Takže naše dílo, dílo křesťanů, následovníků Ježíše Krista, je vydávat
svědectví Ježíšovi. Ježíš Kristus nikde neřekl, že vydává svědectví Jehovovi,
nýbrž řekl, Otec vydal svědectví o mně. Písma svědčí o mně. Duch pravdy
o mně bude vydávat svědectví, i vy máte vydávat svědectví.

(Podle Jana 5:37, 8:18, 5:39, 15:26, 27; svědectví proroků Sk 10:43.)

„A budete mi svědky“ Sk 1:8
Komu byli svědky apoštolové a první učedníci?

Otázky k zamyšlení
•
•
•
•
•

Který z apoštolů se v Písmu nazývá svědkem Jehovy?
Proč se tedy svědkové Jehovovi nazývají svědkové Jehovovi, a nikoli
svědkové Ježíšovi?
Zůstávají snad svědkové Jehovovi učedníky staré smlouvy?
Jsou snad svědkové Jehovovi v přímém rozporu s tím, co o sobě prohlašují
apoštolové Pavel, Jakub, Petr i Juda?
Jsou snad svědkové Jehovovi neposlušní příkazu ze Skutků 1:8, kde sám
Pán Ježíš říká: „budete mi svědky“?

„Jestliže totiž veřejně prohlašuješ ono slovo ve svých vlastních ústech, že
Ježíš je Pán, a projevuješ ve svém srdci víru, že ho Bůh vzbudil z mrtvých,
budeš zachráněn. Vždyť srdcem se projevuje víra ke spravedlnosti, ale ústy
se činí veřejné prohlášení k záchraně. Písmo totiž říká: Žádný, kdo na něm
zakládá svou víru, nebude zklamán.“ (Řím 10:9-11)

Modlitba

Začněme veršem 19:
Mt 28:19 „Jděte proto a čiňte učedníky z lidí všech národů.“

Tito učedníci jsou v Písmu často nazýváni svědkové.
Sk 1:8 „Ale přijmete moc, až na vás přijde svatý duch, a budete mi svědky
jak v Jeruzalémě, tak v celé Judeji a Samařsku a do nejvzdálenější končiny
země.“

Sk 4:33 „Apoštolové také s velkou mocí dále vydávali svědectví o vzkříšení
Pána Ježíše.“

Zde se píše, že apoštolové vydávali svědectví o Pánu Ježíši. Pán ve smyslu
toho, kdo je mým Pánem, viz Řím 10:9.
Iz 43:10 „Jste moji svědkové, je Jehovův výrok.“

K tomuto odkazu se ještě vrátíme později.
Sk 5:28 „Výslovně jsme vám nařídili, abyste dále nevyučovali na základě
toho jména, a přesto, pohleďte, naplnili jste Jeruzalém svým učením a jste
rozhodnuti přivést na nás krev toho muže.“

S láskou a úctou k našemu nebeskému Otci,
s láskou a úctou k našemu Pánu Ježíši Kristu,
s láskou, svědkové Ježíše Krista.

Z tohoto vyplývá, že učedníci vyučovali na základě jména Ježíše Krista.
Sk 3:16 „Proto tedy jeho jméno, [naší] vírou v jeho jméno, posílilo tohoto
muže, na kterého se díváte a kterého znáte, a víra, jež je skrze něho, dala
tomu muži úplné zdraví před zraky vás všech.“

Probuď se, spáči, a vstaň z mrtvých,
a zazáří na tebe Kristus.

Tedy vírou ve jméno Ježíše Krista byl uzdraven chromý muž.

(Efezanům 5:14)
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Mt 28:18-19 „A Ježíš přistoupil, mluvil k nim a řekl: Byla mi dána všechna
autorita v nebi a na zemi. Jděte proto a čiňte učedníky z lidí všech národů,
křtěte je ve jménu Otce a Syna a svatého ducha a vyučujte je, aby
zachovávali všechno, co jsem vám přikázal.“

Ježíš zde říká: „budete MI svědky“. A my víme, že učedníci skutečně byli
svědky Ježíše Krista:

