knihu ti. asopis Strážná v ž z 15. zá í 1941 napsal: „Poté, co d ti obdržely dárek, pochodovaly p es celý sál s knihou pevn p itisknutou ke
hrudi… byl to nástroj, který jim dal Pán k dispozici pro ú inné zapojení
v posledních m sících p ed Armagedonem.“
Podle Rutherforda i podle Strážné v že m l být starý sv t vyst ídán již
kolik m síc po roce 1941 Božím královstvím. To se ovšem nestalo.
Jednalo se op t o další falešnou p edpov (viz znovu 5. Moj. 18:20-22).
A co rok 1975?

Pak p išel nechvaln známý rok 1975. Od první poloviny šedesátých let
toto další ustanovené datum zap inilo, že sv dkové Jehovovi op t
opoušt li vysoké školy, prodávali své domy a pozemky. Vybírali své
úspory, aby se mohli plným asem v novat pr kopnické služb . Nejvíce
esv ení a zmanipulovaní sv dkové Jehovovi si ponechali jen tolik
pen z, aby vyšli do roku 1975. Zbytek pen z, a nešlo o malé ástky, v novali Spole nosti, která je samoz ejm neodmítla. Spole nost velice chválila takový postoj. Dávala ho ostatním len m za p íklad. Naše služba
království (z kv tna 1974, angl.) uvád la:
„Množí se zprávy brat í, kte í prodávají domy a majetek a plánují
strávit zbytek svých dn v tomto starém systému v cí pr kopnickou službou. Je to jist p íkladný zp sob, jak prožít krátký as,
který ješt zbývá do konce tohoto zkaženého sv ta. (1. Jana 2:17)“
Bylo proroctví o generaci roku 1914 pravdivé?

Další prorockou p edpov dí blízkosti konce sv ta bylo u ení o „generaci
roku 1914“, která se jej m la dožít. Bylo to velmi zd raz ované centrální
ení a stejn nedotknutelné jako všechna ostatní. Dnes už to SJ neu í.
Záv r

Nespln ných proroctví bylo tedy nejmén sedm: ohledn roku 1874, 1914,
1915, 1918, 1925, 1941 a 1975.
Jakákoli kritika shora uvedených p edpov dí z ad len organizace byla
považována za odpadlický in. A koli as ukázal, že skute
šlo
o falešná proroctví, omluvy se nedo kali ani vylou ení „odpadlíci“, ani
rní tená i Strážné v že. Namísto vyznání svých mnohých kolektivních
vin svedl asopis Strážná v ž 16/1979, odst. 17 vše paradoxn jen na n které z nich: „Z horlivosti a nadšení pro ospravedln ní Jehovova jména
byli n kte í služebníci ve svém o ekávání p ed asní.“
–ov–
Další informace – www.rozcesti.org
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Nespln né prorocké p edpov di

Co na to Písmo?
Ur eno pro sv dky Jehovovy
V knize sv dk Jehovových Rozmluvy z Písem je na str. 94 uvedena jedna
z rad, jak mohou jejich lenové mluvit s jinov rci:
Jestliže n kdo ekne: ‚Náš pan fará íkal, že sv dkové Jehovovi
jsou falešní proroci‘ – Mohl bys odpov t: ‚Jist budete souhlasit,
že takové vážné obvin ní by m lo být podloženo jasnými d kazy.
Zmínil se váš pan fará o n jakých výslovných p íkladech?‘
Bez p edložení d kaz je takové vážné obvin ní jist bezp edm tné. Na
druhé stran , pokud d kazy existují, do jaké míry bude pak reakce sv dJehovových ve shod s Písmem?
Nejd íve si p
me z Písma (z p ekladu NS sv dk Jehovových) velmi jednoduchý návod, jak poznat falešné proroctví:
„Jak poznáme slovo, které Jehova nemluvil? Když prorok mluví ve
jménu Jehovy a slovo nenastane, ani se neuskute ní, je to slovo,
které Jehova nemluvil. Prorok je mluvil s opovážlivostí. Nezalekneš
se ho.“ (5. Moj. 18:20-22; PNS)
Splnila se ty i prorocká data C. T. Russella?

Zakladatelem organizace sv dk Jehovových, d ív jších badatel Bible,
se stal v roce 1874-75 C. T. Russell z USA. Ten se v knize Ukon ené tajemství (1917) nazval Božím prorokem a jediným Božím mluv ím, když na
sebe vztáhl text Písma z Ez. 2:5. V roce 1876 vydal knihu i sv ty neboli
plán záchrany, v níž ustanovil datum Kristovy korunovace za krále na
íjen 1874. V jeho Studiu Písem bylo napsáno: „Náš Pán, ustanovený
král, je nyní, od íjna 1874, p ítomen podle sv dectví prorok .“ (Sv. 4, str.
621, angl.) Proto tehdy nesl nejd ležit jší asopis sv dk Jehovových
název Sionská Strážná v ž a hlasatel Kristovy p ítomnosti.
Z eho Russell odvodil své výpo ty? V knize i sv ty neboli plán záchrany vyjád il p esv ení, že velkou egyptskou pyramidu postavil

