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Mnohé poznámky v této knize odkazují na dívj í publikaci stejného autora, která je nazvána
Krize svdomí. ísla stránek, ke kterm odkazy vedou, jsou pevzata z tohoto, v té dob
aktuálního, vydání. Nicmén, Krize svdomí byla vydána je t nkolikrát, a ka dé nové
vydání bylo roz íeno o dodaten materiál. Tímto roz íením do lo také ke zmn
v íslování stránek. Pi vyhledávání odkaz, na n se tato kniha, Hledání kesanské
svobody, odvolává, je proto teba v dy peliv sledovat, o které vydání se v odkazu jedná.
Obdobn, kdy je uvedeno oficiální postavení prominentních osob organizace, jedná se o
postavení, které zastávali v dob psaní této knihy. tená získá nejaktuálnj í informaci,
jestli e se bude ídit tvrtm vydáním knihy Krize svdomí.

PEDMLUVA
Od mé rezignace z vedoucího sboru svdk Jehovovch uplynulo nkolik let. Vedoucí sbor,
jeho jsem byl lenem, v mezinárodním mítku ídí a ovládá nejenom uctívání, ale
v pozoruhodné míe i my lení, zpsob vyjadování a samotné ivoty milión píslu ník
tohoto nábo enského hnutí. Píiny, které vedly k rezignaci, a následné události, jejich
dsledkem bylo mé vylouení z tohoto hnutí, jsou podrobn vylíeny v knize Krize svdomí.
Tato kniha koní tmito slovy:
Jsem vdn za to, e jsem mohl uinit dostupnmi informace, které, podle mého
soudu, v ichni mají právo znát. Zdaleka ov em nebylo eeno v e, co by mohlo vést
k plnj ímu vylíení skutenosti. as, bh mého ivota a okolnosti v nm mi mohou, ale také
nemusí, dopát podrobnj í vysvtlení. Bez ohledu na to, co se stane, jsem te spokojen
s tím, co jsem mohl napsat, a ponechávám zbvající v Bo ích rukách.
Tehdy mi bylo 61 let. V letech, které od té doby uplynuly, jsem dostal doslova tisíce dopis
z celého svta. Obdobn, tisíce lidí z celého svta se mnou mluvili prostednictvím telefonu.
Mnozí byli bvalí svdkové Jehovovi. Ale tém stejné mno ství stále je t patilo mezi
svdky Jehovovi. Ti, kdo se mnou navázali kontakt, pedstavovali nej ir í spektrum
organizaního uspoádání. Kontaktovali m lidé, kteí v minulosti v organizaci zastávali
vznamná postavení. Jiní taková postavení stále je t zastávali v dob, kdy se mnou navázali
spojení. Volali a psali prkopníci, zvlá tní prkopníci, misionái, slu ební pomocníci, star í,
a dozorci: mst tí, kraj tí, oblastní a dozorci odboek. Stovky z nich byli díve, i práv
v dob kontaktu, mezi pracovníky brooklynského ústedí, ústedí jiné zem, nebo slou ili jako
misionái po celém svt. V knize pou ívám nkteré z jejich vrok nebo dopis. Uvádím
jejich my lenky ne proto, abych se dostal do dobrého svtla, ale abych pesn uvedl jejich
starosti, dále jak pístup k e ení problém chápali jako správn, a také, aby tená mohl lépe
posoudit, jakmi lidmi pisatelé byli.
Obecn lze s jistotou íci, e jejich slova potvrdila názor, podle kterého informace
uvedené v knize Krize svdomí vyplnily dle ité mezery v mnoha oblastech, které díve byly
zahaleny rou kou tajemství. Napíklad, o em mluví lenové vedoucího sboru pi svch
zasedáních, jak a kdo rozhoduje o podstatnch naukovch nebo administrativních otázkách, a
jakm zpsobem se pipravuje písemn materiál, kter je zásadním duchovním pokrmem pro
leny svdk Jehovovch. Tyto otázky dlaly starosti mnoha svdkm, vetn tch
v odpovdném postavení, piem ale tém v ichni shledávali, e jenom obtí n mohou
poskládat celou mozaiku dohromady. Kniha Krize svdomí pinesla fakta, která pro mnohé
z nich vbec pedtím nebyla dostupná. Uvedené informace jim tak poslou ili jako
„katalyzátor“, kter objasnil jednotlivé dílí problémové prvky, urychlil a umo nil jejich
pochopení v celkovém modelu, a vrazn pispl k pochopení toho, pro takové problémy
v organizaci vbec existují. Toto objasnní mlo za následek osvobození mnoha jednotlivc
od nesprávného pocitu viny, kter v nich vzbuzoval koncept, podle kterého je mo né slou it
Bohu jedin a pouze ve spojení s organizací, pesnji, s organizací Strá ná v . K jejich
osvobození do lo, proto e si uvdomili, e nikdo není zatracen Bohem jenom proto, e ho

