Otázky pro svědky Jehovovy
1. Organizace Strážná věž tvrdí, že je Božím prorokem, i a přesto učinila četná falešná proroctví. Jako
výmluvu pro svá falešná proroctví cituje Přísloví 4:18, kde se říká: „Ale stezka spravedlivých je jako
jasné světlo, které svítí více a více, dokud nebude pevně založen den.“ Zda „světlo svítí více a více“
nebo ne, nezmění nic na skutečnosti, že Strážná věž učinila falešná proroctví. Bible říká
v Deuteronomy 18:20-22: „Avšak prorok, který se opováží mluvit v mém jménu slovo, jež jsem mu
nepřikázal mluvit, nebo který mluví ve jménu jiných bohů, ten prorok zemře. A v případě, že by sis
řekl v srdci: „Jak poznáme slovo, které Jehova nemluvil?“ – když prorok mluví ve jménu Jehovy
a slovo nenastane ani se neuskuteční, je to slovo, které Jehova nemluvil…“
Jestliže Překlad nového světa (PNS) odsuzuje falešné prorokování a prohlašuje, že je důkazem, že
Bůh skrze proroka nemluví, nedokazuje to potom, že Biblická a traktátní společnost Strážná věž
nemluví Boží věci?
2. Proč PNS vkládá do Nového zákona slovo Jehova, když neexistuje vůbec žádný řecký rukopis, který
by je obsahoval? Není to snad hra s textem?
3. V knize Spaseníii (publikace Strážné věže) se píše: „V San Diegu v Kalifornii je malý kousek země,
na kterém byl v roce 1929 postaven dům, který je znám jako Beth-Sarim. Hebrejská slova Beth Sarim
znamenají „Dům knížat“; a účelem získání tohoto majetku a postavení domu bylo poskytnutí
hmatatelného důkazu, že na zemi dnes existují ti, kdo zcela věří Bohu a Ježíši Kristu a v jeho
Království a věří, že věrní muži starých dob budou brzy Pánem vzkříšeni, budou zpět na zemi
a ujmou se viditelných záležitostí země. Vlastnické právo na Beth-Sarim je propůjčeno Biblické
a traktátní společnosti Strážná věž s důvěrou, že tento majetek bude v současné době používán
prezidentem Společnosti a jeho pomocníky, a potom bude navždy k dispozici výše uvedeným
knížatům na zemi (kurzíva přidána) …zatímco nevěřící se tomu posmívají a mluví o tom
s opovržením, přece zde stojí jako svědectví Jehovovu jménu; a až se knížata skutečně vrátí a někteří
z nich se tam zabydlí, bude to potvrzení víry a naděje, které způsobily postavení Beth-Sarimu.“
V roce 1942 po Rutherfordově smrti bylo toto místo prodáno. A tak to vypadá, že ti věrní byli mylně
informováni, protože ten dům měl „být navždy k dispozici výše uvedeným knížatům.“ Je to skutečně
svědectví Jehovovu jménu, jak bylo řečeno? Jak by mohlo, když byl ten dům prodán?
4. Organizace Strážná věž prohlašuje, že Ježíš zemřel na kůlu, a ne na kříži. Strážná věž to znázorňuje
Ježíšem na jednoduchém svislém kůlu s rukama nad hlavou s jediným hřebem v jeho zápěstích.
Kdyby byl Ježíš umučen na kříži, potom by bylo zapotřebí dvou hřebů, v každé ruce jeden. Jak tedy
organizace Strážná věž zachází s biblickým veršem, který říká, že Ježíš měl ve svých rukách hřeby
(plurál): „Ostatní učedníci mu proto říkali: ‚Viděli jsme Pána!‘ Řekl jim však: ‚Pokud neuvidím
v jeho rukou otisk po hřebech a nevložím prst do otisku po hřebech a nevložím ruku do jeho boku,
jistě nechci věřit.‘“ (Jan 20:25)
Ježíš měl v každé ruce jeden hřeb. To objasňuje použití slova „hřeby“ a ne „hřeb.“ Ježíš musel být
umučen na kříži a ne na kůlu, jak učí organizace Strážná věž. Jak to, že Strážná věž vyučuje něco tak
jasně nebiblického?
