Kapitoly z diskusie zo Svedkami Jehovovými

Falošní proroci
Jedna stará biblická zásada…
V Starom Zákone sa hovorí:
18

Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty, svoje slová vložím do jeho úst a
bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. 19 Kto však nebude počúvať na jeho slová, ktoré
bude hovoriť v mojom mene, na tom sa ja pomstím. 20 Prorok však, ktorý by sa opovážil
hovoriť v mojom mene, čo som mu nekázal ohlasovať, alebo ktorý bude hovoriť v mene
cudzích bohov nech zomrie!“ 21 Ak sa v duchu opýtaš: „Akože môžem poznať slovo, ktoré
nepovedal Pán?“ 22 - toto ti bude znamením: ak sa to, čo predpovie prorok v Pánovom
mene, nesplní, to nehovoril Pán, lež prorok rozprával vo svojej pýche, preto pred ním
nemaj strach!“
„

(Dt 18,18–22)
Svedkovia v tomto smere sú vďačným objektom. Veľmi presnými, konkrétnymi a nesplnenými
proroctvami naozaj oplývajú… Poďme si ich pozrieť jedno po druhom.

Posadnutosť koncom sveta
Svedkovia Jehovovi sú od počiatku fascinovaní Armageddonom – koncom sveta. Sú
presvedčení, že čas je blízko. Veľmi blízko. Ježiš síce hovorí: „Ale o tom dni a o tej
hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec.“ (Mt 24,36). Lenže Svedkovia
to pochopili tak, že deň síce nepoznajú – ale rok, ten spoznať môžu. S presnosťou na jeden
roku sú schopní predpovedať, kedy sa tak stane. Tak mi to aspoň vysvetľovali.
Pokus č. 1, 2 a 3: Charles Taze Russel, zakladateľ Organizácie
Prvý výpočet konca sveta neodvodzoval Russel ani tak zo samotnej Biblie, ako z rozmerov
Veľkej pyramídy v Egypte, o ktorej veril, že je Božím dielom. V Štúdiách Písma
vysvetľuje, že vstupná galéria tejto pyramídy meria 3416 palcov. Tento počet symbolizuje
3416 rokov, ktoré uplynú od príchodu Židov do zasľúbenej zeme v roku 1542 pr. Kr. až do
konca sveta. S použitím jednoduchej matematiky 3416 - 1542 = 1874 sa dopracoval k
dátumu neviditeľného príchodu Ježiša Krista na zem. Keď k tomuto číslu prirátal 40-ročné
obdobie žatvy, dostal sa k roku 1914 ako k roku, kedy mal konečne vypuknúť
Armageddon a zničiť zlý satanov svet. Čiže – koniec sveta: „...október 1914 roku bude

svedkom úplného konca Babylonu ’ako veľkého mlynského kameňa vrhnutého do mora’ a
úplného zničenia jeho systému.“ (traktát „O čom hovorí pastor Russel“)
Namiesto konca sveta a večnej blaženosti vypukla 1. svetová vojna. Proroctvo sa
nesplnilo. Nevrátili sa ani Židia do Palestíny, ako tiež predpovedal.
Russel preložil dátum definitívneho Konca sveta na rok 1915: „...ustanovenie
kráľovstva Božieho sa už započalo ... a ’vojna veľkého dňa Boha Všemohúceho’(Obj
16,14), ktorá sa zakončí R. P. 1915, úplne odstráni všetky dnešné systémy.“ (Scripture
Studies, kap. Čas sa naplnil). Nestalo sa…
Russel ešte raz preložil dátum definitívneho konca sveta na rok 1918 (porov.
publikáciu Ukončené tajemství). Zomrel skôr, než sa dočkal ďalšieho fiaska…
Vďaka Russelovi ale ostal rok 1914 pevne zafixovaný v mysliach Svedkov Jehovových.
Zakrátko zistíme, že je to ďalšia časovaná mína…
Prv, než postúpime k ostatným pokusom, jedno malé, zásadné zastavenie:
• Charles Taze Russel, zakladateľ Svedkov Jehovových, o sebe prehlásil: „Pravda, ktorú
prezentujem ako Boží hovorca (dosl.: the Truths I present, as God’s Mouthpiece, were
not reveald…) nebola zjavená vo sne, vo videní, ani Božím počuteľným hlasom, nie
naraz, ale postupne, hlavne od roku 1870 a čiastočne v roku 1880. … preto, lebo Boží čas
dozrel a keby som nehovoril – a keby sa nenašiel ani nikto iný – kamene by museli
kričať!“ (Strážna veža, 15. júna 1906, strana 229). To, čo hovoril a učil, teda hovoril a
učil v autorite, v Jehovovom mene, ako Boží prorok a Jahveho hovorca. To je fakt.
• To, čo takto ohlasoval – a zjavne, bez pochybností to ohlasoval! – sa NESPLNILO.
Aj to je fakt.
• Biblická zásada hovorí: „Ak sa to, čo predpovie prorok v Pánovom mene, nesplní, to
nehovoril Pán, lež prorok rozprával vo svojej pýche, preto pred ním nemaj strach!“
Podľa biblických kritérií je teda Charles Taze Russel FALOŠNÝ PROROK. Aj to je
fakt.
• PREČO by som teda mal nasledovať učenie falošného proroka a vstúpiť do
organizácie, ktorá tohto falošného proroka považuje za „Božieho služobníka“, ktorú
tento falošný prorok založil a ktorá ďalej zastáva názory a mienky falošného
proroka? PREČO?

Pokus č. 4: Joseph Franklin „Judge“ Rutherford
Nový prezident Spoločnosti vydal knihu „Milióny dnes žijúcich ľudí nezomrú“, v ktorej
ohlásil nový dátum Konca sveta: rok 1925. V tomto roku mali vstať z mŕtvych Abrahám
a starozákonní patriarchovia a mali sa nasťahovať do luxusnej vily v San Diegu. Tento
dátum bol v časopise Strážna veža z 1. 9. 1922, str. 262 označený ako „potvrdený Bibliou“

