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Fontos fogalmak 

Őrtorony Társulat: Egy világméretű vallási szervezet, melynek központja a new york-i 

Brooklynban található. A leginkább közismert kiadványai az Őrtorony és Ébredjetek! 

magazinok. Az állítólagos alapítója, Charles Taze Russell1, adta ki a “Sioni Őrtorony” 

első számát, 1879 júliusában. – Lásd a Függelék 144. oldalát 

Jehova: Az „Isteni Név”, az Isten, az Atya nevének angol fordítása. Néhány vallás a 

héber „Jahveh” nevet részesíti előnyben. 

Jehova Tanúi: Emberek milliói, akik tagjai ennek a vallásnak. 1931 előtt 

„Bibliakutatókként” voltak ismertek. 

Vezető Testület: Egy tucatnyi idősebb tanú Brooklyn-ban, akiké a végső szó a 

szervezet tanításait illetően 1976 óta. 1976-ot megelőzően egyetlen ember, az éppen 

aktuális elnök hozta meg az összes végső döntést.2 

JEHOVA TANÚI Isten Királyságának Hirdetői: A Vezető Testület nagyon fontos, 750 

oldalas könyve az Őrtorony Társulat történelméről, 1993-as kiadás. Habár ezernyi 

lényegtelen információt tartalmaz, néhány lényegeset is. Lényeges tudni, hogy mit 

keressünk benne, és hogy hol találhatjuk azt meg. 

Charles Taze Russell és Joseph Rutherford: Szükséges tudni erről a vallásról, hogy 

1876-tól 1919-ig ennek a két embernek a tanításaira épül, központosul. Megjegyzés: 

Habár Russell-t gondolják a Társulat első elnökének, a Hirdetők könyv 576. Oldala azt 

írja, hogy egy W. H. Conley nevezetű férfi volt a kezdeti elnök, 1881-től 1884-ig. Russell 

hivatalosan nem volt elnök a Társulat 1884-es jogi bejegyeztetéséig. Azonban mindig ő 

volt a vezető erő e vallás mögött az 1870-es évek elejétől egészen haláláig, 1916-ig. 

„Krisztus láthatatlan jelenléte”: Ez a fogalom a mindenki más által „Krisztus második 

eljövetelének” nevezett jelenségre vonatkozik, a Máté 24:3-ra hivatkoztatva. A Társulat 

azt tanítja, hogy Jézus visszatért 1914-ben, hogy megkezdje „láthatatlan jelenlétét”. De 

úgy magyarázzák, hogy „ez nem az Ő személyes visszatérése, akár láthatatlanul, a 

Föld közelségébe, hanem figyelmének Földre irányítása, uralkodó Királyként.” – Lásd a 

Függelék 143. oldalát 

Máté 24:45-47: Ez a legfontosabb írásszöveg az Őrtorony teológiájában, mert az 

állításuk, hogy ez „az egyetlen igaz vallás” azon alapul, ahogyan ezt a csatornát 

magyarázzák. – Lásd a Második fejezet 18. oldalát 

                                                           
1
 Sok “Bibliakutató” napjainkban úgy véli, hogy bár Russell volt az Őrtorony Társulat alapítója az 1800-as évek 

végén, nem ő az alapítója a Jehova Tanúi vallásnak. Azt gondolják, hogy Joseph Rutherford az alapítójuk. Lásd az 
érvelésüket  a http://www.nsbible.org/pastor_not_founder.htm weboldalon (angol nyelvű) 
2
 Isten Királyságának Hirdetői, 109., 110. oldal 

http://www.nsbible.org/pastor_not_founder.htm
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Példabeszédek 4:18: Ez talán a második legfontosabb írásszöveg az Őrtorony 

teológiájában, mert ez alapján magyarázzák ki minden korábbi tanításukat, amely azt 

bizonyítja, hogy nem ez “az egyetlen igaz vallás.” – Lásd a Nyolcadik fejezet 63. oldalát 

Előszó 

A 2009. évi jelentés alapján, közel 7 millió Jehova Tanúja töltött körülbelül 1.5 milliárd 

órát többszáz millió példány irodalom elterjesztésével, házról-házra járva és körülbelül 

7.6 millió bibliatanulmányozást vezetve 236 országban. E tevékenységük folytán 18.2 

millió ember vett részt az általuk évenként megtartott „Krisztus halálának 

emlékünnepén”. 

De ahogyan láthatjuk majd, ez az egész erőfeszítés egy illúzió fenntartása érdekében 

történik – egy képzeletbeli elgondolás érdekében, amely az Őrtorony vallás ‟alap 

sarokkövévé‟ vált, amelyen minden más nyugszik. Ez egy elgondolás, amely uralja és 

irányítja a gondolkodását azoknak, akik írják a kiadványokat és a Tanúkét is, akik 

olvassák azokat. 

Hogy megértsük ezt az illúziószerű elgondolást, és azt, hogy ez hogyan befolyásolja 

Jehova Tanúit, nem szükséges összevetni a Biblia, vagy más vallások tanításait az 

Őrtorony Társulat tanításaival, mert... 

Nem az tette Jehova Tanúit egy elgondolás rabjaivá amit hisznek a Bibliáról. Az tette 

őket azzá, amit hisznek az Őrtorony Társulatról. 

Azonban van két dolog, amit szükséges összehasonlítanunk... 

1. A Társulat magyarázatát a Máté 24:45-47 verseiről (a legfontosabb írásszöveg 

az Őrtorony-teológiában)3 és az... 

2. Őrtorony történelmének összefüggését a Máté 24:45-47 verseivel. 

 

Ez az összehasonlítás szükséges, mivel az elgondolás, amely foglyul ejti Jehova Tanúit 

a végeredményén alapul. Ha a Máté 24:45-47 verseiről a magyarázatuk helyes, és ha a 

47-es versben említett különleges esemény valóban megtörtént az Őrtorony 

történelmében, akkor talán mindenki a földön fontolóra venné a jelenlegi vallása 

elhagyását, és csatlakozni szeretne. De ha nem történt meg, akkor talán Jehova Tanúi 

veszik fontolóra vallásuk elhagyását. Ez az egyszerű Írásszöveg/Esemény az, amely 

annyira fontos a vallásuk léte szempontjából napjainkban. 

Azok, akik elvégzik ezt az összehasonlítást mielőtt alámerítkeznének az Őrtorony 

Társulat által, nem merítkeznek alá. A legtöbben akik alámerítkezésük után végzik el, 

                                                           
3
 Habár a tanúk nem így gondolják, a Máté 24:45-47 a legfontosabb írásszöveg az Őrtorony-teológiában, mert a 

vallásuk áll vagy bukik azon, hogy mi történt, vagy mi nem történt meg ezzel kapcsolatban. 
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felismerik, hogy hibát vétettek.4 Mikor ez az összehasonlítás megvalósul, legalább 

három dolog válik nyilvánvalóvá... 

1. Istennek és Jézus Krisztusnak soha semmi köze sem volt az Őrtorony 

szervezethez. 

2. A Vezető Testület nem árulta el Jehova Tanúinak a teljes igazságot a szervezet 

történelméről, különösen arról nem, ahogyan az, a Máté 24:45-47 versek 

magyarázatához viszonyul. 

3. Az ismételt figyelmeztetéseikről a volt tanúkra vonatkozóan, akiket szeretnek 

„hitehagyottak”-nak nevezni, kiderül, hogy valójában Őrtorony propaganda, 

amely nem védi meg Jehova Tanúit a félrevezetéstől. Inkább attól védi meg őket, 

hogy felismerjék, hogy már félre vannak vezetve – nem azok által akikben nem 

bíznak meg, és a szervezeten kívül vannak, hanem azok által akikben 

megbíznak, és a szervezeten belül vannak.5 

Egy példát találunk a fent említett 3. pontra, az Őrtorony 2002. március 1.-i számának 

11. oldalán6, ahol nyilvánvalóan nem arra bátorítják a tanúkat, hogy mindent 

vizsgáljanak meg személyesen. Inkább azok démonizálására ösztönöz, akik arra 

bátorítják a tanúkat, hogy ellenőrizzék le, mit közölt a Vezető Testületük a szervezet 

történelméről, ‟Sátán hitehagyott szolgái‟-nak nevezve őket. A propagandájuk a 

következőképpen néz ki... 

Ha némelyek hamis érveléseivel foglalkozunk, a bizalmunk Jehova igaz Szavában a 

Bibliában meggyengülhet, és a hitünk megszűnhet. 

Bár az igaz, hogy néhány tanú aki „foglalkozik” az úgynevezett „hitehagyottak” 

mondandójával elveszíti a bizalmát a Bibliában, és az Istenbe vetett hite megszűnik, ez 

nem „némelyek hamis érvelése” miatt történik. Inkább amiatt, hogy rájönnek, hogy a 

téves érvelés és a hamis történelem a vallási vezetőiktől jött, akik „az egyetlen igaz 

Istent” hivatottak képviselni az „egyetlen igaz vallásban”. 

Mások egyszerűen elveszítik bizalmukat az Őrtorony Társulatban. És ami megszűnik e 

folyamat során, az a Társulat Vezető Testületébe vetett hitük. Ezután más módokat 

kezdenek el keresni Isten imádatára.7 

Ez felveti a kérdést: Hogyan lehetséges az ilyen embereknek teljesen szavahihetőnek 

bizonyulniuk azokkal, akik tőlük függenek minden „irányításuk és útmutatásuk által az 

imádat dolgaiban”?8 

 

                                                           
4
 Lásd az Ötödik fejezetet, “Az egyetlen hiba, amelyet minden Jehova Tanúja elkövet” 

5
 Lásd a Kilencedik fejezetet, “Őrtorony propaganda, amely rabként tartja őket” 

6
 Lásd még az Őrtorony 2002. szeptember 15.-i számának 17. és 18. oldalait 

7
 Lásd a 136. oldalon, „Egy alternatíva ’Isten Szervezetére’” 

8
 Őrtorony 1998. március 15., 21. oldal 
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Az első válasz, ami eszünkbe juthat, hogy a Társulat vallási vezetői nem különbek a 

Jézus napjaiban élt vallási vezetőktől, akikről Krisztus azt mondta: ‟képmutatók, kígyók, 

és viperák ivadékai.‟9 De van valami amit Pál apostol mondott, és egy alternatív 

magyarázatként szolgálhat arra, hogy ezeknek az embereknek nem szükségszerűen 

kell képmutatóknak, kígyóknak vagy viperák ivadékainak lenniük... 

