Proč nejsem Svědkem Jehovovým?
I.
1) Russell
SVĚDKOVÉ JEHOVOVI. Jejich zakladatelem byl Charles T. Russell (1852-1916). Pocházel
s presbyteriánského prostředí. Russella již od mládí odpuzovala myšlenka existence místa věčného
utrpení lidské duše, kterému se také říká peklo. Tradiční církve Russella neuspokojovaly, a proto je
odmítl. V r. 1869 se setkal s adventisty, kteří obrátili jeho pozornost k Bibli. Russell uvěřil, že se
přiblížil čas, kdy ti, kdo slouží Pánu jasně poznají Jeho předsevzetí, a tak v r. 1870 zorganizoval svou
vlastní skupinku badatelů Bible (str. 43-44 HBK) (vysvětlení zkratek je pod textem). Ta však byla pod
Russellovým vlivem, neboť vykládala Bibli takovým způsobem, jež odpovídal osobnímu přesvědčení
Russella. Příklad: Jelikož Russell nevěřil v peklo, ve kterém by věčně trpěla lidská duše, jeho
badatelé Bible formulovali učení, že lidská duše je smrtelná (str. 44-45 HBK), jinými slovy, že je
pouhým smrtelným tělem, a proto nemůže věčně trpět v pekle (str. 129-130 HBK). V r. 1879 začal
Russell vydávat časopis “Siónská strážná věž a zvěstovatel přítomnosti Kristovy“. Russell ve svém
časopise vybízel čtenáře, aby se podělili o jeho drahocenné pravdy s dalšími lidmi, následně, aby
opustili tradiční církve, posléze, aby vytvářeli studijní skupiny. Svým netradičním přístupem k výkladu
Bible a svou horlivostí si Russell získal řadu příznivců (str. 48-54 HBK). V r. 1884 Russell ustavil
Watch Tower Bible and Tract Society (Biblická a traktátní společnost SV) a do konce života byl jejím
prvním prezidentem (str. 87 PS). Ve SV z 15.07.1906 se Russell prohlásil za Božího mluvčího, který
předkládá pravdy v Boží pravý čas a kdyby nemluvil a nenašel se jiný prostředník, volalo by
samo kamení (str. 143 HBK). Jaké pravdy předkládal Russell jako Boží mluvčí?
Russel hlásal, že se Ježíš v roce 1874 podruhé vrátil na zem v neviditelné podobě jako
duchovní bytost, aby nastolil své Království (str. 47 HBK). Toto bylo hlásáno ještě v roce 1929 (str. 65
Prophecy) (str. 92, 171 PS) X Dnes však organizace SJ učí a dnešní SJ věří, že Kristova neviditelná
přítomnost začala až v r. 1914, nikoliv v r. 1874 a že Kristus v r. 1914 začal panovat jako král v nebi,
nikoliv, že by byl osobně přítomen na zemi (str. 111, 133, 137-138 HBK). X Ježíš Kristus řekl:
“Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří Syna
člověka přicházet v jeho království.” (Matouš 16:28 NBK) Apoštol Pavel napsal křesťanům do
Kolosu v 1. století: “... abyste děkovali Otci, který nás uzpůsobil k účasti na dědictví svatých ve světle.
On nás vysvobodil z vlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna, v němž máme
skrze jeho krev vykoupení, totiž odpuštění hříchů.” (Koloským 1:12-14 NBK) Otázky pro PUSJ:
Učí dnešní organizace SJ “pravdu”, kterou Russell předložil jako Boží mluvčí? Proč Russellova
“pravda” i současné učení organizace SJ odporuje Božímu Slovu?
Russell napsal šest svazků: “Millennial Dawn“ (Úsvit milénia). Třetím svazkem tohoto díla byla
kniha: “Thy Kingdom Come“ (str. 52-53 HBK), ve které Russell považuje velkou pyramidu v egyptské
Gíze za proroctví v kameni. Historické události uvádí do souvislosti s chodbami pyramidy na potvrzení
svého vlastního výpočtu, že r. 1874 je počátkem soužení, jež bude předcházet miléniu, protože chodba
(v pyramidě) v tomto bodě končila v jámě. Na str. 342 Thy Kingdom Come, vydání z r. 1904 Russell
udává délku chodby (v pyramidě): 3 416 palců (86,76 m) a činí závěr: “Tak je pyramida svědkem, že
závěr r. 1874 byl chronologickým počátkem období soužení.“ X Nějakou dobu po Russellově smrti
došlo ke změně učení a r. 1874 byl nahrazen rokem 1914. Tomu bylo “přizpůsobeno“ i jeho dílo,
které na str. 342 Thy Kingdom Come, vydání z r. 1923 udává délku chodby (v pyramidě): 3 457
palců (87,80 m) a činí závěr: “Tak je pyramida svědkem, že závěr r. 1914 bude počátkem období
soužení.“ (str. 87, 170 PS) X SV z 15.11.1928 a 01.12.1928 zcela zavrhla myšlenku, že nějaká

egyptská pyramida má něco společného s pravým uctíváním (str. 201 HBK). X Apoštol Jan napsal:
“Nikdo, kdo odstupuje a nezůstává v Kristově učení, nemá Boha; kdo zůstává v Kristově učení, ten
má Otce i Syna.“ (2. Janův 9 NBK) Otázka pro PUSJ: Učí dnešní organizace SJ “pravdu”, kterou
Russell předložil jako Boží mluvčí?