Znova sa nič nestalo. Koniec sveta neprišiel…
Oficiálna publikácia „Svedkovia Jehovovi, hlásatelia Božieho kráľovstva“ k tomu
lakonicky konštatuje:
„V roce 1920 uvedla brožura Miliony nyní žijících lidí nikdy nezemřou: „…se vší jistotou
můžeme býti v roce 1925 svědky jejich [Abrahama Izáka, Jákoba a jiných věrných proroků
starých dob] návratu z obětí smrti k životu a dokonalosti." Nejenže se s příchodem roku
1925 očekávalo vzkříšení věrných mužů starých dob, ale někteří doufali, že pomazaní
křesťané v tom roce snad obdrží nebeskou odměnu. Proběhl rok 1925. Někteří svou naději
opustili. Obrovská většina badatelů Bible však zůstala věrná. „Naše rodina," vyprávěl
Herald Toutjian, jehož prarodiče se stali badateli Bible na přelomu století, „si
uvědomovala, že neuskutečněné naděje nejsou příznačné jen pro naši dobu. I apoštolové
chovali podobné nemístné naděje. . . Jehova je hoden věrně oddané služby a chvály, ať už
konečná odměna přijde, nebo nepřijde." — Srovnej Skutky 1:6, 7.“ A tak ma len napadá.
Akú hodnotu má oná „vší jistota“, s ktorou aj dnes ohlasujú svoje učenie?
Pokus č. 5: Náthan Knorr
Pokus o poslednú presnú predpoveď Konca sveta predviedol 3. prezident Spoločnosti. Po
dôkladnom štúdiu stanovil dátum Armageddonu na rok 1975.
Raymond Franz, bývalý člen Prvého zboru v Brooklyne, to zažil na vlastnej koži a
spomína:
PROČ LIDSKÉ STVOŘENI BUDE JESTÉ OSVOBOZENO
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Jak by to bylo vhodné, aby Jehova Bůh učinil z tohoto přicházejícího tisíciletého období
sabatní údobí odpočinku a osvobození, velký jubilejní sabat pro provolání svobody po celé
zemi všem jejím obyvatelům! Pro lidstvo by to bylo nanejvýš časové. Bylo by to nanejvýš
vhodné i od Boha, neboť, vzpomeň si, že lidstvo má ještě před seboii období, o němž
poslední kniha Svaté Bible mluví jako o tisícileté vládě Ježíše Krista nad zemí, jako o
Kristově tisíciletém panství. Když byl Ježíš Kristus před devatenácti stoletími na zemi, řekl o
sobě prorocky: „Neboť Syn člověka je Pánem sabatu." (Matouš 12:8) Nebyla by to pouhá
náhoda nebo shoda okolností, ale bylo by to podle láskyplného záměru Jehovy Boha, aby
panství Ježíše Krista, ,Pána sabatu', probíhalo souběžně se sedmým tisíciletím lidské
existence.
Říkala organizace „bez obalu", že rok 1975 bude označovat začátek tisíciletí? Ne. Ale výše uvedený
odstavec byl vyvrcholením vší uvedené, důkladně zkonstruované argumentace, kterou tato kapitola
budovala.
Nebyla uvedena žádná jasná, bezpodmínečná předpověď o roku 1975. Ale autor měl odvahu prohlásit za
„vhodné" a „nanejvýš vhodné i od Boha", aby Bůh započal tisíciletí právě tehdy. Zdálo by se rozumné,
aby nedokonalý člověk říkal, co je nebo není „vhodné" pro Všemohoucího Boha, s docela velkou dávkou
jistoty, a jistě ne jen jako pouhé „vyjádření názoru". Rozvážnost to chce, nebo spíše vyžaduje. Ještě
silnější je další tvrzení, že by to bylo „podle láskyplného záměru Jehovy Boha, aby panství Ježíše Krista,
„Pána sabatu", probíhalo souběžně se sedmým tisíciletím lidské existence", kteréžto sedmé tisíciletí mělo
podle předchozího tvrzení začít v roce 1975.
Téhož roku se v Probuďte se!, doprovodném časopisu Strážné věže, v čísle z 8. října 1966, objevil článek
nazvaný „Jak dlouho to ještě bude trvat", který pod nadpisem „6 000 let končí v roce 1975" uváděl, že
milénium bude posledním tisícem let 7 000 let dlouhého dne Božího odpočinutí. Na stránkách 19 a 20
dále říkal:
A tak skutečnost, že se blížíme konci prvních 6 000 let dějin lidstva, má obrovský význam.
Souvisí Boží den odpočinku s časem, po který- je člověk na zemi od svého stvoření? Zjevně

ano. Z nejspolehlivějších výzkumů biblické chronologie, které souhlasí s mnoha
uznávanými daty světské historie, zjišťujeme, že Adam byl stvořen na podzim roku 4026 př.
Kr. Eva mohla být stvořena v témže roce a hned nato musel začít Boží den odpočinku. Ve
kterém roce tedy skončí prvních 6 000 let dějin lidstva a také prvních 6 000 let Božího dne
odpočinutí? V roce 1975. To je pozoruhodné, zvláště uvážíme-li, že v roce 1914 začaly
„poslední dny" a že hmatatelné skutečnosti našich dní, jimiž se naplňují proroctví, označují
naši generaci jako poslední na tomto zlém světě. Můžeme tedy očekávat, že v blízké
budoucnosti se budou odehrávat věci, které nadchnou ty, kdo věří Bohu a Jeho zaslíbením.
To znamená, že během relativně mála let budeme svědky naplnění zbývajících proroctví,
která se týkají „času konce".
Strážná věž z 1. května 1968 dále oživovala tato očekávání. Za použití velmi podobného argumentu jako
poslední uváděný článek říkala (na str. 272):
„V nejbližší budoucnosti vezmou události rychlý spád, neboť tento starý systém jde vstříc
definitivnímu konci. Bude trvat nanejvýš několik let, než se naplní poslední část biblických
proroctví o těchto „posledních dnech" a lidé, kteří budou naživu, se dočkají osvobození v
Kristově slavném tisíciletém kralování. Jaké těžké dny, ale současně jaké velkolepé dny
jsou před námi!" [kurzíva doplněna]
Po dvaceti letech se někdo může ptát, co měla znamenat ta „nejbližší budoucnost"? Kolik let je „nanejvýš
několik let"?
V článku „Co přinesou 70. léta?" — v Probuďte se! z 8. října 1968 — se opět zdůrazňovala krátkost
zbývajícího času, když na začátku bylo uvedeno (strana 13):
„Skutečnost, že již uplynulo padesát čtyři let období nazývaného ,poslední dny', je
nanejvýš významná. To znamená, že zbývá nanejvýš několik málo let, než Bůh zničí
zkažený systém věcí panující na zemi."
Dále se článek dostal k roku 1975 jako konci šesti tisíc let lidské historie a uvedl (strana 14):
„Je zde i další cesta, která nám pomáhá potvrdit skutečnost, že žijeme v několika
posledních letech tohoto ,času konce'. (Dan. 12:9) Bible ukazuje, že se blížíme konci
plných 6 000 let lidské historie."
Stále znovu publikace Strážné věže citovaly výroky významných lidí nebo „odborníků" z různých oblastí,
kteří se nějak zmiňovali o roku 1975. Např. výrok Deana Achesona, bývalého ministra zahraničí
Spojených států, který řekl:
„Vím dost na to, abych vás mohl ujistit, že za 15 let [tj. okolo roku 1975] bude tento svět
pro život příliš nebezpečný."
Opakovaně byla citována kniha dvou odborníků na výživu Hlad— 1975 (Famine—1975), zvláště tato
tvrzení:
„Okolo roku 1975 bude svět postižen katastrofou nebývalého rozsahu. V nerozvinutých
zemích bude řádit hladomor, jakého dosud nebylo."
„Předpovídám určité datum, rok 1975, kdy na nás vší svou strašlivou vahou dolehne
nová krize."
„Okolo roku 1975 budou v mnoha hladovějících zemích na pořadu dne občanské
nepokoje, anarchie, vojenské diktatury, stoupající inflace, dopravní neštěstí a chaos."
Tři roky poté, co se v knize Věčný život ve svobodě Božích synů poprvé zaměřil na rok 1975, napsal Fred
Franz další publikaci nazvanou Tisíc let pokoje se blíží (The Approaching Peace of a Thousand Years)1.
Pokud se v něčem lišila, pak to bylo jazykem, který byl ještě rozhodnější a určitější než jazyk publikace
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Tentýž materiál se také objevil ve Strážné věži z 15. října 1969.

