Modlil se Št pán ke Kristu?

ŠT PÁN
Modlil se ke Kristu?
Skutky 7:54-60
eský studijní p eklad ( SP)

eklad nového sv ta (PNS)
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Když to slyšeli, cítili, že [je to] alo do srdce,
a za ali na n j sk ípat zuby.
55
Ale on, plný svatého ducha, se up en zadíval do
nebe a zahlédl Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici,
56
a ekl: „Pohle te, vidím otev ená nebesa a Syna
lov ka, jak stojí po Boží pravici.“
57
Na to vyk ikli nejsiln jším hlasem a zacpali si
uši rukama a jednomysln se na n j vy ítili.
58
A když ho vyhodili z m sta, za ali na n j vrhat
kameny. A sv dkové složili své svrchní od vy
u nohou mladého muže, který se nazýval Saul.
59
A dále na Št pána vrhali kameny, když úp nliv
prosil* a ekl: „Pane Ježíši, p ijmi mého ducha.“
60
Potom poklekl na kolena a zvolal silným hlasem:
„Jehovo, nepo ítej jim tento h ích!“ A když to ekl, usnul [ve smrti].

54

Když to slyšeli, b snili ve svých srdcích
a sk ípali proti n mu zuby.
55
Ale on, plný Ducha Svatého, up en pohlédl
k nebi a spat il Boží slávu a Ježíše, jak stojí po
pravici Boží,
56
a ekl: „Hle, vidím nebesa rozev ená a Syna loka, jak stojí po pravici Boží.“
57
Oni však vyk ikli velikým hlasem, zacpali si uši
a spole
se na n ho vrhli.
58
Vyhnali ho ven z m sta a kamenovali. Sv dkové
odložili své plášt k nohám mladíka, který se jmenoval Saul.
59
A kamenovali Št pána, který vzýval Pána
a íkal: „Pane Ježíši, p ijmi mého ducha.“
60
Pak klesl na kolena a zvolal velikým hlasem:
„Pane, nepo ítej jim tento h ích.“ Když to ekl,
zesnul.

Pozn. ke Sk 7:59* „Úp nliv prosil.“ Nebo „žádal;
modlil se“. (Svaté Písmo, P eklad nového sv ta se
studijními poznámkami, r. 2000, strana 1322)

Sv dkové Jehovovi ve srovnání s k es any
Sv dkové Jehovovi (SJ) se ke Kristu neobracejí v modlitb , protože modlitba má být podle nich sm rována
pouze Jehovovi Bohu. Modlit se ke Kristu by znamenalo uznávat jej za Boha.
Tento materiál si neklade za hlavní cíl prokazovat božství Ježíše Krista. Ani se nechce stav t proti používání Božího jména Jehova. Chce se zabývat p edevším tím, zda Kristus byl oslovován v modlitb . Podle k esan je práv pasáž ve Skutcích 7:54-60 typickým a jednozna ným p íkladem modlitby ke Kristu.
Podle sv dk Jehovových ale v této pasáži Št pán nejprve ve vid ní mluví ke Kristu a pak se modlí
k Jehovovi Bohu. Ukážeme si, jak zásadn se sv dkové Jehovovi mýlí, a to ve dvou ohledech:
1) Jak se sv dkové Jehovovi mýlí, možná i úmysln , ve svém p ekladu Sk 7:59-60 .................... 2
2) Jak se sv dkové Jehovovi mýlí ve svém výkladu Sk 7:59-60 .................................................... 4

Vše je dob e vid t p ímo z materiál sv dk Jehovových, a proto v tomto rozboru budou zám rn používány p ímo materiály sv dk Jehovových.
Nikoho není možné p esv it o Pánu Ježíši žádným množstvím argument i d kaz . Duch svatý vedl
pisatele p i psaní Písma svatého. Duch svatý proto m že prosícímu tená i také pomoci ke správnému
pochopení. Proste tedy o jeho vedení!
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1) Jak se SJ mýlí ve svém p ekladu Skutk 7:59-60
Sk 7:60, PNS „Jehovo, nepo ítej jim
tento h ích!“
Sk 7:60, SP „Pane, nepo ítej jim
tento h ích.“

