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JAK ÚČINNĚ SVĚDČIT SVĚDKŮM JEHOVOVÝM
Jak postupně prolomit bariéru Strážné Věže
Když přijdou svědkové Jehovovi (SJ) k vašim dveřím s nabídkou časopisů Strážná Věž a Probuďte
se!, jejich jediným cílem je zaujmout vás svým náboženstvím natolik, abyste uvažovali, že se
stanete jedním z nich.
Nenavštíví vás proto, že by považovali vaši víru za životně důležitou. Ne! Věří tomu, že již nalezli
„Pravdu“. A tak si myslí, že jim nemůžete vůbec nic nabídnout. Jediným účelem jejich návštěvy je,
aby vyučovali oni vás, a ne vy je. Jak tedy může křesťan proniknout k SJ, který věří, že již zná
všechny odpovědi? Řešení je v následujících třech krocích, které budou dále více rozvedeny:
1. Se SJ se podělte o to, co jim jako křesťan můžete nabídnout.
2. Odstraňte základ, na němž stojí učení Strážné Věže.
3. Naukám SJ oponujte pomocí biblické pravdy.

1. KROK: Se SJ se podělte o to, co jim jako křesťan můžete nabídnout
Pokud jste jako většina křesťanů, pak v rozumné míře nacházíte uspokojení ve své křesťanské víře.
Čas od času třeba uvažujete o změně společenství, způsobu uctívání a volbě kazatele, ale nikdy
byste se ohledně duchovní rady neobrátili k hinduistickým či buddhistickým autoritám. Konec
konců, co mohou nabídnout tito náboženští vůdci křesťanu, který věří prohlášením Ježíše, že On
jediný je „cesta, pravda a život?“ Mimoto Bible opakovaně odsuzuje kohokoli, kdo se obrátí o radu
k falešným „bohům“. Pavel varoval Korintské: „Nemůžete pít kalich Páně a kalich démonů.
Nemůžete se účastnit stolu Páně a stolu démonů.“ (1. Korintským 10:21)
Podobně jako se spokojený křesťan obrací pouze ke křesťanským zdrojům, aby získal duchovní
podporu a poradenství, tak se SJ obrací pouze na organizaci Strážná Věž. SJ jsou vyučováni, že
jedině organizace Strážná Věž je tím náboženstvím, které dostává správné vyučování od Boha a že
všechna ostatní náboženská společenství (zahrnující evangelické i katolické církve) jsou podvedena
Satanem, aby věřila doktrínám, které vedou k věčnému zničení. A tak i když začnou být zklamáni
něčím, čeho si ve svém náboženství všimli, neobrátí se o radu k nikomu mimo svou organizaci,
protože věří, že ostatní jim nemají co nabídnout.
S ohledem na tyto skutečnosti je třeba mít na mysli, že prvním krokem při komunikaci se SJ
je pomoci jim, aby byli znepokojeni a rozladěni svým vlastním náboženstvím, a nabídnout jim
našimi slovy a skutky duchovní naději, kterou nemají, ale po které hluboko uvnitř touží.
Jak ukazuje následující tabulka, existuje několik duchovních výhod, které mohou opravdoví
následovníci Ježíše nabídnout SJ a které ostře kontrastují s tím, co mají ve svém náboženství SJ:
CO MAJÍ KŘESŤANÉ
CO MAJÍ SJ
Duchovní
adopce:
Všichni
křesťané
jsou Popřená duchovní adopce: Většině SJ je řečeno, že
„adoptováni“ z rodiny Satanovy do rodiny Boží,
nemohou obdržet duchovní „adopci“, být
jsou duchovně znovuzrozeni, mají za svého
znovuzrozeni, mít za svého prostředníka Ježíše,
„prostředníka“ Ježíše a dostávají veškerá
ani mít účast na novozákonních privilegiích,
novozákonní privilegia (Řím. 8:7-9, 14-17, 1.Tim.
protože nejsou částí vybrané skupiny 144 000
2:5, Židům 8:6).
osob.
Jistota spasení: Věčný život je zajištěn Kristem Žádné ujištění: Neustálý zápas, aby vyhověli všem
(1. Jana 5:11-13).
požadavkům, bez jakékoli záruky, že to bude
uznáno.
Pokoj a radost: Vědomí Božího schválení, žádné Strach a vina: Pocity nehodnosti; jejich vedoucí
odsouzení v Kristu (Řím. 8:1, 8:34).
zkoumají a označují slabé stránky přívrženců.
Bezpodmínečná láska: Žádný strach ze zavržení (Jan Podmíněná láska: Projevená láska je přímo úměrná
10:28-29). Přijetí kvůli tomu, kým jste v Kristu,
výkonu v organizaci.
a ne kvůli tomu, co děláte.
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• PRO KŘESŤANY: Ježíš zaplatil za všechny hříchy: minulé, současné a budoucí. (1. Petra
2:24). Svůj dar věčného života nabízí zdarma a bez přidaných podmínek (Efezským 2:8-9).
Tento bezplatný dar si nelze získat ani zasloužit žádným množstvím dobrých skutků (Izajáš
64:6, Římanům 4:5). Protože nic nemůže být vykonáno, aby byl věčný život zasloužen, nic
nemůže být vykonáno, abychom si jej udrželi. Neboť pokud by někdo mohl ztratit věčný
život, potom by nebyl věčný (Jan 10:28-29). Kdo plně důvěřuje Ježíšovu zástupnému
zaplacení za hřích, může mít pokoj a radost a ví o svém spasení a věčný život má jistý
v Kristu (1. Jana 5:11-13) a zpečetěn Duchem svatým (Efezským 1:13-14).
• PRO SJ: SJ věří, že Ježíš zaplatil za Adamův hřích v ráji, ale je na nich, aby pracovali na své
„dokonalosti“ tím, že se budou držet pravidel organizace Strážná Věž. Ačkoli se SJ usmívají,
když dveře ode dveří nabízejí svou zprávu, hluboko ve svém srdci nemají opravdový pokoj
a radost. Nemají ujištění o spasení, neboť jejich náboženství učí, že musí vyhovět všem
nařízením organizace Strážná Věž, aby byli shledáni hodnými pro přežití Armagedonu (Boží
budoucí bitvy, která ukončí vládu ničemných). V jejich úsilí o Boží schválení je jejich
organizace vede za pomoci strachu a viny, kdy se soustřeďuje na jejich neschopnost splnit
všechno, co je od nich požadováno. To zanechává SJ duchovně prázdné, tvrdě usilující o Boží
schválení, bez jakéhokoli ujištění, kde skončí po smrti. Zatímco na povrchu vypadají šťastně,
ve skutečnosti uvnitř umírají touhou po pokoji a radosti, kterou jim může poskytnout pouze
Kristus.

