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1. Ha már az ajtónál állnak

Éppen akkor nyitottad fel ezt az írást, amikor csöngettek az ajtódnál? Olvasd el a következőket: Mit 
tegyek, ha már az ajtónál állnak? Tégy bizonyságot keresztény hitedről!

• Tégy bizonyságot keresztény hitedről 
• Nincs szükséged különösebb előkészületekre 
• Mondd el nekik, hogyan tette magát Krisztus valóságossá számodra 
• Beszélj arról, hogy mit tett Krisztus a te életedben 

Jehova Tanúinak nincs érvük a te bizonyságtételed ellen, hiszen az veled történt meg! Az átlagos 
Jehova  Tanújának  csak  közvetett  kapcsolata  van  Istennel  –   egy  szervezeten  keresztül.  A  te 
bizonyságtételed talán emlékezteti őket az Új Szövetségre, ahol a hívők – ahelyett, hogy az egyik  
kiadványt a másik után olvasták volna róla – megtapasztalták Istent. Ezek után kérd meg a Tanút, 
hogy  jöjjön  vissza  egy  másik  időpontban,  hogy  segítsen  neked  választ  kapni  kérdéseidre 
hitnézeteikkel  kapcsolatban.  (Rendszerint  ez  az  egyetlen  indok,  amiért  hajlandóak  visszajönni.) 
Mielőtt visszatérnének, olvasd el az anyag többi részét, így megfelelően felkészült leszel. 

„Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta.” (1Kor 3:6)

Még ha soha nem is látod őket többé, a bizonyságtételed bizonyára nem vész kárba. 

2. Ha az utcátokban járnak 

Jehova  Tanúi  éppen  az  utcátokban  vannak  és  feléd  tartanak?  Olvasd  végig  velük  a  Róma  8. 
fejezetét! 

• Mondd nekik, hogy ez az egyik kedvenc szakaszod a Bibliában! 
• Kérjed, hogy az ő Bibliájukból hallgathasd meg! 

Csak néhány megjegyzésre lesz szükség, melyeket az alábbiakban javasolunk: 

"Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak,  
[FŰZD HOZZÁ: "Sok ember kárhoztatva érzi magát." (Sok Jehova Tanúja elkárhozottnak érzi magát, 
bár ezt nem ismerik be. Szervezetük azt tanítja, hogy csak "a felkent maradék" - hozzávetőleg 8  
ezer idősödő Tanú - van "[egységben] Krisztussal" a Róma 8 értelmében.)], mivel az élet Lelkének 
törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. 

Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a  
bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a 
testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek 
szerint. 

Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival. A 
test  törekvése  halál,  a  Lélek  törekvése  pedig  élet  és  békesség,  minthogy  a  test  törekvése 
ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja alávetni. 
Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. [Mondd ezt: "Képzelje magát abba 



a helyzetbe, hogy nem lehet kedves Isten előtt, akármennyire keményen törekszik is rá. Mindenki 
ebben a helyzetben van, amíg be nem fogadja a Krisztust."] 

Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben 
nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. [Fűzd hozzá: "Tehát az emberek csak akkor lehetnek kedvesek 
Isten előtt, ha a Szellem bennük lakik."] 

Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. 
Ha  pedig  annak  Lelke  lakik  bennetek,  aki  feltámasztotta  Jézust  a  halottak  közül,  akkor  az,  aki  
feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó 
Lelke által. 

Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. 

Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni  
fogtok. Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. [Fűzd hozzá: "Micsoda áldás, hogy Isten 
örökbe fogadott bennünket, mint gyermekeit,  azáltal, hogy nekünk adta az ő Lelkét,  hogy a mi 
szívünkben lakjon!" (Jehova Tanúi úgy hiszik, hogy csak a nyolcezres "felkent maradék" tapasztalja 
ezt meg, míg a többi 14 millió (itt  bizonyára az Emlékünnepen résztvevők teljes számára utal a 
szerző - a ford. megj.) követi "szellemtől irányított szervezetüket".)] 

Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által 
kiáltjuk: "Abbá, Atya!" 

Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. 
Ha pedig gyermekek,  akkor örökösök is:  örökösei  Istennek és  örököstársai  Krisztusnak,  ha vele 
együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. [Nem ismerve az 1-14 verseket, sok Tanú a 
15-17  verseket  a  kiadványaikban  "a  felkent  maradékra"  vonatkozónak  gondolja.  Jehova  Tanúi 
milliói azt tanulták, hogy az ilyen újszövetségi ígéretekre a következőképpen reagáljanak: "Ez nem 
rám vonatkozik, mert a 'más juhok' nagy sokaságának vagyok a tagja és nem az Isten Lelke által  
nemzett  vagyok."  -  Life  Everlasting-In  Freedom  of  the  Sons  of  God  (Örök  élet-Isten  fiainak 
szabadságában, 153. old., angolban, 1966)] Mondd ezt: "Tehát mindnyájan kárhoztatva vagyunk, és 
képtelenek vagyunk kedvesek lenni Isten előtt, bármilyen keményen is próbálkozunk, amíg Isten az 
Ő Fiának Lelkét nem helyezi szívünkbe, örökbe fogadva bennünket, mint gyermekeit." 

Megpróbálják majd palástolni a rájuk gyakorolt hatást, de a Róma 8:1-17 "megsemmisítően" fog 
hatni azokra a Tanúkra, akik felfogják jelentését. 

A 8-9. versekből kitűnik, hogy vagy "Krisztuséi vagyunk", vagy "nem lehetünk kedvesek Isten előtt".  
Ez  a  kijelentés  nem  enged  teret  a  szervezet  által  szentesített  'más  juhok'  második  osztályára 
vonatkozó elképzelésnek. 

3. Beléjük van sulykolva

Nem  pusztán  kitanítják,  és  kiképezik,  őket,  de  nézeteiket  beléjük  is  sulykolják.  Legyenek  bár 
rokonok, munkatársak vagy idegenek az ajtód előtt, Jehova Tanúival nehéz beszélgetni.  És ez nem 
véletlen. Alaposan kiképezték őket. 



Egy Jehova Tanúja, aki nyomonköveti a gyülekezeti összejövetelek és a személyes tanulmányozás 
teljes  programját  és  elvégzi  az  összes  kitűzött  "házifeladatot",  az  évente  kb.  3000  oldalnyi  
Őrtorony-kiadványt olvas el. Ez 24 darab, kéthetenként megjelenő, egyenként 32 oldalas Őrtorony 
folyóiratot,  ugyanilyen  mennyiségű  Ébredjetek!  folyóiratot;  12  darab,  havonta  megjelenő, 
egyenként  4-8  oldalas  A  Mi  Királyságszolgálatunk  című  belső  kiadványt,  plusz  egy  vagy  több 
könyvet, brosúrákat és/vagy füzeteket foglal  magába. Mindez a szervezet nyomdáinak egy éves 
termése. 

Ebbe beleértendő a "tanulmányozási" anyag másodszori újraolvasása is, amikoris az összejövetelre 
való felkészülés keretében minden bekezdésben aláhúzzák a válaszokat, valamint ugyanennek az 
anyagnak  a  harmadszori  (esetleg  még  negyedszeri)  elolvasása  az  összejövetel  folyamán. 
Rendszerint  2-3 "tanulmányozási  cikk"  található az  Őrtorony minden számában,  melyeket ilyen 
nagy gondossággal újra és újra elolvasnak a vasárnapi Őrtorony-tanulmányozásra való felkészülés 
során. Aktuálisan mindig van egy könyv is, melyet a gyülekezeti könyvtanulmányozáson (általában 
kedd esténként tartják) bekezdésről-bekezdésre végigtanulmányoznak. És vannak más könyvek is, 
melyeket a csütörtökönként/péntekenként tartott  Teokratikus Szolgálati  Iskola-i  feladatokra való 
felkészüléskor használnak. 

Még azok a Tanúk is, akik nem sokat vagy semmit sem olvasnak el ezekből az olvasnivalókból,  
hetente  közel  öt  órát  töltenek  el  mindezek  meghallgatásával  az  összejöveteleken.  A 
"tanulmányozási"  anyag  kérdés-feleletes  átvétele  mellett  ezek  az  összejövetelek  többnyire 
előadásokat és bekezdésekre bontott megbeszélést is magukba foglalnak. 

Mind a korábban említett "Iskola",  mind pedig a Szolgálati  Összejövetelek sok demonstrálást is  
magukba foglalnak, melyek során az egyik Jehova Tanúja TÉGED játszik, a másik pedig saját magát,  
amint az ajtódnál prédikál neked, vagy kevésbé "hivatalos" körülmények között beszélget veled. 

Ezek  a  demonstrációk  az  emelvényen  a  Királyságterem  hallgatósága  előtt  megtanítják  Jehova 
Tanúit, hogy hogyan adják elő mondanivalójukat hatékonyan és meggyőzően. Nemcsak azt tanulják 
meg, hogy hogyan adják elő az aktuális heti beszélgetési témát, hanem azt is, hogyan reagáljanak  
azokra az ellenvetésekre, kérdésekre és ellenérvekre, amelyeket TE valószínűleg felhozol majd. 

Egymást váltva majd' minden aktív Tanú sorra kerül egyik-másik szerepkörben e demonstrálások 
során, ténylegesen kipróbálva a különböző megközelítéseket és megtanulva, hogyan cáfolják meg 
az ellenvetéseket és győzzék le a nem-Tanúk által felvetett érveket. 

A  Királyságteremben  tartott  összejöveteleken  túl  hasonló  gyakorlatokat  tartanak,  amikor  ún. 
"kivonulások" (egy gyülekezet  tagjai  által  azonos időben végzett,  közös  prédikálási  program -  a 
ford.) előtt a csoportok találkoznak, sőt az otthonokban is, amikor a családtagok együtt készülnek  
fel erre a tevékenységre. 

Egyszóval, igen valószínű, hogy azt a frappáns érvet, amelyet arra találtál ki, hogy megoszd a téged 
felkereső vagy megszólító következő Tanúval,  ő már régen hallotta, s jól  be is gyakorolta, hogy 
hogyan cáfolhatja azt meg. 

4. Egy tipikus példa

Amikor például  egy keresztény felfedezi,  hogy a tanúk nem hisznek abban,  hogy "újonnan kell 



születniük",  elhatározza,  hogy a  következőt,  aki  az  ajtaján  kopogtat,  szembesíti  Jézus  szavaival: 
"Bizony,  bizony  mondom  néked:  ha  valaki  nem  születik  újonnan,  nem  láthatja  meg  az  Isten 
országát." (Jn 3:3) 

Jehova  Tanúi  úgy  hiszik,  hogy  csak  144000  ember  újjászületett  a  Szent  Lélekben  (ill.  szent 
szellemben  -  a  Tanú-szóhasználat  szerint)  való  részesülés  által,  az  Isten  gyermekeként  történő 
újjászületés  megtapasztalásának  bibliai  értelmében,  amint  arról  a  Róma 8:15  beszél:  "a  fiúság 
Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: 'Abbá, Atya!'" (Újfordítású Biblia) 

Hiszik, hogy a 144000 teljes száma 1935-ben betelt, úgyhogy egy-egy tag pótlásának kivételével az 
újjászületés lehetősége abban az évben megszűnt. 

Ezen  emberek  legtöbbje  azóta  elhunyt,  a  "felkent  személyek"  egy  kb.  nyolcezres  "maradékát" 
hagyva hátra - az egyedülieket, akiket újjászületettként ismernek el abból a tizenötmillió emberből, 
aki világszerte Jehova Tanúi királyságtermeit látogatja. 

"Megkérdezem majd a Tanúkat az ajtómnál: 'Ön újjászületett?'" - tervezheti a lelkes keresztény. 
"Ők azt mondják majd: 'Nem.', és aztán felkérem őket, hogy olvassák el János 3:3-at, és egészen 
lenyűgözöm majd őket!" 

