který navštěvuje sbory, kraje, oblasti či zóny.
Hebrejská Písma – Starý zákon (pův. v hebrejštině).
Ježíš Kristus – První bytost stvořená Jehovou
Bohem coby archanděl Michael.
Jiné ovce, pozemská třída, velký zástup – Lidé,
kteří po Armageddonu nebudou v nebi, ale na
očištěné rajské zemi. (Jan 10:16; Zj 7:9).
Kraj, oblast – K~ cca 20 sborů; o~ několik krajů.
Křesťanská řecká Písma – Nový zákon.
Křesťanstvo – Křesťanské církve (kromě SJ), jež
jsou dle SJ pod nadvládou satana a budou zničeny.
Nové světlo – Interpretace Př 4:18, znamenající
jakékoli nové nauky SJ či změny v doktrínách.
Nový svět, ráj – Rajská zem, kde budou SJ, kteří
přežijí Armageddon, a dále milióny vzkříšených.
Odpadlictví, odpadlík – Pro SJ: odvrácení se od
jakéhokoli článku učení SJ. SJ nesmí mluvit
s „odpadlíky“, tedy bývalými SJ, ani od nich nic číst.
Bývalí SJ tedy nemohou současným SJ nijak nadále
pomáhat, nemohou jim přinášet Krista.
Ostatek – podmnožina dosud žijících „pomazaných“.
Pomazaní, malé stádo, nebeská třída – Speciální
skupina 144 000 (Zj 14:1) osob „pomazaných“ Božím
Duchem; jen oni mají být v nebi. Na zemi je dnes
pouze „ostatek“ z této skupiny (cca 8000).
Pravda, nová pravda – Označení pro měnící se, ale
aktuálně závazné doktríny organizace SJ.
Průkopník – SJ věnující „kazatelské službě“ desítky
hodin měsíčně. Zvláštní p~ přes 100 hodin; pravidelný p~ 80 hodin; pomocný p~ 50 hodin.
Sál království – Budova ke shromažďování SJ.
Sbor – Základní skupina osob (několik desítek),
které se obvykle shromažďují v sále království.
Sjezd – Shromáždění tisíců až desetitisíců SJ.
Svatý duch – Boží činná síla (proto SJ píší „duch“),
nikoli Bůh.
Teokracie – Vláda Boha; budoucí vláda Jehovy
Boha v jeho království. V současnosti: Způsob
hierarchického řízení organizace SJ, kdy všichni
členové organizace musí okamžitě přijmout jakékoli
„nové světlo“ (nový výklad) jako aktuální „pravdu“
(jako závazné učení).
Tetragrammaton – Čtyři hebr. souhlásky JHVH,
označující Boží jméno, jež SJ vyslovují jako Jehova.
Vedoucí sbor – Nestanovený počet „pomazaných“
(10-20), nejvyšší část „věrného a rozvážného
otroka“. Nikoli Bible, nikoli Bůh, ale ve skutečnosti
právě „vedoucí sbor“ oficiálně určuje veškeré nauky
i doktríny a je pro SJ nejvyšší autoritou.
Věrný a rozvážný otrok (VRO) – Termín z Mat

24:45-47, kde Ježíš mluví o naší osobní
odpovědnosti. SJ tento termín uplatňují na speciální
skupinu vedoucích osob, Jehova VRO údajně svěřil
veškerou autoritu nad pozemskými věcmi. VRO
rozhoduje o veškerých naukách SJ. Pro řadové
členy je VRO totožný s „vedoucím sborem“ svědků
Jehovových.
Vyloučení – Exkomunikace; u SJ s takovou osobou
již nadále nikdo nesmí mluvit, ani ji nesmí odpovědět
na pozdrav. Důvod vyloučení se nikdy neoznamuje.
Vyloučený je ve stejné pozici jako odpadlík.
Zájemce – Člověk zajímající se o učení SJ.
Zóna – Několik „oblastí“ SJ.
Zvěstovatel – Každý činný SJ, který „zvěstuje“
dobrou zprávu, jak ji chápou SJ.
Zkratky
ČEP – Český ekumenický překlad
KB – Bible kralická
KMS – Překlad Křesťanské misijní společnosti
(Český studijní překlad; Nová smlouva)
NBK – Nová Bible kralická
NWT – The New World Translation of the Holy
Scriptures (vydali SJ)
PNS – Překlad nového světa Svatých písem (český
překlad z anglického NWT, vydali SJ)
SJ – svědkové Jehovovi; svědek Jehovův
Další tipy
• www.straznavez.cz/PrVybory/jj.htm
přináší velice silné svědectví o vyloučení
od SJ za vzývání Ježíše Krista. Při
rozhovorech se SJ je možné postupovat
obdobně.
• www.krev.info
web Spojenectví svědků Jehovových za
reformu v otázce krve
• www.rozcesti.org
další materiály a další přístupy pro
rozhovory se SJ.