Otázky, které můžete SJ položit
Prodávající si obvykle pečlivě připravuje svou obchodní nabídku, aby své zákazníky přesvědčil ke
koupi příslušného produktu. A stejně i křesťan si musí důkladně připravit svou zprávu tak, aby
vhodně apeloval na SJ, které se pokouší zasáhnout. Za tímto účelem mohou být jedním
z nejúčinnějších nástrojů otázky, které SJ povedou k tomu, aby vám naslouchali. Následuje pár
příkladů otázek, které můžete v tomto kroku použít:
• Který článek vašeho náboženství vám dává jistotu věčného života? Máte jistotu spasení,
jakmile „přijmete poznání“ všech Božích požadavků? Máte jistotu spasení, jakmile se
připojíte k organizaci Strážná Věž a jakmile se začnete snažit „vytrvat až do konce“? Na čem
stavíte svou jistotu?
• Pokud přežijete Armagedon a budete v Božím novém systému, budete již mít záruku věčného
života, anebo budete muset pokračovat v úsilí, abyste se prokázal věrným během tisícileté
Kristovy vlády? V jaké chvíli už budete mít jistotu, že se nedopustíte něčeho, co by způsobilo
vaše zničení?
• Jestliže Ježíš zemřel za všechny naše hříchy, jaký hřích by způsobil ztrátu věčného života,
který nám Ježíš dává (2. Korintským 5:21, 1. Petra 2:24)? Pokud neexistuje nic, co můžeme
udělat, abychom si zasloužili věčný život, jak může cokoli, co děláme, způsobit jeho ztrátu
(Efezským 2:8-9)? Máte právě teď věčný život (Jan 5:24, 6:47)? Jestliže věčný život trvá
věčně, jak jej může někdo ztratit (Jan 10:28-29)?
Tím, že SJ vidí pokoj a věčnou jistotu, kterou máte prostřednictvím svého vztahu s Bohem skrze
Ježíše Krista, mohou je vaše slova zaujmout. Když budete se SJ diskutovat o těchto skutečnostech,
které jim leží na srdci, mohou být vedeni ke zjištění, že to, co jim nabízí náboženství Strážné Věže,
není ve shodě s pravdou a svobodou, kterou nabízí samotný Ježíš. Takovým přístupem se mohou
otevřít evangeliu dveře, které by jinak zůstaly zavřené.
Další možnosti, jak vést SJ ke Kristu používáním otázek podobným těm výše uvedeným, jsou
uvedeny ve třech přílohách od strany 12:
•

Vedení SJ k Ježíši – pět otázek pro SJ ohledně víry a skutků

•

Vedení SJ k Ježíši – osm otázek ohledně jistoty spasení

•

Evangelium – pět otázek, které mají vést SJ k Ježíši
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2. KROK: Odstraňte základ, na němž stojí učení Strážné věže
Téměř každý z nás, kdo se snaží sdílet svou víru se SJ, zažívá typický „Biblický ping-pong“:
Křesťan předkládá verše z Bible, aby podpořil své argumenty, a naráží na seznam veršů ze Strážné
Věže, které mu protiřečí a jejichž význam je překroucen, aby byly verše předkládané křesťanem
neplatné.
Kde je zdroj tohoto komunikačního problému? Tímto problémem je autorita Strážné Věže
a skutečnost, že SJ důvěřuje více této organizaci nežli tomu, co si přečte v Bibli. SJ jsou vedeni, aby
věřili, že Bůh Jehova sděluje svou pravdu pouze prostřednictvím Strážné Věže a že se člověk musí
podřídit výkladu Písma předloženého organizací a nevytvářet si osobní úsudek či analýzu
biblického textu. Většina SJ je tudíž přesvědčena, že sami, bez literatury Strážné Věže, nemohou
Bibli porozumět.
Při setkání s argumenty, na něž SJ nemohou odpovědět, mnoho z nich zachází až tak daleko, že
řeknou, že pokud se organizace zmýlí v nějaké konkrétní doktríně, budou se raději „mýlit s ní“, než
aby šli proti jejímu učení. Což odůvodňují tím, že jelikož za organizaci nese „odpovědnost“ sám
Bůh Jehova, On opraví jakoukoli chybu ve svém určeném čase, a že jejich záležitostí je být
„loajální“ jakémukoli učení této organizace, ať je toto učení správné či nesprávné. Argumentují
tedy tím, že na posledním soudu bude Bůh hodnotit jejich „loajalitu“ vůči organizaci a odpustí
jakoukoli falešnou víru, kterou měli za svého života, když se drželi toho, co „Boží organizace“
v dané době učila.
Když si křesťané uvědomí rozsah autority, kterou Strážná Věž uplatňuje v myslích svých příznivců,
mnozí křesťané zjišťují, že dokud není zlomena důvěra v organizaci SJ, nemá diskuse
o skutečné „pravdě“, kterou učí Bible, žádný význam ani pro křesťana ani pro SJ. Nakonec
pouze usvědčení Duchem svatým může úplně zlomit důvěru SJ v podvrženou autoritu organizace
Strážná Věž. Pokud je ale křesťan dobře vybaven, aby mohl bořit následující čtyři falešné
předpoklady, které Strážná Věž zakořenila do mysli SJ, může značně posílit možnosti, jak SJ
uvolnit z otroctví Strážné Věže:
1. K porozumění Bibli potřebujeme pomoc
2. Bůh si k oznamování své pravdy vždy používá organizaci
3. Ježíš pomazal organizaci Strážná Věž, aby v posledních dnech šířila duchovní pravdu
4. Organizace Strážná Věž je dnes jediným pravým náboženstvím na zemi
Prozkoumejme nyní tyto falešné předpoklady a vybavme se účinnými otázkami, které tyto
předpoklady zboří a nahradí je Boží pravdou.

