
Bratovi v Bohu, svedkovi Jehovovmu! 

Milý priatelí 
Táto knižočka bola^napísaná nie preto, aby {a napádala, 
pokorovala, či zraňovala, ale aby Ti pomohla pouvažovať. 
Had čim? 
Nad tou veľkou zmenou v Tvojom živote, že z katolíka si 
sa stal Svedkom Jehovovým či Bádateľom Písma. 
Zdá sa mi, že viem, prečo si to urobil. Pripomína ti -
pripojil sa k Svedkom Jehovovým preto, že sa ti zdalo, 
ze tam je pravda. Svojím príkladom alebo prehováraním si 
možno za sebou stiahol i ďalších - ženu , deti, susedov... 
lebo sa ti zdalo, že robíš dobre a tak to treba. Opravdu 
si robil dobre? Neviem, kto si. Možno si mladý a plný síl, 
možno máš už vlasy postriebrené. Neviem. Mech je akokoľ- -
vek, môj priateľ, treba, aby si si položil túto otázku: -
Urobil som naozaj dobre, ked som sa stal Svedkom Jehovo-
vým? 
Ako sám dobre vieš, omyl by mal za následok nedozierne 
škody na duši nielen Tvojej, ale i tých, ktorí Ti uverili. 
Tvoja zodpovednosť ja veľmi veľká. Preto treba tak vážnu 
vec ešte raz dôkladne premyslieť. Zasluhuje si to viac 
než všetko iné. Táto knižočka, ak ju vezmeš vážne, poskyt-
ne Xi dostatok skutočností, aby si si mohol na túto otázku 
zodpovedne nájsť odpove3l Mojím zámerom nebolo Ti akokoľ-
vek ublížiť, pretože každému človeku, bez ohľadu na rôz-
nosť viery, patrí úcta. Ak by ía v tejto knižočke niečo 
dotklo, vedz, že to nebolo zámerne. 

W. M. 

História Svedkov Jehovových 

Pripomeňme si najprv, keä a ako vzniklo vyznanie Svedkov 
Jehovových. Vedz, že povstalo iba nedávno. Založil ho Ame-
ričan Karol T. Russell, ktorý sa narodil r. 1852 v Allega-
ny v USA. Zomrel r. 1916. Jeho otec bol veľkoobchodník, 
presbyterián (jedna z vetví protestantizmu). Karol Russell 
dostal v detstve len základné vzdelanie. Neskôr sa vzdelá-
val ako samouk. Najprv pracoval v obchode, tak ako jeho 
otec. V 16. rokoch zmenil prvý raz vyznanie. Opustil pres-
bytariánov a stal sa kongregacionalistom - čo je iná odnož 
protestantov. Po roku sa stal zasa metodistom. Ale i to 
trvalo iba rok, pretože sa pripojil zasa k adventistom. 
Adventistit ale hlavne tá ich vrstva, ku ktorej patril K. 
Russell, očakávali príchod Krista už v r. 1874. Veci doš-
li až tak 3aleko, že ľudia prestali zbierať úrodu, zatvá-
rali dielne, predávali majetky, ako zbytočnosti v Kráíov-
stve Božom, ktoré už-už malo začať. Kea sa rok 1874 pomi-



nul a druhý príchod Krista nenastal, Ruseella napadlo, že 
Kristus predsa prišiel, ale neviditeľne. Tomuto nápadu 
prispôsobil i niektoré texty Sv. Písma a napísal brožúrku: 
"Ciel a spôsob príchodu Hášho Pána", v ktorej dokazoval, 
že Pán je prítomný na zemi už od roku 1874. Kecíže aa ne-
zhodol s Adventistami, založil vlastný list, v ktorom ší-
ril svoju náuku - Kristus j® už tu, o krátky čas sa všet-
ko prevráti a na zemi zavládne Kráľovstvo Božie. A tak 
tento mladý obchodník, považujúc sa za vyslanca B0žieho, 
založil nové náboženstvo. Ha jeho propagáciu použil 300 
tisíc dolárov - celé dedičstvo po otcovi. Počas svojho 
života získal Russell pre svoje náboženstvo asi 2 500 
prívržencov. Tri roky pred svojou smrťou ich nazval "Me-
dzinárodným združením bádateľov Biblie". 
Po smrti Karola Russella prebral vedenie Združenia Báda-
teľov Biblie v r. 1917 Jozef Franklin Rutheford (zomrel 
b t. 1942). Jeho samovôľa, veľké odchýlenie sa od náuky 
Russella, kompromitácie a zosmiešnenie sa nesplnenými „ 
proroctvami i veľké osobné ambície mali za následok, že 
sa Hnutie Bádateľov Biblie roztrieštilo na niekoľko sku-
pín. Najväčšiu z týchto skupín sa Rutheŕordovi podarilo 
udržať a v r. 1931 na zjazde v Colombo - Ohio - jej dal 
názov: Svedkovia Jehovovi 1 
Čo donútilo Rutheforda, že opustil dovtedajší názov - Bá-
datelia Biblie? Pravdepodobne to, že názov: Bádatelia 
Biblie zostal vo verejnosti skompromitov&ný udalosťami, 
spomenutými vyššie. Počítal s tým, že zmena názvu pomôže 
zamaskovať minulosť. U nás existujú až štyri smery Báda-
teľov Biblie: 
Združenie Bádateľov Biblie, 
Združenie slobodných Bádateľov Biblie, 
Svetové misijné hnutie Epifania a 
Svedkovia Jehovovi. 
Tí tvoria aj najpočetnejšiu a najaktívnejšiu skupinu. Vo 
Francúzsku existuje ešte jedna skupina, ktoré sa nazýva 
"Priatelia ľudí" a v USA ešte niekoľko iných skupín. Okrem 
spoločného princípu bádania Biblie sa tieto skupiny odli-
šujú nielen organizačne, ale i náukovo. Ako vidlä, hnutie 
Bádateľov Biblie a Svedkov Jehovových nezaložil Kristus, 
ale obyčajný človek, Američan Karol Russell. Hie je vôbec 
pravdou, čo Ti hovoriat že Svedkovia Jehovovi jestvovali 
dávno pred katolíkmi, ze boli už v časoch Starého zákona 
a že k nim patrili i tí traja mládenci, vhodení do ohni-
vej pece, tak isto i Apoštoli. Hie je pravdou, že Nero pá-
lil Svedkov Jehovových vo svojich rímsach záhradách. To 
všetko je nepravda! Svedkovia Jehovovi neexistovali pred 
Russellom. To on ich založil a názov dostalo ich hnutie 
dokonca až po jeho smrti v r. 1931. 
Tento pôvod od K. Russella je pre vodcov Svedkov Jehovo-
vých dosť kompromitujúci a preto sa držia toho, že naj-
lepšie o svojom americkom zakladateľovi nehovoriť a viet-
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kými spôsobmi hľadať zväzky s postavami spred tisíc rokov -
BO spravodlivým Ábelom, patriarchami a prorokmi i s Kristom, 
Je to daromná námaha. Svedkovia Jehovovi majú svoj pôvod v 
Amerike. Svoje hlavné sídlo majú v Brooklyne, tam, kde 

* vznikli - a nemajú nič spoločného ani so Svätou Bernou, ani 
s prorokmi Starého zákona, ani s Kristom, ako zakladatelom. 

Aký záver sa nám z toho ukazuje? 
Si čestným človekom! Obraciam sa teda na tvoj správny úsu-
dok. Povedz, môže byť pravdivá viera, ktorá povstala 1900 
rokov po Kristu i po Apoštoloch a ktorú nezaložil Kristus, 
ale obyčajný človek? Myslel si na to niekedy? Aká je to^ 
viera? Či opravdu vychádza zo Svätého Písma, ako hlásajú 
Svedkovia Jehovovi? To bude predmetom dalších úvah, ktoré 
povedieme s Písmom svätým v rukách. 

Učenie Svedkov Jehovových vo svetle sv. Písma 
M e n o B_o_ž_i_e 

Svedkovia Jehovovi uvažujú takto: Každá vec na svete má 
svoj názov, každý človek má meno. 5i iba Pán Boh by bol 
bez mena? Nie, hovoria, Boh má tiež meno, ktoré znie: 
"Jehovoa". A co viac, tvrdiat že kto nevzýva Boha pod tým-
to menom, nebude spasený. Vyčítajú tiež katolíckej Cirkvi, 
že kňazi nehovoria Iu3om nie o tomto mene. Kristus - ho-
voria - nám kázal v modlitbe "Otče náš" prosiť "posväť 
sa meno Tvoje". Ako si však môžu ľudia ctiť meno Božie, 
ak im nikto o mene "Jehova" nič nehovorí. Čo o tom súdiť? 

Meno_Boha_v_Starom_zákone 

Iba Boh nemal meno? - pýtajú sa Svedkovia Jehovovi. Mená 
sú nutné len tam, kde je množstvo. Osobné meno mohlo byť 
potrebné v Starom zákone pre odlíšenie pravého Boha od po-
hanských bohov a božstiev. V tých časoch totiž každý národ 
cítil svojho vlastného Boha a nazýval ho nejakým menom. 
Pravdepodobne preto, má Boh v Starom zákone meno. Toto však 
znie "Jahve" a nie "Jehova". 
Meno,"JAHVE" - znamená "Ten, ktorý je" - "Jestvujúci". 
Meno '.'Jahve" je zaznamenané v knihe Exodus - (3, 14) i na 
mnohých iných miestaoh Starého zákona. Toto meno bolo pre-
ložené do latinčiny ako "Dominus", do gréčtiny: "Kýrios", 
do slovenčiny "Pán" atd. Židia poznali toto Meno, ale z 
veľkej úcty k Bohu nevyslovovali meno "Jahve" už stáročia 
pred Kristom a nevyslovujú ho až podnes. Miesto neho po-
užívajú meno, ktorá znamená "Pán". 
Meno "Jehova" Židia nepoznajú a nepoznal ho ani Mojžiš, 
ani proroci.-Vzniklo totiž až v 13. storočí v dôsledku 

r 
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nesprávneho čítania hebrejských textov. (Ak neveríš, pozri 
Bi Biblická encyklopédiu, I. diel, vydanú v r. 1960 - v 
poľštine, vyd. Sv. Vojtecha), i 

Pán Ježiš sa nedržal tohto starozákonného mena Božieho. Na-
učil nás volať Boha " O t e c "s "Vy sa však máte takto mod-
liť: Otče náš..." (Mt 6, 9). V tomto mene a nie v mene "Je-
hova" nám kázal krstiť: (Mt 28, 193 Mt 2, 8, 19) - "ChoSte 
teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna 
i Ducha Svätého". 
Kristus nám nielen prikázal volať Boha Otcomt ale i sám sa 
k Nemu týmto najsladším menom obracia. "A Ježiš pozdvihol 
oči k neba a hovoril: Otče, äakujem Ti, že si ma vypočul." 
(Jn 2, 3, 46) a iné. Týmto menomt ktoré nám Ježiš ukázal, 
nebolo meno Jahve, ktoré ľudia uz poznali. Bolo ním meno 
"Otec". A Kristus nás naučil hovoriť: Otče... posväť sa me-
no Tvoje. Nešlo mu o meno Jahve, lež o to, aby ľudia milo-
vali Boha ako Otca. 

Vykúpenie v Mene Ježišovom 

Tvrdenie Svedkov Jehovových, že "kto nevzýva Boha pod me-
nom "JEHOVA" nebude spasený"- je úplne bludné. V písme sv. 
Nového zákona je vykúpenie skrze Meno Ježiša Krista. "A v 
nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena da-
ného ľu3om, v ktorom máme byť spasení". (Sk 4 , 12). 
"... každý, čo v neho verí, pre jeho meno dosiahne odpuste-
nie hriftchov" (Sk 10, 43). 
"Porodí Syna, a dáš mu meno Ježiš, lebo on oslobodí svoj 
ľud od jeho hriechov" (Mt 1, 21). Svedkovia Jehovovi na to 
odpovedajú, že ogravdu najvyšším menom pod nebom (teda na 
Zemi) Je meno Ježiš, ale v nebi je najvyšším menom Jehova 
a po sude bude toto meno najviac ctené i na Zemi. 
Toto tvrdenie je v rozpore so Sv. Písmom, kde sa hovorí, 
že meno Ježiš bude najvyšším i v živote večnom(Efez 1, 2, 
0-21 - "Ponad všetko kniežatstvo, moc a silu a panstvo a 
nad každú hodnosť v tomto svete, ale i v budúcom", 

^22Í:22iä_5Ú_8vedkami_Ježiša 

Kresťania majú byť svedkami Ježiša Krista, nie svedkami 
Jehovovými. Ve3 sám Pán Ježiš to výrazne povedal Apošto-
lom: "Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré 
Otec ponechal vo vlastnej moci, ale vám sa dostane sily 
tým, ze na vás zoBtúpi Duch Svätý a budete mi svedkami v 
Jeruzaleme a v celom Judsku i v Samárii a až do konca sveta" 
(Sk 1, 8). 
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Svätý Pavol celý život ohlasoval meno Ježiša Krista a nie 
"Jehovu". A o mene Ježišovom písal takto: "Preto ho Pán 
vysoko povýšil a daroval mu meno ponad všetky iné mená, aby 

. sa v mene Ježiša zohlo každé koleno na nebi, na zemi a v 
podsvetí..." (Pil 2, 9). 
Prikazuje robiť všetko nie menom Jehovovým, ale v mene Je-
žiša Krista: "A čokoľvek činíte slovom, alebo skutkom, 
všetko čiňte v mene Pána Ježiša Krista, vaaky vzdávajúc 
Bohu Otcu jeho prostredníctvom!" (Kol 3, 17). 
0 sebe sv. Pavol povedal: "Nepokladal som za vhodné vedieť 
niečo medzi vami okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného". 
(Kor 2, 2). 
Nikde nie je ani slovo o Jehovovi! Ako je to vzdialené od 
toho, čo ohlasujú Svedkovia Jehovovi. Vari to nevidíš? 

J_e_ž_i_š K_r_i_s_t_u_s 

Učenie Svedkov Jehovových o Ježišovi Kristovi možno takto 
zhrnúť: 
- pre naše vykúpenie sa nestala človekom druhá Božská oso-

ba, ale Michal Archanjel, zvaný tiež Logos alebo Slovo; 
- Kristus nie je pravým Bohom, ale je iba prvým stvorením; 
- po svojej smrti'vstal Kristus z mŕtvych, ale bez tela -

a takto vstúpil do neba; 
- Kristus už prišiel na svet druhýkrát, ale zatiaľ nevidi-

teľným spôsobom. Stalo sa to v r. 1874 alebo 1914. 
K tomuto možno povedať tolko: 
Takýto Kristus nemá nič spoločného s Kristom Evanjelia. 
To je niekto úplne iný. Evanjelium a celé kresťanstvo ta-
kéhoto Krista nepoznajú - to je výmysel Karola Russella. 
Z pravého Krista zostalo iba menOj, je to akási nová bytosť. 
Je to smutné učenie! Len si spomeň, aká radosť zachváti 
srdce na Štedrý večer! Podľa tohto učenia neprišiel na svet 
Syn Boží, ale obyčajné stvorenie. Rovnako zbytogne oslavu-
jú ľudia i Veľkú noc a radujú sa z Kristovho zmŕtvychvsta-
nia. Podľa Svedkov Jehovových skutočné zmŕtvychvstanie sa 
neuskutočnilo. Vzali Ti Krista, ktorého si veril, v ktorého 
verili Tvoji rodičia a v ktorého verí toľko ľudí - a kážu 
Ti veriť v akéhosi ducha, ktorý sa stal človekom a potom 
opäť duchom. 

K_R_í_S_T_U_S__a_Michal_Archan4el 

Rozoberme si vo svetle sv. Písma tvrdenie Svedkov Jehovo-
vých, ktorí odvolávajúc sa na Apokalypsu tvrdia, že Kris-
tus a Michal Archanjel - slovot tú totožné. 
Predovšetkým treba zdôrazniť, ze Kristus a Archanjel Mi-
chal - to sú dve úplne odlišné postavy. 



Spomenutý úryvok z Apokalypsy znie (Ap 12, 7 a 10): " A 
povstal boj na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti 
drakovi a drak a jeho-anjeli bojovali, ale nevydržali... 
Nato som počul mohutný hlas v nebi volať: Teraz nastalo 
spasenie i moc i královstvo nášho Boha a vláda jeho Po-
mazaného". Z textu je jasné, že Michal a anjeli bojujú 
so Satanom a Boh a jeho Pomazaný - Kristus triumfujú. 
Inými slovami - Michal Archanjel so svojimi sv. Anjelmi 
bojuje v priebehu čias za triumf Boha a jeho Syna - Krista. 
Tak isto i prorok Daniel veľakrát hovorí o Michalovi Archan-
jelovi, ako o kniežati Anjelov (Dan 10, 21 a Dan 12, 1) -
ale nikdy ho nestotožňuje so synom Božím. Apoštol Júda Ta-
deáš hovorí vo svojom liste zvlášť o Michalovi Archanjelo-
vi a zvlášť o "Pánovi našom Ježišovi Kristovi": (Jud 1, 9 
a 1, 4). 

Bohom_bolo_Slovo_a_stalo_sa_Telom 

"Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Bohom bolo 
to Slovo". (Jn 1, 1). 
"A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme 
videli jeho slávu, akú má Jednorodený od Otca, plný milosti 
a pravdy". (Jn 1, 14). 
Touto citáciou zo sv. Písma môžeme i zhrnúť pravú náuku o 
Ježišovi Kristovi. Syn Boží bol od počiatku pravým Bohom -
a nie cherubom, či Michalom Archanjelom. Syn Boží je tou 
istou osobou, ako Otec, ktorý ho Brodil od večnosti"Pred 
všetkými vekmi". Je však pravým Bohom, má tú istá božskú 
odstatú i ke3 je - čo do osoby iný. V určitom čase sa stal 
lovekom:"A Slovo sa stalo telom..." - neprestal byť Bohom, 
vzal bí však prirodzenosť ľudskú,- ako druhú, veľa božskej 
prirodzenosti, ktorú má od večnosti. V tejto ľudskej pri-
rodzenosti ho videli apoštoli a iní ľudia, ale nie ako o-
byčajného človeka, ale videli... slávu, akú má Jednorode-
ný od Otca". Čiže ako opravdivého Syna Božieho a Boha, pre-
to apoštol Tomáš mu hovorí bez váhania: "Pán môj a Boh môj" 
(Jn 2 0, 2 8). 