S pomocí řady nejmenovaných spolupracovníků
sestavil:
Jan Janča, M.Ed.
redigoval: PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
IV/2009
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Když vás osloví
SVĚDKOVÉ JEHOVOVI
Pomůžete jim poznat
JEŽÍŠE KRISTA?
Tato evangelizační příručka může pomoci
Ÿ Svědkům Jehovovým – ke skutečnému, osobnímu vztahu s Pánem Ježíšem
Ÿ Vám a vašim blízkým – k lepšímu obhájení vaší víry
Ÿ Všem – jako ochrana před nebiblickým učením
O čem se SJ mluvit? | Jaký k nim mít přístup? | Příklady rozhovorů | Slovníček

Bez Krista přes 25 let
Přes 25 let jsem byl velmi aktivním členem
organizace svědků Jehovových. Za tu
dobu jsem „vydal svědectví“ o své víře
minimálně 100 000 lidem, mezi nimiž byla
i řada kněží, kazatelů i pastorů různých
církví. Mnozí z nich byli ochotni se mnou
diskutovat o různých biblických tématech.
Pokud si ale dobře vzpomínám, jenom
jeden z nich se z Písma a do hloubky
snažil zaměřit na základní problém můj
a všech ostatních svědků Jehovových – na
zcela pomýlenou představu o Pánu Ježíši
Kristu. Proč mi nesvědčili o Kristu? Řada
lidí patrně neví, na co mají svědkům Jehovovým poukázat z Písma, jiní se jich obávají anebo jimi pohrdají.

Cíl této evangelizační příručky
• Zaměřovat se v rozhovorech se svědky
Jehovovými na Pána Ježíše Krista.
Proč?
1) Křesťanům se zde otevírá nové
misijní pole, po němž řada z nich velice
touží.
2) Mnohým svědkům Jehovovým díky
tomu v plné síle zazáří skutečný Kristus.
• Tento materiál můžete mít neustále
pohotově po ruce, třeba ve své Bibli.
• Pokuste se SJ účinně vydat svědectví
o Ježíši Kristu jako o svém Pánu
a Bohu.
• Můžete vyzkoušet jednoduchý přístup: „Setkání č. 1 - č. 3“ (viz str. 4).

Kolik je SJ v Čechách a na Slovensku?
V České republice je cca 16 000 svědků
Jehovových a dalších 16 000 „zájemců“.
Na Slovensku je cca 11 000 SJ a cca
10 000 „zájemců“. Mnozí z těchto lidí by
mohli poznat a přijmout Ježíše Krista –
pokud s nimi někdo bude o Kristu mluvit.
Ještě lépe, pokud s nimi bude o Kristu
opakovaně mluvit celá řada křesťanů.

Kdo jsou svědkové Jehovovi
SJ tvrdí, že po smrti apoštolů nastalo všeobecné odpadnutí od pravého křesťanství.
Bůh pak údajně ustanovil Charlese Taze
Russella (1852-1916), aby obnovil pravé
uctívání.
Russell
založil
společnost
Strážná věž (Watchtower) s cílem poskytovat „duchovní pravdy“ pravým ctitelům
Jehovy Boha. Russell po roce 1870 zavrhl

• Ježíš Kristus není Bůh; je první bytostí
stvořenou Jehovou Bohem přímo, proto
mu nepatří žádná forma uctívání. Ježíš
má v Bibli mnoho jmen: Slovo, Immanuel,
Syn Boží, ale také archanděl Michael
(„kdo je jako Bůh?“). Vše ostatní bylo
stvořeno skrze tohoto archanděla. Vzhledem k tomu, že i satan je nazýván
„bohem“, lze i Ježíše považovat za
„boha“. Ježíš nezemřel na kříži, ale na
kůlu. (SJ používají následující texty:
Jan 1:1; Kol 1:15-17; 1. Tes 4:16; Juda 9;
Dan 10:13; 12:1; Zj 12:7-12)
• Svatý Duch není Bůh, ale pouze „činná
síla“, kterou Jehova používá.
• Bůh není trojjediný (dle SJ se jedná
o pohanské učení).
• Do nebe má jít pouze 144 000 ze Zj 7:4;
14:1. „Ostatek“ z tohoto počtu, cca 8000,
je nyní ještě na zemi. Jenom oni jednou
ročně při Pánově večeři přijímají symboly
v podobě vína a chleba.
• Zachráněni budou pouze praví ctitelé
Jehovy Boha (tedy SJ), nikoli přijetím
Ježíše Krista, ale na základě víry a skutků (primárně kazatelské služby, což
předně znamená distribuci literatury SJ).
• Přijímání krve ústy či nitrožilně (transfúze) porušuje Boží zákon (Sk 15:20).
• Praví ctitelé nemají slavit Vánoce, Velikonoce, narozeniny, jmeniny, atd., mají
být neutrální vůči státu a nemají se
zaplétat do politiky.
• Právě nyní žijeme v čase konce tohoto
světa.
• Božím sdělovacím prostředkem v naší
době je (dle Mat 24:45) jedině tzv. „věrný
a rozvážný otrok“, tedy představitelé
organizace SJ.
• Vedoucím představitelům SJ se podařilo
členům vštípit myšlení, že Jehova Bůh
stojí plně za Společností Strážná věž,
takže cokoli se objeví v literatuře SJ, se
považuje za vedené Bohem. Přestože
tato literatura není „inspirovaná“ stejně
jako Bible, je pro SJ závazná. Nesouhlasit nebo i jenom polemizovat s „věrným
a rozvážným otrokem“ je stejné jako bouřit se proti Bohu. Proto každý SJ musí
měnit svou víru na základě každé nově
uveřejněné „pravdy“.