Russell prorokoval, že v r. 1914 skončí časy pohanů (str. 135 HBK) a bude nastoleno Boží
Království (str. 137 HBK) s Ježíšem Kristem jako králem, kdy:
- v r. 1914 skončí armagedon (Russell: The Time is at Hand, str. 101) (str. 96, 172 PS), všechna
pozemská království budou svržena a starý svět skončí - KONEC SVĚTA!
- Bohem vybraní lidé budou vzati do nebe (tzv. členové malého stáda), odkud budou vládnout
společně s králem Ježíšem Kristem,
– Abrahám, Izák, Jákob a další věrní z předkřesťanských dob budou vzkříšení na zemi, kde budou
po dobu milénia sloužit (str. 161 HBK) jako knížata zastupující krále Ježíše Krista (str. 135-138
HBK) X Russellova proroctví o r. 1914 se však nenaplnila. Ve SV z 01.02.1916 Russell přiznal, že
v r. 1914 očekávali nesprávnou věc (str. 62 HBK). X Bůh přikázal Izraelcům prostřednictvím
Mojžíše: “Avšak prorok, který by opovážlivě promluvil slovo v mém jménu, které jsem mu mluvit
nepřikázal, nebo který by mluvil ve jménu jiných bohů, takový prorok zemře. A pokud si říkáš ve
svém srdci: 'Jak poznáme slovo, které Jehova neřekl? Promluví-li prorok ve jménu Jehovy a věc
se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Jehova, ale opovážlivě je mluvil ten prorok; nelekej se
ho.'” (5.Mojžíšova 18:20-22 RH). Otázky pro PUSJ: Je Russell falešný prorok? Kdyby Russell
žil v době platnosti Mojžíšova zákona, kolikrát by se mohl splést ve svých proroctvích, než by
byl ukamenován?
Nějakou dobu poté, co Russell změnil své učení v otázce výběru starších v místních církvích,
přiznal, že se nedržel Bohem inspirovaného Písma, což ale ospravedlnil tím, že si nikdy nedělal
nárok na neomylnost (str. 205-207 HBK). Otázky pro PUSJ: Je možné, aby pravý Boží mluvčí
nerespektoval Boží Slovo a omlouval to svou omylností? Je Russell falešný Boží mluvčí?
2) Rutherford
V r. 1916 Russell zemřel. Na místě prezidenta společnosti Strážná Věž jej vystřídal Joseph
Franklin Rutherford, jež v r. 1931 použil pro své souvěrce označení “Svědkové Jehovovi“ (str. 82
HBK). Hlásaní Jehovova jména se stalo ústřední doktrínou SJ (kap. 14 odst. 11 PVŽ, str. 123-124
HBK), ačkoliv sami SJ přiznávají, že neví, zda “Jehova“ je přesná výslovnost hebrejského
tetragramatonu JHVH, který ve SZ označuje Boha (str. 1133 KIT). Společnost SV tvrdí, že Ježíš má na
zemi věrného a rozvážného otroka, který s věrnou oddaností vyučuje všechno, co Ježíš přikázal (str.
