
66. Jak ukázat svědkům Jehovovým pravdu Božího Slova?

Všichni jsme je potkali. V Praze je spatříte  ve vestibulech metra, kde  nabízejí časopisy. Říkají 
si Svědkové Jehovovi (dále též jen “SJ“). Asi každý z nás už s nějakým Svědkem Jehovovým mluvil. 
Moje osobní zkušenost ze studia Bible se svědky je taková, že se s nimi studuje velice těžko. Jejich 
učení představuje směs falešného účení  a pravdy. Jeho celosvětovým zdrojem je vedoucí sbor  SJ v 
Brooklinu,  NYC, v USA, který svou vlastní interpretaci Písma servíruje SJ prostřednictvím časopisů 
“Strážná věž”, “Probuďte se!” a množství publikací jako jsou “Největší člověk, který kdy žil”, “Pravda, 
která  vede  k  věčnému životu”,  nebo  “Můžeš  žít  navždy v  pozemském ráji”,    atd.   Prostředkem 
indoktrinace SJ jsou jejich studia Bible, kde se však (dle mé opakované osobní zkušenosti) nestuduje 
Bible, ale právě časopisy a publikace SJ. SJ jsou vedeni k tomu, aby interpretaci Písma a odpovědi na 
biblické otázky nalézali v publikacích SJ a nikoliv samostatným studiem Písma.  

Kdysi jsem si myslel, že poctivě uvažujícím SJ postačí ukázat naprosto jednoznačné verše v 
Písmu k tomu, aby porozuměli, že: 

1) Ježíš je Bůh.  
2) Ježíš začal kralovat v 1. století.
3) Máme být pokřtěni na odpuštění svých hříchů.
4) Všichni spasení budou žít navěky s Bohem v nebi.

Ad 1) Jan 1:1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
2 To bylo na počátku u Boha.
14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Ad 2)  Marek 9:1  Řekl jim také: "Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti,  
dokud nespatří Boží království, přicházející v moci."

Ad 3) Skutky apoštolské 2:38 Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu 
Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.

Ad 4) 2 Petrův 3:10 Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se 
žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.
11 Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy,
12 kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí 
žárem.
13 Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.

Tato  moje  představa  se  doposud  nenaplnila.  SJ  nevěří  tomu,  co  je  napsáno  v  Bibli,  ale 
časopisům a pulikacím SJ, které hlásají a verši vytrženými z kontextu nebo s překroucenou interpretací 
dokládají, že:

Ad 1)  Ježíš je sice největší člověk, který kdy žil, ale v žádném případě není Bůh.
Ad 2) Ježíš začal kralovat neviditelně v roce 1914.
Ad 3) Křest není na odpuštení hříchů.
Ad 4) Většina SJ jako velký zástup bude žít navždy v pozemském ráji, atd. 



Kdysi  jsem  si  rovněž  myslel,  že  poctivě  uvažující  SJ  rozpoznají  falešnost  učení  SJ   na 
příkladech toho,  jak docházelo ke změnám v učení SJ, když  dnešní SJ nemají stejnou víru, jakou měl 
jejich  zakladatel  Charles  T.  Russell  v  19.  století,  případně,  že s  nimi  pohnou   opakovaná falešná 
proroctví  SJ  o konci světa,  která  se  nenaplnila.  Pokud byste  se  chtěli  podívat  na některé  z  těchto 
příkladů, tak se podívejte na www.viravboha.cz  sekce Přednášky, čl. 10 Proč nejsem SJ? 

Ani tato moje představa se doposud nenaplnila. Skutečností je, že SJ se vlastní evolucí svého 
náboženství netají  (to neznamená, že ji všichni SJ znají).  Historii jejich náboženství naleznete v cca 
700 stránkové publikaci “Svědkové Jehovovi – Hlasatelé Božího Království”.  Změny  v naukách SJ 
jsou jednoduše vykládány jako nové světlo, které se dostalo vedoucímu sboru SJ od Ducha Svatého.

To vše svědčí o tom, že SJ jsou těžce indoktrinováni falešnými naukami. Nejsou schopni rozlišit 
pravdu od nepravdy, rozumné od nerozumného. Nejsou schopni porozumět jednoznačným veršům a 
jednoduchým pravdám Písma. Pro každé Biblické téma mají sloupeček veršů od svých teologických 
vůdců.  Na každou otázku se zdají mít odpověď.  Jak tedy přivádět svědky Jehovovi k poznání pravdy 
Božího Slova?

Domnívám se, že tím, že jim budeme dávat otázky, na které nemají odpověď. Tím nechci říct,  
že by Vám na takovou otázku vůbec nic neřekli nebo že by pro ni neměli žádný biblický verš. Oni Vám 
odpoví, ale ne na to, na co se jich ptáte. Na jednu takovou otázku bych se chtěl zaměřit při dnešním 
brněnském  studiu  Bible.  Tou  otázkou  je:  “Kde  je  v  NZ  Písmech  autorita  pro  název 'Svědkové 
Jehovovi'?“.

Cca před 2  měsíci jsem ve vestibulu metra oslovil  jednoho mladíka s časopisem Strážná věž. 
Zeptal jsem se ho na to, proč si říkají Svědkové Jehovovi, když nikdo neví, jak se čte  JHVH a když 
Ježíš Kristus posílá apoštoly, aby byli Jeho svědky? Zatímco k označení Jehova měl vysvětlení, že se 
jedná o pravděpodobné čtení JHVH. K tomu, proč si říkají SJ, když dle NZ máme být svědky Ježíše 
Krista neměl žádné vysvětlení. Vzal jsem si na něj mail. Napsal jsem mu, že bych se s ním rád sešel a  
tyto otázky detailněji prodiskutoval, ale neodpověděl mi. Když  jsem ho později potkal na stejném 
místě a připomenul jsem mu můj nezodpovězený mail. Pak jsem mu ho ještě jednou přeposlal, ale ani 
tentokrát se mi neozval. V mém posledním mailu jsem mu napsal, že by mě zajímalo, proč stojí v metru 
s časopisy, když neodpovídá na maily někoho, kdy by si s nim o jeho víře  rád popovídal. Od té doby 
jsem ho už na stejném místě nepotkal, i když v minulosti jsem ho tam pravidelně vídal.