nauky o pekle, nesmrtelné duši, Trojici
a především božství Ježíše Krista. Tvrdil,
že Kristova „neviditelná přítomnost“ dle
Mat 24:3 (tedy nikoli jeho fyzický návrat)
začala v roce 1874 a že Kristus v roce
1914 ukončí veškeré lidské vlády a obnoví
ráj na zemi. Russell později svá proroctví
o konci světa posunul na rok 1915 a 1918.
Jeho nástupce, „soudce“ Rutherford
(1869-1942) ohlašoval konec světa na rok
1925. Tvrdil, že „milióny nyní žijících nikdy
nezemřou“, a v San Diegu postavil impozantní
dům
pro
Abrahama,
Izáka
a Jákoba, jejichž vzkříšení očekával.
V tomto domě mezitím sám žil. Poslední
významná předpověď konce světa se
týkala roku 1975. V americkém vydání
měsíčníku Naše služba království 5/1974
se na straně 3 uvádělo: „Docházejí zprávy,
že bratři prodávají své domy i majetek
a plánují završit zbytek svých dnů v tomto
starém systému věcí v průkopnické službě.
To je jistě znamenitý způsob, jak strávit tak
krátký čas, který zbývá do konce tohoto
ničemného světa.“ SJ nadále očekávají
blízký konec světa, který ale nyní časově
nijak neupřesňují. Jejich publikace uvádějí
pro všechny jejich nauky nějaká zdůvodnění z Bible. Díky tomu mají SJ silnou víru,
že na Bibli zakládá své učení výhradně
jejich organizace, a proto na ni mohou plně
spoléhat.
Jací jsou svědkové Jehovovi
• SJ milují Boha a velice si váží Bible jako
Božího slova. Jsou však zároveň naprosto oddáni své organizaci. Věří, že jejich
poselství je otázkou života a smrti; proto
se tolik nasazují v kazatelské službě.
• SJ jsou ve své podstatě velice upřímní,
čestní, spolehliví, pracovití a zásadoví
lidé.
• SJ jsou naprosto (ale nevědomě) zmanipulováni organizací Strážná věž. Jednotlivý SJ nevěří, že by mohl Bibli rozumět
bez organizace, mnozí se neodvažují číst
si Bibli nezávisle na organizaci.
Základní nauky svědků Jehovových
• Bible je Boží slovo; považují je za
pravdivé.
• Je jeden pravý Bůh jménem Jehova.
Používáním jména Jehova se SJ odlišují
ode všech „falešných“ církví křesťanstva.
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Jehova smí Ďábla napomenout. Podle Zj
12:7-12 bude Ježíš coby Michael spolu se
svými anděly vést válku se satanem.“
Vy: „A kolik je v Bibli archandělů?“
SJ: „Archanděl znamená něco jako hlavní,
vrchní, všem nadřízený anděl. Lidé sice
mluví o archandělovi Gabrielovi, ale v Bibli
takhle označen není. Je tedy jenom jeden
archanděl, a to archanděl Michael.“
Vy: „Zkusme se na to podívat znovu. Juda
9 má v originále Kyrios (neexistuje rukopis,
kde by zde bylo jméno Jehova), takže
přesněji řečeno uvedl: ,Kéž tě Pán přísně
napomene.‘ Jaký Pán? To už bychom
museli spekulovat. Jsou ale jen tyto dvě
možnosti: Jehova a Kristus, obě dvě jsou
zde legitimní. Michael se neodvážil satana
napomenout, ale Pán Ježíš démony, a tím
i satana přísně napomínal několikrát: Mat
17:18; Marek 9:25; Mat 16:23. … Jak zní
Daniel 10:13 ve vašem překladu?“
SJ: „Ale jedenadvacet dní mi kladl odpor
kníže královské říše Persie, a pohleď,
přišel mi na pomoc Michael, jeden
z nejpřednějších knížat.“
Vy: „Podle Da 10:13 je Michael jedním
z nepřednějších, ale rozhodně není jediný,
je jedním z několika sobě rovných. Kristus
tedy rozhodně nemůže být archanděl
Michael.
Pokud pomocí 1. Tes 4:16 chceme dokázat, že Kristus je archanděl, pak dle stejného textu je Ježíš i Boží trubkou, což je
jistě absurdní. Pavel to asi více vysvětluje
ve svém dalším dopise do Tesaloniky. Ve
2. Tes 1:7 říká: ,Ale vám, kdo trpíte soužení, úlevou spolu s námi při zjevení Pána
Ježíše (nikoli archanděla) z nebe s jeho
mocnými anděly‘.
A je-li Ježíš pouhý archanděl, jak potom
rozumět příkazu ze Židům 1:6 ,Když však
opět přivádí svého Prvorozeného na
obydlenou zemi, říká: Ať mu vzdají poctu
všichni Boží andělé.‘ Výraz ,vzdát poctu‘ je
v řečtině proskyneo, které doslova znamená uctívat (stejně jako u Mat 4:10) Je
nemyslitelné, aby andělé uctívali jiného
anděla (nebo mu vzdávali poctu), byť by
byl v postavení archanděla. Krom toho
Židům 2:5 říká ,Budoucí obydlenou zemi,
o které mluvíme, totiž nepodřídil andělům.‘
(Ale Synovi, z kontextu.) Ježíš tedy nemůže být archanděl.“

