
JEHOVA TANÚI 
Kik ők? Mi az üzenetük? 

Miről ismerheted fel őket? 
Hogyan viszonyulj hozzájuk? 

 
Találkoztál már velük? 

• Nyakkendős úr, térd alá érő szoknyás hölgy 
• Válltáska/aktatáska, esetleg kézben irodalom (főleg Őrtorony vagy Ébredjetek!) 
• A páros házról-házra tanúskodással hitük szerint az első századi mintát követik 
• Aktuális probléma felvetése a világ helyzetéről: 

- Miért van így? Miért engedi ezt meg Isten? 
- Szeretné-e, ha másképp lenne? 
- Jó hír: Isten hamarosan meg fogja változtatni! 

• Mobil pultok Budapest forgalmas pontjain 
 
Jelentőségük 

• A létszámukhoz képest rendkívül intenzív jelenlét az egész világon (2012-es adatok): 
- Több mint 7,7 millió aktív hívő 240 országban (Magyarország: 23 ezer, jelenleg csökken a számuk) 
- Világszinten 1,75 milliárd óra „szántóföldi szolgálat” (Magyarország: 4,5 millió) 
- Fejenként átlagosan évi kb. 200 óra tanúskodás (kozmetikázott, de úgy is sok) 

• Hatalmas ismeretük van a Bibliáról, alapos kiképzést kapnak a hitük terjesztésére 
• Teljesen meg vannak győződve róla, hogy ők Isten egyedüli igaz egyháza, a kereszténység minden más ága 

hitehagyott, félre van vezetve, Sátánt szolgálja 
• A kívülállók általában fájdalmasan nem ismerik és nem értik őket, türelmetlenek velük szemben, akarva-

akaratlanul provokálják őket: a Tanúk joggal akadnak ki vagy mosolyogják meg őket 
• Nem közismert, milyen komoly szervezet és szellemi-anyagi arzenál áll mögöttük 
• A hatékony szellemi harchoz pontosan kell ismerni és érteni őket (Efézus 6:11-12) 
 

Háttérinformációk 
• Hivatalos nevük: Watchtower Bible and Tract Society („a Társulat”) 
• Teljes mértékben elhiszik, hogy a Társulatot a Szent Szellem irányítja (nem ihleti) 
• Rendkívül centralizált és hierarchikus, „teokratikus” irányítású 

- Vezető Testület, Főhivatal (Brooklyn, New York, USA – most költöztetik vidékre) 
 Központi teológiai tanítás és szervezeti irányítás forrása 

- Országos fiókhivatalok („Bételek”) 
 Adminisztratív/jogi teendők, fordítás, nyomtatás, önkéntesek dolgoznak 

- Felosztották a világot: 10 zóna, kerületek, körzetek (20-25 gyülekezet) 
 Évente kétszer 1 hétig utazó körzetfelvigyázó 

- Helyi gyülekezetek  
 Vének (felvigyázók, elöljárók), kisegítőszolgák (diakónusok), gyülekezeti hírnökök (tagok) 

• Önkéntes adományokból és befektetésekből tartják fenn 
• Saját nyomdaüzemek, kongresszusi termek, irodaházak, mind makulátlan állapotban 
• Saját fejlesztésű többnyelvű elektronikus fényszedő rendszer (MEPS, 1986) 
• A világ legnagyobb non-profit nyomdaipari és könyvkiadó vállalkozása 
• Milliárdos példányszámban adnak ki bibliai irodalmat 400 nyelven 
• Folyóirataik:  

- Az Őrtorony (havonta 45 millió példány 206 nyelven egyszerre) 
- Ébredjetek! (havonta 43,5 millió példány 98 nyelven egyszerre) 

• Saját „Királyság-termekben” tartják az összejöveteleiket (heti 2) 
• Ezeken a Társulat irodalma alapján tanulmányozzák a Bibliát 
• Az összejövetelek programja szinte az egész világon azonos 
• Nincs hivatalos papságuk, elöljáróik vannak: felülről kinevezett „vének” 
• Saját bibliafordításuk van: A Szentírás új világ fordítása (116 nyelven részben vagy egészben; az Újszövetségben 

is „helyreállította” a Jehova nevet) 
• Nem ünneplik a vallásos tartalmú és világi ünnepeket: karácsony, húsvét, születésnap, névnap, anyák napja stb. 
• Politikailag semlegesek, nem szavaznak, himnuszt nem énekelnek stb. 
• Megtagadják a katonai szolgálatot, 1996-ig a polgári szolgálatot is 
• Tiltják a dohányzást, a kábítószert, a vér fogyasztását és átömlesztését 

 



Történetük dióhéjban 
• 1870-es évek: Charles Taze Russell (volt adventista) Bibliakutató mozgalma 
• 1884: Hivatalos szervezet (Őrtorony Társulat), elnöke Russell a haláláig (1916) 
• Új elnök: Joseph F. Rutherford, a mai „evangelizáló” arculat kezdete 
• Sorban meghiúsult prófétai jövendölések, szakadások > központosítás 
• 1931-ben felvették a Jehova Tanúi nevet 
• A 2. világháborúban koncentrációs táborokba hurcolták őket, kommunizmus alatt betiltás 
• 1950: Új világ fordítás, állítólag most készül a 3. átdolgozás 
• 1975: A legjelentősebb „nem jött el a világ vége” kudarc, sokan kiléptek 
• 1990: Hivatalos egyházi státusz Magyarországon 
 

Miért ez a nevük? 
• Ki bízta meg őket? (Zsoltárok 83:18) (19) Hogy megtudják az emberek, hogy te, akinek neve Jehova, Egymagad 

vagy a Legfelségesebb az egész föld felett. 
• Mi a küldetésük? (Ézsaiás 43:10) Ti vagytok az én tanúim – ez Jehova kijelentése –, igen, szolgám, akit 

kiválasztottam… 
• Mióta léteznek? (Zsidók 11:4, 12:1) Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot az Istennek, mint Káin... Így 

hát, mivel a tanúknak ily nagy fellege vesz körül bennünket… 
 
 יהוה

• Isten önmagának adott személyes neve: JHVH – Jahve, Jah, Jehova 
• „A Jehova név ezt jelenti: 'előidézi, hogy legyen'. Ez igazán vigasztaló, hiszen arra utal, hogy Isten meg tudja 

valósítani minden szándékát, és be tudja teljesíteni minden ígéretét.” (A Biblia üzenete, 4. oldal) 
• Jézust sem Jehosuának vagy Jésuának mondjuk, a lényeg, hogy használjuk és ezzel megszenteljük (Máté 6:9) 
• A megmentés feltétele a név használata, aki nem használja, esélye sincs 

