
Példabeszédek 4:18 
 

„Az igazságosak ösvénye azonban olyan, mint a hajnal világossága, mely egyre 
világosabb lesz a teljes délig.” 

 
A Tanúkat arra tanítják, hogy az írásszövegeket a felekezetük számos, az évek alatt 

megváltozott tanításának igazolásaként használják fel. 

 
Amikor a szervezet múltjáról kérdezünk, például arról, hogy az egyiptomi Nagy Piramist 

használta dátumok megjövedöléséhez, egy tipikus Tanú így fog válaszolni: „Már nem hiszünk 

ebben, mivel a világosság nagyobbra nőtt.” Vagy amikor megkérdezed, hogy a keresztelkedésre 

előtt álló dohányosokat miért utasították el hirtelen az 1970-es évek elején, JT azt fogják 

válaszolni, hogy „Új világosságot kaptunk a témát illetően.” Ahelyett, hogy az ilyen 

változtatásokat a szekta vezetőinek megbízhatatlansága és az emberi gyarlóság bizonyítékaként 

tekitenék, a tagok inkább úgy következtetnek, hogy Isten vezeti a szervezetet és hogy a 

változtatások bizonyítják az ő aktív, folyamatos részvételét/jelenlétét. „Az egyházak sötétségben 

vannak, de Jehova egyre több világosságot fed fel az ő Tanúinak”, magyarázzák a Tanúk. 

Valójában JT buzgón várják a tanításbeli változások bejelentését a kongresszusaikon vagy 

bemutatását az új kiadványokban és egy új könyv vagy kongresszus, amelyben nem szerepel 

semmilyen „új világosság” az csalódás a számukra. 

 
Az ortodox keresztények valóban sötétségben lennének azért, mert a baptisták és 

lutheránusok napjainkban ugyan azokat a hitnézeteket vallják amit a baptisták és lutheránusok 

vallottak évszázadokkal ezelőtt? Sötétségben vagyunk mert hiányoljuk az „új világosságot” 

Istentől? Ez az amit a Példabeszédek 4:18 valójában jelent? 

 
Egyáltalán nem! Jézus Krisztus „az igazi világosság, amely világosságot ad mindenfajta 

embernek.” (János 1:9) Azok akik Krisztushoz jönnek világosságban vannak. Milyen nagyobb 

világosság lehetne még máshol? A Példabeszédek 4:18 szövegkörnyezete a fényesség 

(megvilágosodottak) ösvényét állítja szembe a „gonoszok ösvényével”. (14. vers) „A gonoszok 

útja pedig olyan, mint a sötétség; nem tudják, miben botlanak meg szüntelen.” (19. vers) Ez nem 

azt jelenti, hogy az igazak a rossz irányba botorkálnak amíg nem kapnak „új világosságot” amely 

kiigazítja (egyenesbe hozza) őket. Ha az „új igazságok” ellentmondanak a régebbi tanításoknak, 

akkor a „régi világosság”-nak minden bizonnyal sötétségnek kellett lennie. 

 
Amikor az Őrtorony felekezet még gyerekcipőben járt és mielőtt elég idő telt volna el 

ahhoz, hogy elkezdje átszabni a saját tanításait, az alapító Charles Taze Russell úgy mutatott rá 

erre a hibás gyakorlatra, mint az általa hátrahagyott adventista szekta egyik hibájára. Kijelentette, 

 
„Ha embert követnénk, kétségkívül más lenne a helyzetünk; az egyik emberi ötlet 

kétségkívül ellent mondana a másiknak, és azt, ami egy vagy két vagy hat évvel azelőtt 
világosság volt, most sötétségnek tekintenénk. Istennél azonban nincsen változás, még a 
visszafordulás árnyéka sem, és így van ez az igazsággal is; bármely ismeretnek vagy 
világosságnak, amely Istentől jön, olyannak kell lennie, mint a szerzője. Az igazság új szemlélete 
sohasem mondhat ellent egy korábbi igazságnak. Az „új világosság” soha nem oltja ki a korábbi 
„világosságot”, hanem növeli azt.”-- Zion's Watch Tower, February 1881, page 3 
 



 

Mégis, ahogy telt az idő Russell új szektája pontosan ugyan ezt a mintát követte az „új 

igazságok” bemutatásával, amelyek ellentmondtak korábbi Őrtorony tanításoknak. 
 

Azonban talán a legmeggyőzőbb bizonyíték Jehova Tanúi Példabeszédek 4:18 versével 

történő visszaélése ellen a szervezet korábban elutasított nézőpontokhoz történő gyakori 

visszatérésében található. Például először azt tanították, hogy a Róma 13:1 versében szereplő 

„felsőbb hatalmak" a világi kormányzatok, majd hamis tanításként elítélték ezt és a „felsőbb 

hatalmakat” Istennel és Krisztussal azonosították, később pedig újra a világi kormányzatokként 

azonosították őket. A Társulat azt mondta az aktív követőinek, hogy ők mindannyian 

„lelkipásztorok” (ministers), majd elutasította ezt az 1970-es évek közepént és azt mondta nekik 

ehelyett, hogy kizárólag a kinevezett vezetők a pásztorok, majd ésőbb az 1980-as évek elején 

újra kijelentették, hogy minden aktív JT lelkész. Egy hasonló oda-vissza módosítás 

megfigyelhető a szekta, Máté 24:45 versében található „hű és bölcs rabszolga” azonosítására 

vonatkozó tanításában is. Először azt mondták erről a szolgáról, hogy az egész keresztény 

gyülekezet az, majd azt, hogy Charles Taze Russell az személyesen, majd később újra az egész 

gyülekezet összességét tartották annak.  
 