Visszaemlékszem  azonban  egy  reggelre  az  1980-  vagy  '81-es  évből,  amikor  a  körzetfelvigyázó 
meglátogatta a gyülekezetünket, és azt gyakoroltatta velünk, hogyan bánjunk a házigazdával, aki az 
ajtóban azt kérdezi, hogy "Ön újjászületett?". 

""A válasz természetesen az, hogy 'Nem.' - magyarázta a házról-házra végzett munkára összegyűlt  
csoportnak."Azonban nem válaszolhatunk így az illetőnek. Ehelyett egy kérdéssel felelhetünk: 'Azt 
érti ez alatt, hogy elfogadtam-e Jézus Krisztust személyes megváltómnak?'" 

"Amikor az illető ezzel egyetért" - folytatta okításunkat - "őszintén azt felelheted: 'Igen, elfogadtam 
Jézust, mint Uramat és Megmentőmet'." 

Így a Tanú ügyesen elkerüli a 'nem'-mel való választ az 'Ön újjászületett?' - kérdésre, a keresztény 
házigazda pedig ott áll meghökkenve, míg a Tanú tovább folytatja előre elkészített mondanivalóját. 
(Mégha az illető el is ismeri a házigazdának, hogy nincs újjászületve, és elolvassa a János 3:3-at, egy 
jólképzett  Tanú  habozás  nélkül  azt  fogja  válaszolni:  "Ez  így  van  rendjén!  Egyedül  a  144000 
újjászületett képezi részét a királyság-uralomnak, a föld felett uralkodva. Magam nem lévén része a 
felkent  osztálynak,  reménységem  inkább  a  földön  élni  a  királyság  uralma  alatt,  mintsem 
ténylegesen a mennyei királyságba lépni. Hadd mutassam meg Önnek a Bibliából a csodálatos földi  
reménységet, amely azt jelenti, hogy nekünk nem szükséges újjászületnünk".) 

5. Biblia, vagy bizonyító szövegek

Ismerik a Tanúk a Bibliát? Vagy csak azt a néhány bizonyításra szánt szövegrészt?

Jehova Tanúi olyan benyomást keltenek, hogy ismerik a Bibliájukat. A legnagyobb könnyedséggel 
szökellnek ide-oda kedvelt "bizonyító" szövegrészeikhez, "bebizonyítva" állításaikat és megcáfolva 
érveidet -  vagy legalábbis  eléggé elhomályosítva az  adott  témát.  Valójában azonban a legtöbb 
Jehova Tanúja nem ismeri a Bibliát. 



Amit ismernek, az a szervezet által szövegösszefüggéséből kiragadott és az érvelés céljára újból  
összeállított néhány tucat "bizonyító" szöveg, ami messze áll attól, amit a Biblia ténylegesen mond. 
A Tanúkat  arra a  hitre  nevelik,  hogy ők  többet  "tanulmányozzák a Bibliát",  mint  más vallások, 
tanulmányozási  anyagaik  azonban  az  Őrtorony  Társulat  kiadványaiból  állnak.  Bibliaverseket 
idéznek, de szövegösszefüggésükből kiragadva azokat. 

És nemcsak a szövegösszefüggést hagyják figyelmen kívül, hanem a verseket igazából egy másik 
szövegösszefüggésbe helyezik, mégpedig az Őrtorony-anyag szövegösszefüggésébe. 

Hogy  megértsük,  hogyan képes megváltozni  az  adott  jelentés,  gondoljunk úgy  az  egész  bibliai 
szakaszra, mint egy darab sült pulykamellre. Ha valaki  vág belőle és megeszi,  tudni fogja, hogy  
milyen az íze. Az azonban, akinek csak egy vékony szeletet adnak belőle mustárral leöntve, két  
szelet rozskenyér között,  csak azt  fogja tudni,  hogy a szendvicsnek milyen íze van -  nem pedig 
magának a pulykának. 

Hasonló módon egy bibliavers eredeti 'zamata' is teljesen elveszhet illetve megváltozhat, amikor a 
bevezető szavak és a következtetést levonó alkalmazás közé ékelődik egy Őrtorony-könyv oldalain. 
Állandóan ilyen "Írás-szendvics"-étrenden élve Jehova Tanúi sosem ismerik meg igazán a Bibliát. 
Elsajátítják azonban az Őrtorony Társulat tanításait a bizonyításra szolgáló szövegrészekkel együtt,  
amelyekkel a Társulat "Biblián alapulónak" tünteti fel azokat. 

Amikor  maguk  között  beszélik  meg  az  anyagokat,  Jehova  Tanúi  az  Őrtorony-kiadványokhoz 
fordulnak és azokra hivatkoznak egy kérdést bizonyítandó,  vagy azt  eldönteni,  hogy miben kell  
hinniük. Egy bibliavershez fordulni sosem elegendő, mivel hitelveik tulajdonképpen a vers társulati  
értelmezésén múlnak. 

Jehova Tanúi valójában, ha már elég régóta vannak a szervezetben ahhoz, hogy lássák ahogy a 
"világosság egyre növekszik" a különböző témákat érintően, rutinszerűen kutatják kiadványaikat a 
Társulat legfrissebb magyarázata céljából. 

Amikor  a  Társulat  korrigálja  a  téves  próféciákat,  vagy  megváltoztatja  tanításbeli  álláspontokat, 
gyakorta  pontosan  ugyanazokat  a  verseket  használja  az  új  tanítás  alátámasztására.  A  régi 
értelmezést egyszerűen elhajítja, és a kérdéses vers hivatalos jelentéseként egy új magyarázattal  
helyettesíti. 

Jehova Tanúi valójában - egy olyan folyamaton keresztül, amit George Orwell futurista regényében, 
az '1984' - ben "duplagondol"- nak nevez - hiszik, hogy tanításaik egyenesen a Bibliából és csakis a 
Bibliából származnak, mialatt szívükben tudják, hogy minden a brooklyni Vezető Testülettől jövő 
éppen aktuális értelmezéstől függ. 

Alkalomadtán - mint amikor valami belső, a szervezetben lévő felbolydulással küzd a vezetőség, és 
erős  nyelvezetet  használ,  hogy  a  tagokat  kordában  tartsa  -  mégis  megjelentetnek  olyan 
megállapítást, ami elárulja valódi hozzáállásukat:

Ámde Jehova látható szervezetről is gondoskodott: 'hű és értelmes rabszolgáról', akit  
szellemtől-felkentek alkotnak, hogy Krisztus követőit minden nemzetben hozzásegítsék  
a  Biblia  helyes  megértéséhez  és  megfelelő  alkalmazásához.  Ha  nem  vagyunk  
kapcsolatban ezzel az Isten által felhasznált közlési csatornával, nem haladhatunk előre  
az élet útján, akármennyit olvassuk is a Bibliát. (Őrtorony, 1982/11., 19. o.)



A Tanúkat arra készítik fel, hogy amikor kívülállókkal beszélnek, egyedül az Írásokra hivatkozzanak 
és azokat idézzék - ne az Őrtorony-kiadványokat, amelyek hitük valódi alapját képezik. 

6. A központi tantétel

Jehova Tanúi központi tanítása a szervezetbe vetett hitük.

A legtöbb esetben az ok, amiért a kívülállók olyan hiábavalónak találják az érvelést egy Jehova 
Tanújával szemben, az az,  hogy kudarcot vallanak a szervezet szerepének megértésében Jehova 
Tanúi hitét illetően. 

Mi  a  szervezet  szerepe?  Ez  világosan  látható  a  következő  Őrtorony-kiadványokból  származó 
idézetekből: 

A  világ  tele  van  Bibliával,  ami  Isten  parancsolatait  tartalmazza.  Miért  nem  tudják  
mégsem az emberek, hogy merre menjenek? Mert nincs meg náluk az a tanítás vagy az  
anyának a törvénye, ami a világosság. ? Isten azonban nem azért készítette el Szavát,  
hogy függetlenül beszéljünk róla, vagy hogy önmagában is életet adó világosságként  
fényljék. ? Isten az Ő szervezetén keresztül gondoskodik erről a világosságról, amelyről  
a példabeszéd is szól, és ami a tanítás vagy az anya törvénye. ? nemcsak Jehova Istent  
kell felismernünk, mint Atyánkat, hanem az ő szervezetét is mint anyánkat. (Őrtorony  
1957. május 1., 274.o.)
Ő az ő földi szolgái egyesülését kívánja, és így a Biblia megértését napjainkban az ő  
szervezetével  való  társulástól  tette  függővé.  (Őrtorony  ,  1961.  november  1,  668.o.,  
angolban)
Ő [Isten] az ő látható szervezetén kívül  nem részesít szent szellemében és Szavának  
megértésében és helyes megítélésében. (Őrtorony , 1965. július 1., 391.o., angolban)
Vesd  hitedet  egy  győzedelmes  szervezetbe!  (Őrtorony  ,  1979.  március  1.,  1.o.,  
angolban)
Mindnyájan segítségre szorulunk, hogy megérthessük a Bibliát, és az Írások vezetését,  
amelyre szükségünk van, nem találjuk meg a "hű és bölcs rabszolga" szervezetén kívül.  
(Őrtorony , 1981. február 15., 19.o.)

Mivel a Biblia helyes megértése egyedül a szervezeten át jöhet, ez azt jelenti, hogy minden további  
tanításnak ebből a forrásból kell származnia. A szervezetről szóló tanítás az alap, amelyen minden 
más Tanú-tanítás nyugszik. 

Az Istennel és a túlvilággal kapcsolatos hitelveik teljes mértékben azon a hitükön alapulnak, hogy a  
szervezet Isten helyett beszél. 

Azt  feltételezni,  hogy  ez  a  vonás  megenged  bármiféle  fáradozást,  amely  megváltoztathatja  a 
teológiáról vallott felfogásukat a teológia megvitatása révén, kudarcra ítélt dolog. 

Ez  olyan  lenne,  mintha  egy  primitív  bennszülött  először  tartózkodna  vendégként  egy  befűtött 
lakásban, és a fűtést egy a radiátorra öntött vödör vízzel próbálná meg kikapcsolni. Egész nap hiába 
locsolná folyamatosan a vizet a radiátorra, noha egy vödörnyi jólirányzott vizet az alagsori kazánba 
öntve elérné a célját. 



Ehhez hasonlóan,  egy Jehova Tanúját  Krisztus istenségéről  meggyőzni  hiábavalónak bizonyulhat 
annak a kereszténynek, aki nem érti meg, hogy Jehova Tanúi teológiáját az alagsori kazánban lehet 
ki- vagy bekapcsolni; azaz, mivel ők úgy hiszik, hogy egyedül az Őrtorony Társulat határozhatja meg 
a  helyes  teológiát,  továbbra  is  azt  fogják  hinni,  hogy  Jézus  az  első  angyal-teremtmény  volt, 
bármennyi "hideg vizet" öntenek is arra a hitre. 

Csak amikor rájön arra, hogy az Őrtorony Társulat nem Isten szervezete, akkor fogja szabadnak 
érezni magát, hogy felülvizsgálja a teológiát, amelyet abból a forrásból elfogadott. 

7. Bibliai ping-pong

Amikor  Jehova  Tanúi  bármelyik  -  nem  az  általánosan  bevett  felfogás  szerinti  -  hitnézete 
megvitatásra kerül, azt fogják mondani: "Azért hiszem ezt, mivel a Biblia azt mondja [itt jön a vers  
részletezése] a [itt közlik a fejezet és a vers helyét] - ben", míg a precízebb válasz ez lenne: "Azért  
hiszem ezt, mivel az Őrtorony Társulat úgy tanítja nekünk, hogy ez az, amit a Biblia mond". 