(Róma 10:13) mindenki, aki segítségül hívja Jehova nevét, megmentésben fog részesülni 
 

Mit hisznek? 
• A Biblia Isten ihletett Szava (az egyetlen közös pont velük), kulcsot ad a saját értelmezéséhez 
• Isten egyetlen személy, nem Szentháromság 

- Atya: Mindenható Teremtő Isten, Jehova 
- Fiú: Isten első teremtménye, Mihály arkangyal (mennyben), Jézus Krisztus (földön) 
- Szent szellem: Isten személytelen tevékeny ereje, működő energiája 

• A lélek halandó, a szellem (életerő) tér vissza Istenhez 
• A halottak öntudatlanok, a Seolban (tkp. Isten emlékezetében) vannak 
• A gonoszok büntetése nem örökké tartó tudatos szenvedés a pokolban, hanem örök megsemmisülés 
• Az Istennek engedelmes emberiség a Földön helyreállított Paradicsomban fog élni anyagi bőségben 
• A világ egy nagy bírósági tárgyalás színhelye, ahol Jehova és Sátán is tanúkat állít 
• Sátán a politikán és a hamis valláson keresztül uralkodik a világon 
• Jézus áldozata jogi alap, amely potenciálisan lehetőséget ad a megmentésre, nem személyes megváltó. Nincs 

üdvbiztonság és üdvbizonyosság. 
• Isten Királysága valódi égi kormányzat, 1914 óta létezik, azóta tart a vég ideje 
• Isten Királysága hamarosan a Föld felett fizikailag is átveszi a hatalmat Armageddon csatájában 
• Krisztus a Király + 144000 „felkent” keresztény társkirály 

- A számuk időrendben töltődik fel i.sz. 33 pünkösdje óta, nem érdem alapján, de ha méltatlanná válnak, 
elveszíthetik az égi reménységet, ekkor Isten másokat választ helyettük a „nagy sokaságból” 

- Csak a felkentekről és a felkenteknek szól minden, amit a Biblia a keresztényekről és a keresztényeknek ír 
- A többiek, a „más juhok”, a „nagy sokaság”, a végidőben csatlakozó személyek 

 nem részesei az új szövetségnek, csupán haszonélvezői 
 nem születnek újjá, nem Isten gyermekei, csak „barátai” 
 megtérésükkor nem kapják meg az igazságossá nyilvánítás ajándékát  
 csupán reménységet, lehetőséget kapnak az örök életre 
 a helyreállított Paradicsomban élhetnek majd a Földön 
 ott is elveszíthetik az életüket, ha esetleg fellázadnak Isten uralma ellen 
 az Újszövetség nem őket szólítja meg, elsősorban nem nekik szól 
 nem fogyasztanak az úrvacsora emlékjegyeiből, csak „megfigyelők” 
 végzik a tanúskodó munka nagy részét (a felkentek már idősek és kevesen vannak) 

• Kizárólag az ő szervezetük képviseli Isten Királyságát itt a földön, hirdeti a „jó hírt” 
• Csak a szervezetükkel való kapcsolat biztosítja Armageddon (e világ vége) túlélését 
• Az Ószövetség valamennyi leírása, eseménye, szereplője prófétai jelentőségű, és Jehova Tanúin teljesedik be 

most, a végidőben 



Összefoglalás 
• Marginális bibliai kérdések létfontosságúak és létfontosságú teológiai tanítások marginálisak 
• Ennek ellentmond az, hogy állandóan a „pontos ismeretet” hangsúlyozzák 
• Emberi logikával érthetővé akarják tenni azt, ami nem érthető meg emberi logikával 
• Hitre lehet jutni náluk, de a tanításaik a keresztény értelemben vett üdvösséget csak a 144000-nek tartják fenn 
• Rendkívül alacsony hatékonyságú, idegesítő „marketing” 
• Ellentmondásosságok, botrányok: 

- Közvetett tulajdon hadiipari beszállító cégekben (Renewable Energy Group) 
- Részvétel részvénybefektetői világfórumokon (etikus egy non-profit szervezettől?) 
- ENSZ-tagság civil szervezetként (1991-2002, ENSZ = Sátán fő politikai eszköze) 
- Az összes vérfrakció bevitelét engedélyezik, de a teljes vér átömlesztését tiltják 
- Csökkenő növekedés, pénzügyi nehézségek, szervezeti leépítések 
- Gyermekmolesztálási botrányok: első elmarasztaló ítélet a Társulat ellen 2012-ben (Candace Conti-ügy: 28 

millió dollár kártérítés, ingatlanvagyon zárolása) 
- Emberi jogi ügy Angliában: egy 2012 nyári Őrtorony-cikk elmebetegnek bélyegezte a „hitehagyottakat” 
- Intézményesített törvénykezés, jogsértő kiközösítési eljárások és adatkezelési gyakorlat 

 
A teokratikus embertípus 

• Hite nem élő hit, hanem logikailag egymásra épülő ismeretrendszer (az „igazság”) 
• Nincs megélt, intim kapcsolata Istennel, tart tőle, bűntudata van vele szemben 
• Elidegenített, töredezett ismerete van a Bibliáról 
• Nem hisz, szeret és ismer, hanem hitet gyakorol, szeretet mutat ki és ismeretet fogad be 
• Nem istentiszteletre, hanem tanulmányozásra jár 
• Önállóan nem értelmezheti a Bibliát, a társulati irodalmat kell tanulmányoznia 
• Teljesen rábízza az életét, lelkiismeretét az Őrtorony Társulatra (a szellemi „Anyára”) 
• Szinte babonásan retteg a démoni befolyástól 
• Vágyik a paradicsomi örök életre és fél az örök megsemmisüléstől 
• Úgy érzi, felelősség terheli, ha nem tanúskodik, de állandóan nógatni kell 
• Igyekszik erkölcsös és becsületes lenni 
• Nem tart be minden előírást, de fél attól, hogy kiderül és a vének „előveszik” 
• Nincs társadalmi kapcsolata a közösségen kívüli világgal 

 
Kinek vonzó ez? 