Mert nem fogadták el az igazság szeretetét... ezért hagyja Isten tévútra menni őket, 

mert talán a hazugságban kezdenek hinni. – 2 Thesszalonika 2:10,11 

Csak Isten tudja, hogy hogyan viszonyul ezekhez az emberekhez, de ha ez történik 

valójában, az sokmindent megmagyarázna. Miután „elkezdtek hinni a hazugságban” a 

hazugság válik az igazsággá az elméjükben. És miután ez megtörténik, nem számít, 

hogy mit ír a Biblia vagy hogy mi történt a Társulat történelme során. Semmi sem lesz 

elismerve a hazugság cáfolatára. Bármi, ami ellentétes vele, az vagy figyelmen kívül 

lesz hagyva, ahogyan az Isten Királyságának hirdetői könyben látható, vagy úgy lesz 

manipulálva, hogy látszólag illeszkedjen a hazugsághoz, ahogyan azt szintén a 

Hirdetők könyben láthatjuk. Továbbá, ezeket a dolgokat művelve  azt gondolják, hogy 

ők elfogulatlanul és őszintén tesznek erőfeszítéseket az igazság támogatása 

érdekében.10 Kétségtelenül ez az emberi gondolkodásmód egy furcsasága, amikor 

„Isten rájuk hagy egy hibás m....”11 

És így, mi az a bizonyos hazugság, amelyben Isten megengedi, hogy a Vezető Testület 

higgyen? Ez az elgondolás vagy elv, amelyen vallásuk alapul. Egy olyan erős 

koncepció amelynek fenntartása – az igazság fenntartása helyett – az, ami befolyásolja, 

és teljesen irányítja nem csak a Vezető Testület tagjai, hanem az összes többi Jehova 

Tanúja döntéshozási folyamatait is. 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Máté 23. fejezet 

10
 A Hirdetők könyvük Előszavában azt írják, hogy ők „igyekeztek objektívek lenni, és egy nyílt, elfogulatlan 

történelmet bemutatni.” De nem lehetnek teljesen elfogulatlanok, mivel a történelmük nincs összhangban a Máté 
24:45-47 versekre adott magyarázatukkal. Lásd 3. Fejezet. 
11

 Az Egy elgondolás rabjai tovább fejtegeti azt a magyarázatot, hogy miért gondolkodnak és tesznek a Vezető 
Testület tagai úgy, ahogyan. Ez a magyarázat nem menti fel őket az alól, hogy félrevezetik Jehova Tanúit a 
szervezet történelmét illetően, de egy lehetséges megfejtést ad arra, hogy miért képesek erre látszólag a nélkül, 
hogy ez zavarná őket. E tanulmány számos példája mutatja be a képtelenségüket arra hogy mindig igazat 
mpndjanak, ami úgy látszik azt bizonyítja, hogy nem fogadták el az igazság szeretetét. – Lásd a Tizenkettedik 
fejezetet, „Amit állítanak, az nem mindig az ahogyan cselekednek.” 
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1 

Az elgondolás 

Az elgondolás, amely körülbelül száz The Branch Davidians tagot tartott fogva, az abba 

vetett hitük, hogy David Koresh Isten kiválasztottja volt arra, hogy megtanítsa 

nekik amiben szereté hogy higgyenek. 

Az elgondolás, amely körülbelül ezer The People‟s Temple (Az emberek temploma) 

tagot tartott fogva, az abba vetett hitük, hogy Jim Jones Isten kiválasztottja volt 

arra, hogy megtanítsa nekik amiben szereté hogy higgyenek. 

Az elgondolás, amely még mindig több millió Jehova Tanúját tart fogva, az abba vetett 

hitük, hogy az Őrtorony Társulat Isten kiválasztottja szervezete arra, hogy 

megtanítsa nekik amiben szereté hogy higgyenek; és hogy Isten összes útmutatása az 

emberiség számára ezen az egyetlen „kommunikációs csatornán” keresztül érkezik. 

Egy fő különbség a fentebbi elgondolások között az alany akin keresztül Isten ‟beszél‟. 

Koesh és Jones esetében ezek emberek voltak. De Jehova Tanúi esetében ez egy 

szervezet – „Isten szervezete”.12 

A következő állítás, melyet egy korábbi Vezető Testületi Tag, Raymond Franz ír, talán a 

legjobb magyarázat ami valaha íródott arra, hogy Jehova Tanúit mi teszi 

‟megvezetetté‟... 

Megpróbálom elmémmel és szívemmel megérteni mindegyikük [Jehova Tanúi] érzéseit, 

ideértve a Vezető Testületet is. A saját, [60 éves] köztük szerzett tapasztalatom alapján 

úgy gondolom, hogy ők valójában egy elgondolás rabjai. Annak koncepciója vagy 

elmebeli képe, hogy belőlük áll „a szervezet” úgy tűnik saját személyiséget ölt 

(öntudatára ébred), így ez az elgondolás maga irányítja, mozgatja vagy tartja fogva 

őket, a gondolkodásuk, magatartásuk és megítéléseik formálásával... A ...”szervezet 

koncepciója”... válik valójában az uralkodó, irányító erővé.13
 

 
                                                           
12

 A Társulat azt a hitet támogatja, hogy bármit amit ők mondanak, az olyan, mintha Isten lenne az Egyedüli aki 
beszél. Például az 1967. február 1.-i Őrtorony a következőket írja: „ Amit (mi Tanúk) mondunk az embereknek, az 
amit Isten a Szavában közölt; ő az egyedüli aki beszél.... Tehát ugyanígy, Isten embereket használ, hogy beszéljen a 
hívők gyülekezetében lévőkhöz... Amikor tanácsot adnak... Isten az aki beszél rajtuk keresztül.’ A cikk a következő 
kérdést is felteszi: „Hogyan ismerheti fel valaki a szervezetet, amelyen keresztül Isten beszél az emberiséghez 
napjainkban?” 72. oldal. A 2000. május 1.-i Őrtoronyban a Vezető Testület arra emlékezteti a Tanúkat, hogy 
„Jehova a Biblián és a ’hű és értelmes rabszolgán’ *szervezeten+ keresztül beszél hozzánk.” – Lásd a Hatodik 
fejezetet, „Ki alkotja Isten Szervezetét?” 
13

 Lelkiismereti válság, 296. oldal 
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Az elgondolás, amelynek a rabjai Jehova 

Tanúi, az abba vetett hitük, hogy az 

Őrtorony Társulat Isten szervezete. 

A teljes hit ebben a koncepcióban magyarázatot ad arra, hogy Jehova Tanúi miért 

fogadnak el bármit, ami érkezik hozzájuk az Őrtorony Társulattól, mindegy hogy az 

milyen bonyolult vagy mennyire lehetetlen esetleg megérteni, még akkor is, ha az 

egyáltalán nem vonatkozik rájuk. Úgy tekintik ami „Isten szervezetétől” jön, mintha 

magától Istentől jönne.14 

„A szervezetről” alkotott elgondolásuk a 

vezető, irányító erő az életükben anélkül, 

hogy ezt felismernék. 

Miután az emberek teljesen meggyőződtek arról, hogy Isten közvetlenül, vagy néhány 

személy, vagy egy szervezet által beszél hozzájuk, összhangban kell cselekedniük a 

hitükkel, máskülönben bűnösnek érzik magukat a Mindenható Isten előtt, ha valamikor 

nem értenek egyet, vagy nem sikerül követniük a kapott utasításokat. Ez különösen 

igaz Jehova Tanúira. Valószínűleg ugyan ez volt a helyzet Koresh és Jones követői 

esetében is. A Világkereskedelmi Központ épületeinek 2001.09.11.-én történt 

elpusztítása és az öngyilkos/gyilkos merényletek megmutatják, hogy az emberek milyen 

messzire mehetnek amikor azt hiszik, hogy amit csinálnak az Isten (rájuk szabott) 

akarata. 

Az egyik dolog ami az Őrtorony szervezeti elgondolását oly erőteljessé teszi az, hogy 

senki sem ismeri fel, hogy ez „valójában a vezető, irányító erő” a döntéshozatalukban. 

Ez irányítja őket, az irodalmat készítők gondolkodásának formálásával (a Vezető 

Testület irányítása alatt), és az azt olvasó tanúk gondolatainak alakításával is. Minden 

abból az álláspontból kerül megmagyarázásra és megértésre, hogy az Őrtorony 

Társulat Isten szervezete. 

Minden abból az álláspontból kerül 

megmagyarázásra és megértésre, hogy a 

Társulat Isten szervezete. 

A következőkben egy olyan állítást olvashatunk amelyet elfogadnak; nem azért, mert az 

le lett írva, vagy akár sugallva van a Bibliában, hanem azért mert akik olvassák azt, 

rabjai ennek a szervezeti elgondolásnak... 

 

                                                           
14

 Egy tanú a következő módon fejezte ki a személyes érzéseit a gyülekezete előtt: „Mikor megkapom az Őrtorony 
folyóiratot, úgy érzem mintha levelet kapnék Istentől.” Az azonban nem valószínű, hogy ő, vagy bármely más tanú 
ezt ki merné jelenteni nem-tanúk jelenlétében, akik nem ugyanannak az elgondolásnak a rabjai. 
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Ha magasan tiszteljük Isten ihletett prófétáit a múltban, és különösen Isten Fiát 

[ahogyan a Tanúk teszik], nem ugyan így kéne tisztelnünk az emberi képviseletet, amit 

Isten felhasznál napjainkban [értsd: az Őrtorony Társulatot]?15 

Az efféle érvelés csak azok számára elfogadható, akik hiszik, hogy a Társulat az 

„emberi képviselet, amelyet Jehova felhasznál napjainkban”. Senki más számára, nincs 

kapcsolat Isten mennyekben lévő Fiának tisztelete és a földi Őrtorony Társulat tisztelete 

között. 

Ez az elgondolás akadályozza meg a 

legtöbb Jehova Tanúját bármilyen 

helytelenség felismerésében, nem számít 

annak mértéke. 

Ez nem csak azért van, mert Jehova Tanúi egyszerűen elhiszik ezt az elgondolást – 

azért is, amit az ebbéli hitük tesz velük.16 Többek között ez megvédi nagyrészüket attól, 

hogy felismerjenek bármilyen helytelenséget, nem számít annak mértéke. És abban az 

esetben, ha valaki úgy gondolja észrevett valamilyen helytelenséget, figyelmeztetve 

van, hogy soha ne próbáljon tenni valamit azzal kapcsolatban; kivéve, hogy egyszerűen 

várjon Istenre ez ügyben, mert elvégre ‟Ez az ő szervezete‟... 

Ha teljesen meggyőződtél[-tünk]17 arról, hogy ez Jehova szervezete, amely által vezeti 

és irányítja a népét [értsd: ha már a rabja vagy ennek az elgondolásnak], nem szabad 

hagynod[-nunk] hogy bármi ami történik összezavarjon ... Ha valóban van hited[-

ünk], tudni fogod[-juk], hogy ha valami helytelen, azt Isten végül ki fogja igazítani.18 

„’Ha valóban van hited, tudni fogod, hogy 

ha valami helytelen, azt Isten végül ki fogja 

igazítani.” 