spolenost Strá ná v vylouila ze svch ad, nebo proto, e ji dále její nátlak nemohl
sná et, a sám radji ode el.
Tuto situaci dokresluje dopis, kter napsal jist mu z Austrálie, kter spolu se svojí
man elkou, strávil 40 velmi aktivních let ve spolenosti Strá ná v . Proto e se ale nemohl
vyrovnat s uritou naukou a pedepsanm zpsobem jednání, organizace je zbavila
spoleenství v roce 1984. Napsal:
Moje rodina m po ádala, abych v jejím jménu vyjádil hlubokou vdnost za
nesmírnou pomoc, kterou jsme dostali prostednicvím knihy Krize svdomí. Pi jejím tení
jsme si jasnji a v plné íi uvdomili, v em spoívají problémy, které nám po mnoho let
psobili tolik starostí a úzkostí. Mj syn a jeho ena byli z hnutí vyloueni v roce 1986,
proto e neodsoudili na e postavení mimo spoleenství a nezekli se nás ....
Tato kniha znanou mrou pispla k tomu, e na e rodina dokázala dr et pospolu
bhem nejhor í krize v na em ivot, která zaala, kdy jsme se pestali ztoto ovat s na ím
nábo enstvím. Krom toho jsme se na základ jejího petení mohli v duchovním ohledu
postavit na vlastní nohy a zalo it na e rozhodování v mravním ohledu nikoli na diktátu
Spolenosti, ale na na em charakteru.
Jedna mladá ena, která strávila mnoho let jako pravideln „prkopník“, a pozdji ila
a pracovala v ústedí Strá né v e v Brooklynu, pí e o tom, jaké hluboké starosti nastanou pro
nkoho, kdo opou tí postavení „vrného lena organizace“ a zaíná ít s Bohem sám za sebe.
V dopise zaslaném z Pennsylvánie teme:
Kdy jsi popisoval, co se odehrávalo, a to jak na osobní, tak organizaní úrovni, zaaly
se mi otevírat oi a já jsem si uvdomila, e mnohé z toho jsem pociovala bhem v ech tch
let ....
Musela jsem si ale peíst tvoji knihu, abych pln pochopila, jak nesmírn vliv
organizace mla na mj ivot, a to dokonce i tehdy, kdy jsem se od ní oddlila. Cítila jsem
se ztracená a nehodná jakéhokoli osobního vztahu s Jehovou a Kristem, proto e u za mnou
nestála na e organizace. Po dlouhé, velmi dlouhé dob vnímám nyní svoji svobodu uctívat
Jehovu prostednictvím Je í e, a nikoli prostednictvím organizace. Svobodn a s volností
picházím nyní k Jehovovi v modlitb a Jemu také slou ím. Pláu radostí a moje srdce u
netí í ádná bolest.
V jejím dopise pak následují ádky, které oceují zpsob, kterm kniha byla napsána.
V souladu s tím, co jsem napsal díve, rozhodl jsem se je uvést jedin proto, aby bylo zejmé
to, co je pravdou vzhledem k mnoha podobnm dopism: e ti, kdo je pí í, nejsou nijak
zaujati pomstychtivostí a netou í se ospravedlnit. Naopak, z jejich projevu je patrná
náklonnost k tm, kteí stále je t v organizaci setrvávají. Dopis pokrauje následovn:
Velmi na m zapsobil styl, ve kterém jsi psal svoji knihu. Je zcela patrné, e jsi ml
rád, a stále cítí náklonnost ke v em bratrm a sestrám. Necítí hokost a neobhajuje sám
sebe. Pedkládá fakta, jak jim rozumí , a chce pitom bt laskav a soucitn do nejvy í
mo né míry. Bhem let strávench v organizaci jsem se setkala s nkolika mimoádn
kvalitními lidmi, a i na mnoho mch zku eností a píhod vzpomínám astn a s vdností.
Rovn mnohé z toho, co organizace uí, je zalo eno na Bibli a pevn to zstává hluboko
v mém srdci. Ocenuji v e dobré, eho se mi dostalo. Na druhou stranu není sporu o tom, e
jsem sama na sob, i ve svém okolí, vidla a pro ívala neblahé dsledky toho, kdy

