)
1968 „Ano, byli tací, kteří v minulosti předpovídali ‚konec‘ světa a dokonce oznamovali
určité datum. A přece se nic nestalo. ‚Konec‘ nepřišel. Byli vinni falešným prorokováním.
Proč? Co selhalo? Tito lidé postrádali Boží pravdu a důkazy, že Bůh si je používá a vede.“
(Probuďte se, 8. října 1968.)
1969 „Zbývá jen krátký čas, než Jehova zničí tento bezbožný systém věcí.“ (Strážná věž, 15.
ledna 1969.)
1969 „Vážní badatelé Svaté Bible nedávno přezkoumali svou chronologii. Podle jejich
výpočtů skončí šesté tisíciletí lidského života na zemi v polovině sedmdesátých let. Sedmé
tisíciletí od stvoření člověka Bohem Jehovou tudíž patrně začne dříve než za deset let. Kromě
celosvětové změny, která se, jak naznačují současné světové podmínky, rychle blíží, bude
příchod sedmého tisíciletí existence člověka na zemi radostnou změnou pro lidstvo postižené
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válkou…Aby byl Pán Ježíš Kristus Pánem i Sabatního dne, musela by být jeho tisíciletá vláda
sedmou v řadě tisíciletých období. (Mat. 12:8, AV) Tudíž by to byla sabatní vláda. Od
počátku existence lidstva má satan ďábel volnost, přivádí lidskou rodinu do lopoty v těžkém
otroctví a způsobil, že země byla před celosvětovou potopou za dnů Noe plná násilí, a nyní
působí, aby tatáž stará země byla dnes plná ještě většího násilí. Již brzy skončí šest tisíciletí
jeho bezbožného zneužívání lidstva coby otroků, a to v životě generace, která je podle
Ježíšových prorockých slov u Matouše 24:34 svědkem světových událostí od závěru časů
pohanů v roce 1914 do dnešní doby. Nebyl by tedy konec šesti tisíciletého lidského otročení
pod satanem ďáblem vhodnou dobou, aby Jehova Bůh vyhlásil Sabatní milénium pro všechny
své lidské tvory? Ano, jistě! A jeho Král Ježíš Kristus bude Pánem toho Sabatu.“ (Strážná
věž, 15. listopadu 1969, str. 622, 623.)
1971 „Zanedlouho, během našeho dvacátého století, začne ‚bitva Jehovova dne‘ proti
modernímu Jeruzalémskému předobrazu, křesťanstvu.“ (Národy budou muset poznat, že já
jsem Jehova, 1971, 2. vyd., str. 216.)
1972 „Je samozřejmě snadné říci, že se tato skupina chová jako Boží ‚prorok‘. Další věcí je
dokázat to. Jediným způsobem, jak to můžeme zjistit, je přezkoumat minulost. Co ukazuje?“
(Strážná věž, 1. listopadu 1972, str. 644.)
1972 „Označuje je [Strážnou věž] toto připuštění chyby jako falešné proroky? Vůbec ne,
protože falešní proroci nepřipouštějí, že dělají chyby.“ (Strážná věž, 1. listopadu 1972, str.
644.)
1972 „Jestliže je jeho záměrem, aby bylo toto zkrášlení celé země dokončeno na konci jeho
sedmého stvořitelského dne – biblického období sedmi tisíc let, je již blízko doba pro
ukončení vykořisťovatelského ničení země pomocí teokratické moci a pro začátek požehnané
přeměny na nádhernou zahradu. Již téměř po dobu šesti tisíc let lidské existence od konce
šestého stvořitelského dne probíhá jejich ponurý úděl. Jistě se blížíme k začátku tisícileté
vlády Ježíše Krista, která rozhodně povede k ráji, podle toho, co Ježíš slíbil soucitnému
zločinci na kůlu tam na Kalvárii.“ (Znovu obnovený ráj pro lidstvo – teokracií, 1972, str. 18.)
