Předpověď konce světa Společností Strážná věž (1989)
Biblická a traktátní společnost Strážná věž předpověděla konec světa v roce 1989. Když se předpověď
nevyplnila, byla změněna. Slova „20. století“, která nalezneme v časopise Strážná věž z 1. ledna 1989,
chyběla ve vázaném ročníku z roku 1990 a rovněž na CD (v češtině nevyšlo).
1989 (originál))
první zahraniční přidělení! Apoštol Pavel
byl v čele křesťanské misijní činnosti. Také
položil základy pro dílo, které bude
dokončeno v našem 20. století.
9
Pavel se vydal na tři zaznamenané cesty

1990 (úprava)
první zahraniční přidělení! Apoštol Pavel
byl v čele křesťanské misijní činnosti. Také
položil základy pro dílo, které bude
dokončeno v naší době.
9
Pavel se vydal na tři zaznamenané cesty

Existoval však další odkaz na „20. století“, a to v knize Zjevení – Jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo!,
která byla vytištěna v roce 1988. Po dobu 18 let udržovala Společnost Strážná věž tuto chybu v tichosti,
ale když byly učiněny úpravy v roce 2006, odstranila formulaci „20. století“.
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1988 (originál)
Janova třída se dnes také diví velkým
divením, když se události vyvíjejí ve splnění
prorockého vidění. Kdyby to mohli vidět lidé
ze světa, vykřikli by: “To je neuvěřitelné!”
A vládci světa by po nich opakovali: “To je
nemyslitelné!” Ale ve 20. století se toto
vidění stává šokující skutečností. Boží lid se
již význačně podílí na splňování tohoto
vidění, a to jej ujišťuje, že bude proroctví
postupovat dále až ke svému ohromujícímu
vyvrcholení.

Úprava ze září 2006
Janova třída se dnes také diví velkým
divením, když se události vyvíjejí ve splnění
prorockého vidění. Kdyby to mohli vidět lidé
ze světa, vykřikli by: “To je neuvěřitelné!” A
vládci světa by po nich opakovali: “To je
nemyslitelné!” Ale v naší době se toto vidění
stává šokující skutečností. Boží lid se již
význačně podílí na splňování tohoto vidění,
a to jej ujišťuje, že bude proroctví
postupovat dále až ke svému ohromujícímu
vyvrcholení.

Úpravy ve vázaném ročníku z roku 1990 ukazují, že Společnost Strážná věž pochybovala o tom, že svět
skončí ve 20. století, a přesto nutila řadové členy svědků Jehovových, aby studovali knihu Zjevení –
Jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo! celkem čtyřikrát, i když učila něco, čemu samotná Společnost
nevěřila. Svědkové Jehovovi vkládali víru ve Společnost Strážnou věž, jako by to byl Boží mluvčí,
avšak byli trpce zklamáni. Nyní se tedy zdá, že předpovědi konce světa Strážnou věží nejsou ničím víc
než historickým pobavením.