předcházející. Byla vydána roku 1969 a na stranách 25 a 26 obsahovala tato tvrzení:
V nedávné době překontrolovali opravdoví badatelé Bible svaté její chronologii. Podle
jejich výpočtů skončí šesté tisíciletí života lidstva na zemí v polovině sedmdesátých let. A
tak sedmé tisíciletí od stvoření člověka Jehovou Bohem začne za méně než deset let.
Aby mohl být Pán Ježíš Kristus „Pánem i sabatu", bude muset být tisíciletí jeho panování
sedmé v řadě tisíciletých období neboli milénií. (Matouš 12:8) Bude to tedy sabatní vláda.
Zde je argumentace vcelku jasná a přímá: Jako je sabat sedmým obdobím následujícím po šesti obdobích
lopoty, tak bude tisícileté panování Kristovo sabatním sedmým tisíciletím následujícím šest tisíciletí
lopoty a utrpení. Toto podání není v žádném smyslu neurčité nebo dvojznačné. Stejně jako bylo určeno, co
by bylo „vhodné", aby dělal Bůh, byl nyní také stanoven požadavek na Ježíše Krista. Aby byl, kým sám říká,
že bude, pak jeho kralování „bude muset být" v sedmém z řady tisíciletí. Lidská úvaha ukládá tento
požadavek Božímu Synu. Šest tisíc let skončí v roce 1975; Kristus podle předchozího argumentu „bude
muset" vládnout sedmých tisíc let. „Věrný a rozvážný otrok" tak ve skutečnosti vytyčil program, u nějž
očekává, že jej jeho Pán dodrží, pokud má dostát svému slovu.
Ačkoli je styl psaní mnohem vytříbenější a výrazy jsou mnohem uhlazenější, je tento materiál značně
podobný tomu, co předkládal Soudce Rutherford ve své knížce Miliony dnes žijících nikdy nezemřou, ve
které učinil, jak sám později přiznal, oslovská tvrzení. Kromě nyní rozšiřovaného data to vypadalo, jako by
se čas vrátil zpět o téměř půl století do dnů před rokem 1925. Rozdíl byl v tom, že věci, o nichž se tehdy
mluvilo, se nyní říkaly o roce 1975.2
Když nadešla sedmdesátá léta, budování očekávání nepřestalo. Probuďte se! z 8. října 1971 opět hovořilo o
šesti obdobích lopoty a dřiny následovaných sedmým (sabatním) obdobím odpočinku a uvedlo:
„A tak jak se přibližujeme dovršení šesti tisíc let lidské existence v tomto desetiletí, je zde
vzrušující naděje, že velkolepý Sabat odpočinku a úlevy je vskutku na dosah."
Pod tím byl následující graf:

Všechna tato tvrzení měla jasně vyvolávat a stupňovat naděje a očekávání. Nebyla určena k tomu, aby
vzrušenou atmosféru u-klidňovala nebo tlumila. Pravda, většina z nich byla doprovázena určitými
zeslabujícími větami jako „netvrdíme to s určitostí" nebo „neurčujeme žádné určité datum", „nevíme dne ani
hodiny". Ale je třeba si uvědomit, že v této oblasti nebyla organizace žádným nováčkem. Celá její historie
od samého počátku budila naděje týkající se určitých dat, aby tato data nakonec přešla a naděje se nesplnily.
V minulých případech se publikace Společnosti snažily následně uvalit zodpovědnost za všechna zklamání
ne na ty, kdo vydávali informace, ale na jejích příjemce, kteří tíhli k přílišným očekáváním. Pak by si ale
zodpovědní mužové v organizaci měli uvědomovat nebezpečí, podstatu lidské přirozenosti a to, jak snadno
mohou být probuzeny obrovské naděje.
Avšak i když se opatrně vyhýbali jakékoli přímé předpovědi, že určitým datem začne milénium,
schvalovali tito zodpovědní mužové užívání výrazů „během relativně mála let", „v nejbližší budoucnosti",
„nanejvýš několik málo let", „v několika posledních letech", které byly všechny používány v časopisech
Strážná věž a Probuďte se! spolu s odkazy na začátek tisícileté vlády a vždy v kontextu zahrnujícím rok
1975. Mají taková slova nějaký význam? Nebo byla použita jen volně a nedbale? Copak je možné
pohrávat si s nadějemi, plány a pocity lidí? Nicméně Strážná věž z 15. srpna 1968 dokonce naznačovala,
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Je pravda, že (na straně 25) je použit méně určitý výraz „polovina sedmdesátých leť', ale rok 1975 již byl uváděn jako biblicky vyznačené datum a toto datum
bylo tehdy pevně vštěpováno do myslí všech svědků Jehovových na celém světě.