1974 „Tento ostatek pomazaných se vyskytuje na stránkách dějin od roku 1914 n. l. Před
tímto rokem byli členové tohoto pomazaného ostatku na rozdíl od křesťanstva vážnými
studenty Božího Slova. Před náboženskými tradicemi vytvořenými lidmi dávali přednost
Svaté Bibli. Již v roce 1876 uveřejnili, že 2520 let časů pohanů skončí v roce 1914. Události,
které se od tohoto roku dějí, dokazují, že se nemýlili.“ (Boží „věčný záměr“ nyní vítězí
k dobru člověka, 1974, str. 178–179.)
1974 „Ano, konec tohoto systému je tak velmi blízko! Není to snad důvod zvýšit naši
činnost? … Je slyšet zprávy, že bratři prodávají své domy a majetek a plánují dokončit své
zbývající dny v tomto starém systému průkopnickou službou. Právě to je jistě znamenitý
způsob, jak strávit ten krátký čas, který ještě zbývá do konce bezbožného světa.“ (Služba
Království, květen 1974, str. 3.)
1975 „Rok 1925 přišel a odešel. Třída pomazaných následovníků Ježíše byla stále na zemi.
Věrní starozákonní muži – Abraham, David a další – nebyli vzkříšeni, aby se stali knížaty na
zemi. (Žalm 45:16) A tak, jak vzpomíná Anna McDonald: ‚Rok 1925 byl pro mnohé bratry
smutným rokem. Někteří z nich klopýtli; jejich naděje byla zmařena… Místo toho, aby ji
považovali za ‚pravděpodobnou,‘ v ní viděli ‚jistotu‘. a někteří se připravovali na své
milované s očekáváním, že budou vzkříšeni.“ (Ročenka, 1975, str. 146.)
1975 „Avšak, náhle, přišel konec 1. světové války. Nevedlo to, jak očekávali badatelé Bible,
do světové revoluce a anarchie či do Armagedonské bitvy. A upřímní ctitelé Jehovy, kteří
s ním byli v nové smlouvě skrze jeho Prostředníka Ježíše Krista, shledali, že jsou stále ještě
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v těle na zemi.“ (Man’s Salvation Out Of World Distress At Hand [Spása člověka ze světa
plného strádání je blízko], 1975, str. 98.)
1975 „A navíc ostatek duchovního Izraele se po desetiletí, ano, od roku 1876, těšil na konec
časů pohanů na podzim roku 1914. Očekávali, že v té době bude Boží mesiášské království
plně ustanoveno v nebesích, a také že bude v té době oslaven ostatek duchovního Izraele
s Ježíšem Kristem v nebeském království. Veškeré pochopení Svatého Písma bylo v tomto
směru zkreslené či přizpůsobené této myšlence. A když rok 1914 skončil za plamenů
1. světové války a ostatek duchovního Izraele shledal, že je stále zde na zemi, potom tíhli
k myšlence, že budou oslaveni v roce 1918, tři a půl roku poté, co skončí časy pohanů.“
(Man’s Salvation Out Of World Distress At Hand, 1975, str. 136.)
1975 „To označovalo začátek doby vzdělávání v psaném Božím slově z hlediska, že
biblickému proroctví se nejlépe porozumí až poté, co se vyplní. Tudíž potřebovali opravu
svých předchozích názorů a přeživší ostatek duchovního Izraele potřeboval pozměnit svůj
pohled na poválečné skutečnosti a možnosti… Tento poopravený program biblického
vzdělávání měl na ostatek silný vliv. Přeorientoval jejich práci správným směrem. (Man’s
Salvation Out Of World Distress At Hand, 1975, str. 191.)
1976 „Možná, že někteří z těch, kdo slouží Bohu, plánují svůj život podle chybného pohledu
na to, co by v určitém datu či určitém roce mělo nastat. Z tohoto důvodu snad odsunuli či
zanedbali věci, o které by se jinak starali. Oni však přehlédli biblická varování týkající se
konce tohoto systému věcí a mysleli si, že biblická chronologie zjevuje určité datum.“
(Strážná věž, 15. července, 1976, str. 440.)