SJ: „Asi bych si to musel více prostudovat
a promyslet.“
Vy: „To chápu. Plně pochopit, kdo je Ježíš
Kristus, je podle mě absolutně zásadní. …
Rád bych vám řekl, co pro mě znamená
osobní vztah s Ježíšem. [Nyní můžete
vydat své osobní svědectví o Ježíši Kristu
jako o svém Pánu a Bohu. Jak jste uvěřil,
jak vás Ježíš změnil a dále vás mění.
Žádný SJ nemá skutečný osobní vztah
k Pánu Ježíši. Vaše svědectví na něj může
zapůsobit opravdu velmi silně.]
Pokud byste chtěl příští týden znovu přijít,
mohl byste mi pak ukázat, kdo je Ježíš
Kristus podle apoštola Jana (ten přeci
Ježíše znal osobně) a podle apoštola
Pavla (ten zase napsal nejvíce knih Nového zákona).“ [Pro Setkání č. 4, viz str. 4,
Doklady o božství Ježíše Krista.]
Další setkání
Náměty na další setkání se SJ najdete na
webu: www.rozcesti.org.
A co naši známí?
Poohlédněme se kolem sebe. Kdo
z našich známých je v kontaktu se SJ?
Kdo s nimi studuje Bibli? Kdo z nich se
chce stát SJ? Kdo se jím stal nedávno?
Před mnoha lety? Pokusme se těmito lidmi
mluvit. Pozvěme je k sobě. Začněme třeba
způsobem „Setkání č. 1“. Zjistěme, co se
jim na SJ líbí. Prokažme jim křesťanskou
lásku a vydejme jim osobní svědectví
o našem Pánu Ježíši Kristu! (Sk 1:8)
Malý slovníček
Výrazy používané SJ často znamenají
něco odlišného, než na co jste zvyklí!
Armageddon – Konečná bitva, která má ustanovit
vládu Jehovova království na rajské zemi.
Babylón, velký Babylón – Veškerá náboženství
kromě náboženství SJ. B~ bude zničen. (Zj 18:4).
Bůh – pouze Jehova; nikoli Ježíš, nikoli Duch svatý.
Církev – Hanlivé označení používané pouze pro
„křesťanstvo“; SJ nikdy nepoužívají na sebe.
Domácí biblické studium, studium – Uspořádání,
kdy obvykle dva SJ vedou studium Bible se
„zájemcem“, který by se měl časem zasvětit
Jehovovi, tedy oddat se organizaci a doktrínám SJ.
Dozorce – Muž zastávající ve sboru úřad „staršího“.
(1 Tim 3:1n). D~ krajský, oblastní, zónový – starší,
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příště zjistit, zda v textech Řím 10:13;
1. Kor 1:2; Sk 9:14, 21 jsou u slova
,vzývat‘ opravdu použity odlišné řecké
výrazy? Já se na to také zaměřím. A na
příště by mě zajímalo ještě jedno téma:
Kdo je podle svědků Jehovových Ježíš
Kristus. Údajně SJ učí, že Ježíš je archanděl Michael.“