že by člověk měl být opatrný při přikládání přílišné váhy vlastním varovným slovům Ježíše Krista.
Jedno je absolutně jisté. Biblická chronologie, která se potvrzuje naplněným biblickým
proroctvím, ukazuje, že šest tisíc let lidské existence bude brzy u konce, ano, během této
generace! (Mat. 24:34) Proto není čas na lhostejnost a sebeuspokojení. Není vhodná doba
pohrávat si s Ježíšovými slovy, že „o tom dni a hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, ani
Syn, ale pouze Otec". (Mat. 24:36) Naopak, měli bychom si stále horlivě uvědomovat, že
konec tohoto systému věcí se rychle přibližuje svému násilnému konci. Neklamte se, stačí,
že Otec sám zná obojí — „den i hodinu"!
Jak může „věrný a rozvážný otrok" říct něco takového — vlastně říct „Dobrá, můj Pán řekl to a to, ale
nemusíte to brát tak vážně; naopak, uvědomte si, že to, co vám říkám já, vás má vést ve vašem životě"?
Některé nejrozhodnější výroky pocházejí ze služebního oddělení světového ústředí, kde se píše měsíčník
„Služba království", který je určen jen svědkům, a nikoli veřejnosti. Vydání z března 1968 vybízelo k
zapojení se do kazatelské aktivity plným časem („průkopnická služba") a uvedlo:
Vzhledem ke krátkosti zbývajícího času chceme to činit tak často, jak to okolnosti dovolí.
Pomyslete, bratři, že zbývá již jen asi devadesát měsíců, než se naplní 6 000 let existence
člověka na zemi.
Služba království z května roku 1974 poukazuje na „krátký zbývající čas" a říká:
Množí se zprávy o bratřích, kteří prodávají domy a majetek a plánují strávit zbytek svých
dnů v tomto starém systému věcí průkopnickou službou. Je to jistě příkladný způsob, jak
prožít krátký čas, který ještě zbývá do konce tohoto zkaženého světa. (1. Janova 2:17)
Nemálo svědků se právě takto zachovalo. Prodali své podniky, opustili zaměstnání, prodali domy a pole a
přestěhovali se se svými ženami a dětmi do jiných oblastí, aby „sloužili tam, kde je větší potřeba", přičemž
spoléhali, že mají dostatek prostředků do roku 1975.
Jiní, mezi nimi i starší lidé, si nechali vyplatit pojištění a prodali cenné papíry. Někteří odložili chirurgické
operace v naději, že po příchodu milénia je už ani nebudou potřebovat.
Nyní, když rok 1975 přešel a došly jim peníze nebo se vážně zhoršilo jejich zdraví, se museli snažit
vyrovnat s tvrdou realitou a dát se znovu dohromady, jak to nejlépe šlo.
(Raymond Franz, Krize svědomí)

A znova sa nič nestalo – akurát že Organizáciu opustil asi milión sklamaných členov…

Pokus č. 6 – takmer súčasný
Dnes sú Svedkovia opatrnejší… Čas konca sveta stanovujú len približne… Kedy teda
nastane?
Podľa Svedkov je to (vlastne: bolo to) takto:
• V roku 1914 sa Ježiš neviditeľne vrátil na zem a ujal sa vlády nad svetom.
• Odvtedy sa začali posledné dni konca, o ktorých Biblia hovorí: „Veru, hovorím vám:
Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.“ (Mt 24,34). Svedkovia k tomu
dodávajú: „Pokolenie, ktoré žilo na začiatku spĺňania znamenia – v roku 1914 – je teraz
v značne pokročilom veku. Zostávajúci čas musí byť veľmi krátky.“ (Rozhovory z Písma,
str. 181). A inde hovoria: „Toto pokolenie (ktoré bolo nažive, keď sa začalo spĺňať
„znamenie“ posledných dní) rozhodne nepominie, kým sa všetko nestane.“ (Rozhovory
z Písma, str. 31).
Takže… kedy sa tak stane?

• Ak chápeme slovo „pokolenie“ ako obdobie 40 rokov (porov. 40 rokov Izraela na
púšti, kým sa nepominulo „pokolenie“, ktoré vyšlo z Egypta), je už čas
prešvihnutý…
• Ak to chápeme tak, že ľudia, ktorí boli v roku 1914 schopní vnímať (teda
najmenej 7 rokov) – tak nám to jeden svedok vysvetľoval – potom by dnes (v roku
2007) museli títo ľudia mať presne 100 rokov. To je už naozaj priveľa…
• Ak to chápeme tak, že sa do tohto roku narodili, potom majú najmenej 93 rokov
(v roku 2007). A to je už tiež na hrane…
Svedkovia chápali slovo „generácia“ tým druhým spôsobom. Oficiálny vieroučný časopis
Strážna veža3 z 1. januára 1978 hovorí: „“Generácia“ logicky nemôže byť vzťahovaná na
deti, ktoré sa narodili počas 1. svetovej vojny. Vzťahuje sa na Kristových nasledovníkov
a iných, ktorí boli schopní rozpoznať, že vojna a ostatné udalosti, ktoré sa objavili, sú
naplnením Ježišovho kombinovaného znamenia. Niektorí z týchto ľudí nezomrú, kým sa
nesplní všetko, čo Kristus predpovedal, vrátane konca súčasného zlého systému vecí.“
A ešte v roku 1994 časopis „Prebuďte sa!“ z 8. novembra napísal: „Skutočnosť, že od roku
1914 už uplynulo 80 rokov, ukazuje, že už čoskoro môžeme očakávať vyslobodenie, ktoré
prinesie Božie Kráľovstvo. Znamená to, že uvidíme, ako „najpokornejší z ľudí“ – Ježiš
Kristus – úplne prevezme moc nad „kráľovstvom ľudí“ a prinesie nový svet mieru
a spravodlivosti“
Lenže už o rok, 1. novembra 1995, Strážna Veža zatrúbila na ústup. Vniesla do
problematiky „nové svetlo“ od Boha a vysvetlila, že slovo „generácia“ neznamená fyzicky
ľudí, ktorí naozaj žili v roku 1914. Vysvetlila, že „slovo „generácia“, ako ho Ježiš použil,
sa vzťahuje hlavne na súčasných ľudí, ktorí v tomto období žijú, s ich charakteristickým
správaním sa.“ Inými slovami, v praxi ich predpoveď Konca od roku 1995 znie takto:
„Veru, nepominú sa zlí a hriešni ľudia, kým nepríde koniec sveta.“.
Posledná známa oficiálna predpoveď Konca teda znie: „Raz príde…“
Úchvatné, že?

Ak teda prorok prorokuje – a nesplní sa… čo to znamená?
Znamená to, že NIE JE pravým prorokom!
Tým môžeme skončiť: Svedkovia Jehovovi – napriek svojmu názvu – nekonajú
a nehlásajú v Jehovovom (Jahveho) Mene. Nie sú to praví proroci. Bodka. Koniec.

3

Strážna veža 1/1/42, str. 5 z roku 1942 to hovorí jasne: „Tí, ktorí sú presvedčení, že „Strážna veža“ publikuje len ľudské
názory, by nemali márniť svoj čas jej štúdiom. … Tí, ktorí veria, že Boh využíva „Strážnu vežu“ ako spôsob, ktorým
komunikuje so svojim ľudom, alebo ako spôsob priťahovania ich pozornosti na svoje proroctvá, mali by študovať „Strážnu
vežu“ s vďačnosťou v srdci.“