146 HBK). Russellovi následovníci cca 30 let (cca od r. 1896) věřili, že Russell je tím věrným a
rozvážným otrokem a sám Russel to připouštěl (SV z 01.04.1896, 15.06.1896, 01.09.1900, 15.07.1906,
01.12.1916) (Q). Že je Russell oním otrokem bylo prohlašováno ještě několik let po jeho smrti. SV z
15.12.1922 dokonce tvrdila, že je to nejen fakt, ale také “nutnost víry“ považovat Russella za “toho
otroka“. Teprve SV z 15.02.1927 sesadila Russella z postu věrného otroka s tím, že věrným otrokem je
křesťanské shromáždění. Současně učila, že ti, kdo Russella považují za věrného a rozvážného otroka,
prosazují uctívání stvoření, což je Jehovovi nesmírně odporné sektářství (str. 94, 171 PS). Nyní
organizace SJ učí a SJ věří, že tím otrokem je třída duchem pomazaných lidí (str. 91 HBK), jež tvoří
vedoucí sbor organizace SJ v Brooklinu ve státě New York a tento činí rozhodnutí o naukových
otázkách po úvaze o tom, co říkají Písma a díky působení Svatého Ducha (str. 143, 146 HBK). Je to
však skutečně Duch Svatý, kdo působí na vedoucí sbor organizace SJ nebo je to nějaký nesvatý duch?

Za Rutherfordova vedení byla v r. 1920 vydána jeho brožura “Miliony nyní žijících nikdy
nezemřou!!“, kterou publikovala International Bible Students Association (Asociace mezinárodních
badatelů Bible), Brooklyn, New York, kde se prorokuje, že:
- na podzim 1925 lze s jistotou očekávat návrat Abraháma, Izáka, Jákoba a jiných věrných z
předkřesťanských dob, kteří budou vzkříšeni jako dokonalí lidé (str. 88 MND), jež budou knížaty na
zemi (str. 89 MND) a viditelnými představiteli (str. 88 MND) nového spravedlivého řádu pod vládou
krále Ježíše Krista (str. 90 MND),
- r. 1925 bude počátkem obnovy (str. 91 MND) kdy těm, kdo se dozví o velké výkupní oběti a přijmou
vykupitele Ježíše bude navráceno mládí, jejich tělo a mysl budou obnoveny k dokonalosti a budou žít
navěky na zemi (str. 98 MND),
- “Tak na podkladě zaslíbení uvedených v Božím Slově, musíme učinit pozitivní a
neoddiskutovatelný závěr, že miliony nyní žijících nikdy nezemřou.“ (str. 98 MND).
X
Rutherfordova proroctví o r. 1925 se však nenaplnila. Rutherford zemřel v r. 1942 a zemřely i
miliony lidí, které měla přesvědčit jehobrožura z r. 1920. Nikdo z nich se nedočkal vzkříšení
Abraháma, Izáka, Jákoba a dalších věrných ze starých dob. Nikdo z nich se nedočkal navrácení
mládí na zemi. X Bůh přikázal Izraelcům prostřednictvím Mojžíše: “Avšak prorok, který by
opovážlivě promluvil slovo v mém jménu, které jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil ve
jménu jiných bohů, takový prorok zemře. A pokud si říkáš ve svém srdci: 'Jak poznáme slovo, které
Jehova neřekl? Promluví-li prorok ve jménu Jehovy a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo
Jehova, ale opovážlivě je mluvil ten prorok; nelekej se ho.'” (5.Mojžíšova 18:20-22 RH). Otázky pro
PUSJ: Je Rutherford falešný prorok? Kdyby Rutherford žil v době platnosti Mojžíšova zákona,
kolikrát by se mohl splést ve svých proroctvích, než by byl ukamenován? Je možné, aby falešná
proroctví měla něco společného s působením Ducha Svatého?
Stejná brožura doporučovala svým čtenářům zakoupení knihy “Ukončené tajemství“ v ceně $1,
kterou popsala jako první a jedinou knihu, která kdy objasnila proroctví m.j. ze Zjevení (str. 107
MND). Tato kniha byla posmrtným shrnutím Russellových spisů a byla považována za konečný výklad
Zjevení. X Již za necelých 5 let SV z 01.03.1925 podala výklad kapitoly 12 Zjevení, který se silně
rozcházel s tím, co bylo učeno v knize Ukončené tajemství (str. 79 HBK). Otázka pro PUSJ: Jak je
možné, že konečný výklad Božího Slova není konečný?