Následně jsem podobnou otázku položil dalšímu svědku Jehovovu. Tentokrát se nejednalo o 
žádného mladíka. Stal ve vestibulu stejné stanice metra, ale na druhé straně. Po krátké rozmluvě jsme 
pak pokračovali  v diskusi na toto téma mailem. 

Svou otázku jsem tentokrát formuloval takto: “Kde je v NZ autorita, abyste si říkali svědci 
Jehovovi?“ (Poslal jsem mu i verše z NZ, podle kterých máme být svědky pro Ježíše.) Dále bych chtěl 
rozebrat jeho odpovědi a moje zestručnělé a mírně upravené reakce na jeho odpovědi (zejména jsem 
zredukoval množství biblických veršů, které jsem mu poslal).

Odpověď SJ č. 1:  

 Dovolte mi, abych v krátkosti zaregoval na Váš předcházející email. S texty, které v něm uvádíte nelze 
než souhlasit,  neboť Bible  je  jen jedna.  K Vašemu dotazu bych se vyjádřil  následovně.  Já  osobně 
souhlasím s tvrzením apoštola Pavla z 2.Timoteovi 3:16, kde stojí: Celé Písmo je inspirováno Bohem a 
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[je] prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti. Jako příklad 
tohoto tvrzení apoštola Pavla bych uvedl např. situaci ze začátku Ježíšova života. Tehdy do Jeruzaléma 
přišli astrologové a hledali Ježíše. Když se o tom dozvěděl král Herodes, začal po Ježíšovi pátrat a tak 
si zavolal přední kněze a znalce Zákona. Oni po jeho dotazu mu odpověděli následovně: V Betlémě v 
Judei, neboť tak to bylo zapsáno prostřednictvím proroka:...(Matouš 2:5). Kněží a znalci zákona se 
tudíž odkázali na již existující hebrejsko aramejská písma (Starý zákon). Svědkové Jehovovi se dříve 
nazývali Badatelé bible. Na základě studia písma však dospěli k názvu Svědkové Jehovovi, který lépe 
vystihoval jejich činnost. Tento název obdržel Boží lid v osmém století př. n. l., kdy Jehova nechal 
Izajáše napsat: „‚Jste moji svědkové,‘ je Jehovův výrok, ‚ano můj sluha, kterého jsem vyvolil, abyste 
poznali a věřili ve mne a abyste rozuměli, že jsem Týž. Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a po mně 
nadále nebyl žádný‘. . . ‚Jste tedy moji svědkové,‘ je Jehovův výrok, ‚a já jsem Bůh.‘“ (Iz. 43:10, 12) 
Jak ukazují Křesťanská řecká písma, mnohá proroctví zaznamenaná Izajášem se splňují ve spojitosti s 
křesťanským sborem. (Izajáše 8:18 s Hebrejcům 2:10–13; Izajáše 66:22 se Zjevením 21:1, 2.) Odtut 
tedy náš název Svědkové Jehovovi.
 Ještě  něco  k  té  otázce,  že  máme být  svědky pro  Ježíše.  Máte  pravdu,  že  tuto  odpovědnost  jako 
křesťané skutečně máme. Proto se často v publikacích svědků Jehovových zdůrazňuje Ježíšova úloha v 
Božím  předsevzetí.  Zkuste  se  v  této  souvislosti  podívat  na  Zj  1:5.  Pro  koho  byl  Ježíš  „věrným 
svědkem“? (Jan 5:43; 17:6). Navíc Jan 3:16 ukazuje na vzájemné postavení Boha a Ježíše: Bůh totiž 
tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, 
nebyl zahuben, ale měl věčný život.
 Tolik z mé strany pro tuto chvíli. Těším se na Vaší odpověď.

V odpovědi SJ č. 1 jsem nalezl pouze 2 podstatnější body směřující k mé otázce:  
1) Tento název obdržel Boží lid v osmém století př. n. l., kdy Jehova nechal Izajáše napsat: „‚Jste moji  
svědkové,‘.    
2) Mnohá proroctví zaznamenaná Izajášem se splňují ve spojitosti s křesťanským sborem. Odtud tedy  
náš název Svědkové Jehovovi. 

Moje r  eakce na odpověď č. 1:  

Děkuji Vám za mail, avšak mou otázku jste nezodpověděl.

Otázkou je: “Kde je v NZ autorita, abyste si říkali svědci Jehovovi?“ 

Pokud se  dovoláváte  SZ,  tak ten  byl  zákonem pro fyzický národ Izrael,  který   byl  jediným 
národem, se kterým Bůh uzavřel smlouvu až do vzkříšení Ježíše  Krista z mrtvých a hlásaní 
evangelia v 1 století po Kristu. Povšimněte si, že i v Izajáši  mluví Bůh k Izraelcům, nikoliv k 
lidem, kteří žijí v  NZ době:

/1. verše SZ, které dokazují, že Bůh ve SZ době uzavřel smlouvu pouze  s fyzickým národem  
Izraele./

Exodus 19: 5 Nyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi 
zvláštním pokladem   jako   žádný jiný lid  . Vskutku, celá země patří mně,

6 vy mi však budete královstvím kněží a svatým národem.' Toto jsou slova, která promluvíš k synům 
Izraele."