Situace se dle PNS jeví takto:
Št pán má ve Sk 7:55 vid ní Ježíše a pak
se ve Sk 7:60 modlí k Jehovovi Bohu.
Naproti tomu jiné p eklady zde až do
konce pasáže uvád jí pouze Ježíše Krista.
Co je v p vodním eckém textu? Meziádkový ecko-anglický p eklad sv dk
Jehovových uvádí v pravém sloupci text
ekladu nového sv ta, v levém sloupci
je p vodní ecký text s doslovným anglickým p ekladem.
Ve verších 59 a 60 jsou podtrženy výrazy
Lord.V p vodní
tin je výraz Kyrios,
jméno Jehova se zde nevyskytuje. Pro
ho sem tedy sv dkové Jehovovi vkládají?
ležité je dob e porozum t poznámce
pod arou:
60* Jehovah, J17,18,22,23; Lord, AB.
(1)

(2)

Tato poznámka pod arou sd luje:
1) Jméno Jehova je použito ve finálním
ekladu PNS na základ ty zdroj :
J17, J18, J22 a J23.
2) Výraz Lord (Pán) by musel být použit
na základ t í zdroj : , A, B.
Co vyplývá z poznámky “J”?
V p vodním textu NZ se vyskytoval
pouze výraz Pán ( ecky Kyrios).
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, Watch
Jméno Jehova (odtud zkratka „J“) je
Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1985; strana 556
do
ekladu nového sv ta zavedeno
na základ zdroj „J“, což jsou p eklady z p vodního eckého textu (v n mž se nikde nevyskytuje jméno Jehova, ale všude se vyskytuje výraz Kyrios) do novodobé hebrejštiny.
„J“ íslo
17

J

J18
J22
J23

Název

Rok p ekladu

es anská ecká písma; Franz
Delitzsch
es anská ecká písma
v hebrejštin ; Isaac Salkinson a C.

Poznámka

1877
1885

es anská ecká písma
v hebrejštin ; United Bible
Societies, Jeruzalém
es anská ecká písma; J Bauchet,
ím

1979

eklady p vodních k es anských eckých písem (v nichž
se nikde nevyskytuje jméno
JHVH, ale pouze Kyrios) do
novodobé hebrejštiny

1975

Zkoumáním výše uvedených p eklad J17, J18, J22 a J23 do novodobé hebrejštiny dále zjistíme p ekvapivou
skute nost: ada t chto p eklad byla vytvo ena mesiánskými židy (židy, kte í p ijali Ježíše Krista) pro
evangelizaci mezi ortodoxními židy – s cílem ukázat jim, že starozákonní B h
(JHVH) je práv Pán
Ježíš Kristus (viz citace ze zdroj „J“ na str. 3)!
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Oprávn nost použití výrazu „Lord“ (Pán) ve Skutcích 7:60 dokládají níže uvedené t i zdroje:
Symbol rukopisu

Název rukopisu

Datum opisu

A

Sinajský kodex, raný
rukopis
Alexandrijský kodex

ecký

B

Vatikánský kodex (MS No,
1209), raný ecký rukopis

Poznámka

301-400 n. l.
Rané opisy p vodních
eckých písem v
tin

5. stol. n. l.
301-400 n. l.

vodní ecký text tedy v celé zkoumané pasáži Sk 7:54-60 uvádí pouze Št pána a Pána (Kyrios) Ježíše
Krista. Sv dkové Jehovovi sem naproti tomu vkládají jméno Jehova, k emuž z hlediska p vodních rukopineexistuje žádný podklad – což je zcela evidentní z jejich vlastního mezi ádkového p ekladu.
Št pán tedy p ed Pánem Ježíšem poklekl na kolena a modlil se k n mu. eklad nového sv ta by proto m l
správn uvád t verš 60 v tomto zn ní:
Sk 7:60 Potom poklekl na kolena a zvolal silným hlasem: „Pane, nepo ítej jim tento h ích!“

Zdroje typu „J“
PNS v poznámkách uvádí, že jméno Jehova se v textu Nového zákona hojn vyskytuje i v tzv. hebrejských
verzích (p ekladech z p vodní tiny do novodobé hebrejštiny), na n ž se odkazuje písmeny J1-J28.
Nap íklad p ekladatel verze J18 používá slovní zásobu, která je potvrzena ve „Studijním PNS“ – Svatém Písmu, P ekladu nového sv ta se studijními poznámkami, vydání z r. 2000, v dodatku 1H na stran 1569:
Pokud titulu 'A.dhohn; „Pán“, p edchází ur itý len ha, vzniká výraz ha.'Adhohn', „[pravý] Pán“. V M je
použitím ur itého lenu ha p ed titulem 'A.dhohn' uplatn ní tohoto titulu omezeno výlu
na Jehovu Boha. (Pozn.: „M“ – Masoretský hebrejský text.)