Keäže spomenuté citáty jasne popierajú náuku Svedkov, 
vieš, brat môj, čo robia? Kážu písať slovo "Bohom bolo 
Slovo" s malým písmenom b, alebo pridávajú k textu sv. 
Písma slovo "akoby" - "akoby Bohom bolo Sl«vo". Teda k ta-
kýmto priestupkom voči sv. Písmu sa musí uchyľovať toto 
učenie? Nevidíš to brat môj? 
Podobne sa snažia zmeniť význam vyznania apoštola Tomáša. 
Hovoria, že^ to bol iba vzdych k Bohu, výkrik údivu pri po-
hľade na zmŕtvychvstalého Krista, ako keby povedal: "ó 
môj Bože!" 
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Úskok rovnako nepoctiví, ako aj neskutočný. Evanjelium to-
tiž jaBne hovorí: "Odpovedal mu Tomáš: "Pán môj a Boh môj" 
(Jn 2 0,2 8). Bola to teda odpoved a nie výkrik údivu. Od-
povedal Ježišovi tým, že vyznal jeho božstvo. To je äal-
sia pohroma doktríny Svedkov a o jeden príklad viac, ako 
nacičhodné zachádzajú ao Svätým Písmom. Ha tomto mieste by 
bolo možné Bkončiť celú diskusiu so Svedkami na tému: Ježiš 
Kristus. Čokoľvek totiž ešte povedia, je takto isto pozna-
čené svojvôľou a nedostatkom úcty k sv. Písmu. Predsa však 
pre Teba, môj priateľ, aby aom Ti pomohol spoznať blud, do-
dám ešte niekoľko myšlienok a svedectiev sv. Písma, ktoré 
dokazujú, že Kristus nebol stvorením, ale pravým Bohom, 
rovnako pred svojim zrodením v ľudskom tele, ako aj potom, 
i teraz, alebo - "Ježiš Kristus včera i dnes, ten istý i 
naveky!" (Židom 13, 8). 

Z_r_o_d_e_n_^_. nie s_t_v_o_r_e_n_ý 

Vezmi do úvahy, že Sv. Písmo nikde nehovorí, že Kristus 
bol stvorený alebo, že je stvorením. Miesto toho stále 
opakuje: "Jednorodený", "zrodený". Kedy, ktorému anjelo-
vi povedal Boh: "Syn môj si ty, ja som ťa dnes zrodil". 
(Židom 1, 5P). 
Fodobne i v tom výreze, ktorý chceli Svedkovia obrátiť vo 
svoj prospech "On je obraz néviditeľného Boha, prvopočia-
tok všetkého stvorenia". (Kolfl, _15)» 
Vo verši 18 - "prvorodený z mŕtvych". Teda nie prvostvo-
rený, ale prvorodený - čiže zrodený prv, než povstalo aké-
koľvek stvorenie a nie "prvý medzi stvoreniami", ako vy-
Bvetľujú Svedkovia Jehovovi, 

S_2J2_2J2 

Písmo sv. tvrdí, že Kristus je Jednorodený syn B0ží (Jn 1, 
18), je preto tak, ako Otec, ktorý ho zrodil - Bohom. 
Taký je všeobecný poriadok - človek rodí - človeka, zviera 
rodí zviera, ryba rybu. Otcovstvo totiž spočíva v odovzdá-
vaní vlastnej prirodzenosti svojmu dieťaťu - synovi. Sy-
novstvo zase - v prijatí prirodzenosti, ktorú má otec. 
Pravdu, skutočnosť B0žia prevyšuje náš pozemský Bpôsob 
chápania vecí, Keá hovoríme o Bohu^ máme dočinenia s by-
tosťou čisté duchovnou, večnou a dokonalou. Spomínaný 
princíp platí však i tu. Syn je tej istej podstaty ako 
otec. Písmo Sv. tvrdí, že Kristus je zrodený z Otca, je 
tej istej podstaty, ako Otec - je teda pravým Bohom, ako 
je pravým Bohom Otec, ktorý ho srodil. 
Karol Eusaell však vysvetľuje svojsky výraz "jednorodený". 
Tvrdí, že PÍBmo Sv. preto hovorí o Jednorodenom, či Prvo-
rodenom, lebo iba jeho samého (ako Slovo či cheruba Mi-
chala" stvoril Boh sám, bezprostredne. Všetko ostatné 
stvoril potom prostredníctvom "Btvoreného Slova". Ak Písmo 
Sv. hovorí, že Syn Boží Je "zrodený" - ako potom možno 
tvrdiť, že to nie Je\"zrodený" ale "stvorený"? 
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Tu méä 3alší príklad toho, ako je možné prekrucovať a fal-
šovať ev. Písmo, aby hovorilo tak, ako ty bhceli a ako si 
prajú Svedkovia Jehovovi, A toto má byť "bádaním" BV. PÍBtna? 

_íÍ£Uo_vš e t _b t vorené 

Ak úprimne hľadáš gravdu, môžeš už z naBledujúcich BIOV 
Evanjelia poznať, ze Russell nemá pravdu, ak tvrdí, že 
Slovo bolo stvorené! "Skrze neho povstalo všetko, a bez ne-
ho nepovstalo nič z toho, čo povstalo". (Jn 1, 3). Uprostred 
stvorení nie je ani jedno, ktoré by nebolo stvorené skrze 
Slovo - ani jedno! Písmo ev. nerobí žiadnu výnimku. Tvrdí 
absolútne všetko, čo je stvorené. Je stvorené skrze Slovo. 
Logicky potom - Slovo nemohlo byť stvorené, nie je stvore-
ním. Je teda pravým Bohom. Dodajme ešte, že žiadne stvore-
nie nemôže stvoriť, iba sám Boh má túto moc. Ak sa "všetko 
stalo" skrze Večné Slovo, znamená to, že Slovp má moc stvo-
riť - je teda pravým Bohom. 

KrietuB čo do prirodzenosti je jednotný s Otcom, je teda 
pravým Bohom. Behom života to zdôraznil veľakrát (ohľadu-
plne, ale dostatočne jasne), že čo do moci, práva e hodnes-
ti - je rovný s Otcom, hoc menší vo svojom človečenstve. 
Hla, niekoľko Jeho výrokov, z ktorých si urob závery sám: 
MMôj otec doteraz pracuje a tak i ja pracujem! Preto sp 
Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže rušil 
sobotu, ale aj Boha nazýval svojim Otcom, a tak sa robil 
rovným Bohu" (Jn 5, 17, 16). Tak to porozumeli i Židia, ku 
ktorým hovoril, alebo: "Pretože Otec miluje Syna a ukazuje 
mu všetko, čo sám robí, a ešte väčsi§ diela mu ukáže na va-
še zadivenie. Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak 
ej Syn oživuje, ktorých chce". (Jn 5> 2 0, 21). 
Kriesiť mŕtvych a vracať im život môže iba Eoh, a ten, komu 
Boh toto poskytne. Kristus však život dáva tomu, "komu choe". 
Teda nie mocou, akú má Otec a Bpolu B ním. 
... aby 

si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. Kto si 
nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho posle.i". (Jn 5, 22-
23). 
Vidíš brat? Kristus tvrdí, že mu patrí tá iBté česť, ako 
Otcovi; toto by nemohlo o sebe tvrdiť žiadne stvorenie! 
To by bolo bláznovstvom a bohorúhačstvom! 
Pri inej príležitosti Kristus o sebe povedal: "Ja a Otec 
Brne jedno". (Jn 10, 30). že tu nejde o "moráínu" jednotu, 
ekoby nám rád nahovoril Russell, ale o jednotu Božskej pri-
rodzenosti, svedčí i reakcia Židov. Čítaj 3alej:"židia zno-
vu poznášali kamene, aby ho ukameňovali... pre rúhanie, pre-
tože ty, hoci si len človek, robíš sa Bohom". (Jn 10, 31-33) 
i dalej. 
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Dobre Zidia vedwli, že Ba Kristus vyááva za rovného Bohu. 
Za^nejaké "morálne" zjednotenie s Bohom by ho nechceli ka-
meňovať! 
A ani tieto Kristove slová Ti nič nehovoria? "Tak dlho 
som s Vami Filip, a nepoznáš ma? Kto mna vidí, vidí aj 
Otca" a 3alej: "Neveril, že ja som v Otcovi a Otec vo 
mne?" (Jn 14, 9-10). 
Vidíš priateľ, že nie je možné poprieť - z čítania uve-„ 
dených textov a ešte mnoho iných - že sa Kristus stotožňu-
je s Otcom. Prečo? Lebo je s Otcom Jediným Bohom - hoci od 
Otca rôzn^ v Osobe. Podobných textov je priveľa, aby sa o 
tom dalo co i len pochybovať. 

Kristus bol odsúdený a zomrel na kríži práve za to, že sa 
vydával a považoval za pravého Sjna Božieho a teda za Boha. 
Sitaj pozorne: "... a najvyšší kňaz mu povedal: "Zapri-
sahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Me-
siáš, Syn Boží!" Ježiš mu odpovedal: "Tak Je, ako si pove-
dal. Ba hovorím vám: Odteraz budete vidieť Syna človeka 
sedieť na pravici Moci a prichádzať na oblakoch nebeských". 
Vtedy si najvyšší kňaz roztrhol rúcho a povedal: "Rúhal 
sa!"... (Mt 2 6, 63-66). 
Ako vysvetlíš toto zvolanie najvyššieho kňaza - "Rúhal sa!"? 
i výrok smrti, vynesený nad Kristom? Predsa za adoptované-
ho Syna Božieho sa mohol považovať každý zbožný Izraelita. 
Ale Kristus a ani jeho sudcovia nemysleli na žiadne "adop-
tované synovstvo", aké mu pripisuje Karol Russell. Syn Bo-
ží - v ústach Kristových i v otázke veľkňaza znamenal pravé-
ho Syna Božieho - teda Boha! Odtiaľ teda obvinenie z rúha-
nia sa a tak isto i vynesený rozsudok - výrok smrti. Kris-
tus nepopieral mienku súdu. Naopak, prijatím výroku potvr-
dzuje túto pravdu a za ňu zomiera. Mohol by vôbec podstú-
piť smrť za nepravdu? 

Prvý -l.BQgledný 

Že je Kristus pravým Bohom, vyplýva i z textu Apokalypsy: 
"Ja som Alfa a Omega, Prvý a P0sledný, Začiatok a Koniec." 
(Ap 22, 13). 
Ak práve v tomto vidia Svedkovia popretie B0žstva Kristov-
ho, tvrdiac, že "Prvý a Posledný" hovorí o stvoreniach, 
tak zle poznajú sv. Písmo. Práve tento výraz je a t r i -
b ú t o m Boha. Boh takto hovorí o sebe i v Starom záko-
ne u proroka Izaiáša ^porovnaj Iz 41, 4 ) : "Ja, Jahve, prvý 
a ten istý, i posledný som". Ďalej: Takto hovorí Jahve, 
kráľ Izraelov, Vykupiteľ Jeho, Pán zástupov: "Ja som prvý 
a ja som posledný, okrem mňa nieto Boha". (Iz 44, 6) a to 
isté (Iz 48, 12): "Ja som to, ja prvý a ja aj posledný." 
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Kristus dobre poznal tieto výroky B0žie. Preto tým, že 
tieto elové hovorí o sebe, označuje sa za pravého Boha. 
Keby bol iba "akoby Bohomľ w mohol by o sebe takto ho-
voriť! Iné svedectvá: (Kol 2, 9): "Veä v Hom sídli pod-
statne celé plnosť Božstva". 
V biblickom jazyku "plnosť" - označuje plnosť bez zbytku, 
íažko nájsť jasnejšie potvrdenie Božstva Kristovho, ako to 
podávajú texty sv. Písma. Pre tvrdenie "akoby Boh" niet tu 
predsa vôbec miesto! 
Všimol si si tento výrok sv. Písma? (Jn 5, 2 0 a 2 1 ). 
s malým písmenom b, ale je pravým Bohom v plnosti tohto 
slova. Premýšľaj o tom, brat a snaž sa poctivo nájsť i 
svoju odpove3 - a nájdeš pravého Krista, ktorého si stra-
til. 

Svedkovia Jehovovi sa zhodujú v tom, že Kristus zomrel. 
Tvrdia však, že nezomrel na kríži^ ale na stĺpe, či akom-
si kole. Je to v protirečení so všetkými výrokmi Evanje-
lia, apoštolov a priamych svedkov ukrižovania. Prieči sa 
to i hostórii, lebo v tých časoch Rimania popravovali od-
súdencov len na drevených krížoch, nie na stĺpoch. 
Ak sv. Peter tvrdí, že Kristus bol zavesený na drevo, ne-
tvrdí tým, že bol zavesený na stlg, tobôž kôl! Prečo sa 
Svedkovia Jehovovi od Ruthefordovych čias stali nepriateľ-
mi Kristovho kríža - nevieme. Prví kresťania zanechali na 
Stenách katakômb veľa znakov sv. Kríža, kríž sa stal sym-
bolom viery a znakom hrdinstva. Svedkovia však kríž za-
vrhli a Btali sa jeho nepria-teľmi! Sú ešte vôbeo kresťanmi? 

J2evstal_z_mŕtv£ch 

Svedkovia Jehovovi učia, že Kristus po svojej smrti vstal 
z mŕtvych bez tela! - iba ako duch. Hovoria, že "obetoval 
svoje človečenstvo ako výkupné za nás, a pretože jeho obe-
ta bola prijatá, bol vzkriesený, ale už nie ako človek, 
ale ako duch." Priznávajú síce, že sa potom počas 40 dní 
ukazoval učeníkom s prebitými rukami, nohami i bokom. Po-
dľa nich Ba to dialo tak, že sa "duch zhmotňoval", čiže 
priberal si akési umelé telo, ktoré si stvoril spolu i 
so šatami vždy predtým, ako sa učeníkom chcel ukázať! Ke3 
sa však od nich vzdialil, toto umelé telo sa rozložilo na 
"prvky" a rozplývalo sa v ovzduší... 
Čím dokládajú svoje vtrdenia? 
Odjoved na túto otázku dáva Rutheford takto; 
"Môžeme si byť istí, že Kristus nevstal z mŕtvych vo svo-
jom ľudskom tele, ve3 prvý i druhý raz sa ukázal učeníkom, 
ked boli dvere zavreté. S ľudským telom by nemohol cez ne 
prejsť." Má toto rozumkovanie dajakú logiku? Kristus ako 
Slovo stvoril nebo i Zem (Jn 1, 3, 10),premenil vodu na 
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víno (Jn 6, 13), kriesil mŕtvych (Jn 11, 17), utíšil búrku 
na mori, uzdravoval malomocných a slepých. Podľa Ruthe-
forda si mohol hocikedy stvoriť telo i šaty, ale nebol 
schopný - podľa Rutheforda - vojsť s telom cez zamknuté 

* dvere! Dodajme ešte, že po zmŕtvychvstaní bolo jeho te-
lo oslávené a nepodliehalo fyzikálnym zákonom. 

Ale_ich_oči_boli_zastrené?.t. 

Ha podporu svojho tvrdenia, že Kristus vstal zmŕtvych bez 
tela - ako duch, a že si godľa potreby vytváral umelé te-
lo - Svedkovia dôvodnia, ze Mária Magdalénami učeníci, 
putujúci do Emauz ho nepoznali ihned, ale až po nejakom 
čase. "Keby mal Kristus, vlastné telo, tak by ho predsa 
poznali okamžite" - dôvodnia. Či si si pozorne prečítal^ 
co o tom hovorí Evanjelium?... ich očiam však bolo zabráne-
né, takže ho nepoznali. (Lk 2 4,15 a 16). Sv. Písmo 3alej 
hovorí, že to bolo pre ich pochybovanie a smútok. Potom ho 
však spoznali, rovnako, ako i Mária Magdaléna, ke3 zvolala: 
"Rabboni!" - Majster! (Jn 2 0,16). Podobne i (Lk 2 4,37): 
"Ale oni sa naľakali a prestrašení si mysleli, že vidia du-
cha". A 3alej si dobre všimni, čo potom robí Kristus. Ak 
by opravdu vstal ako duch, prečo by sa potom snažil pre-
sviedčať Apoštolov, že duchom nie je? Že má to isté telo, 
ktoré bolo umučené a pochované? Presviedča ich o tom nie-
len slovami, ale aj im káže dotýkať sa jeho rúk a nôh. 
Žiada si tiež jedlo a zje ho pred ich očami! A neveria-
cemu Tomášovi káže, aby vložil prsty do Jeho rán a ruku 
do Jeho boku! Apoštoli uverili - a poznali! 
Keby Kristus nevstal z mŕtvych vo vlastnom tele, toto jeho 
ionanie by bolo iba akousi komédiou. Bol by to akýsi ne-
zmyselný podvod. Ve3 ako to aj inak nazvať - vstať z mŕt-
vych ako duch a potom iných presviedčať, že má to isté 
telo, ktoré bolo ukrižované na kríži? Bie je bláznovstvom 
takéto čosi prisudzovať Kristovi? Či to bratt nevidíš? Máš 
ogäť o jeden dôvod viac, ako sa presvedčiť, ze Russellovo 
učenie a učenie Svedkov Jehovových sa nezhoduje so Sv. 
Písmom. 

ZsiiY^chvgtauie_-_bez_tela? 