FALEŠNÝ PŘEDPOKLAD Č. 1: K porozumění Bibli potřebujeme pomoc
Prvním falešným předpokladem, který Strážná věž vštěpuje nastávajícímu konvertitovi do mysli, je
názor, že Bible je natolik složitá, že člověk musí dostat „pomoc“, aby jí porozuměl. Jakmile někdo
pocítí, že nemůže porozumět Bibli bez „pomoci“, jsou to otevřené dveře, aby nastávající konvertita
přijal tvrzení Strážné Věže, že jedině samotná tato organizace má autoritu od Boha, aby správně
předávala Písmo. Strážná Věž tento názor podporuje tím, že poukazuje na následující příklad Filipa,
který učil jistého etiopského dvořana:
„Filip se vydal k té cestě, a hle, právě přijížděl etiopský dvořan… nyní se vracel na svém voze
a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi: Běž k tomu vozu a jdi vedle něho! Filip k němu
přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se: Rozumíš tomu, co čteš? On
odpověděl: Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyložil! A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si
vedle něho…Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.“ – Skutky 8:27-31, 35.
Strážná Věž si správně povšimla, že etiopský dvořan nemohl porozumět Písmu bez Filipovi
pomoci, ale nepovšimla si, že jakmile dvořan přijal Krista, jeho učitel (Filip) jej opustil a „dvořan
ho už neviděl“.
„A oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody, Duch Páně
se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou.“ – Sk 8:38-39
5

Pokud 8. kapitola Skutků poskytuje základ pro tvrzení Strážné Věže, že Boží lid potřebuje pomoc,
aby porozuměl Bibli, jak si vysvětlit skutečnost, že dvořanův učitel opustil svého žáka, jakmile jej
uvedl do „pravdy“ o Kristu? Tato otázka, spolu s následujícím seznamem biblických veršů, vám
pomůže tento chybný předpoklad Strážné Věže postavit do správného světla:
• Jan 16:13: Ježíš slibuje seslat „Ducha pravdy“, který uvede věřící „do veškeré pravdy“.
1. Jana 2:27: Křesťanům je řečeno, že „nepotřebují nikoho“, kdo by je učil, neboť mají Boží
zasvěcení, které je učí „všemu“.
Jestliže máme Ducha svatého, který nás vyučuje, k čemu potřebujeme literaturu Strážné
Věže?
• Matouš 23:8-10: Ježíš tvrdí, že křesťané nemají říkat nikomu „Rabbi“, což znamená
„Učiteli“, ani nemají mít někoho za „Vůdce“, neboť křesťané mají jednoho učitele, kterým je
Duch svatý, a jednoho Vůdce, kterým je Kristus.
Jelikož jsou SJ vyučováni, aby se spoléhali na „vedoucí sbor“ Strážné Věže jako na
svého „učitele“ a jako na jediný „sdělovací prostředek“, jehož prostřednictvím jsou
poskytovány duchovní pokyny, není to snad překročení Ježíšova příkazu ve 23. kapitole
Matouše?
• Jestliže je Bůh milujícím Bohem a chce, aby byli všichni spaseni, proč by učinil Bibli
natolik složitou, že bychom potřebovali „pomoc“ a vedení od nějaké organizace, abychom
porozuměli jeho pravdě?

FALEŠNÝ PŘEDPOKLAD Č. 2: Bůh si k oznamování své pravdy vždy používá
organizaci
Strážná Věž správně učí, že ve starozákonní době Bůh vedl Izraelity prostřednictvím „kněžské
organizace“ mužů, kteří byli potomky Árona. Tito kněží sloužili jako prozatímní prostředníci mezi
Izraelity a Bohem tím, že přinášeli krvavé oběti, aby usmířili hříchy lidu. Avšak Bůh s příchodem
Krista skoncoval s „kněžskou organizací“ v Izraeli, když se stal Ježíš naším definitivním
„Veleknězem“ a „Prostředníkem“, díky němuž máme přístup k Bohu, pokud přijmeme jeho
usmiřující oběť za hřích (Židům 7:26, 1. Timoteovi 2:5).
Strážná Věž sice uznává, že smrtí a zmrtvýchvstáním Krista se mění způsob, kterým Bůh vede svůj
lid, ale nesprávně vyučuje, že Ježíš po svém vzkříšení ustanovil křesťanskou organizaci
následovníků v Jeruzalémě, aby sloužila jako „vedoucí sbor“ a vedla lidstvo místo „kněžské
organizace“ v Izraeli. Strážná Věž své tvrzení dokazuje na příkladu řešení sporu o obřízce, který
začal v Antiochii a vyřešil se v Jeruzalémě.
„Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s nimi do sporu. Proto bylo rozhodnuto, aby ti
dva a ještě někteří jiní z Antiochie šli do Jeruzaléma a předložili tuto otázku apoštolům
a starším… Ve všech městech, jimiž procházeli, předávali závazná ustanovení, na nichž se
usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě. A tak se církve upevňovaly ve víře a počet bratří rostl
každým dnem.“ – Skutky 15:2, 16:4-5
Tato pasáž nedokazuje, že v Jeruzalémě existoval tzv. „vedoucí sbor“. Podíváme-li se totiž pečlivě
na kontext (Skutky 15:1-2), vidíme, že rozepře ohledně obřízky vznikla, když muži z okolí
Jeruzaléma (Judejci), přišli na shromáždění do Antiochie a prohlásili, že věřící z Antiochie musí být
podle židovského zvyku obřezáni. Není divu, že se spor urovnával v Jeruzalémě, když byl
vyvolán muži z této oblasti. V 16. kapitole Skutků se hovoří o „ustanoveních“, která Pavel se
Silasem předávali církvím, a tato „ustanovení“ se týkala rozhodnutí ohledně již zmíněné obřízky.
Není žádná zmínka o tom, že by tato „ustanovení“ zahrnovala ještě něco jiného. Tudíž vidíme, že
nelze použít tyto pasáže, aby se potvrdilo prohlášení Strážné Věže, že Ježíš ustanovil organizaci,
která vedla Boží lid na počátku křesťanství (v prvním století).
Nejenže v Písmu zcela chybí důkaz o vedoucím postavení nějaké organizace z prvního století, ale
také se celým Novým zákonem vine model Božího vedení, které je přímé, a to skrze Ducha svatého.
SJ můžete pomoci dojít k tomuto závěru, když jim ukážete následující verše a položíte jim níže
uvedené otázky:
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• Skutky 13:2-4: Vidíme, jak Duch svatý řídí shromáždění v Antiochii, aby vyslali Pavla
a Barnabáše na jejich první misijní cestu. Nebylo zde žádné schválení od „vedoucího sboru“
v Jeruzalémě. Bratři v Jeruzalémě o cestě Pavla a Barnabáše patrně nic nevěděli.
• Skutky 14:26-28: Když se vrátili z misijní cesty, nepodávali žádnou zprávu „vedoucímu
sboru“ v Jeruzalémě, ale podali ji shromáždění v Antiochii, které je vyslalo.
• Skutky 18:22: Stejně tak vidíme Pavla a Silase, jak se vracejí ze druhé Pavlovy misijní cesty
– nikoli k „vedoucímu sboru“ v Jeruzalémě – ale do shromáždění v Antiochii. Ve Skutcích
18:23 se Pavel vydává opět na misijní cestu, nyní již třetí, z téhož shromáždění. Pokud
existoval v Jeruzalémě „vedoucí sbor“, vedl snad všechny tyto záležitosti?
• Skutky 8:5: Kdo pověřil Filipa, aby kázal v samařském městě? Až ve verši 14 čteme, že
„apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří obdrželo slovo od Boha.“ Ve Skutcích 8:26, 29
a 40 čteme, že Duch svatý je Ten, kdo nařídil Filipovi, aby kázal v těchto končinách.
• Skutky 16:6-7: Kdo zabránil Pavlovi se Silasem kázat v Asii? Byl to „vedoucí sbor“
v Jeruzalémě anebo „Duch Ježíše“?