Dle tohoto pravidla p ekladatelský výbor ekladu nového sv ta p ekládá
nap . v 1. Korintským 4:19 výraz
(haAdohn) jako Jehova. V jiných
verších se však už tímto vlastním pravidlem ne ídí a výrazu Jehova se
vyhýbají, jednoduše proto, že takovým d sledným p ekladem by Ježíš
byl ztotožn n s Jehovou Bohem:

(haAdohn) = Jehova
(Studijní PNS; dodatek 1H,
str. 1569)

1. Kor 4:19 J18: Ale chci k vám záhy p ijít, jestliže
(haAdohn) bude chtít.
1. Kor 4:19 PNS: Ale chci k vám záhy p ijít, jestliže Jehova bude chtít.
1. Kor 11:23 J18: Že
(haAdohn) Ježíš v tu noc, ve které m l být vydán, vzal chléb.
1. Kor 11:23 PNS: Že Pán Ježíš v tu noc, ve které m l být vydán, vzal chléb.
Filip 2:11 J18: A aby každý jazyk otev en uznával, že Ježíš Kristus je
(haAdohn) ke sláv Boha,
Otce.
Filip 2:11 PNS: A aby každý jazyk otev en uznával, že Ježíš Kristus je Pánem ke sláv Boha, Otce.

Stejný výb r slovní zásoby byl použit ve Skutcích 26:15, když p ekladatel verze J17 citoval Ježíše, který
odpovídá Saulovi z nebe a íká:
(Ježíš) Ješua (jsem) já

B h Jehova

Podle zdroj „J“ jsou Ježíš
a
(JHVH) tatáž osoba!

ekl on

Doslovn p eloženo z hebrejštiny:
„A Jehova B h ekl: Já jsem Ježíš.“

A níže se p ekladatel „hebrejské verze“ J17 vyjad uje velmi jednozna

:

1. Petra 3:15 J17: Ale posv cujte Krista jako
(JHVH) ve svých srdcích.
1. Petra 3:15 PNS: Ve svém srdci však posv cujte Krista jako Pána.