Už samotné toto spojenie nedáva zinysel. Ve3 v tom je i pod-
stata zmŕtvychvstania, že ktosi, kto bol mŕtvy, vstane z 
hrobu - so živým telom,^ktoré bolo predtým mŕtve. Už i sa-
motný názov - vstať z mŕtvych ukazuje na to, že z hrobu 
vstane živé to, čo bolo- predtým mŕtve - teda te^o. To ono 
ležalo v hrobe a nie duch. Ak telo nevstane z mrtvycb — 
o akom zmŕtvychvstaní sa dá hovoriť? 
Ak Kristus vstal z mŕtvych bez tela -kto to vlastne vyšiel 
z hrobu? Nie telo, nie duša (ktorú Svedkovia Jehovovi vô-
bec neuznávajú)- tak pojom čo vlastne? Ak je tomu tak, te-
da sa nedá hovoriť o zmŕtvychvstaní - povstaní tej istej 
bytosti zo smrti k životu, ako tomu bolo napríklad u Laza-
ra. Vieš, aké by z toho vyplývali dôsledky? 
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"A ak Kristus nevstal z mŕtvych, márne Je naše kázanie, 
márna Je aj naša viera. Zistilo by sa, že sme falošní 
svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohy, že zkrie-
sil Krista, ktorého nevzkriesil, ak totiž mŕtvi nevstáva-
jú. Ak mŕtvi nevstávajú,,ani Kristus nevstal z mŕtvych. 
A ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna Je naša viera, lebo 
ste ešte vždy vo svojich hriechoch! 
Vtedy aj tí, čo v Kristu zosnuli, zahynuli." (Kor 15, 14-
18). 
Následky sú teda hlboké a obrovské, ale Russell ani Ruthe-
ford ich nevideli. 

Kde_ie_telo? 

Čo sa stalo s telom Kristovým, ktoré bolo uložené v hrobe? 
Ve3 ani ženy, ani apoštoli v otvorenom hrobe telo nenašli. 
Na túto otázku odpovedá Russell doslovne takto: "Telo Kris-
tovo sa alebo rozplynulo, alebo ho Boh ukryl na neznámom 
mieste na počiatku vykúpenia". 
Rutheford tvrdí, že ho Boh ukryl, aby ho cez tisícročie 
vystavil na obdiv. Viem, že často čítaš Sv. Písmo. Povedz 
mi, kde si v ňom našiel čo i len náznak o ukrytí tela 
Kristovho, alebo o j§ho "rozplynutí"? A ak sa o tom Sv. 
Písmo ani len nezmienuje, akým právom môže niekto takto 
fantazírovať? Máš zasa o dôvod viac vidieť, ako 3aleko sa 
vzdialila náuka Svedkov Jehovových o Kristovi - od Sv. 
Písma. Je to púhy ľudský výmysel plný nezrelosti. 

Karol Russell oznámil, že Kristus už prišiel na zem po 
druhý raz - "zatial neviditeľným spôsobom". Malo sa to 
stať v r. 187$, alebo podľa dnešných Svedkov v r. 1914 -
presne 1. oktobra. Lebo tak mali ukazovať výpočty z pro-
roctiev. Možno, nevieš, že Russell prišiel na myšlienku, 
že Kristus,vstal z mŕtvych bez tela - ako duch - vtedy, 
ke3 1. oktobra 1874 mu proroctvo o jeho návrate nevyšlo! 
Preto Russell si našiel vysvetlenie: "Kristus prišiel ne-
viditeľnej" K tomu však bolo potrebné, aby vstal ako duch, 
vstúpil do neba - ako duch, predstierajúc učeníkom, že má 
telo, a zasa prísť na Zem neviditeľne - tiež ako duch. Tak 
je možné hlásať teraz, že je už na Zemi, ale ako duch, a 
tak niet divu, že ho nik nevidí. Všetko je to na dlhé lakte, 
len aby nemuseli priznať omyl, z ktorého vyšlo celé hnutie 
Bádateľov Biblie a Svedkov Jehovových. Ve3 ak by niekto 
prišiel za tebou s tým, že sa Kristus vrátil na Zem na-
príklad predvčerom r uveril by si mu, i keby svoje tvr-
denie nemohol nijako dokázať? Asi nie. Prečo potom máš 
veriť tvrdeniu Russellovmu, že Kristus prišiel v r. 1874, 
či v r. 

1914 — ve3 toto tvrdenie nie je možné ničím dolo-
žiť! Dodajme, že Sv. Písmo nevie nič o takomto "Neviditeľ-
nom príchode?'Kristovom. Naopak, dôrazne pripomína, že 
druhy príchod Krista bude zjavný, viditeľný všetkým: "Lebo-



ako blesk zažiari na východe a zasvieti až po západ, ta-
ký bude aj príchod Syna človeka". (Mt 2 4,27). 
Teda iné je učenie Sv. Písma a niečo úplne iné ho tvrdia 
Russell, Rutheŕord a s nimi i Svedkovia Jehovovi. So si o 
tom myslieť? 
Ve3 ide o vážnu veci... 

Svedkovia Jehovovi neuznávajú Božiu existenciu vo Sv. Tro-
jici, lebo údajne o tom nie je nič vo Sv. Písme, dokonca 
tvrdia, že tento pojem je "vypožičaný z pohanských nábo-
ženstiev". Tvrdia tiež, že to odporuje rozumu. V ich učení 
niet pre túto zjavenú pravdu Božiu žiadneho miesta. Syn Bo-
ží je iba stvorením a Svätý Duch - je ina "Božou energiou", 
"Božou Mocou", a nie Božskou OBobou. 
äussell si dokonca nedal ani tú námahu, aby preštudoval a 
poznal učenie Cirkvi o tejto základnej pravde kresťanstva. 
Podľa neho - a takto opakujú Svedkovia až do dnešných čias -
že "Trojica - to sú traja bohovia v jednej osobe", zatiaľ 
čo Cirkev učí inak, že je jeden Boh, ale v troch Osobách. 
Teda sú tri Božské Osoby v jednej Božskej Bytosti, v jedi-
nom Bohu. 
Je to Tajomstvo, ktoré neprebáda žiaden stvorený ro2um. To-
to tgjomgtvo nám zjavil sám Boht aby sme už tu na Zemi mali 
aspoň poňatie o Nekonečnosti Božej. 

Jí ̂ S^an sk^c h _n áb o ž e n at iey? 

Pretože toto tajomstvo prevyšuje ľudský rozum, nemohlo byť 
prevzaté z pohanských náboženstiev, ktoré sú iba ľudským die-
lom. Existujú v nich trojice, pätice, či celé spoločenstvá 
bohov a božstiev, chápaných v podobnosti s ľu3mi, ale v 
žiadnom prípade sa nenájde príklad, že by bolo ctené jedno 
božstvo v troch osobách, ^pakovanie tejto výčitky svedčí o 
neznalosti v oblasti histórie náboženstva. Táto mohla chýbať 
Karolovi Russellovi, ale jeho učeníci by mali tieto skutoč-
nosti predsa len poznať! 

Mohli by Brne ei pripomenúť, čo sme sa kedysi učili o Sv. 
Trojici. Rovnako učia katolíci či protestanti, pravoslávni 
i všetci kresťania že nie "traja bohovia v jednej osobe", 
ale opačne - tri Osoby v Jedinom Bohu. A vtedy niet rozpo-
ru, lebo Nekonečný môže byť iba Jeden. Ak hovoríme, že je 
jeden Boh v teoch Osobách, niet rozporu, lebo ide o dva roz-
dielne pojmy - "Boh" a "Osoba". I kel každá z týchto Osôb 
má plné Božstvo a o každej hovoríme, že je Boftom - v3aka 
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vlastníctvu tej istej Božskej prirodzenosti. Niet tu roz-
poru ani s rozumom^ ani so Sv. Písmom. Je to Tajomstvo, 
Zjavená pravda. Ťažká na pochopenie, ale istá - lebo to 
zjavil sám Boh. Od neho vieme, že Je jeden Boh - Otec, Syn 
a Duch Svätý. Nespravodlivo nám vytýkajú Svedkovia, že u nás 
platí 3*1. Nie je tomu tak, pretože netvrdíme, že sú traja 
Bohovia, ale je Jeden Boh v troch osobách. 

Negochogen^_Boh 

Jedným z dôvodovj prečo odmietajú Svedkovia učenie o Svätej 
Trcjici je ten, ze neuznávajú v Bohu žiadne tajomstvo. Po-
dlá nich sa dá všetko pochopiť a vysvetliť ľudským rozumom. 
Zabúdajú, že Boh je vo svojej prirodzenosti Nekonečný, a 
tedat ze žiaden stvorený rozum - hoci i najgeniálnejší -
nemôže Boha pojať. Keby to bolo možné Pána Boha úplne po-
jať a pochopiť našim rozumom, vtedy by to nebol Boh - bol 
by to iba boh, vytvorený podľa našej predstavy a nášho obra-
zu. Práve takéhoto Boha hlásajú Svedkovia Jehovovi. Už len 
pre toto je ich učenie podozrivé, lebo to, že Boha nie je 
možné pochopiť našim ľudským rozumom, hovorí nielen náš 
rozum, ale i Sv. Písmo! 
"0, hlboké bohatstvo, múdrosť a poznanie Božie! Aké ne-
vyspytateľné sú jeho súdy a nevyskúmateľné jeho cesty"! 
(rim 11, 33). Ak ľudský rozum nedokáže chápať Božie cesty -
teda to, čo Boh činí, tak ako by mohol úplne pochopiť sa-
mého Boha, Jeho bytosť?! A preto by nemalo byť pohoršením 
ani učenie o Svätej Trojici. Učenie o Sv. Trojici vyplýva 
zo svätých Kníh. Totiž, že v. Bohu sú tri Božské osoby -
Boh-Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. 
Že Boh Otec je Bohom, uznávajú i Svedkovia Jehovovi. 2e 
Syn Boží Je pravým Bohom, sme dokázali zo Sv. Písma. Zo 
Sv. Písma i vyplýva, že i Duch Svätý Je Osobou a Bohom. 
Že je Osobou, dokazuje^ že Sv. Písmo mu pripisuje čin-
nosť,^ ktorú môže vykonávať iba osoba. Tak napríklad hovo-
rí, ze Svätý Duch naučí Apoštolov, čo majú hovoriť (Lk 12, 
12), že "bude s nimi prebývať (Jn 14, 16 a 1 Kor 3, 16), 
že ich "poteší" a že im "všetko pripomenie"* "Avšak Pov-
zbuditeľ, Duch Svätý, ktorého Otec pošle y mojom mene, 
ten Vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám 
ja povedal (Jn 14,2 6)". A toto všetko spôsobuje ten istý 
Duch, ktorý každému Jednému udeľuje, ako chce". (1 Kor 
12, 11). Všetky tieto činnosti môže vykonávať Osoba. Pís-
mo Sv. tiež hovorí: "... veci, ktoré vám hlásali hlásate-
lia Posolstva v Duchu Svätom, ktorého Boh poslal z ne-
bies" (1 Petrov 1, 12). 
Sväté Písmo uznáva teda Svätého Ducha za Osobu a nie za 
akúsi "silu", či "energiu" Boha. "Veru hovorím Vám, od* 
pustia sa synom ľudským všetky hriechy a rúhania, ktorými 
sa budú rúhať, kto by sa však rúhal proti Duchu Svätému, 
nebude mať odpustenia naveky, ale bude vinný večným hrie-
chom. Ak by Sv. Duch nebol Bohom, prečo by hriech proti 
Nemu mal byť tak ťažký? 
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"Peter riekol: Ananiáá, prečo ti satan vošiel do srdca, 
aby si zaluhal Duchu Svätému a odložil si z ceny pozem-
ku? či nemohol ostať tvojim a predaný nebol v tvojej mo-
ci? Prečo si sa odhodlal vo svojom duchu na taký cin? 
Ve3 to nie ľuäom si zaluhal, ale Bohu!" 
(Sk 5, 3-4). To je úplne jasné! 
Kto luhó Duchu Svätému, luhá Bohu. Dôrazne Ta upozorňu-
jem ešte na toto: JCristus kázal krstiť "v mene Otca i Sy-
na i Ducha Svätého" (Mt 28, 19). Keby Kristus bol iba 
stvorením, Duch Sv. ina "neosobnou silou Božou", ako to 
tvrdia Svedkovia, tak by potom Kristus nemohol takto ho-
voriť. Nevidíš, akú neprijateľnú karikatúru Boha ti pred-
kladá učenie Svedkov Jehovových? 
Priateľu, ak hľadáš pravdu, nevidíš, že blud tu bije priam 
do očí? "Boha nikto nevidel. Jednorodený Syn, ktorý je 
v lone Otcovom, ten nám vyrozprával" £Jn 1, 18). A Ty ve-
ríš viac Russellovi ako Kristovi? Kiez by si prišiel k 
poznaniu pravdy o Bohu, aby si Ho mohol chváliť z hĺbky 
duše: "Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému"! 

Paflna_Mria_-_Ma tka_Ježiša_Kricta 

Nemôžem sa zbaviť podozrenia, že nepoznáš ešte úplne náuku 
Svedkov Jehovových o Panne Márii. Všetko ich učenie sa dá 
zhrnúť takto: Tvrdia, že Panna Mária bola obyčajná žena, 
ktorá po narodení Kristovom mala ešte niekoľko detí - teda 
Ježišových bratov a sestry 
- nebola Matkou Božou, pretože Boh nemôže mať matku, lebo 

nemá počiatok 
- katolícka Cirkev ju uctieva modloslužobne, lebo ju vy-
vyšuje nad samého Pána Boha 

- katolíci uctievajú veľa "Matiek Božích", ako Matka Sen-
stochovská, Ostrobramská, Šaštínska a pod. 

Pozrime sa - čo je na týchto tvrdeniach pravdivé: 
Kala_Panna_Má£ia_viace^_detí? 
Toto tvrdenie sa snažia dokazovať nasledujúcim textom sv. 
Evanjelia: "I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula 
ho do plienok a uložila v jasliach". (Lk 2, 7). 
Tvrdia potom, že ak bol Kristus prvorodený, teda "prvý", 
potom musela mať ešte i iné deti. Snažia sa ho podoprieť 
i týmto textom: 
^A^bez toho, že by s ňou nažíval, porodila mu Syna" (Mt 1, 
Akoby už potom s iíou i nažíval! Poukazujú i na viacero miest 
vo Sv. Písme, kde Ba hovorí o Kristových "Bratoch" (Mt 13, 
55). 
Bádatelia Písma všetkých smerov odmietajú nazývať Pannu 
Máriu Matkou Božou, odmietajú jej panenstvo i jej nanebe-

1 



vzatie, i ke3 všetky historické dokumenty svedčia o tom, 
že kresťania od prvopočiatku verili v tieto pravdy. Po-
dlá nich bola Mária obyčajnou ženou. 

KriBtus_;_iediní_Sjn_Panni_Márie 

Panna Mária nemala viac iných detí, Kristus je jej jedi-
ným synom, 
V biblickom jazyku "prvorodený" - znamená proste - prvé 
dieťa, nezávisle od toho, či po ňom mali rodičia ešte iné 
deti. 
Ze výraz Prvorodený má tento - a nie iný význam dokazuje i 
nápis na hrobe, pochádzajúci z čias Kristových. Je to nápis 
na hrobe mladej Židovky nájdený v Egypte: "Predurčenie spre-
vádzalo ma až do konca života - upjrostred bolestí pri po-
rode svojjho prvorodeného". Matka pri pôrode zomrela. V tom-
to tradičnom chápaní nazýva Evanjelista Lukáš KriBta Prvo-
rodeným. Nazýva ho však i preto, lebo chcel naznačiť, že 
ako "prvorodený" mal byť obetovaný v Chráme podľa predpi-
su Zákona (Lk 2, 23). 

Sv. Písmo takto nazýva jeho príbuzných. V tých dobách boli 
rodinné zväzky u Židov veľmi silné, preto i blízki príbuzní 
sa nazývali bratmi a sestrami. Hebrejský i aramejský jazyk 
nemá dokonca ani zvláštny výraz pre označenie blízkych prí-
buzných. Ze tomu tak bolo, dokazuje i Sv. Písmo. Tak v Ge-
nesis je Lot 3-krát nazvaný Abrahamovým bratom (Gen 13,8J 
12,5). Tiež patriarchu Jakuba nazýva Sv. PÍBmo Lábanovým 
bratom, i ked bol iba jeho blízkym príbuzným (strýkom) 
(Gen 2 9,10-12; 2 9,15). Takýchto miest, kde sa pokrvní 
príbuzní nazývajú bratmi a sestrami, je vo Sv. Písme viac. 
A gráve takto nazýva Sv. Písmo i blízkych príbuzných Pána 
Ježiša - Jeho bratmi a sestrami. Dokonca poznáme i matku 
dvoch z nich - matku Jozefa a Jakuba. Volala sa tiež Mária. 
"Bola medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakubova a 
Jozefova a matka synov Zebedejových". (Mt 2 7,56). 
Kristus bol teda jediným Synom Panny Márie. A napokon keby 
mala Mária viacero detí, nezveroval by Kristus svoju milo-
vanú Matku do opatery sv. Jána. 
"A nepoznal ju, až porodila syna". 
Ako máme chápať tento úryvok Sv. Písma (Mt 1, 25). Znalci 
biblických jazykov dobre vedia, ako treba v takýchto prí-
padoch chápať spojku "až". Týka sa činnosti bezprostredne 
nasledujúcej - a nie budúcnosti. 
Najlepšie to objasní príklad: 
"A Michal, dcéra Šaulova, nemala dietok až do dňa svojej 
smrti". 
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(2 Samuelova 6,23). "Až do dna svojej smrti" - znamená, 
ze nemala vôbec syna. Podobný význam má táto spojka "az" 
i v texte Sv. MatuúŠa, ktorý hovorí, že Jozef nemal účasť 
na počatí Ježišovom. Toľko a nič viac. 0 budúcnosti tu nie-
to reči. 

* Ako vidíš. Svedkovia Jehovovi sa mýlia 8 chýbajú im pre vy-
svetľovanie ťažších miest Sv. Písma i potrebné vedomosti. 
Preto tvrdia, že Panna Mária mala viacero detí. Podľa Sv. 
Písma však tomu tak vôbec nie je. 
Je Panna Mária naozaj Matkou Božou? 
Mária počala a porodila v ľudskej prirodzenosti Ježiša Kris-
ta, ktorý je pravým Bohom i pravým človekom - preto je ona 
i Matkou Božou. 
Kristus - ako Boh - jestvuje od večnosti. Mária Mu teda 
(samozrejme) Božstvo nemohla dať. Bol však počatý v jej 
lone zo Sv. Ducha vo chvíli zvestovania, ked súhlasila s 
tým, čo jej zvestoval archanjel Gabriel. 
Ježiš - ako Boh - prijal z Bej ľudské telo a stal sa člove-
kom. Preto je Mária Božou Matkou. "Požehnaná si medzi žena-
mi a požehnaný je plod tvojho života."Odiaľ mám to šťastie, 
že matka môjho Pána prišla na navštíviť? - zvolala Sv. Al-
žbeta! 
Pannu Máriu si uctieva celý náš kraj. Ty však chceš stáť 
bokom. Bez Matky Je človeku zle. Vea i sám Kristus chcel 
mať svoju Matku stále pri sebe - i v tých strašných hodir 
nách pod krížom. Ty sa jej však vyhýbaš. 