Jehova Tanúi minél inkább engedik magukat a fenti érvelés által irányítani, annál inkább 

szellemileg érettnek tekintik őket. De természetesen az egyetlen mód arra, hogy „Isten 

végül kiigazítson” valamit, hogy a Társulat valójában ‟Isten szervezete, amely által 

                                                           
15

 Őrtorony, 1997. június 1, 10. oldal 
16

 Raymond Franz kifejti, hogy mit tett vele: „A hitem a szervezetben, mint Isten egyetlen képviseletében a földön, 
azt eredményezte, hogy azt tegyem amit akkor tettem, különösen nagyobb lelkiismereti aggályok nélkül.” – 
Lelkiismereti válság, 47. oldal 
17

 Az eredeti alanyok ebben az idézetben „mi” volt, ami azt a hamis képzetet kelti, hogy a kapott tanács a vallásos 
vezetőkre is vonatkozik, akik adják azt. De a jelenlegi gyakorlat szerint ez csak mindenki másra vonatkozik. 1976 óta 
mindenkire vonatkozik, kivéve a Vezető Testületre. Amikor ők úgy találják, hogy „valami helytelen”, ők változtatnak 
azon. A többi Jehova Tanújának nem engedélyezett bármit is megváltoztatni. – Lásd a Hatodik fejezetet, „Ki alkotja 
Isten Szervezetét?” 
18

 Őrtorony, 1957 május 1., 284. oldal 
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vezeti és irányítja a népét.‟ Miután ezt az elgondolást elfogadták, néhány igazán furcsa 

dolgot mondhatnak anélkül, hogy az bárkit zavarna. Például, bár tudják, hogy a Biblia 

azt tanítja, hogy Jézus Krisztushoz kell jönnünk a megmentésért, nem zavarja 

őket/törődnek azzal, hogy a Társulat azt állítja, hogy az emberiségnek hozzájuk is kell 

jönniük a megmentéshez... 

tanúságunk magában foglalja a meghívást, hogy jöjjünk Jehova szervezetéhez 

a megmentésért.19 

Tudják, hogy a Biblia nem állít ilyet, de mivel abban hisznek, hogy mikor eljön 

Armageddon (a nagyon közeli jövőben) csak az Őrtorony Társulattal „jóváhagyott 

kapcsolatban”20 lévők lesznek megmentve, nem látnak semmi kivetni valót egy ilyen 

állításban. De még egyszer, ha a Társulat nem Isten szervezete, akkor semmi köze 

nincs bárki megmentéséhez. 

A Társulat vallási vezetői kikerülhetetlenül 

fontossá tették magukat az emberiség 

megmentéséhez. 

A hit ebben az elgondolásban óriási irányítást adott a Vezető Testület tagjainak kezébe 

Jehova Tanúi többségének gondolkodása fölött. Megkérdőjelezni őket, kétségbe vonni 

őket, egyet nem érteni velük megegyezik maga Isten megkérdőjelezésével, kétségbe 

vonásával, a vele egyet nem értéssel! És mivel a tanúk nagyon érzékenyek olyan 

dolgok tekintetében, amelyek elszomorítanák Istent, erősen próbálnak figyelmen kívül 

hagyni bármit, ami megkérdőjelezésre, kétségbe vonásra vagy egyet nem értésre 

juttantá őket az „ő szervezetével” kapcsolatban.21 

Megkérdőjelezni, kétségbe vonni, vagy 

egyet nem érteni ’Isten szervezetével’, az 

Isten megkérdőjelezése, kétségbe vonása, 

vagy vele egyet nem értés! Lásd a 22-es 

lábjegyzetet 

A tanúkat elég gyakran emlékeztetik arra, hogy nagyon ellenséges Jehova Istennel 

szemben, ha valaha is megkérdőjeleznének, vagy kétségbe vonnának bármit, amit az ő 

„hű és értelmes rabszolga szervezete” biztosít... 

 

 

                                                           
19

 Őrtorony, 1981. november 15., 21. oldal – Lásd még a Hatodik fejezetet, „Ki alkotja Isten Szervezetét?” 
20

 Őrtorony, 1986. április 1., 31. oldal 
21

 Lásd a Hatodik fejezetet, „Ki alkotja Isten Szervezetét?” 



- 15 - 
 

NÉZETED[-ÜNK] A SZERVEZETRŐL 

Ha megállapítottad[-uk], hogy Isten milyen eszközt használ „szolgájaként” a szellemi 

táplálék kiosztására népe között, Jehova biztosan nem örülne, ha azt a 

táplálékot úgy fogadnád[-nk], mint amiben valami káros lehet. Bíznod[-

nunk] kell a csatornában amelyet Isten használ.22 

Itt, az érvelésüket a tanúk emlékeztetésével kezdik az elgondolásra („az eszköz amit 

Isten használ”), és egy erre mutató másik hivatkozással fejezik be („a csatorna, amelyet 

Isten használ”), majd ezek után fejtik ki mondanivalójukat középen, azt, hogy ‟Jehova 

biztosan nem örülne ha bárki kétségbe vonna bármit, amit a Vezető Testület tagjai 

nyújtanak szellemi táplálék formájában. Mégegyszer, ez a fajta érvelés nagyon 

megfélelmlíti az embereket akik az Őrtorony szervezeti koncepciójának rabjai. 

A tanúk észre sem veszik, hogy milyen gyakran fogadják el azt, ami a Társulattól jön, 

egyszerűen azért, mert azt hiszik, hogy ez Isten szervezete, és nem inkább azért mert 

be tudnák azt bizonyítani maguknak a Bibliából. 

Amit a korábban vénként szolgáló Peter Gregerson olyan gyakran megvizsgált az ötven 

évnyi Őrtorony Társulatnál végzett szolgálata során... 

Úgy tűnt, hogy mindig, minden egy kérdésre vezethető vissza: Az Őrtorony 

Társulat és a vezetősége a „hű [és értelmes] rabszolga [szervezet]”?23
 

Minden, mindig erre a kérdésre vezethető 

vissza: Az Őrtorony Társulat Isten szervezete? 

A Lényeg: Minden dolog közül, ami tudható erről a vallásról, csupán egy dolgot 

szükséges tudni... 

Ami tudható Amit szükséges tudni 
1. Paradicsom a földön 
2. Örök élet (sosem fogsz meghalni) 
3. Isten neve „Jehova” 
4. Isten neve nem „Isten” vagy „Úr” 
5. Isten nem egy Háromság 
6. Jézus nem Isten 
7. Jézus nem kereszthalált halt 
8. A lélek nem halhatatlan 
9. A pokol nem tüzes 
10. A halottak öntudatlanok 
11. A Föld nem lesz elpusztítva 

 
 
 

Az Őrtorony Társulat 
Isten szervezete? 
 
 
 

                                                           
22

 Őrtorony, 1981. február 15. Itt is, az eredeti alanyok a többesszámú „mi”. De biztosak lehetünk abban, hogy a 
Vezető Testület soha nem gondolja úgy, hogy a táplálék amit felszolgáltak és felszolgálnak „valami károsat 
tartalmazna”. 
23

 Tanúi Jehovának videó - http://www.goodnewsdefenders.org/ 
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12. Az utolsó napok jele 
13. Az új mennyek 
14. Az új föld 
15. Isten Királysága (Kormányzata) 
16. Keresztény semlegesség 
17. Vértranszfúzió 
18. Krisztus jelenlétének „jele” 
19. Karácsony, születésnap, ünnepek 
20. Hogyan ismerjük fel az igaz vallást 
21. A hamis vallás Világbirodalma 
22. Armageddon 
23. A holtak feltámadása 
24. Amikor „nem lessz többé halál” 
25. Újjászületés 
26. A „felsőbb hatalmak” 
27. A „Pogányok idejének vége” 
28. Alámerítkezés 
29. Stb. 

 
 
 
 
 
Az Őrtorony Társulat 
Isten szervezete? 

Minden dolog közül, ami tudható az 

Őrtorony vallásról, csupán egy dolgot 

szükséges tudni. 

Az ok, amiért csak a jobb oldali kérdésre kell tudnunk a választ az, hogy minden más 

Őrtorony tanítás egy dologtól függ – nem attól amit a Biblia mond, hanem ahogyan 

láthatjuk majd attól, hogy „Isten szervezete” éppen mit mond arról, amit a Biblia mond. 

Ez igaznak bizonyul újra és újra a tanúk hajlandósága (értsd: ez követelmény) által arra, 

hogy megváltoztassák hitüket a Biblia szavában, bármikor amikor „Isten szervezete” 

megváltoztatja tanításait a Biblia tanításairól.24 

Minden Őrtorony tanítás attól függ, hogy 

„Isten szervezete” éppen mit mond arról, 

amit a Biblia mond. Lásd a 82. oldalt, „Az 

Őrtorony tanítások végső engedélye” 

Ha az Őrtorony Társulat valóban Isten egyetlen és igaz szervezete amelyet felhasznál, 

hogy megtanítsa az emberiségnek az igazságot a Szavából a Bibliából (amit a tanúk 

hisznek), akkor minden, amit másoknak tenni kell, hogy higgyenek mindenben ami 

jelenleg látható a fentebbi a bal oszlopban, akár értik, akár nem (amit a tanúk tesznek). 

Ha megkérdeznéd őket, „Hiszed, hogy az Őrtorony Társulat Isten szervezete?” – 

magabiztosan „Igen.”-el válaszolnának. De ha azt kérdeznéd tőlük, hogy miért hiszik 

ezt, sokféle választ kapnál, amelyeknek általában egyezniük kell azzal, amit a Társulat 

                                                           
24

 Lásd a Harmadik fejezetet, hogy el tudd képzelni, hogy milyen gyakran kellett Jehova Tanúinak megváltoztatni a 
hitüket a Biblia tanításairól. Ez nem csak a Társulat 1876 és 1919 közötti tanításaira vonatkozik. Rengeteg más 
tanítás változott 1919 óta. 
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tanít és tesz napjainkban.25 De a hivatalos tanításukkal összhangban, bármi történik is 

napjainkban, annak semmi köze ahhoz, hogy az Őrtorony Társulat Isten szervezete-e 

vagy sem. 

Bármi történik is napjainkban, annak 

semmi köze ahhoz, hogy az Őrtorony 

Társulat Isten szervezete-e vagy sem. 

Az egyetlen mód arra, hogy egy szervezet Isten 

szervezete lehessen 

Magától értetődő, hogy egy szervezet csak úgy lehet Isten szervezete, ha Isten jelölte ki 

erre. Jehova Tanúi úgy hiszik, hogy az Őrtorony Társulat kapta meg ezt a kinevezést 

1919 tavaszán, a legfontosabb írásszöveg beteljesedéseként az Őrtorony-teológiában – 

Máté 24: 45-47.26 

Az Őrtorony hivatalos honlapján a „Miben hisznek Jehova Tanúi” fejléc alatt felsorolják 

negyven tanításukat. A legfontosabb tanításukat azonban, az egyetlen tanítást amit 

igazán szükséges ismerni, azt hogy – „Az Őrtorony Társulat Isten szervezete” – nem 

említik.27 

Az egyetlen mód arra, hogy egy szervezet 

Isten szervezete lehessen, ha arra Isten 

jelölte ki azt. 

Mivel kezdjük? 

Az általános gondolkodás szerint, ha Jehova Tanúi először látják, hogy a dolgok amiket 

hisznek a Bibliáról (a fenti bal oldali oszlopban) nem igazak, akkor fogják felismerni, 

hogy az Őrtorony Társulat nem Isten szervezete. De általában ennek fordítva kell 

működnie. 