Russell věřil, že všichni jeho následovníci půjdou do nebe (str. 161, 162 HBK). Až do r. 1935
organizace SJ učila a SJ věřili, že malé stádo i velký zástup půjdou do nebe (str. 166 HBK). X Při
obědě v ústředí společnosti SV počátkem r. 1935, když se diskutovala otázka velkého zástupu někdo
nadhodil, že velký zástup je pozemská třída. Na sjezdu SJ od 30.05.-03.06.1935 (str. 166 HBK)
Rutherford v jednom okamžiku své přednášky zvolal, ať vstanou všichni, kdo mají naději na věčný
život na zemi, načež vstala víc než polovina přítomných (str. 169 HBK). To bylo vyloženo jako
odpověď Boha Jehovy (str. 169 HBK). Od té doby organizace SJ učí a velká většina SJ věří, že budou
věčně žít na zemi. X Písmo jasně učí, že naděje křesťanů je na věčný život v nebi: “Je jedno tělo a
jeden Duch, tak jako jste také povoláni v jedné naději svého povolání;...” (Efezským 4:4 NBK)
“Děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o
vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena
v nebesích. O té jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu.” (Koloským 1:3-5 NBK) “Víme
přece, že kdyby byl náš pozemský dům tohoto přebývání zbořen, máme od Boha věčné stavení v
nebesích, dům neudělaný rukama. Vždyť také v tomto vzdycháme, neboť toužíme být oblečeni svým
příbytkem z nebe, jestliže ovšem budeme shledání oblečenými, ne nahými” ( 2. Korintským 5:1-3)
“Vždyť až zazní zvolání, hlas archanděla a Boží polnice, sestoupí sám Pán z nebe a mrtví v Kristu
vstanou jako první. Potom my, kdo zůstaneme živí, budeme spolu s nimi v oblacích uchvácení do
vzduchu vstříc Pánu; a tak budeme navždy s Pánem.” (1.Tesalonickým 4:16-17 NBK). Otázka pro

PUSJ: Proč učení organizace SJ odporuje Božímu Slovu?
3) Knorr
Rutherforda vystřídal na postu prezidenta společnosti SV a hlavního dozorce Nathan Homer
Knorr.
Za Knorrova vedení byl společností SV v r. 1950 publikován “Překlad nového světa
Křesťanských řeckých písem“, což je Nový zákon organizace SJ, který na 237 místech “vracel“
božské jméno Jehova (str. 99 HBK). Když něco někam vracíme, tak to děláme proto, že to tam
původně bylo a že to tam patří. Kde jsou ale důkazy, že se v původních Řeckých Písmech nacházel
hebrejský tetragramaton JHVH? X Řecká Písma NZ jsou nejlépe zdokumentovaným dílem
starověku, existují tisíce manuskriptů - fragmentů i celých knih NZ a dále písemnosti ranních
křesťanů, kde jsou citovány verše takřka celého NZ, které tak dobře dokumentují, že v Řeckých
Písmech nebyl původně použit hebrejský tetragramaton JHVH, že dokonce i společnost Strážná
věž, když v r. 1985 vydala revizi meziřádkového anglického překladu Řeckých Písem (The Kingdom
Interlinear Translation of the Greek Scriptures), použila pro jeho řeckou část Řecká Písma v textu
Westcotta a Horta z r. 1881, kde se hebrejské JHVH nevyskytuje. A tak bez jakýchkoliv důkazů
ideologové organizace SJ “opravili“ NZ Písma Bible, jež jsou inspirována všemohoucím Bohem.
Otázka pro PUSJ: Proč společnost Strážná věž falšuje Boží Slovo?
V r. 1960 byl společností SV publikován i poslední svazek překladu Hebrejských Písem. V r.
1961 vydala společnost SV revidované vydání celého “Překladu nového světa Svatých písem“ (str.
609-610 HBK). Překlad nového světa je dílem pětičlenného překladatelského výboru, v němž dle PS
žádný z překladatelů nemá odpovídající vzdělání v biblických jazycích. Dle Williama Cetnara, který v
době překládání sloužil v ústředí společnosti SV, se na překladu podíleli: N.H. Knorr, F.W. Franz, A.D.
Shroeder, G.D. Gangas a M.G. Henschel (Edmond C. Gruss: “We left Jehovah's Witnesses - A NonProphet Organization”, Phillipsburg, NJ: Presbyterian&Reformed Publ. Co., 1974) (str. 89,171 PS).
Příkladem toho je F.W. Franz, který je společností SV prohlašován za význačného biblického učence
(str. 109 HBK). Ten však r. 1954 lhal v soudním řízení ve Skotsku, že je schopen pracovat v
hebrejštině, načež nebyl schopen přímo u soudu přeložit do hebrejštiny 1.Mojžíšovou 2:4 (Scottish
Court of Sessions, Douglas Walse versus James Latseim Clyde, Cs 256/2788, listopad 1954; Pursuer's
Proof, str. 7, 61, 342-343) (str. 88, 89, 170 PS) (Q). Na str. 111 HBK společnost SV tvrdí, že Franz byl
na Univerzitě v Cincinnati vybrán pro Rhodesovo stipendium, což ho opravňovalo ke studiu na
Oxfordu. William Cetnar, bývalý SJ však ve své publikaci Q přetiskuje dokument, který toto tvrzení
vyvrací.