organizaní stanovy urují lidskému svdomí, co se má dlat, a Bible je tak odsunuta do
pozadí. Taková situace má hluboce neblahé dsledky na ivot ka dého: mu , en i dtí.
Jiná ena, tentokrát ze stedozápadu USA, popisuje „spou “, kterou za ila:
Ode la jsem z organizace v roce 1980, tedy neudlala jsem nic jiného, ne e jsem
pestala chodit na shromá dní. Ale, jak v ichni víme, pokoj mi dopán nebyl. Moje matka
mi v roce 81 napsala, e se se mnou nem e st kat, proto e u nechodím na shromá dní.
Moji brati vzáptí následovali její píklad.
Na e dcera zemela v lednu 1983. Moje matka nepi la na poheb a neposlala ani
kondolenci. Dnes vychovávám tyi dti mé dcery a tato trpká zku enost mi ukázala, kdo
patí mezi mé skutené pátele. Lidé, které jsem vbec neznala, mi poskytli útchu a pomohli
mi s v chovou dtí. Pispli mi finann, nelitovali asu ani jiné námahy. Udlali co mohli,
aby mi pomohli. S hlubokou pokorou a vnitním studem si uvdomuji, e to jsou ti samí lidé,
na které jsem se po tolik let dívala spatra, proto e nepatili mezi svdky. Jejich láska vi
mn se ale kvli tomu nijak nezmen ila. Tisíckrát od té doby jsem ji litovala ka dé chvíle,
kdy jsem je v minulosti od sebe odhánla, proto e to z na eho pohledu byli jenom „svtáci“.
Byla jsem poktná v roce 1946, ale nkdy kolem roku 1971 jsem si zaala
uvdomovat, e se v mnohém se skuten m kesanstvím pouze míjíme. Znovu jsem
studovala Bibli, a pitom si uvdomovala, e v ní nenalézám ádnou podporu pro adu vcí,
které se ve sborech odehrávají. Pibli n v té samé dob jsem etla knihu Miltona Kowitze
Fundamental Liberties of a Free People (Základní práva svobodného národa). Zaala jsem se
ptát, jak je mo né, e akoli na základ Ústavy spolenost Strá ná v bojovala za svá práva,
sama pitom upírá tatá práva ostatním – ústavní svobodu vyjadování, nároku na soukromí a
dal í. Nemohla jsem nalézt ádn prostor pro svdomí jednotlivce. S v jimkou jednoho nebo
dvou mu , ostatní mu i ve sboru více usilovali o získání autority nad druh mi ne o to, aby
v modlitb hledali skutenou rozli ovací schopnost. Komentáe na shromá dních pouze
papou kovali to, co bylo napsáno ve Strá né v i. Nenalézala jsem ádn soucit se slab mi,
pouze v e ovládající tlak „Jak udr et organizaci istou“.
Ji jsem zapomnla mnohé z toho, co se odehrálo, nepamatuji si konkrétní jména ani
data, a proto nemohu psát s takov m drazem jako ty. Ne e bych procesu zapomínání
litovala. Naopak, jsem ráda, e se mnohé „vzpomínky“ vytrácejí.
Snad je t k jedné vci. Jenom velmi t ko se skláním k modlitb. Akoli bych si to
velmi pála, nevím, jak si mám vytvoit osobní vztah s Bohem a Kristem. V dy, kdy se chci
pomodlit, vytanou mi na mysli zranní, která mi organizace zpsobila. Poté, co jsem peetla
tvojí knihu, jsem náhle v kuchyni pocítila nesmírnou lítost pro ty, kteí tolik potebují odvahu,
e jsem se spontánn zaala modlit, aby jim Bh pomohl. Po dlouhé dob to byla z mé strany
opravdová modlitba. Dkuji.
Mnoho lidí, kteí mi psali, nemli se svdky Jehovov mi vbec nic spoleného, ale
pro ívali podobn boj se sv m svdomím ve svém vlastním nábo enství. Typickou ukázkou
této skupiny lidí je následující dopis man elského páru z Kalifornie:
Nedávno se nám dostala do rukou va e kniha Krize svdomí a to, e jsme ji objevili,
nás doslova nadchlo. Chceme vám podkovat za to, s jakou zdr enlivostí a dstojností pí ete
o zále itostech, ve kter ch mnozí nenalézají nic jiného ne zahoklost nebo tohu po senzacích.
Va e zku enost má pro nás svoji vlastní palivou píchu – nedávno jsme opustili
mormonskou církev, ve které jsme vyrstali, abychom mohli uctívat Otce „duchem a
pravdou“, nezatí eni „pikázáními a uením lidí“. Mnohé z toho, co pí ete, je na ím vlastním
píbhem......