. Panne Márii však patrí úcta 
Bádatelia Písma vytýkajú katolíckej Cirkvi, že údajne (po-
dľa nich) vzdáva Panne Márii väčšiu úctu, ako Pánu Bohu. 
Ako dôkaz uvádzajú, že B0ha Cirkev nazýva "Svätým", zatiaľ 
čo Máriu nazýva "presvätou" a "najsvätejšou". Napadá ma a 
priam ma núti pripomenúť, že koľko odpadu od pravej viery 
spôsobuje úžasná náboženská nevedomosť. Uvedené dôvody 
Svedkov Jehovových, z ktorých mnohí boli predtým katolíkmi, 
to najlepšie dokazujú. Ve3 tieto dôvody pre tých, ktorí po-
znajú náuku Cirkvi - sú úplne neopodstatnené. Nezabúdajme 
totiž, že gri úcte voči Panne Márii máme vždy na mysli, že 
Ona je tiez stvorená od Boha a od Neho dostala všetko, čo 
má. Božskú úctu môžeme vzdávať iba Samotnému Pánu Bohu, 
Jemu Jedinému, Stvoriteľovi neba a zeme! 
Pannu M^riu si však ctíme úplne iným spôsobom. Ctíme si ju 
ako Matku rána Ježiša, Matku Božiu. Jej úcta je odvodená 
od Eoha. Tento rozdiel je však dostatočne zrejmý, ve3 v 
litániách voláme k Bohu: "Zmiluj se nad nami!" K Panne Má-
rii však voláme: "Oroduj za nás!" 
Presvätou - ju nazývame nie vo vzťahu k Bohu, ale vo vzťa-
hu k iným svätým. Podobne ju nazýva "požehnanou" i Sv. Pís-
mo. 
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Panna Mária je ctená pod mnohými názvami i v mnohých obra-
zoch. Výtka, že uctievame niekoľko matiek Božích je tiež 
neoprávnená. Ve3 to, že Kristus Pán mal iha Jednu Matku, 
vie i ten najprostejší človek. \ 
Ale i v Evanjeliu vystupuje Panna Mária v rôznych podobách. 
Ako Panna (Lk 1, 26-34). 
Ako ustarostené matka (Lk 2, 48). 
Ako Bolestné matka (Jn 19. 25). 
Vráť Ba brat, - k Evanjeliu a obráť sa k Matke jeho slova-
mi: "Zdrav bu3, milosti plná" (Lk }., 28). Ak je s ňou Pán, 
môžeš Ty byť proti nej? "Hľa odteraz blaženou ma budú volať 
všetky pokolenia!" (Lk 1, 48) 

Ľudská duša 

Bádatelia Písma i Svedkovia Jehovovi tvrdia: "Človek ne-
má nesmrteľnú dušu". Niekedy tvrdla, že duša existuje, že 
však zomiera epolu s telom. Teda niet žiadny záhrobný ži-
vot. Podľa nich - peklo si vymysleli kňazi - na zastrašo-
vanie ľudí. Očistec si zasa vymysleli kvôli zisku a nesmr-
teľnosť duše je zasa "výmyslom Satanovým". 
Zo Sv. Písma je ^asné, ze existuje ľudská duša. Nový Zákon 
obsahuje texty, co zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu!" 
(Mt 10, 28). 
Sú to slová samého Krista a ich významom je jednoznačnosť. 
Duša existuje, nie je možné ju aabiť - je teda nesmrteľná. 
Toto tvrdí Kristus - teda ako to môže byť výmyslom Sata-
novým? Či to, brat - nevidíš? 
Ešte iné Kristove slová dokazujú, že duša nezomiera spolu 
s telom, ale naopak, žije i po telesnej smrti. Takto hovo-
rí Kristus kajúcemu lotrovi na kríži: 
"Veru, veru hovorím Ti, ešte dnes budeš so mnou v raji". 
(Lk 23,43). 
Lotor mal zomrieť, ale nie jeho duša, ved ešte toho dna mal 
byť s Kristom v raji. Svedkovia Jehovovi, vidiac jednoznač-
nosť tohto textu skúšajú ho opäť svojim spôsobom zmeniť a 
prekrútiť jeho význam. Tento pokus je jednak znevážením 
Sv. Písma a jednak ich kompromituje. Môže presvedčiť iba 
toho, kto je málo kritický. 
Podobenstvo ô Lazárovi a boháčovi tiež presviedča o exis-
tencii duše a tiež o existencii záhrobného života. Obidva-
ja zomreli, ale žijú jeden v pekle, druhý "v lone Abrahá-
movom". (Lk 16, 19). 
A Báip Kristus tvrdí, že žije Abrahám, Izák i Jakub, preto-
že Boh - "je Bohom živých a nie mŕtvych". (Mt 22, 32). 
Tiež Mojžiš a Eliáš sa zjavili spolu s Kristom na Hore Pre-
menenia. (Mt 17, 3). 
Záhrobný život existuje. Duša Bpolu s telom neumiera! Vši-
mol si si nasledujúci text Sv. Písma? "Lebo viem, že čosko-
ro zložím svoj príbytok, ako mi to vyjavil sám Pan náš Je-
žiš Kristus" (2 Petrov 1, 14). "Príbytok", "stánok" - tým 
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označuje Sv. Peter svoje telo, ktoré čoskoro "zloží", 
OPUSTÍ - vzdiali sa z neho skrze smrť. Telo ostáva, ale 
duch,'duša _ odchádzajú. Podobne hovorí sv. Pavol: (2 Kor 
5. 2-10). ^ , „ 
Sv. Pavol je ešte viac presvedčený, ze po smrti, po vyj-
dení "z tuláctva v tele" bude u Boha. Verí, že dula s te-
lom nezomiera. "Túžim sa rozpadnúť a byť s Kristom, a to 
by bolo omnoho lepšie, ale pre vás je potrebnejšie, aby W/.M 
som zostal v tele". (Filpl, 23). Či nie sú tieto texty ' ^ 
dostatočne jasné a či z nich nevyplýva existencia nesmr- rU-jail 
teľnej duše? f 
Človek nezomiera celý,,zomiera len telo. Duše spravodli-
vých - nečakajúc na zmŕtvychvstanie - sú s Kristom. Báda-
telia Písma vsak o tom nechcú nič vedieť. Zatvárajú oči 
i pred najzreteľnejšími tvrdeniami Sv. Písma. 
Pretože uznanie nesmrteľnosti ľudskej duše by malo za ná-
sledok pád celej ich náuky. --
Poukazujú hlavne na dva texty, ktoré sú. podľa nich, po-
pretím nesmrteľnosti duše. Jeden akoby tvrdil, že duša _ 
zomiera. Druhý zasa, že osud človeka je taký istý, ako 
osud človeka. "Duša,i ktorá zhreší, tá zomrie" (Ezechiel 
18, 4). Iba malá znalosť Sv. Písma môže z toho vyvodzo-
vať zničenie nesmrteľnosti duše. V biblickom jazyku "du-
ša" často označuje óelého človeka, osobu (napr. Genesis 
46, 27). Teda niet tu miesta pre tvrdenie, že duša zomrie. 
A ak Svedkovia Jehovovi tvrdia, že človek nemá dušu, ako 
môže zomrieť čosi, čo podľa nich neexistuje? 
Druhý text, ktorým sa snažia poprieť existenciu duše (ka-
zateľ 3, 19) hovorí o "dychu"- o fyzickej podstate, spo-
ločnej zvieratám i Iu3om. Nehovorí sa tu o duši, Z tohto 
hľadiska niet rozdielu medzi zvieraťom a človekom. Zviera 
zomiera - a človek tiež. lež týmto sa toto podobenstvo 
nekončí. Dozvedáme sa to z kap. 12, 7. "A navráti sa 
prach do zeme, čím aj bol predtým a duch sa nevráti k Bo-
hu, ktorý ho dal". (Kaz. 12, Dodajme ešte, že v Sta- ' 
rom Zákone ešte nie je dostatočne jasná náuka o nesmrteľ-
nosti duše. Písmo Sv. však hovorí, že Starý Zákon je iba 
"tieňom budúcich hodnôt" (Zid 10, 1). 
Plné osvetlenie o nesmrteľnosti duše prinieslo Zjavenie 
Nového Zákona. Ako vidieť, je z nich jasné, že duša exis-
tuje a že je nesmrteľná. Vidíš sám, ako bludia Svedkovia 
Jehovovi i Bádatelia Písma, ak tvrdia, že duša zomiera 
spolu s telom, alebo že vôbec neexistuje. Odvolávajúc sa 
bludná na texty, ktoré o čomsi takom vôbec nehovoria a 
toľko iných Jasných svedeetiev Sv. Písma o existencii 
duše a jej nesmrteľnosti úplne ignorujú. 
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Svedkovia Jehovovi učia, že pekla niet. Pod peklom treba 
rozumieť "hrob" a v hrobe nemá človek žiadneho vedomia. 
Existencia pekla - by aa podlá nich - ani nezhodovala b 
Božou dobrotou. 
So hovorí o tom Sv. Písmo 
Priateľ, i ja hovorím, že peklo je strašné. Písmo Sv. však 
jasne tvrdí, že peklo existuje. A Sv, Písmo nemožno "opra-
vovať" ani vtedy* kea sa nám nejaké jeho tvrdenie nepáči. 
Lebo Sv. Písmo je slovom Božím! 
0 pekle hovorí Sv. Písmo toľkokrát a tak jasne, že pochy-
bovať o jeho existencii nie je možné. "Bojte sa toho, 
ktorý má moc zabiť vás a potom uvrhnúť do pekla, do ne-
uhasiteľného ohna" Mt 9,43 a iné {Mt 25,41). 
Výčitky svedomia budú ako červ večne hrýzť odsúdených. 
"Večný oheň", "večné muky" - to nie je ani smrť, ani hrob! 
Zlí nebudú teda zničení - ako to tvrdia Svedkovia Jehovovi, 
ale budú trpieť na večné veky - večne. "Benájde odpočinku 
ani vo dne, ani v noci". Teda peklo nezvratne existuje. 
Knihy Sv. Písma to presvedčivo tvrdia veľakrát. Tvrdenie, 
že niet pekla- to je zatváranie očí pred zrejmou pravdou -
a to už nemôže byť hriechom proti Duchu Svätému. Ty, Pria-
teľ, hľadáš predsa pravdu. Texty Sv. Písma, ktoré hovoria 
o pekle sú skúškou opravdivosti Tvojho hľadania. Verím v 
Tvoju úprimnosť a preto ía prosím, prečítaj ai ešte raz 
citované úryvky zo Sv. Písma a po pozornom prečítaní roz-
hodni, kto hlása pravú náuku, "Odplatou za hriech je smrť", 
(Rim 6, 23). 
Tieto slová citujú Svedkovia Jehovovi a snažia sa týmto 
citátom dokazovať, že niet pekla, ale že najťažším trestom 
je - smrť a zničenie. Áno, smrť je trestom za hriech Ada-
mov. Keby Adam nebol zhrešil, smrti by nebolo - "ve3 skr-
ze jedného človeka hriech vošiel do sveta a krze hriech 
smrť..." (Rim 5, 12). 
Smrť však nie je jediným a najťažším trestomt "Kto však 
pohorší jedno z týchto maličkých, ktorí vo Mng veria, 
lepšie by bolo pre neho, keby mu mlynský kameň zavesili 
na krk a hodili do morskej hlbiny". (Mt 18, 6). 
Je teda ešte horší trest, ako smrť, ako násilná smrť s 
mlynským kameňom na krku. 0 tomto treste hovoril Kristus 
neraz pri rôznych príležitostiach. "Ked niekto poruší 
Mojžišov Zákon, bez milosrdenstva, na základe svedectva 
dvoch, alebo troch - zomrie. 0 čo horSieho trestu si za-
slúži, myslíte, ten, kto šliape po Synovi Božom, znesvä-
cuje Krv zmluvy, ktorá ho posvätila a opovrhuje Duchom 
milosti?" 
"Hrozné je upadnúť do rúk živého Boha!" fŽid 10. 28-29. 
31). 
Dodajme ešte, že by nebolo ani spravodlivosti učinené 
zadosť, ak by všetci zlí - bez ohľadu na veľkosť a stupeň 
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ich viny, boli potrestaní tým istým trestom. Ako sa zho-
duje existencia pekla s Božou dobrotou? Tieto dve skutoč-
nosti sa navzájom vôbec nevylučujú. Sv. Písmo výrazne na 

. mnohých miestach potvrdzuje existenciu pekla. Treba pri-
pomenúť, čo sme si už raz povedali. Ľudský rozum nemôže 
obsiahnuť ani Božiu Bytosť ani Jeho úmyslyr Boh neko-
nečne prevyšuje naše predstavy o Kom. Jeho diela, Jeho 
cesty i Jeho odplata za dobro a trest za zlo majú v se-
be túto nekonečnosť, ktorá presahuje našu skutočnosť. To 
musíme prijať, preto kto toto nechápe, nech sa nepúšťa do 
poučovania iných o Bohu. 

í 

Podľa Russellovej náuky je krst vonkajším znakom vstupu 
'/ do radov Bádatéľov Biblie a tento znak znamená oddanie 

svojej vôle, rozumu i síl do služieb tohto nového učenia. 
Obrad udeľujú najčastejšie na verejných miestach, na kú-
paliskách, alebo v rybníkoch, kde ich ponárajú nakrátko 
pod vodu. Svedkovia Jehovovi neuznávajú krst detí. Vraj 
nie je nikde vo Sv. Písme napísané, že treba krstiť deti. 
Ma to odpovedám: A kde je napísané, že deti sa krstiť ne-
majú? 
Sv. Písmo sa síce nezmieňuje o krste nemluvniatok, ale 
spomína nutnosť krstu pre všetkých bez rozdielu: "Veru, 
verut hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody,a z Ducha, 
nemôže vojsť do Kráľovstva Božieho". Dieťa je tiež člo-
vekom. I ono potrebuje krst pre vykúpenie. Keby mali byť 
deti výnimkou, Pán Ježiš by to výslovne spomenul. Sved-
kovia Jehovovi Ti však nepovedali, že krst detí sa v Cirk-
vi traduje už od čias Apoštolov. Origenes začiatkom 3. sto-
ročia píše: "Obyčaj udeľovať deťom krst prijala Cirkev od 
Apoštolov". Až do 4. storočia je viac ako 200 písomných 
svedectiev udeľovania krstu i deťom. Nemluvňa, i ke3 nemá 
ešte prebudený rozum, stáva sa právne dedičom pozemských 
majetkov. Prečo by malo byť v horšom postavení, ak ide o 
dary Otca, ktoré sú predsa 3aleko cennejšie. Ve3 skrze 
krst sa stáva spoludedičom Kráľovstva Božieho. Ako? Dieťa, 
ako "planá ratolesť" je vštepené do Krista a spolu s Ním 
sa stáva spoludedičom neba. "Ak sme však dietkami, sme aj 
dedičmi, a to dedičmi Božími a spoludedičmi Kristovými" 
(Rim 6, 17). Deti Svedkov Jehovových ako nepokrstené sú 
nešťastné, lebo: Ak sa niekto nenarodí z vody a Ducha, 
nemôže vojsť do Kráľovstva Božieho". (Jn 3, 6), 

Krst_goliatím vodou 

Svedkovia vyčítajú katolíkom, že Cirkev zmenila obrad krs-
tu. V časoch prvokresťanských sa krstilo ponorením do vo-
dy, teraz však Cirkev krstí iba poliatím vodou. Čo na to 
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odpovedať? Je pravdou, že za čias Apoštolov sa sviatosť 
krstu udeľovala najčastejšie ponorením do vody. Tento 
spôsob sa používal ešte i v stredoveku. Boli však známe 
i iné spôsoby - poliatím alebo pokropením. Toto dosved-
čuje i z 2. stor. pochádzajúci dokument "Náuka Apošto-
lov". V dokumente sa hovorí: "Ak nieto vody tekúcej, krstí 
v inej vode... vylej trikrát vodu na hlavu (a pritom hovor)! 
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého". 
Už v tých časoch krst bol poliatím všeobecne uznávaný i 
ked sa používal len vtedy, kea nebolo dostatok vody na 
ponorenie. Krst pokropením udeľovali vtedy ťažko chorým, 
ktorí boli pripútaní na lôžko. 
Katolícka Cirkev uznáva všetky ,tri spôsoby sv. krstu -
ponorením, poliatím a pokropením - pretože všetky tri spô-
soby sv. krstu sú známe už oď čias apoštolskýoh. Z praktic-
kých dôvodov dáva však prednosť krstu poliatím vodou. 