Sajnálatos módon azonban ez egy olyan pont, ahol a legtöbb keresztény úgy véli,  hogy Jehova 
Tanúit - amint azt a keresztények jellegzetes, bibliaversekből álló válaszai bizonyítják - megcáfolja a 
kérdéses Tanú-tanításban. 

Így  egy  jellegzetes  keresztény-tanú  tusakodás  egyfajta  bibliai  ping-pong  játékra  hasonlít.  A 
keresztény előhozakodik egy írásszöveggel, cáfolandó egy Tanú-tanítást, a Tanú pedig viszonozza 
ezt  egyik  kedvenc  "bizonyító"  írásszövegével.  A  keresztény  egy  újabb  verssel  válaszol,  a  Tanú 
nemkülönben. Bibliaversek repkednek oda-vissza az asztal felett, míg aztán mindkét fél izzadtan és 
kimerülten pihenőért kiállt. 

Egy következő heti visszavágó hasonló eredményre vezet. Még ha a kereszténynek több pontot 
sikerül is gyűjtenie, a Tanú még mindig Tanú, és a keresztény úgy érzi, lemond a Tanúról arra a 
következtetésre jutva, hogy értelmetlen velük párbeszédbe bocsátkozni. 

Bizonyos  értelemben  véve  ez  a  következtetés  helyes  -  abban  az  értelemben,  mint  ahogy  a 
dzsungellakó végül is úgy döntött, hogy értelmetlen több hideg vizet önteni a forró radiátorra. 
A  kudarc  mindkét  esetben  a  rosszul  célzott  törekvéseknek  tulajdonítható.  A  próbálkozások 
sikeresek lehettek volna, ha a megfelelő célra irányulnak. 

Egy  Jehova  Tanúja  hitrendszerét  lebontani  hasonlatos  egy  fa  kivágásához.  A  favágó,  aki  a 
legnagyobb lombkoronát veszi célba, egész nap eredmény nélkül lóbálhatja a fejszéjét. Így van ez a 
kereszténnyel is, aki a kiemelkedő Tanú-tanításokat célozza meg. 

A teológiával és a túlvilággal kapcsolatos Tanú-meggyőződések csábító célpontok a keresztények 
számára,  akik tudják, hogy mit mond a Biblia valójában ezekről  a dolgokról.  De ezeket a hibás  
nézeteket az Őrtorony Társulat tartja fenn, éppen úgy, ahogy a leveleket és az ágakat a fatörzs  
tartja a magasban. 

Amíg  a  favágó  nem  a  törzset  célozza,  hiába  lengeti  a  fejszéjét.  Hasonlóképpen  van  ezzel  a  
keresztény, aki a tanítások feletti vitába bonyolódik Jehova Tanúival. 

Inkább mintsem a végletekig erőltetném a kérdést, egy való életből vett példával fejezem be - egy 



végső pillantást vetve arra, mi történik valójában, amikor egy Jehova Tanújának olyan bibliaverset 
mutatsz, amely ellentmond a meggyőződésének: 

Két hölgy kopogtatott az ajtómon, Őrtorony és Ébredjetek! folyóiratokkal a kezükben. Hagytam, 
hogy  egyikük  magához  ragadja  az  irányítást  és  egy-két  percre  belekezdjen  mondandójába.  A 
felajánlott folyóiratokat visszautasítottam, de megkértem, hogy ha tud, válaszoljon egy kérdésemre 
mielőtt elmegy. Megkérdeztem, hogy: 

"Igaz az, hogy Önök úgy hiszik, a hívők 'nagy sokasága' örökké tartó földi élettel lesz megjutalmazva 
a  mennybemenetel  helyett?  Meg  tudja  nekem  mutatni  a  Bibliában,  hol  említi  az  ezt  a  'nagy 
sokaságot'?" 

"Igen". - válaszolta, gyorsan kinyitva Új világ fordítását - amint jól tudtam - a Jelenések 7:9-nél, ahol 
is  ezt  olvasta:  "Ezek  után  láttam,  és  íme,  egy  nagy  sokaság,  melyet  senki  nem  volt  képes 
megszámolni, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből; és a trón előtt és a Bárány előtt 
álltak, fehér köntösbe öltözve, és a kezükben pálmaágak voltak". 

Amikor felhívtam figyelmét a szövegösszefüggésre, és rámutattam, hogy a "nagy sokaság"-ot Isten 
"trónja előtt állva" ábrázolja a mennyben, mintsem a földön, azt válaszolta, hogy az egész föld Isten 
trónja előtt áll. 

Ezért megkértem őt, lapozzon néhány oldallal arrébb a Jelenések 19-hez, amely szintén a "nagy 
sokaságról" beszél, és megkértem őt, olvassa el az első verset: "Amit ezek után hallottam, olyan 
volt,  mint  egy  nagy  sokaság  harsány  hangja  az  égben.  Ezt  mondták:  "Dicsérjétek  Jahot!  A 
megmentés, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké". 

"Nos, hol található a nagy sokaság?" - kérdeztem. 

"A földön." - hangzott a válasz. 

"Kérem, olvassa el még egyszer!" - mondtam. 

Ezúttal megállítottam őt, miután elolvasta a 'menny'-szót, és ismét megkérdeztem, hol helyezi el a 
vers a "nagy sokaságot". "A földön" - hangzott még mindig a válasz. 

"Mi volt az utolsó szó, amit olvasott?" - kérdeztem. 

"A 'menny'" - ismerte el végül -, "de a 'nagy sokaság' a földön van. Ön nem érti meg - folytatta -,  
hogy nekünk a brooklyni vezetőségünkben vannak olyan férfiak, akik megmagyarázzák számunkra a 
Bibliát.  És  ők  bizonyítani  tudják,  hogy  a  "nagy  sokaság"  a  földön  van;  csak  én  nem  tudom 
elmagyarázni ezt olyan jól." 

És erről van szó! Egy Jehova Tanúja nézheti ugyan a 'menny'-szót a Bibliában, és mégis 'földet' fog 
látni helyette - mivel az Őrtorony Társulat ezt tanítja. 

Ez olyan, mintha a Tanúk egy Őrtorony-színezetű üvegen át néznék a Bibliát, ami megváltoztatja a 
jelentését mindannak, amit olvasnak. 

Vajon leáll-e ugyanez a lelki mechanizmus,  amikor a téma Isten természete, a halál  állapota, a 



keresztények  jövőbeli  reménysége  vagy  bármi  más,  amiben  a  Tanúk  kiképzést  kapnak  a 
királyságteremben zajló összejöveteleken és az Őrtorony-kiadványok oldalain? 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Jehova Tanúival való viták kudarcra ítéltek. Lehetséges a siker, 
ha  a  betegséget  kezeled  és  nem  a  tüneteket,  ha  a  vizet  inkább  a  kazánba  öntöd,  és  nem  a 
radiátorra, és ha a fejszét a fa törzsére veted, és nem a levelekre. Sújts közvetlenül a törzsre, és az  
egész  fa  kidől  -  beleértve  az  összes  fényesen  csillogó  levelet,  amely  elsőként  megragadta  a 
figyelmedet. 

8. Megrendíteni az alapokat

Jehova Tanúi  hitének központi  része -  a legfontosabb tantétel,  amelyen az összes többi  tanítás 
nyugszik - az egyik olyan dolog, amit elsőként meg kell célozni. 

Ez  pedig  az  a  meggyőződésük,  hogy  szervezetük  Isten  kommunikációs  csatornája,  irányadó 
szószólója vagy szócsöve. Mielőtt sikerrel vonhatnád kétségbe az Őrtorony-tanítást, először meg 
kell rendítened az Őrtorony Társulat tekintélyét, amellyel azt tantételt tanítja. 

Továbbá, vannak olyan megközelítések, amelyek működőképesek, és vannak másfajta hozzáállások, 
amelyek  viszont  kudarcra  ítéltek.  Az  egyik  olyan  stratégia,  amivel  a  keresztények  gyakorta 
eredmény  nélkül  próbálkoznak,  hogy  a  bibliai  görög  nyelv  és  a  bibliamagyarázat  elismert 
tekintélyeit  idézik,  rámutatva,  hogy  a  Tanú  bibliafordítás  és  a  szervezet  magyarázata  nem 
megbízható. Ez a hozzáállás nem működik. 

Bár a keresztény elfogadhatja a nagyhírű görög-tudósok és teológusok tekintélyét, Jehova Tanúi az 
ilyen emberekre gyanakodva tekintenek. Nem lévén részei "Isten szervezetének", az ilyen kívülálló 
tekintélyek egyértelműen Sátán szervezetének részét képezik Jehova Tanúi gondolkodásmódjában. 
Ez érthetővé teszi, hogy miért állnak ellen az övékétől eltérő bibliafordításnak és -magyarázatnak. 

Jehova Tanúi gondolkodása szerint Isten szervezete hibátlan kell legyen, és bárki, aki nem ért egyet 
ezzel, az téved - még a tudományos élet vagy a nagyvilág által tiszteletben tartott nagy nevek is. A  
könyvtári  kézikönyvek,  enciklopédiák  és  bibliai  szótárak  mind tévednek,  ha  ellentmondanak  az 
Őrtorony Társulatnak.

9. Hogyan kezdjek hozzá? 

Kezdd  olyan  anyagokkal,  amelyekben  Jehova  Tanúi  megbíznak.  Milyen  nyomtatott  anyagok 
hitelesek  egy Tanúnak,  és milyenek iránt  lesz  bizalommal? Csakis  azok,  amelyeket  az  Őrtorony 
Társulat adott ki. Így ezekkel kell kezdened. 

Olyan  tanítások  bőséges  bizonyítékát  kell  mutatnod  a  Tanúnak  az  Őrtorony-kiadványokban, 
amelyek tévesek. 

De  hogyan  bizonyíthatod,  hogy  ezek  a  tanítások  hamisak,  amikor  a  Tanúk  csak  az  Őrtorony-
kiadványokat fogadják el hitelesnek? Azokat az Őrtorony-kiadványokat kell megmutatnod, amelyek 
bizonyítják, hogy más kiadványok tévesek. 



Ezek  tanításbeli  változtatás,  oda-vissza  történő  pálfordulás,  be  nem  teljesedett  prófécia  vagy 
leplezetlen csalás formáját ölthetik.  A Tanú, azzal  szembesülve, hogy a szervezet két vagy több 
könyve  illetve  folyóirata  ellentmondó  kijelentéseket  tesz,  kritikusan  kell  tekintsen  az  állítások 
megbízhatóságára és arra, hogy a szervezet ilyen ellentmondásokat jelentet meg. 

A  tanításbeli  változtatások  esetében  például  a  szervezet  új  tanítása  ellentmond  a  réginek,  és 
néhány esetben a Társulat kiadványai tulajdonképpen elítélik a régi tanítást. 

Ez méginkább érdekessé válik az oda-vissza történő hitelvi  pálfordulások során, mert a Társulat 
elutasítja az eredeti tanítást, amikor azt egy "új igazsággal" cseréli ki, később azonban visszatér az 
eredeti tantételhez, amelyet nyomtatásban egyszer már elutasított. 

Vagy,  a  be  nem teljesedett  próféciák  esetében,  a  hamis  prófétai  kijelentés  mint  bizonyíték  áll  
szemben  önmagával  a  megjövendölt  időszak  elmúltával.  A  nyílt  csalás  pedig  az  Őrtorony-
kiadványokban gyakran dokumentálható a Társulat más kiadványaival való összehasonlítás során, 
amelyek kimondják az igazságot a szóban forgó témáról. 