Je t jednou Vám dkujeme za va e odváné svdectví o projevené Boí milosti. A
vás i nadále uchovává v úkrytu Jeho uzdravující moci.
Já osobn se nedomnívám, e by napsání me knihy vyadovalo zvlá tní projev
odvahy. Napsal jsem ji proto, e jsem byl pesvden, e lidé mají právo dozvdt se o
vcech, ke kterm bn nemají pístup. Pro m je nejdleitj í to, e ti, kdo mi napsali
nebo zavolali, se vyjadovali tak, e je kniha pivedla blíe k jejich nebeskému Otci a jeho
Synu a e jejich víra a dvra byla obnovena a posílena. Co m také velmi t í jsou jejich
komentáe o tom, e knihu shledávají prostou zahoklosti a zlomyslnosti. Necítím vbec
ádnou zá  nebo zlobu vi svdkm Jehovovm a jsem upímn rád, e to, co jsem napsal,
je tak také pochopeno. Zlobné a potm ilé útoky, ktermi nkteí astují celé hnutí, jeho
vedoucí osobnosti nebo jednotlivce, nebo vroky, které jsou sarkastické a kodolibé, mi
nepiná ejí ádné uspokojení. Naopak.
Domnívám se, e ti, kteí si myslí, e podstata problém spoívá v jednotlivch
lenech organizace i v jejích vedoucích osobnostech, ve skutenosti nerozumí tomu, o co se
zde jedná. il jsem mezi svdky tém 60 let a bez váhání mohu prohlásit, e jsou ve své víe
stejn upímní jako lidé kteréhokoli jiného náboenství. Osobn znám leny vedoucího
sboru, a i kdy to nemohu íci o v ech z nich, vím, e peváná vt ina jsou ve své podstat
lidé estní a laskaví, kteí jednají tak, jak si myslí, e jednat mají, a jak jednali ostatní ped
nimi. Jsou stráci odkazu minulosti a v jejich oích a myslích ORGANIZACE splvá
s Bohem a Kristem a nelze ji od nich oddlit.
Nicmén, omyl je prohla ován za pravdu, a konkrétní skutky vedou k tomu, e uení a
ivot Jeí e Krista jsou pekrucovány a zkreslovány. Jist. Ti, kdo se na tomto klamání
podílejí, kad sám za sebe, ponesou svj díl odpovdnosti. Ale osoby zde nejsou jádrem
problému. Závanm problémem a skutenm nebezpeím, spí e ne samotní lidé, jsou
nauky a celkové chápání víry jako takové. Tady vidím primární zdroj omylnch vklad,
chybnch pístup a postoj a bezcitnch skutk, které následují.
Do organizace svdk Jehovovch vstupují rzní lidé z mnoha rozlinch dvod. A
mnoho, doslova statisíce, rznch lidí zase z rozlinch dvod organizaci opou tí. Nkteí
z nich odcházejí, jak to pojmenoval jeden z bvalch svdk, „ze v ech monch a tém
vdy patnch dvod“. To, jak po opu tní hnutí tito lidé jednají, me bt uritm
ukazatelemn dvod, pro ode li. Tento ukazatel ale není vdy smrodatn. Mnozí lidé
procházejí pechodnm obdobím, které se v dsledku ztráty v ech iluzí vyznauje nejistotou
nebo pochybami úpln o v em. Jsou doasn vláeni ivotem, a teprve kdy se zotaví z této
fáze se dá jasn íci, co opravdu spoívalo nebo spoívá v hloubi jejich srdce.
Následující skutenost se nicmén zdá bt zcela zejmá. Dojdeme-li k pesvdení, e
ná náboensk systém obsahuje závané chyby, neznamená to je t, e se automaticky
stáváme svobodnmi lidmi. Rozeznat omyl v mnoha pípadech nestaí. Je ivotn dleité
také chápat, pro jsme vbec kdysi takovému omylu uvili a jaká a kde konkétn byla
záludnost ve zpsobu argumentování, která nás pimla v ten kter omyl vit. Bez tohoto
dkladného prození daleko nepokroíme a nevytvoíme si pevn základ pro trvalou
kesanskou svobodu. Je toti velmi lehce moné, e jeden chybn systém opustíme,
abychom vzáptí byli pohlceni, pravda, zdánliv jinm, ve skutenosti, ale totonm
systémem, jeho jediná odli nost spoívá v tom, e sice hlásá jin nesmysl, nicmén
disponuje stejn záludnou argumentací jako systém pedcházející.
Mnozí ze svdk Jehovovch se zklamali v naukách nebo pedpovdích, které byly
plané. Jiné odradila tvrdost nkterch organizaních opatení nebo neustál tlak více a více se
podílet na úmornch a jednotvárnch, pedem danch innostech, jejich vykonávání je

