Cum poţi să oferi ajutor?
Fii PREGĂTIT
Ai un avantaj dacă vrei să-i ajuţi pe Martorii lui Iehova: dispoziţia lor de a suna
la tine la uşă pentru a discuta cu tine despre credinţa lor. Să ﬁm sinceri, este
puţin probabil să ai succes în a le argumenta că sunt dăunătoare convingerile
lor. Însă poţi cel puţin să descarci un pliant informativ asemănător acestuia,
care a fost scris special pentru Martorii lui Iehova, şi să li-l oferi.
Poţi găsi pliantul acesta la adresa:

jwsurvey.org/get-involved
martorii-lui-iehova.ro/implica-te
De ce să nu tipăreşti câteva exemplare să le ai pregătite lângă uşa de la
intrare până la următoarea ocazie când te vizitează Martorii? N-ai idee de potenţialul impact beneﬁc pe care îl poate avea aceasta asupra vieţii persoanei
care te vizitează dacă ajunge să se elibereze şi să gândească liber.

Fii PROACTIV
Odată ce un Martor al lui Iehova a atins un anumit nivel în cursul studiului său,
devine deosebit de diﬁcil pentru el să analizeze informaţii obiective şi să rupă
cătuşele îndoctrinării. De aceea este vital ca, dacă cunoşti pe cineva pe care îl
vizitează Martorii sau care se gândeşte să devină Martor, să-l conştientizezi de
adevărata natură a Societăţii Watch Tower înainte să ﬁe prea târziu.


De ce au

MARTORII LUI IEHOVA
nevoie de ajutorul

tău?

Ai RĂBDARE
Cel mai important lucru pe care îl poţi face este să ﬁi înţelegător cu Martorii
şi să nu dai frâu liber unor acţiuni sau vorbe dure ori jignitoare atunci când te
vizitează. Unei persoane care se aﬂă sub inﬂuenţa controlului minţii nu îi este
uşor să recunoască faptul că este manipulată. Dacă strigi la un Martor sau dacă
îi vorbeşti cu răutate ori sarcasm, este probabil că el va interpreta cuvintele tale
ca o formă de persecuţie şi va ﬁ puţin înclinat să aibă încredere în tine.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi
JWsurvey.org sau JWfacts.com
Pentru informaţii în limba română consultaţi

martorii-lui-iehova.ro
facebook.com/exMLI
Mulţumim pentru timpul acordat!

„Ajutându-i pe alţii, veţi învăţa
cum să vă ajutaţi pe voi înşivă“
— Aung San Suu Kyi

Au nevoie Martorii lui Iehova
de ajutorul tău?
Probabil că eşti familiarizat cu Martorii lui Iehova, acei oameni prietenoşi care
îţi sună la uşă pe neaşteptate şi vor să discute cu tine despre Biblie. Deşi Martorii sunt în general oameni buni, care vor doar să-i ajute pe alţii, adevărul este
că ei sunt printre acei membri ai comunităţii tale care au cel mai mult nevoie
de ajutor din partea ta. De ce?
În acest secol al XXI-lea ne place să credem că noi, ca ﬁinţe umane, am progresat la un nivel la care putem să gândim şi să acţionăm în mod independent,
fără să ﬁm inﬂuenţaţi în mod negativ de către cei care ne-ar face rău. Din păcate, cu cât învăţăm mai multe despre comportamentul uman, cu atât mai mult
ne dăm seama că este mult prea uşor să exerciţi controlul asupra unei persoane
dacă dispui de împrejurările corespunzătoare.
Expertul în secte Steve Hassan, autorul paginii web freedomofmind.com, a
identiﬁcat patru strategii-cheie pe care diferitele mişcări religioase şi politice le
exploatează pentru a inﬂuenţa într-o manieră nocivă persoanele individuale.
Concepţia sa a numit-o „modelul BITE“. Pe scurt, dacă unei persoane i se poate
manipula comportamentul (B de la behavior), informaţia (I), gândurile (T de la
thoughts) şi sentimentele (E de la emotions), ea poate ﬁ constrânsă să facă lucruri pe care nu le-ar face în mod normal, chiar şi în detrimentul ei ori al altora.
În trecut, am văzut acest lucru întâmplându-se în Germania nazistă a lui
Hitler, unde controlul strict al presei a provocat ca o întreagă naţiune să susţină scopul meschin al unui singur om. Modelul BITE explică, de asemenea,
modul în care nişte oameni inteligenţi pot ﬁ împinşi să se sinucidă în masă de
către secte percum Heaven’s Gate (Poarta cerului) şi Peoples Temple (Templul
Popoarelor).
Deşi Martorii lui Iehova vor nega cu vehemenţă că sunt o sectă, ei întrunesc
criteriile modelului BITE al lui Hassan în următoarele aspecte: 1) comportamentul lor este controlat şi reglementat cu stricteţe cu o listă vastă a unor lucruri pe
care nu le pot face; 2) li se permite să studieze doar acele informaţii despre convingerile lor pe care li le furnizează conducătorii; 3) „gândirea independentă“
este descurajată, iar ei sunt îndemnaţi să îmbrace „noua personalitate“; 4) sunt
învăţaţi să se teamă de lumea exterioară şi să nu aibă încredere în ea. În plus,
pentru toţi cei care nu se aliniază aşteptărilor, există omniprezenta ameninţare
cu excluderea şi cu evitarea.
În momentul acesta s-ar putea să te gândeşti: „Să presupunem că Martorii
chiar sunt controlaţi. De ce reprezintă aceasta o problemă? La urma urmei, nu
par să ﬁe expuşi niciunui pericol.“
Însă există cinci domenii-cheie în care conducătorii Martorilor, Societatea
Watch Tower, îşi pun adepţii pe o cărare plină de pericole.

