Účinné pro ty SJ, kteří mají pochybnosti

(+)

Negativní způsob
Účinná je starší literatura SJ

Pro SJ je Ježíš první stvořenou bytostí

tím se organizace SJ může stavět nad Krista

(-)
Je třeba učení a historii SJ dobře znát

SJ nemají žádný osobní vztah s Kristem
Poukazováním na chyby
organizace SJ

(1) Ježíš
(2) Duch svatý

Nauky SJ

Máme být svědky pro Krista: Sk 1,8
Proč
Krista?

OBLASTI

(3) Ostatní nauky
jsou zpočátku podružné

(+)

Pavel kázal hlavně o Kristu: 1K 2,2
Celý NZ je o Kristu
Veskrze pozitivní přístup

V jiném překladu než PNS od SJ
Čtení celých biblických knih najednou

Kázáním o Kristu jenom dáváme
Číst Bibli

Negativa nejsou žádná

(-)

Chronologické čtení (rozpisy jsou na webu)
J. F. Rutherford: "Miliony nyní žijících lidí nikdy nezemrou"
SV ze 60.let (proroctví o konci světa v roce 1975)

SJ mají k Bibli úctu
Číst starší
literaturu SJ

(+)
Dokazováním
z Písma

Raymond Franz: "Hledání křesťanské svobody"

(-)

Číst literaturu
pro SJ

Je třeba se dobře připravit
Nebezpečí, že dojde k "souboji" o biblické verše

C. O. Jonsson: "Časy pohanů přehodnoceny" (v PDF)

Jak přinášet Krista
svědkům Jehovovým

Arthur Wallis: "Kdo je Ježíš Nazaretský?" (v PDF)

Není třeba žádná zvláštní příprava
Prostým
svědectvím z Písma

John Stott: "Základ křesťanství" (v PDF)

(+)

Není třeba nic dokazovat

(-)

Pro SJ (zvyklé na dokazování) to může být neúčinné

Duch svatý může použít cokoli

Doporučit / dát SJ četbu

www.straznavez.cz
www.rozcesti.org

Může to posilnit mé vlastní přesvědčení
Je třeba znát způsob výkladu SJ

Stanislav Ferfecki: "Byl jsem svědkem Jehovovým"
Kolektiv: "Život je svatý, SJ a otázka krve"

Může to být velmi účinné
Prohloubí to mé vlastní poznání Písma

Raymond Franz: "Krize svědomí"

Číst weby
Je nezpochybnitelné

www.krev.info
Osobním svědectvím
o přijetí Krista

Paul Johnson: "Dějiny křesťanství"

(+)

SJ o životě s Kristem prakticky nic neví

(-)

Negativa nejsou žádná

Může to vzbudit touhu po Kristu

C.S. Lewis: "K jádru křesťanství"
Matka Tereza
Martin Luther

a další

(+)

Skutky jsou více než slova

(-)

Může to trvat dlouho

Svým příkladem

Životopisy

František z Assissi

Číst další
literaturu

Se SJ, kteří nás osloví
Oslovit SJ, kteří nabízejí na ulici své časopisy

Zápas o Duši (http://zod.reformace.cz)
Život víry (http://kmspraha.cz/zivotviry)

organizace jim v tom brání

S kým ze SJ mluvit

Křesťanské časopisy

S příbuznými z řad SJ
Se spolupracovníky

Brána (www.cb.cz/brana)

Se spolužáky ve škole

a další
TV Noe
Rádio Proglas

Doporučit
další média

JAK: Pozvat je k sobě / na výlet / na dovolenou

-janj-