1977 „Rok 1926 si doopravdy si zasloužil označení jako šťastné vyvrcholení závěru 1335 dní.
Tento Danielův „lid“, který byl v očekávání a dosáhl konce těch 1335 dní, byl vypuštěn do
radosti, která neubývá, ale která navzdory rostoucímu pronásledování a 2. světové válce
(1939 –1945) a následným světovým problémům nepolevuje a vzrůstá.“ (Our Incoming
World Government – God's Kingdom [Naše blížící se světová vláda – Boží království],1977,
str. 146–147.)
1979 „Kvůli této naději ‚věrný a rozvážný otrok‘ upozornil celý Boží lid na znamení časů,
která označují blízkost vlády Božího Království. V tomto ohledu však je třeba podotknout, že
tento ‚věrný a rozvážný otrok‘ nebyl nikdy inspirován, a nikdy nebyl dokonalý. Spisy jistých
členů třídy ‚otroka,‘ které přišly ve formě křesťanské části Božího slova, byly inspirovány
a byly neomylné, ale to se nedá říci o jiných spisech. Věci publikované za dnů Charlese Taze
Russella, prvního prezidenta Biblické a traktátní společnosti Strážná věž, nebyly dokonalé;
nebyly dokonalé ani za dnů J. F. Rutherforda, následujícího prezidenta. Rostoucí světlo
Božího slova i historické skutečnosti opakovaně vyžadují, aby byly v přítomnosti učiněny
úpravy v tom či onom směru. Ať však nikdy nezapomeneme, že pohnutky tohoto ‚otroka‘
byly vždy čisté, nesobecké; vždy dobře míněné.“ (Strážná věž, 1. března 1979, str. 24.)
1979 „Po celá staletí existovali věřící, kteří vyhlíželi konkrétní období či rok konce
bezbožného systému věcí, když byli vedeni touhou být přitom, až se zjeví Ježíš Kristus ve
slávě. A k tomu došlo i v těchto ‚posledních dnech.‘ Vzhledem k jistým očekáváním, která
nebyla uskutečněna, mnozí klopýtli a vrátili se do světa. I dnes slyšíme hlas posměvačů, čímž
se jen naplňují Petrova slova. (2. Petra 3:3, 4) (Choosing The Best Way Of Life [Jak si zvolit
nejlepší životní cestu], 1979, str. 169.)
1980 „Když vyšla kniha Věčný život ve svobodě Božích synů a v ní poznámky o tom, jak by
bylo vhodné, kdyby Kristovo tisícileté panství probíhalo souběžně se sedmým tisíciletím
lidské existence, vyvolalo to značnou naději ohledně roku 1975. Tehdy i potom se
vyskytovaly výroky zdůrazňující, že to je jen možnost. Nicméně spolu s takovými
obezřetnými informacemi byly uveřejňovány také jiné výroky, které naznačovaly, že takové
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uskutečnění nadějí do onoho roku je spíše pravděpodobné, než jen možné. Je
politováníhodné, že takovými výroky byly zřejmě zastíněny ony výroky obezřetné, což jen
přispělo k tomu, že takto vzbuzené naděje se ještě upevnily… Je zde řečeno: ‚Jestliže někdo
pociťuje zklamání, protože tak nesmýšlel, měl by se nyní soustředit na to, aby tomu
přizpůsobil svůj názor a aby pochopil, že Boží slovo neselhalo, nepodvedlo jej a nezpůsobilo
mu zklamání, ale že jeho vlastní porozumění bylo založeno na nesprávných předpokladech.‘“
(Strážná věž, 15. března 1980, str. 17–18 anglické vydání; 2. ledna 19812, str. 8, české
vydání.)