Exodus 20:1 Bůh promluvil všechna tato slova. Řekl:

2 "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, jenž tě vyvedl z egyptské země, z domu  otroctví.

3 Nebudeš mít jiné bohy kromě mne.

/2. verše SZ, které dokazují, že Bůh v Izajáši 43. mluví k fyzickému národu Izraele./

Izajáš 43:1 Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: "Neboj se, já jsem tě 
vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.

3 Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, 
Kúš a Sebu dal jsem místo tebe.

4 Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a 
národy za tvůj život.

9 Ať se vespolek shromáždí všechny pronárody, národy ať se spolu sejdou. Kdo z nich co oznámí? 
Kdo z nich nám ohlásí, co bylo na počátku?  Ať postaví své  svědky a ospravedlní se!  Lidé o tom 
uslyší a řeknou: "Je to pravda."

10 "Mými svědky jste vy  , je výrok Hospodinův  , a můj služebník, jehož jsem vyvolil. Tak mě poznáte a 
uvěříte mi a pochopíte, že to jsem já. Přede mnou  nebyl vytvořen Bůh a nebude ani po mně.

11 Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není.

15 Já Hospodin jsem váš Svatý, stvořitel Izraele, váš Král."

Na rozdíl od SZ doby v NZ době jsou Božím vyvoleným lidem všichni ti jednotlivci, kteří s ním 
uzavřeli novou smluvu prostřednictvím Ježíše Krista:

/3. verše NZ, které dokazují, že v NZ době je spása pro všechny lidi pouze ve jménu Ježíše  
Krista./

/a) Zákonodárce ruší starý zákon tím, že vyhlásí zákon nový. Ježíš nepřišel SZ zrušit pouhým 
vyhlášením nového zákona,  ale  svou obětí  na  kříži  SZ naplnil.  Tím byl  splněn smysl  a  cíl  SZ – 
doručení nabídky daru spásy v Kristu  všem lidem.   V Kristu Bůh uzavírá novou smlouvu o spáse s  
jednotlivými lidmi, kteří Boží dar spásy přijali způsobem stanoveným v NZ. SZ tím byl odstraněn (jeho 
platnost skončila). Fyzické atributy SZ – fyzický národ Izraele, levijské kněžstvo, velekněz, chrám, 
chrámové oběti i město Jeruzalém Bůh odstranil v r. 70 po Kristu. SZ  již neplatí.:/ 

Římanům  10:4  Vždyť  Kristus  [je]  konec2  Zákona k  spravedlnosti  pro  každého,  
kdo věří.(2) nebo: cíl; (NS)

Efezským 2:13 Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou 
krev.
14 V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí 
odstranil



15 zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a 
tak nastolil mír.
16 Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství.
17 Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí.

Koloským 2:14 Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že 
jej přibil na kříž.

Galatským 3:19 Jak je to potom se zákonem? Byl přidán kvůli proviněním jen do doby, než přijde 
ten zaslíbený potomek; byl vyhlášen anděly a svěřen lidskému prostředníku.
22 Ale podle Písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení, dané víře v Ježíše Krista, splnilo těm,  
kdo věří.
23 Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena.
24 Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry.
25 Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce.
26 Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.

/b) Svědci  pro Ježíše Krista:/

Jan 5:39 Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.

Jan 8:17 I ve vašem zákoně je přece psáno, že svědectví dvou osob je pravé.
18 Jsem to já, kdo svědčí sám o sobě; a svědčí o mně také Otec, který mě poslal."

Jan 10:25 Ježíš jim odpověděl: "Řekl jsem vám to, a nevěříte. Skutky, které činím ve jménu Otce, ty 
o mně vydávají svědectví.

Jan 15:26 Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o 
mně   vydá svědectví  .

Jan 8:31 Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
32 Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."
Jan 14:6  Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta,  pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze 
mne.
Jan 18:37 Pilát mu řekl: "Jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se 
proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší 
můj hlas."

Skutky apoštolské  10:43  Jemu vydávají  svědectví  všichni  proroci,  že  skrze  jeho jméno přijme 
odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří."

(Pozn. RH: Body a) a b) v mé odpovědi SJ nebyly a jsou zde uvedeny pro úplnost.)

/c) Spása pouze ve jménu Ježíše Krista:/

Sk 4:10 vězte vy všichni i celý izraelský národ:  Stalo se to    ve jménu Ježíše Krista Nazaretského  , 
kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi 
zdráv.
11 Ježíš  je  ten  kámen,  který  jste  vy  stavitelé  odmítli,  ale  on  se  stal   kamenem  úhelným.



12  V nikom jiném není  spásy;  není  pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom 
mohli být spaseni."
 

/4. verše NZ, které dokazují, že v NZ době máme být svědky Ježíše Krista./

Sk 1:8 ale přijmete moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a  budete mi svědky   v Jeruzalémě, v   
celém Judsku i [v] Samaří a až do posledních [končin] země."  

Skutky apoštolské 9:15 Ale Pán mu řekl: "Jdi, protože  on je má vyvolená nádoba,    aby přinášel mé   
jméno pohanům  , králům i synům Izraele  .

Skutky 10:39 My [jsme] svědky všeho, co učinil v té krajině Židů a v Jeruzalémě. A [oni] ho pověsili 
na dřevo a zabili.