1. Evitarea rudelor
Martorii sunt instruiţi să evite pe oricine care le părăseşte religia, indiferent
dacă aceasta se întâmplă din cauza comiterii unui păcat sau pentru simplu
fapt că persoana respectivă nu mai recunoaşte autoritatea conducătorilor.
Evitarea se aplică până şi în mijlocul familiei, astfel încât părinţii Martori
ajung să-şi evite copilul adolescent dacă acesta are o vârstă suﬁcientă pentru a se muta de acasă. Această politică are drept rezultat numeroase cămine divizate şi îi duce pe unii chiar la sinucidere.

2. Tratarea greşită a abuzurilor asupra copiilor
Când un copil Martor este molestat de un membru al congregaţiei, părinţii
îi vor aborda adesea pe bătrâni pentru îndrumare. Politica Watchtower din
prezent îi împiedică pe bătrâni să contacteze imediat poliţia în toate cazurile. În schimb, li se spune să contacteze ﬁliala locală şi să judece problema
potrivit „regulii celor doi martori“. Aceasta înseamnă că dacă nimeni altcineva decât victima nu a fost martor la abuz sau dacă nu există o a doua
victimă, ei trebuie să ‘lase lucrurile în mâinile lui Iehova’. De asemenea,
agresorii nu sunt descaliﬁcaţi automat de la a sluji în viitor ca bătrâni în
congregaţiile Martorilor. Astfel de politici extrem de neglijente au permis
ca nenumăraţi pedoﬁli să vâneze copiii Martori cu minimum de piedici, iar
un număr de procese juridice abia acum ies la lumină.

3. Stigmatizarea instruirii superioare
Tinerii Martori sunt îndemnaţi de la o vârstă extrem de fragedă să respingă
instruirea universitară şi, dacă este posibil, să devină „pionieri regulari“.
Pionieratul implică petrecerea a 70 de ore pe lună în predicare în regim de
voluntariat neplătit. Această politică i-a împiedicat pe mulţi tineri Martori
să-şi dea seama de potenţialul lor maxim şi i-a făcut să depună mari eforturi
pentru a-şi întreţine o familie în anii ulteriori.

4. Refuzul transfuziilor de sânge
Martorii au căpătat notorietate din cauza faptului că refuză sângele. Deşi
ei susţin că această atitudine este bazată pe Biblie, nu există de fapt niciun
temei solid al acestei porunci, întrucât interdicţiile scripturale privitoare la
sânge se referă la consumul lui. Chiar şi aşa, Martorii se aşteaptă să moară
mai degrabă decât să accepte sânge, chiar până în punctul de a-şi sacriﬁca
vieţile copiilor lor, dacă este necesar, ca un semn al loialităţii.

5. Neglijenţa faţă de violenţa domestică
Martorilor le este permis să divorţeze doar în cazul comiterii adulterului.
Aceasta înseamnă că dacă un soţ Martor devine abuziv şi începe să-şi lovească soţia, ea nu poate divorţa de el şi să-şi continue viaţa decât dacă
oricare dintre parteneri e inﬁdel. Această politică face ca multe femei să
sufere în tăcere şi adesea să tolereze abuzurile ani la rândul în speranţa că,
în cele din urmă, îşi vor câştiga soţul prin conduita lor.