Obidvaja sa, priateľu, zhodneme v tom, že láska Kristova 
je bez hraníc. (Jn 13.1). Ľudia, ktorí žili v časoch Kris-
tových, mohli sa priamo tešiť z Jeho spoločnosti, mohli ho 
počúvať, vidieť, dotýkať sa ho. Vari ich miloval viacej 
ako nás? Iba im mohol povedať: "Dúfaj syn, odpúšťajú sa 
Ti hriechy?" (Mt 2), (Lk 7, 48). 
A čo my? Láska je vynaliezavá. Všetko môže, ak sa dá úpl-. 
ne k dispozícii. Ci nie je prirodzené, že Kristus použil 
všetku svoju moc, aby i iným pokoleniam, ktoré prišli v 
priebehu stáročí po jeho nanebovzatí, dal zo svojej lás-
ky toľko, čo i svojím súčasníkom? Ved Boh tak miloval 
spet, že mu dal spoločenstvo svojho Syna. A toto spolo-
čenstvo mu i ponechal. A opravdu, zo Sv. PÍBma sa do-
zvedáme o jeho zázračnej vlemohúcnosti a nekonečnej lás-
ke. Pán Ježiš ustanovil sviatosť pokánia, aby sme počuli 
uistenie v Jeho mene, že naše viny sú odpustené. A ostal 
s nami v podivuhodnej prítomnosti vo sviatosti Eucharistie, 
aby sme sa mohli tešiť z jeho prítomnosti, prichádzať k ne-
mu a on k nám." 
Bádatelia Biblie odmietajú túto Sviatosť lásky a hovoria, 
že v nej nie je prítomný Kristus. Sv. Písmo naproti tomu 
však až na štyroch miestach opisuje ustanovenie téjto 
sviatosti. 
Toto je moje Telo, ktoré sa za váB obetuje. Robte to na 
moju pamiatku! Tak isto po večeri vzal kalich a povedal: 
"Tento kalich je nová zmluva mojej Krvi, ktorá tata vás 
vyleje". (Lk 22, 19), (Mt 26, 26), (Mk 14, 22), (1 Kor 
11, 23). 
Mocou slov: Toto je moje Telo. Toto je moja krv - preme-
nil Pán Ježiš chlieb vo svoje Telo a víno na svoju Krv. 
A skrze slová: Toto čiňte na moju pamiatku"! - dal Apošto-
lom a ich nástupcom - biskupom a kňazom - moc a schopnosť 
činiť to isté, čo učinil On sám - moc premieňať chlieb 
v Jeho Telo a víno na Jeho Krv, 
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Ke3 čítame tieto texty Sv. PÍBma, môžeme sa právom pýtať, 
ako je možné, že sa nájde vela ľudí, ktorí sa pokúšajú 
dávať slovám Kristovým iný význam, ako je doslovný. Tak 
to vlastne robia i Svedkovia Jehovovi, Ale Kristove slová 
sú jasné. Hehovorí predsa: "Toto je symbol" - ale jedno-
značne "Toto je mo^e Telo". "Toto je moja Krv". A aby ne-
bolo pochybností, ze ide opravdu o Jeho Telo, dodáva, že 
je to to isté Telo, ktoré sa vydáva na smrť". (1 Kor 11, 
2, 4-2 5). Hevidíš to, brat? 
Tieto jasné slová Kristove treba brať doslovne. Inak by 
to Kristus predsa povedal inakt aby svojich učeníkov ne-
priviedol do omylu. Je jasné, ze Sv. Pavol bral Kristove 
slová doslovne. Vieme,to i z listu Korinťanom (1 Kor 10, 
14-21, 11, 27-30^. Obráť na to pozornosť. 
Sv. Pavol verí, ze v Eucharistii je prítomný Kristus -
Jeho pravé Telo i pravá Krv. A túto vieru - ako sám ho-
vorí - "dostal od Pána". (1 Kor 11, 23). A takéto chápa-
nie Eucharistie'prevzalo od Apoštolov i prvé pokolenie 
kresťanov a prechádzalo cez všetky pokolenia až po naše 
časy. Preto túto Sviatosť Tela a Krvi Kristovej Cirkev 
tak veľmi uctieva. Táto úcta je povinnosťou každého kres-
ťana, ktorý má v úcte Božie slovo. Ty si však túto Svia-
tosť opustil! Kiež by ti dal Pán Boh tú milosť, ktorú dal 
Tvojim otcom, tvojim predkom v mnohých pokoleniach pjed 
Tebou, aby si sa s Hím stretol vo sv. Prijímaní aspoň v 
posledných chvíľach svojho života! 

Svedkovia Jehovovi učia, že "§pove3 vymysleli na 4. la-
teránskom koncile v r. 1215 kňazi a Cirkev". Priateľu -
túto Sviatosť pokánia si nevymyslel žiadny koncil - ale 
sám Pán Ježiš ju ustanovil počas Bvojho verejného účin-
kovania. Aj On sám odpúšťal ľuSom hriechy. V Evanjeliu 
čítame, že odpustil hriechy porazenému (Mt 9, 2). 
"Dôveruj, syn môj! Odpúšťajú sa ti hriechy". Odpustil 
aj verejnej hriešnici (Lk 7, 48). "Jej však povedal: 
Odpúšťajú sa ti hriechy". 
Kristus, pretože je Boh, mohol odpúšťať hriechy. Pred 
svojim nanebovstúpením udelil túto mgc Apoštolooj a ich 
nástupcom - biskupom a kňazom. "V den svojho zmŕtvych-
vstania sa ukázal apoštolom vo večeradle a riekol im: 
"Prijmite Ducha Svätého, ktorým odpustíte hriechy, budú 
im odpustené, ktorým zadržíte, budú zadržané". (Jn 20, 
22) t 
Týmito slovami dal Apoštolom a ich nástupcom moc odpúš-
ťať hriechy - teda ustanovil Sviatosť pokánia. Slová 
Kristove poznajú i Svedkovia Jehovovi, avšak si ich vy-
svetľujú po ̂ svojom. Podľa nich ide o nariadenie, podľa 
ktorého maju apoštoli tým Iu3om, ktorí uverili v Krista, 
zabudnúť ich hriechy aj ich minulosť - nech by bola aká-
koľvek! 
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Kristus však nehovorí o "zabudnutí minulosti". Pán Ježiš 
hovorí jasne o odpustení hriechov. Apoštoli majú právo 
"odpustiť", alebo "zadržať" - teda neodpustiť. Tieto slo-
vá sú jasné a jednoznačné! 
Na Lateránskom koncile Cirkev doporučila, aby túto svätosť 
prijal každý Kresťan, aspoň raz v roku. Teda nie Koncil, 
ale sám Bán Ježiš Kristus ustanoví Sviatosť pokánia, ktorú 
ngzývame aj Sviatosťou zmierenia. Vyznanie hriechov pred 
kňazom. 
Podľa Svedkov Jehovových nie je vo Sv. Písme nikde zmienka 
o tom, že sa treba Bpovedať, ale spove3 vymysleli sam-i kňa-
zi. Dobre počúvaj! 
- Ke3 Kristus odpustil porazenému hriechy, nepotreboval 
jeho vyznanie, lebo dobre poznal zmýšľanie jeho srdca i 
všetky jeho viny. Biskupi a kňazi, ako nástupcovia Apošto-
lov dostali od Krista právo odpúšťať hriechy. Oni však ne-
vedia tak čítať v ľudských srdciach, ako Kristus. Preto im 
ľudia najprv musia umožniť poznať tie hriechy, ktoré majú 
byť odpustené či zadržané! Preto ustanovenie sv. spovede 
je obsiahnuté už v slovách, ktoré Pán povedal vo večeradle. 
Keby spove3 vymysleli kňazi, tak by sa samo nespovedali. 
Lebo vyznávať Bohu hriechy pred iným človekom nie je nič 
príjemné. Cirkev však prikazuje kňazom častejšie sa spo-
vedať. Ján XjLIII. sa spovedal každý týždeň. Je možné sa 
spovedať aj z malých chýb a to pre lepšiu kontrolu svojho 
duchovného rastu v dobrom. Sviatosť zmierenia je jedným 
z najväčších pokladov, ktoré nám Kristus zanechal. Sved-
kovia Jehovovi Ta o tento poklad obrali. Necítiš túžbu 
po očistení od svojich hriechov? Nevieš, že i Tebe patria 
slová Evanjelia: "Preto som Vám povedal, že zoafciete vo 
svojich hriechoch, lebo ak neuveríte, že som to ja, zom-
riete vo svojich hriechoch". (Jn 8, 24). 

3väté_Písmo 

Katolícka Cirkev, učí, že Sv. Písmo je slovo Božie, napí-
sané v 72 knihách. Z toho je 45 kníh Starého zákona a 27 
kníh Nového zákona.Stád ate ako z Biblie i Svedkov Jeho-
vových podľa Karola Russella, odvrhli zo Starého zákona 
7 kníh, - knihu Tobiásovu, knihu JudiS, Baruch, knihu Múd-
rosti (Ekleziasticus) a Obidve knihy Makabejaov. Tieto 
knihy nazývajú Apokryfami. Tvrdia, ze ich viera sa opie-
ra o Sv. Písmo a pokúšajú sa^toto svoje učenie aj zo 
Sv. Písma dokazovať a zároveň tvrdia, že učenie katolíckej 
Cirkvi je bludné. Avšak spôsob, alcým zachádzajú s niekto-
rými textami Sv. Písma je poburujúci. Ak totiž nejaký úry-
vok zo Sv. Písma zodpovedá ich náuke - tak je dobre. 
Ak sa však ich náuke protiví - snažia sa tento úryvok 
"zneŠKodniť", - likvidovať najčastejšie tvrdením, že 
takýto úryvok netreba brať doslovne - napr. "Bohom -
bolo Slovo". (Jn 1. 1). Už po krátkom rozhovore je jasné, 
že neuznávajú význam výrazov Sv. Písma, ale sa snažia, 
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aby Sv. Písmo hovorilo tak, ako oni sami chcú a tiež to, 
čo si oni präjjú. Sv. Písmo hovorí, že "Kristus je Jedno-
rodený Syn Bozí" - podľa nich však "jednorodený" - je 
Prvý stvorený". Sv. Písmo hovorí o boháčovi a Lazarovi, 
Podľa nich: Lazar - to sú pohanské národy, či podľa Rut-
herfcrda dokonca Svedkovia Jehovovi! Sv. Psímo hovorí 
o pekle a večných mukách, ale podľa učenia Svedkov pek-
lo - to je hrot a "večné muky" - to je zničenie! Kris-
tus pri poslednej večeri povedal: "Toto je moje Telo," 
"Toto je moja Krv". Svedkovia Jehovovi v tom vidia iba 
symbol, pamiatku. V apokalypse je napísané: "A diabol, 
ktorý ich aviedol, bol hodený do jazera ohňa a síry, kde 
sa nachádza i šelma a falošný prorok. Tam budú mučení 
dňom i nocou na večné veky". (Apok. 2 0,10). 
Podľa Rutherforda "Diabol - to je systém lží, oheň - to 
je zase smrť". "Ohnivé jazero" - to sú všelijaké ľudské, 
spoločenské ustanovizne a slová "na veky vekov" neozna-
čujú večnosť, ale časové obdobie terajších spoločenských 
systémov ľudstva. Takouto metodou "vysvetľuje" Rutherford 
a spolu s ním i Svedkovia Jehovovi. A takouto metódou nie 

Íe problémom zdôvodňovať, že čierne - je vlastne biele, alií Bpôsob, akým sa pokúšajú zneškodniť pre nich nevý-
hodný text Sv. Písma, je presun čiarky vo *vete, ktorou 
výrok dostane iný význam. 0 toto sa pokúšajú vo výroku 
Kristovom - v slovách, ktoré povedal lotrovi na kríži. 
"A Ježiš mu riekol: "Veru, hovorím ti, dnes budeš so 
mnou v raji" (Lk 23, 43). Tento text je pre Svedkov Je-
hovových veľmi nevýhodný. Vyplýva z neho, že človek má 
nesmrteľnú dušu, ktorá nezomiera spolu s telom, ale hne3 
po smrti sa jej dostáva odmena alebo trest. A toto je 
v protive s tvrdeniami Svedkov, že človek zomiera celý 
a teda nie je hne3 po smrti v blízkosti íoha alebo v za-
tratení. Preto tento text pozmenili presunutím čiarky: 
"Hovorím ti dnes, budeš so mnou v raji". Touto metódou -
"opravovaním" textov Sv. Písma však môžu popierať či o-
dôvodňovať všetko, čo sa im len zachce! Preto väčšina ka-
tolíkov považuje diskusiu so Svedkami Jehovovými za úplne 
zbytočnú práve pre takéto ne úctivé manipulovanie so Sv. 
Písmom. Je teda nepravdou, že si Svedkovia Jehovovi vážia 
Sv. Písmo, a že aj ich učenie sa opiera o náuku, čerpanú 
zo Sv. písma. Sám si sa o tom mohol presvedčiť. 

KIJ 11 _gvät ̂ĉ h 

Uctievanie kríža alebo obrazov s náboženskou tecatikou 
je - podľa Svedkov Jehovových - modioslužobníctvo. Je to 
v protive so §v. Písmom, ke je napísané: "Nebudeš mať iných 
bohov okrem mna. Neurobíš si tesanú modlu ani podobu ni-
čoho, čo je na nebi hore, čo je na zeoi dolu, alebo čo je 
vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať..." (5. kniha 
Mojžišova 5, 7-S). 
Co je modioslužobníctvo? To, že niekto nejakému stvoreniu 
alebo vymyslenému božstvu vzdáva úctu, ktorá jedine patrí 
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Bohu^. Stvoriteľovi a Jedinému Pánovi neba i zeme. A to-
to predsa nerobí žiaden katolík, to by bolo úplným bláz-
novstvom vzdévať a uctievať si nejaké stvorenie, či obra-
zy miesto Boha. Ve3 katolícka Cirkev prvá odsudzovala a 
odsúdila modloslužobníctvo a považuje ho za najväčšiu 
urážku Božieho majestátu. 
Ak niekto tvrdí, ze katolíci vzdávajú božskú úctu Matke 
Márii, svätým alebo náboženským predmetom - sú to číre 
výmysly, ktoré plynú z nevedomosti alebo zo zrejmej zlo-
myseľnosti. 
Pretože úcta voči Bohu, Nekonečnému Pánovi neba i zeme je 
úplne iná než spôsob uctievania Panny Márie, alebo évä-
tých a spôsob uctievania si náboženekých predmetov - sôch 
alebo obrazov je tiež úplne odlišný. Najväčšiu, najvyš-
šiu česť. hold a poklonu vzdávame jedine Bohu - Stvorite-
ľovi, Vykupiteľovi a Pánovi neba i zeme! Za to Pannu Má-
riu a svätých BÍ uctievame úglne inak. Touto úctou éšte 
viac zvelebujeme Boha, pretože si ich ctíme len preto, 
že sú Jeho sluhami, priateľmi, milovanými deťmi. Úcta, kto-
rú im preukazujeme, je len dôkazom našej predstavy o Ne-
konečnosti Boha a Jeho milosrdenstva. Pána Boha milujeme 
nadovšetko, ale uctievame si i jeho sluhov - anjelov, aj 
jeho priateľov - svätých - našich bratov a sestry, ktorí 
sú oslávení jeho slávou a jeho Matka Máriu. Tvrdenie, že 
sa máme modliť iba k Bohu a nie aj ku Svätým a k Panne 
Márii je treba tiež ujaeniť. Vieme, že iba Pán Boh nám 
môže dať to, čo potrebujeme. Preto aj modlitba k Pánu 
Bohu má nielen prvé miesto, ale je aj úplne odlišná od 
modlitby ku svätým a k Panne Márii. Svätých prosíme o pod-
porenie našich prosieb a o prímluvu u Boha. Ve3 oni, ako 
milované deti Božie, ktoré eú v jeho blízkosti nám naozaj 
môžu vyprosiť veľa milostí. Počas svojho živote verne pl-
nili vôľu Božiu a po smrti sa stali oslávenými dietkami 
Božími. Na to, že Pán ich prosby a prímluvy skutočne vy-
počuje, máme nesčíselné dôkazy. Aj sv. Pavol vo svojich 
listoch často prosil veriacich, aby sa zaňho modlili (Rim 
15, 30). Prečo by sme i ny nemohli prosiť našich osláve-
ných bratov a sesty, ktorí sú Pánu Bohu tak blízko? 
Vieš, aký je pravý dôvod, prečo Svedkovia Jehovovi odmie-
tajú úctu a vzývanie Svätých? Vôbec im nejde o modlo-
službu, pretože vzdelanejší z nich dobre vedia, že úcta 
svätých v chápaní katolíckejcirkvi nie je modloslužbou. 
Ide im o čosi iného. Podľa nich svätí vôbec nejBtvujú. 
Zomreli s telom a dušou, rozpadli sa v prach. Preto ich 
netreba ani vzývať ani ctiť. 
Podľa nás svätí žijú u Boha v jeho sláve a préto ich 
môžeme uctievať ako žijúcich a prosiť ich o prímluvy 
u Boha. 0 úcte kríža, obrazov a sôch je treba dôrazne 
pripomenúť, aby to počuli aj hluchí, že úcta, ktorú pre-
ukazujeme krížu, obrazom a sochám - patrí a týka sa tých 
osôb, ktoré predstavujú. Uctievame si nie drevo, z kto-
rého je kríž zhotovený, ale Krista, ktorý zomrel na krí-
ži! Kríž je jeho znakom, jeho znamením! Tak isto si ne-
uč tieveme ani sa nemodlíme k maľbám a obrazom, ale k tým, 
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ktorých nám ten obraz, či socha pripomína. Neuctievame 
si predmety, ale osoby! Tieto náboženské predmety ném 
pripomínajú to, čo Je neviditeľné - nekonečného Boha, 
večnosť. Alebo Matku Máriu a našich oslávených bratov 
a sestry - svätých. Uľahčujú nám modlitbu, budia v náB 
dobré úmysly. Kríž či socha gri ceste nejednému pripo-
menie Pána Boha, večnosť, Božie milosrdenstvo. Preto kríž 
ä obrazy, či sochy nás nielenže neodťahujú od Boha, ale 
naopak nám ho pripomínajú a nabádajú náB k lepšiemu živo-
tu. Prečo teda by sme ich nemali používať? Ako však ro- • 
zumieť správne citovaný text zo Sv. Písma? Musíme si uve-
domiť, že v tých dávnych časoch židovský národ ľahko u-
padol do hriechu modloelužcbníctva, ktorému holdovali 
váetky okolité národy. Sv. Písmo Starého zákona veľmi 
často hovorí o modloslužcbníctve - napomína, hrozí, lebo 
bolo veľké nebezpečie, že do tohto hriechu padnú nielen 
ednotlivcl, ale i celý národ. Aby sa tomu'zsbránilo, Pán 
oh zak;'zal vyhotovovanie náboženských obrazov a BÔch, lebo 

vtedajší židia by mohli ľahko - podľa príkladu pohanov -
vzdéveť týmto predmetom božskú česť. A to tým viac, že 
v tých časoch obraz božstva bol považovaný za jeho dvoj-
níka. Pretože katolícka Cirkev Bochám alebo obrazom ne-
vzdáva božské pocty, ničím neporušuje Boží príkaz, týka-
júci sa modloslužobníctva. "Nebudeš mať iných Bohov, okrem 
mna" - Cirkev sa klania iba Jedinému, pravému Bohu, 
Priateľ, odBtr i ln i l si azda i Ty z domu všetky obrazy i 
kríž - a to pre mýlnu zámienku. Co ti teraz v tvojom do-
me pripomína jediného Boha? Alebo ti azda kríž alebo obraz 
Xatky Kristovej prekážali ctiť a milovať Boha? Skús BB 
nad tým zatqyalieť! 