40 řBůh jej [však] třetího dne probudil a dal mu zjevit se;

41 ne všemu lidu, ale svědkům +předem řBohem :+určeným, nám, kteří jsme s ním po jeho 
vzkříšení14 z mrtvých jedli a pili.(14) ř.: vstání;

42 A  nařídil  nám,  +abychom  lidu  +vyhlásili  a  dosvědčili,  že  on  je  ten  řBohem  
:ustanovený soudce živých i mrtvých. (NS)

Římanům 1:5 skrze něhož jsme přijali [tuto] milost, totiž apoštolství pro jeho jméno, k poslušnosti 
víry mezi všemi národy,

Tak ještě jednou prosím o zodpovězení otázky, kde je v NZ Boží autorita, pro to, abyste si říkali  
svědci Jehovovi a (z povahy tohoto označení a z faktické činnosti SJ) jakožto svědkové Jehovovi,  
vydávali svědectví Jehovovi?

Odpověď SJ č. 2:  

K otázce proč používáme Boží jméno bych uvedl následující:
Posvěcení Božího jména je klíčová otázka, proč na zem přišel Ježíš Kristus.
Matouš 6:9: Budete se tedy modlit takto: Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno. 
Apoštol Pavel pak v dopise Římanům 10:13 říká: Vždyť každý kdo  vzývá Jehovovo jméno,  bude 
zachráněn.
Určitě zajímavá jsou i další vyjádření Ježíše:
Jan 17:6, 26: Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa... A dal jsem jim tvé jméno na 
vědomí a dám je na vědomí, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich, a já ve spojení s nimi.
S pozdravem

V odpovědi SJ č. 2 jsem nalezl pouze 1 podstatnější bod směřující k mé otázce: 1) Apoštol Pavel pak v  
dopise Římanům 10:13 říká: Vždyť každý kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.

Moje reakce na odpověď č. 2:
 
Ani tentokrát jste mi nezodpověděl otázku: “Kde v NZ je autorita pro to, abyste si říkali svědkové 
Jehovovi.”



 Pokud jde o Ježíše, ten bezpochyby znal pravé Boží jméno, svědkové Jehovovi jej však neznají.
 

/5. verše NZ, které dokazují, že v NZ se JHVH nevyskytuje./

Dále, slovo Jehova se v NZ vůbec nevyskytuje:

Římanům 10:13 'každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen'. (EB)

Římanům 10:13 neboť ,každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn.`Jl 2,32 (x) Jl 
2:32; (ČSP)

Římanům 10:13 Neboť "každý, kdo by vzýval jméno Pána, bude spasen." (NBK)

Římanům 10:13 Každý zajisté, kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen bude. (KB)

Ro 10:13 For <pas> <gar> whosoever <hos> <an> shall call upon <epikaleomai> the name <onoma> 
of the Lord <kurios> shall be saved <sozo>. (řecko anglický - KJV)

V řeckém textu je slovo Pán  (kurios), nikoliv JHVH. Máte špatný překlad Bible, která uvádí 
něco, co v řeckém textu NZ není.  Se špatným překladem Božího Slova se těžko hledá pravda o 
Boží vůli. Doporučuji Vám opatřit si lepší překlad Bible.
Dále, Židé znali Boží jméno JHVH. Ježíš jim ho nemusel zjevit. Co jim však musel zjevit byla  
Boží vůle, jak mohou být spaseni. Pokud Ježíš říká, že zjevil Otcovo jméno apoštolům, pak tím 
nemá na mysli, že jim zjevil JHVH, ale Boží vůli o spáse.

/6. verše NZ, které dokazují, že v NZ se nevyskytuje žádný SJ./

Konečně, nepříjde Vám divné, že v NZ nenajdete žádného křesťana nebo křesťanskou církev, 
kteří by byli označení jako Svědkové Jehovovi?
Římanům 1:7 všem, kteří jsou v Římě, milovaným Božím, povolaným svatým: Milost vám a pokoj od 
Boha, našeho Otce, a [od] Pána Ježíše Krista. 

Římanům 16:16 Pozdravte se navzájem svatým polibkem. Pozdravují vás Kristovy církve. 

1 Korintským 1:2 církvi Boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, se 
všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista na každém místě, jejich i našem: 

Koloským 1:1 Pavel, podle Boží vůle apoštol Ježíše Krista, a bratr Timoteus 

2 těm, kteří jsou v Kolosách, svatým a věrným bratrům v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha, našeho 
Otce, a [od] Pána Ježíše Krista. 

1 Tesalonickým 1:1  Pavel, Silvanus a Timoteus  církvi Tesalonických  v Bohu Otci a [v] Pánu Ježíši 
Kristu: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a [od] Pána Ježíše Krista. 

Judův 1:1 Juda, služebník Ježíše Krista a bratr Jakubův, těm, kdo jsou povolaní, posvěcení v Bohu Otci 
a zachovaní [pro] Krista Ježíše: 

Skutky 11:26  a  +když [ho]  +našel,  přivedl  [ho]  do Antiochie.  Stalo  se,  [že]  celý  rok  +zůstali  +v 
+společenství9 církve a vyučili značný zástup; a v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany10.
(9) nebo: byli hosty v církvi; (10) nebo lépe: kristovci; (ČSP)

Skutky apoštolské 11:26  a  když ho nalezl,  přivedl  ho do Antiochie.  A stalo se,  že se po celý rok 
scházeli  v  tom sboru  a  učili  veliký  zástup,  takže  [zde]  v  Antiochii  byli  učedníci  poprvé  nazváni 
křesťany. (NBK)



Tak  prosím,  kde  je  výslovná  Boží  vůle  v  NZ,  aby  se  Kristovi  následovníci  nazývali  svědky 
Jehovovými???

Odpověď SJ č. 3: 

V příloze Vám posílám zajímavý materiál, který se týká použití Božího jména v křesťanských písmech.
S pozdravem
Pavel Karafiát
PS Jaký cíl sledujete tím, že neberete bibli jako celek, ale snažíte se na určité části bible něco dokázat a 
nebo vyvrátit? 

V odpovědi SJ č. 3 jsem nenašel nic, co by směřovalo k zodpovězení mé otázky.