inejmenším v n kterých „hebrejských verzích“ se tedy p ekladatelé jasn pokoušeli ztotožnit Ježíše
s Jehovou, aby prokázali, že je pln totožný s všemohoucím Bohem.
Smí si p ekladatelský výbor ekladu nového sv ta vybrat z „hebrejských verzí“ pouhých 237 odkaz
vytržených z kontextu – a zárove ignorovat daleko v tší soubor odkaz , které jednozna
ozna ují Ježíše
jako
(Jehovu Boha)?
Pro si p ekladatelé ekladu nového sv ta vybírají z t chto „hebrejských verzí“ ur ité verše, aby „obnovili
Boží jméno“, když se zárove pe liv vyhýbají jakékoliv zmínce o tom, že tytéž verze ztotož ují Pána
Ježíše Krista s Božím jménem
z Hebrejských písem?
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2) Jak se SJ mýlí ve svém výkladu Skutk 7:59-60
Níže je citována „otázka tená “ z asopisu Strážná ž z roku 2005. Náš rozbor se pak bude postupn
zabývat zvýrazn nými argumenty sv dk Jehovových z této „otázky tená “.
Znamená Št pánovo zvolání zaznamenané ve Skutcích 7:59, že bychom se m li modlit
k Ježíšovi?
Ve Skutcích 7:59 se píše: „Dále na Št pána
Ježíš Kristus dle sv dk Jehovových
vrhali kameny, když úp nliv prosil a ekl:
Ježíš za al svou existenci jakožto archand l Mi‚Pane Ježíši, p ijmi mého ducha.‘“ Tato slova
chael
(jehož jméno znamená "Kdo je jako B h?").
vyvolávají u n kterých lidí otázky, protože
Byl
první
stvo enou bytostí, kterou Jehova B h
v Bibli je napsáno, že ‚Ten, který slyší modlitpoužil
ke
stvo
ení všeho ostatního. (Kol 1:15-17)
bu‘, je Jehova. (Žalm 65:2) Skute
se Št pán
k Ježíšovi modlil? A neznamenalo by to, že
Vzhledem k tomu, že satan je ve 2. Kor 4:4 také
Ježíš a Jehova jsou tatáž osoba?
nazýván "bohem", lze podle sv dk Jehovových
Nová Bible kralická uvádí, že Št pán „vzýval
považovat Ježíše také za "boha". (Jan 1:1) JakožBoha“. Ve známém anglickém p ekladu
to stvo ené bytosti mu rozhodn nenáleží žádná
King James Version m žeme íst, že se
forma uctívání. Po p íchodu na zem p estal být
„obracel na Boha“. Nelze se tedy divit, že mnoJežíš archand lem Michaelem a stal se dokonaho lidí dojde ke stejnému záv ru jako komentálým lov kem (nebyl ani "bohem").
tor Bible Matthew Henry, který napsal: „Št pán
Svou pod ízenost Bohu prokázal tím, že se úpln
se zde modlí ke Kristu a to musíme d lat i my.“
poko il a zem el na k lu (nikoli na k íži).
Tento názor je však nesprávný. Pro ?
Pod jménem Michael je nyní znám i od svého náDílo Barnes‘ Notes on the New Testament
vratu do nebe, kde p ebývá jako oslavený duchov(Barnsovy poznámky k Novému zákonu) poctiní Boží Syn. Je to Michael ze Zj 12:7-9.
p iznává: „Slovo
h v p vodním textu není
V roce 1914 za ala jeho neviditelná "p ítomnost"
a nem lo být uvedeno v p ekladu. Nevyskytuje
na
zemi (Mat 24:3). Od té doby neviditeln vládne
se v žádném starov kém [rukopisu] ani p eklaz
nebes
a eká na budoucí bitvu armageddonskou
du.“ Jak se tedy slovo „B h“ do tohoto verše
(Zj
16:16),
v níž zemi zbaví lidských vlád
dostalo? U enec Abiel Abbot Livermore to
a
ustanoví
ráj
pod
vládou Jehovova království.
ozna il za „ukázku náboženské p edpojatosti
ekladatel “. V tšina moderních p eklad pro- (Zdroj: Rozmluvy z Písem a další publikace SJ)
to tuto podvrženou zmínku o Bohu neobsahuje.
Nicmén v mnoha p ekladech je uvedeno, že Št pán se „modlil“ k Ježíšovi. I poznámka pod arou
v ekladu nového sv ta uvádí, že výraz „úp nliv prosil“ m že znamenat také „žádal; modlil se“. Vede
to snad k záv ru, že Ježíš je Všemohoucí B h? Nevede. Vine’s Expository Dictionary of Old and New
Testament Words (Vine v výkladový slovník starozákonních a novozákonních slov) vysv tluje, že p vodní ecké slovo, e·pi·ka·le´o, v tomto kontextu znamená „obracet se, vzývat; . . . odvolat se k autorit “.
Toto slovo použil apoštol Pavel, když prohlásil: „Odvolávám se k césarovi!“ (Skutky 25:11) Vhodn toto
slovo p ekládá The New English Bible, kde teme, že Št pán k Ježíšovi „zvolal“, nebo Žilk v p eklad,
kde stojí, že k Ježíšovi „volal o pomoc“.
Co Št pána vedlo k tomu, aby u inil takovou „Za b žných okolností by své prosby vznášel k Jehovovi“
žádost? Jak uvád jí Skutky 7:55, 56, Št pán, „K es ané jednají správn , jestliže své modlitby pro„plný svatého ducha, se up en zadíval do ne- nášejí výhradn k Jehovovi.“
be a zahlédl Boží slávu a Ježíše, jak stojí po „Když byl Št pán kamenován, modlil se: ,Jehovo,
Boží pravici“. Za b žných okolností by své nepo ítej jim tento h ích!‘“ (Sk 7:60) – Watchtower
prosby vznášel k Jehovovi, a to v Ježíšov jmé- 1971 8/15 str. 495-496, odst. 20, angl.
nu. Když ale ve vid ní spat il vzk íšeného JežíSkute nost, že dle Strážné v že se Št pán ve Sk 7:60
še, m l zjevn pocit, že m že prosit p ímo jeho.
Proto ekl: „Pane Ježíši, p ijmi mého ducha.“ opravdu modlil k Jehovovi, je paradoxn d kazem
Št pán v
l, že Ježíš dostal autoritu vzk ísit toho, že je správné se modlit k Ježíšovi. Jak to?
mrtvé. (Jan 5:27–29) Žádal tedy Ježíše, aby
Sv dkové Jehovovi považují Sk 7:60 za modlitbu.
ochránil jeho ducha neboli životní sílu až do
itom v p vodním eckém textu není Jehova, ale
dne, kdy bude vzk íšen k nesmrtelnému životu
Kyrios, tedy Pán (Ježíš Kristus). Viz stranu 2!
v nebesích.
Stanovil Št pán svým krátkým výrokem vzor, abychom se modlili k Ježíšovi? V bec ne. Št pán jasn
rozlišoval Jehovu a Ježíše jako dv osoby. Vždy zpráva uvádí, že vid l Ježíše, „jak stojí po Boží pravici“. Navíc se jednalo o mimo ádnou situaci. Jediným dalším p ípadem, kdy n kdo takto promlouval p ímo k Ježíšovi, je výrok apoštola Jana. I ten Ježíše p edtím spat il ve vid ní. (Zjevení 22:16, 20)
es ané jednají správn , jestliže své modlitby pronášejí výhradn k Jehovovi. Také však pevn v í
tomu, že Ježíš je „vzk íšení a život“. (Jan 11:25) Víra v to, že Ježíš je schopen své následovníky vzk ísit, nám stejn jako Št pánovi m že v obtížných dobách pomáhat a posilovat nás. (Strážná v ž, 2005
1/1 str. 31, Otázky tená )
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Št pán – „modlil se“ k Ježíšovi?
Poznámka pod arou o tom, že ve Sk 7:59 se Št pán k Ježíšovi modlil, se vyskytuje ve všech studijních vydáních ekladu nového sv ta od jeho
prvního vydání v roce 1950, a to minimáln do
roku 2000 (viz p ílohu).