Niekedy Svedkovia tvrdia, že nič také nepredpovedali. Že Russel len predpovedal, že
„sa niečo stane“ – a hľa, prišla vojna! Alebo že to, čo predpovedali, nebol Koniec
sveta a Armageddon, zničenie starého „systému vecí“ a nastolenie Tisícročného
kráľovstva pokoja a mieru pod vládou Ježiša Krista, ale len niečo iné…
Je to samozrejme pokus o únik. O tom, čo skutočne v tých dobách ohlasoval napr.
Rutherford, svedčia nielen dokumenty, ale aj svedectvá súčasníkov:
„Poté, co prezident Strážné věže poukázal na to, že tři synové Noe měli zřejmě potomky
až dva roky po potopě, obrátil se na ty, kteří mají v dnešní době pozemskou naději, a řekl:
„Bylo by podle Písma, kdyby teď vstoupili do manželství a začali vychovávat děti? Ne, zní
odpověď, která je podepřena Svatým Písmem... Bude pro ně daleko lepší, nebudou-li
spoutaní a budou-li bez břemen, aby nyní mohli činit vůli Páně tak, jak Pán přikazuje, a
aby také v době Armagedonu neměli žádné překážky.“
Joseph Rutherford mluvil hlasitě a se zvláštním důrazem na konečnou platnost toho, co
říkal. Byly to skutečnosti, spolehlivé pravdy, na kterých mohl člověk stavět ta
nejdůležitější rozhodnutí v životě. Hluboce na mě zapůsobil přednostní význam
organizace pro spasení stejně jako to, že zvěstovatelská činnost musí mít přednost před
osobními zájmy, jako jsou manželství a děti, nebo je musí alespoň zatlačovat do pozadí.
V roce 1939 jsem byl pokřtěn a po absolvování střední školy v červnu 1940 jsem ihned a
naplno nastoupil do kazatelské služby. Byl to bouřlivý rok pro svět i pro svědky Jehovovy.
V létě onoho roku odjela naše rodina na velký kongres svědků do Detroitu (Michigan).
Vládla atmosféra napjatého očekávání, jako bychom byli stále v nepřátelském obležení.
Na konci kongresu Soudce Rutherford naznačil, že „to by snad mohl být poslední kongres
před velkým soužením". Pamatuji si, že když nastal podzim roku 1940 a já jsem odložil
své letní věci, myslel jsem si, že je snad už nikdy nevytáhnu, protože do té doby buď
přijde Armagedon, nebo budeme všichni v koncentračních táborech tak, jako mnoho
svědků v nacistickém Německu.
Přišlo léto 1941 a já jsem se proti svému očekávání ocitl na dalším kongresu konaném v
St. Louis (Missouri). Stále si pamatuji, jak se sbíhaly zástupy, když Soudce Rutherford
přijížděl do místa konání konference v obrovském autě s Haydenem Covingtonem a
viceprezidentem Nathanem Knorrem stojícími na stupačkách jako tělesná stráž. Poslední
den kongresu dal Rutherford posadit u pódia všechny děti a mládež ve věku od pěti do
osmnácti let. Poté, co dokončil svůj připravený proslov, k nim mluvil spatra. Rutherford,
vysoký muž, který měl jindy tak přísné vystupování a nasazoval tvrdý tón, teď hovořil s
téměř otcovskou vemlouvavostí a doporučoval těm dětem, aby odložili svatbu až do doby,
kdy se vrátí Abraham, Izák, Jákob a další věrní mužové a ženy dávnověku, kteří budou
brzy vzkříšeni a pomohou jim při výběru jejich partnerů. Každý obdržel zdarma výtisk
nové knihy Děti. Prostředkem k rozvinutí látky byl fiktivní pár mladých svědků, Johna a
Eunice, kteří byli zasnoubeni, ale rozhodli se svůj sňatek odložit až do příchodu nového
řádu, který byl na dosah ruky. V této knize John řekl Eunice:
„Máme naději, že za několik málo let budeme mít svatbu a budeme moci, skrze milost
Pána, mít roztomilé děti, které budou Pánu ke cti. Můžeme náš sňatek odložit až na dobu,

kdy bude na zemi panovat trvalý mír. Nyní nesmíme k našim břemenům nic přidávat, nýbrž
musíme být svobodni a připraveni pro službu Pánu. A až dosáhne TEOKRACIE svého
plného rozmachu, nebude už rodina žádnou přítěží."
Tehdy mi bylo devatenáct a ještě dnes ve svých sedmdesáti letech si vzpomínám na to
vnitřní vření, zvláštní směs vzrušení a sklíčenosti, kterou ve mně tato slova vyvolala. Stát
před výroky tohoto druhu působilo v mém věku znepokojivě a v podstatě volalo po
rozhodnutí odsunout zájem o manželství do nedohledna. Snad mohu lépe ocenit, co
zakoušejí mladí muži, kteří uvažují o povolání katolického kněze. Ovšem důraz, s jakým
prezident Společnosti Strážná věž naléhal, spočíval v tom, že čas do Armagedonu byl
krátký. Ve Strážné věži z 15. září 1941 bylo později o této události napsáno:
„Poté, co děti obdržely dárek [kniha Děti], pochodovaly s knihou pevně přitisknutou k
tělu, a nebyla to hračka pro plané potěšení, ale byl to nástroj, který jim dal Pán, aby
mohly v posledních měsících před Armagedonem účinně pracovat."“
(Raymond Franz, bývalý člen Vedúceho zboru Svedkov Jehovových)
Takže sa nenechajte obabrať! Sú to FAKTY a ako na FAKTOCH na nich trvajte!
Majte však tiež na pamäti to, že u Svedkov v praxi nejestvujú archívy. Staré publikácie sú
dávno zlikvidované. V zboroch naozaj nie je možné len tak prísť a povedať: „Prosím Vás,
máte tu Strážnu vežu z roku 1925, číslo 7“? Neexistuje. Preto mnohí Svedkovia dnes
o týchto veciach naozaj ani netušia…
Niekedy sa môže ozvať námietka, že to „len tak dúfali“, že to „nehlásali
a neprorokovali v Jehovovom mene“ a podobne…
Faktom je – a dokumenty to potvrdzujú – že tieto proroctvá ohlasovali riadne a úradne.
Sám Charles Taze Russel v Strážnej veži z 15, júna 1906 na str. 229 napísal: „Pravda,
ktorú prezentujem ako Boží hovorca, nebola zjavená vo sne, vo videní, ani Božím
počuteľným hlasom, nie naraz, ale postupne, hlavne od roku 1870 a čiastočne v roku
1880. … preto, lebo Boží čas dozrel a keby som nehovoril – a keby sa nenašiel ani nikto
iný – kamene by museli kričať!“
Boli to učenia, riadne uverejnené v „dogmatickom“ časopise Strážna veža a publikované
v knihách ako oficiálna doktrína – ako „Boží spôsob komunikácie so svojim ľudom“!
Doslovne Strážna Veža z 15. júla 1960, str. 439, hovorí: „Organizácia verného
a rozvážneho otroka sa od roku 1919 stala zdrojom stále rastúceho prúdu miliónov
Biblických publikácií, ktoré obsahujú vodu pravdy o napĺňajúcej sa Jehovovej vôli,
prúdiacu od Božieho trónu v nebi.“
Ich druhý časopis – „Prebuďte sa!“ – mal až do roku 1995 v tiráži uvedené:
„Awake! is for the enlightenment of the entire family. It shows how to cope with today's
problems. It reports the news, tells about people in many lands, examines religion and
science. But it does more. It probes beneath the surface and points to the real meaning
behind current events, yet always stays politically neutral and does not exalt one race

