(Mk 2,5–7) Jak nám nyní může odpouštět hříchy, kterých se dopouštíme proti
Bohu, pokud je opět jenom pouhým archandělem?
Komu se smí přinášet kadidlo? (Zj 5,8–14)
Podle Ex 30,34–38 patří kadidlo (jež symbolizuje modlitby) pouze Bohu.
Kdokoli by si kadidlo udělal pro sebe, měl být z Izraele odříznut.
Jak to, že mudrci Ježíšovi předložili dar v podobě kadidla? (Mt 2,11)
Jak to, že Ve Zj 5,8–14 jsou modlitby v podobě kadidla předkládány Ježíšovi,
který je pak spolu s Otcem ve Zj 5,14 uctíván?
Kolik je Vykupitelů či Spasitelů? (Lk 2,11; Ti 2,13)
Podle Iz 43,3.11 je jednom jediný Spasitel, Bůh JHVH. (V řeckém překladu
Septuaginta je zde pro výraz Spasitel použit výraz soteros.) Přesto je stejný titul
Spasitel, soteros používán mnohokrát na Ježíše Krista (např. Lk 2,11; Ti 2,13).
Jak je to možné?
„Vykupitel“ (srov. též): Ž 130,7.8; Iz 48,17; 54,5 × Sk 20,28; Ef 1,7; Ži 9,12
První a poslední, Alfa a Omega – kdo to vlastně je?
Podle Iz 41,4 a 48,12 je Bůh JHVH ten „první a poslední“. Ve Zj 1,17–18; 2,8;
22,12–16 je titul „první a poslední“ uplatněn na Ježíše Krista. Jak je to možné?
Mohou být dva „první a poslední“? Mohou být dva „Alfa a Omega“? Není titul
Alfa a Omega uplatněn úplně stejně na Boha Jehovu i na Ježíše Krista? Kdo je
tedy Ježíš Kristus podle pisatelů Nového Zákona?
Kdo je náš Pastýř? (Jan 10,11.16; Žd 13,20)
Podle Ž 23,1 je to starozákonní Bůh JHVH, ale v Novém zákoně je to Pán Ježíš
(Jan 10,11.16; Žd 13,20). Jak je to možné, pokud Ježíš není Bůh?
Jak mi SJ mohou pomoci k bližšímu, osobnímu vztahu s Pánem
Ježíšem?
SJ nic takového nezažívají. Tato otázka v nich může vzbudit touhu po Pánu
Ježíši.
Jak vy osobně prožíváte vztah s Pánem Ježíšem?
SJ nemají osobní vztah s Pánem Ježíšem. Můžete se rozhodnout vydat krátké
osobní svědectví o svém obrácení a vztahu s Pánem Ježíšem.

Tento materiál a řadu dalších
si můžete stáhnout na:
www.rozcesti.org
-janj-
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Minutovky
se svědky Jehovovými
Můžete minutu týdně svědčit o Pánu Ježíši?
Mohli byste věnovat minutu či pár minut týdně rozhovoru se svědky Jehovovými
nebo dalšími lidmi o svém Pánu Ježíši Kristu? Jedná se o velmi jednoduchý způsob
evangelizace, ale s velkým potenciálem. Otázky zde uvedené mohou vést SJ
k zamyšlení nad tím, kdo skutečně je Pán Ježíš Kristus.
Každý z nás jsme jiný a Bůh může svým vlastním způsobem používat dary, které
nám dal. Podle Sk 1,8 máme být svědky pro Pána Ježíše Krista až na konec světa.
Můžeme svědčit svým životem, chováním, svou prací, ale zcela jistě také svými
ústy – tím, že budeme dalším přinášet našeho Pána Ježíše Krista.

Proč mluvit se svědky Jehovovými o Kristu?
Organizace jednotlivým SJ brání v poznání pravého Ježíše Krista. Je projevem lásky
poukázat jim na to, kdo skutečně je Pán Ježíš. SJ jsou v zajetí nebiblického učení své
organizace. Takové zajatce vysvobozuje právě Pán Ježíš (Iz 61,1; Lk 4,18).

Ježíš Kristus dle svědků Jehovových
• Ježíš začal svou existenci jakožto archanděl Michael (jehož jméno znamená
"Kdo je jako Bůh?").
• Byl první stvořenou bytostí, kterou Jehova Bůh použil ke stvoření všeho
ostatního.
• Vzhledem k tomu, že satan (stvořený, ale padlý anděl) je ve 2. Kor 4:4 také
nazýván "bohem", lze podle svědků Jehovových považovat Ježíše také za
"boha". (K dokazování používají texty: Jan 1,1; Kol 1,15-17; 1Tes 4,16; Juda 9;
Dan 10,3; 12,1; Zj 12,7-12)
• Jakožto stvořené bytosti mu rozhodně nenáleží žádná forma uctívání.
Po příchodu na zem přestal být Ježíš archandělem Michaelem a stal se
dokonalým člověkem (nebyl ani "bohem").
• Svou naprostou podřízenost Bohu prokázal tím, že se úplně pokořil a zemřel na
kůlu (nikoli na kříži).