SJ: „Pán tady určitě znamená Jehovu
Boha.“
Vy: „No nevím. V 9. verši na začátku Pán
říká: ,Má moc se zdokonaluje ve slabosti.‘
a na konci téhož verše je to blíže určeno
jako ,Kristova moc‘. Ten Pán je v celém
kontextu evidentně Ježíš Kristus. Pavel se
tady jednoznačně modlil ke Kristu.
[Nechtějme, aby to SJ uznal. Nechejme
působit samotné Písmo.]
Chtěl bych se ještě vrátit do Skutků a rád
bych, abyste mi řekl, jak tomu rozumíte.
Ve Sk 7:54-60 je kamenován Štěpán,
Skutky 8:1-4 a 9:1-2 ukazují na Saula jako
na pronásledovatele. Skutky 9:10-21 mluví
o obrácení Saula. [Všechny pasáže je
třeba číst celé!] Podle Sk 9:14 chtěl Saul
spoutat ty, kdo ,vzývají tvé jméno‘. A ve Sk
9:21 se učedníci v Damašku diví, že se
obrátil muž, ,jenž plenil v Jeruzalémě ty,
kteří vzývají toto jméno‘. Jaké jméno tady
bylo vzýváno? – Kontext jednoznačně
mluví o jménu Ježíše Krista.“
SJ: „Asi i tady bude pro vzývání nějaké
jiné řecké slovo než v Řím 10:13.“
Vy: „Přečtěme si Zj 22:17, 20. Co říkáte na
tyto krátké modlitby k Ježíši Kristu? … Ve
Zj 5:8 vidíme Beránka, tedy Ježíše, a je
zde přímo řečeno, že kadidlo znamená
modlitby svatých. A pak ve Zj 5:13, 14
vidíme na trůnu patrně Otce a Beránka
a ve verši 14 jsou oba uctíváni uvedenými
starci či staršími.“
SJ: „Ti starší zde uctívají jenom Otce.“
Vy: „Pokud to nečtu s názorem daným už
předem, tak se to uctívání vztahuje jednoznačně na oba.“
SJ: „Ale Ježíš každopádně nikdy neřekl,
že se máme modlit k němu. U Mat 6:9 řekl,
že se máme modlit pouze k Otci.“
Vy: Jan 14:14 ČEP „Budete-li mne o něco
prosit ve jménu mém, já to učiním.“
SJ: „Náš překlad říká: ,Jestliže poprosíte
o cokoli v mém jménu, chci to udělat.‘
Není logické, abychom Ježíše prosili
v jeho jménu.“
Vy: „Nevím, nevím, do jaké míry je Bible
o lidské logice. Stejné znění jako v ČEP je
i v NBK a KMS – jen si to tu sám ověřte…
No, už toho dnes bylo hodně. Chtěl bych
vás požádat o laskavost. Podívejte se
doma na toho Jana 14:14 do různých
překladů. Ale hlavně – mohl byste do

Setkání č. 3
Cíle: 1) Pro výraz „vzývat“ je vždy použito
stejné řecké slovo epikaleomai. 2) Ježíš
nemůže být archanděl.
Proč: Vzývat Ježíše je naprosto biblické
a tato skutečnost je velmi zásadní.
Jak: Je vhodné se nejprve vrátit k tomu,
co vás oba zajímá a spojuje. V následném
biblickém rozhovoru se držte uvedených
pasáží (a jejich kontextu): epikaleomai
1. Kor 1:2; Sk 9:14, 21 / 1. Tes 4:16; Da
10:13; 12:1; Juda 9.
Vlastní biblický rozhovor
Vy: „Tak, jak jste pokročil ve zkoumání
slova ,vzývat‘, pokud jde o Jehovu Boha
a o Ježíše Krista?“
SJ: „Nic moc jsem k tomu nenašel.“
Vy: „Stáhnul jsem si zdarma biblický program Davar (www.davar3.net) a k tomu
i řecký Nový zákon. Ve všech těch textech
je pro výraz ,vzývat‘ vždy stejné slovo
epikaleomai. Co z toho vyplývá? První
křesťané jednoznačně vzývali Ježíše
Krista… Díval jste se doma na Jana 14:14
do různých překladů, třeba do velké
studijní Bible SJ?“
SJ: „Ve velké studijní Bibli SJ je to
v poznámce stejně jako v ČEP, NBK
a KMS.“
Vy: „Dnes by mě tedy zajímalo, kdo je
Ježíš. Údajně jsou důkazy, že je to archanděl Michael.“
SJ: „Jméno tohoto Michaela je v Bibli jen
pětkrát (Da 10:13; 12:1; 1.Tes 4:16; Juda
1:9; Zj 12:7) Michael znamená ,Kdo je jako
Bůh‘… V 1. Tes 4:16 je hlas Ježíše
popsán jako ,hlas archanděla‘ a Juda 9
ukazuje, že tento archanděl je Michael.
Krom toho Juda 9 v PNS říká ,Když však
měl archanděl Michael rozpor s Ďáblem a
přel se o Mojžíšovo tělo, neodvážil se nad
ním utrhačnými výrazy vynést soud, ale
řekl: Kéž tě Jehova přísně napomene.‘
Ježíš coby Michael zde tedy říká, že jenom
6

• Svědkové Jehovovi nemají skutečný
osobní vztah k Pánu Ježíši. SJ nejsou
zachraňováni vztahem ke Kristu; věří, že
jsou zachraňování poznáním a poslušností „pravdy“. Pravdou je pro ně jedině
aktuální učení organizace.
• SJ zdůrazňují své poznání o Jehovovi
Bohu, kterého podvědomě, ale velice
silně ztotožňují s organizací SJ. Jehovu
považují SJ za svého nebeského Otce,
organizaci (jejíž neviditelná část je v nebi
a jejíž viditelná část je na zemi v podobě
Společnosti Strážná věž) označují za
manželku Jehovy Boha (dle Izaiáše 54:16), a někdy ji označují za svou „Matku“.