above another. Most important, this magazine builds confidence in the Creator's
promise of a peaceful new world before the generation that saw the events of 1914
passes away.“
Čiže v preklade: „Prebuďte sa! … najviac zo všetkého buduje dôveru v Stvoriteľov sľub
nového sveta plného mieru, (ktorý nastane) prv, než sa pominie generácia, ktorá videla
udalosti roku 1914“
Neskôr sa ale tiráž zmenila na:
„Awake! is for the enlightenment of the entire family. It shows how to cope with today's
problems. It reports the news, tells about people in many lands, examines religion and
science. But it does more. It probes beneath the surface and points to the real meaning
behind current events, yet always stays politically neutral and does not exalt one race
above another. Most important, this magazine builds confidence in the creator's promise
of a peaceful and secure new world that is about to replace the present wicked, lawless
system of things.“
Zmienka o novom svete, ktorý zažije generácia z roku 1914, už vypadla. Zmenil vari
Stvoriteľ svoje zasľúbenia…? Faktom ale je, že Svedkovia skutočne ohlasovali toto
svoje proroctvo ako Jehovov prísľub – teda v Jehovovom mene!
• Ak teda bola táto doktrína ohlasovaná v Jehovovom mene, čo sami Svedkovia
tvrdia – a nesplnila sa – potom sami Svedkovia dokázali, že nehovoria v mene Boha.
Načo ich teda počúvať?
• Ak však ani vtedy nehovorili v Mene Boha, ale hovorili a šírili iba vlastné mienky
a názory, ktoré sa navyše ukázali fatálne chybné – tak potom načo ich počúvať? Nie je
bláznivé veriť bezvýhradne niekomu a podriaďovať sa niekomu, kto Vám namiesto pravdy
predkladá iba svoje často pochybné názory?
• Nehovoriac o tom… – nie je to náhodou rúhanie sa, ak sa niekto nazýva „Svedok
Jehovov“, výslovne sa označuje za kanál, ktorým Boh hovorí k ľuďom – a pritom hovorí
iba svoje mienky a názory? Prečo „svoje názory“ prezentovali ako „Boží Jehovov
prísľub“? TOTO PRESNE je predsa definícia falošného proroka: hovorí svoje vlastné
názory, ale tvári sa, že sú to posolstvá od Boha. Stačí?

Malé vysvetlenia…
Rok 1914… ako k nemu prichádzajú?
Kedy sa Ježiš Kristus ujme vlády? Hovorí o tom biblická kniha Daniela (Dan 4,10-37.734). Hovorí sa v nej o obrovskom strome, ktorý tu znázorňuje babylonského kráľa
Nabuchodonozora. Nabuchodonozor bol najväčší ľudský panovník svojej doby. Avšak
Nabuchodonozor mal spoznať, že panuje ktosi ešte väčší. Je to "Najvyšší", čiže "Kráľ
nebies", Boh Jehova (Dan 4,34.37). Tento strom siahajúci až do neba teda znázorňuje čosi
dôležitejšie, totiž zvrchované Božie panstvo, najmä v súvislosti s našou zemou. Toľko
oficiálna doktrína Svedkov, ako ju nájdete napríklad v Rozhovoroch z Písma, na str. 29
a nasl.
Uveďme si teda celý text, ako je napísaný v Biblii:
1

Ja, Nabuchodonozor, bol som bezstarostný vo svojom dome, prekvital som vo svojom
paláci. 2 Mal som sen, ktorý ma predesil, predstavy na mojom lôžku a videnia, ktoré mi
prešli hlavou, ma poľakali. 3 Vtedy som vydal nariadenie, aby mi priviedli všetkých
mudrcov Babylonu, nech mi oznámia význam sna. 4 Nato vstúpili čarodeji, veštci,
Chaldejci a hádači, ja som im rozpovedal sen, ale jeho význam mi nevyložili. 5 Napokon
predstúpil predo mňa Daniel, ktorého meno je Baltazár, podľa mena môjho boha, a na
ktorom je duch svätých bohov; i rozpovedal som sen jemu: 6 Baltazár, náčelník veštcov,
viem, že je na tebe duch svätých bohov a že ti nijaké tajomstvo nerobí ťažkosti, vylož mi
videnie, ktoré som videl vo sne, i jeho význam. 7 Videnie, ktoré mi na mojom lôžku prešlo
hlavou: Hľadel som a strom bol uprostred zeme, jeho výška bola veľká. 8 Strom vzrastal
mohutnel, jeho výška siahala do neba a bolo ho vidieť až na koniec celej zeme. 9 Jeho
lístie bolo prekrásne a jeho ovocie hojné - bol na ňom pokrm pre všetkých -, pod ním
hľadala chládok poľná zverina a na jeho vetvách bývali nebeské vtáky; z neho sa sýtilo
každé telo. 10 Videl som vo videní, ktoré mi na mojom lôžku prešlo mysľou, hľa, strážca a
svätec zostúpil z neba 11 a hlasno volal:
„Vytnite strom,
okliesnite mu vetvy,
straste mu lístie,
rozhádžte mu ovocie!
Nech beží spod neho zverina
a vtáctvo z jeho konárov!
12

Ale prút z jeho koreňov nechajte v zemi, v železných a kovových putách v zeleni poľa;
nech ho kropí nebeská rosa a nech má so zvieratami čiastku na zelinách zeme. 13 Jeho
ľudské srdce nech mu premenia, nech mu dajú zvieracie srdce a nech nad ním prejde
sedem časov! 14 Na rozhodnutí strážcov sa zakladá rozkaz a slovo svätých je nariadenie,
aby živí vedeli, že Najvyšší je mocnárom nad ľudským kráľovstvom a dá ho komu chce, i
najpodlejšieho človeka môže nadeň postaviť.“
15

Tento sen som videl ja, kráľ Nabuchodonozor, ty však, Baltazár, vylož mi jeho význam,
lebo nik zo všetkých mudrcov mojej ríše mi nevedel oznámiť jeho rozlúštenie. Ty to však