Skutky 7:59,

eklad nového sv ta

A dále na Št pána vrhali kameny, když úp nliv prosil* a ekl: „Pane Ježíši, p ijmi mého ducha.“
Sk 7:59* „Úp nliv prosil.“ Nebo „žádal; modlil se“.
(Svaté Písmo, P eklad nového sv ta se studijními
poznámkami, vydání z roku 2000, str. 1322)

Námitky sv dk Jehovových
Št pán Ježíše vid l ve vid ní, nejednalo se tedy o modlitbu, ale rozhovor
Ve Sk 7:55 je Št pán ve m st a má vid ní Ježíše. Celá situace za íná ve Skutcích 6:8. Podle Skutk 6:12
je Št pán p edveden p ed Sanhedrin, kde má b hem své obhajoby vid ní Krista. Co byl Sanhedrin?
Sanhedrin byl nejvyšší židovský soud. Sídlil v Jeruzalém . Tento nejvyšší soud nazývaný Velký Sanhedrin m l 71 len . V dob Ježíšovy pozemské služby k t mto 71 len m pat il i velekn z a jiní kn ží,
kte í n kdy zastávali ú ad velekn ze (takových kn ží mohlo žít sou asn n kolik, protože pod vládou
íma byl velekn z do ú adu jmenován). K Sanhedrinu také pat ili p íslušníci velekn žských rodin, starší
muži, muži, kte í byli hlavami kmen a rodin, a znalci Zákona. (Sk 4:5, 6) Tito muži byli p íslušníky sekty
farize a sekty saduce . (Sk 23:6) – Hlubší pochopení Písem, it-2 str. 719-720, Soud

Skutky 7:58 uvádí, že Št pána „vyhodili z m sta“ a „za ali na n j vrhat kameny“. Tato situace se evidentn
odehrává na zcela jiném míst – Št pán byl totiž mezitím vyhnán z m sta, z Jeruzaléma, takže jeho vid ní
Ježíše již z ejm nepokra uje. Následn je ve verši 59 kamenován, a p itom se práv modlí k Ježíši Kristu.

