
�

ZECE
întrebări de analiză

pentru

MARTORII
LUI IEHOVA

1 Tesaloniceni 5:21 � Faptele 17:11

Ce credeau Studenţii în Biblie că avea să se întâmple în 1914?
De-a lungul unor decenii, literatura Watchtower a afi rmat că Russell şi con-
tinuatorii săi se aşteptau ca Cristos să înceapă să guverneze în cer în 1914 şi 
că acel an avea să marcheze începutul ‘timpului sfârşitului’ (w66-E 15/2 p. 
103; g73-E 22/1 pag. 8; w98 15/9 pag. 15; w13 15/2 pag. 18). Dacă vreţi să 
afl aţi ce a crezut Russell în realitate, iată cuvintele sale din cartea sa Studii în 
Scripturi, volumul al II-lea, pagina 101 (publicată în 1906):
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Cine a fost Ray Franz şi de ce a fost exclus?
Ray Franz (nepotul lui Fred Franz) a fost un membru al Corpului de Guver-
nare între anii 1971 şi 1980 şi a contribuit într-un mod semnifi cativ la cărţi 
precum Auxiliar pentru înţelegerea Bibliei. A demisionat din Corpul de Gu-
vernare în 1980 şi a fost exclus un an mai târziu, dar nu pentru apostazie, 
ci pentru luarea unei mese cu o persoană dezasociată. Cartea sa Conflictul 
conştiinţei este o lectură obligatorie pentru orice Martor interesat de istoria 
organizaţiei Watchtower. Redactat într-un ton calm şi raţional, ea conţine 
dovezi documentate ale unui număr de decizii scandaloase şi deplasate 
pe care conducătorii organizaţiei Watchtower le-au luat în perioada anilor
’60 şi ’70.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi
JWsurvey.org sau JWfacts.com

Pentru informaţii în limba română consultaţi
http://martorii-lui-iehova.ro

facebook.com/exMLI

Informaţiile prezentate în acest pliant se bazează pe publicaţiile Societăţii. 
Dacă găsiţi greşeli, corectările sunt binevenite.



De ce au Martorii lui Iehova un istoric atât de slab documentat
în ce priveşte abuzurile asupra copiilor?

În iunie 2012, un tribunal din California a impus daune în valoare de mai 
multe milioane de dolari împotriva organizaţiei Watchtower pentru rolul ei 
în abuzul comis asupra lui Candace Conti de către un membru al congre-
gaţiei, când ea avea nouă ani. Au urmat mai multe procese de atunci, după 
cum s-a mediatizat în presă. Watchtower are o problemă serioasă cu abuzul 
asupra copiilor, pentru că insistă că 1) acuzaţiile de abuz asupra copiilor nu 
trebuie raportate întotdeauna poliţiei şi că 2) dacă nu există doi martori 
ai abuzului sau două victime succesive, bătrânii trebuie să lase lucrurile în 
„mâinile lui Iehova“.

De ce a fost Societatea Watch Tower afiliată
Organizaţiei Naţiunilor Unite timp de nouă ani?

Dovezile documentate arată că Watchtower s-a afi liat Organizaţiei Naţiuni-
lor Unite ca ONG (organizaţie neguvernamentală) în 1992 şi nu şi-a retras 
afi lierea până în 2001, anul în care ziarul The Guardian i-a demascat statutul 
de membru. În timpul acestei întregi perioade, Watchtower a continuat să 
predea că ONU face parte din fi ara despre care se vorbeşte în cartea biblică 
Revelaţia şi cu care religia falsă întreţine o relaţie idolatră.

Cum se justifică biblic faptul că bătrânii de congregaţie
au un manual secret?

Nici în Scripturile ebraice, nici în Scripturile greceşti creştine nu există vreo 
referire la existenţa vreunor documente secrete, la care să aibă acces doar 
preoţii sau apostolii lui Isus. Toate legile şi procedurile au fost făcute cunos-
cute tuturor membrilor poporului lui Dumnezeu. Aşadar, de ce Martorii lui 
Iehova au cărţi secrete şi scrisori secrete pentru bătrâni, pe care Martorii 
obişnuiţi să nu aibă voie să le citească?