• Po smrti Bůh Ježíšovo lidské tělo odstranil a Ježíše vzkřísil jakožto duchovní
bytost. Pod jménem Michael je nyní znám i od svého návratu do nebe, kde
přebývá jako oslavený duchovní Boží Syn.
• Bůh Ježíše nevzkřísil v doslovném těle, ale v těle duchovním. Duchovní bytosti
jsou neviditelné, a proto na sebe Ježíš bral různá těla, aby své učedníky
přesvědčil, že vstal z mrtvých.
• V roce 1914 začala jeho neviditelná "přítomnost" na zemi (Mat 24,3). Od té
doby neviditelně vládne z nebes a čeká na budoucí bitvu armageddonskou (Zj
16,16), v níž zemi zbaví lidských vlád a ustanoví ráj pod vládou Jehovova
království. (zdroj: Rozmluvy z Písem a další publikace svědků Jehovových)

Příklad rozhovoru se SJ, kteří nabízejí časopisy na ulici
• Dobrý den. Vy asi Bibli dost čtete, že?
• Rád bych se vás zeptal na jednu pasáž.
• Tady v 1. Korinťanům 1,2 apoštol Pavel adresuje svůj dopis „všem, kdo na
jakémkoli místě vzývají jméno našeho společného Pána Ježíše Krista“.
• Jakým způsobem máme podle vás vzývat jméno našeho Pána Ježíše Krista?

Kdy se SJ mluvit?

Minutovky se svědky Jehovovými – náměty

• Můžeme je k sobě pozvat a využít náměty z evangelizačních příruček, které jsou
zdarma ke stažení z webu www.rozcesti.org.
• Můžeme oslovovat SJ ve svém okolí, a to nejlépe opakovaně:
o Můžeme si vyhlédnout „svého SJ“, který obvykle nabízí časopisy na ulici.
o Možná máme v zaměstnání spolupracovníka, který je SJ.
o Někdo ze sousedů může patřit k SJ.
o Někteří naši příbuzní mohou patřit k SJ.
o Rodiče spolužáků našich děti mohou být SJ.
o Spolužáci našich dětí mohou být SJ.

Jak máme vzývat jméno našeho Pána Ježíše Krista? (1 Kor 1,2)
SJ nezvývají jméno Ježíše Krista, neoslovují ho, nemodlí se k němu. Tento text
a tato otázka je může vést k zamyšlení.

Jakým způsobem se SJ mluvit?
• Ne s cílem zvítězit v debatě, ale s cílem vydat láskyplné a vlídné svědectví
o Pánu Ježíši.
• Trvejme na jediném tématu: Ježíš Kristus.
• Někdy stačí zasít i jediné semínko (třeba pomocí jednoduché otázky). Duch
Svatý vidí do srdce takového člověka. I malé semínko může vyrůst ve velký
strom víry.