• Plodné setkání se uskuteční pouze
tehdy, pokud budeme asertivní, důslední
(tedy budeme trvat na tématu: Ježíš
Kristus) a dobře se připravíme. Mírnost
neznamená, že si necháme téma hovoru
vzít z rukou. Důsledně prosazujme
evangelium o Pánu Ježíši.
• Rozhovor můžeme vždy kdykoli ukončit.
Jestliže jsme souhlasili se setkáním, my
určujeme téma hovoru a jeho délku. Pokud se (mnohdy oprávněně) obáváte neodbytnosti SJ, domluvte si schůzku na
nějakém klidném veřejném místě, kde si
můžete společně vypít čaj či kávu, popovídat si a odejít dle své úvahy.
• Pokud časem dojdete k závěru, že další
kontakt postrádá smysl, není třeba
v rozhovorech pokračovat. Možná své
důvody vysvětlíte, nebo naopak usoudíte,
že není vaší povinností nic vysvětlovat.
Stačí říci: „Asi vás zklamu, ale v dalších
rozhovorech si už nepřeji pokračovat.“
Stejně tak s omluvou můžete hned na
místě zrušit už dříve domluvené setkání.
• V neposlední řadě nezapomínejme na
modlitbu. Naše argumenty mohou, ale
nemusí být přijaty. A pomáhat lze pouze
lidem, kteří si uvědomují, že je někde
chyba, a kteří o pomoc stojí. Je to však
Bůh, kdo se dotýká lidských srdcí a mění
je. Spoléhejme na Boží moc a Boží
milost. (Fp 2:13; Jk 5:16)

O čem se SJ mluvit a nemluvit?
Je obvykle neplodné a nebudující mluvit
o tématech jako peklo, duše, Trojice,
svátky, krev atd. Všemi takovými náměty
SJ něco bereme. Nejlepším tématem je
Ježíš Kristus. (1. Kor 2:2) Mluvíme-li
o Kristu, svědkovi jedině dáváme. SJ
pravidelně nacvičují řečnické techniky, jak
odbočit od tématu a přednést, co si předem dobře připravili. S mírností se vracejme k jedinému tématu: Ježíš Kristus.
Jakmile SJ získá Ježíše, nebudou pro něj
ostatní věci ztrátou (Fp 3:7, 8).
Jak se SJ mluvit
• Ne s cílem zvítězit v debatě, ale s cílem
vydat láskyplné a vlídné svědectví
o Pánu Ježíši. Vždy bude velice cenné
vaše vlastní svědectví o vašem osobním
vztahu k Pánu Ježíši. Kdy jste Ježíše
přijali? Co to pro vás znamená? Jak se to
odráží ve vašem životě? SJ vás asi moc
nebudou chápat, protože tento pocit neznají a nezažívají – můžete tím u nich ale
vzbudit touhu Pána Ježíše poznat.
• Jednotliví SJ jsou v zajetí nebiblického
učení své organizace. Takové zajatce
vysvobozuje právě Pán Ježíš (Iz 61:1; Lk
4:18).
• SJ ale přesto mají živou víru v osobního
Boha, které mnozí přinášejí značné
osobní oběti. Zkusme je vyzvat k osobnímu vyprávění, jak jim Bůh v životě
pomáhá. Lépe je poznáme z lidské
stránky a můžeme na jejich vyprávění
navázat svými zkušenostmi s Bohem,
Ježíšem Kristem a Duchem svatým.

Jaký mít přístup ke SJ?
• SJ se považují za jediné pravé náboženství. Ostatní církve, včetně křesťanských,
považují za falešné. Svým přesvědčením
žijí a přinášejí mu osobní oběti v podobě
času a hmotných prostředků. Jsou si
svou vírou jisti a považují se za učitele.
• Každý SJ slyšel mnoho dovedně složených biblických důkazů o pravosti své
víry, a proto bude potřebovat čas, aby
vámi předkládané argumenty v klidu zvážil. V otázkách učení vás může dráždit
jejich nadřazený přístup, takže vést
s nimi rozhovor s cílem jim něco vysvětlit
může vyžadovat trpělivost. Není dobré SJ
konfrontovat. Nepřistupujme k nim povýšeně, neponižujme je.
• Dobře působí upřímné otázky. Spoléhejme na Boha, nikoli na svou argumentaci. Nechtějme, aby SJ v rozhovoru
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a NBK, v ČEP viz poznámku.). Pavel nemůže mluvit sám proti sobě. Jeho nejjednoznačnějšími vyjádřeními jsou patrně Kol
2:9 a Židům 1:6; ostatní texty musí být
s těmito pasážemi v souladu, jinak by
Pavel musel kázat dvojí druh učení, dvojí
teologii, dvojího Krista.