Moje reakce na odpověď č. 3:

Na materiál, který jste mi poslal se podívám. Jsem dalek toho, abych nebral Bibli jako celek. Věřím, že 
Stará smlouva  platila pro fyzický Izraelský národ, se kterým Bůh JHVH (Jehova? Jehovah? Jahve? 
Jahveh? ...???) tuto smlouvu uzavřel. Prostředníkem této smlouvy byl  Mojžíš. V Kristu však již byl SZ 
naplněn a skončila jeho platnost. Dnes již Boha  nepotěší, když byste mu přinášel zvířecí oběti za své 
hříchy, protože Ježíš  přinesl dokonalou oběť za naše hříchy a když člověk vzývá jméno Pána Ježíše 
Krista v souladu s NZ, tak bude spasen ze svých hříchů. Stejně tak by Boha nepotěšilo, kdybyste o sobě 
tvrdil  v  době před Kristem, že jste  svědek Jehovův a že konáte  Jeho vůli,  aniž  byste  byl  členem 
Židovského národa, se kterým Bůh smlouvu uzavřel. Je potřeba, abyste věnoval pozornost kontextu a 
souvislostem, protože ne vše, co je zapsáno v Bibli je adresováno dnešním lidem jako Boží vůle, kterou 
mají plnit, aby byli spaseni, bez ohledu na to, že si z toho můžeme vzít poučení i v dnešní době, jak 
Bůh jednal se svým lidem a se svými nepřáteli. Žijete v době, ve které platí Nová smlouva,  kterou Bůh 
uzavírá nikoliv s fyzickým národem, ale s jednotlivými lidmi, jež vzývají jméno Pána Ježíše Krista. On 
je  prostředníkem  Nové  smlouvy  a  v  žádném  jiném  jménu  není  pro  nás  spásy.

Chtěl jsem po Vás pouze odpověď na jednoduchou otázku: "Kde je v NZ Boží  autorita, abyste se 
označovali jako Svědkové Jehovovi.“ Jestliže, dle Vašeho  mailu tento název obdržel Boží lid v 8. 
století před Kristem, jak to, že po 8  stoletích, v době kdy Bůh nechal zapsat Novou Smlouvu nenajdete 
žádného  "Svědka Jehovova" v NZ?  Místo něj  tam čtete o Kristově církvi,  Boží církvi,   svatých, 
křesťanech.

A ješte poslední poznámku k Vašemu překladu Bible, kde se v Římanech 10:13  (nesprávně) uvádí 
Jehova. Povšimněte si, že se v kontextu mluví o vyznání ústy nikoliv Jehovy, ale  Ježíše jako Pána   
(v.9, 10),  který je jediným Pánem  všech lidí, kteří ho vzývají (v. 12), neboť každý, kdo by vzýval 
Pánovo jméno (Ježíš), bude  zachráněn (v. 13). Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? V koho 
Židé neuvěřili (v. 14)? V JHVH? A jak mohou uvěřit, o kom neslyšeli? O kom  Židé neslyšeli? O 
JHVH? 

Všemohoucí a neomylný Bůh věděl, proč nám zachoval NZ Písma v řeckém jazyce a zcela jistě 
byl schopen je zachovat v takové podobě, aby je omylní lidé  nemuseli o cca 20 století později  
opravovat k lepšímu pochopení pravdy.

Já Vás vnímám jako člověka, který má horlivost pro Boha, ale ne podle pravého poznání a je mou 



touhou, abyste byl zachráněn poznáním  pravdy Božího slova. Svou otázkou jsem Vás chtěl přimět k 
přemýšlení  o  tom,  proč  věříte  v  co  věříte  a  zda-li  je  to  podle  Božího  slova.

Římanům 10:1 Bratři,  touhou mého srdce a  prosbou k řBohu za ně [je],  +aby +byli  +zachráněni.

2 Neboť jim +vydávám +svědectví,  že  mají  horlivost  pro Boha,  ale  ne podle +pravého +poznání.

3  +Protože +neznají řBoží spravedlnost, a [místo toho] usilují postavit1 svou vlastní [spravedlnost], 
nepodřídili se spravedlnosti řBoží.(1) nebo: založit;

4 Vždyť  Kristus  [je]  konec2  Zákona  k  spravedlnosti  pro  každého,  kdo  věří.(2)  nebo:  cíl;  (NS)

Pokud se mýlím, tak mě prosím opravte a ukažte mi, kde je v NZ autorita proto, abych se nazýval 
Svědkem Jehovovým?

Odpověď SJ č. 4: 