1980 „A i kdyby zlý systém tohoto světa přetrval až do konce století (do roku 2000), což je
velice nepravděpodobné vzhledem ke světové tendenci a ke splnění biblického proroctví,
přesto by ještě žili lidé z generace, která zažila první světovou válku. Ale skutečnost, že jejich
počet se zmenšuje, je dalším důkazem toho, že skonávání světa se rychle blíží ke konci.“
(Strážná věž, 15. října 1980, str. 31, anglické vydání; 1. listopadu 1981, str. 17, české vydání.)
1982 „Bible nejen tyto věci předpověděla, ale také ukázala, že se budou dít v celosvětovém
měřítku. Bible také řekla, že všechny tyto věci postihnou generaci, která byla naživu v roce
1914. Co však předpovídali významní světoví představitelé těsně před rokem 1914? Říkali, že
podmínky pro světový mír nebyly nikdy příznivější. A přece hrozné těžkosti, které Bible
předpověděla, propukly přesně včas, v roce 1914. Světoví představitelé dnes říkají, že rok
1914 znamenal obrat v dějinách. Ježíš obrátil pozornost na mnoho věcí, jimiž se mělo
vyznačovat období od roku 1914 dále, a potom řekl: ‚Tato generace rozhodně nepomine,
dokud se to všechno [včetně konce tohoto systému] nestane.‘ (Matouš 24:34, 14) Kterou
generaci mínil Ježíš? Měl na mysli generaci lidí, kteří žili v roce 1914. Lidé, kteří ještě
zbývají z této generace, jsou nyní již velmi staří. Ale někteří z nich se dožijí konce tohoto
ničemného systému. Můžeme si tedy být jisti, že již zakrátko skončí v Armagedonu všechna
ničemnost i všichni ničemní lidé.“ (Můžeš žít navždy v pozemském ráji, str. 154, 1982.)
1984 „Někteří z této ‚generace‘ by mohli přežít až do konce století. Je však mnoho příznaků,
že „konec“ je mnohem blíž.“ (Strážná věž, 1. března 1984, str. 18–19, anglické vydání;
1. listopadu 1984, str. 18, české vydání.)
1984 „Tyto definice zahrnují jak ty, kteří se narodili v době určité historické události, tak
i všechny, kteří v té době žili. Jestliže Ježíš užil výrazu ‚generace‘ v tomto smyslu a my jej
uplatňujeme na rok 1914, pak členům této generace, kteří tehdy byli malými dětmi, je nyní 70
nebo více let. A jiným, kteří žili v roce 1914, je nyní 80 nebo 90 let a nevelký počet se dožívá
dokonce i sta let. Z té generace je dnes ještě naživu mnoho miliónů lidí. Někteří z nich
‚rozhodně nepominou, dokud se to všechno nestane‘.“ (Strážná věž, 15. května 1984, str. 5,
anglické vydání; 2. ledna 1985, str. 4, české vydání.)
1986 „Co se týče roku 1876, svědkové Jehovovi zjistili, že biblické proroctví určilo rok 1914
n. l. jako dobu, kdy nastane většina událostí, které budou mít dalekosáhlý dopad na lidské
záležitosti.“ (True Peace And Security [Pravý mír a bezpečnost], 1986, str. 70, česky
nevyšlo.)
1989 „Apoštol Pavel byl v čele křesťanské misijní činnosti. Položil též základ pro dílo, které
bude dokončeno v našem 20. století.“ (Strážná věž, 1. ledna 1989, str. 12; ve vázaném vydání
změněno „v našem 20. století“ na „v našich dnech“; česky nevyšlo.)
1989 „Na počátku 20. století, před rokem 1919, museli být badatelé Bible, jak byli tehdy
známi svědkové Jehovovi, propuštěni z jakéhosi babylónského zajetí myšlenek a zvyklostí
2

Některé články se objevily v českých vydáních pozdějí než v původních v anglických vydáních. Proto je někdy
u českého vydání uveden pozdější datum (pozn. překl.).