někde uznal, že se mýlí, že to, čemu věří,
není biblické. Pro SJ není snadné
nesouhlasit s oficiálním učením Strážné
věže. Dovolme Duchu svatému působit
změny. Buďme (i svědkům) svědky
Ježíše Krista až na sám konec země (Sk
1:8).
• Společnou modlitbu SJ pravděpodobně
odmítnou, protože se s lidmi jiného
vyznání nemodlí. Přesto SJ můžeme požádat, aby se jako první pomodlil za
některý z obecných cílů, například za příchod Božího království. Pak můžete zkusit nabídnout, že se nyní pomodlíte i vy.
Bude-li souhlasit, mějte při oslovení Boha
na mysli, že SJ se nepřipojí k přímé modlitbě k Ježíši, ale možná se připojí k
modlitbě adresované Bohu skrze Ježíše
Krista. V každém případě se za SJ
pomodleme alespoň v tichosti.

Scénáře rozhovorů se SJ
Níže bude uvedeno několik základních
scénářů k rozhovorům se SJ. Setkání č. 2
a č. 3 vám mohou připadat velmi akademická, ale SJ takto uvažují. Vše, co je zde
uvedeno, jsou pouze příklady. Je velmi
vhodné začít scénářem Setkání č. 1,
pořadí dalších námětů se můžete držet,
ale není to nezbytné, zvláště až získáte
více zkušeností.
Setkání č. 1
Cíl: Pozvat SJ k sobě domů, seznámit se,
prokázat pohostinnost a sdílet s nimi čas
v přátelském (možná i duchovním) rozhovoru. Povede-li vás tak Duch svatý, můžete si domluvit další společné setkání.
Přitom vyjádřete přání, aby na takové další
setkání přišel již jenom jeden svědek.

Doklady o božství Ježíše Krista
Je důležité používat správně Písmo, ale
nezapomínejme přitom jednat laskavě
a lidsky. Nenechme se vtáhnout do souboje o biblické texty. Jde o duchovní boj,
boj o duši člověka a ten lze vést jen duchovním způsobem – s láskou, pokorou,
vlídností a modlitbami. Je dobré používat
rozumný počet biblických veršů, ale zároveň dávejme najevo, že nás prostě těší
samotný duchovní rozhovor s člověkem,
který si udělal čas na to, aby přišel k našim
dveřím. Snažme se, aby viděl a cítil, že
o něj máme zájem, že mu nechceme nic
brát, ale že mu chceme hodně dát, že mu
chceme pomoci poznat Krista.
Daleko lepší možností, než se zabývat
jednotlivými texty (jak to dělají SJ), je mluvit o tom, v jakého Krista věřili jednotliví
pisatelé Nového zákona.
Jan soustavně poukazuje na Ježíše jako
na Boha (Jan 1:1; 1:18 KMS; 20:28;
1. Jana 5:20). Jan používá na Ježíše titul
ho Theos (Jan 20:28; srov. Mat 1:23), který
i podle SJ patří jedině pravému Bohu.
Další pasáže: Jan 14:14; Zj 5:8, 13, 14.
Jedním z cílů Janova evangelia je prokázat, že Ježíš Kristus je Bůh. (Jan psal své
spisy na konci prvního století, kdy odpadnutí bylo už značné.)
Pavel v řadě svých dopisů dokazuje, že
Ježíš je Bůh (Řím 9:5; Kol 2:9; Tit 2:13;
Heb 1:6; 1:8; 1:9; dále 1. Tim 3:16 dle KB

Proč se příště setkat jen s jedním SJ
• Svědkové se obávají vyjádřit svůj skutečný názor v přítomnosti jiných SJ, a to
z obavy, aby neměli problémy se sborovým dohledem, který sestává přinejmenším z nepříjemného dotazování dosazených sborových starších.
• Zabráníte situaci, kdy jeden svědek
s vámi bude hovořit a druhý přitom bude
vyhledávat další texty proti vašemu názoru, ale ve skutečnosti vám vůbec
nebude naslouchat.
• V případě manželského páru je však
pochopitelně zcela na místě věnovat se
oběma.
Koho z dvojice pozvat: Spolehněte se na
vedení Duchem svatým a na svou intuici.
Trvejte ale na tom, že příště již chcete
mluvit pouze s jedním z nich. SJ v této
souvislosti mohou namítnout, že Ježíš
učedníky vysílal po dvou nebo že apoštol
Pavel měl spolupracovníky. Můžete jim
poukázat třeba na to, že Filip, Apollos
i sám Pavel (a mnozí další ze Starého
i Nového zákona) s druhými lidmi mluvili
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vrhnete setkání na nějakém bezpečném,
veřejném místě. Viz výše.] Pokud jste muž
a zvete ženu: „Příště vás budeme očekávat s mou manželkou. (Ještě lépe, když
pozvání vysloví sama manželka.) Hodně
by nás zajímalo téma: Co je třeba, aby byl
člověk Bohem zachráněn?“
[Při domluvě mějte na mysli, že se možná
budete chtít na další návštěvu trochu
připravit.]