samotný B h jako druhé sv dectví o své existenci krom Bible. V il, že
její rozm ry mají prorocký význam. Ve Studiu Písem Russell vysv tlil, že
vstupní galerie této pyramidy m í 3416 palc , že t chto 3416 palc znázor uje 3416 let od roku 1542 p ed Kristem, kdy podle n ho p išli židé do
zaslíbené zem z egyptského otroctví. (Sv. 3, str. 342, angl.) Od údaje 3416
ode etl datum 1542, a tak získal požadovaný rok 1874. Sv dkové Jehovovi
si mohou podobná fakta ov it v knize Boží v né p edsevzetí na str. 9-11
(samizdatové vydání). Obsahuje Russell v nákres v , který byl sou ástí
Strážné v že z roku 1881. V nákresu v
je možno spat it šrafovanou
ást pyramidy pod obdobím vyzna eným jako „Sklize “, která má p edcházet tisíciletému v ku Kristovy vlády. Šrafovaná ást pyramidy m la
podle Russella znázor ovat ty icetileté období žn zapo até rokem 1874
a zárove také období nevýslovných t žkostí, které m ly být ukon eny
na podzim roku 1914 Boží armagedonskou bitvou a vytržením Badatel
Bible do nebe. V tomto ty icetiletém období m la být rozbita všechna
pohanská království, Židé se m li vrátit do Palestiny, aby tam obnovili
své království. (Studium Písem, sv. 2, str. 98-99, angl; Novodobé d jiny
sv dk Jehovových, 1. sešit, str. 4-5)
Ze spisku O em hovo il kazatel Russell se dovídáme, jak mimo jiné
edpovídal, že „v íjnu roku 1914 budeme sv dky úplného zni ení Babylonu jako systému“. Babylonem jsou mín ny i všechny k es anské církve.
Když se proroctví nenaplnila, p eložil Russell datum konce armagedonské bitvy na rok 1915. Dokazuje to pasáž z polského p ekladu jednoho z pozd jších díl Studia Písem, kapitola „ as se naplnil“.
Rok 1915 uplynul – a op t se nic nestalo. Russellovo proroctví se op tovn nesplnilo. Russel proto p eložil spln ní svých proroctví na rok
1918, jak dokládá polský p eklad knihy Ukon ené tajemství. lenové
hnutí znovu uv ili t mto p edpov dím. Mnozí prodali domy a majetek
a stali se pocestnými kazateli a ohlašovateli brzkého konce sv ta.
Kone
nastal rok 1918. Splní se tentokrát Russellovy p edpov di?
Historie ukázala, že nikoliv. Další p edpov domn lého Božího mluv ího se ukázala jako falešná. Nevíme, jakým zp sobem by to Russell vysv tlil. Russell totiž dne 31. íjna 1916 náhle zem el. Pomník ve tvaru
pyramidy na jeho hrobu je dodnes tichým d kazem toho, na em stav l
své p edpov di.
Co tedy dalo základy vzniku organizace sv dk Jehovových? Byla to
neznalost Písem nejen samotného Russella, ale i jeho p íznivc . Kdyby si
nejprve p etli z Písma, co ekl o „ustanovování“ jakéhokoli dne sám
Pán Ježíš, základy pro vznik organizace by asi položeny nebyly. Ježíš
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totiž svým u edník m na otázku „kdy to bude“? odpov l: „Není vaše
c znát as a lh tu, kterou si Otec ponechal ve své moci.“ (Sk. 1:6-8;
podobn Mat. 24:36)
Splnilo se proroctví J. F. Rutherforda o roku 1925?

Po Russellov smrti se do ela akciové spole nosti Strážná v ž dostal
Joseph F. Rutherford. Ten se rovn ž postavil do role jediného Božího
mluv ího. V roce 1920 za al celému sv tu oznamovat, že za p t let již
nebudou muset umírat. U inil tak mimo jiné knihou Miliony dnes žijících
nikdy nezem ou a sérií p ednášek se stejným tématem na území celých
spojených Stát . Vše bylo založeno na jeho výpo tu, že v roce 1925 nastane konec „starého sv ta“, že vládu p evezme Boží království prost ednictvím svých viditelných zástupc . Pod jejich vládou už smrt nem la
projevovat svou moc. V jeho knize Miliony dnes žijících nikdy nezem ou
žeme íst:
„Proto m žeme s d rou o ekávat, že rok 1925 bude rokem návratu
Abrahama, Izáka, Jákoba a v rných prorok Starého zákona,
a jmenovit t ch, které apoštol vyjmenovává v jedenácté kapitole
Žid m, do stavu lidské dokonalosti.“
Toto proroctví zp sobilo mezi sv dky veliké nadšení, až euforii. Prodávali a rozši ovali tuto knihu, kde jen mohli. Mnozí z nich prodali své majetky, domy a podíly v podnikání. Koupili automobily, ve kterých bydleli,
a jako ko ovní zv stovatelé rozši ovali varování po celých Spojených
státech. N kte í rolníci v roce 1925 ani nezaseli. Považovali to za zbyte né. Zakrátko m li být p ece vytrženi do nebe a m l nastat konec starého
sv ta.
Pro patriarchy, kte í m li být vzk íšeni, nechal Rutherford postavit
epychový d m s názvem Beth Sarim (D m knížat) a zakoupil dva luxusní šestnáctiválcové automobily, z nichž jeden byl ur en pro krále
Davida, aby m l po vzk íšení v em jezdit.
Proroctví se op t nesplnilo. D m knížat se stal obydlím Rutherfordovým, který také užíval automobil, ur ený p vodn pro krále Davida.
Brzy na to se stal autorem u ení o dvou nad jích, o nichž je více
v publikaci Biblické odpov di k es ana na otázky sv dk Jehovových na
www.rozcesti.org.
Splnilo se další Rutherfordovo proroctví o roku 1941?

hem dalších let o ekávání na patriarchy se konal ve St. Louis ve stát
Missoury sjezd sv dk Jehovových. Rutherford tehdy oznámil, že konec
sv ta je jen otázkou n kolika m síc . D ti sv dk Jehovových obdržely
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