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falešného náboženství. Přesto, že zavrhli takové falešné nauky jako trojici a nesmrtelnou duši,
byli ještě nakaženi babylónskými zvyklostmi. Mnozí si vypěstovali samospravedlivý postoj,
pokud jde o pěstování osobnosti. Někteří vyvyšovali stvoření, oddávali se kultu osobnosti,
který se soustřeďoval na prvního prezidenta Biblické a traktátní společnosti Strážná věž
Charlese T. Russella. Bez biblického podkladu slavili narozeniny a vánoce. V jejich myšlení
měl stále přední místo kříž. Někteří dokonce nosili v klopě odznak s křížem a korunou,
zatímco jiní usilovali o vážnost, jaká se prokazuje křesťanstvu.“ (Strážná věž, 1. května 1989,
str. 3, anglické vydání; 1. dubna 1990, str. 3, české vydání.)
1990 „Dospělí křesťané mohou být též zklamáni a to v některých případech vede k duchovní
katastrofě. Někteří založili svou naději na datu, kdy si byli jisti, že přijde Armagedon. Když
se nic nestalo, cítili se zrazeni.“ (Strážná věž, 4/15/1990, str. 27, česky nevyšlo.)
1992 „Po celá desetiletí Strážná věž vysvětluje, že v roce 1914 zažilo lidstvo to, co je
nazýváno ‚počátkem tísnivých bolestí‘. Toto označení tvoří část velkého proroctví Ježíše
Krista o událostech, které mají předcházet konci zkaženého lidského systému. – Matouš
24:33, 34.“ (Strážná věž, 1. května 1992, strana 3.)
1993 (Byla vydána zatím poslední kniha [750 stran] společnosti Strážná věž o vlastních
dějinách – „Svědkové Jehovovi – Hlasatelé Božího království“, 1993.) [Poznámka: Na konci
této knihy je chronologický oddíl nazvaný ‚Významná data‘. O předpovědích ohledně roku
1925 a 1975 zde není ani zmínka! Proč je tato část dějin společnosti Strážná věž zakrývána
před novými, důvěřivými členy?]
1993 „A velice rozšířená brožura Milióny nyní žijících lidí nikdy nezemřou předkládala názor,
že v roce 1925 se začnou splňovat Boží předsevzetí o tom, že na zemi bude obnoven ráj a že
začne kříšení věrných lidí ze starých dob… Přišel závěr roku 1925, ale konec tu ještě nebyl!
Od roku 1870 badatelé Bible stále sloužili s myšlenkou na určité datum – nejprve na rok 1914
a pak na rok 1925. Nyní si uvědomili, že musí sloužit tak dlouho, jak si to bude přát Jehova.“
(Strážná věž, 1. listopadu 1993, str. 12.)
1995 „Badatelé Bible, kteří byli od roku 1931 známi jako svědkové Jehovovi, rovněž
očekávali, že se nádherná biblická proroctví splní v roce 1925. Domnívali se, že v tom roce
začne vzkříšení na zemi a vrátí se věrní muži jako Abraham, David a Daniel. Později mnozí
svědkové Jehovovi usuzovali, že události spojené s počátkem Kristovy tisícileté vlády by
mohly začít v roce 1975. Toto očekávání vycházelo z toho, že v tu dobu začne sedmé tisíciletí
lidských dějin.“ (Probuďte se, 22. června 1995, str. 9.)