Za Knorrova vedení SV z 01.11.1950 (str. 414-417, angl.) změnila učení ohledně vzkříšení
Abraháma, Izáka, Jákoba a dalších věrných z předkřesťanských dob tak, že toto vzkříšení nastane
po armagedonu.
SV z 01.04.1972 prohlašuje, že Jehova má (na zemi) proroka, který varuje před nebezpečím a
oznamuje, co se stane. Tím prorokem není jeden člověk, ale tělo mužů a žen. Byla jím malá
skupinka oddaných následovníků Ježíše Krista známá svého času jako International Bible Students
(Mezinárodní badatelé Bible). Dnes jsou známi jako SJ (str. 95 , 171 PS). Pečlivému čtenáři neujde,
že Mezinárodní badatelé Bible publikovali v r. 1920 Rutherfordovou brožuru “Miliony nyní žijících
nikdy nezemřou!!“ s falešnými proroctvími o r. 1925. Tím, ale prorokování u SJ neskončilo. Za
Knorrova vedení byla v r. 1966 publikována kniha Fredericka Franze: “Věčný život ve svobodě
Božích synů“, která poukazovala na rok 1975 jako na konec 6000 let lidské existence - KONEC

SVĚTA!, zakončených armagedonem a spoutáním Satana, po kterém začne Kristovo tisícileté
panování (str. 104 HBK). Během Kristova tisíciletého panování bude obnoven ráj na zemi, kde bude
v dokonalém prostředí žít část SJ se vzkříšeným Abrahámem, Izákem, Jákobem a dalšími věrnými z
předkřesťanských dob jako knížaty na zemi (str. 182-190 PVŽ2, str. 76 HBK). Někteří SJ v plné
důvěře v toto proroctví o konci světa prodali své domy a majetek, aby se ve zbývajícím čase mohli
naplno věnovat službě. Jejich vnitřní orgán Kingdom Ministry (Služba království) z května 1974 toto
jejich počínání chválil a vřele doporučoval: “Objevují se zprávy, že bratři prodávají své domy a
majetek a plánují završit svůj život v tomto starém systému průkopnickou službou. Jistě je to dobrý
způsob, jak strávit zbývající krátký čas před koncem zlého světa.“ (str. 86, 88, 170 PS). X Franzova
proroctví o r. 1975 se však nenaplnila (str. 107, 110 HBK). X Ježíš řekl o svém příchodu a konci
světa: “Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. O tom dni a hodně však nikdo neví –
ani andělé v nebi ani Syn, jenom Otec. (Marek 13:31-32 NBK) Otázka pro PUSJ: Co mají
společného proroctví ohledně r. 1914, 1925 a 1975 a v čem odporují jasnému učení Písma?
Za Knorrova vedení společnost Strážná věž v r. 1968 publikovala knihu: “Pravda, která vede
k věčnému životu“, ve které je v kapitole 14 odst. 7 uvedeno jako jedno ze základních pravidel na
rozlišení pravého náboženství od falešného “úcta k Božímu slovu“. V kapitole 21 odst. 8 téže knihy
je však nepřehlédnutelný důkaz neúcty autora knihy k Božímu slovu: “Co tedy znamená křesťanský
křest? Není to smytí hříchů, protože očištění od hříchů přichází pouze skrze víru v Ježíše Krista.
(Efezským 1:7). Je to spíše veřejný projev, který potvrzuje, že člověk se slavnostně oddal Jehovovi
Bohu a nyní předstupuje, aby činil jeho vůli...“ X Apoštol Petr inspirovaný Duchem Svatým řekl:
“Učiňte pokání a každý z vás ať je pokřtěn na základě jména Ježíše Krista k odpuštění vašich
hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého.” (Skutky 2:38 NS) Damašský křesťan Ananiaš byl poslán
Pánem Ježíšem Kristem, aby řekl Saulovi z Tarsu, co má udělat poté, co Saul uvěřil v Pána
Ježíše: “A proč nyní váhaš? Vstaň a pokřti se a smyj své hříchy vzývaje jeho jméno.” (Skutky 9:3-12,
Skutky 22:10, 16 NS) Otázka pro PUSJ: Projevila společnost Strážná věž svým učením o křtu
neúctu k Božímu Slovu?