Vzývat (epikaleomai): „úp nliv prosit“ Pána, nebo modlit se k Pánu?
Ve Skutcích 7:59 je pro slovní obrat „úp nliv prosil“ použit tvar eckého slova epikaleomai. Výše citovaný asopis Strážná v ž k tomu uvádí:
vodní ecké slovo, e·pi·ka·le´o, v tomto kontextu znamená „obracet se, vzývat; . . . odvolat
se k autorit “. Toto slovo použil apoštol Pavel,
když
prohlásil:
„O dv ol áv ám
se
k césarovi!“ (Skutky 25:11) Vhodn toto slovo
ekládá The New English Bible, kde teme,
že Št pán k Ježíšovi „zvolal“, nebo Žilk v p eklad, kde stojí, že k Ježíšovi „volal o pomoc“.

Epikaleomai se v NZ vyskytuje 32krát – dle J.
Stronga s významem: vzývat (o pomoc, p i uctívání, p i sv dectví, rozhodování, Sk 2:21; 9:14, 21;
1Kor 1:2; 2Tm 2:22); a odvolávat se (Sk 25:11).
Epikaleomai je použito i v ím 10:13, kde PNS
uvádí:
ím 10:13, PNS Vždy „každý, kdo vzývá (tvar
eckého epikaleomai) Jehovovo jméno, bude
zachrán n“. (Citace z Joela 2:32)

Sv dkové Jehovovi používají ím 10:13 jako jeden z podklad , že Nový zákon nás má vést
k uctívání Jehovy Boha, že uctívání Jehovy Boha
je podmínkou záchrany. (Z mezi ádkového p ekladu bychom ale snadno poznali, že ím 10:13
v p vodním eckém textu mluví o vzývání Pána,
Kyrios, Ježíše.)
Št pán se zde neodvolává k Ježíšovi v podobném
smyslu jako se Pavel odvolával k césarovi, ale
prosí Ježíše: „P ijmi mého ducha.“ Je zde jasn
vid t pocit závislosti, stejn jako v ím 10:13,
a proto se jedná o vzývání i úp nlivou prosbu ve
smyslu modlitby.

Modlitba dle Strážné v že
Zbožná promluva k pravému Bohu nebo k falešným
boh m. … Modlitba je spojena se zbožnou oddaností, s d
rou, s úctou a s pocitem závislosti na
tom, komu je ur ena. R zná hebrejská a ecká slova,
jež se vztahují na modlitbu, mají nap íklad význam
prosit, žádat, vznášet prosebnou žádost, snažn , naléhav nebo úp nliv prosit, vyprošovat si, žebrat,
dožadovat se p ízn , hledat, dotazovat se a také
chválit, d kovat a žehnat. (Hlubší pochopení Písma,
it-1 str. 1234, Modlitba)
Jsou ty i základní druhy modlitby — chvála, dívzdání, prosebná žádost a úp nlivá prosba.
(Strážná v ž, 1981 4/1 str. 22 odst. 1)
Jak znázornil Ježíš ve své vzorové modlitb , zahrnují
naše prosebné žádosti v tšinou t i oblasti — prosba
o to, aby zvít zila spravedlnost, prosba o naše duchovní pot eby a prosba o naše t lesné pot eby.
(Strážná v ž, w81 4/1 str. 23 odst. 6)
Je nám
eno, abychom se modlili „každým druhem
modlitby a úp nlivé prosby“. (Ef. 6:18) Pro se krom
prosebných žádostí mluví ješt
o úp nlivých
prosbách? Protože úp nlivá prosba jde trochu dále
než prosebná žádost. Je to zvláš opravdová, vážná
modlitba, procít ná snažná prosba. Úp nlivá prosba
je definována jako „pokorná a opravdová žádost“.
V p vodním jazyku v K es anských eckých písmech se tohoto slova vždy užívá ve vztahu
k Bohu. Podtrhuje tedy skute nost, že krom vytrvalosti v modlitb je t eba, abychom ji brali opravdu váž. (Strážná v ž , 1981 4/1 str. 24 odst. 11)
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„Pane Ježíši, p ijmi mého ducha“ (Skutky 7:59)
Již citovaná Strážná v ž z roku 2005 uvedené Št pánovo zvolání vysv tluje následovn :
Když ale ve vid ní spat il vzk íšeného Ježíše, m l
zjevn pocit, že m že prosit p ímo jeho. Proto ekl:
„Pane Ježíši, p ijmi mého ducha.“ Št pán v
l, že
Ježíš dostal autoritu vzk ísit mrtvé. (Jan 5:27–29)
Žádal tedy Ježíše, aby ochránil jeho ducha neboli
životní sílu až do dne, kdy bude vzk íšen
k nesmrtelnému životu v nebesích.