Prohlašuji dnes veřejně a nahlas, že Ježíš je můj Pán,
a v mém srdci je víra, že ho Bůh vzbudil z mrtvých. Děkuji ti,
Otče, že jsem zachráněn. Srdcem projevuji víru ke spravedlnosti a ústy činím toto prohlášení k záchraně. Protože na
Ježíši zakládám svou víru, nebudu zklamán. Amen

Další materiály – www.rozcesti.org

Je známo, že svědkové Jehovovi jsou horlivými a upřímnými studenty Překladu
Nového světa Svatých písem. Tento letáček by vás měl upozornit na souvislosti,
které nejsou tak často při studiu uváděny. Všechny citace jsou z Překladu
Nového světa Svatých písem (dále PNS). Prosím, udělejte si na studium čas a vše
v Písmu bedlivě zkoumejte.
Náš výchozí verš, kterým se budeme zabývat, je:

Jan 15:26-27 „Až přijde pomocník, kterého vám chci poslat od Otce, duch
pravdy, který vychází od Otce, ten bude o mně vydávat svědectví; i vy máte
vydávat svědectví.“
mJK

Zde se píše, že Pomocník duch svatý od Otce, vydává svědectví o Ježíši Kristu.

Luk 24:45-48 „Potom jim zcela otevřel mysl, aby pochopili význam Písem,
a řekl jim: Tak je napsáno, že Kristus bude trpět a třetí den vstane zprostřed
mrtvých a na základě jeho jména se bude ve všech národech kázat pokání
na odpuštění hříchů počínaje od Jeruzaléma a toho máte být svědky.“

Ježíš říká svým vyvoleným učedníkům, že ve všech národech se bude kázat na
základě JEHO jména.
S pomocí některých odkazů ze Skutků 1:8 jsme si ukázali, že Ježíš Kristus učil
apoštoly, aby vydávali svědectví o něm, vyučovali na základě jeho jména, vírou
v jeho jméno byl uzdraven chromý člověk, sám duch svatý od Otce vydává
svědectví o Ježíši Kristu, a tak i my máme vydávat svědectví jemu. Pojďme
se ještě podívat, co o tom říká apoštol Pavel.
Víme, že apoštol Pavel s Ježíšem Kristem nechodil, takže nebyl očitý svědek
činů a skutků Ježíše Krista. Víme, že Ježíš Kristus se Pavlovi zjevil až po svém
vzkříšení a až po vstoupení do nebe. (Lk 24:51, Sk 9:5, Sk 22:8 a Sk 26:15.)
Ježíš Kristus řekl Pavlovi, že mu má být svědkem. (Sk 22:15 a Sk 22:18
a Sk 26:16) Sám apoštol Pavel se na své postavení a pověření odvolává ve
většině svých listů hned v prvních verších.
Řím 1:1 „Pavel, otrok Ježíše Krista a povolaný za apoštola“
1Kor 1:1 „Pavel, povolaný za apoštola Ježíše Krista“
Gal 1:1 „Pavel, apoštol ani od lidí ani skrze člověka, ale prostřednictvím
Ježíše Krista a Boha, Otce“
Ef 1:1
„Pavel, prostřednictvím Boží vůle apoštol Krista Ježíše“
Fil 1:1
„Pavel a Timoteus, otroci Krista Ježíše“
Kol 1:1 „Pavel, prostřednictvím Boží vůle apoštol Krista Ježíše“
1Tim 1:1 „Pavel, apoštol Krista Ježíše, z příkazu Boha“
2Tim 1:1 „Pavel, prostřednictvím Boží vůle apoštol Krista Ježíše“
Tit 1:1
„Pavel, Boží otrok a apoštol Ježíše Krista“

Apoštol Pavel se téměř ve všech svých listech hned v první větě představuje jako
apoštol, otrok, Ježíše Krista. Představují se tak i apoštolové Jakub, Petr a Juda.
Jak 1:1
1 Pe 1:1
2 Pe 1:1
Juda 1

„Jakub, otrok Boha a Pána Ježíše Krista“
„apoštol Ježíše Krista,“
„Šimon Petr, otrok a apoštol Ježíše Krista“
„Juda, otrok Ježíše Krista“