^ r o £ o c t v á _ K u o e e 1 1 ^ o _ n á g t o v 

K'.rol Russell i jeho nástupca Rutheŕord poškodili veľmi 
vážne svoju autoritu "proroctvami". Ani jedno z nioh ea 
totiž nesplnilo. 
Tok Russell prorokoval, že v r. 1914 začne na zemi B0žie 
kráľovstvo, 3alej predpovedal, že v r. 1918 padne•"pápežstvo" 
a z katolíckej Cirkvi ostanú iba ruiny. I Rutheford takto 
prorokoval, že Božie kráľovstvo a zmŕtvychvstanie prorokov 
Starého zákona v r. 1925. Potom v r. 1920 vydal brožúru, 
« ktorou spôsobil veľký rozruch. Vyšla pod hlasným názvomj 
";..iliony 2 teraz žijúcich nezomrú". V nej práve oznamoval 
začiatok B0žieho kráľovstva na rok 1925. Rutheford dostal 
pre očakávaných zmŕtvychvstalých prorokov nádhernú vilu 
v jan ľiego v Južnej Kalifornii - stála 75.000 dolárov. 
Avšak rok 1925 nesplnil Ruthefcrdovo očakávanie. Brožúry 
preto nechal stiahnuť a vilu, ako nejiilý dôkaz svojho 
omylu potom prudali. Za tretieho vodou Hathana Homéra 
Kncrra Svedkovia Jehovovi opäť oznamovali nové termíny 
"Konca". Jpoiajnietne iba, že koniec mal byť v r. 194B, 
alebo v r. 1 9 5 4 , či 1 9 6 i alebo 1975. 0 tom dni však a o 
tej hodine nikto nevie, eni anjeli v nebi, iba sám Otec". 
(Mt 2 4, 36). 

\ £ 
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"Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec 
ponechal vo vlastnej moci", (Sk 1, 7). 

Popredné miesto v náuke Russella i Svedkov Jehovových za-
ujíma idea tisícročného Božieho kráľovstva na zemi. Podľa 
Russella nám Kristus v modlitbe "Otče náš" kázal prosiť 
0 príchod tohto kráľovstva. Nemôže však nastať, dokiaľ ne-
budú zničení - Satan a jeho prívrženci - ktorými sú podľa 
Russella katolícka Cirkev a iné náboženstvo a všetky štáty. 
Práve preto sa Kristus už od r. 1674 pripravuje proti nim 
do strašného boj 

a. Tento boj sa nazýva Armagedom. V boji 
bude Satan i jeho prívrženci porazený. Potom nastane ti-
sícročné kráľovstvo. Počas tisícročného kráľovstva sa sta-
nú Svedkovia Jehovovi spolu e Dávidom a patriarchami -
vládcami zeme. Pod ich vládou budú všetci ľudia šťastní 
a nebude viacej nešťastia, ani chorôb, ani smrti. Koncom 
TiBÍcročia^budu zničení tí, ktorí nevyužili "príležitosť 
druhej skúšky" na nápravu a ostali nedokonalými. Nakoniec 
bude úplne zničený i Satan. fivšak dobrí ľudia budú večne žiť 
na zemi pod vládou Jehovy. Do neba pôjde iba zlomok per-
cent * tých najlepších - a to 144 000 vyvolených. 
Russellovo učenie o tisícročnom Kráľovstve B02om je tiež 
jedným z veľkých nepochopení tohot čo hovorí Apokalypsa. 
V nej sa opravdu hovorí, že je Bosie kráľovstvo. Russell 
však zabudol, že je to kniha, plná symbolov a číslo tisíc 
Ba nemôže brať doslova zrovna t&k, ako aj iné číslu, častc 
uvádzané v tejto knihe, ako napr. 7, 10, 666, 141.000 e ako 
aj nemožno brať doslovne tiež iné jymboly a prirovnania, ako 
to, še Kristus má v ústach obojaečr.ý meč (Apok. 1, 1C), a 
že má vo svojej pravici 7 hviezd, že pred jeho tvárou ho/ťí 
7 lámp a že "zvieratá" okolo trónu sú plné očí vpredu i 
vzadu (Apok. 4, 6), etd. 
Že tieto symboly a opisy sa nemajú brať doslovne, hovorí 
1 sama Apokalypsa, kea napr. dodáva, že: "Toto je tajom-
stvo siedmich hviezd, ktoré si videl v mojej pravici a 
siedmich zlatých svietnikov: Sedem hviezd a anjeli sied-
mich cirkví o sedem svietnikov je tým sedem cirkví". Tak 
isto i výraz "tisícročný" má symbolický výraz. Menovite 
symbolizuje trvanie Cirkvi Kristovej na Zemi od prvého 
príchodu Ježiša Krijta ež do jehe druhého príchodu, ke3 
nastane Posledný súd. "A hľa, ja budem s vami po všetky 
dni, až do skončenia sveta", (Kt 2 8, 20)). 

Tento pojem sa úplne protiví tomu, čo hovorí" §v. Písmo, 
Tu sa totiž veľmi často pripomíng a vystríha, aby sme 
Už teraz: "ešte viac teraz s bázňou a chvením uskutoč-
ňuje svoje spasenie" (Fil 2, 12). 
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"Hľa, teraz je den milosti, teraz je den epásyI" (2 Kor 

2). . . . 
"Ale povzbudzujte sa navzájom den po den, kým sa hovorí 
dnes..."(Zid 3, 13). 
"Druhý raz Ba zjaví bez vzťahu k hriechu, aby priniesol 
spásu tým, ktorí ho očakávajú". (Zid 9, 28) a tiež (Mt 
25, 31-46). Proti sv. Písmu,je tiež náuka, ktorá hovorí, 
že do neba sa dostane iba hŕstka vyvolených, zatiaľ čo 
ostatná bude večne žiť na zemi. Potom Bom videl. Hla, 
veľký zástup z každého národa, ľudu, jazyka, ktorý nik-
to nemohol spočítať... (Apok. 7, 9). 
Tým zástupom, ktorý nik nemohol spočítať, je celé, vykú-
pené ľudstvo. Sv. Ján videl tento nespočítateľný zástup 
pred tronom Baránka v nebi. Ze tento trón bude v nebi, 
svedči Apokalypsa i na inom mieste: "A hľa. na nebi bol 
tron a na tróne Iíiekto sedel!" (Apok. 4, 2). 
ľ ev. Pavol zreteľne tvrdí, že vykúpení budú žiť v nebi a 
nie na zemi. (2 Kor 5, 1-2). p 
Svedkovia Jehovovi tvrdia, že jjebude všeobecné zmŕtvych-
vstanie, ele žfe tí najhorší zmrtvych nevstanú. I totc tvr-
denie je v protive sa so sv. Písmom, lebo Pán hovorí: 
"Nedivte bb teda, lebo prichádza hodina, ke3 všetci v hro-
be počujú jeho hlas a vyjdú z nich, tí, čo robili dobro, 
budú vzkriesení pre život, tí však, čo páchali zlo, budú 
vzkriesení pre súd". (Jr. 5, 2 8y29). Teda vstanú všetci -
dobrí i zlí, ako pripomína aj sv. Pavol: "A všetci sa musí-
me ukázať pred súdnou stolicou Kristovou". (2 Kor 5, 10). 
Ničota miesto pekla? Podľa učenia Svedkov budú zlí koncom 
tisícročia úplne zničení. Písmo Sv. však hovorí inak: 
Potom povie tým, čo sú na ľavej Btrane: Vzdiaľte sa odo 
Ľjía, zlorečení, do ohňa večného, ktorý je pripravený 
diablovi e jého poslom! (Mt 2 5, 41) a tiež (Mt 25, 46). 
Príd kráľovstvo Tvoje... 
Týmito slovami nám KriotUB káže prosiť - o to. aby v na-
šom živote kraľoval Boh, aby jeho kráľovstvo bolo v našej 
duši, 
- o to, aby bolo Kráľovstvo Božie na celom svete, aby 
všetci ľudia poznali a uznali Boha a riadili BB jeho 
príkezmi, 
- o to, aby sme sa všetci dostali do Kráľovstva Božieho, 
v nebi, aby náa tam po smrti zavolal (Mt 2 5, 3Q). 
Je teda nesprávne tvrdenie, že touto proebou v Otče náš -
máme prcoiť o Kristovo tisícročné Kráľovstvo. Učenie o 
tisícročnom Kráľovatve je teda veľkým omylom a nepocho-
pením. Co spoBobilo tento omyl? 
Karol Jiueeell nebol dostatočne pripravený pre výklad £-
vanjelie. Nemal no to potrebné vedomosti. Ako vieme z je-
ho priznania pred súdom, ani nepoznal jazyky, v ktorých 
bolo Sv. Písmo napíooné - hebrejčinu - gréčtinu. Bez zna-
losti týchto jazykov sa o hlbšom štúdiu Sv. Písma nedá 
hovoriť. Russell bol obchodníkom, vzdelával se ako samo-
uk. Výklad Sv. Písma, najmä niektorých jeho častí, je veľ-

\ í 
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mi náročné a zodpovedné úloha. Už sv. Peter vystríhal 
vo svojom liste pred samozvanými, nepripravenými vykla-
dačmi (2 Petra 3, 16-17)("... a neučení a nestáli ľudia 
ich prekrucujú na vlastnú záhubu"). 
Ku skúmaniu a výkladu Sv. Písma je preto nutné príprava 
e určité vedomosti. Mestačí k tomu iba základné vzdela-
nie. Ako to naznačuje sv. Peter, Bkúmanie Sv. Písma bez 
zodpovedajúcich vedomostí a ijrígravy má smutný koniec -
blud - a to niekedy tak veľký, ze máme doJemt že títo 
ľudia sú šialenci. Toto tvrdí Sv. Písmo - a život to 
potvrdzuje. I ty, priateľu, si sa Btal obeťou takýchto 
"učiteľov". PlatíŠ za to draho - stratou pravej viery a 
zahradzuješ si takto sám cestu do Božieho kráľovstva. 

Predstav si, priateľu, že skupina turistov, ktcrá 
chce navštíviť, povedzme, katedrálu sv. Víta v Prahe -
zavedie sprievodca do toho najzapadlejšiehô kúta ka-
tedrály a ignorujúc všetku ostatnú krasu - začne hovo-
riť o pavučinách a prachu, o neporiadku, o špine... 

Tento príklad je trocha nadsadený? Nie, lebo prá-
ve takto zaobchádzajú Svedkovia Jehovovi, ke3 hovcrit 
o katolíckej Cirkvi. Svojim prívržencom - a nielen im -
predstavujú Cirkev podobne, ako ten "sprievodca". Z de-
jín Cirkvi vyberajú len ľudské omyly a slabosti, Nechcú, 
vidieť, čo za dvetisíc rokov urobila Cirkev pre ľudstvo. 
Ignorujú tisíce mučeníkov a svätých, ignorujú tie mi-
lióny ľudí, veľkých duchom, nezištných a obetavých do 
krujnosti, 

Z 264 pápežov,, ktorí boli nástupcami apoštola 1-et-/ 
re až doteraz bolo 91 mučeníkov a svätých. Veľká väčšina 
pápežov - boli veľkí a mimoriadni ľudia. Toto však Sved-
kovia irnorujú. Vidia v katolíckej Cirkvi len Inkvizíciu, 
prehmaty a omyly. Tieto sa čas od času objavujú všade, 
kde 

sú ľudia, slabosi. Takí boli i tí niekoľkí pápeži, 
ktorí sa dostali na Petrov stolec v časoch všeobecného 
útlaku kresťanského života, 

Svedkovia Jehovovi zaslepení nenávisťou, vidia len 
tie nedostatky. Volajú katolícku Cirkev - Babylon, sídlo 
všetkých nepravostí! k pápeža - volajú Antikristom! 

Pooú3 súm, či je tu gspoľí snaha o spravodlivosť!! 
Môže sa stať i to, že i kňaz žije pohoršiivýn životom, 
Toto je pre Svedkov hne3 dôvodom k výpadom proti ka-
tolíckej viere, Kristus Pán ei sám vybral Apoštolov 
(Jn 15, 16), chodil b nimi, vychovával ich - a predsa 
jeden z nich Ho zaprel, a druhý dokonca - zradil! či je 
možné e toho usudzovať, že celé učenie Kristovo je zle?! 
To.nikoho rozumného eni nenapadne, povie ci totiž takto: 
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Kristovo učenie je od Boha - je pravdivé. Avšak ľudia, 
ktorým zveril hlesanie posolstva zlyhajú - práve ako 
ľudia. Lebo tam, kde sú ľudia, sú aj chyby a omyly. Tak 
tomu bolo u apoštolov, ktorí žili vedľa Krista. Tak to-
mu boli i neskôr a tak tomu je i dnes. 

Mimovoľne mi prichádzajú ha um slová Kristove:"Kto 
z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň!" (Jn 
8, 7). i 

Je vari msdzi vami Svedkami Jehovovými úplne všetko 
v poriadku? Dobre vieš, že i(tam sú veci, za ktoré je \ 
treba sa hanbiť. A deje sa to i napriek tomu, že ide o 
malý počet ľudí. A ešte čosi. Ak katolícka Cirkev Je 
nie nieím iným, iba "Babylonom spustošenia" - ako tvr-
dia Svedkovia Jehovovi, ako ^o, ze trvá dvetisíc rokov? 

Cirkev trvá napriek prenasledovaniam $ búrkam času. 
Koľko kráľovstiev sa medzitým rozpadlo, koľko štátov za-
niklo, na koľko bludov aa zabudlo a Cirkev - i ke3 bez-
branné - trvá aalej! Akým zázrakom? "A ja ti hovorím, 
že ty si Skala ä na tejto Skale postaVím svoju Cirkev 
a brány pekelné ju nepremôžu". (Mt 18, 16). 

Tr i_£rt.vd^_o_Cirkvi 
.i • " 

Prvé_pravda - Katolícka Cirkev jestvuje už takmer 
dvetisíc roŽov, "založil ju sátji Ježiš Kristus, ktorého pr-
vým zástupcom na zemi bol Kristom ustanovený Peter. Sv. 
Písmo 0 tom hovorí niekoľkokrát. Už pri prvom stretnutí 
Ježiša s Petrom hovorí Kristus: "Ty si Šimon, syn Jánov. 
Budeš bs však volať Kefaa - Skala". (Jn 1, 42). 
0 niekoľko mesiacov potom hovorí: "Ty si Skala, a na 
tejto Skala postavím svoju Oirkev". (Mt 16, 18). 

SV. Evanjelista píše (Ján): o udalosti pri Tberiadakom 
jazere (Jn 21, 15-19). 
Aký zir̂ sel majú tiet; prirovnania a jasné slová Kristove? 

Svedkovia Jehovovi, pre ktorých eú tieto texty Sv. 
Písma nevýhodné, pretože jednoznačne z nich vyplýva usta-
novenie Petrovo za hlavu Cirkvi - a teda aj jeho nástup-
cov - rímskych biskupov za hlavu pravej Cirkvi - toto nie-
lenže neuznávajú, ale robia všetko možné, aby slová Sv. 
Písma prekrútili. Je to ťažká úloha, lebo slová Sv. Pío.aa 
sú jasné a jednoznačné. Preto Svedkovia tvrdia, že Kris-
tus naaýva Fetra preto Skalou, bialom. len preto, lebo je-
ho viera bola tak pevná eko skala. Ked Peter vyznal, že 
je Syr. Boží, KriBtlis ho chváli i jeho vieru. Je to neuve-
riteľné prekruoovunie Sv. Písma, veä Kristus hovorí: "A 
na tí j to Skale posrtavím svoju Cirkev" a nie "z takej vie-
ry, akú máš ty, urobím svoju Cirkev..." 

Kľúče - sú vo Sv. Písme symbolom najvyššej moci: "Dám 
mu na pleoe kľúč domu Dávida, ked otvorí, nikto nezavrie". 

» 
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(Izaiéš 22t 22). Kristus odovzdáva Petrovi kľúče od Krá-
ľovstva Božieho - odovzdáva mu i moc v tomto Kráľovstve, 
čiže v Cirkvi. 

Svedkovia Jehovovi považujú kľúče za Bymbol učiteľ-
stva. Peter bude učiť židov - prvý kľúč i pohanov 
druhý kľúč. Teda täkýmito kľúčami bude Peter vpúšťať ľudí 
do Božieho kráľovstvá. 

Môže takéto vysvetlenie uspokojiť mysliacôho človeka? 
Porozmýšľajme o tom. 

Sotva čo Peter ako jediný z Apoštolov jusne vyslovil, 
že Ježiš Kristus j e Syn Boží, Pán JezíŠ chváli jeho vieru 
a hne3 ho i odmiena. Ako? Tým, že sľubuje, že ho urobí 
základom svojej Cirkvi. Zjednodušene to možno povedať i 
takto: 
Ty, Peter, za to, že si mi povedal, kým som Ja, ja ti po-
viem, kým sa Btaneš Ty. 

V čom spočíva vyznamenanie Petrovo podľa vysvetlenia 
Svedkov Jehovových? V tom, že bude učiť židov a pohanov? 
Ve3 to bolo údelom i vyznamenaním všetkých apoštolov. Tak-
to uvedené soéna by strácala zmysel. 

