Jak biblicky reagovat na svědky Jehovovy
1. Jan 10:30-34. Farizeové zde říkají, že ze sebe Ježíš dělá Boha (verš 33).
A. „Já a Otec jsme jedno. Židé tedy opět vzali kamení, aby ho ukamenovali. Ježíš jim řekl: Ukázal jsem vám mnoho
dobrých skutků od Otce. Za který z nich mě chcete kamenovat? Nechceme tě kamenovat za dobrý skutek, ale
za rouhání, odpověděli mu Židé. Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha!“
B. Můžeš říci: „Vidíte, dokonce i Židé věděli, že Ježíš tvrdí, že je Bohem.“ Svědek Jehovův (pokud je dost pohotový)
řekne něco jako: „Ježíš nebyl Bohem, Židé si jenom mysleli, že to o sobě tvrdí.“ Potom můžeš říci: „Aha. Tak mi
pomozte to správně pochopit. Souhlasíte s farizey, že Ježíš nebyl Bohem? Je to tak správně?“ Svědku Jehovovu
se nebude líbit, že souhlasí s farizey.
2. Plurál v božství
A. Následující skupina textů silně naznačuje plurál v božství. Tyto verše jsou v Bibli svědka Jehovova přeloženy
správně, tudíž ho můžeš vyzvat, aby je přečetl.
i.
Genesis 1:26 „Tehdy Bůh řekl: Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby…“
a. SJ řeknou, že těmi, kdo Bohu pomáhali učinit člověka, byli andělé. Pro to však neexistuje žádný
biblický důkaz. Bůh je jediným stvořitelem.
b. Můžeš mu také předložit Kol. 1:15-17, kde je řečeno, že Ježíš je stvořitelem všeho – včetně
člověka, a Izajáše 44:24, kde je řečeno, že Bůh stvořil nebesa a zemi úplně sám.
ii.
Genesis 19:24 „A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň od Hospodina z nebes.“
a. Říká se zde, že existují dva Hospodinové, dva Jehovové?
iii.
Amos 4:10-11 „Poslal jsem na vás mor jako na Egypt, vaše mladíky jsem mečem bil, vaše koně byli
zajati, vaše tábory jsem puchem naplnil. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Já Bůh jsem
mezi vámi působil zkázu, jako když Bůh rozvrátil Sodomu a Gomoru…“
a. Jehova mluví a říká: „Já jsem mezi vámi působil zkázu, jako když Bůh rozvrátil Sodomu
a Gomoru…“ Velice zajímavé.
iv.
Izajáš 44:6 „Toto praví Hospodin, král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů: Já jsem první a já jsem
poslední, kromě mě není žádný Bůh.“ Viz též Izajáš 48:16.
v.
Pokud čteš tyto verše svědku Jehovovu, asi řekne něco jako: „Pokoušíte se z těchto veršů dokázat
Trojici?“ Potom můžeš říci: „Vy v nich vidíte Trojici?“
vi.
Tyto verše spolu s dalšími jsou plně rozebrány ve Studii plurálu (http://carm.org/plurality-study), která
je mocným nástrojem při svědčení svědkům Jehovovým.
3. Jan 20:25 říká: „Ostatní učedníci mu říkali: Viděli jsme Pána! Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou,
odpověděl jim, dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, nikdy
neuvěřím.“
A. Svědkové Jehovovi popírají, že byl Ježíš pověšen na kříž. Říkají, že byl pověšen na mučednický kůl, kde byla jeho
zápěstí dána k sobě a skrze obě pronikl jediný hřeb. Pokud je to pravda, proč potom Tomáš říká: „Dokud
neuvidím stopu hřebů v jeho rukou…“ Zde je řecké slovo pro „hřeby,“ helos, použito v plurálu. A proto byl při
ukřižování Krista použit pro jeho ruce více než jeden hřeb.
4. První a poslední
A. Kolik existuje prvních a posledních? V Bibli je Bůh nazván tím prvním a posledním, a stejně tak i Ježíš. Protože
Bůh říká, že neexistuje Bůh kromě něho, a oba, Ježíš i Bůh, jsou oslovováni stejným titulem, potom to pro
svědka Jehovova představuje problém.
i.
Izajáš 44:6 „Toto praví Hospodin, král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů: Já jsem první a já jsem
poslední, kromě mě není žádný Bůh.“
ii.
Zjevení 1:8 „Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí.“
iii.