FALEŠNÝ PŘEDPOKLAD Č. 3: Ježíš pomazal organizaci Strážná Věž, aby
v posledních dnech šířila duchovní pravdu
Názor, že Bůh ustanovil vybranou skupinu lidí, aby v posledních dnech šířila duchovní pravdu, je
založen na chybné interpretaci Ježíšova podobenství v Matouši 24:45-51. V tomto podobenství
Ježíš popisuje dva typy otroků (služebníků), kterým byl svěřen majetek jejich pána po dobu, kdy
byl jejich pán pryč. Jeden otrok byl shledán při pánově příchodu „věrným a rozvážným“, a tak byl
odměněn tím, že byl ustanoven nad „veškerým“ majetkem svého pána. Druhý otrok se prokázal ve
své záležitosti jako nevěrný, a když jeho pán přijel, vyhodil otroka ven mezi pokrytce.
Přestože nic v této pasáži nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o náboženskou organizaci, SJ tvrdí,
že tato pasáž hovoří prorocky o organizaci Strážná Věž. SJ věří, že Ježíšova „neviditelná
přítomnost“ začala v roce 1914 a že tehdy byl Ježíš oním „pánem“ z tohoto podobenství, který
prověřil všechny náboženské „otroky“ Boha Jehovy (tj. křesťanské církve), aby rozhodl, který
z nich je oprávněn, aby byl Bohem Jehovou ustanoven dávat Božímu lidu v posledních dnech
duchovní potravu. A SJ tvrdí, že organizace Strážná Věž prošla touto zkouškou a byla ustanovena
jakožto jediná duchovní autorita nade „vším“ Božím „majetkem“ (jako jeho následovníci).
Nyní si názorně ukážeme, že Strážná Věž nesplňuje podmínky být Božím „věrným a rozvážným“
otrokem a že její interpretace Matouše 24:45-51 je nesprávná. Abychom to dokázali, prozkoumáme
nejprve historii Strážné Věže, dále prozkoumáme rozpory v její současné literatuře a uzavřeme to
otázkami z Písma, které odhalí její špatnou interpretaci Ježíšova podobenství.

Otázky ohledně historie Strážné věže
• Strážná Věž tvrdí, že od roku 1914 do roku 1919 Ježíš prozkoumával jejich literaturu
a rozhodl, že Strážná Věž „prošla touto zkouškou“ a může zastupovat Boha Jehovu. (Viz
God’s Kingdom of a Thousand Years Has Approached, 1973, str. 348-349). Když však
prozkoumáme historii Strážné Věže, zjistíme, že tou dobou její literatura falešně prorokovala,
že Kristova přítomnost již začala v roce 1874 a že konec světa nastane v roce 1914. Když rok
1914 selhal, Strážná Věž posunula datum na rok 1915, později na rok 1918, a potom ještě
jednou na rok 1925. Vzhledem k tomu, že 5. Mo 18:20-22 varuje před falešnými proroky
předpovídajícími události, jež se nestanou, jak by mohl Ježíš tuto organizaci schválit?
• Matouš 24:11, 23-24: Ježíš varoval, že v posledních dnech budou „falešní proroci“ hlásat, že
jeho přítomnost již nastala, i když to nebude pravda. SJ nyní učí, že Kristova přítomnost
začala v roce 1914. Původně ale učili, že Kristova přítomnost začala v roce 1874. Neznamená
to tedy, že tato organizace udělala přesně to, čeho se podle Ježíšova varování mají dopustit
v posledních dnech „falešní proroci“ – kteří prohlásí, že Kristova přítomnost již začala, i když
to nebude pravda? Proč by Ježíš ustanovil nějakou organizaci – aby zastupovala Boha
Jehovu – která činí totéž, před čím On varuje své následovníky ve 24. kapitole Matouše?
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• V ročence SJ z roku 1975 (1975 Yearbook of Jehovah’s Witnesses) Strážná Věž připouští, že
v době Ježíšovy údajné inspekce (před smrtí zakladatele Strážné Věže Charlese Taze Russella
v roce 1916 a krátce po ní) „byl mnohými přijat názor, že sám C. T. Russell byl ‚věrným a
moudrým služebníkem‘. To některé vedlo do léčky, aby uctívali stvoření“. Vzhledem
k tomu, že se měli během Ježíšovy inspekce účast na nesprávném uctívání člověka, jak
by mohla být tato organizace ustanovena jakožto zástupce Boha na zemi?
• Strážná věž se vychloubá tím, že byla „neutrální“ v průběhu 1. světové války, když v ní Ježíš
údajně prováděl svou prohlídku. (Viz Poznání, které vede k věčnému životu, str. 160-161
v angl. vydání) A přesto ve vydáních Strážné Věže z 15. května a 1. června 1918 byli SJ
povzbuzováni, aby si koupili „válečné investiční půjčky“ (Liberty Loans), které měly pomoci
financovat účast Spojených států v 1. světové válce. Je to opravdová „neutralita“ anebo
kompromis?

Otázky týkající se současné literatury Strážné věže
• Přísloví 30:6: Zde a v dalších pasážích Písma varuje Bůh před těmi, kteří k jeho slovu něco
„přidají“. I když Strážná Věž připouští, že dnes vlastníme na pět tisíc řeckých rukopisů
Nového Zákona, žádný z nich nikde neobsahuje Boží jméno (Jehova). Přesto vkládá Překlad
Nového Světa (Bible vydaná organizací Strážná Věž) výraz „Jehova“ 237krát do
Křesťanských řeckých písem (Nového zákona). Jak mohou něco takového udělat ve světle
Písma, které varuje před přidáváním do Božího slova? Jedním ze způsobů, kterým SJ
ospravedlňují vložený výraz „Jehova“, je argument, že Boží jméno bylo z textu Nového
Zákona odstraněno před 4. stoletím n. l. Tento argument ovšem neobstojí, když uvážíme, že
máme opisy novozákonních rukopisů, jež datujeme do 2. a 3. století, a žádný z nich toto
jméno neobsahuje. Máme též na 36 000 citací Nového zákona od raných církevních otců,
v nichž toto jméno není uvedeno. Pokud bylo Boží jméno z Nového zákona odstraněno
beze stopy, jak si můžeme být jisti, že nebylo z Nového zákona odstraněno ještě něco
jiného? Neslíbil snad Ježíš, že své slovo ochrání (Matouš 24:35)? Podporoval by Jehova
nějakou organizaci, která si „přidává“ k Božímu Slovu?
• Strážná Věž popírala, že by kdy publikovala životopis Russella, protože nechtěla, aby se
vědělo, že raní SJ Russella „uctívali“. Zakrývali svou historii výmluvami, že citované knihy
byly spojené se Satanovým „světským duchem“, a lhali o přesném vyučování raných
církevních otců, aby podpořili svou víru, že učení o Trojici bylo převzato z pohanství.
Podpořil by Jehova, jenž je Bohem „pravdy“ (Titovi 1:2), nějakou nečestnou
organizaci?