môžeš, lebo na tebe je duch svätých bohov. 16 Vtedy Daniel, ktorého meno je Baltazár,
ustrnul za istý čas a jeho myšlienky ho podesili. Kráľ sa ozval a hovoril: „Baltazár, nech ťa
sen a jeho význam nedesí!“ Baltazár odpovedal: „Pane môj, sen tým, čo ťa nenávidia, a
jeho výklad tvojim nepriateľom! 17 Strom, ktorý si videl, ten veľký a mocný, ktorého
výška siahala do neba a bolo ho vidieť po celej zemi, 18 ktorého lístie bolo prekrásne a
ovocie hojné a na ktorom bol pokrm pre všetkých, pod ktorým sa zdržovala poľná zver a
na konároch ktorého bývali nebeské vtáky, 19 to si ty, kráľ, ktorý si sa stal veľkým a
mocným; tvoja veľkosť narástla a dosiahla nebo a tvoja vláda končiny zeme. 20 A že kráľ
videl zostúpiť z neba strážcu a svätca, ktorý hovoril: „Vytnite strom a zničte ho, ale prút z
jeho koreňa nechajte v zemi v železných a kovových putách v poľnej zeleni, nech ho
skrápa nebeská rosa a nech má podiel s poľnou zverinou, kým nad ním neuplynie sedem
časov,“ 21 význam toho je, kráľu - a je to rozhodnutie Najvyššieho, ktoré vychádza proti
môjmu kráľovskému pánovi: 22 Vyženú ťa spomedzi ľudí a s poľnou zverinou sa budeš
zdržovať, trávu ti dajú jesť ako dobytku a nechajú ťa skrápať nebeskou rosou, sedem
časov uplynie nad tebou, kým sa dozvieš, že Najvyšší je vládcom nad ľudským
kráľovstvom a dá ho tomu, komu chce. 23 A že rozkázali ponechať prút z koreňov stromu,
tvoje kráľovstvo ostane tebe, len čo sa dozvieš, že nebesá sú mocné. 24 Preto, kráľu, nech
sa ti zapáči moja rada, odčiň svoje hriechy spravodlivosťou a svoje viny milosrdenstvom k
bedárom; azda sa predĺži tvoja bezpečnosť.“
(Dan 4,1–24)
A teraz poďme na to:
Na koho sa tento text vzťahuje?
Biblia hovorí jasne: Na kráľa Nabuchodonozora, vládcu Babylonu: „Baltazár odpovedal:
„Pane môj, sen tým, čo ťa nenávidia, a jeho výklad tvojim nepriateľom! 17 Strom, ktorý si
videl, ten veľký a mocný, ktorého výška siahala do neba a bolo ho vidieť po celej zemi, 18
ktorého lístie bolo prekrásne a ovocie hojné a na ktorom bol pokrm pre všetkých, pod
ktorým sa zdržovala poľná zver a na konároch ktorého bývali nebeské vtáky, 19 to si ty,
kráľ, ktorý si sa stal veľkým a mocným; tvoja veľkosť narástla a dosiahla nebo a tvoja
vláda končiny zeme.“ (Dan 4,16–19). Strom je NABUCHODONOZOR!
Napriek tomu Svedkovia dospeli k názoru, že je to inak, že Strom vo sne symbolizuje
ľudstvo – presnejšie Jehovovo pozemské kráľovstvo, do tej doby Júdske kráľovstvo! AKO
na to prišli? Nevedno… V Biblii to však naozaj nie je! Poproste ich, aby Vám z Biblie –
jasnými faktami, nie hmlistými tvrdeniami typu „Nabuchodonozor mal spoznať, že
panuje ktosi ešte väčší. Je to "Najvyšší", čiže "Kráľ nebies", Boh Jehova (Dan 4,34.37).
Tento strom siahajúci až do neba teda znázorňuje čosi dôležitejšie, totiž zvrchované
Božie panstvo, najmä v súvislosti s našou zemou…“ a podobne – zdôvodnili toto svoje
presvedčenie! Toto je ich mienka – ale my chceme dôkaz, fakty z Biblie!
Biblia potom aj hovorí o naplnení tohto proroctva:
„25 Všetko to prišlo na kráľa Nabuchodonozora. 26 Po uplynutí dvanástich mesiacov
prechádzal sa nad kráľovským palácom v Babylone 27 a kráľ hovoril: „Či to nie je veľký
Babylon, ktorý som ja svojím ohromným bohatstvom vybudoval na kráľovský dom a na

ozdobu svojej slávy?“ 28 Ešte bolo slovo v kráľových ústach, keď padol z neba hlas: „Tebe
sa hovorí, kráľ Nabuchodonozor: Kráľovstvo odíde od teba 29 a vyženú ťa spomedzi ľudí,
a poľnou zverinou sa budeš zdržovať, trávu ti dajú jesť ako dobytku a sedem časov
uplynie nad tebou, kým uznáš, že Najvyšší je vládcom nad ľudským kráľovstvom a dá ho
tomu, komu chce. 30 V tú hodinu sa splnilo slovo na Nabuchodonozorovi; vyhnali ho
spomedzi ľudí, jedol trávu ako dobytok a telo mu skrápala nebeská rosa, kým mu
nenarástli vlasy ako orlom páperie a nechty ako vtákom.
31

Po uplynutí dní som ja, Nabuchodonozor, zdvihol oči k nebu a vrátil sa mi môj
rozum. I dobrorečil som Najvyššiemu, chválil a oslavoval som Večne živého, ktorého
vladárstvo je večné a jeho kráľovstvo je z pokolenia na pokolenie. 32 Všetci obyvatelia
zeme sú pred ním ako nič a podľa svojej ľubovôle nakladá s vojskom nebies i s
obyvateľmi zeme a niet nikoho kto by mu zachytil ruku a kto by mu povedal: „Čo robíš?“
33
V tom istom čase sa mi vrátil rozum a na slávu môjho kráľovstva sa mi vrátila veleba a
lesk. Moji poradcovia ma vyhľadali a moji veľmoži ma opäť dosadili do môjho kráľovstva
a dostalo sa mi ešte väčšej moci. 34 Teraz ja, Nabuchodonozor, chválim, vyvyšujem a
oslavujem Kráľa nebies, ktorého všetky činy sú pravda a jeho cesty sú právo a ktorý môže
pokoriť tých, čo kráčajú v pýche.“
(Dan 4,25–34)
Na kom sa proroctvo splnilo? Na NABUCHODONOZOROVI.
Napriek tomu Svedkovia prišli k záveru, že proroctvo sa v skutočnosti musí splniť inak, na
ľudstve ako celku a obsahuje kód na vyrátanie Konca sveta – Armageddonu. Ako na to
prišli? Ani srnka netuší… Poproste ich, aby Vám v Biblii, v tomto konkrétnom
príbehu, ukázali FAKTY – konkrétne miesto – ktoré jasne svedčí o tomto ich názore!
Ale poďme ďalej…
Matematika Svedkov Jehovových
• Kedy bol „Strom“, symbolizujúci „Jehovovo kráľovstvo na zemi“ zoťatý? Stalo sa to
vtedy, keď kráľ Sedekiáš zosadený Babylončanmi z trónu. Krátko nato, v októbri 607 pr.
Kr., zanikli posledné zbytky židovskej samostatnosti (Rozhovory z Písma, str. 30).
• Odvtedy má teda uplynúť „7 časov“. Koľko to je? Z 12. kapitoly Zjavenia 6 a 14 verša
poznávame, že čas(1) a časy(2) a pol času, teda tri a pol času, zodpovedá 1260 dňom.
Jeden čas teda zodpovedá 360 dňom. Sedem časov je teda 7×360, čiže 2520 rokov. Ak
počítame podľa biblického pravidla jeden deň za jeden rok, trvá sedem časov 2520 rokov
– Nm 13,34; Ez 4,6. Takže 607 pr. Kr. + 7 × 360 = rok 1914, október 1914 po Kr.
• To je teda dátum, kedy sa znova obnoví Jehovovo pozemské kráľovstvo – tentoraz pod
vládou Ježiša Krista osobne.
A zase je tu problém:
V skutočnosti sa totiž kľúčová začiatočná udalosť udiala až v roku 587 pr. Kr., v
roku 607 pr. Kr. ešte len doznievala vláda kráľa Joziáša a jeho náboženská reforma.