Jak na minutovky?
•
•
•
•

Pod modlitbou si připravte stručné téma (viz str. 3).
Zkuste se zaměřit na jednu jedinou biblickou pasáž.
Položte SJ stručnou otázku.
Pokud vám SJ nabídne osobní setkání, kde vám slíbí na otázku hlubší odpověď:
o Můžete to přijmout.
o Můžete říci, že si odpověď rádi poslechnete, až se setkáte příště. (V případě
SJ, který bývá s časopisy obvykle na stejném místě a ve stejnou dobu či
v případě spolupracovníka, atd.)
o Na odpovědi ani nemusíte trvat. Zaseli jste semínko. Duch Svatý mu může
dát vzrůst. (Otázku přece nekladete kvůli sobě, ale chcete s její pomocí
laskavě vést daného SJ, aby přemýšlel o Pánu Ježíši Kristu.)
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Jak máme prosit Pána Ježíše Krista? (2 Kor 12,7–10)
SJ se k Pánu Ježíši nemodlí. Asi budou argumentovat, že „Pán“ zde určitě
znamená Jehovu Boha. Oním Pánem je zde ale Ježíš. Ve v. 9 Pán říká Pavlovi
„Má moc se plně projeví uprostřed slabosti.“ Na konci v. 9 je tato moc jasně
vysvětlena jako „Kristova moc“. Pánem, kterého zde Pavel prosil, je tedy
jednoznačně Pán Ježíš Kristus.
Jak máme prosit Pána Ježíše Krista? (Jan 14,14)
SJ se k Pánu Ježíši nemodlí. Asi budou argumentovat, že v jejich Bibli, Překladu
nového světa, je tento verš jinak: „Jestliže poprosíte o cokoli v mém jménu, chci
to udělat.“ Ve většině překladů je však tato pasáž následovně: „Budete-li mne
o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.“ (EP) Stejně je to i ve velké studijní
Bibli SJ, ale v poznámce pod čarou.
Jak chápete, že se mají Synovi klanět všichni andělé? (Žd 1,6)
„Když však opět přivádí svého Prvorozeného na obydlenou zemi, říká: Ať mu
vzdají poctu všichni Boží andělé.“ (Žd 1,6 PNS)
„A když chce uvést Prvorozeného do světa, praví opět: ‚Ať se mu pokloní
všichni andělé Boží!‘“ (Žd 1,6 EP)
Podle SJ je Ježíš první stvořená bytost. Ze všech stvořených bytostí má ale
nejvyšší postavení coby archanděl (tedy vůdčí, svrchovaný anděl) Michael.
Jak se mohou andělé klanět jinému andělovi (tedy uctívat jej), byť by byl
v postavení archanděla, tedy svrchovaného anděla? Podle Ex 20,5 se smíme
klanět pouze Bohu. Jak to, že Bůh andělům přímo přikazuje, aby se Synovi
klaněli? Navádí tím snad anděly k modlářství?
Jak může Ježíš odpouštět naše hříchy? (Mk 2,5–7)
Proti komu hřešíme? – Proti Bohu. Pakliže Ježíš je skutečně jenom archanděl
Michael (jak to učí SJ), jak mohl na zemi odpouštět lidem hříchy proti Bohu?
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přebývá jako oslavený duchovní Boží Syn.
• Bůh Ježíše nevzkřísil v doslovném těle, ale v těle duchovním. Duchovní bytosti
jsou neviditelné, a proto na sebe Ježíš bral různá těla, aby své učedníky
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• Jakým způsobem máme podle vás vzývat jméno našeho Pána Ježíše Krista?
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• Můžeme oslovovat SJ ve svém okolí, a to nejlépe opakovaně:
o Můžeme si vyhlédnout „svého SJ“, který obvykle nabízí časopisy na ulici.
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o Rodiče spolužáků našich děti mohou být SJ.
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Jak máme vzývat jméno našeho Pána Ježíše Krista? (1 Kor 1,2)
SJ nezvývají jméno Ježíše Krista, neoslovují ho, nemodlí se k němu. Tento text
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Svatý vidí do srdce takového člověka. I malé semínko může vyrůst ve velký
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Pod modlitbou si připravte stručné téma (viz str. 3).
Zkuste se zaměřit na jednu jedinou biblickou pasáž.
Položte SJ stručnou otázku.
Pokud vám SJ nabídne osobní setkání, kde vám slíbí na otázku hlubší odpověď:
o Můžete to přijmout.
o Můžete říci, že si odpověď rádi poslechnete, až se setkáte příště. (V případě
SJ, který bývá s časopisy obvykle na stejném místě a ve stejnou dobu či
v případě spolupracovníka, atd.)
o Na odpovědi ani nemusíte trvat. Zaseli jste semínko. Duch Svatý mu může
dát vzrůst. (Otázku přece nekladete kvůli sobě, ale chcete s její pomocí
laskavě vést daného SJ, aby přemýšlel o Pánu Ježíši Kristu.)
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Jak máme prosit Pána Ježíše Krista? (2 Kor 12,7–10)
SJ se k Pánu Ježíši nemodlí. Asi budou argumentovat, že „Pán“ zde určitě
znamená Jehovu Boha. Oním Pánem je zde ale Ježíš. Ve v. 9 Pán říká Pavlovi
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to udělat.“ Ve většině překladů je však tato pasáž následovně: „Budete-li mne
o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.“ (EP) Stejně je to i ve velké studijní
Bibli SJ, ale v poznámce pod čarou.
Jak chápete, že se mají Synovi klanět všichni andělé? (Žd 1,6)
„Když však opět přivádí svého Prvorozeného na obydlenou zemi, říká: Ať mu
vzdají poctu všichni Boží andělé.“ (Žd 1,6 PNS)
„A když chce uvést Prvorozeného do světa, praví opět: ‚Ať se mu pokloní
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Podle SJ je Ježíš první stvořená bytost. Ze všech stvořených bytostí má ale
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v postavení archanděla, tedy svrchovaného anděla? Podle Ex 20,5 se smíme
klanět pouze Bohu. Jak to, že Bůh andělům přímo přikazuje, aby se Synovi
klaněli? Navádí tím snad anděly k modlářství?
Jak může Ježíš odpouštět naše hříchy? (Mk 2,5–7)
Proti komu hřešíme? – Proti Bohu. Pakliže Ježíš je skutečně jenom archanděl
Michael (jak to učí SJ), jak mohl na zemi odpouštět lidem hříchy proti Bohu?
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