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Na naszym rynku księgarskim ukazało się już kilka opracowań dość szczegółowo omawiających Organizację
Świadków Jehowy z ich historią, metodami działań, błędami w interpretacji Pisma Świętego oraz
poczynionymi przez nich zapowiedziami (proroctwami), które się nie wypełniły. Również Internet jest
dobrym źródłem wyczerpujących informacji dla każdego, kto chciałby lepiej zapoznać się z tym
ugrupowaniem. Jednak lata pracy misyjnej autora, podczas których przeprowadził wiele rozmów nie tylko ze
Świadkami Jehowy, ale i przedstawicielami innych religijnych nurtów, które odrzucają naukę kościoła
chrześcijańskiego, przekonały go, że istnieje potrzeba dość zwięzłej pracy, w której główne argumenty i
praktyki Organizacji Świadków Jehowy (oraz jej pokrewnych) doczekałyby się szczegółowej riposty.
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