5. Organizace Strážná věž prohlašuje, že jenom 144 000 vybraných SJ půjde díky svým dobrým
skutkům a upřímnému úsilí do nebe. Těch 144 000 je zmíněno v Bibli ve dvou kapitolách: Zjevení 7
a 14. Pohledem na ty verše je zřejmé, že těch 144 000 jsou doslovní Židé ze starých kmenů, není
mezi nimi žádný pohan (7:4-8). Všichni to jsou muži (14:4) a panicové (14:4). Jestliže SJ tvrdí, že
použití židovských paniců je obrazné, co jim dává právo tvrdit, že počet 144 000 je doslovný?
6. Kde se v Bibli píše, že Ježíš je archandělem Michaelem? Proč není Ježíš nyní oslovován jako
Michael, když je v nebi?
7. Podle Strážné věže z 15. února 1983 (strana 12) existují čtyři požadavky spasení. Tím druhým je:
„Mnohým se zdá být ten druhý požadavek obtížnější. Je jím poslouchat Boží zákony, ano,
přizpůsobit svůj život morálním požadavkům uvedeným v Bibli. Mezi ně patří nežít nezřízeným
a nemorálním životem. (1. Korinťanům 6:9, 10; 1. Petr 4:3, 4)“ Otázka: Musí SJ poslouchat Boží
zákony, aby mu byly odpuštěny hříchy a on tak mohl vejít do pozemského ráje?
Přeloženo z http://carm.org/questions-for-jehovahs-witnesses
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Další info: www.rozcesti.org

Jestliže jsi svědek Jehovův, prosím, přečti si toto
Mark Slick

Jsi-li svědkem Jehovovým, prosím, pochop, že proti
tobě, coby jednotlivci, nic nemám. Nejsem
odpadlíkem od Strážné věže a samozřejmě jsem nikdy
nebyl pokřtěn jako svědek Jehovův. Avšak, když mi
bylo 17 let, studoval jsem pár měsíců se svědky
Jehovovými, ale přestal jsem s tím. Používali bohužel
časopis Strážná věž zároveň s Biblí, a někdy více než
Bibli, a nedokázali mi zodpovědět všechny otázky.
Chtěl jsem studovat pouze Bibli, protože je Božím
Slovem.
Jako svědek Jehovův jsi vyučován z Bible a od
organizace Strážná věž. Navštěvuješ četná
shromáždění a jsi přesvědčen, že to, čemu věříš, je
pravda. Také věříš, že Trojice je démonskou naukou
a že křesťanstvo je odpadlickou skupinou, která káže
falešné evangelium. Navíc jsi vyučován, že je
organizace Strážná věž pravým sdělovacím
prostředkem Božího zjevení pro jeho církev na zemi.
Jsi vyučován, že jsi v „Pravdě.“
Ale víra v to z toho nečiní skutečnost. Jsem si jist,
že s tím souhlasíš a odpovídáš tvrzením, že jsou tvé
nauky v souladu s Biblí. Konec konců, studuješ ji do
hloubky a často a své nauky potvrzuješ Božím
Slovem. Nepopírám, že studuješ. Ale když studuješ,
studuješ pod vedením Strážné věže a dovoluješ jí, aby
utvářela tvé chápání Bible a přemýšlíš o Bibli a
o učení Strážné věže.