Priateľ, ak úprimne hľadáš pravdu, tok práve tu vo 
Sv. Písme u sv. Matúša 16, 13-19t môžeš jasne poznať, kde 
je pravde a kde je blud. 0 tom, ze Sv. Peter mal medzi 
Apoštolmi výsadné postavenie, poznáme i z toho, že je me-
dzi Apoštolmi uvádzaný vždy na prvom mieste (Mt 10, 2, 
Mk 3, 16, Lk 6, 14, Skutky 1. 13). Sv. Písmo spomína Apoš-
told Petra 114-krát. Ani to ti priateľ nič nehovorí? Iiie-
ktorí Svedkovia dakedy priznávajú, že za čias Pána Ježiša 
a po jeho nenebovstúpení sv. Peter opravdu zaujímal medzi 
apoštolmi prvé miesto. Avšak po obrátení sv. Pavla sa vp-
ci údajne zmenili, pretože vodcom sa stáva sy. Pavol. V / 
Skutkoch Apoštolských je jasne naznačené poslanie ev. Ptv-
la: "Cho3, lebo je mi vyvolenou nádobou, aby zaniesol mo-
je meno k pohanom..." (Sk 9, 15). Kristus povolal sv. Pav-
la ku hlásaniu Posolstva pohanom. A v tomto šírení Svanje-
lia, aj zohral sv. Pavol nesuáornc dôležitú úlohu. 7. toho-
to hľadiska prevýšil všetkých Apoštolov - i sv. Petra. 
Kristus však ev. P'avla povolal práve pre tdto misijnú 
činnosť - a nie pre úrad pastiera, ktorý bol už dávno 
predtým zverený av. Petrovi, ke3 mu Kristus povedal: 
"Pas baránky moje, pas ovce moje". (Jn 21, 15-17). 

Ostáva nepopierateľnou pravdou, že v určitom obôobí 
svojho života prišiel sv. Peter do Ríma, stal sa biskupom 
tohoto mesta a tu aj zomiera mučeníckou smrťou. Tu bol 
aj pochovaný. Po jeho smrti Kristov ovčinec až do našich 
čias ved u Petrovi nástupcovia na rímskom biskupskom stol-
ci. Dobre si pozri ten zoznam rímskych biskupov, ktorí 
jeden po druhom sedeli na Petrovom Btolci: 

sv. Peter 64-67 
sv. Linue 67-76 
av. Klement 88-97 
sv. Kletus 76-68... et3 bez prestávky až po naše 

časy. Nič ti nehovorí ani táto nepretržité postupnosť rím-



skych biskupov? Práve ona hovorí veľmi veľa. Lebo práve 
postupnosť je garanciou4 že tu, v Ríme sa prechováva pra-
vá náuka Kristova i Apoštolov. 

Petrov stolec - alebo Brooklyn? 
A práve v tom spočíva pravá príčina, prečo sa nemôžeme do-
hodnúť so Svedkami Jehovovými. Nerozdeľuje nás totiž Sv, 
PÍBmo, ale spôsob jeho výkladu a porozumenia. 

Pokiaľ ide o katolíkov, môžeme dokázať, že náš spô-
sob porozumenia a výkladu Sv. Písma sme zdedili od Apošto-
lov. V tomto sa môžeme oprieť o nesčetné historické dôkazy. 
A jedným z týchto dôkazov je i nepretržitá postupnosť nás-
tupcov sv. Petra na rímskom biskupskom stolci. Vdaka tejto 
postupnosti učenie Apoštolov prechádzalo z pokolenia na 
pokoi^ni" cez stáročia až po naše časy. A z toho zriedka 
sa každý katolík dozvedá, ako treba vysvetľovať a rozumieť 
Sv. Písmu... < 

Bádatelia Biblie i Svedkovia Jehovovi sa odtrhnutím 
od Petrovho stolca odtrhli i od dedičstva Apoštolov. Svoje 
učenie nečerpajú z Petrovho dedičstva, ale z Brooklynu v 
USA. A tu je koreň všetkých tých omylov a bludov. 

Neomylná učitel'Bká autorita BV. Stolice 
"Pas moje ovce" (Jn 21,17) 

Ke3 Kristus del svojim ovciam pastiera, ke3že miluje svo-
je ovce viac ako svoj život-1 tgk im dal určite toho najlep-
šieho pastiera. Dobrý pastier je ten*" ktorý zverené mu ovce 
nezavádza - teda taký, ktorý (je neomylný v učení o Božích 
pravdách. Pastier, ktorý by sa v tak podstatných veciach 
mýli], by mohol zaviesť do omylu aj svoje ovce. A to by 
už nebol dobrým pastierom. Takému by Kristus nezveril svo-
je ovce. Pretože dobre vieme, že Kristus "dobre všetko ro-
bil" (Ľk 7, 37). Preto dal Pastierovi svojho stáda dar ne-
omylnosti vo veciach viery, A ty počúvaš svojich predsta-
vených y. slepo veríš ich omylcm, o ktorých se často môžeš 
presvedčiť zdravým úsudkom E skúsenosťou... 

Svedkovia .Tehevoví vytýkajú i tc, že v Katolíckej 
Cirkvi je veľe^rôznychpraktík, o ktorých sa Sv. Písmo 
tí.i ltn neznienuje: Krízová cesta, ruženec, poklony, 
sviece, zvonky... 
a co viac, niektorí z nich aú dokonca presvedčení, že 
Cirkev včí, akoby to bola časť Božieho zjavenia, Ktorá 
bola zverená Apoštolom, ale nebola zepísané vo Sv. Pís-
me. To je podľa názoru Svedkov Jehovových tá tradícia, 
jctcrú prijala Katolícka Cirkev a ktorú oni odmietajú. 
Co ei o tom iryBlieť? • 

Dovoľ mi najprv ujaBniť jednu nepresnosť. Cirkev 
nikdy neučila e ani neučí, že zhora vymenované óbJruÄ^, 
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pobožnosti b predmety sú z ustanovenie Božieho. Preto sa 
niektorí Svedkovia veľmi mýlia! Iba niektoré čiaBtky sv. 
omše ustanovil Pán Ježiš a sú teda z ustenovenia Božieho. 
Všetko ostatné nie je priamym Božím stanovením! 

Nemaj mi za z lé, ak ti dám túto otázku. Vari máš 
výhrady proti strofu, ktorý rastie pred tvojim domom, 
že dnes nie je taký istý, aký bol pred rokmit keä si bol 
ešte dieťaťom? Určite nie, lebo dobre vieš, ze je ten istý 
strom, ibaže sa rozrástol, zväčšil, pribudli mu konáre. 
A práve toto vytýkajú Svedkovia Jehovovi katolíckej Cirkvi. 
Ze totiž po dvoch tisícročiach existencie vyzerá ako v ča-
soch, ke3 sv. Lukáš písal Skutky apoštolské A BV. Pavol 
listy. Zabúdajú, že Boh dal aj Cirkvi právo na rast a roz-
voj - teda právo, ktorému podliehajú všetky živé bytostí. 
Z jeho vôle aa má aj Kristova Cirkev rozvíjať e rozrastať 
ea. Počúvaj o tom podobenstvo o horčičnom zrr.e. ttók 4, 30-
32). 

Tomu však Svedkovia Jehovovi nechcú rozumieť. So Sv. 
Písmom stoja pred obrovským stromom katolíckej Cirkvi, 
etarým už dve tisícročia. Krčia ramenom a mávajú rukami 
nad každým konárom tohto stromu - prétože je pre nich po-
horšením. Hovoria - nie, takéhoto stromu niet vo Sv, Pís-
me. 

Priateľu, i ke3 katolícka Cirkev zvonku vyzerá trocha 
inak ako v prvom storočí kresťanstva, predsa je tou istou 
Cirkvou, katolíckou Cirkvou. Ale nie je takou isto-u, lebo 
za tie dve tisícročie povyrastali na jej strome rôzne ha-
luze, väčšie či menšie. Odkiaľ ea vzali? Vari ich niekto 
zaštepil zvonka? Nie! Sú výsledkom organického rozvoja a 
vnútornej sily, ktorou strom Cirkvi obdaril Boh. Chcem ti 
teraz objasniť dôvod aspoň niektorých pobožností, ktoré 
tak pohoršujú Svedkov Jehovových. 

Krížová cesta - odkiaľ se vzala táto pobožnosť? Je t 
pravdou, že pred dvetisíc rokmi ešte neexistovala,na rniés-
te tejto haluze bol už maličký púčik. Je ním veta zo Sv. 
Písma: "Ježiša teda odviedli. Sárr. si niesol kríž, aa do-
šiel na miesto, ktoré sa volá .„ebccné mieste, po židovský 
Golgota. Tam ho ej ukrižovali... (Jn 12, 17-18). 

A tento púčik vplyvom horúcej lásky ku Kristovi on 
rozrástol v obrovský konár - v pobožnosť Krížovej cesty. 
Už v^prvých storočiach putovali mnohí kresťania napriek 
mnohým nebezpečenstvám do SvLtej Zťme, aby rav*:t-ívili 
miesta, kde Kristus žil, trpel i umrel. Táto horúca líš-
ka ich viedla na cestu, ktorou šiel ej on. Kázal in kričať 
po Jeho šľapajach, plakať nad Jeho utrpením i nad vlastný-
mi hriechmi. Alt Sv. Zei.. bola ťažko dostupné - i to iba 
niektorým. A práve z lásky ku Kristovi sa zrodil i nápad, 
aby sa i tu, v našich krajoch mohli niektoré miesta prir 
spôsobiť tak, eby mohli ľudom pripomenúť cestu ku Krížu. 

Aby ho aspoň tu mohli na tejto ceste sprevádzať. A 
tak vznikla pobožnosť Krížovej cesty na miestach okolo 
kláštorov, v horách, v okolí kostolov elebo prían.o v koe-
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toloch. Jej vznik teda inšpirovala Jediná veta Sv. Pís-
ma. Všetko OBtatné je dielom ľudských sŕdc plných lás-
ky - a táto láska poohádza z Ducha Svätého. - Rim 5, 5 

Ružencová pobožnosť - Účinkovaním tej Í8teJ lásky 
vyrástla i táto pobožnosť, ktorú nás naučil náš Pán 
Ježiš KrietUB - Otče náš (Mt 6, 9) b recitéoiou Anjel-
ského pozdravenia (Lk 1, 28) a zvolanie BV. Alžbety 
(Lk L, 42). Modlitba je spojená s rozjímaním o udalos-
tiach zo života Kristovho a Jeho Matky. Modlitba teda 
pochádza zo Sv. Píema. Je na tom niečo divného? Ve3 \ 
Sv. Písmo je Bpžíip slovom - a ke3 sa stretne e horúcou 
láskou ľudských srde, plodí a tvorí nový život. 

A takýto je pôvod nielen pobožnosti sv. Ruženca, 
ale i mnohých iných pobožností, ktoré vznikli v Cirkvi 
behom stáryčí - opierajúc ea o SV. Písmo - ako odpove3 
ľudskýoh erdo na Kristovu lásku voči nám. A v budúc-
nosti možno - povstanú i iné, doteraz neznáme formy 
pobožností - ako výraz našej lásky voči Bohu - preto-
že Božie slovo je vždy plodné. Lebo vždy budú na zemi 
Brdcia milujúce Boha a túžiace mu túto lásku i preukazo-
vať. Až do konca čias sa bude v Cirkvi neprestajne roz-
širovať nový život - na strome Cirkvi budú rásť nové 
konáre a nové výhonky. Co sa týka rôznych rúch a ode-
vov, zvonov i organu - všetky tieto veci boli zavedené 
v Cirkvi preto, aby slúžili k čo najväčšiemu preukazo-
vaniu úcty k Bohu. (Pozri žalm 150). Vznikli teda tiež 
z lásky k Bohu. Môže byť teda \preukazovanie úcty k Bo-
hu niečím pohoršlivým a nedovolleným? Práve naopak! 

Voči katolíckym kňazom chová väčšina Svedkov Je-
hovových predpojatoBť a nenávisť. Robia čo môžu. aby 
ich zosmiešnili, očiernili a podkopávali ich autoritu 
u veriacich. V ich živote kritizujú všetko - celibát, 
prijímanie odmien od veriacioh a dokonca aj odev. Pre-
dovšetkým všek napádajú kňazský úrad, tvrdiac, že ne-
pochádza zo 3v. Písma. Uvádzajú ako dôvod slová: "Je 
totiž len jeden Boh a jeden je Prostredník medzi Bohom 
a ľu3mi, človek, Ježiš Kristus, ktorý sa obetoval za 
všetkých ŕl tim g, 5-6). £reto tvrdia, že pre iných 
prostredníkov (kňazov a kňažstvo vôbec) niet miesta. 

Knuzstvo katolíckej Cirkvi však pochádza od Kris-
ta. On sám si ho ustanovil a ono pôsobí z jeho moci. 
Prvými kňazmi boli Apoštoli. Evanjelium hovorí, že noo 
pred uvolením Apoštolov strávil Kristus v modlitbách. 
A toto robil vždy pred veľmi vážnymi rozhodnutiami. 
(Lk 6, 13). 

Týmto Apoštolom dal Kristus moc vykonávať Eucharis-
tickú obetu. (Lk 22, 19), (1 Kor 23, 25), odpúšťať hrie-
chy (Jn 20, 21-22), vyučovať aj krstiť (Mt 28, 19) a tiež 
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moc viesť Cirkev (Mt 18, 18). Tieto činnosti sú v prá-
vomoci kňazov. Apoštoli odovzdávali tieto právomoci 
biskupom a tí gdovzdávajú časť svojej právomoci svojim 
gomooníkom - kňazom. Odovzdanie právomoci sa uskutoč-
ňuje vkladaním rúkf (Sk. ap. 6, 6), (1 Tim 4, 14), (5, 
22), (2 Tim 1, 6). , 
Sv. Pavol tie z spomína svojho učeníka Timoteja, ktorého 
sám učinil biskupom v Efeze, aby nevysviacal príliš rých 
lo nikoho za kňaza, lebo inak bude sám zodpovedať za je-
ho hriechy. (1 Tim 5, 22). Táto právomoc - daná Kristom 
prechádza skrze vkladanie rúk cez stáročia z pokolenia 
na pokolenie až do našich čias e bude prechádzať až do 
konca sveta. Takýto teda je pôvod kňažstva v katolíc-
kej Cirkvi. Vychádza z Krista a od KrlstB je podielom 
na jeho Jedinom kňažstve. 

£ristus_-_iediný_Prostredník_a_Knaz_ 

Veľký počet kňazov neznamená automaticky aj veľký 
počet prostredníkov. Je iba jeden Prostredník a Kňaz -
i kea je veľa biskupov a kňazov. Títo sú iba nástrojmi 
v jeho rukách. Skrze nloh pôsobí Kristus - v obete sv. 
omše, skrze nich odpúšťa hriechy, ucí, posväcuje a ve-
die... 

Takto to chápe Birkev od počiatku: "Sme teda poslo-
via v službe Kristovej, akoby Boh skrze nás povzbudzo-
val <2 Kor 5, 20). 

Kňaz je teda živým nástrojom, skrze ktorého pôsobí 
sám Kristus. Preto tvrdenie Svedkov Jehovových, že je 
veľa "prostredníkov" medzi Bohom a ľudmi neobstojí. 0-
stáva ten istý jediný Prostredník, v mene ktorého pô-
sobia biskupi aj kňazi. 

Väaku c 
elibátu - tým, že sú kňazi oslobodení od 3ta 

rostí o výživu a udržanie rodiny - môžu celý svoj čas a 
sily zasvätiť B0žím veciam B práci na spasení ľudských 
duší. Iba vdaka tejto nezávislosti, ktorú knazómvza-
bezpečuje práve celibát, môžu byť tak hrdinskí kňazi, 
akými boli napr. Kaximilién Kolbe, či apoštol malo-
mocných o. Damián a iní. 

Ve3 či by mohol napr, apoštol národov sv. Pavol 
dokončiť svoje dielo, keby na svojich cestách a vo svo-
jej práci nebol slobodný? Tek to aj spomína: "Kto nie 
je ženatý, Btará sa o veci Pánove, aby sa zapáčil Pánovi 
(1 Kor 7, 32) a tiež inde (1 Kor 7, 7/7, 21). . 

Svedkovia Jehovovi vyčítajú katolíckym kňazom, že 
svoju Blužbu veriacim berú aj odmeny. Hovoria: Apoštol 



- 37 -
Pavol hlásal Evanjelium, ale na seba si zarábal prácou 
svojich rúk". 
Skúmajme však sv, PÍBmo pozorne a počúvajme. Čo hovorí 
ten istý sv. Pavol, keä pripomína veriacim, že podľa 
Kristovej vôle majú právo na to, aby im veriaci zabezpe-
čovali živobytie. Toto sú Jeho slová: "Preto aj Pán na-
riadil, aby tí, ktorí hlásajú Evanjelium, z Evanjelia 
aj žij.i!" íl Kor 9, 14) a inde. Sv. Pavol hovorí vyslo-
vene o "práve". A sám Kristus hovorí: "Lebo hoden je ro-
botník svojho, pokrmu" (Mt 10, 10). 
I sv. Pavol otvorene hovorí, že neraz využil tohto prá-
va a obetavosti veriacich. (2 Kor 11, 8) a (Filip 4, 
14-18). 
Preto výčitka Svedkov Jehovových nie je na mieste. Ved 
i oni sú ľudia, ktorí majú určité dočasné potreby a ioh 
platy sú veľmi nízke. Keaže sa plne venujú dušpastier-
skej službe, nemajú ani čas ani sily, aby si mohli na 
živobytie zarábať aj iným spôsobom. A dodajme, že iba 
Bám Pán vie^ kdľko z toho, čo dostanú - diskrétne roz-
delia tým, co sú na pomgc odkázaní. Preto už prví kres-
ťania sa chovali voči kňazom s úctou a láskou. Naučili 
sa tomu od Apoštolov. Sv. Pavol takto píše: "Žiadame 
vás, bratia, vážte si tých, čo sa medzi vami namáhajú, 
majú vás na starosti v Pánov^L a vychovávajú vás! Ucti-
te BÍ ich a milujte ich čo nfejviac pre túto ich činnosť! 
Nažívajte medzi sebou v pokoji!" (SO-1 5, 12-13). Ako 
vidíš, kňazom Kovej zmluvy pátri láBka e úcta, a nie ne-
návisť! Aký je teda postup Svfedkov Jehovových voči ka-
tolíckej Cirkvi, zneje takto: Prečo katolíci budujú 
kostoly a prečo tam chodia? Ved Sv. PÍBmo hovorí: 
"Uajvyšší nej»rcbýva v rukami postavenom dome... (Sk 
4 8 )- ne 
Katolíci však Duduju kostoly preto, aby mal Boh kde 
prebývať, ale preto, aby sa mali kde ľudia zhromažäo-
vať ku spoločnej modlitbe, čítaniu a počúvaniu Božie-
ho slova a k pobožnosti na oslavu Jediného Boha! 
Svedkov Jehovových nie je Veľa, préto im postačí aj 
malé miestnosť, avšak pre tie tisíce katolíkov sú po-
trebné kostoly. Ve9 to je samozrejmé!^ 
Uvedené texty Sv. Písma vôbec nezabraňujú ani nezaka-
zujú budovať kostoly. Tieto texty iba opravujú predsta-
vy vtedajších Židov, ktoré boli rozšírené z pohanstva 
a teda boli falošné. Mnohí uctievanie Boha ohápali viac 
hmotné a nedokonalé, 
obetovali Bohu veľké irnožstvo obiet, ale o zmenu svojho 
vnútra so takmer nestarali. Uctievanie Boha ohraničova-
li na určité miesto. Preto tento text Sv. Písma opravu-
je vtedujšie príliš pozemské predstavy o prebývaní Bo-
ha vo EVtityni, Pripomína, že Boh tu neprebýva ľudským 
spôsobom - ved je taký veľký, že Ho nemôžu ohraničiť 
ani nebesá tmi zemt že je vo Svätyni prítomný určitým 
spôsobom, aby vypočul modlitby. 
O tom Bvedčí i Kristus.t."kto prisahá na chrám, prisahá 
naň i nu toho, ktorý v nom prebýva"(Mt 23, 21). Dosved-
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čuje i názov svätyne, ktorý je spoločný Starej 1 Novej 
zmluve: "Dom Boží". 
Dom - to-je miesto na bývanie. To pripomína Kristus, ke3 
vyháňa predavačov.z chrámového nádvoria. (Mt 21, 13). 
A teraz k textu, ktorý tiež uvádzajú Svedkovia Jehovovi 
na podopretie svojej kritiky: "Ale^príde čas, ba už je 
tu, ked sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v duchu a 
v pravde" (Jn 4, 23). Kristus tu hovorí samaritánskej 
žene, že^odteraz nebude vzdávanie úcty Bohu viuzuné ani 
na Svätyňu Jeruzalema ani na horu Garizzim v Samárii. 
Nastali časy, ke3 bude možné ctiť Pána Boha všade na 
celej zemi. A čo viac, Bohu treba vzdávať česť nie 
formou vonkajších obiet, ale "v duchu a pravde" - teda 
v úprimnosti a pravej zbožnosti. 