• Valamiért elégedetlen az aktuális egyházával 
• Elviselhetetlennek érzi, hogy a kereszténység egymásak ellentmondó egyházak ennyire széttagolt halmaza 
• Vágyik az egyértelmű válaszokra, keretekre, törvényekre: végre megmondja valaki, mit kell hinni és csinálni 
• Kívülről tisztának és szeretettelinek látszó, bibliakutató „keresztény” közösséget lát 
• Tetszik neki a „vissza a romlatlan gyökerekhez” gondolat 
• Tetszik neki a földi örök élet gondolata (plasztikus képekkel teszik megfoghatóvá) 
• Kiválasztottság, beavatottság, a zárt közösség biztonsága 

 
Hogyan válik ilyenné?  

• Valamiért nyitott Isten felé, és hajlandó elfogadni egy házi bibliatanulmányozást 
• A Tanúktól figyelmet, pozitív megerősítést, érthető és kézzelfogható reménységet kap 
• Végre megvan az egyetlen egyszerű, átlátható és logikus magyarázat mindenre 
• A környezete ellenségesen fogadja, pedig ő csak kíváncsi 
• Felmerül a kérdés: „És ha igazuk van?” 
• Jézus is megmondta, hogy az embernek ellensége lesz a saját háza népe 
• Védi az önállóságát az el nem fogadó környezettel szemben 
• Döntés, önigazolással: 

- A döntés során a választott alternatíva felértékelődik, maga a döntés vonzóbbá teszi azt 
- „Szenvedtem érte, igaznak kell lennie” 
- „Nem tudom legyőzni, tehát csatlakozom” 

• Elszigetelődés a családtól, „világi” barátoktól és információforrásoktól 
 

 „Ki ide belépsz, hagyj fel minden reménnyel!” 
• Meg kell szakítani minden korábbi világi és egyházi kapcsolatot 
• Elvárás az elhagyott valláshoz kapcsolódó valamennyi tárgy, irodalom megsemmisítése 
• Totális függés a „szent szellem által vezetett” Társulattól az élet minden területén 
• Még akkor is vak engedelmesség, ha az ellentmond a józan észnek és az emberi érzéseknek 
• Pszichológiai vakság, érzéketlenség: súlyos szellemi visszaélésekre ad lehetőséget (meg is történik) 



• Minden tanítás ugyanarra van kihegyezve (itt a végidő, sürgősen tanúskodni kell) 
• Ha kételyei vannak, kérdéseket tesz fel vagy nem teljesít jól, rászállnak 
• Ha komolyan veszi, szenvedni fog („valláskárosult” lesz): 

- Manipuláció indokolatlan bűntudat-  és félelemkeltéssel, bizonytalanságban tartással 
- Sokkoló tanításbeli változtatások (a hívőket hibáztatják, hogy tévedésben voltak) 
- Folyamatos elfoglaltság: házról házra munka, felkészülés, összejövetelek 
- Intolerancia, besúgás, féltékenység, sumákolás, képmutatás, kíméletlenség 
- Elidegenül Istentől, megcsömörlik a Szentírástól 

 
Pozitív hatások 

• Hit a teremtő Istenben, a Biblia ihletettségében és Krisztus áldozatában 
• Törekvés az erkölcsi tisztaságra, becsületességre  
• Személyes igényesség, leszokás káros szenvedélyekről 
• Retorikai, kommunikációs, érveléstechnikai képzés 
• Színes, nemzetközi társaság 
• Sokaknak felemelkedés, kulturálódás, társadalmi tőke, kapcsolatok 

 
Hogyan tekintik a volt tagjaikat? 

• Elveszítette az üdvösségét 
• Mintha meghalt volna 
• Nem tarthatnak kapcsolatot velük, nem is imádkozhatnak értük 
• Családi kapcsolatok a létfenntartáshoz szükséges minimumon, de csak ha egy háztartásban élnek 
• Üzleti/munkakapcsolat engedélyezett 
• Csak a vének tehetnek feléjük lépéseket 
• Ha magától lép ki (elkülönül): hitehagyott és elmebeteg 

 
Mit gondolnak a többi keresztényekről? 

• (Róma 10:2) van bennük buzgalom Isten iránt, de nem pontos ismeret szerint 
• Hitetlennek, félrevezetettnek tartják őket: nem egyenrangú bizonyságtétel, hanem meggyőzés, tanítás 
• Akinek tanúskodnak, az számukra elsősorban „tanúskodási projekt”, nem pedig „megismerendő személy” 
• Az alkalmi beszélgetéssel töltött időt is lejelentik 
• Előfordulhat, hogy feljegyzéseket készítenek rólad 

 
Hogyan viszonyulj egy Tanúhoz? 

• Az Őrtorony által Istentől elidegenített, szellemileg bántalmazott, üdvösségre kiéhezett, Bibliát szerető, 
igazságkereső, jó szándékú ember, aki a hite szerint mások és saját maga megmentésén fáradozik 

• A Biblia nevű puzzle lényegtelen darabkáit alaposan ismeri, de azokat nem, amelyek segíthetnének az egészet 
kirakni (az ellenkezőjét hiszi) 

• Alapos kiképzést kap arra, hogyan beszéljen meggyőzően a hitéről  
• Légy vele tisztelettudó: azt tanítják neki, hogy a „hitetlenek” üldözik és gúnyolják őket 
• Tudd, hogy mit hiszel és miért 
• Ha látja, hogy szereted és ismered a Bibliát, azt nagyra fogja értékelni 
• Köss alkut vele: 15 percig beszélhet megszakítás nélkül, ha megengedi ugyanezt neked (csak tudj 15 percig 

beszélni a hitedről) 
 

Miről beszélj? 
• Az egyetlen közös nevező: a Biblia Isten ihletett Szava 
• Meggyőzés helyett tégy neki személyes bizonyságot 
• Hangsúlyozd, hogy Isten gyermeke vagy, személyes megélt kapcsolatod van Vele 
• Hangsúlyozd, hogy Isten hit által kegyelemből és nem cselekedetek alapján nyilvánít minket igazságosnak: 

- Az egyetlen feltétel Jézus váltságának az elfogadása hittel 
- Jézus a személyes bűneidért is meghalt, nem csupán az Ádámtól örökölt eredeti bűnért 
- Semmit nem kell tenned, bűnös állapotú emberként nem tudsz tenni, innentől kezdve szabad vagy 
- Az életeddel tanúskodsz Isten mellett, nem módszeres térítéssel 