 
                                                           
25

 A 2001. június 1.-i Őrtorony számos „azonosító jelet” sorol fel, amelyek „meghatározzák, hogy napjainkban kik 
élveznek isteni támogatást.” Ide értik a következőket: (1) „’A tanításaikat a Bibliára alapozzák,” (2) „Használják, és 
prédikálják Isten nevét, Jehovát,” (3) „Visszatükrözik Isten örömteli személyiségét,” (4)  „Életvitelüket és 
döntéseiket Bibliai alapelvekre alapozzák,” és (5) „Olyan módon szerveződnek, mint az első századi keresztény 
gyülekezetek.” – 13., 14. oldal. De a Máté 24:45-47 magyarázatukon alapuló hivatalos tanításukkal összhangban, 
bármit tanít vagy tesz a Társulat napjainkban, annak semmi köze ahhoz, hogy az Őrtorony Társulat Isten 
szervezete-e vagy sem. 
26

 Jehova Tanúi nem úgy gondolnak a Máté 24:45-47 versekre mint a legfontosabb írásszövegre a szervezetük 
teológiájában, mert a Vezető Testületük nem ily módon mutatja azt be nekik. Talán azért, mert a Vezető Testületük 
sem gondolja így. De ez nem jelenti azt, hogy nem ez a legfontosabb írásszöveg a teológiájukban. Ez a vallás nem 
létezhetne azon mód nélkül, ahogyan magyarázzák ezt az írásszöveget. Ahogyan a keresztény egyház sem létezne 
ha Jézus nem Isten Fia, az Őrtorony vallás sem létezhetne ha az Őrtorony Társulat nem Isten szervezete.- 
27

 http://www.watchtower.org/library/jt/index.htm?article=article_01.htm 
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Először minimum el kell kezdeniük komolyan kételkedni a Társulatban, mielőtt 

megengedék maguknak, hogy elkezdjék fontolóra venni azt, hogy amiben hisznek a 

Bibliát illetően, talán nem igaz. 

Jehova Tanúinak általában szükséges 

felismerniük azt, hogy amit hisznek az 

Őrtorony Társulatról talán nem igaz, 

mielőtt megengednék maguknak, hogy 

átgondolják azt, hogy amiben hisznek a 

Bibliát illetően talán nem igaz. 

KÖVETKEZIK: A következő fejezet a Máté 24:45-47 verseire vonatkozó 

magyarázatukat fogja kifejteni, a szervezet történelmének vizsgálatával követve, hogy 

láthassuk, hogy az, amivel magyarázzák ezt az írásszöveget valóban megtörtént-e az 

Őrtorony történelmében. Ha a magyarázatuk és történelmük egyezik, akkor talán van 

esély arra, hogy az Őrtorony Társulat Isten szervezete legyen napjainkban. Ha azonban 

nem egyeznek, akkor erre nincs esély, mindegy, hogy mit tanítanak napjainkban. 
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2 

* Máté 24:45-47 * 

A legfontosabb írásszöveg az Őrtorony-teológiában 

A legrészletesebb magyarázatukat a Máté 24:45-47 verseiről az Isten ezeréves 

királysága elközeledett című könyvben találhatjuk.28 A Társulat legtiszteltebb „kiváló 

bibliatudósa”, Frederick Franz írta.29 Ő volt az Őrtorony Társulat elnöke 1977-től 1992-

ben bekövetkezett haláláig. 

Nem szükséges cáfolni a magyarázatukat a 

Máté 24:45-47 verseiről. Megérteni 

szükséges azt, és tartani őket ahhoz. 

FONTOS MEGJEGYZÉS: Jelen tanulmány céljához kizárólag megérteni szükséges a 

magyarázatukat erről a Szentírási részletről – nem szükséges egyetérteni vele vagy 

elutasítani. Az, hogy bibliailag helytálló-e, nem számít. Az egyetlen dolog, ami érdekel 

minket, hogy történelmileg helyes-e. Azt, ami a történelmükben történt a Máté 24:45-47 

magyarázatukkal összhangban, a 2008. január 15.-i Őrtoronyban olvashatjuk: 

Mikor Krisztus megvizsgálta a hű és értelmes rabszolgát’ 1918-ban, a felkenteket a 

Földön hűnek találta a szellemi ’étel megfelelő időben’ történő felszolgágásában. Ezért 

Jézus örömmel nevezte ki őket „minden vagyona fölé”. (Olvasd el: Máté 24:45-47) – 24. 

oldal 

A talításuk szerint Jézus visszatért 1914-ben, hogy megkezdje Második Eljövetelét vagy 

„láthatatlan jelenlétét”30 a Máté 24:3 beteljesedéseként. Majd 1918-ban elkezdte az 

összes olyan vallás vizsgálatát, amely azt állította, hogy őt képviseli, hogy láthassa van-

e olyan közöttük, amely hűen és értelmesen szolgálta fel a Biblia igaz tanításait 

(szellemi ételt) a megfelelő időben, a távolléte alatt. Azt állítják, hogy az egyetlen vallás 

amit talált vizsgálata során, az Őrtorony Társulat volt, és így Jézus kinevezte őket 

minden Földi java és „vagyona” fölé, 1919 tavaszán. 

A legfonttosabb esemény az Őrtorony 

történelmében. 

                                                           
28

 1973-as kiadás. Lásd a 17. fejezetet, „A RABSZOLGA AKI MEGÉLTE, HOGY LÁSSA A ’JELET’”, 349.-357. oldal 
29

 Isten királyságának hirdetői, 109. oldal. Frederick Franz Raymond Franz nagybácsija volt. 
30

 A „láthatatlan jelenlét” magyarázatát lásd fentebb, a „Fontos fogalmak” részben. Fontos még tudni, hogy az ő 
„láthatatlan jelenlét” kifejezésük arra vonatkozik, amire  mindenki más „Krisztus Második eljövetele” –ként 
hivatkozik, a Máté 24:3 alapján. Jelen tanulmány célját segíti, ha átmenetileg elfogadjuk, hogy Jézus 1914-ben tért 
vissza és tartjuk őket ehhez a tanításukhoz. 
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Figyeljük meg, hogy az egyetlen ok, amiért Jézus megtette volna a fentebb említett 

kinevezést, ha hűnek találta volna őket a szellemi ’étel megfelelő időben történő 

felszolgágásában’. Az Isten ezeréves királysága elközeledett könyvük ezt a nagyon 

kritikus pontot „A Rabszolga Ura vizsgálatának ideje” cím alatt fejti ki. A 350.-355. 

oldalakon Frederick Franz elmagyarázza... 

Az étel felszolgálása, a jó minőségű ételé a megfelelő időben volt a téma. 

Összhangban kellett lennie azzal, hogy egy döntést kell hoznia a visszatért 

Úrnak [Jézusnak] ... [a Társulat] Vizsgálata során i.sz. 1919-ben... Jézus Krisztus 

hithűnek és értelmesnek találta a kinevezett „rabszolgát” a [tanítványai] táplálásában. 

Jehova Tanúi tudják, hogy ez az „étel” és annak „kiosztása” azokra a tanításokra 

vonatkozik, amelyek az Őrtorony Társulattól érkeznek. Kézenfekvő tehát, hogy Jézus 

nem arra alapozta a döntését 1919-ben, amit a Társulat napjainkban tanít.31 Ahogyan 

ezt Franz kifejtette a 349. és 350. oldalakon... 

Be tudták bizonyítani, akár az 1919-ig kiadott legutolsó irodalmuk [tanításaik] által, 

hogy ők voltak Jézus Krisztus összetett „hű és értelmes rabszolga” osztálya? Magát az 

étel minőségét kellett fontolóra venni. – 40. bekezdés 

Így tehát Jézus a döntését 1919-ben arra kellett hogy alapozza, amit ők „1919-ig” 

tanítottak. Meg kellett vizsgálnia a „minőségét” azoknak a tanításoknak, hogy 

megbizonyosodhasson arról, hogy az igaz dolgokat tanítják és hogy a megfelelő időben 

tanítják azokat („a jó minőségű ételt a megfelelő időben”). Mi volt Jézus döntése? A 

könyv egyszerűen kijelenti, hogy „átmentek a teszten”. – 350. oldal, 40. bekezdés 

Értelem szerű, hogy Jézus a döntését 

1919-ben nem arra alapozta amit a Társulat 

napjainkban tanít. 

Tehát ez a nagyon pontos módja annak, ahogyan magyarázzák és alkalmazzák a Máté 

24:45-47 verseket. Ez az egyetlen hivatalos alapja azon állításuknak, hogy ők Isten „hű 

és értelmes rabszolgái vagy szervezete” és „az egyetlen igaz vallás” napjainkban. 

És így, amikor Jehova Tanúit megkérdezik, „Miért hiszed azt, hogy a Társulat Isten 

szervezete?”, mindegyiküknek így kellene válaszolnia... 

Mivel Jézus 1919-ben kinevezte őket a Máté 24:45-47 verseinek beteljesedéseként. 

Ha elgondolkodnának ezen (amit általában nem tesznek meg), különösen emlékeztetve 

őket Franz elnök magyarázatára az Isten ezeréves királysága elközeledett könyvben, 

néhányuk talán egyet tudna érteni a következővel:  

                                                           
31

 A Vezető Testület elsősorban arra irányítja a figyelmet, amit a Társulat napjainkban tanít, ahogyan azt láthatjuk 
az Őrtorony 2001. június 1.-i számában is. 
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az, hogy a Társulat Isten támogatását élvezi-e napjainkban az Ő szervezeteként, vagy 

nem, teljes mértékben attól függ, hogy Jézus milyen döntést hozott 1919-ben – egy 

döntést kizárólag azok alapján amit tanítottak, egészen 1919-ig. 

Jézus döntése 1919 tavaszán 

(A legfontosabb esemény az Őrtorony történelmében) 

Ha Jézus elismerte a Társulatot mint az ő „hű és értelmes rabszolga szervezete” és így 

kinevezte őket „minden földi java fölé” 1919-ben, akkor legalább van esély arra, hogy 

még mindig ők alkotják Isten szervezetét napjainkban. De ha nem hozta meg ezt a 

kinevezést 1919-ben, akkor erre nincs esély, nem számít, hogy mit tanítanak 

napjainkban.32 

Csak egy mód van arra, hogy megtudjuk milyen döntést hozott volna Jézus 1919-ben.  

Tehát az értelmezésükkel összhangban, csak egy módon tudhatjuk hogy a Társulat 

Isten szervezete-e napjainkban: Ugyan azoknak a tanításoknak a 

vizsgálatával, amelyekre azt mondják, hogy Jézus megvizsgált 1918-

1919-ben, hogy láthassuk átmehettek-e egy ilyen vizsgán. Jehova Tanúi 

sosem tették meg ezt. – Lásd „Az egyetlen hiba amit Jehova Tanúi vétettek”, 44. oldal33 

Az egyetlen mód megtudni, hogy az 
Örtorony Társulat Isten szervezete lehet-e 
napjainkban, ha megvizsgáljuk ugyan 
azokat a tanításokat amelyekről azt 
mondják, hogy Jézus megvizsgálta 1918-
1919-ben. 
 

 

 

Amit a Társulat 

tesz vagy tanít 

napjainkban, nem 

kerülhetett 

számításba Jézus 

1919-ben hozott 

döntésében. 