Prečo teda kostol voláme "domom Božím"? 
Je zasvätený výlučne velebeniu a chvále Boha. Veriaci, 
ako Božie deti sa tu schádzajú, aby velebili Božie meno, 
a spoločnou modlitbou, sviatosťami a najmä eucharistic-
kou obetou sv. Omše vzdávali Bohu úctu a slávu. Toto však 
často znie i v modlitbách: 
"Nech je zvelebený Boh! Nech je zvelebené Jeho' sväté Meno! 
Preto kostol voláme aj "Domom modlitby" alebo "Domom Bo-
žím", "chrámom Pánovým". Budovanie chrámu je vecou, ktorá 
je Bohu milá a rovnako sú Mu milé i modlitby (2 Kor 7. 
15-16). 
Tieto elová Sv.' Písma sa netýkajú ina Šalamúnovho chrá-
mu, ale všetkých chrámov budovaných v priebehu vekov 
na počesť pravého Boha. Šalamúnov chrám trval 382 rokov, 
preto sa slová Sv. Písma nemôžu vzťahovať iba r.a tento 
chrám. Sv. Písmo nám káže túžiť po dome Božom. Hovorí, 
že chvíle strávené tu sú cennejšie než tisíc dní. Ze tu, 
pri Jeho oltári sa môžeme cítiť bezpečne ako vták vc / 
svojom hniezde.(Zalm 83, 2) a iné. 
A Ty Ba už celé roky vyhýbaš chrámu a čo je horšie, ej 
iných odrádzaš od toho, aby chrám navštevovali. Tvrdíš, 
že to je proti Sv. Písmu, l'oto však nielenže Sv. Písmo 
netvrdí, ale práve naopak. Sám Ježiš Kristus chodil do 
ohrámu už od detstva. (Lk 2, 41). 
Tu bol ako nemluvniatko obetovaný Otcovi (Lk 2, 22), tu 
aj vyučoval (Mk 12, 35) e rcbil zázraky (Mt 21, 14). 
Tak isto aj Apoštoli chodili do chrámu - jednak spolu 
s Kristom a po Jeho nanebovstúpení aj sami. (Sk 3, 1) 
tiež prví kresťqnia (Sk 2, 46) každodenne sa zdržiavali 
svorne v chráme. A Ty odrádzaš ľudí od chrámu 1 Robíš 
dobre? 
Čo teda ostalo v učení Svedkov Jehovových z kresťanskej 
viery? Rozsah neveľkej brožúry nedovoľuje podať vyčer-
pávajúci výklad učenia Svedkov Jehovových. Avšak už z 
toho, čo sme si povedali vyplýva, že toto učenie nemož-
no vôbec nazveť kresťanským, lebo z kresťanstva tu ne-
ostalo takmer ničí 
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Boha nazývajú menom, ktoré Nový zákon nepozná! A 

z Krista ostalo iba Jeho meno. V skutočnosti to nie je 
Kristus, v akého verili kresťania po stáročia, ale kto-
si úplne iný, cudzí, ktorý predtým, než es stal člove-
kom - bol anjelom. Vstúpil do neba - ale bez tela. Vstal 
z mítvych - bez tela! Kresťanstvo takého Krista nepozná! 
A tak z viery v Najsvätejšiu Trojicu - ktorá je základom 
kresťanstva - neostalo nič. Aké je učenie o Matke Kristo-
vej - to nehodno rad ej ani spomínať. 
Podľa Svedkov Jehovových niet nesmrteľnej duše, po cmrti 
niet súdu, neexistuje ani očistec, ani peklo. Do neba sa 
dostane iba zopár vyvolených. Okrem krstu - často veľmi 
pophybného - neuznávajú žiadnu sviatosť. A tak z kres-
ťanskej vifry, akú vyznávali a hlásali Apoštoli a akú 
pozná história - tu neostalo vlastne nič. Priateľ kam si 
sa to dostal? 

— Pán Boh dáva svojim pravým poslom znamenia hodnover 
nosti. Už v Starom zákone dokazoval hodnovernosť proro-
kov znameniami a zázrakmi. V3aka týmto znameniam e zázra 
kom bolo možné poznať, že ich poslal Boh. 
Tak isto i v Novom zákone dokázal Kristus, že Jeho náuka 
pochádza od Otca - a to svojimi zázrakmi, vyplnenými pro 
roctvami a svojím životom. 
Preto Jeho učenie e Jeho život bol pečaťou Božou. Preto 
i teraz, ak niekto tvrdí, že mu rán Boh zveril nejaké 
poslanie, musí sa osvedčiť znakmi, ktoré dáva Boh tým, 
ktorých posiela k ľu3om - aby šudia poznali, že jeho je 
pravým poslom a to, čo hlása - je pravdou. Týmito znakmi 
sú zázraky, splnene proroctvá, svätosť ohlasovenej ná-
uky a svätosť života. Bolo by prinejlepšom ľahkomyseľné 
prijať dakoho ako Božieho vyslanca - ale tento by sa 
žiadnymi takýmito znakmi od Bamotného Pána nemohol pre-
ukazovať. Hussell hlásal, že ho lán už od narodenia po-
volal "K jedine pravému vysvetľovaniu sv. Písma". Sú to 
iba hlasné, prázdne slová. Boh ich nepotvrdil žiadnou 
svojou pečaťou. Ve3 Russell neurobil žiadny zázrak. 
Všetky jeho proroctvá zlyhali - ako nepravé. Svoje uče-
nie nepotvrdil ani svojim životom - ale naopak. V Jeho 
živote nájjdeme nejeden tieň. 
(Opustil ženu. a nechal ju bez prostriedkov v^afére). Ani 
jeho učonie nemá žiaden znak svätosti^ Je v ňom veľa ná-
zorov protirečiacim Sv. Písmu. 
Svedkovia Jehovovi často hovoria s "Znamením, že naše 
učenie je pravé, je náš poriadny život". Do akej miery 
je to pravda? 
Svedkovia Jehovovi i Bádatelia Biblie sa porovnávajú s 
katolíkmi - pravda, nespravodlivo tých nejlepších spome-
dzi seba porovnávajú s tými najhoršími katolíkmi. Takéto 
porovnanie stráca na cene, nehovorí veľa o skutočnej BÍ-
tuácii. Je pravdou, že niektorí porindri Svedkovia Jeho-
vovi žijú oveľa lepšie ako neusporiadaní spomedzi katolá 
kov. Ale je i pravdou, že veľmi veľe dobrých katolíkov 
žije lepšie ako nejeden Svedok Jehovov, Lebo eni ich 
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úroveň nie je rovnaká. I medzi nimi sú ľudia takí či 
onakí, ktorí tiež robia často veoi, ktoré sa nezhodujú 
B Božím zákonom, I medzi nimi je často vela pohorSenia 
v súkromnom živote - a to často i u tých najhorlivej-
ších. Aj ich chovanie voči katolíckym príbuzným je 
plné výsmechu a zla. Vo svojom posudzovaní katolíkov 
a najmä katolíckych kňazov je vela neobjektívnosti, 
nenávisti, nadávok. Medzi Svedkami Jehovovými často 
nezdravé ambície, hlavne medzi vedúcimi, prinášajú ve-
ľa zla. Všeobecne sa dá povedať - ak Svedkovia Jeho- s 
vovi boli už predtým poriadnymi ľudmi, tak nimi ostá-
vajú aj po prijatí tejto novej viery. Ale ak už pred-

/ tým ako katolíci, či protestanti nemali dobrú morálnu 
úroveň, tak takýmito ostávajú i potom. Vzácne výnimky 
iba potvrdzujú pravidlo. , 
Svedkovia Jehovovi tvoria iba hŕstku ľudí^uprostred 
veľkého množstva ľudí inej viery. Už i toto ich núti 
žiť poriadne, aby no seba raoh},i upozorniť. 
To, ze ich je málo, im zároveň umožňuje, že Ba môžu 
o seba vzájomrie lepšie starať a toto neostane bez 

vplyvu na chovanie. 
Hietória len potvrdzuje, že všetky náboženské hnutia a 
sekty se vo svojich počiatkoch vyznačujú veľkou horli-
vosťou a obetavosťou a pružnosťou. 
Časom sa však so zväčšujúci^ Ba počtom prívržencov kle-
sá i morálna úroveň, llic neBVedčí o tom, že by mali byť 
Svedkovia Jehovovi výnimkou.\ 
To, že niektorí z nich žijú čestne - nemôže byť zname-
ním pravosti. A porovnávať zlých katolíkov s dobrými 
prívržencami Svedkov je neobjektívne. 

Ani veľké horlivosť mnohých Svedkov Jehovových 
pri šírení ich učenia nedokazuje ich pravosť. I sv. Pa-
vol bol udivený a obdivovel^horlivosť vtedajších Židov, 
ale predsa dokazoval zároveň, že žijú v blude. Tak je 
to i 30 Svedkami. Sv. Pavol túžil byť radšej sám odtrh-
nutý od Krista, len aby sa oni dostali na cestu pravej 
viery (Rim 9, 13). Keby žil dnes, asi by tiež i Svedkom 
Jehovovým adresoval slová, napísané pred stáročiami -
•'Treba im priznať, že horlia za Boha, ale nie podľa 
pravého poznania." (Rim 10, 2). Pravde treba pozrieť 
do očú. 
Maj túto odvahu aj ty, priateľ! Náboženské hnutie Svedkov 
Jehovových založil Kerol Russell a nie KriatUs. Toto 
hnutie bolo založené takmer dve tisícročia po Kristu -
je celkom nové. 
Hlása vela vecí, ktoré protirečia sv. Písmu. A tejto no-
vej viere chýbajú znaky hodnovernosti, ktoré dáva Pán 
Boh. 
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Tiež osobný život zakladateľa Svedkov Jehovových Karola 
Russella bol Haleko od ideálu. Nesplnilo sa ani jedno 
jeho proroctvo. Je nepopierateľnou skutočnosťou, že vie-
ra Svedkov Jehovových nepochádza od Boha, ale je čisto 
ľudským dielom a smutným ľudským omylom. Čím potom 
vlastne sú? Kto to bol Russell a Rutheford? 

Všimni si dobre, že jednou z najväčších starostí 
B v. Pavla i ostatných apoštolov bolo to, ako ochrániť 
pravých kresťanov pred falošnými učiteľmi, ktorí siali 
bludné náuky, na takýchto učiteľov bludu a veriacich 
pripomínaš "Ak vám niekto zvestuje iné evanjelium, ako 
ktoré ste odo mňa prevzali, nech je prekliaty!" (Gal 1, 
9). 

Pre spásu je nutné prijať nezmenenú náuku Apoštolov -
Ona je zárukou spásy (1 Kor 15, 1-2). Túto starosť o ve-
riacich, aby boli chránení pred bludmi, k^bré ich ohrozo-
vali, je cítiť zo všetkých Pavlových listov. 
Krátko pred smrťou sa v druhom liste k Timotejovi opäť 
vracia k tejto -záležitosti, ktorá ho stále znepokojova-
la, pretože falošní učitelia šíria spustošenie medzi ve-
riacimi e odvracajú ich od pravej viery. Hovorí, že ich 
bludné učenie je ako rakovina,(2 Tim 2, 17) sami odpadli 
od viery_ a teraz podkopávajú aj vieru iných (2 Tim 2, 18), 
zvádzajú ich do bludu klamstva a sami súc klamaní (2 Tim 
3, 13). Podobnú starosť prejavil aj sv. Peter,(2 Pet 16-17) 
sv. Ján (2 Jn 7 b 10) a sv. Júda (Jd 3-4). Bolo by možné 
citovať ešte Hiacero textov. Tak tomu bolo za života Apoš-
tolov, tak tomu bolo aj po ich smrti a tak je tomu i te-
raz. V priebehu dvoch tisícročí^sa objavovali a objavujú 
falošní učitelia, ktorí odtŕhajú od pravej viery a od 
Cirkvi väčšie či menšie skupinky ľudí - často aj ľudí 
čestných a dobrých, ale o veciach viery málo oboznámených. 
Takýmito učiteľmi boli aj Russell a Rutheford. Môžeš Ba o 
tom presvedčiť pri čítaní tejto knižky, ale aj z iných pra-
meňov. 
Kezdé sa ti aspoň niekedy, že aj ty si im padol za obeť? 
i-d Vrh s 

Ak vezmeme do úvahy všetko, čo sme si povedali o uče-
ní Svedkov Jehovových, o ich pôvode, o prekrúcaní zmyslu 
av. Písma, o ich nevierohodnoBti - keby si robil neviem 
čo,na tejto skutočnosti nič nezmeniš! 
Tu - pred zrejmými faktami - nepomôže ani zatváranie očú. 
Ustáva potom faktom, že svojim zotrvávaním medzi Svedkami 
Jehovovými si zapadol do bludu, ej ke3 si si myslelj že 
.robíš dobre. Zavrhuješ Cirkev, ktorú založil Syn Bozí -
Ježiš Kristus - a stal e& sa vyznávačom nového učenia, 
ktoré založil akýsi americký obchodník!! Za svoj omyl 
veľmi ťažko platíš. Stratil si všetko, čo je v Kresťan-
stve najdrahšie. Miesto v Krista - veríš v nejakého an-
jelu, ktorý sa stal "akoby človekom, aby nás Vykúpil." 
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Ľudia, ktorí ťa odtrhli od Cirkvi, nemajú od Boha ni-
jaké splnomocnenie, nemajú ani žiadnu moc a poslanie 
učiť Boží zákon a nemôžu ani v Eožom mene odpúšťať 
hriechy. Nemôžu teda o sebe povedať spolu so sv. Pav-
lomi "Sme teda poslovia v službe Kristovej, akoby Boh 
skrze nás povzbudzoval". (2 Kor 5, 20). 
Sú to ľudia bez apoštolskej moci e poslania a často i bez 
vzdelania "Neučení a nestáli" ako hovorí sv. Peter (2 Pt 
3, 16-17) s ako hovorí sám Spasiteľ1: "Sú slepí a vodcovia 
slepých. Ale ke3 elepý vedie slepého, obaj3 padnú do jamy." 
(Mt 15, 11). 
Tento omyl treba napraviť! Chápem ako ťažko Ti padne pri-
znať svoj omyl a zaDlúdenie, K tomu je treba veľkej po-
kory e odvahy. 
Nedbaj nič nt» ľudské ohľady, na to, čo povedia susedia, 
alebo ostatní Svedkovia Jehovovi! Lebo Boh nás nebude 
súdiť podľe toho, čo o néa iní hovoria, ale podľa nášho 
svedomia a podľa miery "Slova pravdy" - sv. Písma. Tým, 
že opustíš Svedkov Jehovových, zriekaš sa aj ich bludné-
ho výkladu bv. Píemo, Slovo Božie ea Ti stane pre dušu 
pokrmom po celý život. 
Pápež Benedikt XV. takto hovoril o sv. Písme: '"ílikdy ne-
prestaneme nabédeť veriacich, aby horlivým denr.ým čítaním 
ea snažili dostať Evanjelium akoby do krvi... aby toto 
čítanie sv. Písma ee etalo všeobecným javom e aby nebola 
taká rodina, v ktorej by sa nečítalo sv. Písmo: ".^ncykli-
ka: Sj?iritus paraclitue, 1?20". 
Pri návrate do katolíckej cirkvi 3e teda vôbec nezrie-
kaš sv. Písma ako by ti to chceli vopred nahovoriť Sved-
kovia Jehovovi. 
A opustením Svedkov Jehovových opúšťaš aj blud s vracia" 
ea ku Kristovi. 
Pozdravujete Ťe, priateľ! Nech Teba, Tvoju rodinu i Tvoj /dom 
neustále ochraňuje VšfBShici Boh! 

Autor 
loz. prekladateľa. 

Preložené podľa poľského crigir.álu: 
"Czy tuk uezy Piatr.o eviete?" 
Kozmov/a ze sviadnkr.í Jehowy. 
ks. (Vledyslev. U. e j k o 
Kuria Metropitalna iVarszaWeka 
W a r s z a w a 1575 