1995 Proč je vydáván časopis Probuďte se!
Do 8. listopadu 1995 se v tiráži časopisu Probuďte se! uvádělo: „Tento časopis však
především povzbuzuje k důvěře ve Stvořitelův slib, že pokojný a bezpečný nový svět bude
vytvořen ještě za života generace, která zažila události roku 1914.“
Po 8. listopadu 1995 se v tiráži časopisu Probuďte se! uvádí: „Tento časopis však především
povzbuzuje k důvěře ve Stvořitelův slib, že současný ničemný a nezákonný systém věcí bude
brzy nahrazen pokojným a bezpečným novým světem.“

Přeloženo z http://watchthetower.net/dates.html
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„Generace, která nikdy nepomine“ –
změny ve významu v historii svědků Jehovových
Svědkové Jehovovi sami nazývají soustavu svých nauk „pravdou“. Následující přehled je
výčtem citací z publikací Společnosti Strážná věž, které dokládají přizpůsobování nauky
„o generaci“ (Mat. 24:34) aktuálním potřebám. V terminologii svědků Jehovových je každé
takové přizpůsobení a změna prohlášena za „nové světlo“ (Př. 4:18) od Jehovy a je
vyžadováno, aby všichni svědkové aktuální „pravdě“ bezvýhradně věřili. Vzepření se, může
být potrestáno vyloučením. Tento rozbor sleduje změny nauky ohledně „generace, která nikdy
nepomine“ až do dubna 2010.
V pravdě vám říkám, že tato generace rozhodně nepomine,
dokud se to všechno nestane. (Matouš 24:34)
Ale stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí více a více,
dokud nebude pevně založen den. (Přísloví 4:18)

1. DEFINICE „GENERACE“: Současníci, kteří uvidí konec světa.
1897 „Další použití tohoto řeckého slova (genea) dokazují, že není používáno ve významu rasy, ale vzhledem k lidem žijícím současně… Jinými slovy, zmiňovaná znamení se objeví během jedné generace – epochy při skonání věku.“ (Studie Písem, Svazek 4, 1897, str. 602–3.)

2. DEFINICE „GENERACE“: Pomazaní.
1927 „Velmi přesvědčivým závěrem tedy je, že Ježíš poukazoval na nové stvoření
[pomazané] když řekl: ,Tato generace nepomine, dokud nebudou tyto všechny věci naplněny.‘
To může být výrazným naznačením, že někteří členové z nového stvoření budou v době
Armageddonu stále na zemi.“ (Strážná věž, 15. února 1927, str. 62.)

3. DEFINICE „GENERACE“: Ti, kteří se narodili před rokem 1914 anebo
během roku 1914.
1951 „Bezpochyby skutečný význam těchto slov je, tak jak běžně chápeme ,generaci‘,jako je
tomu v Markovi 8:12 a Skutcích 13:36, a nebo se týká lidí žijících v daném období. A tak to
byla „tato generace“, jejíž pád způsobilo nahromadění rozsudků. (Mat. 23:36) To tedy
znamená, že od roku 1914 generace nepomine, dokud se to vše nesplní a nenastane velké
soužení.“ (Strážná věž, 1. července 1951, str. 404.)
1952 „Někteří z lidí žijících v roce 1914, kdy série předpověděných událostí začala, budou
také ještě žít, až bude ukončena Armageddonem. Všechny ty události přijdou během té
generace. Nyní žijí stovky milionů lidí, kteří žili v roce 1914 a mnoho milionů z nich může
ještě pár či více let žít. Ale kdy životy většiny z nich budou zkráceny Armageddonem,
nemůžeme říci.“ ( Strážná věž, 1. září 1952, str. 543.)
1968 „Ježíš zcela zřejmě mluvil o lidech, kteří byli dostatečně staří, aby mohli s porozuměním
svědčit o tom, co se stalo, když začaly ,poslední dny‘… I kdybychom předpokládali, že
patnáctiletí dospívající lidé jsou již natolik vnímaví, aby si uvědomili závažnost věcí, které se
odehrávaly v roce 1914, přesto by to znamenalo, že nejmladším z ,této generace‘ je dnes
kolem sedmdesáti let.“ (Probuďte se!, 8. října 1968, str. 13.)