Prosím, uvažuj o těchto citacích z časopisu Strážná
věž, které potvrzují má slova:
• „Všichni ti, kdo chtějí porozumět Bibli, by měli
oceňovat tu skutečnost, že „velmi rozmanitá Boží
moudrost“ může být dána na vědomí pouze
prostřednictvím Jehovova sdělovacího prostředku,
věrného a rozvážného otroka.“ i
• „Tudíž je Bible knihou organizace a patří
křesťanskému sboru jakožto organizaci, nikoli
jednotlivcům, bez ohledu na to, jak upřímně snad
věří, že mohou Bibli vykládat.“ii
Zkrátka jsi veden tím, co říká Strážná věž o tom, co
říká Bible. Ale jestliže je Biblická a traktátní
společnost Strážná věž od Boha, proč potom…
• Činí falešná proroctví?
• Upravuje překlad Bible?
• Říká, že odpadneš, když budeš číst Bibli bez Strážné
věže? Viz jejich citace.
• Není dovoleno zkoumat tvou organizaci a její
problémy?
• Ti říká, co si máš myslet a co máš dělat?
Prověřuješ články ve Strážné věži? Jak víš, že má
Strážná věž pravdu? Protože říká, že ji má?

Prosím, neuraz se. Když však nějaká skupina tvrdí,
že je Božím prorokem, a přece špatně překládá Bibli,
vytrhuje verše z kontextu, činí falešná proroctví
a nesprávně cituje autority, to vše, aby odůvodnila své
postavení, ztrácí důvěryhodnost. Nemůže být od
Boha.
Ale to nikdy nezjistíš, dokud „neprozkoumáš
VŠECHNO.“ Naneštěstí jsi jako svědek Jehovův
nabádán, abys studoval pouze to, co ti říkají časopisy
Strážná věž a Probuďte se!, že máš studovat. To
znamená, že nemůžeš doopravdy sám přijít na její
falešná proroctví. Místo toho musíš věřit tomu, co ti
říká o svých falešných proroctvích. A kromě toho jsi
nabádán, aby sis nebral žádnou literaturu od
„odpadlého křesťanstva.“ Tak máš daleko méně
příležitostí na průzkum, jaký si organizace Strážná
věž nepřeje.
Časopis Strážné věže vyučuje pomocí otázek
a odpovědí. Občas dokonce použije odkaz na Bibli
(vytržený z kontextu), aby podpořil to, co říká. Celé to
vypadá dobře a z tvého pohledu ti to připadá být
dobré. Je to však zavádějící metoda studia.
Organizace Strážná věž ti říká, co si máš myslet a co
máš dělat; jestliže řekneš, že to není pravda a že je
Strážná věž Boží organizací na zemi, potom prostě
opakuješ to, co ti Strážná věž říká.
Samotná Bible stačí. Ale Strážná věž to popírá.
„Tu a tam vyvstávají mezi Jehovovým lidem osoby,
které zaujímají, podobně jako satan, nezávislý,
kritický postoj… Říkají, že stačí jen číst Bibli, buď
sami nebo v malých skupinkách doma. Je však
zvláštní, že se na základě tohoto „čtení Bible“
přiklonili k mylným naukám, které duchovenstvo
křesťanstva zaujímalo ve svých komentářích před
100 lety…“iii
Co jsou ty odpadlické nauky? Trojice? Peklo? Ježíš
je Bohem? Je směšné, že podle Strážné věže, pokud
studuješ samotnou Bibli, začneš věřit těmto věcem!
Mohlo by se stát, že bez vybraných otázek, odpovědí,
biblických citací a přímého vyučování Strážné věže
Bible skutečně učí tyto „odpadlické nauky?“ Jestliže
to skutečně neprozkoumáš sám, a budeš věřit pouze
Strážné věži, nikdy to nezjistíš.
Chceš svěřit svou věčnou duši vyučování několika
mužů, kteří mají ústředí v Brooklynu v New Yorku
a kteří tvrdí, že jsou vedoucími Boží organizace na
zemi? Chceš to? Věčnost je dlouhá na to, aby ses
mýlil.
Zdroj: http://carm.org/read-this-first-jehovahs-witnesses
Další info: www.rozcesti.org
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