Děkuji za Váš čas, který věnujete naší vzájemné diskuzi. Vážím si Vašich názorů a v lecčems s Vámi 
souhlasím. Stran Římanům 10:13 bych Vám rád poslal tento pohled: Uvažujme například o Pavlových 
slovech Římanům, jak jsou uvedena v Ekumenickém překladu: “Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude 
spasen.“ (Římanům 10:13) Čí jméno máme vzývat, abychom byli zachráněni? Vzhledem  k tomu, že se 
o Ježíšovi často mluví jako o “Pánu“  a jeden text dokonce říká: “Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen“,  
neměli  bychom snad z  toho vyvodit,  že  Pavel  zde  hovoří  o  Ježíšovi?  Skutky 16:31,  Ekumenický 
překlad. Nikoli. Odkaz pod čarou k Římanům 10:13 v Ekumenickém překladu nás upozorňuje na Joela 
3:5 (2:32 NS) v Hebrejských písmech. Když si ověříte tento odkaz, zjistíte, že Pavel ve svém dopise 
Římanům citoval Joelova slova; a to, co Joel řekl, v původním hebrejském textu znělo: “Každý, kdo 
vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne.“ (Překlad nového světa) Ano, Pavel zde měl na mysli, že 
bychom měli vzývat jméno Jehovovo. Proto tedy musíme věřit v Ježíše, ale naše záchrana je úzce  
spojena   s  opravdovou úctou k Božímu jménu.  Stran otázky názvu SJ  a  Nového Zákona.  Proč si 
myslíte, že by autorita k  názvu organizace měla být dána přímo Boží autoritou a měla by být zřejmá z 
Písma.  Název si  tvoří  lidé vyjma názvu křesťané,  který je skutečně dán Boží autoritou.  Dle mého 
názoru není klíčový název, ale ovoce které organizace potažmo jednotlivci přinášejí.   Matouš 7:21-27
K názvu Svědkové Jehovovi jsme dospěli  na základě studia Písma a modliteb jako k názvu, který 
nejlépe vystihuje naši činnost. Jedná se o popisné jméno, které ukazuje, že přinášíme svědectví, týkající 
se Jehovy, jeho božství a jeho záměru.
Zauvažujte prosím i nad následujícím vyjádřením: Jehova Bůh měl na zemi své svědky tisíce let před 
Ježíšovým narozením. Jedenáctá kapitola dopisu Hebrejcům nejprve vyjmenovává některé z těchto lidí 
víry Hebrejcům 12:1 je pak řečeno: “Protože nás tedy obklopuje tak velký oblak svědků, odložme také 
každou zátěž a  hřích,  do něhož se snadno zaplétáme,  a  s  vytrvalostí  běžme závod,  který  je  nám  
předložen.“ Ježíš před Pontským Pilátem prohlásil: “Proto jsem se narodil a proto jsem přišel do světa, 
abych  vydal  svědectví  o  pravdě.“  Ježíš  je  také  nazván  “věrným a  pravým svědkem“.  (Jan  18:37; 
Zjevení 3:14) A svým učedníkům řekl: “Přijmete moc, až na vás přijde svatý duch, a budete mi svědky 
jak  v  Jeruzalémě,  tak  v  celé  Judeji  a  Samaří  a  do  nejvzdálenější  končiny  země.“  (Skutky  1:8)
Přeji pěkný zbytek dnešního dne i ty následující.

V odpovědi SJ č. 4 jsem nalezl pouze 2 podstatnější body směřující k mé otázce: 
1) Stran otázky názvu SJ a Nového Zákona. Proč si myslíte, že by autorita k názvu organizace měla být  
dána přímo Boží autoritou a měla by být zřejmá z  Písma. Název si tvoří lidé vyjma názvu křesťané,  



který je skutečně dán Boží autoritou. 
2) K názvu Svědkové Jehovovi jsme dospěli na základě studia Písma a modliteb jako k názvu, který  
nejlépe  vystihuje  naši  činnost.  Jedná se  o  popisné   jméno,  které  ukazuje,  že  přinášíme svědectví,  
týkající se Jehovy, jeho božství a jeho záměru.

Moje reakce na odpověď č. 4:

Obávám se, že se trochu začínám ztrácet ve Vašich odpovědích. Položil jsem Vám jednoduchou otázku: 
“Kde je v NZ autorita, abyste si říkali svědci Jehovovi?“  

V první mailové odpovědi na mou otázku jste odůvodnil tento název autoritou SZ, který však pro nás  
není platným zákonem, resp. platnou smlouvou, když jste uvedl, že: “Tento název obdržel Boží lid v 
osmém století př. n. l., kdy Jehova nechal Izajáše napsat: „‚Jste moji svědkové, (Iz. 43:10, 12) ...Jak 
ukazují  Křesťanská řecká písma,  mnohá proroctví  zaznamenaná Izajášem se splňují  ve spojitosti  s 
křesťanským sborem. ... Odtut tedy náš název Svědkové Jehovovi.“ 

V druhé mailové odpovědi na mou otázku jste odůvodnil tento název autoritou NZ, avšak s poukazem 
na verš, který v řeckých manuskriptech NZ nenajdete, když jste uvedl, že:   “Apoštol Pavel pak v 
dopise Římanům 10:13 říká: Vždyť každý kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“

Ve třetí odpovědi mailové odpovědi   jste na mou otázku vůbec neodpověděl, ale dotázal jste se mě, 
jaký cíl sleduji tím, že neberu bibli jako celek, ale snažím se na určité části bible něco dokázat a nebo 
vyvrátit.  

Po Vašich předchozích odpovědích o autoritě Písma pro název Svědkové Jehovovi se mě nyní ve čtvrté 
mailové  odpovědi  na  mou otázku na  jednu stranu ptáte,  proč  si  myslím,  že  by autorita  k   názvu 
organizace měla být dána přímo Boží autoritou a měla by být zřejmá z Písma, když název si tvoří lidé 
vyjma názvu křesťané, který je skutečně dán Boží  autoritou.  Na druhou stranu  současně uvádíte, že: 
“K názvu Svědkové Jehovovi jsme dospěli na základě studia Písma (tedy z autority Písma) a modliteb 
jako k  názvu,  který  nejlépe  vystihuje  naši  činnost.  Jedná  se  o  popisné   jméno,  které  ukazuje,  že 
přinášíme svědectví, týkající se Jehovy, jeho božství a jeho záměru.“ Avšak ani v tomto rozporuplném 
vyjádření nenacházím odkaz na jediný verš NZ, který je pro nás jediným platným zákonem, resp. 
platnou smlouvou  a který by byl Boží autoritou   pro to, aby si Kristovi následovníci říkali Svědkové 
Jehovovi.