Otázky ohledně Matouše 24:45-51
• Pokud máme interpretovat věrného otroka z Matouše 24:45-47 jako předobraz organizace
Strážná Věž, jaká organizace je představována Ježíšovým sdělením o „zlém otroku“
v Matouši 24:48-51?
• Jestliže se podíváme na náboženské pokrytce, kteří zneužívají svou moc a autoritu kvůli
pokoutnímu zisku, nesouhlasil byste snad s tím, že jsou tito lidé dohromady označeni jako
„zlý otrok“, o němž se zde mluví? Vzhledem k tomu, že se jakýkoli jedinec může stát
součástí skupiny „zlého otroka“ jen tím, že je pokrytecký, proč by se nemohl jakýkoli
jedinec stát součástí skupiny „věrného a rozvážného otroka“ tím, že je věrně oddán
křesťanské službě?
POZNÁMKA 1: Běžná námitka SJ k výše uvedenému argumentu zní, že pokud by
všichni oddaní křesťané získali oprávnění být ve skupině „věrného a rozvážného
otroka“, který má na starosti „veškerý“ Jehovův majetek (jeho přívržence), nad jakým
majetkem by vládli? Jednou z možných reakcí je, že Bible hovoří o skutečnosti, že
během tisícileté Kristovy vlády budou na zemi lidé, kteří ještě neučinili rozhodnutí pro
Boha Jehovovi ani proti němu. A tak křesťané ze skupiny „věrného a rozvážného
otroka“ budou nad nimi vládnout, stejně jako nad anděly (1. Korintským 6:3).
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POZNÁMKA 2: Abychom nepřehlédli pravý význam Kristových slov zaznamenaných
u Mat. 24:45-47, musíme brát opět v úvahu souvislost, v níž byla tato slova řečena. Pak
snadno uvidíme, že tato Kristova slova jsou jen jedním ze za sebou jdoucích tří příkladů
pro naši bdělost a také věrnost, týkající se všech Kristových následovníků. O ustanovení
vedoucího sboru tam není ani zmínka.
Ježíš tento oddíl začíná slovy: „Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde“.
Ihned poté uvádí první příklad bdělosti a připravenosti hospodáře a uzavírá jej slovy:
„Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“
(Mat. 24:42-44)
Druhým příkladem bdělosti a věrnosti, který Pán Ježíš zvolil, je opět příběh, který se
v té době běžně odehrával na farmě, či statku (verše 45-51). Majitel hospodářství se
vydal na cestu, a vybral jednoho ze služebnictva jako jejich správce. Ten dostal za úkol
zajišťovat všem jídlo v určenou dobu. Když se hospodář vrátil, zhodnotil jeho činnost.
Pokud se ve svěřené službě osvědčil jako věrný, či bdělý, dostal svou odměnu. Pokud
ne, stihl jej přísný trest. Opět se jedná jen o příklad věrnosti a bdělosti… ale také možné
nevěrnosti.
A konečně třetím příkladem pro naši bdělost a připravenost je příběh pěti panen
pošetilých a pěti rozumných. (Mat. 25:1-13) Pán Ježíš tento názorný příklad opět
uzavírá slovy: „Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“
Zjevně se tedy jedná o tři za sebou jdoucí vyřčené příklady bdělosti a připravenosti,
a každý z nich, včetně onoho prostředního je určen všem křesťanům. V žádném případě
se nejedná o popis Kristem ustanoveného vedoucího sboru. Je to dobře vidět i z paralelních pasáží u Luk. 12:35, 39 a Mk. 13:34-37.
• Pokud máme interpretovat věrného „otroka“ z Matouše 24:45-48 jako prorocky mluvící
Strážnou Věž ustanovenou v posledních dnech, jaké organizace představují „otroci“ v dalších
Ježíšových podobenstvích? Například úplně stejně jako otroky z podobenství ve 24. kapitole
Matouše, ustanovené nad pánovým majetkem, popisuje Ježíš v Matoušovi 25:14-30 tři
„otroky“, kterým byl též svěřen pánův majetek. Interpretuje Strážná Věž tyto tři otroky jako
tři náboženské organizace? Nebo interpretuje tyto „otroky“ jako jednotlivé křesťany? Jestliže
jsou jiná Ježíšova podobenství o otrocích interpretována tak, že popisují jednotlivce a ne
organizace, proč je podobenství ve 24. kapitole Matouše interpretováno poněkud
odlišně?

FALEŠNÝ PŘEDPOKLAD Č. 4: Organizace Strážná Věž je dnes jediným
pravým náboženstvím na zemi
Poslední metodou, kterou Strážná Věž používá k upevnění své autority v mysli potencionálního SJ,
je přimět ho, aby přijal unikátní seznam dogmatických kritérií, která Strážná Věž popisuje jako
„pravdu“. Jakmile potenciální konvertita tyto doktríny přijme za své, je veden určitým učitelem od
SJ (obvykle tím, kdo s ním zahájil „studium“), aby přijal prohlášení Strážné Věže, že ona sama
unikátní seznam dogmatických kritérií splňuje. Tvrdí se, že Ježíš založil „jediné pravé náboženství“
a že se každý k tomuto náboženství musí přidat, aby byl spasen. Potencionální konvertita je tedy
veden, aby se zavázal Strážné Věži tím, že se dá pokřtít. Poté je konvertita přijat do tohoto
náboženství jako „jeden ze SJ“ a očekává se, že bude následovat vedení Strážnou Věží a brát ji jako
jedinou náboženskou autoritu pro svůj život.
Aby se dalo plně odporovat autoritě Strážné Věže, kterou zaujímá v mysli SJ, musíme být dobře
připraveni odstranit „pravdu“ Strážné Věže a nahradit ji biblickou definicí „pravdy“. Avšak dokud
je SJ přesvědčen o tom, že organizace Strážná Věž je Boží organizací, argumenty z Písma, které to
vyvracejí, mohou být pro SJ bezvýznamné. A proto doporučujeme k odstranění tohoto falešného
předpokladu jiný přístup.
Tento přístup spočívá v tom, že budeme naslouchat kritériím, jež podle Strážné Věže potvrzují
jejich „jediné pravé náboženství“, a porovnáme je s kritérii, která hlásají ostatní náboženské
organizace, jež je také považují za základní náboženské nauky. Protože většina SJ není obeznámena
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s náboženskými skupinami, které uvádíme níže, můžeme tímto přístupem SJ snadno dokázat, že
Strážná Věž není jedinou organizací, která splňuje měřítka pro pravé náboženství, a proto nelze
použít její „pravdivá“ kritéria jako důkaz „jediného“ pravého náboženství. V tomto bodě můžete
„pravdu“ Strážné Věže nahradit biblickou „pravdou“.

