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Kdo je kdo? Velký zmatek ohledně totožnosti 

Zaníceným lidem, kteří přicházejí k vašim dveřím ve dvojicích, loajálním stoupencům Strážné věže nebo 

Jehovovým svědkům, můžete velmi pomoci, pokud jim položíte řadu přímých otázek. To jim snad umožní 

přehodnotit a opravit některé z úžasnějších věcí, které přijali (nekriticky) od svého „systému“.  

Všichni potřebujeme věrné přátele, kteří nám položí zvídavé, mírně podnětné otázky. Ty mohou sloužit jako 

páka pro potřebnou korekci našeho myšlení. Zde je to, co vám Jehovovi svědci neřeknou. (Mohlo by je 

dokonce vyděsit, kdyby to měli říci otevřeně!) Neřeknou vám, že jejich systém víry znamená, že oni (ti u 

vašich dveří) nejsou 1) svatí ve smyslu NZ, 2) zrozeni znovu, 3) součástí Kristova těla, 4) pomazaní.  

Tato téměř nikdy nepublikovaná identita sebe sama se musí považovat za jeden z nejvíce udivujících rysů 

náboženského nepochopení Písma vůbec! Ano, Jehovovi svědci u vašich dveří kladou sami sebe ve svém 

myšlení mimo meze NZ. Předpokládám, že každý ví, že NZ je adresován Kristovým následovníkům, kře-

sťanům, znovuzrozeným věřícím a světcům (svatým), členům Kristova těla. Pavel rozhodně řekl, že pokud 

někdo není pomazán, nemá Kristova ducha, nepatří Kristu, není věřící. Ježíš učinil jednoduché, kategorické 

prohlášení, že pokud se člověk nenarodí znovu, nemůže být spasen (Jan 3:3).  

Jak k tomuto udivujícímu nedorozumění dochází přibližně 7 milionů Svědků? To je založené na pasáži v 

Zjevení 7, která popisuje seznam věřících jako 144 000 v počtu vytažených z kmenů Izraele, v souvislosti s 

velkým zástupem jiných vytažených ze všech národů.. 

Důležité je pochopit, že tato část vidění ve Zjevení se zabývá lidmi, kteří „vycházejí z velkého soužení“ a 

byli očištěni touto velkou zkouškou. Poněvadž toto velké soužení (Dan 12:1; Mat 24:21) ještě nenastalo, 

bylo by nemožné si představit použití tohoto zvláštního textu pro všechny věřící z prvního století až do sou-

časnosti! Velké soužení leží v budoucnosti (pro jeho počátek nejsou žádná data známa) a bude spuštěno, 

jak řekl Ježíš, zjevením „ohavnosti zpustošení stojící tam, kde ON nemá být“ (Marek 13:14). Ježíš varoval 

své následovníky, aby uprchli se vší naléhavostí do hor, pokud žijí v Judsku. Ježíš oznámil, že zjevení ohav-

nosti je klíčovým znakem hrozícího konce věku. 

Nabádání Ježíše, aby věřící v Judsku utíkali do kopců, vylučuje ovšem jakoukoli možnost vytržení/vzkříše-

ní do nebe před velkým soužením! Nikomu nedoporučuje zamířit do kopců, pokud má být skutečná úniková 

cesta do nebe opatřena tajně se vrátivším Ježíšem! Ani Ježíš ani Pavel nevěřili, že se Ježíš vrátí ve dvou od-

dělených fázích oddělených 7 lety. Bylo by nanejvýš nemoudré spoléhat se na vytržení/vzkříšení před sou-

žením, které se teprve chystá! 

Jehovovi svědci u vašich dveří věří, uchvácením jediné pasáže popisující událost, která se ještě ani nestala, 

že existuje jen 144 000 pomazaných pravých věřících. Dále jsou přesvědčeni – ti u vašich dveří – že nejsou 

osobně součástí této zvláštní vyvolené skupiny, spíše patří k „velkému zástupu“ věřících druhé třídy (ale 

nezrození znovu!).  

Jsme konfrontováni s ohromující situací, že 7 milionů upřímných lidí si pro sebe bere úkol učit veřejnost po 

celém světě křesťanskou víru, přičemž věří, že oni sami nejsou křesťané ve smyslu NZ, jako pomazaní, zno-

vuzrození nebo část Kristova těla! Nevyjádřená fakta jsou tedy tato: “Pojďme a studujme s vámi Bibli, pře-

mluvme vás o našem učení a nakonec vás pokřtěme do Strážné věže, ale my sami nejsme v NZ definici kře-

sťanů. Pouze těch zvláštních 144 000 je. Ti zvláštní sami půjdou do nebe. Zbytek z nás bude na zemi, až 

přijde Ježíš. Pouze 144 000 povládne zemi s Ježíšem.”  