Jehova  Tanúi  az  ilyen  bizonyítékra  látszólag  hajlamosak  az  Őrtorony  Társulat  védelmezésével 
reagálni. Ezt automatikusan, mintegy reflexből teszik, attól függetlenül, hogy hisznek-e abban, amit 
csinálnak, vagy sem - igen, sokan, mint valami főiskolai vitakör, szükségét érzik, hogy a szembenálló 
csoporttól jövő minden kihívásra cáfolattal válaszoljanak. 

De magukban - különösen amikor a nap végén álomra hajtják a fejüket - beismerhetik, hogy nem 
megalapozott a védekezésük. És amint az ilyen terhelő bizonyítékok halmozódnak az emlékezetben, 
az végül többet nyomhat a latban, mint a Társulat által beléjük csepegtetett pozitív propaganda. 

10. Kérd meg, hogy segítsen!

Jehova Tanúit arra programozták, hogy NE figyeljenek a szervezetüket kritizáló információra. Egy 
olyan Tanú, akinek megmutatod azt az információt, valószínűleg továbbáll és soha többé nem áll 
szóba veled - hacsak nem használsz különleges módszereket. 

KÉRD meg a Tanút, hogy SEGÍTSEN a kérdéseid megválaszolásában.

Ugyanazzal a folyóirattal a kezedben mondhatod ezt is: 

"Nézze meg ezt! Itt a bizonyíték, hogy a maga vallása egy szekta. Figyelje a bizonyítékot ezeken a 
fénymásolatokon! Nézze! Erről beszéltem!" 

Ez azonban közvetlenül támadja a Tanúk programozását.  Így ő kényszerítve fogja magát érezni, 
hogy elutasítsa azt. 

De így is szólhatsz: 

"Tudna nekem segíteni? Érdekel az ön vallása, így végeztem némi kutatást - a könyvtárban és az 
interneten. Ezek a lapok Őrtorony-kiadványok oldalainak a másolatai, és rengeteg kérdést vetettek 
fel. Tudna nekem segíteni megválaszolni azokat?" 



Ez majdnem bizonyosan kedvező reagálásra fogja indítani az illetőt. Jehova Tanúi hiszik, hogy csak 
náluk vannak meg a válaszok. És arra nevelik őket, hogy segítsenek az embereknek. 

Amikor arra kéred,  hogy SEGÍTSEN megválaszolni  a  KÉRDÉSEIDET,  egy Tanú meg fogja vizsgálni  
azokat a papírokat, amelyek vizsgálatát visszautasítaná egy negatív szembesítés során.

11. Tanításbeli változások

Bizonyítékban nincs hiány, mert ez a csoport többször változtatta meg a tanításait, mint bármely  
más nagy vallás.  Alkalomról-alkalomra jelennek meg új  Őrtorony-kiadványok, amelyek elvetik a 
szervezet tanításait, és új tanításokkal cserélik fel azokat. 

A csoport első ötven éve alatt kiemelkedő figyelmet szentelt az egyiptomi nagy piramisnak, úgy 
hivatkozva arra, mint "Isten kőtanújára", és idő-számítgatásokat valamint próféciákat alapozva a 
piramis belső folyosóinak méreteire. Azután az 1928. november 15-i Őrtorony visszavonta ezt a 
tanítást, mondván, hogy "Ha a piramist nem említi a Biblia, akkor annak tanításait követni annyi, 
mint üres filozófia és hamis tudomány által  vezettetni  Krisztus követése helyett."(341.o.)  És "A 
Sátán tette bele tudományát a halott kőbe, amelyet a Sátán Bibliájának hívhatunk, és nem Isten 
kőtanújának."(344.o.) 

Az  1920-as  évek  végén  és  a  '30-as  évek  elején  a  Társulat  második  elnöke,  Joseph  Franklin 
Rutherford  ("bíró")  sok  más  tanítását  is  elvetette  az  alapító  Charles  Taze  Russell-nek.  Olyan 
tanításokat, amelyeket Rutherford Russell elnöksége alatt - és az ő elnökségének első tíz évében is,  
melyek röviddel Russell 1916-os halálát követően kezdődtek - helyeselt. 

Az  ezen  időszak  alatt  elvetett  tanítások  között  volt  a  karácsony  ünneplése,  a  Jézus  keresztfán 
történt halálában való hit és a helyi gyülekezetekben történő demokratikus egyházvezetés kérdése 
(lásd  a  David  A.  Reed  által  szerkesztett  illetve  írt  Index  of  Watchtower  Errors  és  Answering 
Jehovah's Witnesses Subject by Subject című könyveket, melyeket a Baker Book House adott ki). 

Az  a  vezetés,  amely  egy  egyiptomi  piramisról,  mint  Isten  kőtanújáról  szóló  nézetet  az  Ördög 
bibliájáról szólóvá tudott változtatni, és amely saját szavát egy sereg más témában visszavonta, a 
legtöbb  embernek  elegendő  indokot  jelentene,  hogy  elhagyjon  egy  vallási  szervezetet.  De  a 
leleményes Őrtorony-vezetők egy újabb tantételt honosítottak meg, ami az ilyen változékonyságot 
annak bizonyítékává változtatja át, hogy ez a szervezet Isten szervezete. 

Amikor egy ilyen tanításbeli  változtatást mutatnak nekik, Jehova Tanúi jól begyakorolt reflexszel 
reagálnak, a Példabeszédek 4:18-at idézve: "Az igazságosak ösvénye azonban olyan, mint a hajnal 
világossága, mely egyre világosabb lesz a teljes délig." (Új világ fordítás) 

Arra nevelve, hogy minden tantételbeli változást az "egyre növekvő világosság" egy példájaként 
lássanak, Jehova Tanúi megtanulták ezt úgy tekinteni, mint annak bizonyítékát, hogy ők csakugyan 
Isten  szervezetében  vannak.  Hol  másutt  találhatná  azt  meg  valaki,  hogy  Isten  kiigazítja  a 
vezetőséget és jobb megértésre vezeti őket? 

Ennek ellenére,  megéri  ezeket  a  tanítási  változtatásokat  megmutatni  egy  Tanúnak -  főként,  ha 
mindegyiket  valóságos  Őrtorony-kiadvány  -  oldalakkal  tudod  dokumentálni.  A  legtöbb  Jehova 
Tanúja  teljességgel  tájékozatlan  a  részleteket  illetően,  és  ezen  a  módon  a  régi  tanításokat 



ténylegesen, nyomtatásban, írásszerinti érvekkel igazolva és tanítva látja. A nagy megrázkódtatás  
érzése felébresztheti a Tanút, és hite felülvizsgálatára késztetheti. 

12. Oda-vissza ugrálás

Azonban, hogy a legnagyobb hatást érjük el, szükséges, hogy olyan eseteket mutassunk a Tanúnak, 
ahol az "egyre növekvő világosság" mentsége nem alkalmazható, mert az Őrtorony Társulat egy 
bizonyos  tanítást  saját  maga  visszavont  és  elvetett,  csak  azért,  hogy  évekkel  később  ismét  a 
fordítottját tanítsa és visszatérjen a régen elutasított tanításhoz. 

1975-öt  megelőzően  azt  tanították,  hogy  minden  Jehova  Tanúja  egy  pap.  1975-ben  azután 
visszavonták  ezt,  és  azt  kezdték  tanítani,  hogy  a  tagok  többsége  nem pap,  s  még  a  Kingdom 
Ministry (Királyságszolgálat) című havi kiadvány nevét is megváltoztatták Our Kingdom Service-re 
(A mi királyságszolgálatunk); azután 1981-ben visszatért a régi  tanítás és ismét átkeresztelték a 
kiadványt Our Kingdom Ministry-re (A mi Királyságszolgálatunk). (Magyarul  ezek az elnevezések 
ugyanúgy hangzanak, ezért - az angolban meglévő, papi szolgálatot kifejező 'ministry' által jelzett -  
lényegi különbség sajnos nem érzékelhető számunkra - a ford.). 

Az  1972-es  Organization  (Szervezet)  -  könyv  azt  tanította,  hogy  "a  gyülekezetben  senki  sem 
köszönthet" kiközösített személyeket (172.o., angolban). Az 1975/8-as Őrtorony azután visszavonta 
ezt,  azt  tanítva,  hogy  "Jézus  saját  példája  megóv  minket  attól,  hogy  bizonyos  rabbinikus  írók 
szélsőséges  nézeteit  tegyük  magunkévá",  hogy  ti.  elutasítsuk  az  illetőkkel  való  beszédet  (6.o.). 
Ezután az 1981. szeptember 1-i Őrtorony visszatért az előző nézőponthoz (24-26.o., angolban). 

Eredetileg az Őrtorony Társulat azt tanította, hogy a Róma 13:1-ben szereplő "felsőbb hatalmak" 
vagy "felső hatalmasságok" a világi kormányzatok, de 1929-ben elvetették ezt, mint 'hamis tanítást' 
(Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose - Jehova Tanúi az isteni tervben, 91.o., angolban). Az új 
tanítás  az  volt,  hogy  a  "felsőb  hatalmak"  Isten  és  Krisztus.  Évtizedekkel  később azonban újból 
elővették  a  régi  tanítást,  úgyhogy  Jehova  Tanúi  most  azt  mondják,  hogy  Róma  13:1  a  világi 
kormányzatokra vonatkozik (Őrtorony, 1980. május 15., 4.o., angolban). 

Vajon  feltámadnak-e  a  szodomabeli  férfiak?  A  Társulat  válasza  sorrendben  a  következő:  'igen' 
(Őrtorony, 1879. július, 8.o., angol), 'nem' (Őrtorony, 1952. június 1, 338.o., angol), 'igen' (Őrtorony, 
1965. augusztus 1., 479.o., angol), 'nem' (Őrtorony, 1988. június 1., 31.o., angol), 'igen' (Insight on  
the Scriptures/Éleslátás az Írásokból, 1988., 985.o., angol), 'nem' (Revelation:Its Grand Climax At 
Hand/A  Jelenések  nagyszerű  csúcspontja  közel,  1988.,  273.o.,  angol).  Amint  a  Mi 
Királyságszolgálatunk (1989. december, 7.o., angol) rámutat, az Örökké élhetsz Paradicsomban a 
földön című könyv korábbi kiadása azt mondta, 'igen', de ugyanezen könyv későbbi kiadása már 
azt, hogy 'nem' (178-179.o.) 

Azon lesújtó hatás tudatában,  amivel  az ilyenfajta információ lehet követői  hitére,  az Őrtorony 
Társulat  vagy  megpróbálja  elfedni  a  tényeket,  vagy  tagadja,  hogy  a  változtatások  egy  előző 
nézőponthoz való visszatérést jelentenek: 

Jehova  látható  szervezete  időnként  olyan  magyarázatokat  közöl,  amelyek  mintha  
helyesbítenének korábbi nézeteket. De ez valójában nem így van. Talán ahhoz lehetne  
hasonlítani,  amit  hajózási  körökben  úgy  hívnak:  "lavírozás".  A  vitorla  megfelelő  
kezelésével  a  hajósok  a  hajót  jobbról  balra,  előre,  hátra  irányíthatják,  de  



mindenképpen a cél irányába haladnak? (Őrtorony, 1982/11., 19.o.)

Mégis, egy alapos vizsgálat felfedi, hogy ezek közül az oda-vissza ugrások közül sok a korábbi nézet  
teljes visszavonását jelenti, nem pedig valamiféle előre haladó irányváltoztatásról van szó. Miért  
van jelen a tanításban ez az álhatatlan változékonyság, mely az "igazságot" ma bizonygatja, holnap 
azonban mint "hibát" megtagadja,  aztán mint "új  igazság"-hoz a következő nap ismét visszatér 
hozzá, hogy újból hasznosítsa azt?
 