Boží Duch Svatý poslaný Ježíšem Kristem od Otce v nebi  jako pomocník apoštolům, aby je uvedl do 
veškeré pravdy zjevil v NZ Písmech:

Koloským 3:17 A všechno, cokoli činíte slovem nebo skutkem, [čiňte] ve jménu Pána Ježíše a skrze 

něho děkujte 
ř
Bohu [a] Otci.  

Činit cokoliv ve jménu Pána Ježíše Krista, znamená  činit to na podkladě jeho autority zjevené v 
NZ Písmech.

2. list Janův 1:9 Každý, kdo 
(
zachází dále

)5
 a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v 

učení 
[
Kristově

]
, má i Otce i Syna.(5) var.: vybočuje (přestupuje); 



Zacházet  dále  a  nezůstavat  v  učení  Kristově  znamená  zacházet  za  autoritu  Kristova  učení 
zjeveného v Písmu. 

Matouš  16:18  A já  ti  pravím,  že  ty  jsi  Petr;  a  na  té  skále  zbuduji svou  církev a  brány pekel  ji 
nepřemohou. - zde je autorita NZ pro označení  Ježíšova církev nebo církev Ježíše Krista

Římanům 16:16  - zde je autorita NZ pro označení  Kristova církev

1 Korintským 1:2 - zde je autorita NZ pro označení církev Boží

1 Tesalonickým 1:1 - zde je autorita NZ pro označení církev v Bohu Otci a [v] Pánu Ježíši Kristu

Skutky 11:26 - zde je autorita NZ pro označení křesťané, resp.  kristovci

V NZ však neexistuje žádná autorita pro označení Kristových následovníků názvem Svědkové 
Jehovovi. Kdo se takto označuje nerespektuje autoritu NZ Písma (Kol. 3:17, 2 Jan 9, Mat 16:18,  
Řím 16:16, 1.Kor. 1:2,  1. Tes 1:1, Sk 11:26) Organizace Svědků Jehovových z tohoto důvodu 
nemůže být církví vybudovanou Ježíšem Kristem. 
Dále uvádím, že Vaše interpretace Římanům 10:13  v tom smyslu,  že Pavel zde měl na mysli,  že  
bychom měli vzývat jméno Jehovovo, protože se jedná o citát z proroka Joela, kde se mluví o JHVJ 
mnohonásobně odporuje Písmu.

/7. verše NZ, které dokazují, že v NZ době máme vzývat jméno Pána Ježíše ke spáse, nikoliv  
JHVH:/

/a) NZ výslovně učí, že máme vzývat jméno Pána Ježíše Krista nikoliv JHVH:/  

1 Korintským 1:2 církvi Boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, 
se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista na každém místě, jejich i našem: 

/b) NZ opakovaně učí, že Pánem, jehož jméno máme vzývat, abychom byli spaseni je Ježíš:/

Skutky apoštolské 2:14  Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: "Muži judští a 
všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně:
16 Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele:
17 'A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše 
dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.
21 a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.'
22 Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, 
divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte.
23 Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili.
24 Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci.
36 Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že   toho Ježíše  , kterého vy jste ukřižovali,   učinil Bůh Pánem a   
Mesiášem."
37 Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, bratří?"
38 Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění 
svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.

Římanům 10:9 Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána   a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z   
mrtvých, budeš spasen.
10 Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,



11 neboť Písmo praví: 'Kdo v něho věří, nebude zahanben.'
12 Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, 
neboť
13 'každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen'.
14 Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak 
mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval?
15 A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: 'Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují 
dobré věci!'
16 Ale ne všichni přijali evangelium. Už Izaiáš říká: 'Hospodine, kdo uvěřil naší zvěsti?'
17 Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.
18 Ptám se však: To snad nikdy neslyšeli zvěst? Ovšemže slyšeli! 'Po celé zemi se rozlehl jejich hlas, 
do nejzazších končin jejich slova.'

/c) NZ učí, že je jeden Pán a NZ obsahuje desítky veršů, které mluví o Pánu Ježíši, nebo Pánu 
Ježíši Kristu:/

Efezským 4:4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

Skutky apoštolské 16:31 Oni řekli: "Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i tvůj dům." 
Skutky apoštolské 19:5 Když to tedy uslyšeli, byli pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. 
1 Korintským 1:2 církvi Boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, 
se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista na každém místě, jejich i našem: 
1 Korintským 1:3 Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a [od] Pána Ježíše Krista. 
1 Korintským 1:7  takže nemáte nedostatek v žádném daru a  očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše 
Krista, 
1 Korintským 1:8 který vás také utvrdí až do konce, [abyste byli] bezúhonní v den našeho Pána Ježíše 
Krista. 
1 Korintským 16:22 Nemá-li někdo rád Pána Ježíše Krista, ať je proklet. Maranatha! 
Filipským 3:20 Naše občanství je ovšem v nebesích, odkud také očekáváme Spasitele - Pána Ježíše 
Krista. 
Koloským 3:17 A všechno, cokoli děláte slovem nebo skutkem, všechno [to čiňte] ve jménu Pána 
Ježíše a děkujte skrze něj Bohu a Otci. 
1 Tesalonickým 5:9 Bůh nás přece neurčil k hněvu, ale [k tomu], abychom došli spasení skrze našeho 
Pána Ježíše Krista, 
Judův 1:4 Vloudili se totiž někteří bezbožní lidé, dávno předem poznamenaní k tomuto odsouzení, kteří 
milost našeho Boha zaměňují za nestydatost a zapírají toho jediného Panovníka, našeho Boha a Pána 
Ježíše Krista. 

/d) V NZ se rovněž setkáme s označením Pán Bůh pro Otce:/

Lukáš 1:31 Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
32 Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.



Je v tom všem nějaký rozpor?

SZ:

Jóel 3:5 Avšak každý, kdo vzývá    jméno JHVH  , se zachrání  . Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou 
ti, kdo vyvázli, jak řekl JHVH, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.