• Lehetőleg olyan igehelyekre hivatkozz, amelyek nem megszólítanak, hanem általánosságban fogalmaznak: 
János 5:24; ApCsel 13:38-39; Róma 3:20-28; Galata 2:16, 21; Efézus 2:8-9 

• Kövesse bátran az Új világ fordítás kereszthivatkozásait (egész jók)  
 

Csakhogy… 
• Túl kevésnek, túl olcsó ajánlatnak fogja érezni 
• Nem tartja Jézust a saját személyes megváltójának (ehhez az Isten voltában kellene hinnie) 



• Nem mer önálló gondolatokat megfogalmazni a Bibliáról 
• Ha elfogadja, amit mondunk, hitehagyottá válik: a kiközösítést és az örök életet kockáztatja 
• Traumaként éli meg, ha meginog a bizalma a Társulatban, mert azt hiszi, hogy Isten ellen fordul 
• Azt kommunikálják neki, hogy el fogja veszíteni a paradicsomi örök életet 
• A végső érv, amibe kapaszkodik: „Hová mehetnék, máshol nem használják Jehova nevét…” 
• Ha nem akar magától kijönni, nincs értelme erőltetni 
• Szellemileg és lelkileg leromlott állapotba kerül, mire hajlandó külső segítséget elfogadni 
• Magyarországon nincs hivatásos „exit counseling” 

 
Mit NE tégy? 

• NE becsüld le 
• NE légy vele ellenséges, türelmetlen 
• NE sajnáld 
• NE kritizáld a hitét 
• NE próbáld meggyőzni 
• NE provokáld 
• NE hívd istentiszteletre 
• NE mutass neki a Társulatot bíráló anyagokat 
• NE mondd, hogy imádkozni fogsz érte 
• NE próbáld meg kiszabadítani, ha nem vagy kellően felkészülve az utógondozására 

 
Mit tehetsz? 

• Szeretet, tolerancia, elfogadás 
• Személyes érdeklődés 
• Imádkozz érte (nem a jelenlétében!): 

- Isten mutassa meg neki, hogy az Őrtorony nem elégíti ki a valódi igényeit 
- Alakítson ki benne éhséget valami jobb iránt 
- Alakuljon úgy az élete, hogy őszintén felül kelljen vizsgálnia a Társulat tanításait 
- Értse meg, hogy Jézus áldozata és az abba vetett hite alapján Isten igazságosnak nyilvánítja már most, és a 

megváltott gyermekeként feltétel nélkül, kegyelemből megkaphatja az üdvösséget, és személyes, megélt 
közösségben lehet Istennel anélkül, hogy bármilyen elvárásnak vagy szabálynak meg kellene felelnie 

 
Hogyan tud valaki kiszabadulni? 

• Kellemetlen tapasztalat miatt kiábrándul, de ekkor 
- Szenved attól, hogy hátat fordít az „igazságnak” 
- Nem mer lépni a család miatt 
- Kognitív disszonancia állapotába kerül (szív és elme meghasonlása) 

• Rájön, hogy a Társulatnak nincs hatalma fölötte, de ekkor 
- Hátat fordíthat a keresztény hitnek 
- Toleránsabb az emberi hibákkal szemben 

• Mindkét esetben félelem, bűntudat, bizonytalanság: 
- Fél attól, hogy Armageddonkor örökre elpusztul 
- Bűntudata van, hogy hátat fordít Istennek 
- Bizonytalan, hogyan marad életben a világban 

• Aki egyszer kijött, azt valamilyen formában élete végéig kísérteni fogja a tanús múltja 
 

 ְיֹהָוה
• Jézus nevének kiejtése szerves fejlődés eredménye 
• A JHVH név kimondása tabu volt, eredeti kiejtése feledésbe merült, ismeretlen 
• A zsidók az Adonáj (ֲאֹדָני) magánhangzóit illesztették bele (a > e héber hangtani szabály miatt) 
• „Adonáj JHVH” esetén az Elohim magánhangzói: „Adonáj Jehovi” (ÚVF: Legfőbb Úr, Jehova) 
• A név egy igealak, a „Jehova” nyelvtanilag értelmetlen 
• A „Jahve” a XIX. század elején rekonstruált alak, ez sem igazolható, de legalább nyelvtanilag értelmes 
• Nem azért néz ki így, hogy így kelljen kimondani, hanem csak emlékeztető, hogy mást kell olvasni helyette (még 

véletlenül se mondják ki az igazit): 
Barátom neve: Sándor 
Olvasandó: Alexander 

Leírva: SNDR > aSeNaDeR 
Barátom, Asenader 

• Megszentelik ezzel Isten nevét, vagy „méltatlan módon veszik az ajkaikra”? (2Mózes 20:7) 
• Jézus sohasem a JHVH névvel szólította meg az Atyát imában (pl. Márk 14:36, 15:34) 



 
Nem értik, ami ellen érvelnek 

• Szerintük a Szentháromság: 
Isten = Jehova + Jézus + szent szellem 
Mi a gond ezzel? יהוה = Atya, gyakorlatilag „Isten = Isten + Jézus + Szentlélek”, ami tényleg nonszensz 

• A Szentháromság valójában: 
 Atya + Fiú + Szentlélek = יהוה

• Különálló személyek: Miért ne lehetne eltérő tudásuk és önálló tetteik? 
 
Jézus „megfelelő” váltsága 

• „Mivel tökéletes emberi élet veszett el, senkinek a tökéletlen emberi élete nem volt elég a visszavásárláshoz 
(Zsolt 49:7, 8). Olyan váltságra volt szükség, mely egyenértékű azzal, ami elveszett. Ez összhangban van az Isten 
Szavában található alapelvvel, mely tökéletes igazságosságot tükröz, és így szól: „lelket lélekért” (5Móz 19:21). 
Mi fedezhette annak a tökéletes emberi léleknek, azaz életnek az értékét, amelyet Ádám elveszített? Egy másik 
tökéletes emberi életre volt szükség „megfelelő váltságul” (1Tim 2:6).” (A Biblia tanítása, 50. o.) 