Amikor a korai időszakban a szervezet egy ember vezetése alatt állt, Joseph Franklin Rutherford 
szemmel  láthatólag  hatalma  megszilárdulására  várt,  mielőtt  elődje  tanításainak  jó  részét 
félredobta. Ezt követő néhány lépése pedig egyértelműen stratégiai jellegű volt, hogy ti. elszigetelje 
követőit az ellenkező nézetektől,  aminek következtében szilárdabb hatalomhoz jutott. 1942-ben 
bekövetkező  halála  vezető  pozícióba  juttatta  Nathan  Knorr  és  Fred  Franz  csoportját,  ők  pedig 
folytatták a tanítások és módszerek saját kedvük szerint való megváltoztatását. 

A Vezető Testület  volt  tagja,  Raymond Franz Crisis  of  Conscience (A lelkiismeret  válsága)  című 
könyvében feltárja,  hogy  egy  -  a  harmadik  elnök,  Nathan Knorr  elleni  -  valóban merész  akció 
hogyan  eredményezte  azt,  hogy  egy  új  eljárást  vezettek  be:  ettől  kezdve  minden  tanításbeli 
változtatáshoz a Vezető Testület kétharmados szavazati  többsége volt  szükséges.  Attól  fogva az 
esetek nagy többségében a konzervatívok kerekedtek felül a liberálisokon, akik csak a '70-es évek 
közepén  tudtak  egy  rövid  időre  előtérbe  kerülni,  de  csak  amíg  egy  tisztogatás  révén  el  nem 
hallgattatták őket. 

Amikor az oda-vissza történő tantétel-változtatással szembesült, néhány Tanú kezdte megérteni az 
Őrtorony  Társulat  vezetésének  politikai  természetét,  amely  távol  áll  attól  az  Isten  általi 
"teokratikus" uralomtól, melyet a szervezet a maga számára igényel. 

Ez  a  cik-cakkos  útvonal  azt  jelenti,  hogy  Jehova  Tanúi  "ide-oda  sodródnak  a  tanítás  minden 
szelében", illetve "örökösen változtatva a nézetünket arról, hogy mit hiszünk, mivel valaki mondott 
nekünk valami eltérőt, vagy ügyesen hazudott nekünk, és úgy állította be a hazug hangot, mintha 
az igazságé lenne." - Efézus 4:14 (Új világ fordítás+Living Bible) 

"AZ  ÉLETÉRT  FOLYÓ  VERSENY"  "nem  cikcakkban  fut"  -  Őrtorony,  1992.  augusztus  1.,  17.o.  A 
szervezet ezt mondja: 

Látva az életért folyó sikeres versenyhez szükséges fáradhatatlan erőfeszítést, Pál így  
folytatta: "Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem  
levegőt vagdos" (1Korinthus 9:26). ? A "nem bizonytalanra" futni kifejezés tehát azt  
jelenti,  hogy  minden  megfigyelő  számára  teljesen  nyilvánvaló  kell  legyen,  hová  is  
igyekszik a futó. A The Anchor Bible fordítása szerint:  "nem cikcakkban futni". Ha a  
tengerparton le- és felfelé kanyargó, olykor körbejáró, sőt időnként visszafelé haladó  
lábnyomokat látsz, aligha gondolod, hogy az illető futott, s főleg azt nem, hogy valami  
elképzelése  volt  arról,  merre  igyekszik.  De  ha  hosszú,  egyenes  vonalat  alkotó  
lábnyomokat  látsz,  amelyben  az  egyenletesen  elhelyezkedő  lábnyomok  mindig  
megelőzik egymást, arra a következtetésre jutsz, hogy a lábnyomok olyan személyhez  
tartoznak, aki pontosan tudja, hová tart. (Őrtorony, 1992. augusztus 1., 17.o.)

Mégis, amikor az Őrtorony-szervezet saját nyomait vizsgáljuk, mit találunk? Pontosan azt, amit a 
Biblia  elítél:  egy  cik-cakkos  útvonalat.  (vö.  Őrtorony,  1981.  december  1.,  27.o.,  angolban; 



szemléltetése, a "Lavírozás a szélben", egy cik-cakk - folyamatot mutat be). 

13. Beteljesületlen próféciák 

Az Őrtorony Társulat történetében hosszú sora van azoknak a bejelentett próféciáknak, amelyeket -  
miután  azok  hamisnak  bizonyultak  -megváltoztattak.  Hivatkozások  tucatjait  idézhetnénk  és 
dokumentálhatnánk, de néhány is elegendő az állítás igazolásához.

Az 1920-as Millions Now Living Will Never Die (Milliók élnek most, akik sosem fognak meghalni) 
című brosúra kijelenti:

...azt  remélhetjük,  hogy az  1925-ös  év  az  Izráel  halálból  feltámasztott  hithűségesei  
visszatérésének  tanúja  lesz  ?  Ezért  bizakodóan  várjuk,  hogy  1925  Ábrahámnak,  
Izsáknak, Jákóbnak és a hithű ószövetségi prófétáknak a visszatérését jelzi majd. (89-
90. old. (angolban) 

Ez természetesen nem következett be.

Az 1960-as évek kezdetén a Társulat kiadványainak számos fejtegetése az 1975-ös évre mutatott 
előre:

Ez a hetedik nap, Isten nyugalomnapja, közel 6000 évet ment előre, és még hátra van  
Krisztus 1000 éves uralkodása, mielőtt ennek a napnak vége lesz (Jelenések 20:3,7). Az  
emberi  létezésnek  ez  a  hetedik  1000  éves  időszaka  egy  nagy  szombatnaphoz  lesz  
teljesen  hasonló.  ?  Mely  évben  jönne  el  akkor  az  ember  létezése  és  Isten  
nyugalomnapja első 6000 évének vége? Ez az év 1975. (Ébredjetek!, 1966. október 8.,  
19. old. (angolban)

Az 1968. augusztus 15-i Őrtorony megemlíti, hogy lehet némi késedelem az emberiség első hatezer 
évének 1975 őszén bekövetkező vége és a világ vége között - az Ádám és Éva teremtése közötti  
időszakkal összhangban - de biztosít róla, hogy ez csak néhány hetet vagy hónapot jelent, nem 
pedig éveket:

Vajon ebből a tanulmányozásból arra a megállapításra kell jutnunk, hogy Armageddon  
csatája  teljesen  véget  ér  1975  őszén  és  Krisztus  rég  várt  ezeréves  uralma  akkor  
megkezdődik? Lehetséges,  de várjuk meg,  hogy meglássuk,  mennyire  vág egybe az  
ember  létezésének  hetedik  ezeréves  időszaka  Krisztus  szombathoz  hasonló  ezeréves  
uralmával.  Ha  ez  a  két  időszak  párhuzamosan  halad  egymással  a  naptári  évek  
szempontjából, akkor ez nem csupán véletlenül történik, hanem Jehova szeretetteljes és  
időszerű szándékából? Lehet, hogy csak néhány hét, vagy hónap különbségről van szó  
és nem évekről. (1968. augusztus 15.) 

Ilyen jóslatok késztették Jehova Tanúit, hogy azt higyjék, a vég 1975 vége vagy 1976 eleje táján jön 
el.

A  legnagyobb  hatást  valószínűleg  a  legújabb  prófétikus  kudarc  tette  Jehova  Tanúira:  az  1995. 
november  1-i  Őrtoronyban 'új  igazságok'  változtatták  meg a  Tanúk  hitnézeteit  a  "nemzedékre, 
amely látta 1914 eseményeit" vonatkozóan. Az 1995. november 8-i Ébredjetek! pedig felhagyott a 



folyóirat régóta hangsúlyozott próféciájával.

Az 1940-es évek vége óta az Ébredjetek! folyóirat minden szám második oldalán azzal kecsegtetett, 
hogy  "reményt  nyújt  egy  igazságos  új  világ  létrehozása  iránt".  1964-ben  azután  ezt  azzal  a  
gondolattal  kötötte össze, hogy ez "ebben a nemzedékben" fog megtörténni:  "biztos reményét 
fejezi ki Isten igazságos új rendszerének létrehozása iránt ebben a nemzedékben."

1975-től ez többé már nem az Ébredjetek! folyóirat, hanem a Teremtő ígérete volt: "? a Teremtő 
azon ígérete iránt, amely szerint egy békés és biztonságos új világ jön létre, mielőtt elmúlik ez a  
nemzedék, amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek" - 1975. január 8.

Nagyon komoly lépés volt hozzátenni azt a kifejezést, hogy "a Teremtő ígérete", mivel ez azt jelenti,  
hogy  az  Őrtorony Társulat  (a  folyóirat  kiadója)  most  a  Teremtő -  Isten -  nevében jövendölt.  A 
Teremtő a Bibliában óva int attól, hogy ezt anélkül tegyük, hogy erre utasítást kaptunk volna Tőle:

Ha pedig egy próféta elbizakodottan olyan igét mond az én nevemben, amelyet nem  
parancsoltam neki, vagy ha más istenek nevében szól,  az a próféta haljon meg! De  
gondolhatnád magadban: Miről ismerjük meg, hogy nem az Úr mondott egy igét? Ha  
egy próféta az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be:  
azt az igét nem az Úr mondotta, hanem a próféta mondta elbizakodottságában; ne félj  
tőle! (5Móz 18:20-22) 

Valóban parancsolta a Teremtő azt mondani a Társulatnak, hogy Ő egy új rendszer eljövetelét ígérte 
"mielőtt  elmúlik  az  a  nemzedék,  amely  tanúja volt  az  1914-es  eseményeknek"?  Más helyen a  
Társulat pontosan meghatározta, hogy mit ért "az a nemzedék" alatt:

Jézus  nyíltan  beszélt  azokról,  akik  elég  idősek  voltak  ahhoz,  hogy  értelemmel  
tanúskodjanak arról, hogy mi történt, amikor elkezdődtek az "utolsó napok. ? Még ha  
feltételezzük  is,  hogy  ennek  a  korszaknak  a  15  évesnél  fiatalabbjai  eléggé  jó  
felfogóképességgel  rendelkeztek  volna  ahhoz,  hogy  átlássák  az  1914-ben  történtek  
jelentőségét,  ez  mindennek  ellenére  "ennek  a  nemzedéknek"  a  legfiatalabbjait  
napjainkra  közel  70  évesnek  mutatná  ?  Jézus  azt  mondta,  hogy  ennek  a  gonosz  
világnak vége lesz, mielőtt ez a nemzedék semmivé lesz a halálban. (Ébredjetek!, 1968.  
október 8., 13-14. old.) 

1982-ben az Őrtorony Társulat megváltoztatta az Ébredjetek! 2. oldalán szereplő jövendölést, hogy 
ugyanazt a gondolatot tartalmazza 1914-gyel kapcsolatban. Ez többé már nem egy homályos "mi 
generációnk"  volt,  amely  meg fogja  látni  a  világ  végét,  hanem a  nemzedék,  amely  látta  1914 
eseményeit: "a Teremtő azon ígérete iránt, amely szerint egy békés és biztonságos új rendszer jön 
létre, mielőtt elmúlik az a nemzedék, amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek." (1982. január  
8.)

Csaknem azonos megfogalmazással ismétlődött meg ugyanez a jövendölés az Ébredjetek! minden 
számában 1987. január 8-ig, amikor a nyilatkozat új formátumban átkerült a negyedik oldalra. Attól 
a  számtól  kezdve az  1914-es nemzedékről  szóló jövendölést  teljesen elhagyták.  Majd az  1988. 
március  8-i  szám negyedik  oldalán  visszaállították  azt:  "?  a  Teremtő azon ígérete  iránt,  amely 
szerint egy békés és biztonságos új világ jön létre, mielőtt elmúlik az a nemzedék, amely tanúja volt 
az 1914-es eseményeknek" - és ez a megszövegezés jelent meg 1995 októberéig.



