Mit hittek a Bibliakutatók, hogy történni fog 1914-ben?
Évtizedek során, a Watchtower-irodalom azt közölte, hogy Russell és a követői arra vártak, hogy Krisztus 1914-ben kezdjen az égben uralkodni, és hogy
ezzel az évvel kezdődik el ’a vég ideje’. (w66-E 2/15 103. o.; g73-E 1/22 8. o.;
w98 9/15 15. o.; w13 2/15 18. o.). Ha meg akarod tudni mit hitt Russell valójában, íme saját szavai a Bibliai tanulmányok című könyvsorozat, II. kötet,
101. oldalán (megjelent angolul 1906-ban):

Ne lepődjenek meg, ha a következő fejezetekben
bizonyítékokat mutatunk be arra nézve, hogy Isten
Királyságának a felállítása már elkezdődött, hogy amint
a prófécia is mutatja, a hatalom gyakorlásának a kezdete 1878, hogy a „mindenható Isten nagy csatája” (Jel
16:14) szintén elkezdődött, és 1914-ben fog befejeződni
a föld jelenlegi uralkodóinak a teljes vereségével.
Ki volt Ray Franz és miért lett kiközösítve?
Ray Franz (Fred Franz unokaöccse) a vezetőtestület tagja volt 1971 és 1980
között, és jelentős mértékben közreműködött néhány könyv megírásában,
mint például Segítség a Biblia megértéséhez. 1980-ban lemondott a vezetőtestületi tagságról és ki lett közösítve egy évvel később. Nem hitehagyással vádolták, hanem azzal, hogy egy elkülönült személlyel étkezett. A Lelkiismereti
válság című könyve kötelező olvasmány valamennyi Tanúnak, akit érdekli az
Őrtorony Társulat történelme. A könyv nyugodt és racionális hangnemben
íródott, és dokumentált bizonyítékokat nyújt számos botrányos és hosszú
távra kiterjedő döntésekkel kapcsolatban, melyeket a szervezet vezetői a
’60-as és a ’70-es évek során hoztak.
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ﬁgyelemre
méltó kérdés

JEHOVA TANÚI
számára

Bővebb felvilágosításért, látogasd az alábbi weboldalakat:
JWsurvey.org vagy JWfacts.com
Magyar nyelvű információ a

http://jehovatanui.blog.hu/
címen érhető el.
Az ebben a tájékoztatólapban szereplő adatok a Társulat kiadványain alapulnak.
Hibák esetén szívesen várunk javítási javaslatokat.

1Tesszalonika 5:21  Cselekedetek 17:11

Miért létezik Jehova Tanúinál olyan kevés feljegyzés
a gyermekmegbecstelenítésekről?
2012. júniusban, egy kaliforniai bíróság több millió dollárnyi kártérítést
szabott ki a Watchtower szervezet ellen Candace Conti esetében, akit kilenc évesen megbecstelenített a gyülekezet egyik tagja. Azóta a sajtóban
több hasonló perről hirdettek. A Watchtowernak komoly problémája van a
gyermekmegbecstelenítés terén, mert ragaszkodik ahhoz, hogy (1) az eﬀéle vádakat nem kell mindig a rendőrségen feljelenteni, és (2) ha nincs két
tanúja a bántalmazásnak, vagy két egymást követő áldozat, a vének „Jehovára fogják bízni az ügyet”.

Miért ápolt az Őrtorony Társulat kilenc évig tagsági
kapcsolatot az Egyesült Nemzetek Szervezetével?
Okmányokkal igazolt bizonyítékok azt mutatjak, hogy a Watchtower társadalmi szervezetként volt bejegyezve az ENSZ-szel 1992 óta, és csak 2001ben mondta fel a tagságát, miután a The Guardian című lap leleplezte azt.
Mind ez idő alatt, a Watchtower továbbra is azt tanította, hogy az ENSZ a
Jelenések könyvében szereplő vadállat része, mellyel a hamis vallásnak bálványimádati kapcsolata van.