Ani ideologům společnosti SV neušel do očí bijící rozdíl mezi tím, co učí jejich knížka a Bible,
a tak v nové edici této knížky z r. 1995 nejenom že opouštějí absolutně znějící název: “Pravda, která
vede k věčnému životu“ a nahrazují jej přízemnějším: “Poznání, které vede k věčnému životu“, ale
vynechávají zde i poučku, že křest není na obmytí hříchů. Dle této knížky je “Křest dobrou příležitostí,
jak můžete veřejně projevit, že jste se Jehovovi zasvětili.“
4) Franz
Knorr zemřel v r. 1977 a novým prezidentem společnosti Strážná věž se stal Frederick
William Franz. Za jeho vedení, společnost SV v r. 1991 publikovala knihu: “Největší člověk, který
kdy žil“ (str. 111 HBK), ve které popřela božskou podstatu Ježíše a ve které tvrdí, že ani jeho
společníci včetně apoštola Petra nevěřili, že je Bůh. Důvod, pro který SJ věří, že Ježíš je pouhý
člověk spočívá ve falešném základu, který položil sám Russell a tím je víra, že lidská duše je
smrtelná, jinými slovy, že je pouhým smrtelným tělem. Tím, že Ježíš zemřel na kříži, přestal dle SJ
existovat, kdežto Bůh je věčný (str. 126 HBK). X Písmo však tvrdí, že Ježíš je Bůh. Kdo to tvrdí?
Prorok Izajáš: “Neboť se nám narodilo dítě, je nám dán syn, a na jeho rameni spočine vláda a bude
nazván Divuplný Rádce, Mocný Bůh ('El), Věčný Otec, Vládce Pokoje. Šíření jeho vlády a pokoje
nebude konce, na trůně Davidově a nad jeho královstvím, aby je ustanovil a podepřel právem a
spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Jehovy zástupů to učiní.” (Izajáš 9:5 [6] – 6 [7]
RH)

Prorok Jeremiáš: “Hle, přicházejí dny, říká Jehova, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek, a
Král bude vládnout a moudře jednat. A vykoná právo a spravedlnost v zemi. V jeho dnech Juda bude
zachráněn, Izrael bude bydlet v bezpečí. A bude nazván tímto jménem: Jehova naše spravedlnost.”
(Jeremiáš 23:5-6 RH)
Ježíš:
“Ježíš jim řekl: 'Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abrahám, já jsem.' Vzali tedy kamení, aby
po něm házeli...” (Jan 8:58 NBK)
“Já a Otec jsme jedno.” (Jan 10:30 NBK)
“Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; alespoň kvůli těm samotným skutkům mi věřte.” (Jan
14:11 NBK)
“A jak jim řekl: 'Já jsem,' ustoupili nazpět a padli na zem.” (Jan 18:6 NBK)
Apoštol Jan: “Na počátku byl (určitý člen) Slovo (Logos) a (určitý člen) Slovo (Logos) byl u (určitý
člen) Boha (Theos) a (určitý člen) Slovo (Logos) byl (bez určitého členu) Bůh (Theos). On byl na
počátku u (určitý člen) Boha (Theos). Všechno bylo stvořeno skrze něj a bez něj nebyla stvořena ani
jedna věc...A (určitý člen) Slovo (Logos) se stal tělem a přebýval mezi námi...Jan o něm vydával
svědectví a volal: 'Toto je ten, o němž jsem řekl: ,Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť
byl přede mnou.,'...Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost a pravda přišly skrze Ježíše
Krista. (bez určitého členu) Boha (Theos) nikdo nikdy neviděl; jediný Syn, který je v (určitý člen)
Otcově náručí, ten ho vysvětlil. ” (Jan 1:1-3 RH, 14-15, 17-18 RH)
Apoštol Tomáš a apoštol Jan: “Tomáš zvaný Didymus, jeden z dvanácti, však nebyl s nimi, když
Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: 'Viděli jsme Pána! ale on jim řekl: 'Dokud neuvidím stopu
hřebů v jeho rukou a nestrčím svůj prst na místo hřebů a dokud nevložím svou ruku do jeho boku,
nikdy neuvěřím.' A po osmi dnech byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel (a
dveře byly zavřené) a postavil se doprostřed a řekl: 'Pokoj vám.' Potom řekl Tomášovi: 'Dej svůj prst
sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.' A
Tomáš odpověděl slovy: 'Můj (určitý člen) Pán (Kurios) a můj (určitý člen) Bůh (Theos)!' Ježíš mu
řekl: 'Tomáši, uvěřil jsi, protože jsi mě viděl. Blaze těm, kteří neviděli a uvěřili.'” (Jan 20:24-29 NBK)
Apoštol Petr a Lukáš: “'...A stane se, že každý, kdo bude vzývat jméno Pána (Kurios), bude
spasen' ... '...Ať tedy ví s jistotou všechen dům Izraele, že (určitý člen) Bůh (Theos) ho učinil Pánem
(Kurios) a Kristem – toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali.' ... '...To zaslíbení totiž platí vám i vašim
dětem i všem, kdo jsou daleko, kohokoli povolá Pán (Kurios), náš (určitý člen) Bůh (Theos).'”