Otázky týkající se „pravdy“
• Věříte, že je dnes na zemi pouze jedno pravé náboženství?
• Věříte, že následující seznam náboženských názorů a aktivit, uvedený v publikaci Strážné
věže Co od nás Bůh vyžaduje? z roku 1996 (strany 26-27 v angl. vydání), udává přesný popis,
jak lze rozpoznat „jediné“ pravé náboženství? Tento seznam říká, že pravé náboženství musí:
1. Vyhýbat se válce a politice
2. Vyhýbat se pohanským svátkům
3. Odmítat učení o Trojici
4. Odmítat nesmrtelnost duše a peklo
5. Kázat o Království
6. Hlásat jméno Jehova jakožto Boží jméno
• Víte, že i následující náboženství přijímají tytéž doktríny a směrnice?
o Yahwova shromáždění
o Shromáždění těch, jež jsou vyvoleni Yahwem
o Dům Yahwův
o Shromáždění JHVH Ježíše
o Kristadelfiáni
• Když i další náboženství splňují kritéria Strážné Věže, jak mohou tato kritéria
dokazovat, že existuje „jediné“ pravé náboženství?
• Poněvadž kritéria, udávaná Strážnou věží, nejsou unikátní či jedinečná, mohla by Bible
k určení „pravdy“ udávat odlišná kritéria, než ta, která uvádí Strážná Věž?
• Jan 17:17: Ježíš prohlásil, že Boží „slovo je pravda“. Kdo je u Jana 1:14 označen jako Boží
žijící „Slovo“? Je podle Jana 14:6 „pravdou“ osoba anebo náboženství?
• Je podle Jana 5:39-40 námětem Bible konkrétní osoba anebo náboženská teokracie?
• Jan 6:68: Řekl Petr k čemu bychom měli jít? Anebo řekl, ke komu bychom měli jít?
• Jan 10:27-29: Na co Boží „ovce“ odpovídají a co následují? Kam jdou, aby získali „věčný
život“? Je v této pasáži něco o náboženské organizaci?
Poznámka: SJ jsou varováni před čtením jakékoli kritiky na svou organizaci. Možná budete muset
předložit okopírovanou dokumentaci z jejich literatury a z dalších zdrojů, abyste dokázali některé
z těchto bodů, když budete odstraňovat odůvodnění používané Strážnou Věží. Více informací
a podporující dokumentaci najdete na následujících webových stránkách:
www.straznavez.cz
www.krev.info
www.rozcesti.org
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3. KROK: Naukám SJ oponujte pomocí biblické pravdy
Na rozdíl od křesťana, který je povzbuzován, aby se zkoumal svou víru používáním objektivních
metod dedukce a analýzy (viz 1. Tesalonickým 5:21), jsou SJ neustále odrazováni od používání
kritického myšlení vůči jakémukoli učení a postupům, které obhajuje organizace Strážná věž.
A proto když je Strážná Věž odstraněna coby zdroj duchovní pravdy, SJ pociťuje nejistotu a neví,
čemu věřit nebo komu důvěřovat. Mnohé běžné obavy spojené s opuštěním náboženství SJ
zahrnují:
•

Strach z opuštění „pravdy“

•

Strach z Božího odmítnutí

•

Strach z opuštěnosti

•

Strach z myšlení nezávislého na organizaci a z činění rozhodnutí

•

Strach z vnějšího světa (Satanova systému)

• Strach důvěřovat komukoli či čemukoli
Mnoho vystřízlivělých konvertitů, kteří opouštějí organizaci Strážná Věž bez vhodné pomoci od lidí
vyučených, jak odporovat naukám Strážné Věže, skončí tak, že se přidají k jinému náboženství,
které se prohlašuje za „pravdu“, nebo se stanou ateisty a agnostiky a žijí život bez ohledu na Boha
či věčnost. Avšak s pomocí vhodných zdrojů, vedením skrze Ducha svatého a s milující podporou
oddaných křesťanů a bývalých SJ, kteří prošli stejným procesem, nalézají mnozí z nich opravdovou
svobodu v osobním vztahu s Kristem.
Pokud vám Bůh uštědřil výsadu vyvést SJ z organizace Strážná Věž, je důležité, abyste měli na
paměti jejich zápolení s těmito výše zmíněnými „obavami“ a abyste byli citliví a trpěliví, když jim
s Božím Slovem pomáháte proniknout do těchto sporných otázek. Protože Strážná Věž požaduje od
SJ nadměrnou aktivitu, je též důležité mít na mysli, že mnozí, kteří odcházejí, zažili v oblasti
náboženské aktivity jakýsi syndrom „vyhoření“. Neočekávejte od nich, že s vámi začnou ihned
navštěvovat bohoslužby. Kvůli „obavám“, jež byly do nich vloženy zkušenostmi se Strážnou Věží,
může trvat měsíce i roky, než se bývalý SJ bude cítit na pravidelnou návštěvu bohoslužeb, nebo na
účast v církevních aktivitách. Postupujte pomalu, když dojde na tuto oblast křesťanského života
a mějte na paměti, že cílem není, aby vstoupili do vaší církve, nýbrž pomoci jim k osobnímu vztahu
s Kristem, pomoci jim, aby se ohlíželi pouze na Boží Slovo a vedení Duchem svatým, když hledají
duchovní pravdu a svobodu. Další informace o vhodných zdrojích a pomoci bývalým SJ najdete na
www.rozcesti.org.
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VEDENÍ SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH K JEŽÍŠI
PĚT OTÁZEK PRO SJ OHLEDNĚ VÍRY A SKUTKŮ
1. OTÁZKA: Proč potřebujeme spasení? Proč nás Bůh nemůže přijmout takové, jací jsme?
• Reakce SJ: Všichni lidé jsou odsouzeni k smrti kvůli hříchu. (Římanům 3:23, 6:23)
2. OTÁZKA: Proč musel Ježíš zemřít, aby nás osvobodil od hříchu? Proč nestačilo, abychom
své špatné skutky převážili svými dobrými skutky?
• Reakce SJ: Osvobození od hříchu vyžadovalo „dokonalého člověka“. (Římanům 5:14-15).
Ježíš zemřel, abychom mohli obdržet „dar“ věčného života. Skutky nás nedokáží spasit.
(Efezským 2:8-9).
3. OTÁZKA: Ano, chápu, že dobré skutky nedokáží přinést spásu, ale neříká snad Bible, že
„víra bez skutků je mrtvá“ (Jakub 2:14-20)? Vzhledem k tomu, že je víra bez skutků mrtvá,
když jde o splácení dluhu zaviněného hříchem, myslíte si, že by bylo na místě říci, že Kristus svou
obětí splatil zálohu, ale na nás je, abychom pokračovali ve splátkách činěním dobrých skutků?
• Reakce SJ (1): Ano, to je dobré znázornění toho, jak to funguje.
o Reakce křesťana: No, kolik tedy je skutečně splaceno Kristovou obětí a kolik našimi
skutky? (Tato otázka pomůže SJ rozpoznat, že skutky nemohou spasit a pravděpodobně
odpoví níže uvedenou reakcí 2.)
•