Kdy se Št pán modlil
„Pane Ježíši, p ijmi mého ducha“ (Sk 7:59)?
Nikoli v Sanhedrinu (kde m l vid ní Ježíše).
Ale za m stem, když byl kamenován.

Již jsme si ukázali, že Št pán byl po vid ní Ježíše vyhnán ze Sanhedrinu, z m sta Jeruzaléma. B hem kamenování se tedy již jednalo o zcela jinou situaci, kdy jeho vid ní Pána Ježíše už nepokra ovalo.
Podle sv dk Jehovových je Ježíš Kristus první stvo enou bytostí s mnoha jmény a tituly, m.j. je to také
archand l Michael. V Písmu ale není žádná zmínka o tom, že by kdokoli sv oval sv j život, své vzk íšení,
svého ducha do rukou and la i nad ízeného and la (což je význam výrazu archand l).
Št pán, plný Ducha svatého, prosil Krista, svého Pána (nikoli archand la), aby p ijal jeho ducha. Kdo má
v moci našeho ducha? Písmo jasn mluví o tom, že náš duch je v moci Boha a že jde k Bohu.
Žalm 31:5, PNS Do tvé ruky sv uji svého ducha. Vyplatil jsi m , Jehovo, Bože pravdy.
Lukáš 23:46, PNS A Ježíš zvolal silným hlasem a ekl: „Ot e, do tvých rukou sv uji svého ducha.“
Když to do ekl, vydechl naposled.
Žalm 104:29–30, PNS Jestliže odejmeš jejich ducha, vydechnou naposled a jdou zp t do svého prachu.
30
Jestliže vyšleš svého ducha, jsou stvo eni; a obnovuješ povrch zemské p dy.
-janj-

Št pán se zde modlí k Ježíšovi a sv uje mu do rukou svého ducha – naprosto stejn jako Ježíš sv il svého
ducha do rukou Otce.