• „Ahhoz, hogy megértsük, hogyan vált meg minket Jézus áldozata, nézzünk meg egy szemléltetést: Egy bank 
tisztességtelen tulajdonosai az emberek összes megtakarított pénzét elsikkasztották, így azok teljesen 
eladósodtak. A tulajdonosokat jogosan több évre bebörtönözték. De mi lesz az ártatlan áldozatokkal? Mivel 
anyagilag tönkrementek, kilátástalan a helyzetük. Kivéve, ha egy jómódú ember át nem veszi a bank 
működtetését, és vissza nem juttatja a károsultak pénzét, eltörölve ezzel az adósságaikat” (Az Őrtorony, 
2010.08.15. 14. o.: Hogyan ment meg minket a váltság?) 

• A szemléltetés inadekvát és félrevezető, mert ártatlan áldozatokként mutatja be Ádám leszármazottait, pedig 
a Biblia kifejezetten bűnösöknek nevezi az embereket. Ahhoz, hogy a párhuzam stimmeljen, ki kell egészíteni 
azzal, hogy a betétesek a tulajdonosok példája nyomán elkezdenek sikkasztani, ahonnan csak tudnak, így ők 
maguk is ítélet alatt vannak. Ráadásul aláírtak egy záradékot, hogy semmilyen kártérítésre sem jogosultak a 
bank részéről, de a Jótevő mindezek ellenére nem csak az eredetileg elsikkasztott pénzt fizeti vissza, hanem a 
betétesek saját adósságát is. 

• Az Őrtorony-féle megváltás korlátozott, erőtlen, „közönséges értékű” (Zsidók 10:29): 
- csak az öröklött bűnt törli el, az egyéni bűnöket nem, ezért 
- nem garantálja az örök életet, csupán lehetőséget, reményt nyújt rá, ezért 
- nem elég hinni benne, cselekedetekkel kell kipótolni, törekedni kell arra, hogy 
- erőfeszítéseinkkel „jogosulttá” váljunk rá (Az Őrtorony 1999/4/15, 14. oldal): 
- ismeretszerzés, hit gyakorlása, önátadás, engedelmesség, csatlakozás Jehova Tanúihoz 
- (1 János 2:17) A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad 

örökké. (Ki mondja meg, mi Isten akarata?) 
• Téves az 1Tim 2:6 értelmezése: Ádámnak megfelelő váltságul adta magát mindenkiért 

- valójában: mindenkinek megfelelő váltságul adta magát 
• Emberi logikával örök érvényű isteni alapelvként tüntet fel egy mózesi törvényt 

 
Hol van a nagy sokaság? 

• (Jel 7:9) Ezek után láttam, és íme, egy nagy sokaság, melyet senki nem volt képes megszámolni, minden 
nemzetből, törzsből, népből és nyelvből; és a trón előtt és a Bárány előtt álltak, fehér köntösbe öltözve, és a 
kezükben pálmaágak voltak. 

• A Jelenések nagyszerű csúcspontja közel!, 123. o.: 
„Honnan tudjuk, hogy „a trón előtt … álltak” kifejezés nem azt jelenti, hogy a nagy sokaság az égben van? 
Emellett számos egyértelmű bizonyíték szól. Például az itt „előtt” szóval fordított görög kifejezés (e·nó′pion) szó 
szerint azt jelenti, hogy ’a színe előtt’, és gyakran használják ezt olyan emberekkel kapcsolatban, akik Jehova 
„előtt”, illetve a „színe előtt” vannak (1Timóteusz 5:21; 2Timóteusz 2:14; Róma 14:22; Galácia 1:20).” 

• Mi más van még a trón előtt (enópion)? 
A hét lélek (Jelenések 1:4), a hét lámpás (4:5), az üvegtenger (4:6), a huszonnégy vén (4:10), az összes angyal és 
a négy élőlény (7:11), az aranyoltár (8:3) és a 144000 (14:3). 

 
1914 és „a nemzedék” 

• Jézus második eljövetelének időpontja kiszámítható a Biblia alapján (sajnos a kezdő dátumuk téves) 
• 1914-ben kezdődött Jézus jelenléte (parúzia) 
• Isten Királysága létrejött az égben 
• Ekkor kezdődtek a végidő jelei (Máté 24): háborúk, éhínségek, földrengések, katasztrófák, evangélium 

hirdetése stb. 
• Meghatározott időn belül Isten Királysága átveszi az uralmat a Földön is  

(Máté 24:34) „Bizony mondom nektek, hogy semmiképpen nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek meg 
nem történnek” 



• A „nemzedék” értelmezésének változása: 
1897: az azonos időpontban élő emberek 
1927: a felkentek maradéka a földön Armageddonkor 
1951: normál értelemben vett „generáció”, azaz akik 1914-ben életben voltak 
1995: egy meghatározott történelmi időszak egy időben élő, sajátosan jellemző vonásokkal rendelkező emberei 
(senki sem értette, amikor kihirdették) 
2008: azok a felkentek, akik nem halnak meg az Armageddont megelőző „nagy nyomorúság” kitörése előtt 
2010: azok a felkentek, akiknek az élete átfedésben van azokkal a felkentekkel, akik látták a jel kezdetét. (2007: 
a felkentek kiválasztása mégsem ért véget 1935-ben) 

 
Mikor nem jött el e világ vége? 

1873, 1874, 1878 , 1880, 1881, 1906, 1910, 1914, 1915, 1917, 1918, 1920, 1921, 1925, 1932, 1935, 1940-es 
évek, 1951, 1975, 1980, 1986, 2000, 2034? (1914 + 120 év – 1 Mózes 6:3) 

 
A tanítás, amely fogságban tartja őket 

• Az Őrtorony Társulat Isten egyetlen kiválasztott szervezete, kommunikációs csatornája, az egyetlen igaz vallás 
• (Máté 24:45) „Ki valójában a hű és értelmes rabszolga [szervezet], akit az ura [Jézus Krisztus] kinevezett a 

háziszolgái [tanítványai] fölé, hogy megadja nekik [szellemi] eledelüket a kellő időben?” 
• Az Őrtorony-teológia legfontosabb írásszövege, erre hivatkozva a Vezető Testület bármit el tud fogadtatni a 

Tanúkkal Isten „kellő időben” érkező szavaként 
• 1919-ben teljesedett be, amikor Jézus kinevezte a korai Tanúkat arra, hogy szellemi táplálékot osszanak szét 
• Jézus ekkor minden más keresztény vallásszervezetet elutasított, az őáltaluk felszolgált táplálék mérgező 
• Ha ez igaz, mindenkinek el kellene hagynia a jelenlegi hitét, és csatlakoznia kellene Jehova Tanúihoz 
• Ha ez nem igaz, minden Jehova Tanújának hátat kellene fordítania az Őrtorony Társulatnak 

 
Az Őrtorony-teológia második legfontosabb írásszövege 

• (Példabeszédek 4:18) Az igazságosak ösvénye azonban olyan, mint a hajnal világossága, mely egyre világosabb 
lesz a teljes délig. 