pramálo duchovn povzná elo. Pro opravdové procitnutí je ale nezbytn nutné vdt, kde
jsou a kam a sahají koeny takovch fale nch pedstav, co se m e jevit jako pita livé na
autoritáskch metodách vedení, a rozpoznat neskutenou marnost jednání podle
pedepsaného nábo enského plánu. Jsem pesvden, e takové dkladné procitnutí, a
zárove plné otevení se vcem lep ím a opravdovj ím, není mo né, ani by lovk zárove
pln doceoval, které biblické uení se k dané tématice vyjaduje. Je pitom smutnou
skuteností, e b n svdek Jehovv nikdy nebyl a nebude veden k tomu, aby rozvíjel
schopnost samostatn uva ovat nad Biblí. K emu naopak jsou svdkové vedeni, je pijímání
a memorování informací, které organizace pokládá pro své leny za prosp né a nezávadné, a
za takovou automatickou podízenost jsou svdkové také chváleni. Hloubavé otázky, jedna
z nejmocnj ích zbraní, které lidská mysl má k dispozici, jsou chápány jako dkaz kloptání
ve víe a jako jisté znamení toho, e tazatel má potí e pijmout jedin, Bohem schválen
sdlovací prostedek.
Je nutné se také vyjádit je t k jednomu vznamnému aspektu celé zále itosti.
Mnoho lidí usiluje pouze o negativní formu svobody. Jejich cílem je osvobodit se od neho,
chtjí se osvobodit od pocitu, e musí vyznávat víru v urité nauky, úastnit se uritch aktivit
nebo se podizovat uritm organizaním postupm. Chtjí se osvobodit od v ech tchto
vcí, které jsou v dy vy adovány církevní autoritou.
Takov cíl m e bt sám o sob ádoucí a v poádku, proto e jeho realizace m e
pinést uvolnní z útlaku, kter nkterá omezení zpsobují. Dosa ení tohoto cíle m e rovn
znamenat, e mysl a srdce lovka pestanou bt kontrolovány jinmi lidmi, a taková kontrola
je v dy jasn nekesanská. Ale i kdy se toto podaí, kesanskou svobodu to nepinese.
V pípad kesanské svobody se toti jedná o pozitivní svobodu – tedy nikoli pouze o
svobodu nekonat, ale naopak, o svobodu jak konat tak také bt: konat a bt vzhledem
k lovku, kterm jsme v na em srdci a na í mysli. Spí e ne abychom pouze opustili
nábo ensk systém, o kterém víme, e je pochyben, jedná se o to, jak nalo íme s na ím
ivotem poté, co se od takového systému oddlíme. Teprve poté proká eme, zda jsme
opravdu získali kesanskou svobodu.
Následující kapitoly této knihy se budou zabvat tmito nesnadnmi otázkami a jejich
praktickm uplatnním. Látka se bude samozejm pedev ím tkat osob, které byli nebo
jsou njak spojeni se svdky Jehovovmi, ale zásady v ní vysvtlené se tkají libovolného
nábo enského prostedí. Doufám, e poskytnutá vysvtlení pomohou v em lidem, kteí mají
rádi pravdu a chtjí bt pijatelní Bohu, a proto zva ují, jak daleko mohou jít ve své
bezpodmínené oddanosti vi píslu né nábo enské organizaci. Nejdle ítj ím úelem této
knihy je pispt, jakkoli nepatrn, k dve v to, e Bo í moc nás provede sebevt í krizí,
která by snad na nás pi la, kdy zachováme vrnost sami sob. Je rovn jejím úelem
roz íit ná duchovní obzor a napomoci k uspokojivj í hloubce ivota ve slu b na emu
Stvoiteli, na emu Pánu, Bo ímu synu, a na im bli ním.