Izajáš 43:11   Já, já jsem   JHVH  , kromě mne žádný spasitel není  .

Izajáš 44:24 Toto praví  JHVH, tvůj vykupitel, který tě vytvořil v životě matky: "Já jsem   JHVH  , já   
konám všechno: sám nebesa roztahuji, překlenul jsem zemi. Kdo byl se mnou?"

Žalmy 45:7 Tvůj trůn, ó božský   (elohim)  , bude stát věčně a navždy, tvým žezlem královským je   
žezlo práva.
8    Miluješ spravedlnost,  nenávidíš zvůli;  proto tě, božský    (elohim)  ,  pomazal Bůh    (elohim)   tvůj   
olejem veselí nad tvoje druhy.

Žalmy 102:25 Pravím: Bože (el)   můj, uprostřed mých dnů mě odtud neber! z pokolení do pokolení 
půjdou tvá léta.
26 Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou.
27   Ta zaniknou, a ty budeš trvat, všechno zvetší jako roucho, vyměníš je jako šat a vše se změní.  
28   Ale ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta.  

X

NZ

Římanům 10:9 Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána   a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z   
mrtvých, budeš spasen.
10 Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,
11 neboť Písmo praví: 'Kdo v něho věří, nebude zahanben.'
12 Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, 
neboť
13 'každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen'.

Filipským 3:20 Naše občanství je ovšem v nebesích, odkud také očekáváme Spasitele - Pána 
Ježíše Krista. 

Židům 1:8 O Synovi však: 'Tvůj trůn, Bože   (theos)  , je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého   
království,
9 Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože (theos), Bůh  (theos) tvůj olejem 
radosti nad všechny tvé druhy.'
10 A dále: 'Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou.
11 Ona pominou, ty však zůstáváš; nebesa zvetšejí jako oděv,
12 svineš je jako plášť a jako šat se změní, ty však jsi stále týž a tvá léta nikdy neustanou.'



NZ

Efezským 4:4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

Skutky apoštolské 16:31 Oni řekli: "Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i tvůj dům." 

X

Lukáš 1:31 Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
32 Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.

Není v tom rozpor, za jediné podmínky, pokud JHVH je Božím jménem staré smlouvy a Ježíš je 
Božím jménem nové smlovy, a Bůh je jednotou Otce, Syna a Ducha Svatého.

Jan 1:1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
2 To bylo na počátku u Boha.
3 Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
4 V něm byl život a život byl světlo lidí.
14  A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od 
Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Jan 20:27 Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v 
mém boku. Nepochybuj a věř!"
28 Tomáš mu odpověděl: "Můj Pána a můj Bůh."
29 Ježíš mu řekl: "Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili."

Skutky  apoštolské  5:1  Také  nějaký  muž,  jménem  Ananiáš,  a  jeho  manželka  Safira  prodali  svůj 
pozemek.
2 Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k 
nohám.
3 Ale Petr mu řekl: "Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část 
peněz za to pole?
4 Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak 
ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!"

Nejenomže  v  NZ  neexistuje  žádná  autorita  pro  označení  Kristových  následovníků  názvem 
Svědkové Jehovovi, kdo se takto označuje nerespektuje autoritu NZ Písma (Kol. 3:17, 2 Jan 9,  
Mat 16:18, Řím 16:16, 1.Kor. 1:2, 1. Tes 1:1, Sk 11:26) a organizace Svědků Jehovových z tohoto 
důvodu nemůže být církví vybudovanou Ježíšem Kristem, ale organizace Svědků Jehovových v 
rozporu s Písmem nedává náležitou úctu Ježíši Kristu jako Bohu. To je další z důvodů, pro který 
tato organizace není Božím lidem.
Jan 5:22 Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,
23 aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho 
poslal.

Ctíme Otce jako člověka nebo Boha? Syna máme ctít jako Otce.



Přemýšlejte o tom. Podívejte se do Bible a použijte svůj vlastní rozum. V sázce je příliš mnoho – věčná 
spása, či zatracení Vaši duše.

* * * 

Správná odpověď na mou otázku:  “Kde je v NZ autorita, abyste si říkali svědci Jehovovi?“  je: 
“NIKDE“. Pravděpodobně však nepotkáte žádného SJ, který Vám řekne, že pro něco nemají autoritu v 
Písmu. A v tom je slabé místo SJ. Oni si totiž myslí, že autoritu Písma mají pro všechno, čemu věří,  
avšak ve skutečnosti se neopírají o autoritu toho, co je v Písmu napsáno, ale o autoritu aktuálního 
výkladu Písma svým vedoucím sborem.  

Když budete mluvit se SJ, tak se striktně držte jediné otázky (na kterou nemají SJ odpověď), protože 
jakmile sklouznete do diskuse, zda je Ježíš Bůh nebo člověk nebo zda je Duch Svatý Bůh atd., tak SJ 
zapomenou na to, že nemají odpověď na Vaši otázku a falešným výkladem Bible, že Ježíš je pouhý 
člověk nebo že Duch Svatý je Boží činná síla se budou utvrzovat v tom, že oni mají pravdu a Vy 
pravdu mít nemůžete.

* * *

Další dobré otázky pro  SJ  jsou např.:

i) Jestliže Ježíš byl pouhý člověk, který smrtí na kříži přestal existovat, jak to, že řekl:

Jan 2:19 Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím."
20 Tu řekli Židé: "Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?"
21 On však mluvil o chrámu svého těla.
22 Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i slovu, 
které Ježíš pověděl.

ii) Jestliže Ježíš začal kralovat teprve v r. 1914, jak to, že řekl v 1. století:

Matouš 28:18 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do 
skonání tohoto věku."

L 30.11.2011 
poslední revize 08.12.2011 Robert Hodanko