 Ezeket a kérdéseket illetően ahelyett, hogy „egyre világosabb lenne”, Jehova Tanúi 

„világossága” folyton ki-be kapcsolódik, villódzik - egy közúti veszélyre figyelmeztető villogó 

lámpához hasonlóan. Valóban, mindannyiunknak meg kellene fogadnunk a figyelmeztetést, hogy 

az Őrtorony út nem „az igazságosak ösvénye” (Példabeszédek 4:18), hanem sokkal inkább 

hasonlít a sok sáv egyikére a pusztulásba vezető úton (Máté 7:13) A számtalan tanításbeli 

változásról amelyen JT szervezete átesik évtizedek óta a Szentírás beszámol, azonban nem a 

Példabeszédek 4:18-ban. A megfelelő vers az Új világ fordításban az Efézus 4:14, „mintha 

hullámok hánynának-vetnének, és akik ide-oda sodródnak a tanítás minden szelében az emberek 

ármánykodása által, tévelygés kigondolásában való ravaszság által” vagy ahogyan a Living Bible 

írja körül, „örökösen meggondolva magunkat hitünkben, mivel valaki valami mást mondott 

nekünk vagy ügyesen hazudott nekünk az igazsághoz hasonlóvá téve a hazugságot.” 
 
A szövegkörnyezet vizsgálata megmutatja, hogy ez a rész az igaz embereket állítja szembe a 

gonosz emberekkel. Az „ösvény” ebben a szövegkörnyezetben a saját életmódjukra utal, és nem 

valamiféle tanításbeli finomításra, ahogyan az Őrtorony Társulat (ŐT) szeretné velünk elhitetni. 
 
A „hajnal világossága” az igaz embert (útját) jelöli, amint egyre engedelmesebb lesz Isten 

parancsolatainak és ahogyan erényes életét éli. Nincs semmilyen jogosultság (az ŐT hazugságai 

alátámasztásán kívül) azt állítani, hogy ez a szakasz a bibliai próféciák egyre jobb megértésével 

foglalkozna. 
 
Amit az Őrtorony szervezet „finomításnak” vagy „változásnak” hív, azok valójában a 

hamis  jövendölések, vagy bibliaversek hamis értelmezésének esetei. Amikor ezekre a 

baklövésekre fény derül  (nem szójátéknak szántam), az ŐT küzködve próbálja álcázni ezeket, 

azt állítva, hogy a megértésük még nem volt teljes és így a változtatás szükségszerűen a 

„világosság növekedése” volt. Más szavakkal, amikor az Őrtorony szervezet megváltoztat egy 

tantételt (visszafelé, oda-vissza vagy teljesen megszűntetik) vagy amikor  megválnak  egy hamis 



próféciától, azt állítják, hogy „új világosságot” kaptak és ez tette lehetővé nekik, hogy jobban 

„megértsék”a kérdéses tanítást vagy próféciát. 
 
A korábbi tanítást („régi világosságot”) ezután elvetik és az „új világosság”, amelyet 

„finomításnak” neveznek, segít állítólag az ŐT-nak egy kérdéses prófécia vagy tanítás ügyében 

teljesebb megértésre jutnia. Azonban az igazság nem változik és nem mond ellent önmagának. 

Ha egy korábbi tanítás igaz volt először, akkor semmilyen változtatásra nem lett volna szükség. 

Az igazság nem lesz „igazabb”, és lényege sem változik valami mássá. Az ŐT esetében tisztán 

látható, hogy jelenlegi tanításaik ellentmondanak a korábbi tanításaiknak és a tantételek oda-

vissza változnak ellentétes értelmezések között. Ez nem előrehaladás, hanem egyszerűen 

változás. 
 
Az egész fejezet elolvasása megmutatja, hogy a 18-19 versei szembeállítják  a bölcs apa 

oktatásának engedelmeskedő  „igazságos” előnyét a gonosz kárával szemben , aki elhagyja az 

ilyen bölcsességet. A Példabeszédek 4:18 verse (figyelembe véve a szövegkörnyezetet) nem 

igazolja bármely egyén vagy szervezet szükségességét arra nézve, hogy tantételeket és hamis 

próféciákat új tantételekkel és próféciákkal helyettesítsen. A hamis tanítások hívhatók „hazug 

szavaknak” és Példabeszédek 13:5 azt mondja:  „A hazug szót gyűlöli az igazságos”. 
 
Raymond Franz írja: 

 

„Ami még jobban elmélyíti a problémát az Őrtorony Társulat állításaival kapcsolatban, a 

Példabeszédek 4:18 állandó alkalmazása valamiféle folyamatos és fokozatos előrehaladásra a 

tanításbeli tudásban és a Szentírás megértésében. A szövegkörnyezet vizsgálata azonban 

megmutatja, hogy a szöveg valójában nem alkalmazható erre, hanem az igazságos ember 

életútjára vonatkozik, az istenfélő magatartás ösvényére, amelyet a „gonoszok útjával” állít 

szembe. Lásd a 14.-17. és 19. verseket. 
 

Valójában a szervezet két, egymásnak ellentmondó álláspontot képvisel. Egyrészt azt 

mondják, hogy „a világosság folyamatosan egyre fényesebbé és fényesebbé válik (nagyobb és 

nagyobb lesz)”, másrészt viszont azt állítják, hogy a hitehagyás okozta a nagy és folytonos 

sötétséget oly hosszú évszázadokig, hogy Russellnek és az Őrtorony Társulatnak kellett 

„újraélesztenie azokat a nagy igazságokat, amelyeket Jézus és az apostolok tanítottak”. Sosem 

próbálták meg feloldani ezt a nyilvánvaló ellentmondást, ehelyett továbbra is a „ragyogó fény”-

ről beszélnek, „amely egyre világosabb és világosabb lesz”.” 
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