Reakce SJ (2): No, Ježíš zaplatil za náš hřích svou obětí a je to naše víra, která plodí dobré
skutky v životě křesťana. Ale tyto dobré skutky pouze dokazují, že naše víra (která nás
zachraňuje) je pro Jehovu přijatelná.

4. OTÁZKA: To zní dobře, ale stále mám dotaz: „Pokud jsou naše dobré skutky důkazem
naší víry, kolik dobrých skutků stačí, abychom věděli, že nám bude odpuštěno a že budeme
Bohem přijati?“ Například vím, že jsou SJ, kteří slouží dveře ode dveří plným časem a patrně jsou
i SJ, kteří slouží relativně málo. Většina se pravděpodobně nachází někde uprostřed. Kdybych byl
SJ, jak bych se dozvěděl, že mám dostatečnou víru na to, že pokud bych zemřel vprostřed dnešní
noci, by byla pro Boha moje víra přijatelná? Přemýšlím o Petrovi, který měl dostatek víry na to, aby
jednu minutu kráčel po vodě, a který se v další minutě málem utopil. Ježíš na to řekl, že Petr měl
„malou víru“ (Matouš 14:28-33). Kolik je dostatečná víra? Jak poznám, že činím dostatek dobrých
skutků, které dokazují mou víru?
• Reakce SJ: Vím, že Jehova vidí naše srdce. Myslím si, že pokud se děláte „to nejlepší co
umíte“, Jehova to vidí a přijme vás.
5. OTÁZKA: Ale jak mohu vědět, že „dělám to nejlepší co umím“? Pokud o tom doopravdy
upřímně přemýšlíte, nemůžete snad vymyslet více věcí, kterými byste mohl potěšit Jehovu, než je
to, co děláte právě teď? Čím si mohu být jist, že dělám to nejlepší, co umím? Mohu se o to
„pokusit“, ale kdy a jak poznám, že můj „pokus“ je skutečně „to nejlepší co umím“?
ZÁVĚREČNÉ ÚVAHY: I když se pokouším „dělat to nejlepší co umím“, abych potěšil Jehovu,
i toto moje „nejlepší co umím“ je nedostačující, neboť motivace mého „nejlepšího co umím“ je
snahou získat něco od Jehovy – něco z jeho „přízně“ a „schválení“. Pokud může cokoli, co dělám,
přimět Jehovu, aby mne více miloval a přijal, jak může být o Jeho lásce a daru spasení řečeno, že je
zdarma a bez podmínek? Jak mohu upřímně věřit, že spasení je skrze víru bez skutků, pokud je
podmínkou, abych dělal „to nejlepší co umím“? Je Ježíš postačující, anebo je pouze nezbytným
krokem? Pokud je doopravdy na 100% dostatečný pro splacení mého dluhu zaviněného hříchem,
proč je potřeba pro přijetí Jehovou, abych přidal „to nejlepší co umím“?

Přeloženo z http://4witness.org/jwquestions/jw_q5faithworks.php
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VEDENÍ SJ K JEŽÍŠI – OSM OTÁZEK OHLEDNĚ JISTOTY SPASENÍ
1. Co přesně musím udělat, abych byl spasen a měl věčný život?
• Reakce SJ: Abyste byl spasen, musíte se dozvědět o Jehovovi (Jan 17:3) a dbát jeho
požadavků.
2. Co ještě musím udělat po tom všem studiu a poté, co se dozvím vše potřebné o Jehovovi?
Musím se přidat k vašemu náboženství? Pokud se k vám přidám, jsem pak spasen?
• Reakce SJ: Ano, musíte se stát SJ. Ale nebudete spasen dokud „nevytrváte do konce“ nebo
nepřežijete Armagedon (Matouš 24:13).
3. Takže, když vytrvám do konce nebo když přežiji Armagedon, jsem pak spasen? Jsem
dokonalým?
• Reakce SJ (1): Ne, nejste spasen, ani ještě nemáte jistotu věčného života. Nejste dokonalým,
ale postupně se stanete dokonalým během tisíce let.
• Reakce SJ (2): Ano, jste spasen, ale nejste dokonalým. Postupně se stanete dokonalým
během tisíce let.
Reakce křesťana: Jak mohu být z tohoto hlediska spasen, když nejsem dokonalým?
Vzhledem k tomu, že budu po dobu tisíce let stále ještě nedokonalým, neznamená to
snad, že bych stále ještě mohl udělat velkou chybu, která by mne stála věčný život?
Neznamená to snad, že nejsem skutečně spasen do té doby, než se stanu dokonalým?
•

Reakce SJ: Ano, máte pravdu. Nejste doopravdy spasen do té doby, než se
stanete dokonalým.