SHRNUTÍ
1) Sv dkové Jehovovi se mýlí ve svém p ekladu Skutk 7:59-60
Mezi ádkový p eklad SJ ukazuje, že v p vodním textu Nového zákona se vyskytoval pouze výraz
Kyrios (Pán). Sv dkové Jehovovi do textu Nového zákona zavedli starozákonní jméno Jehova na
základ zdroj „J“ – což jsou p eklady z p vodní
tiny (kde se nikde nevyskytuje jméno Jehova,
ale všude se vyskytuje výraz Kyrios) do novodobé hebrejštiny. P itom tyto p eklady do novodobé
hebrejštiny byl v tšinou vytvo eny mesiánskými židy (židy, kte í p ijali Ježíše Krista) s cílem ukázat
tená m, že starozákonní B h
(JHVH) je práv Pán Ježíš Kristus (viz citace ze zdroj „J“).
Skute nost, že dle SJ se Št pán ve verši 60 skute
modlil k Jehovovi, je paradoxn d kazem toho,
že je správné se modlit k Ježíšovi. Sv dkové Jehovovi totiž považují verš 60 za modlitbu. P itom
v p vodním eckém textu není jméno Jehova, ale Kyrios, tedy Pán (Ježíš). Viz stranu 2! Št pán se
tedy obrací v modlitb k Pánu (Kyrios) Ježíši, což je dob e vid t z mezi ádkového p ekladu SJ.
Mezi ádkový p eklad sv dk Jehovových krom toho ukazuje, že p vodní ecký text uplat uje adu
starozákonních pasáží o Jehovovi Bohu na Ježíše Krista (viz citace ze zdroj „J“).
2) Sv dkové Jehovovi se mýlí ve svém výkladu Skutk 7:59-60
Št pán má vid ní Ježíše v Sanhedrinu, v Jeruzalém (Sk 6:8,12; 7:55). Následn je vyhnán za m sto
(Sk 7:58), jedná se o zcela jinou situaci a jeho vid ní Ježíše již z ejm nepokra uje. Když Ježíše
„úp nliv prosí“ slovy „Pane Ježíši, p ijmi mého ducha“ a když p ed ním poklekne „Pane, nepo ítej
jim tento h ích,“ nejedná se o pouhý rozhovor ale o modlitbu.
Náš duch je v moci Boha. P esto Št pán sv uje svého ducha Ježíši Kristu.
Sv dkové Jehovovi na jedné stran v poznámce ve svém studijním p ekladu Bible ukazují, že tvar
eckého výrazu epikaleomai, který ve Sk 7:59 p ekládají jako „úp nliv prosil“, m že v p vodní
tin znamenat, že se Št pán k Ježíšovi „modlil“. Ale zárove ve Strážné v ži vyvracejí, že by Št pán mohl Ježíše uctívat. Tvar stejného eckého výrazu epikaleomai pro n ale jednozna
znamená
uctívání Jehovy Boha v ím 10:13 – i proto, že jde o citát z Joela 2:32. Mezi ádkový p eklad však
ukazuje, že i ím 10:13 se vztahuje na Ježíše Krista. Ob pasáže tedy op t sv í o uctívání Ježíše
Krista. Sv dkové Jehovovi sami svým výkladem
ím 10:13 ukazují, že epikaleomai znamená
www.rozcesti.org
„úp nliv prosit“ a „modlit se“, kdykoli se jedná
eklad nového sv ta a hebrejské verze, PDF
o pocit závislosti a uctívání. Ve Skutcích 7:59-60
Boží jméno v P ekladu nového sv ta, PDF
se Št pán tedy evidentn modlí k Ježíši Kristu.
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ÍLOHY
Svaté Písmo, P eklad nového sv ta se studijními poznámkami,
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, vydání z roku 2000, str. 1322
Mezi ádkový p eklad: The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures,
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, vydání z roku 1985; strana 556

ODKAZY
www.rozcesti.org
eklad nového sv ta a hebrejské verze

JHVH-v-PNS-HV.pdf (34 stran v PDF)

Sv dkové Jehovovi pomocí tzv. „hebrejských verzí“ dokazují, že ve svém p ekladu Nového zákona oprávn
používají Boží jméno Jehova. Dle jimi hojn citované
18
„hebrejské verze“ J je však ve Skutcích 26:15 eno Saulovi: „Jehova B h ekl: Já
jsem Ježíš, kterého pronásleduješ.“ Pro sv dkové Jehovovi nenavracejí jméno Jehova do této a dalších podobných pasáží, když jej zde používají jimi tolik prosazované
„hebrejské verze“ J17 a J18?
Boží jméno v P ekladu nového sv ta

JHVH_v_PNS_NZ.pdf (50 stran v PDF)

Sv dkové Jehovovi ve svém p ekladu Nového zákona používají 237krát Boží jméno
Jehova. Rozbor ukazuje, že ve skute nosti neexistuje žádný zdrojový text, který by dokládal, že ve výchozím eckém textu Nového zákona bylo jméno Jehova. Museli si toho
být dob e v domi i p ekladatelé ekladu nového sv ta. Ježíš Kristus by pak ale v textu
Nového zákona byl ukazován ve zcela jiném sv tle.
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Tato strana je ponechána zám rn prázdná

8

Modlil se Št pán ke Kristu?

Skutky 7:59,

eklad nového sv ta

A dále na Št pána vrhali kameny, když úp nliv prosil* a ekl: „Pane Ježíši, p ijmi mého ducha.“
Poznámka pod arou ke Sk 7:59* „Úp nliv prosil.“ Nebo „žádal; modlil se.“

Svaté Písmo, P eklad nového sv ta se studijními poznámkami,
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, vydání z roku 2000, str. 1322
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Mezi ádkový p eklad

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures,
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1985; strana 556
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