Jak neuvěřitelně bizarní to je. Signalizuje však úžasnou skutečnost, že celé, obrovské, mezinárodní bloky 

velmi upřímných a angažovaných lidských bytostí mohou být zcela zaujaty učením, které by nemohlo být 
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zakořeněné v Písmu. Nikdo v historii vážného výkladu Bible si nikdy nepředstavoval, že člověk může být 

křesťanem v biblickém smyslu, pokud není znovuzrozen, nepřijal Kristova ducha a není „svatým“ – není 

členem Kristova těla. 

Údělem všech opravdu věrných v Bibli je zdědit zemi (Mat 5:5; Zj 5:10) a žít na ní a pomáhat vládnout této 

obnovené zemi s Ježíšem, až se vrátí na zem, aby zaujal své místo na Davidově trůnu. Podle mužů a žen u 

vašich dveří, elitní skupina, 144 000 půjde do nebe. Problém je: Ježíš tam nebude! Bude na zemi. Konec-

konců neslíbil, že se vrátí?  

Další základní víra svědků Jehovových je, že druhý příchod se uskutečnil v roce 1914, neviditelně! To je 

také udivující chyba. Ježíš popsal svou budoucí parousii = příchod jako velkolepě viditelnou událost, jako 

blesk zářící od východu na západ!  

Ježíš nařídil všem svým následovníkům, aby si brali víno (symbol oslavy) a chléb přijímání "tak často, jak 

se sejdete". Svědkové Jehovovi si to jako první pletou s každoroční událostí (jako každoroční pesach židov-

ské staré smlouvy) a pak vyžadují, že pouze členové zvolené třídy 144 000 pomazaných mohou užívat přijí-

mání! Tato chyba zahrnuje nejen neporozumění významu „Pánovy večeře“, ale také přímo odmítá Ježíšovy 

jasné pokyny, aby „to činili na mou památku“. NZ církev rozhodně neomezovala Pánovu večeři přikázanou 

Ježíšem pro všechny věřící na výroční událost! Nedovolit brát přijímání znamená paušální odmítnutí a nepo-

slušnost Ježíši.  

Co uděláte, abyste se pokusili zachránit své společníky před téměř neuvěřitelnými názory víry, které se zá-

palem obhajovali? Úkol je velmi velký. A možná budete chtít také zvážit pomoc svým přátelům Mormonům, 

aby opustili své přesvědčení, že 1) Bůh byl člověk, než se stal Bohem; 2) Marie Magdaléna a Ježíš byli od-

dáni; a 3) Bůh má v současné době několik manželek. Mohou být takové názory víry zdravé? Také si myslí, 

že Jahveh je Ježíš a Elohim je BŮH!  

A když jste v tom, co děláte, abyste přesvědčili některé své přátele a známé, že Marie není „Boží matkou“? 

Pak existuje miliarda dalších lidí, kteří potřebují vaši pomoc. Spolkli ohromující výmysl, že Ježíš na kříži 

nezemřel, a že Bůh nebyl jeho Otcem, protože Bůh nemůže mít Syna. Tento ohromující soubor přesvědčení 

postihuje nějakou miliardu lidských bytostí. Možná budete také chtít pomoci přátelům kristadelfiánům, aby 

neodstraňovali z Bible celý rozměr nadpřirozeného zla. Byli učeni, aby si mysleli, že „ďábel“, „satan“ je 

lidská přirozenost! To je v podstatě nepravdivé. Démoni v Bibli mluvili a uznávali Ježíše jako Mesiáše a 

Ježíš mluvil k nim. Řecké slovo daimonia nikdy neoznačuje lidskou bytost. Nikdy neznamená duševní ne-

moc. 

Není divu, že nám Ježíš řekl, abychom se modlili: „Přijď Tvé Království“ a toužili po dni, kdy bude ďábel 

(který není vaší lidskou vlastností!) svázán „tak, aby již nemohl klamat národy“ (Zj 20:3). V současné době 

„podvádí celý svět“ (Zj 12:9). Ježíš pochyboval, zda víra přežije, až se vrátí (Luk 18: 8). Věděl, že náš lidský 

sklon věřit tomu, co je falešné, je chronická nemoc. A vzdát se falešných přesvědčení vyžaduje velký du-

chovní chirurgický zákrok. Někteří opouštějí špatnou víru jen po hodně valchování a křiku!  

Zpochybní někdo jemně Dave Hunta z The Berean Call? Jste vhodně provokováni jeho pokusem definovat 

Boha? Píše ve svém spise o Trojici, že elohim v Genesis 1:1 má význam množného čísla, a tak „doslovně 

znamená bohové“. Tak tedy „Na počátku bohové stvořili…“? Říká nám, že šéma platí v hebrejštině: „Je-

hova, náš elohim [bohové], je echad [jeden] Jehova.“  

Křesťané jsou ti, kdo poslouchají Ježíše (Heb 5:9; Jan 3:36 atd). Jsme zaneprázdněni velkým pověřením 

(Mat 28:19-20), jímž se má oznamovat „toto evangelium o Království“ všem národům (Mat 24:14)? "A pak 

[a teprve pak] přijde konec." 