• Állandó, dinamikus tantételbeli változtatások (szinte már elvárás a tagság részéről a Vezető Testület felé) 
• A „jelenlegi igazság” kifejezésnek van értelme: a Társulat éppen aktuális tanítása valamiről 
• Folyamatos kiigazításnak, finomításnak, megtisztulásnak tartják 
• Akár 20 évvel ezelőtti tanítások terjesztéséért is kiközösítés jár 
• Ha utóbb kiderül, hogy igazat hitt, nem fogadják vissza automatikusan, mert lázadt 
• A Társulat a közelmúltban adott utasítást az 1985 előtti összes bibliai irodalom megsemmisítésére 
• Más példák: 

- Szodoma lakói feltámadnak-e (igen/nem), kire utal a „felső hatalmasságok” a Róma 13:1-ben (Isten/földi 
hatalmak) – ötletszerűen ide-oda váltakozik az értelmezés, „finomodás” nélkül 

- Aktuális: Ki a „hű és értelmes rabszolga” a Máté 24:45-ben? (1881: a kis nyáj, 1895: Russell, 1923: 
Rutherford, 1927: Jézus és a felkentek, 1930: a Társulat, 1981: felkent maradék, 2012: a Vezető Testület) 

 
„mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg” (2Tim 3:7) 

• Új világ fordítás: 
Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus 
Krisztusról. 

• Újfordítású Biblia: 
Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. 

• Egyszerű fordítás: 
Az örök élet pedig az, hogy egyre jobban megismerjenek téged, az egyetlen valóságos Istent, és a Messiás 
Jézust, akit elküldtél.  

 
A hitehagyás bűne… 

• „A Jehova Tanúi által tanított bibliai igazságokkal ellentétes tanok szándékos terjesztése. Ha valaki makacsul 
hamis tanításokról beszél, vagy szándékosan terjeszti azokat, az kimerítheti a hitehagyást, vagy ahhoz vezethet. 
Ha a második figyelmeztetésre sem reagál kedvezően, akkor bírói bizottságot kell létrehozni.” 
(‘Terelgessétek Isten nyáját’ (1Péter 5:2) – Gyülekezeti  vének kézikönyve, 66. o.) 

• Ha nem bánja meg a Társulat aktuális tanításától eltérő értelmezést, kiközösítik 
 

…és a következménye 
Jancsit tegnap egy 3,5 órás bírói tárgyalás után hitehagyásért kiközösítették. Kiközösítették, mert régi 
kiadványok és idézetek alapján kérdéseket tett fel, de főként azért, mert ezeket megosztotta a családjával és 
mindezt nem bánta meg. 



 
Azt írja ezek után: „el sem tudom mondani, milyen lelki békém van” 
 
Bár középkorú és az egész családja Jehova Tanúja, Jancsi kiállt az igazság és a lelkiismerete mellett, felvállalva a 
következményeket azért, mert nem folytat egy képmutatásra épülő életmódot. 
 
Minden tiszteletem a tiéd Jancsi! 

(Johnny Joker, 2013.03.31., jehovatanui.blog.hu) 
A bírói bizottság réme 

• Ha valaki bűnt észlel, először szólnia kell az illetőnek, ha sikertelen, jelentenie kell a véneknek (Máté 18:15-17) 
• 3 vénből álló bírói bizottságot hoznak létre 
• Tárgyalást tartanak zárt ajtók mögött (vádlott, tanúk) 
• Minden információ és dokumentum szigorúan bizalmas (emberi jogi kérdéseket vet fel) 
• Ha megbánást tanúsít, felmentik 
• Ha nem, megfeddik vagy kiközösítik 
• A feddést / kiközösítés tényét bejelentik a gyülekezet előtt 
• Fellebbezni lehet a körzetfelvigyázóhoz, új bizottságot hoznak létre, új tárgyalás 
• A vének a legkényesebb kérdéseket is feltehetik („csontozás”) 
• Kiközösítve (dán film, 2008) igaz történet alapján. http://vimeo.com/54768383 

Liberális ateista szemszögből készült, de hitelesen ábrázolja a Tanúkat, hölgyek független beszámolói alapján 
főleg azt, amikor a bírói tárgyalást folytatnak a főszereplővel (43:30-47:00 perc). Sajnos úgy állítja be, mintha 
csupán a helyi véneknek kellene megfelelni és nem a Társulatnak, amelynek a helyi vének szigorúan alá vannak 
rendelve. 

 
Bővebben 

• Saját honlapjuk: www.jw.org  
• Ex-JT fórum: jehovatanui.blog.hu  

- „Leleplező” információk 
- Cikkek, élettörténetek 
- Fordítási projektek (Ray Franz: Lelkiismereti válság) 
- Lehet kommentelni 
- Exit terápiás szerep is 
- Már több mint 200 Tanúnak segített kijönni 
- A tiltás ellenére sok Tanú olvassa 
- A világközpontjukban is figyelemmel kísérik 

• Szalai András: Jehova és a szervezet (Apológia Kutatóközpont, 2001) 
• Szalai András: Más Lélek, más Jézus, más evangélium (Harmat Kiadó, 2011) 
• Barna Zoltán: Mit tanít valójában a Biblia? - és hogyan tanítanak erről Jehova Tanúi (szakdolgozat, Baptista 

Teológiai Akadémia, 2009, http://exjt.hu/Barna_Zoltan_BTA_Mit_tanit_valojaban_a_Biblia.pdf) 
 
 
Egy korábbi Tanú osztotta meg: 

• Isten látja a lelkemet, tudod, én szeretem a volt testvéreimet. Semmire se vágynék jobban, hogy felnyílhasson a 
szemük és megismerhessék az Urat úgy, ahogyan kell. Tettem is erőfeszítéseket: hosszú beszélgetések stb. 
 
A JT sógornőm majdnem a pszichiátrián kötött ki, amikor szépen sorban lerángattam előtte a leplet a hamis 
tanításokról. Időbe telt mire megértettem: ha valakit nem az Úr hoz ki onnan, az az ember vagy megsérül 
nagyon, vagy ateista lesz. 
 