Zjevení 1:17-18 „Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na mě položil svou pravici
a řekl: Neboj se. Já jsem Ten první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle jsem živý na věky věků. Já
mám klíče smrti i záhrobí.“
a. Samozřejmě, že Zjev. 1:17-18 může pojednávat pouze o Ježíši.
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iv.

Zjevení 22:12-13 „Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. Já
jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“
a. Zde se jak „Alfa i Omega,“ tak „první i poslední“ vztahuje na jednoho a toho samého.
b. Také v Titovi 2:13 je řečeno, že Ježíš je tím, kdo přijde brzy, a proto jsou Ježíš a Jehova tím samým.
5. Duch svatý
A. Svědkové Jehovovi vyučují, že Duch svatý je činnou silou, podobně jako elektřina. Popírají, že je živý a že je
osobou, samozřejmě proto, že popírají Trojici. A přece, pokud je Duch svatý jenom silou, potom…
i. Proč je nazván Bohem (Skutky 5:3-5)?
ii. Jak může vyučovat (Jan 14:26)?
iii. Jak se mu můžeme rouhat (Mat. 12:31, 32)?
iv. Jak může utěšovat (Skutky 9:31)?
v. Jak může hovořit (Skutky 28:25)?
vi. Jak mu můžeme vzdorovat (Skutky 7:51)?
vii. Jak jej můžeme zarmoutit (Ef. 4:30)?
viii. Jak nám může pomáhat v naší slabosti (Řím. 8:26)?
B. Jestliže je Duch svatý nějakou silou, jak je potom možné, že jsou výše uvedené rysy jeho vlastnostmi? Síla
nemluví, nevyučuje, neutěšuje, atd.
C. Nikdo se nemůže rouhat proti síle.
6. Vzkříšení Ježíše
A. Svědkové Jehovovi odmítají fyzické vzkříšení Ježíše. Říkají, že jestliže byla Ježíšova oběť opravdová, potom
by tělo muselo zůstat v hrobě. Říkají, že vstal v duchovním těle. Toto tělo bylo stejným zjevením, jako se
zjevovali andělé ve Starém zákoně.
i. Problém jejich názoru tkví v tom, že andělé nebyli zhmotnění. Nebyli narození z ženy. Ježíš se stal
člověkem tak, že se narodil. Proto měl skutečné fyzické tělo, trvalé tělo. Ve skutečnosti je Ježíš právě
teď v nebi v lidské podobě, ačkoli je oslaveným člověkem. A také má stále dvě přirozenosti, božskou
a lidskou, a v tomto stavu bude věčně.
B. Ježíš vstal z mrtvých ve stejném těle, v jakém zemřel. Při hledání biblického důkazu uvažuj nad
následujícími verši.
i. U Jana 2:19-22 Ježíš před svým ukřižováním řekl: „Zbořte tento chrám…a za tři dny ho postavím…On
ale mluvil o chrámu svého těla.“ Ježíš řekl, že vstane ve stejném těle, ve kterém zemřel, a proto je
to určitě pravda.
a. Tento poslední verš si zaslouží pozornost. Pamatuj si, že Ježíš řekl, že bude tím, kdo vzkřísí své
tělo. A tak to musí být pravda.
ii. Jan 20:27 – Ježíš řekl Tomášovi: „Natáhni ruku a vlož mi ji do boku.“
a. Kdyby Ježíš nebyl vzkříšen z mrtvých, proč by potom měl fyzické tělo?
b. Svědkové Jehovovi odpovědí, že to bylo provizorní tělo, aby apoštolové uvěřili, že byl vzkříšen.
A přece to není podle Ježíšových slov u Jana 2:19-20. Ježíš řekl, že vstane ve stejném těle.
iii. Lukáš 24:39 „Duch přece nemá maso a kosti; jak vidíte, já je mám.“
a. Ježíš řekl, že má „maso a kosti,“ nikoli „maso a krev.“ To je důležité, protože tělo a krev
nemůže zdědit Boží království (1. Kor. 15:50). Krev Ježíše byla obětí za hřích (Řím. 5:9). Je to
krev, která nás očišťuje od našeho hříchu (Žid. 9:22).
b. Krev Ježíše byla prolita na kříži, a tak s největší pravděpodobností v Ježíšově těle nekoluje
žádná krev.
7. Podobnosti mezi svědky Jehovovými a farizey:
A. Farizeové popírali Trojici a Kristovo božství, stejně tak SJ.
B. Farizeové popírali fyzické vzkříšení Krista a spasení z pouhé milosti, stejně tak SJ.
Přeloženo z http://carm.org/biblical-response-to-jehovahs-witnesses
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Další info: www.rozcesti.org