Akkorra  azonban  a  nemzedék,  amely  látta  1914  eseményeit,  jórészt  eltűnt.  Mindaz,  ami 
megmaradt,  egy  viszonylag  csekély  számú  túlélő.  90-es  éveik  végét  taposó,  közel  száz  éves 
emberek.

A prófécia nyilvánvaló módon nem teljesedett. Ezt, mint szellemi eledelt nyomtatni folyamatosan 
Jehova Tanúi számára, olyan volt, mintha a húst vagy a tejet jóval a csomagoláson lévő "minőségét  
megőrzi" - dátum után szolgálnák fel. Mint valami romlott étel, az érvénytelenné vált jövendölés 
szaglani kezdett.

A brooklyni vezetők végül is az 1995. november 8-i Ébredjetek! - ben lecserélték azt, s visszatértek  
az 1964 előtt használt kifejezésmódhoz. Az Ébredjetek! most kijelenti, hogy "megerősíti a bizalmat 
a Teremtő azon ígérete iránt, melyet egy békés és biztonságos új világra tett, amely hamarosan 
felváltja a dolgok jelenlegi gonosz, törvénytelen rendszerét."

Valójában a minden Ébredjetek! 4. oldalán ott lévő prófécia úgyszólván csak a jéghegy csúcsa. Ez 
egy hamisnak bizonyuló bibliaértelmezés kronológiai rendszerének legszembetűnőbb része.

Ezidáig  a  hitelvek  változása  során  ez  helyesbítés  -  ami  éppen  hogy  elkezdődött  -  a  
legfigyelemreméltóbb.  Az 1995.  október 15-i  Őrtorony (22-23.o.,  angol)  módosítja  az  Őrtorony 
Társulat arról szóló értelmezését, hogy Krisztus - a Máté 25:31-33-ban szereplő események szerint - 
mikor ül le elválasztani a juhokat a kecskéktől. 

A  folyóirat  a  folyamatból  -  ami  akkor  kezdődött,  amikor  Krisztus  állítólagosan  láthatatlanul 
visszatért és király lett 1914-ben - egy azzal kapcsolatos jövőbeli eseménnyé alakítja át ezt, amikor 
Ő Armageddon csatájában megítéli az emberiséget. 

A  Társulat  a  régi  tanítást  az  1982-es  Örökké  élhetsz  paradicsomban  a  földön  című könyvében 
világosan bemutatta.

Igen, mióta Krisztus visszatért és leült égi trónjára, az egész emberiség ítélet alatt áll? A  
jelenlegi ítéletnapon történik az emberek kettéválasztása: a "kecskék" Krisztus balkeze  
felé, a "juhok" Krisztus jobb keze felé kerülnek. (183. old.) 

Az 1995. október 15-i  Őrtorony elveti ezt az értelmezést, és egy újjal helyettesíti:

Vajon  e  példázat  arra  az  időre  vonatkozik,  amikor  Jézus  1914-ben  leült  királyi  
hatalomban,  mint  ahogy  hosszú  időn  át  értettük?  ?  a  példázat  a  jövőre  mutat,  
mégpedig  arra  az  időre,  amikor  az  Emberfia  eljön  dicsőségében.  Leül  majd,  hogy  
ítélkezzen ? A juhokról és kecskékről szóló példázat ilyenfajta értelmezése azt mutatja,  
hogy  a  juhokat,  illetve  a  kecskéket  érintő  ítélethozatal  a  jövőben  fog  megtörténni.  
Azután kerül rá sor, hogy a Máté 24:29, 30-ban említett "nyomorúság" (Úf) kitör, és az  
Emberfia "eljő az ő dicsőségében"  (22-23. old.)

Itt kettős változás jelenik meg. A Társulat úgy értelmezi újra a Máté 25:31-32-t, hogy egyrészt

1. Krisztus  trónraülése  nem 1914-es  királyként  való  eljövetelére  vonatkozik  -  miként  azt  a 
Társulat sokáig tanította - hanem, hogy bíróként ül le az eljövendő nagy nyomorúság alatt. 
Másrészt 

2. a juhok és a kecskék szétválasztása szintén egy jövőbeli  esemény -  mégha Jehova Tanúi  



sokáig azt tanították is, hogy az ő prédikálómunkájuk váltotta valóra ezt az elválasztást az 
elmúlt század nagy részében. 

Még jelentősebb az a változás, amit az Őrtorony 1995. november 1-jei számában vezettek be. A 17-
19.  oldalakon  a  folyóirat  megváltoztatja  a  Társulat  Jézusnak  a  Máté  24:34-ben  lévő  szavaira 
vonatkozó értelmezését: "Bizony, mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg 
mindez meg nem történik." (Öf) 

A  17.  oldalon  beismeri,  hogy  "Jehova  népe  időnként  találgatásokba  bocsátkozott  a  "nagy 
nyomorúság" kitörésének idejét illetően, sőt még annak számítgatásával is összekapcsolta ezt, hogy 
milyen hosszú egy nemzedék életideje az 1914-től kezdődő időben." Ehelyett most azt mondja:

A  "nemzedék"  kifejezés,  ahogyan  Jézus  használta,  nem  szolgál  szabállyal  az  
időmérésre, ehelyett mindenekelőtt egy meghatározott történelmi időszak egy időben  
élő embereire utal, s velük együtt az ő sajátosan jellemző vonásaira. (17. old.) 

Ez az új értelmezés elveti azt a gondolatot, hogy a világ véget ér azok életében, akik látták 1914 
eseményeit.  Jézus  ehelyett  időbeli  megkötés  nélkül  egy  "gonosz  nemzedékről"  beszélt  -  olyan 
emberekről,  akik  látják  láthatatlan  jelenlétének a  jelét,  de  elmulasztják,  hogy  Jehova Tanújává 
váljanak.

Ezért Jézus próféciájának mai, végső beteljesedésében az "ez a nemzedék" megjelölés  
nyilván azokra a földi népekre vonatkozik, amelyek látják ugyan Krisztus jelenlétének a  
jelét, de nem teszik jobbá útjaikat. (19. old.) 

HALÁLRA UNTAD MÁR MAGAD?
Igen, a Jehova Tanúi eléréséhez szükséges információ unalmas lehet. De gondolj arra, hogy 
ez olyan dolog, mintha azért tanulnál kínaiul, hogy elvidd az evangéliumot Kínába.

Az 1914-es nemzedékkel kapcsolatosan legutóbb feladott tanítás valóban egy hamis próféta által 
elmondott hamis prófécia? Vagy pusztán annak példája, ahogy a hűséges keresztények buzgalmat 
tanúsítanak Krisztus visszatérése iránt?

A korábban már idézett 5Mózes 18:20-22 segít a kérdés eldöntésében. Kijelenti, hogy akkor kell a  
próféta szavait elutasítanunk, amikor "az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem 
teljesedik be." 

A jövendölés nyilvánvalóan nem teljesedett  be,  és így az  Őrtorony Társulat  most leállt  ezzel  a  
jóslással. 

"Az Úr nevében" mondták a jövendölést? Igen, mivel az mint a "Teremtő ígérete" lett bemutatva. 
Az Őrtorony mondta másutt:

Akik meg vannak győződve arról, hogy az Őrtorony ember véleményét vagy kijelentését  
publikálja, azok annyi időt se vesztegessenek rá, hogy belenézzenek? Akik hiszik, hogy  
Isten az Őrtornyot olyan eszköznek használja, amelyen keresztül kommunikál a népével,  
vagy amelyen keresztül a próféciáira hívja fel a figyelmét, azoknak hálás szívvel kell  
tanulmányozniuk az Őrtornyot? (Őrtorony, 1942. január 1., 5. old. (angol))

Még újabban az  Őrtorony Társulat  úgy próbálta elkerülni  a  "hamis próféta" -  címkét,  hogy azt 



mondta, Jehova Tanúi nem Isten nevében prófétáltak. "Soha nem mondták: 'Ezek Jehova szavai'." 
(Ébredjetek! 1993. március 22., 4.o.)

Az Őrtorony Társulat azonban ténylegesen, mint Jehova Jézus Krisztuson keresztül adott prófétai 
szavát írta le azt a jövendölést, hogy az 1914-es nemzedék látni fogja a véget.

Jehova prófétai szava Jézus Krisztus szájából így hangzik: "Semmiképpen nem múlik el  
ez a[z 1914-es] nemzedék, amíg mindezek meg nem történnek" (Lukács 21:32). Jehova  
pedig, aki az ihletett és tévedhetetlen prófécia forrása, e viszonylag rövid időn belül is  
be tudja teljesíteni.
...
Ahogyan  Jézusnak  a  Jeruzsálemre  vonatkozó  jövendölései  az  i.sz.  33-tól  számított  
nemzedék  idején  belül  beteljesedtek,  ugyanúgy  a  vég  idejére  szóló  jövendölései  is  
beteljesednek még az 1914-es nemzedék életén belül.
...
Igen, élve megláthatod ennek az ígért új rendnek az eljövetelét, az 1914-es nemzedék  
még  ma  élő  tagjaival  együtt,  vagyis  azokkal,  akik  élni  fognak  még  abból  a  
nemzedékből,  amely  el  nem  múlik.  (Őrtorony,  1984/19.,  23-25.  old.  (A  []  -be  tett  
kifejezés ['1914-es'] az angol eredetiben is így van.))

Az  Őrtorony  Társulat  tehát  megfelel  az  5Mózes  18:20-22  hamis  prófétáról  szóló  leírásának.  A 
Társulat Isten nevében jövendölt, és a jövendölés nem következett be. 

Ez a  hamis prófécia csak egykori  bűn volt? Nem, mivel  a jövendölés az évek során ismételten 
megjelent  nemcsak  az  Ébredjetek!  folyóirat  impresszumában,  hanem  más  helyeken  is  -  néha 
egészen csekély különbségekkel, melyek azt jelezték, hogy milyen gondolatok adódtak a témához 
számos alkalommal:

...  az  1914-ben  élő  nemzedékből  néhányan  meg  fogják  látni  Jézus  Krisztus  
próféciájának és a pusztulásnak a jelentős beteljesedését... (Ébredjetek!, 1973. október  
8., 19. old.)

Melyikre  gondolt  Jézus?  Így  tehát,  amikor  napjainkban  kell  alkalmaznunk,  a  
"nemzedék" kifejezés logikusan nem alkalmazható az első világháború alatt született  
csecsemőkre. Krisztus követőire és azon más személyekre alkalmazható, akik képesek  
voltak megfigyelni azt a háborút, valamint a többi dolgot, ami Jézus összetett "jelének"  
a  beteljesedéseként  következett  be.  Néhányan  ezek  közül  a  személyek  közül  
"semmiképpen  nem  múlnak  el",  amíg  meg  nem  történik  mindaz,  amit  Krisztus  
megjövendölt,  beleértve  a  dolgok  jelen  gonosz  rendszerének  a  végét.  (Őrtorony,  
1979/11., 29-30. old.)

