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Vós sois de vosso pai, o Diabo, e queres fazer os desejos de vosso pai. Esse foi um homicida quando começou, e não permaneceu firme na
verdade. Quando fala mentira fala segundo a sua própria disposição, porque é um mentiroso e o pai da |mentira|. JOÃO 8:44
Obrigado por me enviar este texto, muito embora sua aplicação dele esteja totalmente fora do contexto histórico - releia os versículos à volta
e veja que Cristo dirigiu estas palavras aos fariseus, os quais o estavam ofendendo, chamando-o de 'filho de fornicação' e 'possesso de
demônio'. Perceba ainda que os impropérios dos judeus foram diretamente dirigidos a Cristo e não ao 'Pastor' Russell ou a qualquer um de
seus sucessores (Rutherford, N. Knorr, F. Franz, M. Henschel e Dom Adams). Todavia, reconheço que você foi doutrinado de forma a crer
que aqueles que criticam os métodos e os ensinos de uma certa organização humana, com sede em Brooklyn-N. York-EUA, estão criticando
o próprio Cristo. Obviamente, qualquer religião poderá fazer uso deste mesmo argumento. Por outro lado, tirar passagens bíblicas de contexto
e usá-las para "chicotear" aqueles que discordam dos ensinos da Torre de Vigia é, infelizmente, uma prática comum entre as Testemunhas
de Jeová. Como já disse, elas foram treinadas para agir assim...
Em retribuição, envio-lhe estes textos:
"Além disso, parai de julgar, e de modo algum sereis julgados; e parai de condenar, e de modo algum sereis condenados..." - Lucas 6: 37.
"No entanto, eu vos digo: Continuai a amar vossos inimigos e a orar pelos que vos perseguem..." - Mateus 5: 44.

O quê! Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não sejais desencaminhados. Nem fornicadores, nem idólatras, nem
adúlteros, nem homens mantidos para propósitos desnaturais, nem homens que se deitam com homens, nem ladrões, nem gananciosos, nem
beberrões, NEM INJURIADORES, nem extosores herdarão o reino de JEOVÁ DEUS. I CORÍNTIOS 6: 9,10
Aqui, mais uma vez, você utiliza uma passagem bíblica fora do contexto original. Releia os versículos anteriores e perceba que Paulo dirigiu
estas palavras a membros da congregação de Corinto que estavam levando seus colegas aos tribunais. É em razão disso que ele inicia a fala
com o tema 'justiça'. Paulo aproveita a ocasião para mencionar outras transgressões morais, sem, no entanto, deixar de enfatizar aquelas que
costumeiramente suscitavam litígios judiciais entre os cristãos daquela cidade, a saber, acusações de roubo, injúria e extorsão. Segundo o
Código Penal Brasileiro, injuriar alguém consiste em atribuir-lhe fato inverídico e definido como crime. Poderia, por favor, citar, especificamente,
em que trecho de meus artigos eu imputo aos líderes da Torre de Vigia um fato inverídico? Se há uma coisa com a qual lido de forma
responsável é o embasamento documental de minhas denúncias - na maioria das vezes, as provas provêm da própria literatura da Torre, com
data de edição e página. Estou disposto a remover quaisquer afirmações em meu site, desde que você demonstra, com contraprovas materiais,
que elas são falsas. Caso não possa fornecer tais evidências, os artigos vão continuar como estão. Lamento se isso o incomoda...
Es que o dia do SENHOR JEOVÁ está perto, e você vai pagar por suas mentiras. EU LOUVO A JAH!!!
Leia outras mensagens em minha seção de correspondência e verá que este tipo de ameaça vazia é uma coisa costumeira à mentalidade
fundamentalista das Testemunhas de Jeová. Estou certo que o tom de suas palavras harmoniza-se muito bem com os discursos de Osama
Bin Laden e seus comparsas, classificando os cristãos do ocidente como "porcos infiéis". Concorda com eles? Assim como você afirma louvar
a Jah, os terroristas palestinos afirmam louvar a Alah. Quem está com a razão - você ou eles? Para mim, nenhum dos dois grupos...
Se decidir enviar-me uma réplica, terei prazer em contestá-la, desde que apresente evidências sérias. Caso contenha mais ameaças e insultos,
não poderei levá-la a sério, simplesmente a publicarei - naturalmente, omitindo seus dados pessoais - apenas para que os leitores de meu
site vejam por si mesmos como as Testemunhas de Jeová reagem às críticas sobre suas crenças.
Atenciosamente.
Odracir