sami (Sk 8:5, 26; 18:26; 28:30). Uvidíte, že
vám nakonec vyjdou vstříc.
Velkou část „kazatelské služby“ u SJ vykonávají ženy. Při další návštěvě se musí
cítit bezpečně. Je naprosto nemyslitelné,
aby muž pozval k sobě domů ženu, či aby
žena pozvala k sobě domů muže. Bezpečnou a solidní možností je setkání na nějakém veřejném místě, jako je knihovna,
kavárna, park, atd. Po navázání důvěry
mohou další setkání probíhat v domácnosti, a to vždy v přítomnosti osoby téhož
pohlaví.
Vlastní rozhovor
Vy: Otevíráte dvěma SJ u vašich dveří,
vyslechnete si jejich úvod, zvete je dál.
Vy: „Kolik lidí už vás dnes pozvalo dál?“
SJ: „Jste zatím první.“
Vy: „Nemáte to lehké. Co si dáte? Čaj,
kávu? … Mě osobně zajímáte jako lidi. Byl
bych moc rád, kdybyste mi mohli říci, proč
jste se každý z vás stal SJ a jak dlouho jím
jste.“
SJ: „Vy věříte v Boha? Čtete si Bibli? Jste
v nějaké církvi?“
Vy: Můžete říci, k jaké církvi se hlásíte.
Anebo se rozhodnete momentálně jen
stručně uvést: „Mám svou víru a Bibli si
čtu. Teď by mě ale moc zajímalo, proč
a jak dlouho jste SJ.“
SJ: Určitě se oba rádi o svůj příběh podělí
a možná přitom zmíní i některé doktrinální
záležitosti a budou vám klást různé otázky.
Vy: Na nic z toho nemusíte reagovat. Univerzální odpovědí může v různých obměnách být: „To bych si musel více promyslet.“ Během vyprávění každého z nich se
snažte klást doplňující otázky, abyste je
lépe poznali.
SJ: Možná vám budou chtít předvést, jak
se pomocí literatury SJ dá „studovat Bible“.
Vy: „Spíše bych dal přednost rozhovoru
pouze na základě Bible. Teď mě ale každopádně zajímá váš osobní příběh.“
Vy: [Na konci se můžete obrátit na jednoho z nich, možná toho, kdo je SJ kratší
dobu.] „Budu rád, když se někdy ještě
zastavíte. Některé věci by mě zajímaly.“
SJ: „Mohli bychom přijít třeba hned
pozítří.“
Vy: „Neberte si to nijak osobně, ale já bych
se rád příště sešel už jen tady
s panem/paní XY.“ [Důležité: Možná na-

Setkání č. 2
Cíl: Vést SJ k přemýšlení, že první
křesťané vzývali Ježíše Krista.
Proč: SJ zastávají názor, že „vzývat“ lze
výhradně a pouze Jehovu Boha.
Jak: Zkuste začít přátelským popovídáním
o tom, co vás jako lidi zajímá a spojuje.
Následný rozhovor o Bibli se pak může
točit kolem těchto biblických pasáží a jejich
kontextu: 1. Kor 1:2; Sk 9:14, 21; 2. Kor
12:8; Zj 22:17, 20; Zj 5:13, 14.
Vlastní biblický rozhovor
Vy: „Co je tedy třeba, aby byl člověk
Bohem zachráněn?“
SJ: Možná začne nějaké jiné téma, které si
dobře předem připravil.
Vy: „To je určitě také zajímavé téma. Ale
pro mě je teď důležitá otázka co dělat,
abych byl zachráněn. Prý je nutné vzývat
jméno Jehovy Boha.“
SJ: „Ano, říká to Joel 2:32, což je pak
citováno ve Sk 2:21 a hlavně v Řím 10:13.“
Vy: [Nyní nevysvětlujte, že v žádných
textech v NZ nemá být jméno Jehova, ale
výraz Pán, z řeckého Kyrios.] „Dobrá. Co
ale znamená vzývat Jehovu Boha?“
[Klaďte další otázky, dokud SJ nevysvětlí,
že ,vzývat‘ znamená: uctívat, modlit se
k tomuto Bohu.] „Máme vzývat i Ježíše?
Máme ho uctívat a modlit se i k němu?“
SJ: „Ne, vzývat, a uctívat máme jenom
Jehovu Boha a jenom k němu se máme
modlit.“
Vy: „Přečtěme si 1. Kor 1:2. Jak si tedy
vysvětlujete tento text?“
SJ: „Slovo ,vzývat‘ zde patrně není úplně
stejné řecké slovo jako v Řím 10:13.“
Vy: „Může to tak být. Pak by mě zajímalo,
jak si vysvětlit příběh z 2. Kor 12:7-10.“
[Přečtěte společně celý úsek.] „Mně to tu
připadá, že se Pavel modlil přímo ke
Kristu.“
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