Mi hát akkor a "nemzedék", amely "semmiképpen nem múlik el, míg ezek a dolgok meg  
nem  történnek"?  Ez  nem  egy  időszakra  vonatkozik,  mint  ahogy  sokan  magyarázni  
próbálják 30, 40, 70, sőt 120 évre; sokkal inkább emberekre utal, azokra az emberekre,  
akik "a szorongató fájdalmak kezdetekor" élnek, amely erre az elítélt világrendszerre  
jön. Azoknak az embereknek a nemzedéke ez, akik látták a katasztrófális eseményeket,  
amelyek  robbanásszerűen  előjöttek  az  első  világháború  kapcsán  1914-től  fogva.  
...
És  ha  e  világ  gonosz  rendszere  fennmarad  még  a  századfordulóig,  ami  nagyon  



valószínűtlen, tekintettel a világ irányvonalára és a Biblia próféciájának teljesedésére,  
még  mindig  lennének  életbenmaradottak  az  első  világháború  nemzedékéből.  
Mindazonáltal  az  a  tény,  hogy  a  számuk  apad,  újabb  jele  annak,  hogy  "a  dolgok  
rendszerének befejezése" gyorsan halad a vége felé. ? Igen, volt az embereknek egy  
nemzedéke, amely 1914-ben élt és amely egy viszonylag nyugodt korszakból látta a  
nagyobb történelmi változásokat... Boldogok lehetünk ezért, mert Jézus biztosít minket,  
hogy  lesznek  túlélők  "1914  nemzedékéből"  -  vagyis  ez  a  nemzedék  nem  múlik  ki  
teljesen -  mikor a "nagy nyomorúság" lehúzza a függönyt e gonosz világrendszerre.  
(Őrtorony, 1981/8., 28-29. old.)

Jézus  a  "nemzedék"  szót  sokszor  használta  különböző  szituációkban  és  eltérő  
jelentésekben. Nos, mit értett Jézus a "nemzedék" szón, amikor azt mondta, hogy "ez a  
nemzedék semmiképpen el  nem múlik"? A nemzedéknek azonban minden bizonnyal  
inkább  emberekhez  vagy  eseményekhez  kell  kapcsolódnia,  s  nem  annyira  rögzített  
(konkrét) időponthoz.
...
...annak a nemzedéknek a csecsemői ma már hetven vagy hetven egynéhány évesek.  
Azok  pedig,  akik  már  1914-ben  éltek,  jócskán  benne  vannak  a  80  vagy  90  éves  
korukban, sőt egyesek már száz évüket is elérték. De még milliók élnek ma is abból a  
nemzedékből! És egyesek közülük "semmiképpen ki nem halnak, míg mindezek meg  
nem történnek". (Őrtorony, 1984/19., 20-21. old.)

Az ítélet tehát annak a nemzedéknek az idején belül fog bekövetkezni, amely látta e  
Jézus által megjövendölt időszak első jeleit. ? ez az időszak 1914-ben elkezdődött. Isten  
ítéletvégrehajtásának  még  az  1914-es  nemzedék  teljes  kihalása  előtt  meg  kell  
történnie. (Őrtorony, 1987/21., 29-30. old. )

egy  békés  és  biztonságos  új  világ,  mielőtt  elmúlik  a  nemzedék,  amely  látta  1914  
eseményeit...  A  héberek  ...hetvenöt  évet  számoltak  egy  nemzedékre,  napjainkra  az  
1914-es nemzedék többsége eltűnt ...Jézus szavai beigazolódnak: 'nem múlik el ez a  
nemzedék  addig,  amíg  mindez  meg  nem  történik'.  Ez  még  egy  indok  arra,  hogy  
elhigyjük, Jehova tolvajszerű napja közeleg. (Ébredjetek!, 1988. április 8., 4, 14. old.)

Valójában a jövendölések alkotásának ez "az 1914-es nemzedékre" vonatkozó esete nem az első 
volt,  amit  az  ŐrtoronyTársulat  véghezvitt.  Évekkel  1914 előtt  jelent  meg az  Írástanulmányok 4. 
kötete, amelyben egy évszázadnyi "nemzedéket" számítottak "1780-tól, az első jel időpontjától" 
kezdődően, beleértve abba

A  begyűjtés  idejét,  mely  1874  októberében  kezdődött;  a  Királyság  szervezetét  és  
alkalmazását a mi Urunk, mint Király által az ő nagy hatalmából, 1878 áprilisában; a  
nyomorúság idejét,  avagy a "harag napját",  amely  1874 októberében kezdődött  és  
1914 októberében ér véget. (1908-as kiadás, 604. old. (angolban)

Egy másik lehetőség a Máté 24:34-ben lévő "nemzedék" számítására, hogy az 36 és fél évet ível át, 
mint  egy  "1878-tól  1914-ig  tartó  nemzedék"  (uo.  605.o.).  Érdekes  módon,  a  Társulat  hasonló 
problémákkal került szembe, miután az időhatárok lejártak és a próféciák hamisnak bizonyultak. A 
"nemzedék"  hosszát  átalakították,  hogy  hozzáigazítsák  a  későbbi  átértelmezésekhez,  bizonyos 
értelemben  hasonlóan  az  1970-es  és  '90-es  években  történt,  újabb  keletű  módosításokhoz. 
Ugyanennek  az  Írástanulmányok-kötetnek  a  későbbi  kiadásait  tehát  a  dátumok  terén  történt 



változtatásokkal nyomták újra. Például a fenti utalásokban (604.o.) szereplő "véget ér majd 1914 
októberében"  -  szavakat  bizonyos  későbbi  kiadásokban  "befejeződnek  majd  1915  táján"  -  ra 
változtatták. 

A fent idézett  dokumentumok sokaságát adtuk ki  újból  az  "1914 Generation" Prophecy Proves 
False című brosúránkban, amely megtalálható a www.cftf.com - weboldalon, vagy a kiadó címén.

14. Az evangélium átadása

Az evangélium - úgy megfogalmazva, ahogyan egy Tanú megérti

Amikor  Jézus  Krisztus  az  ennek  a  gonosz  világnak  a  végéhez  vezető  eseményekről  beszél, 
figyelmeztet, hogy "Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek." (Máté 24:11, Öf.) 

Vajon  azt  tanácsolja,  hogy a  hívők  az  ilyen  hamis  prófétákat  kövessék,  hűségesen ragaszkodva 
hozzájuk, mialatt egyik be nem teljesedett próféciájuk a másikat követi, abban reménykedve, hogy 
végül is majd kijavítják azokat? Távolról sem! Jézus inkább úgy figyelmeztet, hogy "Vigyázzatok,  
hogy meg ne tévesszen valaki titeket!" (Máté 24:4, Öf.). 

Ha  az  Őrtorony  Társulat  egy  megtévesztő  hamis  próféta,  akkor  hová máshova fordulhatnak  az 
egyes Jehova Tanúi kinyilatkoztatott szellemi vezetésért? 'Kihez mehetnénk?' Senkihez - hangzik az 
Őrtorony  Társulat  folytonos  ismétlés  által  minden  egyes  Tanúba  belesulykolt  válasza.  A  mi 
szervezetünk az egyetlen út, az egyetlen igazság, az egyetlen élet. A dolgok ilyen nézete nagyon 
nehézzé  teszi  Jehova  Tanúinak,  hogy  elhagyják  a  szervezetet  -  és  nagyon  zavaróvá,  valamint 
rémisztővé azoknak, akik elhagyják. 

Azok az írásszövegek, amelyeket az Őrtorony Társulat magára alkalmaz, valójában Jézus Krisztusra, 
Isten fiára  vonatkoznak.  Jézus  az  Egyetlen,  akihez a  tanítványok szóltak,  amikor  megkérdezték: 
"Uram, kihez mennénk? Örök élet beszédei vannak nálad; mi pedig elhittük és megismertük, hogy 
te vagy az Isten Szentje." (János 6:68-69, Úvf.) 

Nem beszéltek szervezetről. 

És "az Igazság" sem egy szervezet. Az Írás Jézust magát azonosítja, mint "az út, az igazság és az 
élet". (János 14:6, Öf.) 

Jézus  nem  azt  tanította  -  miként  az  Őrtorony  Társulat  teszi  -,  hogy  az  embereknek  "Jehova 
szervezetéhez  kell  jönniük  megmentésért"  (Őrtorony,  1981.  november  15.,  21.o.,  angol).  Azt 
mondta inkább: "Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." (Öf.). 

Az üdvösség útja, amit Jézus hirdetett, nem szervezeti tagságon vagy az Írások pontos ismeretén 
keresztül vezetett - noha utóbbiak megnyitják azt. Az emberek személyesen Jézushoz jöttek, hogy 
életet nyerjenek. 

Az új szövetség hatálya alatt nem lehet más út az Atyához, csak Jézuson keresztül. Isten elküldte 
Fiát a földre, hogy az beteljesítse a Jeremiás 31 "új szövetség"-próféciáját. Ez alatt az új szövetség  
alatt "mindnyájan ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbig - ez Jehova kijelentése. 
Mert megbocsátom vétküket, és bűnükről nem emlékezem meg többé." (34. vers, Úvf.) 



Jeremiás  nem  csak  egy  maroknyi  első  századi  embernek  kínálta  az  új  szövetséget.  Az  inkább 
Istennek az emberekhez való viszonya attól az időtől kezdve. 

Pál Istennel való kapcsolata az Ő Fián keresztül például akkor kezdődött, amikor Jézus megjelent 
Pálnak a damaszkuszi úton. Később Pál beszélt arról az esetről, amikor "az Úr mellettem állt, és  
erőt öntött belém" (2Timóteus 4:17, Úvf.), és az Úrnak az ő "testébe adatott töviséről" (2Korintus 
12:7-9). 

Mint buzgó zsidónak, Pálnak volt egyfajta kapcsolata azelőtt Istennel,  de csak igen távoli.  Most 
mint keresztény, ő valóban ismerte Istent. 

István bírói tárgyalása idején egy látomásban látta Jézust. Valamivel később, miután a tárgyalás 
véget ért és kivitték a városon kívülre, István Jézushoz kiáltott. "Amikor megkövezték Istvánt, az így 
imádkozott:  'Úr  Jézus,  vedd  magadhoz  lelkemet'.  Azután  térdre  esett,  és  hangosan  felkiáltott: 
'Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt'." (Apcsel 7:59-60, Öf.) 

Nincs arra való utalás, hogy a korábbi látomás ismétlődött volna meg. István inkább folyamatos 
kapcsolatban volt Jézussal, és szabadnak érezte magát arra, hogy Hozzá forduljon. 

Vajon Pál és István helyzete egyedülálló volt, mivel személyes kapcsolatuk volt Isten Fiával, amikor 
Jézushoz kiáltottak a szükség idején? Kétségkívül nem, mivel Pál úgy írja le a keresztényeket, mint 
"akik a mi Urunk, Jézus Krisztus nevét hívják segítségül minden helyen". (1Korintus 1:2, Úvf.) 

Jézus  ígéretet  tett  erre  a  tanítványaival  való  folyamatos  kapcsolatra:  "Mert  ahol  ketten  vagy 
hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." (Máté 18:20, Úvf.) 

Valójában Jézus ígéretét bírjuk, hogy "Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám, és én  
is szeretni fogom őt, s világosan megmutatom neki magamat. ? és az én Atyám szeretni fogja őt, és 
elmegyünk hozzá, és lakóhelyet készítünk magunknak nála." (János 14:21-23, Úvf.) 

A The Living Bible parafrázis más szavakkal így adja ezt vissza: "Amikor ismét visszatérek az életbe ? 
Egyedül azoknak fogom magam megmutatni, akik szeretnek és követnek engem. Az Atya is szeretni 
fogja őket, és eljövünk hozzájuk és velük leszünk majd." (20-23. versek) 

Jézus manapság általában nem vakító fényben mutatja meg magát az embereknek, amint Pálnak a 
damaszkuszi  úton megjelent.  Többnyire inkább úgy történik,  amint a Galata 4:6-ban van leírva: 
"Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: 'Abbá, Atya!'" (Öf.) 

Krisztus így biztosított bennünket a Lukács 11:10-13-ban: "Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, 
talál; és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az  
halat  kér  tőle,  vagy  amikor  tojást  kér,  skorpiót  ad  neki?  Ha  tehát  ti  gonosz  létetekre  tudtok 
gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, 
akik kérik tőle?" (Öf.) 