1

HLEDÁNÍ
K ES ANSKÉ SVOBODY
Kdy nás Kristus osvobodil, cht l, abychom zstali svobodní ... víra, která prokazuje svoji
sílu prostednictvím lásky, na tom v echno zále í. M li jste dobr start. Kdo vás pim l,
abyste se zmen enou dychtivostí poslouchali pravdu? – Galatsk m 5:6,7, Jerusalem Bible

SVOBODA, obdobn jako víra, láska a pravda, je ivotn nezbytnou souástí pravého
kesanství. Víra, láska a pravda vzkvétají tam, kde panuje svoboda. Kde je svobody málo,
nebo ádná, víra, láska a pravda nevyhnuteln strádají. – 2 Korinanm 3:17
Bo í syn nám dal svobodu za zcela zeteln m úelem. Dostali jsme svobodu,
abychom v na í víe a lásce mohli dojít co nejhlub ího vyjádení, které by nebylo nebylo
spoutáno omezeními, jimi nás svazují smrtelní lidé, nikoli Bh. Pokud tuto svobodu
necháme vdom propadnout, nevyhnuteln to bude mít za následek ztrátu pravdy. A ti, kteí
nás pak zanou postupn spoutávat, budou tak init prostedictvím ne pravdy, ale omylu.
Statisíce lidí se v prbhu nkolika uplynul ch desetiletí oddlily od nábo enství, do
kterého jsem se narodil – od nábo enství svdk Jehovov ch. Bhem tého období se
statisíce jin ch lidí stalz leny tohoto nábo enství, a do dokonce to té míry, e svdkové
mohou vykazovat stabilní rst. Domnívám se, e ani úbytek, ani nárst samy o sob nic
nedokazují.
U tch, kteí se rozhodli odejít, je dle ité znát p íinu jejich odchodu, co bylo
dvodem jejich rezignace. Byla to jejich láska k pravd, touha zaít vyjadovat svoji víru a
lásku v prostedí skutené kesanské svobody? A opravdu to v prostedí, které opustili,
nebylo mo né? Bylo to, e se rozhodli odejít, oprávnné?
Obdobn, urité otázky je mo né polo it vzhledem k tm, kteí se leny stávají. Nelze
popít, e mnozí z nich byli pedtím bez zájmu o nábo enství, nepociovali duchovní poteby
a jejich pohled na svt byl pevá n v zamení na hmotné vci. Vstupem mezi svdky u nich
do lo mnohdy k zásadní zmn v tchto oblastech. Uritá ást z nich se s pomocí nov
nalezené víry osvobodila z pout tak vá n ch problém jako je je alkoholismus, závislost na
drogách a násilné a podvodné chování, nebo dokonce opustili svt zloinu. V jejich ivot
nepochybn do lo k v raznému zlep ení.
Nicmén, tento druh pomoci se nedostává pouze tm, kteí vstupují mezi svdky.
Drtivá vt ina nábo enství a církevních organizací také vede k víe v Boha, poskytuje stejnou
pomoc ve stejn ch oblastech, a poté, co lidé uví a obrátí se, vykazují v tomto ohledu stejné