 

                                                           
32

 Az Őrtorony 2001. június 1.-i számának 16. oldalán azt olvashatjuk, hogy az emberek ’arra a következtetésre 
jutnak, hogy Jehova Tanúi az igaz vallást gyakorolják a Társulat tanításai és vezetése által napjainkban’. Azonban 
erre a következtetésre kizárólag a Társulat 1919-ig közölt tanításai és vezetése alapján kellene jutniuk. 
33

 Lásd Az ismeret amely örök élethez vezet című könyv 161. oldal 4. bekezdését a Függelékben, 145. oldal 
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Habár a Társulat már nem publikál semmilyen irodalmat, melyről azt mondják, hogy 

Jézus megvizsgálta 1918-1919-ben, mégis lehetővé tettek egy ilyen vizsgálatot 

napjainkban a szervezetük történelmének publikálásával, a JEHOVA TANÚI Isten 

Királyságának hirdetői című könyvükben. Ez a könyv elég közvetlen állítást tartalmaz és 

hivatkozásokat más könyvekre, amelyeket Jézus megvizsgált volna (és amelyek már 

elérhetőek az INTERNETEN)34, így van lehetőségünk napjainkban megtudni azt, hogy 

milyen döntés hozott volna 1919-ben. 

Őrtorony mértékek használata az Őrtorony tanítások 

megítélésére 

Az Őrtorony vallási vezetői mindig szigorú irányadó mértékeket állítanak, amikor más 

vallásokat ítélnek meg. A Máté 7:2 versével összhangban Jézus megítélte a Társulat 

tanításait 1876-tól 1919-ig ugyan ezekkel a mértékekkel.35 Az első kettő ugyan az amit 

Frederick Franz elnök említett. Az utolsó kettőt az Őrtorony 2001. június 1.-i számának 

14. oldalán találjuk.36 A következő ‟Mértéktáblázat‟ vizuálisan fogja bemutatni, hogy a 

48 megvizsgált tanítás melyike felelt meg, vagy nem felelt meg a Társulat irányadó 

mértékeinek... 

Őrtorony Mértékek Igen Nem 

1. Igaz tanítások   

2. Megfelelő idő a tanításukra   

3. Tanítás amelyet Isten tárt fel a Szavában   

4. Elutasított emberi bölcsesség   

 

A mértékek, amelyeket a Társulat 

tanításainak megítéléséhez használunk 

ugyan azok, amelyek alapján ők ítélnek 

meg mindenki mást. 

 

                                                           
34

 Keress az „Studies in the Scriptures” (Írástanulmányok) és a „The Finished Mystery” (A beteljesült rejtély) 
címekre. A keményfedeles kötetek és olvasható másolatok számos weboldalon elérhetőek. 
35

 Máté 7:2: „Az ítélet amellyel ítélsz, azzal leszel megítélve.” A rengeteg weboldal közül, amely tömérdek anyagot 
és információt nyújt a 1876-tól 1919-ig terjedő időszakról, az egyik a www.freeminds.org 
36

 A 2001. június 1.-i Őrtorony a következőket írja: „Logikusan, Isten támogatásának élvezéséhez elengedhetetlen 
(1) kizárólag azt tanítani amit Isten feltár a Szavában, és (2) elutasítani az emberi bölcsességen vagy 
hagyományokon alapuló tanításokat.” Logikusan tehát, annak érdekében, hogy a Társulat „Isteni támogatást” 
élvezzen napjainkban „elengedhetetlenül” meg kellett felelniük ennek a két irányadó mértéknek 1876-tól 1919-ig. 
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3 

48 tanítás amelyet Jézus megvizsgált 

#1 Krisztus második eljövetele 

 
Jézus biztosan megfigyelte volna, hogy mit tanítottak az ő Második Eljöveteléről, vagy 

„láthatatlan jelenlétéről”, ahogyan ők szeretik nevezni ezt az eseményt. – Máté 24:3 37 

Napjainkban azt tanítják, hogy 1914-ben tért vissza, hogy megkezdje az ő Második 

Eljövetelét. De a Hirdetők könyvből kiderül, hogy nem ezt tanították Jézus 1918-1919-

es „vizsgálata” előtt, alatt, és még sok évvel utána sem. A 46. és 47. oldalakon 

olvashatjuk, hogy 1876-ban... 

[Második Adventista Nelson Barbour] sikeresen meggyőzte Charles Taze Russellt arról, 

hogy Krisztus játhatatlan jelenléte [Második Eljövetele] 1874-ben kezdődött el. 

A 133. oldal ismételten említi ezt, egy lábjegyzettel kiegészítve, amely szerint „a bibliai 

kronológia tisztább megértése” [1914-re utalva] került kiadásra 1943-ban.38 Ha a tanúk 

képesek is felfigyelni arra amit mondanak nekik erről, képtelenek 

megérteni azt, hogy ez mit is jelent. 

Még ha a tanúk képesek is felfigyelni 

arra amit a „Hirdetők” könyvük 

mond, nem ismerik fel, hogy az mit 

jelent. 

                                                           
37 Lásd a „Fontos fogalmak” részt a magyarázatukhoz Krisztus „láthatatlan jelenlétéről”. Arra vonatkoztatják, amire 

mindenki más „Krisztus Második Eljövetele”-ként hivatkozik, a Máté 24:3 beteljesedéseként. A legtöbb fordításban 
ezt így olvashatjuk: „Mi lesz a jele az eljövetelednek?” Azonban a Társulat Újvilág Fordításában ezt így fordították: 
„Mi lesz a jele a jelenlétednek?”. A kérdéses görög szó a „parousia”. – Lásd a B Függeléket „Az utolsó napok jele – 
Mikor?” című könyv ’Eljövetel’ vagy ’Jelenlét’ – Mit mutatnak a tények? fejezetében - Carl Olof Jonnson—Wolfgang 
Herbst, Commentary Press, P.O. Box 43532, Atlanta, Georgia 30336 
38

 A lábjegyzet az 1943-as kiadású Az igazság szabaddá tesz könyvre hivatkozik, amely 1874-ről 1914-re 
módosította Jézus visszatérésének időpontját. Az Isten ezeréves királysága elközeledett című könyv 209. oldala 
szintén erre az 1943-as könyvre hivatkozik, ahol a Társulat új értelmezése szerint az emberiség hatezer éves 
létezésének vége „megszűnt mint i.sz. 1874 az Úr Jézus Krisztus visszatérésének dátumaként.” 
MEGJEGYZÉS: Van néhány bizonyíték arra, hogy Rutherford 1914-et először Krisztus Második Eljövetelének 
kezdeteként említette az 1930-as években. De a Hirdetők könyv nem említ semmilyen dátumot erre vonatkozóan 
1943-et megelőzően. Bárhogy volt is, nincs semmilyen különbség, mert a dátum megváltoztatása sok évvel Jézus 
vizsgálatának befejezte után történt. 
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Amit jelent 

1. Az első dolog amit ez jelent, hogy a Társulat nem felelt meg a saját mértékei 

egyikének sem a Krisztus Második Eljöveteléről szóló tanításukkal kapcsolatban. 

Az 1874-es dátumuk soha nem volt (1) a helyes tanítás, vagy (2) a megfelelő 

időben tanítva. (3) Nem az volt amit Isten felfed a Szavában, és (4) emberi 

bölcsességen alapult. Ennek következtében már akkor el kellett volna utasítani, 

amikor Russell először hallotta ezt Nelson Barbour-tól 1876-ban. 

Krisztus Második Eljövetele 1874-ben Igen Nem 

1. Igaz tanítások  X 

2. Megfelelő idő a tanításukra  X 

3. Tanítás amelyet Isten tárt fel a Szavában  X 

4. Elutasított emberi bölcsesség  X 

2. Azt is jelenti, hogy ha Jézus 1914-ben tért vissza, arról Russell elnök és 

Rutherford elnök soha nem tudott.39 Lehetséges, hogy egy Jehova Tanúja sincs, 

aki felismerné ezt. Mi az esély arra, hogy Isten ilyen kiváló embereket választ ki 

az ő egyetlen „kommunikációs csatornájaként”, de soha nem értesíti őket, hogy 

mikor tért vissza az ő Fia? 

Ha Jézus Második eljövetele 1914-ben 

kezdődött el, az azt jelenti, hogy sem 

Russell, sem Rutherford nem tudott erről 

soha. Lásd a lábjegyzetet 

 

3. Nem csak nem tudták, hogy Jézus Második Eljövetele 1914-ben kezdődött el, 

hanem mind a ketten ragaszkodtak ahhoz, és nagy hangsúlyt helyeztek arra, 

hogy ők tudták, hogy ez 1874-ben történt meg. Mi az esély arra, hogy az 

„igazság Istene” szándékosan hagyná a földi csatornáját, hogy az félreinformálja 

az egész világot a Fia visszatéréséről majdnem hét évtizedig (1876-1943)? 

Összhangban a mai tanításukkal, harmincöt évig 

(1879-től 1914-ig) a magazinuk azt hirdette, hogy 

Jézus jelen van, amikor nem volt jelen. 

                                                           
39

 Russell 1916-ban, Rutherford 1942-ben halt meg. A Hirdetők könyvvel összhangban, Krisztus Második 
Eljövetelének („láthatatlan jelenlétének”) dátuma nem változott 1914-re egészen a Rutherford halálát követő évig. 
Így, ha Jézus 1914-ben tért vissza, az egyikük sem tudta. Ez talán nem kis meglepetést okozott a legtöbb tanúnak, 
ha képesek voltak rájönni erre. Lásd a Huszonegyedik fejezetet, „A hibájuk kijavítása”. 
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4. Az Őrtorony magazin címe a következő szavakat tartalmazta: „Krisztus 

Jelenlétének Hirnöke”. 

 
Összhangban a mai tanításukkal, 1879-től 1914-ig azt hirdették, hogy jelen volt, 

amikor nem volt jelen! 

5. Mivel úgy hitték, hogy Jézus visszatért 1874-ben, ez azt is jelenti, hogy nem 

voltak várakozásban (éberek), nem várták az ő 1914-es visszatérését. Azonban 

Lukács vonatkozó beszámolójában (12:37) Jézus azt mondta, hogy csak akkor 

lenne „boldog” ha az ‟érkezésekor várakozásban találná őket az ő 

visszatérésére‟. De nem találhatta őket várakozásban 1914-ben, mivel úgy hitték, 

hogy már visszatért negyven évvel korábban. 

6. A Lukács 12:36 szerint „(Jézus) érkezésekor és kopogtatásakor talán egyszer 

nyithatnak ajtót neki.” Azonban ha ő megérkezett, és kopogtatni kezdett 1914-

ben, ők nem ismerték fel az érkezését egészen 1943-ig, ami azt jelenti, hogy 

huszonkilenc évig kellett volna kopogtatnia mielőtt ajtót nyitottak neki. 

7. Mivel 1914-ben ők voltak az egyetlen vallás amely hitte, hogy Jézus már 

visszatért, ez azt jelenti, hogy ők voltak az egyetlen Keresztény vallás, amely 

nem volt éber, nem várta az ő visszatérését 1914-ben. Azonban Jehova Tanúit 

úgy vezetik, hogy azt higgyék, hogy ők voltak az egyetlen vallás, amely várta az 

ő visszatérését abban az évben.40 

Ha Jézus 1914-ben érkezett meg, 29 évig 

kellett volna kopogtatnia, mivel nem vették 

észre az 1914-es visszatérését egészen 

1943-ig. 

