W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem „Herald of the Morning” („Zwiastun
Poranka”), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny
miesięcznik pod tytułem „Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence” („Strażnica
Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa”).
Czasopismo to i jego posłannictwo

Czasopismo to mocno stoi na stanowisku obrony jedynego prawdziwego fundamentu
chrześcijańskiej nadziei, który obecnie jest powszechnie podważany – odkupienia przez kosztowną
krew „człowieka Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie na okup za wszystkich” (1 Piotra 1:19;
1 Tym 2:6). W budowaniu na tym pewnym fundamencie złota, srebra i drogich kamieni (1 Kor.
3:11-15; 2 Piotra 1:5-11) Słowa Bożego, jego posłannictwem jest objaśnianie „wszystkim, jaka by
była społeczność onej tajemnicy zakrytej od wieków w Bogu, […] aby teraz przez zbór wiadoma
była (…) nader rozliczna mądrość Boża, która inszych wieków nie była znajoma synom ludzkim,
jako teraz objawiona jest” (Efez. 3:5-9,10).
Jest ono wolne od ulegania jakimkolwiek podziałom, sekciarstwu czy wierzeniom ludzkim i pragnie,
aby każdy pogląd tutaj wyrażany był coraz pełniej poddany woli Bożej w Chrystusie, tak jak jest on
przedstawiony w Piśmie Świętym. Dlatego też śmiało może ono ogłaszać to, co Pan powiedział –
według Boskiej mądrości, którą dane jest nam pojmować. Jego stanowisko nie jest dogmatyczne,
lecz zdecydowane, ponieważ wiemy, na czym budujemy, niezachwianie wierząc w mocne obietnice
Boże. Jest ono redagowane z wiarą, że będzie używane tylko i wyłącznie w służbie Bogu. Stąd też
decyzja o tym, co ukaże się na jego łamach, a co nie, musi wynikać z rozeznania Jego dobrego
upodobania i nauki Jego Słowa dla budowania Jego ludu w łasce i znajomości. Nie tylko więc
zachęcamy, ale i nalegamy, aby czytelnicy sprawdzali, czy opinie ukazujące się w tym czasopiśmie
wytrzymują krytykę nieomylnego Słowa Bożego, do którego często odwołujemy się, aby taką próbę
ułatwiać. [Zion’s Watch Tower, 1 stycznia 1895, R-1750]
Okładka nr 1 (rys.1)
Aż do roku 1890 „Watch Tower” miało dość skromną oprawę graﬁczną (rys.1). Na pierwszej stronie
nad tekstem publikowane było logo z wieżą strażniczą i wschodzącym słońcem.
Pod tytułowym nagłówkiem umieszczone zostały słowa z Proroctwa Izajasza 21:11-12: „Stróżu! co
się stało w nocy?”, „Przyszedł poranek”. Niewielki znak graﬁczny między słowami tytułu ukazywał
basztę w murach obronnych oświetlaną promieniami wschodzącego słońca.
W artykule redakcyjnym autor między innymi napisał: (opis Prospektu)

