
Przewodnik Świadków Jehowy po nauce o pokoleniu 
Mateusza 24:34 „Zaprawdę wam mówię, że to pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie.” 

 

„Lecz ścieżka prawych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej, aż nastanie pełny dzień.” (Przysłów 4:18) 
 

1897 1927 1951 
„Inne wystąpienia tego słowa greckiego (genea) dowodzą, że nie jest ono 

używane w znaczeniu rodu, lecz w określa ludzi żyjących w jedynym 

czasie. (...) Innymi słowy, wspomniane znaki będą miały miejsce w okresie 

życia jednego pokolenia przy końcu obecnego Wieku.” – Wykłady Pisma 
Świętego, tom 4, ss.602-603.  

„Nasuwa się zatem nieodparty 

wniosek, że gdy Jezus powiedział: 

„To pokolenie nie przeminie, aż się 

wszystkie te rzeczy wypełnią‟, 

odniósł się do nowego stworzenia 
[pomazańców]. Stanowiłoby to 

więc wyraźną wskazówkę, że 

niektórzy członkowie nowego 

stworzenia będą na ziemi podczas 

Armagedonu.” – The Watchtower 
15.2.1927, p.62 

„Rzeczywistym znaczeniem tych słów jest – poza wszelką kwestią – to, 

co czyni „pokolenie‟ czyli „rodzaj‟ lub „wiek‟ w sensie pospolitym, tak jak w 

Marka 8:12 i w Dziejach Apostolskich 13:36, mianowicie tych, którzy 

żyją w podanym okresie czasu. Tak więc na to „pokolenie‟ miały spaść owe 

nagromadzone sądy. (Mat. 23:36) Oznacza to zatem, że od roku 1914 

odnośne pokolenie nie ma przeminąć, aż wszystko będzie wypełnione 

i to w czasie wielkiego ucisku.” – The Watchtower 1.7.1951, p.404 

(Strażnica nr23 z 1951, s.6) 

Pokolenie #1: Żyjący jednocześnie, którzy ujrzą koniec świata Pokolenie #2: Pomazańcy Pokolenie #3: Urodzeni przed lub w roku 1914 
 

1952 1958 1962 1968 1971 
 „Niektóre osoby żyjące w 1914 

roku n.e., kiedy rozpoczęła się 

seria przepowiedzianych 

wydarzeń będą też żyły wtedy, 

gdy zakończą się one w 

Armagedonie. Wszystkie te 

wydarzenia nastąpią na 

przestrzeni życia pokolenia.” – 

The Watchtower 1.9.1952, p.543 

„Wiele ludzi, którzy już żyli w 

roku 1914, będzie jeszcze żyć, 

gdy nadejdzie chwila rozpoczęcia 

się Armagedonu.” – Od raju 
utraconego do raju odzyskanego, 
1958, s.205 

„Czy Jezus użył słowa „pokolenie‟ w 

sposób symboliczny? Nie, nie 

powinniśmy sądzić, że „pokolenie‟ 

ma tutaj symboliczne znaczenie.  

(...) ‘Pokolenie’ z Mateusza 24:34 

obejmuje osoby żyjące w 

czasie, kiedy w roku 1914 

rozpoczęła się wojna w niebie. 
(...) Członkowie obecnego 

pokolenia ujrzą koniec tego 

świata.” – Awake! 22.9.1962, p.27 

„Jezus mówił oczywiście 

o ludziach, którzy byli już w takim 

wieku, że mogli ze zrozumieniem 

śledzić wszystko, co się działo, 

gdy się rozpoczęły „dni ostatnie. 

(...) Gdyby nawet przyjąć, że 

15-letnie dzieci były na tyle 

dojrzałe, żeby pojąć znaczenie 

tego, co się wydarzyło w roku 

1914...” – Awake! 8.10.1968, p.13 

(Przebudźcie się! nr1 z 1970, 
ss.12,13) 

 

“Nasze pokolenie ujrzy koniec 

obecnego uciśnionego system. W 

rzeczywistości jest to całkiem 

słuszna podstawa do żywienia 

nadziei, iż ustanowienie nowego 

porządku Bożego może nastąpić w 

obecnej dekadzie. (…) Pokolenie 

żyjące w roku 1914, kiedy ‘to 

wszystko zaczęło się dziać’ już 

się zestarzało. (…) Oznacza to, 

że czas jaki pozostał na ich 

wypełnienie musi być nieodległy, 

bardzo bliski.”  - Awake! 
8.10.1971, p.26 

Pokolenie #3: Urodzeni przed lub w roku 1914 
 

1978 1980 1984 1988 1991 
„Jeśli zatem chodzi o 

zastosowanie w naszych czasach, 

to logiczne jest, że ‘pokolenie’ 

nie może odnosić się dzieci 

urodzonych w czasie Pierwszej 

Wojny Światowej.” – The 
Watchtower 1.10.1978, p.31 

„Jest to pokolenie ludzi, którzy 

widzieli, jak z wybuchem 

pierwszej wojny światowej [w 

1914] ruszyła lawina tragicznych 

wydarzeń. Jeżeli wyjdziemy 

z założenia, (...) że określone 

zdarzenie pozostawia trwały 

ślad w pamięci dziecka co 

najmniej od wieku 10 lat...” – 

The Watchtower 15.10.1980, p.31 

(Strażnica nr17 z 1981, s.27) 

„Jeżeli Jezus w tym sensie użył 

słowa „pokolenie‟ i jeśli odniesiemy 

je do roku 1914, to ówczesne 

niemowlęta mają już po 70 

i więcej lat. (...) Niektórzy z nich 

‟żadną miarą nie przeminą, aż się 

wszystko wydarzy‟.” – The 
Watchtower 15.5.1984, p.5 

(Strażnica nr22 z 1984, s.4) 

„Większość należących do 

pokolenia z roku 1914 już nie żyje. 