(Skutky 2:21, 36, 39 NBK)
Apoštol Petr: “Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří s námi dosáhli stejně drahé
víry skrze spravedlnosti našeho (určitý člen) Boha (Theos) a Spasitele (Soter) Ježíše Krista:...” (2.
Petrův 1:1 NBK)
Apoštol Pavel:
“...jejichž jsou otcové a z nichž podle těla pochází Kristus, který je nade vším, požehnaný (bez
určitého členu) Bůh (Theos) na věky. Amen.” (Římanům 9:5 NBK)
“Mějte v sobě to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl v podobě (bez určitého členu) Boží
(Theos), nelpěl na tom, že je roven (bez určitého členu) Bohu (Theos), nýbrž sám sebe zmařil, vzal
na sebe podobu otroka a stal se podobným lidem...” (Filipským 2:5-7 NS)
“...v očekávání té požehnané naděje, totiž slavného příchodu našeho (určitý člen) velikého Boha
(Theos) a Spasitele (Soter) Ježíše Krista,...” (Titovi 2:13 NBK)

Pisatel Listu Židů: “Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi (určitý člen) Bůh (Theos) k otcům
skrze proroky,... Ale o Synu říká: 'Tvůj trůn, ó (určitý člen) Bože (Theos), je na věky věků; žezlo
spravedlnosti je žezlem tvého království.'... A dále: 'Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi a nebesa
jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš; všechna zestárnou jako roucho. Svineš je
jako plášť a budou změněna; ty však jsi tentýž a tvá léta nikdy nepřestanou.'” (Židům 1:1, 8, 10-12
NBK)
Že Ježíš je Bůh tvrdí i ranní křesťané:
Ignatius (30-107 po Kristu): “Náš Pán a Bůh, Ježíš Kristus, Syn živého Boha...“ (Dopis Efezanům,
kap. 15, delší verze). “Neboť náš Bůh, Ježíš Kristus, byl ....“ (Dopis Efezanům, kap. 18, kratší verze).
“ZDRŽUJTE SE JEDU HERETIKŮ: ...Někteří z nich říkají, že Syn je pouhý člověk... Mějte se na
pozoru před takovými lidmi, aby se nestali léčkou pro vaši duši. (Dopis Tralianským, kap. 6 a 7, delší
verze) “...a pokračujte v důvěrném vztahu s Ježíšem Kristem naším Bohem...” (Dopis Tralianským,
kap. 7, kratší verze)
Justin Mučedník (110-165 po Kristu): “Neboť Kristus je Král a Kněz a Bůh a Pán a anděl a
člověk...“ (Dialog s Trifem, kap. 34)
Ireneus (120-202 po Kristu): “Tak, aby Kristu Ježíši, našemu Pánu a Bohu a Spasiteli a Králi...“
(Proti herezím, kniha 1., kap. 10, odst. 1)
Otázka pro PUSJ: Stavíte svou víru na pravdě Božího Slova nebo na učení falešných proroků?
5) Jakého Boha uctívají Svědkové Jehovovi?
“..očkování je přímým porušením svatého zákona Jehovy Boha“ (Zlatý věk, 24.04.1935)“ X
“Bůh nikdy nevydal nařízení, které zakazuje...injekce a krevní transfuzi.“ (Útěcha, září 1945, str. 29
holandská edice). “...záležitost očkování je věcí individuálního rozhodnutí...“ (Dopis společnosti SV z
15.04.1952) (str. 64 Q) X Transplantace orgánů jsou zakázané Bohem, neboť se jedná o formu
kanibalismu. (SV z 15.11.1967 a 08.06.1968) X Transplantace orgánů nejsou zakázané Bohem,
neboť se nejedná o formu kanibalismu (SV z 15.03.1980). Krevní transfuze je v podstatě
transplantací orgánu. Jelikož Bůh zrušil zákaz ohledně transplantací, krevní transfuze již více
nejsou zakázané Bohem. (Svědkové Jehovovi a otázka krve, str. 41) (str. 27-28 Q) X Aktuálně
společnost SV učí, že Bůh zakazuje krevní transfuze (str. 183-185 HBK). Současně připouští, že
kvůli tomuto zákazu občas nějaký SJ zemře (str. 186 HBK). Důsledkem je, že někteří rodiče Svědkové Jehovovi raději obětuji životy svých vlastních děti, než aby souhlasili s krevní transfuzí (str.