Hogyan támasztja alá a Biblia, hogy a gyülekezeti vének
titkos kézikönyvvel rendelkeznek?
Sem a Héber Iratokban, sem a Keresztény Görög Iratokban nincs utalás
semmiféle titkos dokumentumokra, melyekhez csak a papok vagy Jézus
apostolai fértek volna hozzá. Valamennyi törvényt és eljárást az Isten népe
minden tagja számára megismertették. Akkor Jehova Tanúinál miért léteznek titkos könyvek és titkos levelek, melyek csak a véneknek szólnak, és
melyeknek az átlag Tanúk általi olvasása tilos?

Milyen bibliai alapja van az „új fénybe” vetett hitnek?
„A világosság egyre fényesebb.” Watchtower ezzel az állítással magyarázza ki a szabadságát, mellyel a régi tanításait revideálja és beismeri, hogy
azok tévesek voltak. Ez az elképzelés a Példabeszédek 4:18-ra alapul, de
ez a vers nem a Biblia értelmezésére vonatkozik, hanem egyszerűen azt
mondja, hogy „az igazságosak ösvénye” előnyösebb „a gonoszok útjánál”.
Tulajdonképpen, kihívunk téged, hogy találj egyetlen bibliaverset, mely alátámasztja azt, hogy Isten, „aki nem hazudhat”, tudatosan „pótlékszerű”
téves információkat nyújt szolgáinak amíg, évekkel később, feltárja az igazságot (Titusz 1:2).

„Az egész lakott földön” prédikálják a jó hírt?
(Máté 24:14)
Több száz országban vannak jelen Jehova Tanúi. Mégis nem mondhatjunk,
hogy ők „az egész lakott földön” prédikálnak, mert bizonyos muzlim és
kommunista országokban (az ún. „30 más ország”) kevés Tanú van, ha
van-e egyáltalán. Legalább három országban nincs egyetlen Tanú sem.Hiszed-e, hogy Jehova elpusztítana kétmilliárd embert (e országok lakosságát,
a föld lakosságának egyharmadát) egyszerűen azért, mert a föld rossz részén születtek?

Van-e szentírási érve a családtagok kerülésének?

Milyen alapon lett a Bibliakutatók csoportja
Isten szervezeteként kiválasztva 1919-ben?

A vétkesek a gyülekezetből való kiközösíteséről szóló eljárás az 1Korintusz
5:11–13-ra alapszik. Watchtower viszont bővít ezen a fegyelmezési elrendezésen, és a családon belül is alkalmaztatja. Másrészt, Jézus megadta a
tékozló ﬁú példázatát (akit az apja szívből visszafogadott, habár nem tanúsított őszinte megbánást) és azt mondta a farizeusoknak, hogy ’irgalmasságot akar, és nem áldozatot’ (Máté 9:13). Különböző bibliaversek pontos
megvizsgálása feltárja, hogy Watchtower feleslegesen kényszeríti Pál tanításának egy kemény és kegyetlen értelmezése betartását.

A Watchtower szervezet jelenlegi tanítása szerint, Jézus megvizsgálta a Bibliakutatókat 1914 és 1919 között, végül őket válaszotta meg földi szervezeteként. Kevés Tanú jön rá arra, hogy abban az időben az Őrtorony Társulat
kiadványai (az ún. „szellemi eledel”) (1) rasszista, (2) hevesen politikaellenes állításokat, és (3) abszolút furcsa módon értelmezték a bibliai próféciákat. Például, A beteljesült titok című könyv azt tanította, hogy az utazási
távolságnak a könyv megírási helye és annak a leendő nyomtatási helye
között prófétai jelentősége van, és azt, hogy Charles Taze Russell a „hetedik
angyal” a Jelenések könyvéből.

A 2013. július 15.-i Őrtoronyban egy új értelmezés jelent meg a „hű és értelmes rabszolga” azonosságáról. A vezetőtestület azt állítja, hogy ő maga
a „rabszolga” és csak az ő felelőssége az, hogy a Tanúk felett „vállalják a
vezetést” világméretű szinten. Jehova Tanúi kell engedelmeskedjenek ezeknek a férﬁaknak, mintha az utasításaik önmaga Jézustól származtak volna.
Kérdezd magadtól: miben különbözik ez az elrendezés attól, hogy a pápa
hatalmat igényel mint Isten földi képviselője?

Milyen különbség van a vezetőtestület és a pápa között?