Nehéz ügy. 

(Kingdom, 2013.03.25., jehovatanui.blog.hu) 
 
 
Jelenlegi Tanúk osztották meg: 

• Elnézést a teljes névtelenségért, de túl magas kiváltságom/kinevezésem van, hogy bármi konkrétat megadjak 
magamról. Aki elég régóta tagja ennek a vallásnak, elég sok kötödése van (család, barátok) nem tud kiszállni. 
Nem és kész. Nem érdekelnek a sok példák, hogy „nekem sikerült, és milyen jó azóta”. Ha valaki mélyen benne 
van, lassan mondom: mélyen benne van, beleszületik, esélye nincs kitörni. Ennyi, kész. Becsapom magam, 
minden nap egy gyötrelemmel fekszem le, hogy elpazarolom az életem, de nem tudok, nem tudok változtatni, 
mert ez az egész úgy lett kitalálva, hogy ha változtatok nagyobb sebet okoz nekem mint hogy bent csendesen 
szenvedek. Fogjátok már fel, kérlek, a lényeget, Ti akik kint vagytok, hogy nem mindenki olyan erős mint Ti, 

http://www.jehovatanui.blog.hu/
http://vimeo.com/54768383
http://www.jw.org/
http://www.jehovatanui.blog.hu/
http://exjt.hu/Barna_Zoltan_BTA_Mit_tanit_valojaban_a_Biblia.pdf


vannak akik csendben szenvednek, vannak akik ordítani tudnának, hogy elég, de nem tehetik. Menni kell a 
szolgálatba, előadást kell tartani. Félre ne értsétek, nem Tőletek várok megoldást. Nem tudtok adni, de 
legalább gondoljátok át, hogy van egy réteg akinek csak a cikk hiányzik, hogy kilépjen, de közben ott van az a 
réteg is, aki a háttérben olvas Titeket, és szenved, mert tudja, ebben a vallásban fog megrohadni, és ezt 
felfogni, elfogadni mindennapi küzdelem. Egy kérés a kommentelőknek: ne írjátok azt, hogy nekem sikerült, és 
milyen jó, én is szenvedtem, tudom mit érzel. Mert Ti már kint vagytok. Mi pedig bent sötét zárt, ablaktalan 
szobában. A világosság meg csak úgy fénylik az ablakokon át... 
 

(Valaki, 2013.04.14., jehovatanui.blog.hu) 
 

• Az elmúlt hetekben nagyon sokat gondolkoztam JT közösségén, melynek immáron 20 éve vagyok a tagja. Sokat 
gondolkoztam azon, hogy végül is mi az, ami ebben a közösségben tart engem. Barátok? Érdekes, ez idő alatt 
olyan őszinte és igaz barátra nem leltem itt, aki tényleg csak saját magamért szeretne. […] Szerintem ebben a 
közösségben az működik, hogy csak a csoportszellem miatt barátkoznak veled, és nekem ez az, ami a legjobban 
fáj. Úgy érzem, hogy az énem teljesen háttérbe szorult, egy vagyok a millió közül, akiknek egy irányelv szerint 
kell gondolkozni, élni, szeretni, még meghalni is. Ahol nem lehetnek saját vágyaid, álmaid, ahol ezt a Jehova 
nevű istent semmi más nem érdekli, mint az, hogy a saját nevét megszentelje, az nem érdekli, velem mi van, 
élek-e vagy halok-e, hogy nincsen senkim, aki szeretne, esélyem sincs ebben a vallásban megtalálni az igazit, 
akivel majd boldog lehetnék, és a gyermekek minek, ha szerencsétlent is ugyanezen szenvedéseknek tenném 
ki. […] Ki fogok törni ebből, mert érzem, itt nem jó. Talán csak ez az álságos szeretetféle tart még itt engem, 
talán a közösséghez tartozás gondolata. De szerintem ez is csak illúzió egy olyan közösségben, ahol sem igazi 
szeretet, sem igazi barátság és szerelem sincs, ahol mint egy robot, heti két összejövetel meg a szolgálat, ahol 
semmi értelmes dologról nem beszélhetsz, pusztán a szolgálatról, meg eközben is a másik negatív 
tulajdonságait vesézzük ki. Szerintem ez nem szeretet. Én a feltétel nélküli szeretetet keresem, amit eddig még 
soha és sehol nem találtam. […] Igen, az elvárások nélküli szeretetet, azt amikor csak önmagunkért szeretnek, 
nem pénzért, nem munkahelyi elismerésért, nem azért mert egy csoport tagja vagy, csak önmagadért. 
Szerintem az igaz Isten képes így szeretni, de ez a Jehova nevű, ez nem. Itt megkövetelt dolgok vannak, és ha 
nem engedelmeskedsz, akkor meghalsz. De tudod mit, én inkább meghalok, mint egy ilyen kegyetlen isten 
szolgája legyek, aki állandóan fenyegetőzésekkel tartja fenn a hatalmát, és még azt mondja, hogy ő a szeretet. 
Akkor már az ördögben nagyobb szeretet van, mivel nem akarja rátukmálni magát senkire sem. Meg különben 
is, milyen szabad akarat az, amikor engem megbüntetnek, mert gyakorlom a szabad akaratomat. Szerintem ma 
nekünk embereknek az lenne a célunk, hogy lehető legszeretetteljesebb emberekké váljunk, ebben fejlődjünk, 
amíg ezen a világon vagyunk. Ezt akartam megtanítani kedves testvéreimnek is ebben a vallásban, talán az tart 
itt még, hogy bízom benne, sikerülni fog, de sajnos csalatkoznom kell, mert ez nem fog sikerülni; nem fog 
sikerülni megtanítani őket igazán szeretni. Nem tudom, megtalálom-e valahol valaha ezt az igazi szeretetet, a 
feltétel nélkülit, a feltétel nélküli elfogadást és törődést; egész életemben erre vágytam, és ez a vágy egyre 
sürgetőbb bennem, hogy megtapasztaljam ezt az igazi szeretetet. Kíváncsi vagyok hogy van e ilyen igazi 
szeretet, törődés irányomban; remélem meglelem egyszer. 