27 Q). X Bůh řekl Noemu a jeho potomkům: “Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm;
jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. Jen maso oživené krví nesmíte jíst.” (1.Mojžíšova
9:3-4 EP) Bůh přikázal Izraelcům prostřednictvím Mojžíše: “Také nebudete jíst žádnou krev, ať se
usadíte kdekoliv, ani krev ptactva ani dobytčat. Kdokoliv by jedl jakoukoliv krev, bude vyobcován ze
svého lidu.” (3.Mojžíšova 7:26-27 EP). Na učení Mojžíše odkazoval i Jakub (Skutky 15:19-21) i
dopis církve v Jeruzalémě církvi v Antiochii, ve kterém se uvádí: “Duchu Svatému i nám se totiž
zdálo dobré, nevkládat na vás žádné další břemeno kromě těchto nezbytných věcí: abyste se zdržovali
od toho, co bylo obětováno modlám, od krve, od masa zardoušených zvířat a od smilstva. Budete-li se
chránit těchto věcí, uděláte dobře. Buďte zdrávi.” (Skutky 15:28-29 NBK)
Pouze lidé, kteří sloužili modlám pohanských bohů jako byl Molech, byli ochotni těmto
modlám obětovat životy svých dětí. Takové jednání bylo odporné Bohu a Bůh za něj nařizoval smrt. (3.

Mojžíšova 20:2-5, Jeremiáš 32:35). Otázka pro PUSJ: Jak můžete být členem organizace, která učí
“pravdy”, jež odporují Božímu slovu a propaguje učení, jehož důsledkem jsou lidské oběti?
II.
SV z 01.08.1981 učí SJ ohledně jejich spásy, že: “Váš postoj k pomazaným “bratřím“ Krista...
bude rozhodujícím faktorem, který ovlivní, zda budete “navěky vyťati“ nebo zda přijmete “věčný
život“. (str. 90 PS) X Apoštol Pavel napsal: “Nestydím se totiž za Kristovo evangelium, neboť je to
Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i Řeka.“ (Římanům 1:16 NBK)
Společnost SV v rozporu s Božím Slovem odrazuje SJ od samostatného studia Bible: “Uznejme
fakt, že bez ohledu na to, jak často jsme četli Bibli, bychom nikdy nepoznali pravdu sami.“ (SV z
01.12.1990) (Q) X Písmo říká: “Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k
usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonalý a vybavený
ke každému dobrému dílu.” (2.Timoteovi 3:16-17 NBK). “Neboť Boží slovo je živé, mocné a ostřejší
než každý dvojsečný meč; proniká až k rozdělení duše a ducha, i kloubů a morku v kostech, a
rozsuzuje myšlenky i záměry srdce.” (Židům 4:12 NBK) “Proto nebuďte nerozumní, ale chápejte, co
je Pánova vůle.” (Efezským 5:17 NBK) Milujte pravdu, abyste nezahynuli, ale mohli být spaseni. (2.
Tesalonickým 2:9-12). ...“Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ (Skutky 2:36-40 NBK)
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Zkratky dle abeceního pořadí:
EP – Český ekumenický překlad Bible
HBK - Svědkové Jehovovi - Hlasatelé Božího Království
KIT - The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (meziřádkový anglický překlad
Řeckých Písem)
MND- Milions Now Living Will Never Die (Miliony nyní žijících nikdy nezemřou)
NBK – Nová Bible Kralická, 1.vydání, 1998
NS – Nová smlouva
NZ – Nový zákon
Prophecy (Proroctví), J.F.Rutherford, Brooklyn: WTBTS, 1929
PS - Průvodce sektami a novými náboženstvími, Ronald Enroth a kolektiv, Návrat Domů, 1995
PUSJ - poctivě uvažující svědek Jehovův
PVŽ - Pravda, která vede k věčnému životu
PVŽ2- Poznání, které vede k věčnému životu
RH – můj vlastní překlad
SJ - Svědkové Jehovovi
společnost SV - korporace Strážná věž (právnická osoba)
SV z ... - časopis Strážná věž z ...
Q - Questions for Jehovah's Witnesses “who love the truth“ 2 Thess. 2:10 by William I. Cetnar, R.D. #
3, Kunkletown, Pennsylvania 18058, USA (Otázky pro SJ, “kteří milují pravdu“ 2. Tesalonickým 2:10,
autor William I. Cetnar, R.D. # 3, Kunkletown, Pennsylvania 18058, USA, publikováno v USA v r.
1983)
Thy Kingdom Come (Přijď království Tvé), Ch. T. Russell, Brooklyn: International Bible Students
Association, 1904