 

 

 

 

                                                           
40

 A Hirdetők könyv  713. oldala az Őrtorony  1984. december  1.-i számára hivatkozik. A magazin ezen száma egy 
sor „Keresztény éberség”-el foglalkozó bekezdést tartalmaz. A 14. oldalon ezt írja: „Amikor tehát Krisztus 
láthatatlan jelenléte elkezdődött 1914-ben, boldogok voltunk [Jehova Tanúi], hogy várakozásban találtattunk.”    
De ez nem igaz. Senki sem volt az Őrtorony Társulattal kapcsolatban, aki Krisztus „láthatatlan jelenlétének” 
kezdetét 1914-re várta, mivel mind abban hittek, hogy az már elkezdődött negyven évvel korábban. Ugyan így, 
napjainkban szintén nincs aki az ő „láthatatlan jelenlétének” kezdetét várná – nem azért mert úgy hiszik, hogy ez 
1874-ben megtörtént, hanem azért, mert most abban hisznek hogy ez 1914-ben történt meg. 
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Amiért lényeges 

Ismételten, ennek a vizsgálatnak a célja az arról való meggyőződés, hogy milyen 

események történtek a Társulat történelme folyamán, amelyek egyeznek a Máté 24:45-

47 verseiről adott magyarázatukkal. Jelen esetben magától értetődő, hogy nem 

egyeznek. Nincs semmi Jézus példázatában, vagy a Társulat erről adott 

magyarázatában, ami lehetővé tenné, hogy az ő „hű” rabszolgája ne ismerje fel az Ura 

visszatértét, majdnem 30 évig annak megtörténte után (1914-től 1943-ig). És szintén 

semmi sem teszi lehetővé az „értelmes” rabszolgának, hogy ennyire tapintatlanul és 

nem értelmes módon félreinformálja az egész világot arról, hogy ő mikor tért vissza, 

majdnem hét évtizedig (1876-1943). 

A Társulat magyarázata a Máté 24:45-47 

verseiről, és ami a történelmük folyamán 

történt, nem egyezik. 

Biztosak lehetünk tehát abban, hogy a Társulat nem volt sem hű, sem értelmes Jézus 

Második Eljövetelének idejével kapcsolatban. Azonban az egyetlen lehetőség arra, 

hogy egyáltalán esélyük legyen Isten szervezetének lenni napjainkban, ha mind hűnek, 

mind értelmesnek bizonyultak 1876-tól 1919-ig. 

A Vezető Testület magyarázata 

A Hirdetők könyv egyszerűen figyelmen kívül hagyja a fentieket, mintha nem lenne 

semmi jelentősége annak a ténynek, hogy a Társulat első két elnöke (három, ha W.H. 

Conley-t is számoljuk) félretájékoztatott mindenkit, aki hallgatott rájuk a legfontosabb 

eseményről a keresztény történelemben Krisztus Első Eljövetele óta, Krisztus Második 

Eljöveteléről. E helyett ezt a nagyon negatív tényt valami pozitívként próbálják 

beállítani: 

C.T Russell pozitívan gondolkodó ember volt. Hitt abban, hogy Krisztus láthatatlan 

jelenléte [1874-ben] elkezdődött, és elhatározta, hogy erről prédikál másoknak... úgy 

érezte, hogy Krisztus jelenlétét hirdetni kell. – 47. oldal41 

Azonban nem számít, hogy Russell mennyire „pozitívan gondolkodott”; nem számít, 

hogy mennyire volt „meggyőződve” nem számít mennyire volt „elhivatott”... ezek nem 

változtatnak azon a tényen, hogy amit az egész élete folyamán „hirdetett” az nem volt 

igaz. Még egyszer figyeljük meg, hogy a Hirdetők könyv egyszerűen figyelmen kívül 

hagy minden bizonyosságot erről a tényről, mindenki másra mutogatva, miközben egy 

füzetük azt írja, hogy Russell annak érdekében írt, „hogy szembeszálljon az Úr 

                                                           
41

 Nyilvánvalóan a Vezető Testület gondolkodását nem az igazság formálja, hanem azon szükségletük, hogy 
fenntartsák az „Isten szervezete” illúziót. És ezen elgondolás miatt nem lehet Russellnek, bármiben hamis 
tanítónak bizonyulnia, még egy olyan fontos dologban sem, mint Krisztus Második Eljövetele. 
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visszatéréséről szóló hamis nézetekkel.”42 Russell azonban soha sem volt képes a saját 

hamis nézeteivel szembeszállni. Nem is szálltak szembe azokkal (az alapján amit ma 

tanítanak), egészen 27 évvel a halála utánig. 

Nem voltak „hűségesek”, és nem vártak 

Istenre, hogy felfedje Krisztus Második 

Eljövetelének időpontját. És nem 

bizonyultak „értelmesnek”, amikor a rossz 

dátumot hirdették, nem csak 1919-ig, 

hanem egészen 1943-ig (67 évig)!  

 

  Charles Taze Russell 

Egy 1985. február 2.-i nekem küldött személyes levelükben a következőket írták: 

Azok a keresztények, akik vallották, hogy Jézus tanítványai, nem vették észre az ő 

láthatatlan jelenlétét 1914 előtt és után sem, tehát bebizonyosodott, hogy aludtak, és 

méltatlanok voltak arra, hogy bármilyen kiváltságot kapjanak a szellemi táplálék 

kiosztásában. 

Azonban a Társulat sem vette észre az ő láthatatlan jelenlétét 1914 előtt és után sem.43 

Ha a felismerés hiánya a kereszténység részéről azt bizonyította, hogy ők aludtak, és 

méltatlanok voltak Jézus kinevezésének elnyerésére, akkor a Társulat ugyanennek a 

felismerésnek a hiányában szintén alvó állapotban volt, tehát ugyanannyira méltatlan 

volt bármilyen kiváltság elnyerésére a szellemi táplálék kiosztásában? 

A levelük nem annyira egy szándékos kísérlet a félrevezetésre, mint a tiszta 

gondolkodás hiányának jele a Társulat vallási vezetői és azok írnokai részéről. És 

mégis, ők azok az emberek, akiktől Jehova Tanúi teljes „megfelelő időben kiosztott” 

szellemi tápláléka függ. 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 The Object and Manner of Our Lord’s Return – Urunk visszatérésének célja és módja című füzet 
43

 Ha Jézus láthatatlan jelenléte (Második Eljövetele) 1914-ben kezdődött el, a Társulat túl sokáig, huszonkilenc 
évig nem vette azt észre. Lásd a megjegyzést a 93. oldalon. 
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#2 „Nem mi vagyunk a hű- és értelmes rabszolgád.” 

 

Napjainkban a Vezető Testület azt tanítka, hogy Charles Taze Russell (maga egyedül) 

soha sem volt a  Máté 24:45 versében említett „hű- és értelmes rabszolga”. Azonban a 

Hirdetők könyv rámutat, hogy volt egy kritikus időszak a Társulat történelmében, amikor 

azt tanították, hogy ő volt az. 44 

A 142. oldalon kifejtik, hogy 1881-ben Russell eredetileg azt tanította, hogy nem ő a 

„rabszolga” – ahogyan tanítják ezt ma is. A 142-143. oldalon azonban elismerik azt a 

rendkívül fontos tényt, hogy néhány évvel később a pásztor meggondolta magát... 

Több mint egy évtizeddel később azonban [1881 után] Russell testvér felesége 

nyilvánosság előtt kijelentette azt az elképzelést, hogy maga Russell a hű [és értelmes 

rabszolga] és bölcs szolga. A nézet, amelyet a „hűséges [és értelmes rabszolga]” 

kilétéről hangoztatott általánosan elfogadottá vált (Jehova Tanúi által) mintegy 30 évig. 
45 Russell Testvér nem utasította vissza a nézetüket... [30 év után] a Russell Testvér 

által 1881-ben kifejtett értelmezést [azt, hogy nem ő volt az a „szolga”] újból 

megerősítette az Őrtorony 1927. február 15.-i száma. 

Amit itt olvasunk, az nagyon fontos. Azt írja, hogy körülbelül 1897-től 1926 februárjáig 

(30 évig) a Társulat azt tanította, hogy Russell volt „a hű és értelmes rabszolga” így 

tehát nem a Társulat volt ez a rabszolga. Amit ez jelent, az még fontosabb... 

A tanúk nem értik meg, hogy ez mit is 

jelent. 

Amit jelent 

Az első dolog amit ez jelent, hogy ha napjainkban helyesen tanítják azt, hogy Charles 

Russell nem volt Jézus „hű és értelmes rabszolgája”, akkor amit tanítottak 1897-től 

egészen 1919-ig az nem volt igaz. Ez a tanítás Russell feleségének „emberi 

bölcsességén” alapult.46 

Harminc évig (1897 – 1927) a Társulat 

hivatalos tanítása az volt, hogy maga 

                                                           
44

 A Hirdetők című könyvük 1993-as megjelenéséig nagyon nehéz volt a Vezető Testületnek bevallania, hogy a 
Társulat korábban azt tanította, hogy Russell volt a „hű- és értelmes rabszolga”. De most, amikor már bevallják, ezt 
olyan módon teszik, amely elhomályosítja a jelentőségét e tény valódi jelentésének. Lehetséges, hogy ez azért van, 
mert maga a Vezető Testület sem érti meg a fontosságát ennek a ténynek. 
45

 A tanítás, amely szerint Russell volt ez a „rabszolga” több volt mint „általánosan elfogadott”. Ez volt a Társulat 
hivatalos tanítása 1897-től 1927. február 15.-ig. Ez olyan, mint ha azt mondanánk: „Általánosan elfogadott, hogy 
1+1=2.” 
46

 A Hirdetők könyv 143. oldalán ezt olvashatjuk: „Russel testvér felesége nyilvánosság előtt kijelentette azt az 
elképzelést, hogy maga Russell *egyedül, személyesen+a hű és bölcs szolga.” 
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Russell Jézus hű és bölcs rabszolgája. Így, 

a hivatalos tanítás az volt, hogy nem a 

Társulat ez a szolga. 

Russell a „hű és bölcs rabszolga” Igen Nem 

1. Igaz tanítások  X 

2. Megfelelő idő a tanításukra  X 

3. Tanítás amelyet Isten tárt fel a Szavában  X 

4. Elutasított emberi bölcsesség  X 

 

Ez a tény azt is jelenti, hogy a Máté 24:45-47 magyarázatukkal összhangban, 1919 

tavaszán Jézus a következőket mondta a Társulathoz tartozóknak... 

Ti vagytok az én hű és bölcs rabszolgám. 

De a történelmük szerint ekkor ők éppen azt mondták, hogy... 

Nem mi vagyunk a te hű és bölcs rabszolgád! 

Úgy hitték, hogy Charles Russell volt Jézus „szolgája”. És mivel 1916-ban meghalt, azt 

tanították, hogy a mennybe került Jézushoz. Így azt tanították, hogy a Társulat nem a 

„hű és értelmes rabszolga”. Ha Jézus valóban megpróbálta kinevezni őket 1919-ben, ők 

visszautasították ezt.47 És az Úr ajánlatát az elkövetkező nyolc évben minden nap 

elutasították, egészen 1927 februárjáig. 

A Máté 24:45-47 verseire vonatkozó 

magyarázatuk szerint 1919-ben Jézus azt 

mondta ’Ti vagytok a hű és bölcs 

rabszolgám.’ Azonban a történelmük 

szerint ők ekkor épp azt mondták: ’Nem mi 

vagyunk a hű és bölcs rabszolgád.’ 