Spoľahlivosť tohto dátumu sa opiera napríklad o tvrdenie profesora
staroorientalistiky na univerzitách v Giessene a Hamburgu, Dr. Hansa Bartkeho,
ktorý sa odvoláva na asýrske chronologické tabuľky, Ptolemaiov kánon
babylonských panovníkov, Nabonidovú stélu v Hárane, klinopisnú tabuľku VAT
4956 no a tiež o tisícky obchodných tabuliek z tých čias, ktoré ako dátumy uvádzajú
roky vlády babylonských Kráľov. Veľký problém, povedal by som…
Znova je pekné započúvať sa do spomienok Raymonda Franza, ktorý sa s týmto
problémom stretol veľmi osobne a konkrétne:
„Když mi bylo přiděleno heslo „Chronologie", vyskytly se podobně závažné otázky. Jedno
z nejdůležitějších učení svědků Jehovových tvrdí, že rok 1914 je koncem „časů pohanů"
podle Lukáše, kapitoly 21, verše 24, a v onom roce se prý Ježíš Kristus aktivně ujal
královské moci a začal pro lidské oči neviditelně vládnout. Odkaz v proroctví Daniele, ve
čtvrté kapitole, o období „sedmi časů", byl podkladem pro výpočty, které vedly k datu
konce a za pomoci jiných textů se z těchto „sedmi časů" udělalo období 2 520 let, které
začalo roku 607 před Kristem a skončilo 1914 po Kristu. Počáteční rok 607 př. Kr. má být
datem zničení Jeruzaléma babylonským dobyvatelem Nebúkadnesarem. To, že rok 607 př.
Kr. byl vlastní jen našim publikacím, jsem věděl, ale opravdu jsem nevěděl proč. Tomuto
jednomu heslu „Chronologie" jsem věnoval měsíce studia a byl z toho nejdelší příspěvek v
příručce Pomůcka. Dlouhý čas zabral pokus najít nějaký důkaz, něco, co by historicky
podpořovalo rok 607 př. Kr., rozhodující datum pro naše propočty o roku 1914. Tehdy pro
mě jako sekretář pracoval Charles Ploeger, spolupracovník ve světovém ústředí, a právě
on prohledával newyorské knihovny, aby našel něco, co by tento rok historicky
dosvědčovalo. Nenašli jsme naprosto nic, co by rok 607 př. Kr. potvrdilo. Všichni
historikové poukazovali na na datum o dvacet let pozdější. Teprve když jsem přípravoval
heslo „Archeologie", jsem si uvědomil, že v oblasti Mezopotámie byly nalezeny
desetitisíce tabulek s klínovým písmem z vypálené hlíny, které pocházely ze starého
Babylona. Žádná z těchto tabulek však nenasvědčovala tomu, že by Novobabylonská říše
(do níž období Nebúkadnesarovy vlády patří) trvala dost dlouho na to, aby mohla být
dávána do souvislosti s naším datem zničení Jeruzaléma 607 př. Kr. Na rozdíl od naší
chronologie, všechno ukazovalo na dobu, o dvacet let pozdější. Ačkoli mě to
zneklidňovalo, chtěl jsem věřit, že naše chronologie je správná i přes opačné důkazy. Proto
jsme při přípravě příručky věnovali tolik prostoru a času snaze oslabit věrohodnost
archeologických a historických důkazů, které by náš rok 607 př. Kr. ukazovaly jako
chybný a daly by našim výpočtům jiný výchozí bod a tedy i jiný konečný rok než 1914.
Charles Ploeger a já jsme jeli do Providence (Rhode Island) na Brownovu univerzitu,
abychom si pohovořili s prof. Abrahamem Sachsem, specialistou na staré texty psané
klínovým písmem. Chtěli jsme vědět, jestli můžeme získat nějaké informace, které by
naznačovaly nějakou trhlinu nebo slabé místo v astronomických údajích uváděných v
mnoha textech, které ukazovaly, že náš rok 607 př. Kr. není správný. Nakonec bylo
zřejmé, že pokud je naše datum vskutku správne, museli sa dávnověcí písaři spiknout –
pro což si nelze představit důvod – a zfalšovali důkazy.“
(Raymond Franz)

Ako prišli na „neviditeľný Kristov príchod“?
Biblia o Kristovom Druhom príchode hovorí:
24

V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, 25 hviezdy budú
padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. 26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať
na oblakoch s veľkou mocou a slávou. 27 On pošle anjelov a zhromaždí svojich
vyvolených zo štyroch strán sveta kraja zeme až po kraj neba.
(Mk 13,24–27)
„7 Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad nim
nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.“
(Zjv 1,7)
Ako prišli Svedkovia na to, že príde neviditeľne, keď text jasne hovorí o opaku?
Ich vysvetlenie je nejaké takéto:
• „Oblak“ je niečo, čo zahaľuje. Ježiš teda príde „v oblakoch“, zahalene, neviditeľne.
• „Uvidieť“ znamená v skutočnosti „rozpoznať“. Podľa istých znamení (vojny,
katastrofy,…) bude môcť každý človek spoznať, že Ježiš je už naozaj tu a nastal čas Konca.
Zaujímavé… škoda o tom polemizovať. Uvádzam to len ako ukážku schopnosti obrátiť
text Biblie presne opačným smerom.

PRÍLOHA:
Citácie z publikácií SJ v pôvodine:
•
•

•
•

1899 "...the ‘battle of the great day of God Almighty' (Revelation 16:14), which will end in
A.D. 1914 with the complete overthrow of earth's present rulership, is already commenced."
(The Time Is at Hand, page 101 - 1908 edition).
1918 "Therefore we may confidently expect that 1925 will mark the return of Abraham,
Isaac, Jacob and the faithful prophets of old, particularly those named by the Apostle in
Hebrews 11, to the condition of human perfection." (Millions Now Living Will Never Die, page
89.)
1922 "The date 1925 is even more distinctly indicated by the Scriptures than 1914." (The
Watchtower 9/1/22, page 262.)
1923 "Our thought is, that 1925 is definitely settled by the Scriptures. As to Noah, the
Christian now has much more upon which to base his faith than Noah had upon which to
base his faith in a coming deluge." (The Watchtower, PAGE 106 4/1/23.)