Pe ce temei a fost ales grupul Studenţilor în Biblie
ca organizaţie a lui Dumnezeu în 1919?

Potrivit învăţăturii curente a organizaţiei Watchtower, Isus i-a inspectat pe 
Studenţii în Biblie între anii 1914 şi 1919, moment în care i-a ales să devină 
organizaţia sa pământească. Puţini Martori îşi dau seama că în aceeaşi peri-
oadă, publicaţiile Watchtower (sau „hrana spirituală“) conţineau informaţii 
1) rasiste, 2) agresive din punct de vedere politic şi 3) fanteziste cu privire 
la profeţiile biblice. De exemplu, cartea Taina împlinită conţinea învăţătura 
potrivit căreia distanţa parcursă între locul în care a fost redactată şi cel în 
care urma să fi e tipărită purta o semnifi caţie profetică şi afi rma că Charles 
Taze Russell era „al şaptelea înger“ menţionat în Revelaţia.

Ce fundament biblic există pentru credinţa în „lumina nouă“?
Watchtower îşi explică libertatea cu care îşi poate revizui învăţăturile din 
trecut şi poate recunoaşte că erau greşite prin faptul că „lumina creşte“. 
Această idee se bazează pe Proverbele 4:18, care nu are nimic în comun cu 
interpretarea Bibliei, ci descrie pur şi simplu „cărarea celor drepţi“ ca fi ind 
mai avantajoasă decât „calea celor răi“. De fapt, lansăm provocarea să gă-
siţi un singur verset din Biblie care susţinea ideea că Dumnezeu, „care nu 
poate să mintă“, ar divulga cu bună ştiinţă informaţii false slujitorilor săi ca 
„umplutură“ până când ar dezvălui adevărul ani mai târziu. — Tit 1:2.

Este predicată vestea bună pe „tot pământul locuit“?
(Matei 24:14)

Martorii lui Iehova sunt prezenţi în sute de ţări. Totuşi, nu se poate spune că 
ei predică pe „tot pământul locuit“. Asta deoarece un anumit număr de ţări 
musulmane şi comuniste (aşa-numitele „alte 30 de ţări şi teritorii“) au foar-
te puţini Martori, dacă au vreunul. Nu există niciun Martor în cel puţin trei 
ţări. Credeţi că Iehova ar ucide două miliarde de oameni (populaţia acestor 
ţări, o treime din cea a globului) pentru simplul motiv că s-au născut într-o 
parte defavorizată a lumii?

Există vreun motiv biblic pentru evitarea rudelor?
1 Corinteni 5:11–13 constituie baza procedurii organizaţiei Watchtower cu 
privire la excluderea răufăcătorilor din congregaţie. Watchtower merge însă 
mai departe şi extinde această măsură disciplinară chiar şi în mijlocul famili-
ei. Pe de altă parte, Isus a dat parabola despre fi ul risipitor (pe care tatăl său 
l-a primit bine, deşi nu manifestase căinţă sinceră) şi le-a spus fariseilor că 
vrea ‘îndurare, nu jertfă’ (Matei 9:13). Examinarea atentă a diferitelor pasaje 
biblice arată că Watchtower impune în mod inutil o interpretare nemiloasă 
şi lipsită de iubire a învăţăturilor lui Pavel.

Ce diferenţă există de Corpul de Guvernare şi Papă?
Revista Turnul de veghe din 15 iulie 2013 a predat o nouă înţelegere cu 
privire la identitatea ‘sclavului fi del şi prevăzător’. Corpul de Guvernare pre-
tinde că el este acest ‘sclav’ şi că doar el este responsabil să fi e ‘în fruntea’ 
Martorilor lui Iehova la nivel mondial. Martorii lui Iehova trebuie să asculte 
de aceşti bărbaţi ca şi cum instrucţiunile lor ar veni de la Isus însuşi. Între-
baţi-vă: în ce măsură diferă acest aranjament de pretenţia Papei de a avea 
autoritate în calitate de reprezentatul lui Dumnezeu pe pământ?