Jednakże żyją jeszcze na ziemi 

miliony ludzi, którzy się urodzili 

w tym roku lub wcześniej. (...) 

Spełnią się słowa Jezusa: „Nie 

przeminie to pokolenie, aż się to 

wszystko stanie‟.” – Awake! 
8.4.1988, p.14 (Przebudźcie się! z 
8.8.1988, s.14) 

„Pamiętaj, że o ludziach żyjących 

w dniach ostatnich, które się 

rozpoczęły w roku 1914, Jezus 

powiedział: „Zaprawdę powiadam 

wam, że to pokolenie żadną miarą 

nie przeminie, aż się wydarzą 

wszystkie te rzeczy‟ (Mateusza 

24:34). Owszem, pokój 

rzeczywiście nastanie za życia 

tego pokolenia, ale nie 

doprowadzą do tego wysiłki 

podejmowane przez narody.” – 

Strażnica z 15.4.1991, s.7 

Pokolenie #3: Urodzeni przed lub w roku 1914 
 

1995 2008 2010 
„A zatem obecnie, podczas ostatecznego spełniania się proroctwa 

Jezusa, „to pokolenie‟ najwyraźniej obejmuje mieszkańców ziemi, 

którzy widzą znak obecności Chrystusa, ale nie chcą skorygować 

swego postępowania.” – Strażnica z 1.11.1995, s.19 
 

„Jako klasa pomazańcy ci tworzą 

nowożytne ‘pokolenie’, które nie 

przeminie, „dopóki się to wszystko 

nie stanie‟. Wynika z tego, że 

niektórzy namaszczeni bracia 

Chrystusa będą jeszcze na ziemi, 

gdy rozpocznie się zapowiedziany 

wielki ucisk.” – Strażnica z 
15.2.2008, s.24 
 
 
 
Powrót do wcześniejszej nauki 

Pokolenie #2: Pomazańcy 
 

„Jezus nie miał na myśli ludzi niegodziwych lecz swoich uczniów, na 

których wkrótce został wylany duch święty. Namaszczeni naśladowcy 

Jezusa, zarówno ci z I wieku jak też żyjący obecnie, mieli nie tylko 

dostrzec znak ale również pojąć jego znaczenie, a mianowicie, że Jezus 

jest „blisko u drzwi‟. Co to wyjaśnienie oznacza dla nas? Chociaż nie 

możemy wyliczyć długości trwania „tego pokolenia‟, powinniśmy pamiętać, 

że słowo „pokolenie‟ zazwyczaj odnosi się do ludzi w różnym wieku, 

których życie przypada na dany okres, oraz że okres ten nie trwa 

nazbyt długo i ma swój koniec (Wyjścia 1:6). Jak zatem rozumieć 

wypowiedź Jezusa o „tym pokoleniu‟? Najwyraźniej chodziło mu o to, 

że życie pomazańców przebywających na ziemi gdy w roku 1914 

zaczął być widoczny znak miało się częściowo pokrywać z życiem 

innych pomazańców, którzy zobaczą rozpoczęcie się wielkiego 

ucisku.” – Strażnica z 15.4.2010, s.10 

Stopka w Przebudźcie się! 

Październik 1995 

"Co najważniejsze, czasopismo to 

umacnia zaufanie do danej przez 

Stwórcę obietnicy, że zanim 

przeminie pokolenie pamiętające 

wydarzenia z roku 1914, 

nastanie nowy świat w którym 

zapanuje pokój i bezpieczeństwo." 

Listopad 1995 

"Co najważniejsze, czasopismo to 

umacnia zaufanie do danej 

obietnicy naszego Stwórcy, że 

obecny niegodziwy i pełen 

bezprawia system rzeczy 

zostanie zastąpiony przez nowy 

świat, w którym zapanuje pokój i 

bezpieczeństwo." 

Pokolenie #4: Niegodziwi mieszkańcy ziemi Pokolenie #5: Pomazańcy Pokolenie #6: Pomazańcy z roku 1914 oraz pomazańcy, których 

życie pokrywa się z życiem tych pierwszych 
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Pokolenie 1 Pokolenie 2 Pokolenie 3 Pokolenie 4 P 5 & 6 
 

 

„Nie byłoby też rzeczą niekonsekwentną, 

gdybyśmy (...)  liczyli “pokolenie” od roku 

1878 do 1914 – 36 i pół roku – czyli mniej 

więcej średnią długość życia 

współczesnego człowieka.” – Wykłady Pisma 

Świętego, tom 4, s.604 

„Licząc od końca „wyznaczonych 

czasów narodów‟ w roku 1914 

znajdujemy się w 37 roku tego 

świata.” – The Watchtower 

15.2.1951, p.179 

„Jeżeli Jezus w tym sensie użył 

słowa „pokolenie‟ i jeśli odniesiemy 

je do roku 1914, to ówczesne 

niemowlęta mają już po 70 i więcej 

lat.” - The Watchtower 15.5.1984, p.5 

(Strażnica nr22 z 1984, s.4) 

„Jako klasa pomazańcy ci 
tworzą nowożytne 
„pokolenie‟, które nie 
przeminie, „dopóki się to 
wszystko nie stanie‟.” – 
Strażnica z 15.2.2008, s.24 

 