4. Takže po Armagedonu budu v dokonalém světě, avšak nejsem ani spasen ani dokonalý. Jak
dlouho nesmím spáchat závažný hřích, abych byl spasen a ujištěn, že mám věčný život?
• Reakce SJ: Na to si budete muset počkat tisíc let. Na konci toho tisíciletí budete dokonalý,
ale budete čelit poslední zkoušce od Satana, která rozhodne o vaší loajalitě vůči Bohu
Jehovovi. Pokud projdete zkouškou, budete spasen.
5. Jak to mám udělat? Může někdo žít tisíc let bez nějaké zásadní chyby, když ještě není
dokonalý? Co kdybych žil 999 let, ale v posledním roce těsně před Satanovou zkouškou bych
selhal? Nebyl bych snad navždy zničen?
• Reakce SJ: Ano, pokud na této cestě selžete v jediné věci, riskujete věčné zničení, ale na
konci budete dokonalým, a tak se nebudete muset bát té závěrečné Satanovy zkoušky.
6. Jestliže Adam s Evou neprošli Satanovou zkouškou, a to byli dokonalí, jakou mám jistotu,
že budu schopen touto zkouškou projít? Jak si mohu být jist, že neselžu během toho tisíciletí,
když Adam a Eva byli dokonalí a stejně selhali, ale já nebudu dokonalým, dokud těch tisíc let
neskončí?
• Reakce SJ: Souhlasím s tím, že to bude těžké, ale můžeme pro to udělat jenom, co je v našich
silách. Na rozdíl od Adama a Evy, kteří selhali hned na začátku, budeme mít tisíc let na to,
abychom se stali pevnými v naší loajalitě a poslušnosti Jehovy, a proto jsem přesvědčen, že
pokud budeme ve věrnosti žít až do konce milénia, prostě už neselžeme.
7. Jaký bude mít význam závěrečná Satanova zkouška, jestliže bude nemožné, aby lidstvo
selhalo? Ještě jednou, jakou máte jistotu, že i po tisíciletém úsilí, kdy budete tvrdě pracovat
na své dokonalosti, v ničem neselžete?
• Reakce SJ: Máte pravdu. Až do závěrečné Satanovy zkoušky nemáme předem žádné ujištění
o spasení.
8. Když Ježíš zemřel, zaplatil za všechny naše hříchy, anebo jen za některé z nich? Jestliže
zaplatil za všechny naše hříchy, jaký je ten hřích, za který nezaplatil a po kterém bych ztratil
věčný život?
Přeloženo z http://4witness.org/jwquestions/qjw-eternal-assurance.php
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EVANGELIUM – PĚT OTÁZEK, KTERÉ MAJÍ VÉST SVĚDKY JEHOVOVY K JEŽÍŠI
o Udělal jste to? Přišel jste k Ježíši a požádal ho, aby vám odpustil vaše
hříchy a dal vám věčný život?

Když sdílíme evangelium se SJ, je lépe používat klíčové výrazy podle jejich
zvyklostí.
• „Dřevo“ nebo „kůl“ = způsob Ježíšovy smrti
Nepoužívejte „kříž“, neboť SJ jej považují za pohanský symbol.
• „Výkupní oběť“ = Kristova smrt
• „Adamův hřích“ = hřích Adama v ráji
SJ považují „hříšnou přirozenost“ pouze za lidskou nedokonalost.
• „Odsouzení ke smrti“ = důvod pro fyzickou smrt na zemi
SJ pohlížejí na Kristovu výkupní oběť jako na právo k opětovnému
nastolení dokonalého života na zemi, života, který Adam ztratil v ráji.
• „Život v souladu s Jehovovým uspořádáním“ = proces získávání věčného
života – spasení

4. „Modlil“ jste se k Ježíši, aby vás spasil?:
• Argument SJ: Ježíšova modlitba „Otčenáš“ (Matouš 6:9) nebyla
modlitbou k Němu samému.
o Reakce křesťana: Ježíšovi učedníci již byli „čisti“ (Jan 13:10), a tak
mohli nazývat Boha „Otcem“.
o Reakce křesťana: Změna v Jehovově uspořádání
• Před Ježíšovým příchodem na zem se lidé modlili k „Jehovovi“.
• Poté, co Ježíš zemi opustil, se lidé modlí k Ježíši (Jan 14:14).
• Argument SJ: My přicházíme k Bohu „skrze“ Ježíše (Jan 14:6).
o Reakce křesťana: Přicházíme „skrze“ Ježíše, protože musíme jednat
přímo s Ním, abychom se dostali k Jehovovi.
o Jan 14:14: „Mě poprosíte o cokoli v Mém jménu, chci to udělat.“
 Ježíš přijímá a vyslýchá modlitby. (Viz též 1. Korintským 1:2, 9,
Skutky 7:59, 2. Korintským 12:8-9.)
o Jan 10:28: „Dávám jim věčný život.“
 Ježíš dává věčný život – Ne že Otec dává věčný život „skrze“
Mne.
o Jan 6:45: „Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke Mně.“
 Posloucháme Jehovu tím, že přicházíme „k“ Ježíši.

1. Co pro vás Ježíš Kristus učinil na kůlu/dřevě?
• 1. Petra 2:24: „Vynesl naše hříchy ve svém vlastním těle na kříž /dřevo.“
o Co nesl Ježíš „ve“ svém vlastním těle?
o „Naše hříchy“? Jaké hříchy to jsou?
o Co znamená slovo „vynesl“? Nést?
o Kde Ježíš nesl „naše hříchy“? – Ve svém těle.
• ZNÁZORNĚNÍ: Naše osobní hříchy přenesené do Ježíšova těla na
dřevě.
2. Co způsobilo Ježíšovu smrt na kůlu/dřevě?
• Ezekiel 18:4: „Duše, která hřeší, ta zemře.“
o Mé osobní hříchy způsobily Ježíšovu smrt.
o Existuje dvojí odsouzení ke smrti:
 Hříšná přirozenost zděděná od Adama
 Osobní hříchy
• ZNÁZORNĚNÍ: Jízdenka – Pokuta musí být zaplacena. Soudce vás
nemůže osvobodit kvůli tomu, že jste většinou „vzorný“.

5. Proč jdeme „k“ Ježíši?
• Ježíš má „autoritu“ odpouštět hříchy.
o Marek 2:7, 10-11: „Kdo může odpustit hříchy kromě Boha? … Syn
člověka má autoritu odpouštět hříchy.“
• Ježíš má autoritu „dát“ věčný život. Nikdo nemůže dát nic, co nevlastní.
o Jan 10:27-28: „Mé ovce naslouchají mému hlasu a já je znám a ony
mě následují. A dávám jim věčný život.“
• Jehovovo uspořádání pro život vyžaduje, abychom poslouchali Ježíše a
šli k Němu.
o Jan 6:45: „Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke Mně.“
o Matouš 17:5: „To je můj Syn, milovaný, jehož jsem schválil;
naslouchejte Mu!“

3. Co řekl Ježíš, že musíme dělat, aby byly naše hříchy odpuštěny
a abychom obdrželi věčný život?
• Jan 5:39-40: „Zkoumáte Písma, protože si myslíte, že jejich
prostřednictvím budete mít věčný život. A právě ta vydávají svědectví
o mně. A přece nechcete přijít ke mně, abyste měli život.“
o Ke komu musíme podle Ježíše „přijít“, abychom měli život?

Přeloženo z http://4witness.org/jwquestions/jw_qto_jesus.php
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