Povšimněte si, že kde Pavel a Jakub uvádějí slovní spojení Boží otrok, není
použito Božího jména Jehova.
Řecké výraz κύριος (kyrios), který znamená Pán, Mistr, vládce, majitel, je
v Překladu PNS přeložen jako Pán v jasné spojitosti s Ježíšem Kristem, např.:
Řím 10:9 „Jestliže totiž veřejně prohlašuješ ono slovo ve svých vlastních
ústech, že Ježíš je Pán (kyrios)“
Jan 13:13 „Oslovujete mne Učiteli a Pane (kyrios) a mluvíte správně, neboť
jím jsem.“
Sk 2:36 „Proto ať celý izraelský dům s jistotou pozná, že ho Bůh učinil
Pánem (kyrios) i Kristem, toho Ježíše, kterého jste přibili na kůl.“
2

1Kor 8:6 „Pro nás je skutečně jeden Bůh, Otec, z něhož je všechno a my pro
něho; a je jeden Pán (kyrios), Ježíš Kristus, skrze něhož je
všechno, a my skrze něho.“
Fil 2:10-11 „Aby v Ježíšově jménu klekalo každé koleno těch v nebi a těch na
zemi a těch pod zemskou půdou a aby každý jazyk otevřeně
uznával, že Ježíš Kristus je Pánem (kyrios) ke slávě Boha, Otce.“

Ale totéž slovo κύριος (kyrios) je v PNS někdy „přeloženo“ jako Jehova,
například:
Mt 4:10

„Je totiž napsáno: Jehovu (kyrios), svého Boha, budeš uctívat
a jemu samotnému budeš prokazovat posvátnou službu.“
Mk 12:29 „První je: Slyš, Izraeli, Jehova (kyrios), náš Bůh, je jeden Jehova,
(kyrios)“

Ale v původním řeckém textu se jméno Jehova vůbec nevyskytuje:

Ἰσραήλ Israēl κύριος kyrios ἡμῶν hēmōn θεός theos
ἐστί esti εἷς heis κύριος kyrios

Tento verš tedy zní: „Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, je jediný Pán.“
V původních řeckých textech se totiž jméno Jehova nevyskytuje vůbec. V PNS
se v tomto případě tedy nejedná o překlad, ale o výklad.
Na místech, kde PNS pro výraz kyrios používá jméno Jehova, se často jedná
o odkazy do staré smlouvy. Tato smlouva neboli tyto knihy platily pro Hebreje
před příchodem Ježíše Krista. Nový zákon, nová smlouva, knihy křesťanských
řeckých Písem platí pro křesťany. Samozřejmě, že křesťanům je určena celá
Bible neboli celé Písmo. Ale mluvíme teď o smlouvě, o níž Písmo říká, že je to
lepší smlouva, založená na lepších zaslíbeních a dřívější smlouva je zastaralá
a blíží se k zániku.
Hebr 7:22 „Do té míry se také Ježíš stal tím, [kdo byl] dán jako záruka lepší
smlouvy.“

Též nová smlouva už není určena pouze Hebreům, ale podle Mt 28:19
učedníkům z lidí všech národů. Proto se apoštol Pavel, vědom si, že je služebníkem nové smlouvy, stejně jako Petr, Jakub a Juda, neodvolává na to, že by byl
služebníkem, otrokem, svědkem, apoštolem Jehovy, ale ve všech svých listech
se nazývá apoštolem, svědkem, otrokem, vyslancem (2 Kor. 5:20) Ježíše Krista.
A vraťme se nyní k Izaiáši:
Iz 43:10 „Jste moji svědkové, je Jehovův výrok, ano můj sluha, kterého jsem
vyvolil, abyste poznali a věřili ve mne a abyste rozuměli, že jsem Týž. Přede
mnou nebyl vytvořen Bůh a po mně nadále nebyl žádný.“

Ke komu zde Jehova mluví? K lidu, který byl pod starou smlouvou, nebo k lidu
pod novou smlouvou? K lidu pod starou smlouvou, ano ti měli být svědkové
Jehovy. Na základě této smlouvy jednali kněží, farizeové a zákoníci, kteří Ježíše
Krista odmítli a v konečném důsledku ho rukou bezbožných, bezzákonných
přibili na kůl. (Sk 2:23 a Sk 2:36)
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