1971 „Naše generace uvidí konec současného utlačujícího řádu. Ve skutečnosti máme dost
dobré důvody doufat, že nový řád Božích věcí může začít během tohoto desetiletí… Generace
žijící v roce 1914, kdy se ,tyto věci začaly dít‘ nyní zestárla… To znamená, že pravý čas pro
jejich úplné splnění musí být na dosah, velmi blízko.“ (Probuďte se!, 8. října 1971, str. 26.)
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1978 „… by nebylo logické, aby se pojem ‚generace‘, uplatněný na naši dobu, použil
vzhledem k dětem narozeným v průběhu 1. světové války.“ (Strážná věž, 1. října 1978, str. 31,
česky 8/1979, samizdat.)
1980 „Je to generace lidí, kteří viděli katastrofální události, jež vypukly ve spojitosti s první
světovou válkou v roce 1914 a postupují dále… Předpokládáš-li, že v 10 letech se nějaká
událost trvale vryje do lidské paměti…“ (Strážná věž, 15. října 1980, str. 31; česky
1. listopadu 1981 a 7/1981, samizdat.)
1984 „Tyto definice zahrnují jak ty, kteří se narodili v době určité historické události, tak
i všechny, kteří v té době žili. Jestliže Ježíš užil výrazu „generace“ v tomto smyslu a my jej
uplatňujeme na rok 1914, pak členům této generace, kteří tehdy byli malými dětmi, je nyní 70
nebo více let… Někteří z nich ‚rozhodně nepominou, dokud se to všechno nestane‘.“ (Strážná
věž, 15. května 1984, str. 4–7; česky 1. února 1985 a 21/1984, samizdat.)
1988 „Většina z generace roku 1914 zemřela. Nicméně jsou zde stále ještě miliony těch, kteří
se narodili v tomto roce nebo dříve… Ježíšova slova se uskuteční, tato generace nepomine
dokud se všechny ty věci nestanou.“ (Probuďte se!, 8. dubna 1988, str. 14.)

4. DEFINICE „GENERACE“: Ničemní lidé ve světě.
1995 „Proto dnes v konečném splnění Ježíšova proroctví jsou ,touto generací‘ zjevně míněny
národy, které vidí znamení Kristovy přítomnosti, ale nenapravují svůj způsob života.“
(Strážná věž, 1. listopadu 1995, str. 19–20.)
Proč vychází časopis Probuďte se! Časopis Probuďte se! „povzbuzuje k důvěře ve Stvořitelův
slib, že pokojný a bezpečný nový svět bude vytvořen ještě za života generace, která zažila
události roku 1914.“ (Probuďte se!, 22. října 1995, tiráž.)
„Proč vychází časopis Probuďte se! Časopis Probuďte se! „povzbuzuje k důvěře ve
Stvořitelův slib, že současný ničemný a nezákonný systém věcí bude brzy nahrazen pokojným
a bezpečným novým světem.“ (Probuďte se!, 8. listopadu 1995, tiráž.)

5. DEFINICE „GENERACE“: Pomazaní (návrat k definici č. 2 z roku 1927).
2008 „Jako skupina tvoří pomazaní novodobou ‚generaci‘, která nepomine, ,dokud se to
všechno nestane‘. Z toho vyplývá, že až začne předpověděné velké soužení, někteří
z Kristových pomazaných bratrů budou ještě na zemi.“ (Strážná věž, 15. února 2008, str. 24.)

6. DEFINICE „GENERACE“: Pomazaní z roku 1914, jejichž životy se
překrývají s pomazanými, kteří zažijí konec.
2010 „Životy pomazaných křesťanů, kteří žili v době, kdy se v roce 1914 začalo splňovat
znamení, se budou překrývat s životy jiných pomazaných, kteří uvidí začátek velkého
soužení.“ (Strážná věž, 15. dubna 2010, str. 7.)

Překrývání „generace“
(Vytvořeno podle ilustrace ze Strážné věže. Zdroj článku: www.straznavez.cz.)
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