 
(Selyke, 2013.04.15., jehovatanui.blog.hu) 

 
 

• A szeretet, amit a JT egymás iránt kimutatnak, hogy az valóban mennyire Krisztusi minta követése, csak az 
tapasztalta meg, aki JT-ként éli, élte az életét. De hogyan valósul meg ez a szeretet ott, ahol kiközösített 
személy van a családban? Én ezt naponta tapasztalom a JT családom részéről. Mint férj, családfő semmilyen 
tiszteletet nem tanúsítanak felém. A feleségem külön alszik, nem köszön, a gyerekek nem veszik figyelembe 
amit mondok, a párom tanácsára. Pedig csak a szellemi közösség, amit a szervezet tilt. De milyen bibliai vers 
szerint ad ilyen tanácsot? A 24 éves kisegítőszolga fiam 2 hete fejszével meg akart ölni, amikor ebédlőasztalnál 
ültem. A feleségem gyors közbelépése akadályozta meg. A rendőrség is kint volt. De a feleségem később azt 
mondta, bár csak megtette volna. Milyen szellem uralja a gondolataikat? Az a szervezet, aki a szeretetet mint 
azonosító jelet vallja, miként tud azonosulni a gyűlölet keltés tényével? Valóban Krisztusi szeretet kimutatására 
tanítja a tagjait, vagy egyedi szervezeti dogmatikus szabályokat kényszerít a tagjaira, ezzel is megakadályozva a 
szeretet valódi érvényesülését? Jeleztem a koordinátornak a fiam tettét . De mi történt? Most hétvégén a 
Csepelen tartandó kétnapos programon feladattal bízták meg. Ez jellemzi a Monor-Dél gyülekezet véneinek 
eljárásmódját. Mivel mindketten általános úttörők, felettébb elgondolkodtató. Lehet, hogy a statisztika miatt 
nem tesznek semmit, mert mínusz két általános úttörőt kell elkönyvelni. Én mint „megátalkodott gonosztevő” 
megbocsátottam a fiamnak. A feleségemet megbecsülöm, tisztelettel vagyok iránta, kedvesen szólok hozzá, 
annak ellenére, hogy így viselkedik velem. De azért felmerül a kérdés, hol található meg az igazi szeretet?  

 
(Világítótest, 2013.04.26., jehovatanui.blog.hu) 
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A fő probléma: 
Jehova Tanúi az öndefiníciójuk részévé teszik a Biblia helyes értelmezését, és a Társulaton kívülről származó 
valamennyi tanítást hazugságnak tartanak. Ezáltal bezárják magukat a saját elméletrendszerükbe, mert a 
Szentírás nem tud olyan, a közösségen kívüli objektív útmutatóként szolgálni, amely alapján kijavíthatják a 
tévedéseiket. Ez lehetetlenné teszi számukra, hogy felismerjék a hamis tanításaikat, hiszen a hittételek 
megkérdőjelezését egyenlővé teszik a Társulat megkérdőjelezésével és ezáltal az Isten elleni lázadással. 

A „Miről beszélj?” részben hivatkozott bibliaversek Új világ fordításban: 

Figyeljük meg, hogy a római és a galata levél fordításában – a görög szöveggel összhangban – nincs mindig határozott 
névelő a „törvény” szó előtt, és így „törvény” alatt nem csak a mózesi Törvényt érti, hanem általánosságban bármilyen 
szabályrendszert. Ezzel még jobban alá is támasztja az általuk elutasított keresztény tanítást, mint a hagyományos 
fordítások! 

(János 5:24) 
Bizony, bizony mondom nektek, aki hallja a szavamat, és hisz annak, aki küldött engem, örök élete van, és nem kerül 
ítélet alá, hanem átment a halálból az életbe. 

(Cselekedetek 13:38, 39) 
Legyen azért tudtotokra, testvérek, hogy Általa a bűnök megbocsátását hirdetjük nektek, 39 és hogy mindabban, 
amiben Mózes törvénye által nem lehetett vétlennek nyilvánítani benneteket, Általa mindenkit vétlennek 
nyilvánítanak, aki hisz. 

(Róma 3:20-28) 
Törvény szerinti cselekedetek által tehát egy test sem lesz igazságossá nyilvánítva előtte, mert a bűn pontos ismerete 
törvény által van. 21 Most azonban törvény nélkül vált nyilvánvalóvá Isten igazságossága, amint a Törvény és a Próféták 
tanúskodnak mellette; 22 igen, Istennek a Jézus Krisztusba vetett hit általi igazságossága mindazok számára, akiknek 
van hitük. Mert nincs különbség. 23 Hiszen mindnyájan vétkeztek, és elmaradnak az Isten dicsőségétől, 24 és ajándék az, 
hogy igazságossá nyilváníttatnak az ő ki nem érdemelt kedvességéből, a Krisztus Jézus kifizette váltság általi szabadítás 
révén. 25 Az Isten úgy állította őt oda, mint felajánlást a kiengeszteléshez, amely a vérébe vetett hit által van. Ez azért 
volt, hogy bizonyítsa saját igazságosságát, mivel megbocsátotta azokat a bűnöket, amelyek a múltban történtek, 
amikor kimutatta béketűrését az Isten; 26 hogy így bizonyítsa saját igazságosságát e jelenlegi időszakban, hogy 
igazságos legyen akkor is, amikor igazságossá nyilvánítja azt, akinek van hite Jézusban. 27 Hol van hát a dicsekvés? Ki 
van rekesztve. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Semmiképpen sem, hanem a hit törvénye által. 28 Mert úgy 
vélekedünk, hogy hit által nyilvánítják igazságossá az embert, törvény szerinti cselekedetektől függetlenül. 

(Galácia 2:16, 21) 
tudva azt, hogy az embert nem törvény szerinti cselekedetek folytán nyilvánítják igazságossá, hanem csakis a Krisztus 
Jézus iránti hit által, mi is Krisztus Jézusba vetettük hitünket, hogy a Krisztus iránti hit folytán nyilváníttassunk 
igazságossá, nem pedig törvény szerinti cselekedetek folytán, mert törvény szerinti cselekedetek folytán egy test sem 
lesz igazságossá nyilvánítva. 21 Nem tolom félre az Isten ki nem érdemelt kedvességét; mert ha törvény által van az 
igazságosság, akkor Krisztus valójában a semmiért halt meg. 

(Efézus 2:8, 9) 
Bizony e ki nem érdemelt kedvességből részesültetek megmentésben hit által; és ez nem nektek köszönhető; Isten 
ajándéka ez. 9 Nem, ez nem cselekedeteknek köszönhető, hogy senkinek se legyen alapja a dicsekvésre. 