 

 

                                                           
47

 1927-ig Rutherford szerint annak elutasításához, hogy Russell Jézus hű és bölcs rabszolgája „meg kell tagadnunk 
az Urat.” – Lásd az Őrtorony 1922 május 1.-i számának 132. oldalát 
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Ha 1919-ben Jézus (vagy bárki más) megkérdezte tőlük a Máté 24:45-ben található 

kérdést: „Ki valójában a hű és értelmes rabszolga?”, akkor a hitükkel összhangban 

válaszoltak – „Charles Taze Russell.” Se a földön, se az ében nem volt senki, aki el 

tudta volna érni, hogy Rutherford meggondolja magát, egészen 1927-ig, amikor maga 

döntött így. De már túl késő volt. 

Amiért lényeges 

Ez egy újabb eset arra, hogy a Társulat történelme nem egyezik a Máté 24:45-47 

verseiről adott magyarázatával. Nincs utalás Jézus példázatában vagy a Társulat erre 

vonatkozó magyarázatában arra, hogy ez a szolga nem tudná hogy kicsoda, és így 

véletlenül elutasítaná elfogadni Jézus kinevezését akár egy napig is, nemhogy közel 

háromezer napig (nyolc évig). Biztosak lehetünk abban, hogy nem ez volt a „megfelelő 

és időszerű szellemi táplálék” a legfontosabb földi szolga kilétére vonatkozóan.48 

Ahhoz, hogy a Társulat Isten szervezete 

lehessen napjainkban, a Máté 24:45-47 

verseiről adott magyarázatuknak és a 

történelmüknek egyeznie kell. Ez egy újabb 

fontos példa, amivel nem értenek egyet. 

A Vezető Testület magyarázata 

Még meg sem próbálják megmagyarázni ezt a Hirdetők könyvben. Egyszerűen úgy 

kezelik ezt a tényt, mintha nem lenne lényeges. Amikor azonban megpróbálnak 

magyarázattal szolgálni gyakran elferdítve mutatják be a Társulat akkori tanításait, 

ahogyan ezt az 1994 január 15.-i Őrtorony 16. oldalán teszik: „1919-ben ez a 

rabszolga a felkent keresztények maradékaként lett azonosítva.” De ez nem igaz. Nem 

így azonosították ezt a szolgát egészen 1927-ig. 1919-ben ez a rabszolga még mindig 

Charles Russell-ként volt azonosítva. – Lásd a 26.-28. oldalakat 

Annak érdekében, hogy fenntartsák az 

illúziót a Vezető Testületnek elferdítve kell 

bemutatnia a valóságot. Ahhoz, hogy 

felismerje valaki, hogy mikor teszik ezt, 

ismernie kell a tényeket. 

 

 

 

                                                           
48

 Lásd a 4. bekezdést  Az ismeret, amely örök élethez vezet című könyv  161. oldalán a Függelékben, 145. oldal 
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# 3 A varrógép és Krisztus ezer éves uralkodása - 1873 

 

Napjainkban Jehova Tanúi nagyon várják Jézus ezer éves uralkodásának kezdetét. 

Azonban az ‟étel‟ amit Russell egészen a haláláig biztosított azt tanította, hogy az ő 

uralkodása már elkezdődött. Az 1916-os kiadású Az idő elközeledett című könyvének 

Előszavában a következőket írja: 

Az itt bemutatott bibliai kronológia49 megmutatja, hogy az Ádámmal kezdődő hat nagy 

ezer éves Nap véget ért,50 és hogy a nagy Hetedik Nap, Krisztus ezer éves uralkodása 

1873-ban elkezdődött. 

Russell nagy hangsúlyt fektetett a modern találmányokra, amelyek 1873-tól jelentek 

meg, annak bizonyítékaként, hogy Jézus ezer éves uralkodása abban az évben 

kezdődött. A legelső találmány, amit bizonyítékul hozott fel a következő volt... 

A varrógép, az egyik első, 43 évvel ezelőtt kezdte elérni a tökéletességet.51 

Krisztus uralkodása 1873-ban kezdődött Igen Nem 

1. Igaz tanítások  X 

2. Megfelelő idő a tanításukra  X 

3. Tanítás amelyet Isten tárt fel a Szavában  X 

4. Elutasított emberi bölcsesség  X 

 

A legelső dolog, amit Russell megemlített 

annak bizonyítására, hogy Jézus ezer éves 

uralkodása 1873 kezdődött el, a varrógép 

tökéletesedése. 

A Vezető Testület ezt a hamis tanítást is úgy kezeli, mint ha nem lenne más jelentősége 

azon a tényen kívül, hogy Russell tévedett. Nem engedhetik meg maguknak (vagy a 

többi Jehova Tanújának) azt, hogy végiggondolják, hogy Jézus mit gondolt volna erről 

amikor eldöntötte, hogy a Társulat valóban hű és értelmes volt-e az ő ezer éves 

uralkodására vonatkozó tanításukban. 

                                                           
49

 Mindig az állítják, hogy a számításaik a „bibliai kronológián” alapulnak. Amikor azonban ezek a számításaik 
hamisnak bizonyulnak kiderül, hogy azok csupán Őrtorony kronológiák. 
50

 Sok évvel 1919 után ennek a hatezer évnek a végét 1975-re változtatták. Napjainkban már az emberiség  hatezer 
éves létezése végének jelentőségét nem emlegetik tovább. 
51

 „Előszó” Az idő elközeledett 1916-os kiadásához, http://www.nsbible.org/sits_v2/v2s0.htm (angol) 
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KÖVETKEZIK: Nagyjából abban az időben amikor állításuk szerint Jézus elkezdte a 

vizsgálatát a Társulat tanításain, a következő elnök (Joseph Rutherford) megváltoztatta 

Krisztus uralkodásának dátumát. Ezt azzal az állításával kapcsolatban tette, amelyben 

Jézus és az Atya szándékait fejtegette az elkövetkező 1925-ös évre. Tartsuk észben, 

hogy ezeket a tanításokat Jézus vizsgálatának egész ideje alatt tanította. 

# 4 
„A most élő emberek közül milliók sohasem halnak 

meg!”
52

 

 

1918 februárjában (épp, mikor szerintük Jézus elkezdte vizsgálatát) 

Rutherford elnők elindította világméretű nyilvános előadás kampányát, 

a fenti drámai címmel. 1920-ban kiadott egy füzetet is, ugyan ezzel a 

címmel. Az ok, amiért az akkor élt „emberek milliói nem halnak majd 

meg” az, hogy Jézus 1925-ben kezdi majd meg az ezer éves 

uralkodását. Erről biztosított mindenkit... 

Joseph Franklin Rutherford 

Azt is magabiztosan várhatjuk, hogy 1925 jelzi majd Ábrahám, Izsák, Jákób és a régi 

próféták visszatérését.53 

Ők és a többi „régi hűséges férfiak” ezután „Fejedelmek” lesznek az egész Föld felett, 

hogy segítsenek Krisztus földi királyságának igazgatásában. Ugyan ilyen 

magabiztossággal arra a következtetésre jutott, hogy... 

Az isteni Igében lefektetett ígéretekre alapozva arra a pozitív és vitathatatlan 

következtetésre kell jutnunk, hogy a ma élő emberek közül milliók sohasem halnak 

meg.54 

De mint kiderült, a milliók, akik akkor éltek meghaltak. Jézus nem kezdte meg az ő ezer 

éves uralkodását, és senkit sem támasztott fel 1925-ben.55 

                                                           
52

 A most élő emberek közül milliók sohasem halnak meg teljes történetét lásd: www.heraldmag.org/olb 
53

 A most élő emberek közül milliók sohasem halnak meg, 89. oldal 
54

 A most élő emberek közül milliók sohasem halnak meg, 97. oldal 
55

 72 évvel később, a Vezető Testület még mindig nem tudja elengedni Rutherford fülbemászó kifejezését. Az 1997. 
január 1.-i Őrtorony 11. oldalán felteszik a kérdést? „Miért várhatjuk magabiztosan, hogy „a ma élő emberek közül 
milliók sohasem halnak meg?”” Így válaszolnak: „Az 1920-as évek elején Jehova Tanúi egy kiemelt nyílvános 
előadást mutattak be, amelynek címe a következő volt: „A ma élő emberek közül milliók sohasem halnak meg!”. Ez 
az akkori túlzott optimizust tükrözheti. Azonban napjainkban ezt már teljes bizalommal állíthatjuk.” Lásd még az 
Ébredjetek 1981. március 4.-i számának 32. oldalát 
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Jézus vizsgálatának teljes ideje alatt Rutherford azt tanította, hogy az akkor élők közül 

milliók sohasem fognak meghalni. 

A most élő emberek közül milliók sohasem 

halnak meg - 1925 
Igen Nem 

#1: Igaz tanítások  X 

#2: Megfelelő idő a tanításukra  X 

#3: Tanítás amelyet Isten tárt fel a Szavában  X 

#4: Elutasított emberi bölcsesség  X 

 

Amiért lényeges 

Jézus példázata semmikor sem engedi meg az ő „hű és bölcs rabszolgájának” a hamis 

tanítások és próféciák hirdetését, de főként nem az ő vizsgálatának egész ideje alatt. 
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A Vezető Testület magyarázata 

Ebben az esetben a Hirdetők könyv legalább nyolc alkalommal utal Rutherford „Milliók 

kampányára”, és még néhány pontot ki is emel a fentebb említett dolgok közül. A 632. 

oldalon a következőket írja... 

„A most élő emberek közül milliók sohasem halnak meg!” című előadás, amelyet J. F. 

Rutherford tartott... a figyelmet az 1925-ös évre irányította... Annak alapján, amit itt 

mondtak... ezt az évet kapcsolatba hozták az arra vonatkozó várakozásokkal is, hogy 

Isten keresztény kor előtt élt hűséges szolgái feltámadnak arra a feladatra, hogy az égi 

Királyság fejedelmi képviselőiként szolgáljanak a földön. 

Rutherford végig kitartóan hirdette a hamis 

üzenetet - amely szerint az akkor élő 

emberek közül milliók sohasem halnak 

majd meg – azon időszak egésze alatt, 

amelyről azt mondják, hogy Jézus ekkor 

vizsgálta meg őt, hogy megbizonyosodjon 

arról, hogy amit tanított az igaz. 

A könyv nem árulja el azt „amit itt mondtak”, de megerősíti, hogy Rutherford „hibázott”. 

Mint minden más tanításukat, amely hamisnak bizonyult, ezt is úgy kezelik, mintha nem 

számítana, hogy Rutherford üzenete hamis volt. Figyeld meg az alábbi megjegyzéseket 

a 425. oldalon... 

Mily izgalmas üzenetet hirdettek! ... Újsághirdetéseket és falragaszokat használtak az 

előadások meghirdetésére. A téma lebilincselő volt.56 

Amit itt írnak, az mind igaz. Az egyetlen probléma Rutherford „izgalmas üzenetével”, 

hogy nem volt igaz. A Vezető Testület úgy tálalja ezt a tényt, mintha nem számítana, 

hogy Rutherford üzenete hamis volt. A 632. oldalon megemlítenek néhányat a 

csodálatos áldásokból, amelyek az emberiséget érintették volna, ha ez az üzenet igaz 

lett volna. Ezt követően nagyon pozitívan zárják a témát... 

