Czy jesteś w stanie zaufać ludziom,
których organizacja w przeszłości:
•
•
•

wielokrotnie zmieniała swoje doktryny?
kłamała na temat swojej historii?
angażowała się politycznie, mimo zapewniania
o swojej neutralności politycznej?
Zanim uwierzysz komuś na
słowo w tak istotnej kwestii
jak wyznanie, zbadaj
wszystkie dostępne fakty!

Świadkowie Jehowy są zniechęcani do
badania podstaw swoich wierzeń.
Ci, którzy opuścili organizację, bo nie zgadzają się
z jej naukami są nazywani odstępcami. Nie
wolno z nimi utrzymywać żadnych kontaktów,
ani czytać ich stron internetowych.

• zasadzie "dwóch świadków", którą starsi się

zasłaniają, tuszując w zborach pedofilię
• wielokrotnie zmienianym zakazie przyjmowania

transfuzji krwi, który przyczynił się do śmierci
tysięcy Świadków
• "nie należeniu do świata" - izolowaniu się z życia

społecznego, zabranianiu obchodzenia świąt
takich jak Dzień Matki czy Dzień Dziecka
• zniechęcaniu do zdobywania wykształcenia
• powiązań Towarzystwa Strażnica z ONZ
• wtrącaniu się starszych zboru w życie seksualne

małżeństw

na pewno mówią ci
wszystko?

"Nie czytają literatury odstępców, nie
oglądają programów telewizyjnych z ich
udziałem ani nie przeglądają ich stron
internetowych"

Odwiedź: www.wyzwoleni.org
Informacje zawarte w tej ulotce to tylko wierzchołek
góry lodowej. Zabrakło tu miejsca na omówienie wielu
innych błędnych nauk i nadużyć Towarzystwa
Strażnica. Na podanych tu stronach internetowych
dowiesz się między innymi o:

Czy Świadkowie Jehowy

Strażnica, 15.8.2011 s.32
Zabranianie swoim członkom kontaktów z ludźmi
mającymi odmienne zdanie to działania typowe dla
sekt. Tymczasem właśnie to robią przywódcy z Ciała
Kierowniczego Świadków Jehowy.
"Bądźcie ostrożni w Internecie. Ile razy mamy wam
powtarzać, żebyście byli ostrożni? Wejdziecie tu,
tam i was to wciągnie (...). Trzymajcie się rzeczy,
które autoryzujemy, a będziecie bezpieczni"
- A. Morris, kongres regionalny 24 maja 2015, USA

Przeczytaj więcej o tym, w co wierzą Świadkowie
Jehowy i historie byłych ich członków online:
• www.jw-ex.pl
• www.swiadkowiejehowywpolsce.org
• www.prawdziweobliczewts.info
• www.komitetsadowniczy.net
© 2015 Stowarzyszenie "Wyzwoleni".

Dowiedz się więcej o...
• Niespełnionych proroctwach
• Wykluczaniu ze społeczności
• Niebiblijnych naukach

POZNAJ NAUKI ŚWIADKÓW JEHOWY

Niespełnione przepowiednie

Wykluczanie ze społeczności

Poniżej przedstawiamy wybrane informacje,
o których Świadkowie Jehowy woleliby,
żebyś nie wiedział:

Świadkowie Jehowy wielokrotnie przepowiadali
konkretne daty końca świata:

Gdy ktoś nie odpowiada wytycznym Towarzystwa
Strażnica, powołany zostaje "komitet sądowniczy",
który może taką osobę wykluczyć ze zboru.

Koniec "systemu rzeczy"
Od ponad 130 lat głoszą, że już wkrótce Bóg zniszczy
obecny świat i zaprowadzi nowy. Zginą wszyscy, którzy
nie są Świadkami Jehowy (w tym dzieci).
"już wkrótce Władca Królestwa Bożego
przystąpi do zniszczenia niegodziwych
i zaprowadzi sprawiedliwy nowy świat"
- Strażnica, 15 stycznia 2014, s.31

"nasze ocalenie zależy od okazywania wiary
oraz od lojalnej współpracy z ziemską częścią
wszechświatowej organizacji Jehowy"
- Strażnica, 15 maja 2006, s.23

Przekonanie, że "koniec jest
bliski" opierają między innymi
na błędnym zrozumieniu słów
Jezusa z ewangelii wg Mateusza
24:34. To zrozumienie było
"korygowane" aż 5 razy przez
ostatnie 100 lat.
"Wiele ludzi, którzy żyli w roku 1914, będzie jeszcze
żyć, gdy nadejdzie chwila rozpoczęcia się
Armagedonu."
- Od raju utraconego, do raju odzyskanego, s.205

"ustanawianie Królestwa Bożego już się rozpoczęło i
że zgodnie z jego proroctwem jego funkcjonowanie
w mocy rozpoczęło się w R.P. 1878 i że "walka
wielkiego dnia Boga Wszechmogącego", która
zakończy się R.P. 1914"
- Nadszedł czas (1889), s. 101

"szeroko rozpowszechniona broszura Miliony
ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą!
przedstawiała pogląd, że w roku 1925 zaczną się
spełniać zamierzenia Boże co do przywrócenia
na ziemi raju i wskrzeszenia wiernych sług
Bożych z dawnych czasów"

Wykluczonym można zostać za posiadanie odmiennego
zdania niż podaje Ciało Kierownicze Świadków Jehowy,
lub za przyjęcie krwi w szpitalu.
Gdy osoba wykluczona nie mieszka z rodziną pod
jednym dachem, nawet krewni zrywają z nią wszelkie
kontakty:
"Nie szukaj wymówek, żeby móc kontaktować się
z wykluczonym krewnym, na przykład za
pośrednictwem SMS-ów czy e-maili"
- Strażnica, 15 stycznia 2013, s. 19

- Strażnica, 1 listopada 1993, s. 11

"Adam został stworzony
jesienią roku 4026 p.n.e.,
co na rok 1975 n.e.
wyznacza chwilę, w której
upłynie 6000 lat dziejów
ludzkich, po czym czeka
nas 1000 lat panowania
Królestwa Chrystusa"
- Strażnica nr 23, 1970, s. 10

"Apostoł Paweł odegrał dominującą rolę
w chrześcijańskiej działalności misjonarskiej.
Położył też podwaliny pod dzieło, które miało być
zakończone teraz, w XX wieku"
- Strażnica, 15 lutego 1989, s. 12

"(...) korzyści, jakie może odnieść rodzina z lojalnego
respektowania polecenia Jehowy, by nie utrzymywać kontaktów z wykluczonymi — także krewnymi"
- Strażnica, 15 kwietnia 2012, s. 17

To nie jest zwykłe zalecenie. Kontakty z wykluczonymi
(nawet proste "dzień dobry") są zabronione. Jeśli
Świadek Jehowy mimo to utrzymuje kontakty z taką
osobą, jemu samemu grozi wykluczenie:
Wykroczenia wymagające powołania
komitetu sądowniczego
"Dobrowolne, ustawiczne i nieuzasadnione
utrzymywanie kontaktów z wykluczonymi
niebędącymi członkami rodziny, wbrew
wielokrotnym przestrogom starszych"
- Podręcznik dla starszych "Paście trzodę Bożą", s.61