Tehát a Keresztény Iratok evangéliuma, az új szövetség, amit Jeremiás 31 megjövendölt, nem a 
megtanulandó tantételek egy új csoportja, vagy új tények Istennel kapcsolatban (bár sok Őrtorony-
tanítás szükségszerűen tudás nélkül való). Ez inkább az üdvösség, ami már most egy új életet foglal  
magába, mint az újjászületés erejénél fogva történő teremtés, és egy új, Lélekkel teli élet. 



Jézus akkor mutatta meg ezt az új életet, amikor Nikodémushoz szólt: "Bizony, bizony, mondom 
néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. ? ha valaki nem születik  
víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől  
született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek." (János 3:3-
7, Öf.) 

Mindenki, aki az új szövetségbe kerül, keresztülmegy ezen a változáson: 

"Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek.  
De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a  
test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak Lelke lakik  
bennetek,  aki  feltámasztotta  Jézust a halottak  közül,  akkor  az,  aki  feltámasztotta  a  
Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke  
által. ? Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét  
kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abbá,  
Atya!" Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten  
gyermekei vagyunk." (Róma 8:9-11, 14-16, Öf.)

Elmondhatjuk a Tanúnak: az Atya segíteni fog neked - mint az Ő gyermekének -, hogy növekedjél.  
Formálódni fogsz az Ígére vágyódva, és a Szent Lélek fog téged tanítani, amint olvastad. 

Mindazonáltal,  miként Pál apostol  tette, te is elismerheted, hogy "most tükör által homályosan 
látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, 
ahogyan engem is megismert az Isten." (1Korintus 13:12, Öf.) 

Így amíg még nem elérhető minden részlet 'pontos ismerete', és nem ismerjük előre azt az időt, 
amikor  Krisztus  majd  visszatér,  a  keresztények  kiváltsága  Istent  egy  közeli,  személyes,  Jézus 
Krisztuson keresztüli kapcsolaton át "ismerni". 

Ha még nem tettél így, mondd el Istennek most, hogy szükséged van Jézusra, mint Megváltódra, és  
hogy befogadd Őt, mint Uradat. 

Ő hív téged: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én 
megnyugvást adok nektek." (Máté 11:28, Öf.). "aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." (János 
6:37, Öf.) 

15. Nincs eredmény?

"Miért TÉVESZTENEK CÉLT Jehova Tanúi - amikor már úgy látszik, hogy éppen elérik azt?" 

CSALÓDOTT VAGY? Úgy tűnik, sehova sem jutsz el a Tanúkkal való beszélgetések során? Miért oly' 
gyakori ez a helyzet? 

Jóllehet az érvelésed kitűnő, de valami még hiányzik. 

A  leggyakoribb  helyzet  az,  amikor  a  keresztény,  aki  az  igaz  keresztény  tanítást  akarja  vinni  a 
Tanúnak, úgy indul el, hogy eltervezi azt, hogy mindezt a Bibliát használva viszi véghez. Előbb vagy 
utóbb aztán észreveszi, hogy csak erőlködik, de nem jut vele semmire. 



Miért? Azért, mert kihagyott néhány elengedhetetlen lépést. 

Erőfeszítései  ahhoz  hasonlatosak,  mint  amikor  valakit  számolni  akarnak  megtanítani,  mielőtt 
megismertetnék vele a számokat és a matematikai műveleteket. Nem lehet matematikát tanulni a 
műveletek ismerete nélkül, és nem végezheted a műveleteket a számok ismerete nélkül. Egy Tanú 
nem képes elsajátítani a keresztény tanítást, amíg nem látja be előtte, hogy az Őrtorony-tanítás 
téves.  És  nem  láthatja  be,  hogy  az  Őrtorony-tanítás  téves,  amíg  nem  lát  át  a  szervezet  által  
magának követelt isteni tekintélyen, hogy ti. az az Isten szócsöve. 

Ha elsőként nem bizonyítod be, hogy a szervezet megbízhatatlan (annak hamis próféciáit és oda-
vissza  történő  változtatásait  dokumentálva),  majd  másodszorra  nem  magyarázod  meg  versről-
versre a témákat, amelyekkel a Tanú megtanulta alátámasztani az Őrtorony-tanítást, akkor nem 
várhatsz sok eredményt a keresztény tanítás Bibliából való hirdetésének harmadik lépésétől. 

Ennek  ellenére,  még  amikor  egy  keresztény  megfelelően  kezd  is  hozzá,  lehet,  hogy  a  Tanú 
majdhogynem egy vállrándítással elintézi az érveket. 

Miért? Sok ember számára szenvedést jelent elismerni, hogy téved. Jehova Tanúi még inkább így 
vannak ezzel, mivel nekik oly' sok a veszítenivalójuk. 

Hogyhogy? Nos, ha némi kételyt ébresztettél a Tanúban, de ő még nem vetette el az Őrtorony-
szervezetet, akkor nem veszi a bátorságot beismerni azokat a kételyeket. Még elkötelezettséget 
érez  "Isten  szervezetébe"  vinni  téged  -  és  a  kétségeket  elismerve  nem  akarja  lerombolni 
erőfeszítéseit. 

Vagy ha az, amit mondtál, nagyon komoly kétségek közé juttatta őt, hogy ti. az igaz egyházban van-
e, még mindig félni fog kimondani azokat a gondolatokat, mielőtt teljesen eldönti a kérdést saját  
magában. 

Tudja, hogyha elismeri feléd a kételyeit, esély van arra, hogy ez az információ nyilvánossá válik, és  
ezután a gyülekezeti vének "rövid úton elintézhetik" - arra kényszerítve, hogy a szervezet mellett 
vagy ellen nyilatkozzon,  mielőtt  esélye lenne a tényeket bizalmasan,  saját  tempójában teljesen 
megvizsgálni. 

Úgyhogy ne add fel. Mindaddig, amíg egy Tanú hajlandó meghallgatni, van ok reménykedni, hogy 
amit mondasz, annak eredménye lesz. 

Azonkívül, még ha teljesen meggyőzted is a Tanút, hogy az Őrtorony Társulat egy hamis próféta, és 
már abbahagyná a követését, hogy Jézus követőjévé váljon, még vonakodhat ezt bevallani neked. 
Miért?  Mert  szembesülhet  a  házastársnak  vagy  közeli  barátnak,  rokonnak  nyújtandó  segítség 
problémájával, hogy az illető is eljuthasson ugyanazokra a következtetésekre. 

Bármely elhamarkodott bejelentés kiközösítést eredményezhet,  elvágva az érintkezést ezekkel  a 
szeretett személyekkel, és megakadályozva a fáradozásokat irányukba. 

Egy  Jehova  Tanúja  hajlandó  megbízni  benned  ebben  a  helyzetben,  de  csak  ha  teljességgel  
meggyőzted megbízhatóságodról, bizalmasan kezelve az ügyet - azaz, hogy együttműködsz titkos 
tanítvánnyá válásában, mint amilyen Nikodémus vagy arimátiai József volt; hónapokig vagy akár 
évekig megőrizve ezt a diszkréciót. 



A probléma nem mindig  a  keresztények  megnyilvánulásával,  illetve  azzal  van,  hogy  a  Tanú fél 
beismerni a tévedést. Néha a Tanú egyszerűen nem akarja hallani az igazságot, vagy meghallva azt, 
nem akarja elfogadni. 

De vajon az evangéliumi üzenet gondosan bemutatva nem eléggé erőteljes ahhoz, hogy bármely 
akadályt  legyőzzön?  De  igen.  Az  emberek  ennek  ellenére  választhatnak.  Hányan  lettek  Jézus 
tanítványaivá azokból az ezrekből, akik Galileában, Júdeában és Szamáriában személyesen hallották 
őt beszélni? Hányan hagyták az üzenetet figyelmen kívül, vagy dühödtek fel és gyűlölték meg őt? 
Várhatunk-e tehát jobb eredményeket, mint Jézus? A hiba nem ott lehet, hogy az üzenetünk nem 
igaz, hanem ha a hallgatóknak zárva van a fülük és a szívük. 

Ha alapvető lépéseket hagytál ki egy Tanúval vitázva, olvasd át újra ezt a brosúrát (1. lépés) - hogy 
meglásd hogyan lehet megrendíteni a csoport tekintélyét -, és a könyvünket (Jehovah's Witnesses 
Answered Verse by Verse) (2. lépés), amely segíteni fog neked kibogozni az "összegubancolódott" 
vitákat. 

Amikor  már  biztos  vagy  benne,  hogy  a  legjobb  stratégiát  és  módszereket  használod,  a  többi 
türelem és kitartás dolga lesz. Ne kedvetlenedj el az előbbrejutás látszólagos hiánya miatt. 
Áttörést elérni egy Jehova Tanújánál olyan, mint alagutat fúrni a hegyen át. Nincs semmi arra utaló  
jel, hogy az alagút már majdnem átért - ezért szurokfekete a sötétség, amíg hirtelen ki nem jutsz a 
napfényre. 

Az  Úr  tudja,  hogy  végül  is  ki  fog  reagálni  és  ki  nem.  Mi  az  Ő  magvető  munkáját  folytatjuk  
mindenféle  termőföldön,  a  legjobb képességünk szerint  művelve  meg azt.  Prédikátor  11:6-ban 
találjuk ezt a különösképpen Jehova Tanúihoz kapcsolható bizonyságot: 

Reggel fogj a magvetéshez, és ne pihentesd a kezed este sem, mert nem tudod, melyik  
sikerül: ez, vagy amaz, vagy mind a kettő egyaránt jó lesz. 

A Tanú, aki érdeklődni kezd és szomjazza az igazságot, egy kis ideig még hallgatásra kényszerülhet  
ezt illetően, és nem bátoríthat téged az előrehaladás jeleivel. Amikor azonban az idő megérik erre, 
hallani fogod őt, ahogyan dicséri az Urat! 

16. Közös alap

VEZESSÜK ŐKET A 'SZENT ALAPHOZ'

Távolítsuk el az akadályokat, ahelyett, hogy építenénk azokat. 

Ezzel is indíthatunk: 'Ti hamis istent imádtok!'. De ez védekezésre és ellenségességre ösztönözhet. 
Nem csak tanításbeli felfogásukat támadjuk így meg, de a Tanúk szemében magát Istent is. 

Pál apostol vádakat szórhatott volna a pogány athéniakra, elítélve őket azért, mert hamis isteneket 
és bálványokat imádtak, ehelyett azonban elismerőleg nyilatkozott róluk: "Athéni férfiak, minden 
tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket". 

Ezután  pedig,  ahelyett,  hogy  bálványimádásuk  legvisszataszítóbb  formáira  koncentrált  volna,  a 
közös alapot kereste: "mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket,  találtam olyan 



oltárt is, amelyre ez volt felírva: AZ ISMERETLEN ISTENNEK. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én 
azt hirdetem nektek." (Apcsel 17:22,23, Öf.) 

Hasonló megközelítést használva elmondhatjuk a Tanúknak, hogy mi is a Biblia Istenét ismerjük és 
imádjuk,  és  elismerjük,  hogy  a  neve  Jahweh illetve  Jehova  -  megemlítve  esetleg  egy  hálaadó 
éneket, ami kihangsúlyozza a Jehova nevet, vagy a 'Hallelujah'-kifejezést. 

A közös alap megállapítása után rátérhetünk annak kifejtésére, hogy a mi kapcsolatunk Istennel 
inkább az Ő Fián, Jézus Krisztuson, semmint egy szervezeten keresztül áll fenn. 

Ezután jön a téma következő kérdése: "Helyesen képviseli-e az Őrtorony Társulat Istent?" 

17. Bibliai teszt

http://exjt.hu/bibletest.html
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