Milyen boldogító kilátás! Noha várakozásaik tévesek voltak, buzgón osztották meg ezt a 

kilátást [Rutherford hamis üzenetét] másokkal. 

A Vezető Testület egyszerűen figyelmen 

kívül hagyja a jelentőségeit annak a 

ténynek, hogy Rutherford üzenete 

hamisnak bizonyult. 

                                                           
56

 Vajon Jézus is úgy gondolta, hogy Rutherford „témája lebilincselő volt”? 
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Hét évig Rutherford folyamatosan tanította, hogy milliók akik akkor éltek sohasem 

fognak meghalni, hogy Jézus ezer éves Uralkodása 1925-ben fog elkezdődni, és hogy 

Ő Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot ugyan ebben az évben fel fogja támasztani. Habár 

ezen dolgok egyike sem történt meg, a Vezető Testület büszke arra a tényre, hogy 

akkoriban buzgón osztották meg ezt a hamis üzenetet másokkal. Nehéz elképzelni, 

hogy Jézus bármi kiosztásra érdemeset talált volna Rutherford üzenetében.57 

Még rosszabb, és hihetetlen, de az Őrtorony 1955. november 15.-i számának 698. 

oldalán Knorr elnök odáig ment, hogy kijelentette: Isten volt az Egyetlen aki felelős volt 

Rutherford üzenetének prédikálásáért! A „Jehova az ő szent templomában” alcím alatt 

olvashatjuk ezeket... 

Felkavarva a növekvő érdeklődést bennük, Jehova idézte elő/okozta a prédikálását 

1918-tól a következő meghökkentő nyílvános üzenetnek: „A most élő emberek közül 

milliók sohasem halnak meg”. [Stirring up increasing interest in them, Jehovah caused 

to be preached from 1918 the startling public message, “Millions Now Living Will Never 

Die.”] 

Nathan Knorr (a Társulat elnöke 1943-tól 

1977-ig) kijelentette, hogy Isten volt a 

felelős „A ma élő emberek közül milliók 

sohasem fognak meghalni” üzenet 

prédikálásáért. 

Ez elképesztő. Hogyan mondhat valaki ilyen dolgot? És hogyan lehet az, hogy Jehova 

Tanúi a Vezető Testület szavait olvasva nem veszik észre, hogy valami nem stimmel? A 

válasz mindkét kérdésre a következő: ez az egyik következménye annak, hogy olyan 

mélyen hisznek abban, amiben szeretnének, vagy amiben szükségük van hinni, hogy 

ilyen dolgokat mondhatnak és olvashatnak anélkül, hogy ez zavarná azokat akik írják, 

és olvassák ezeket a kiadványokat. 

Azonban még mindig rengeteg dolog van, amit Jézus észrevett volna az 1918-1919-es 

vizsgálata alatt. Russell és Rutherford is számos időpontot jövendölt meg olyan konkrét 

eseményekre, amelyekről azt állították, hogy a „bibliai kronológia” és „bibliai próféciák” 

megértésével határozták meg őket. A legtöbbjüket egy hétkötetes könyvsorozat 

tartalmazza, amelynek címe: Írástanulmányok [Studies in the Scriptures]. Russell írta az 

első hat kötetet és Rutherford volt a felelős a hetedik kötet megírásáért.58 Ezek a 
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 Az Ébredjetek! 1989. május 22.-i számának hátoldalán a Vezető Testület nagyon nagy félkövér betűket használva 
újra bejelentette, hogy „A most élő emberek közül milliók sohasem halnak meg.” Bár az már kiderült, hogy ez egy 
őrült/vad állítás volt Rutherford elnöktől az 1920-as években, hozzá hasonló magabiztossággal állítják, hogy ezúttal 
„Ez nem egy merész*/őrült/vad+ állítás.” Ugyan ezeket a dolgokat állítják az Ébredjetek! 1984. április 8.-i számának 
31. oldalán. Az Őrtorony 1983. október 1.-i számában a 8. oldalon is találhatunk egy cikket „A most élő embrek 
közül milliók sohasem halnak meg a Földünkön.” 
58

 A Hirdetők könyv legalább 16 alkalommal hivatkozik ezekre a könyvekre. Olvasd el őket *angolul+ a következő 
helyen: www.nsbible.org/library.htm 
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könyvek voltak az elsődleges forrásai „a megfelelő időben kiosztott tápláléknak” még 

sok évig, Jézus vizsgálatának befejezése után is. A következőkben egy részleges listát 

láthatunk az egyéb dátumokról a hozzájuk kapcsolódó eseményekkel, amelyekről a 

Társulat végül elismerte, hogy nem voltak igazak. Természetesen Jézus tudta volna, 

hogy ezek hamis tanítások már abban a pillanatban, amikor tanítani kezdték őket... 

 Ezek a könyvek és/vagy az átirataik [angolul] 

elérhetőek az interneten. Keress a következő 

kifejezésekre: „Studies in the Scriptures” vagy a 

konkrét címekre, pl.: „The Time is at Hand”. Lásd az 

59. lábjegyzetet 

 

 

 

38 egyéb dátum/esemény, amely nem történt meg 

 

#5:   1799: Az „utolsó napok” vagy a „vég idejének” kezdete RUSSELL 

#6:   1829: A próféciák rejtélyeinek megértésének kezdete 

#7:   1844: A bölcs szűzek előre mentek, hogy találkozzanak a Vőlegénnyel 

#8:   1846: Isten szentélye megtisztult 

#9:   1873: Az emberi létezés 6000 évének vége 

#10: 1874: Krisztus visszatérése, hogy megkezdje az ő Második Eljövetelét 

#11: 1874: A 40 évig tartó Aratás vagy prédikálómunka kezdete 

#12: 1874: Második kiáltás, „Íme a Vőlegény” 

#13: 1874: Armageddon csatájának kezdete 

#14: 1878: Isten Királysága „létrejött” a mennyben 

#15: 1878: Krisztus Királyság-uralmának kezdete 

#16: 1878: „Nagy Babilon” (a hamis vallás) bukása 

#17: 1878: A „Helyreállítás idejének” kezdete 

#18: 1881: „A mennyei elhívatás” elközeledése (szellemi Izrael) 

#19: 1881: A „Krisztusban meghalt” összes ember feltámadása 

#20: 1914: A felkent keresztények mennybe menetele 1914 előtt 

#21: 1914: Az „Aratás” vagy prédikáló munka vége 

#22: 1914: Isten királysága megszilárdul a Földön 

#23: 1914: Jézus a Föld új Uralkodójaként lesz jelen 

#24: 1914: Isten az összes pogány nemzetet elpusztítja 1914 végére 

#25: 1914: Jeruzsálem elkezd felemelkedni az isteni kegyvesztettség porából 

#26: 1914: Izrael vaksága elkezd megszűnni 

#27: 1914: Ez az év lesz a legkésőbbi határa a tökéletlen emberiség uralkodásának 

#28: 1914: Armageddon csatájának vége lesz 

#29: 1914: A békés áldásokat elkezdik felismerni a Földön 

#30: 1914: „Nagy Babilon” (az összes más vallás) teljes megsemmisülése 

#31: 1914: Az „utolsó napok” véget érnek 1914-ben 
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#32: 1915: Isten Királysága teljesen megalakul 1915 végéhez közel 

#33: 1915: A felkent keresztények a mennybe mennek nem sokkal 1914 után 

#34: 1918: Isten ’tüze’ fog hullani a mennyből a kereszténységre RUTHERFORD 

#35: 1918: A kereszténység egyháztagjainak millióit pusztítja el Isten 

#36: 1918: A kereszténység a feledésbe merül, mint rendszer 

#37: 1918: Isten el fogja pusztítani az egyházak nagy részét [wholesale] 

#38: 1920: Az egész világon mindenre kiterjedő anarchia lesz 

#39: 1920: Minden Földi kormányzat megszűnik 

#40: 1920: Az összes köztársaság eltűnik 1920 őszén 

#41: 1925: A felkent keresztények a mennybe mennek. 

#42: 2914: Krisztus ezer éves Uralmának vége 

Az Őrtorony 1894. júliusi számában Russell kijelentette: „Nem látunk okot a számok 

megváltoztatására – és nem is tudjuk megváltoztatni őket, ha akarnánk. Ezek úgy 

hisszük Isten dátumai, nem a miénk.” Rutherford azt állította az ő 1925-ös dátumáról, 

hogy az „vitathatatlan”. Az összes fenti dátumról/eseményről azt állították, hogy azok 

Bibliai próféciák beteljesedései. Azonban ahogy kiderült, ezek beteljesületlen Őrtorony 

próféciák.59 Ne feledd, hogy az összes fentebb említett tanításról, amelyet ebben a 

tanulmányban megvizsgálunk, a Társulat most már elismeri, hogy nem voltak igazak. 

Russell és Rutherford 38 dátuma/eseménye Igen Nem 

1. Igaz tanítások  X 

2. Megfelelő idő a tanításukra  X 

3. Tanítás amelyet Isten tárt fel a Szavában  X 

4. Elutasított emberi bölcsesség  X 

 

Amiért lényeges 

Habár a Vezető Testület (és így a többi tanú is) úgy kezeli ezt a rossz eledelt a rossz 

időben, mintha nem lenne jelentősége napjainkban, ezek a tanítások nagyon fontosak 

lettek volna Jézusnak 1919-ben, ha megvizsgálta őket, hogy megbizonyosodjon arról, 

hogy a megfelelő eledelt szolgálják-e fel a megfelelő időben. 
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 A forráshivatkozások a fentiekre megtalálhatóak a következő címen: http://www.freeminds.org/history/part1.htm 

a “Spiritual Food at the Proper Time” (“Szellemi eledel a megfelelő időben”) cím alatt [angolul]. Russell 

Írástanulmányok [Studies in the Scriptures] és Rutherford A befejezett rejtély [The Finished Mystery] elérhetőek a 

következő helyen: http://www.freeminds.org/sales/tempsale.htm 
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A Vezető Testület úgy kezeli az ebben a 

tanulmányban megvizsgált 48 tanítás 

mindegyikét, mintha nem lennének 

fontosak a Jehova Tanúinak napjainkban, 

azonban nagyon fontosak lettek volna 

Jézusnak 1919-ben. 

A 200. és 201. oldalakon a Hirdetők könyv külön megemlít további négy, valamikor 

1919 után „elhagyott szokást”. 

#43 Karácsony 

Nem hagytak fel a Karácsony megünneplésével, Jézus vizsgálata befejeződése után 

még több mint hét évig. 

#44 Születésnapok 

Nem hagytak fel a születésnapok megünneplésével még hét évig 1919 után. 

#45 A kereszt 

Napjainkban a keresztnek pogány eredetet tulajdonítanak Jehova Tanúi. 

Azonban a kereszt korábban rajta volt az Őrtorony magazin minden egyes 

példányának előlapján [a borítón] egészen 1931. október 15.-ig.  

 

#46 A gízai Nagy Piramis 

A 201. oldalon a Hirdetők könyv a következő magyarázatot adja... 

Russell pásztor mintegy 35 évig úgy vélte, hogy a gizai nagy piramis Isten tanúköve, 

igazolva a bibliai időszakokat.60 
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 Ezen „időszakok” egyike volt, hogy Jézus Második Eljövetele 1874-ben kezdődött. 