úspchy. Není rovn sporu o tom, e i ostatní sociální organizace, které svoji podstatou
nemají s nábo enstvím co spoleného, napíklad Anonymní Alkoholici nebo stediska pro
pomoc závisl m na drogách a dal í instituce, mohou vykázat podobná ísla v potu
vyléen ch lidí. Navíc, naprostá vt ina z tch, kteí se svdky stávají, tyto záva né
problémy nemá.
Je proto teba se znovu zeptat: Jakkoli se zisk z lenství mezi svdky zdá vysok ,
jakou cenu ka d , kdo vstupuje, nakonec zaplatí? Je touto cenou to, e za ivot v organizaci
svdk Jehovov ch se platí ztrátou svobody vyjadovat pravdu, víru a lásku spontánním
zpsobem, a místo toho se musíme podídit navlád lidí? A pokud k ztrát této svobody
dojde, nastalo v na em ivot vbec njaké zlep ení? Zdá se, e prospíváme. Ale
prospíváme jako kesané?
Samozejm, e tyto zkoumavé otázky by si mli klást lidé ve v ech nábo enstvích,
která mají kesansk základ, a já doufám, e to, o em pí i, se proká e jako dobrá pomoc pro
lidi s rzn m nábo ensk m zázemím. Záva n problém, kter pedkládám, se zdaleka net ká
jenom nábo enské skupiny, o které pojednávám. Spor o kesanské svobod se toti dot ká
samotné podstaty dobrého poselství o Bo ím synu, Je í i Kristu.
V em spoívá rozdíl
Ped nkolika stoletími, v dob reformace, mnozí lidé lidé na základ svého svdomí
pociovali nutnost odmítnout církevní navládu nad jejich vírou a ivotem. Jeden z nich
vyjádil svoje kesanské pesvdení takto:
Kesan je svobodn m pánem nade v ím a není podízen nikomu.

A doplnil:
Kesan je poslu n m slu ebníkem ve v em a podízen ka dého. (1)

Zdánliv se jedná o dva protichdné v roky. Zdánliv. Uveden v rok pouze parafrázuje
slova apo tola Pavla v 1 Korinanm 9:19: (2)
Jsem svobodn m lovkem, a nemám ádného pána. Ale z mé vle jsem se stal slu ebníkem
ka dého, abych získal na svoji stranu co nejvíce lidí.

Nacházíme zde základní rozdíl. V jednom pípad se jedná o vynucenou podízenost, která je
vy adována lidmi, je o sob prohla ují, e nad námi mají nadazené postavení a trvají na
tom, abychom se jejich autorit pln podrobili. V druhém pípad vidíme dobrovolnou
podízenost a slu bu druh m, která nenucen, pirozen, svobodn pramení z na eho srdce.
Podvolujeme se a slou íme druh m ne proto, e nám to naizují nebo e to po nás vy adují,
ale proto e vidíme, e to potebují, a e takov pístup piná í obecn prospch. Pavel nad
sebou neuznával ádného pána krom toho, kterého pro nj ustanovil Bh jako jeho Hlavu a
Mistra, Je í e Krista, a nesklánl se ped nik m jin m, a ji to byl jednotlivec nebo skupina
lidí. O v ech, kdo si osobovali nárok mít autoritu nad ostatními, se vyjádil takto:
Nenápadn se mezi nás vplí ili, aby slídili po na í svobod, kterou máme v Kristu Je í i, a chtjí nás
zahnat do otroctví (pokou í se spoutat nás pravidly a naízeními, Phillips Modern English). Já jsem
ale byl pevn rozhodnut, e pro vás uchráním pesn v znam dobrého poselství, a tak jsem odmítl,
pes v echnu uctivost, ustoupit (even out of deference?) takov m lidem, by jen na vteinu. (3)

Apo tol Pavel rozhodn nebral na lehkou váhu, e by kesanská svoboda mla bt obtována
nábo enské vrchnosti. Slova, která byla uvedena na zaátku této kapitoly, napsal lidem, kteí
dopustili, aby byli zavádni na scestí nesprávn uplatovanm bo ím slovem nebo
pokroucenm dobrm poselstvím. V jeho dob to zejména znamenalo, e nkteí lidé násiln
nutili kesany, aby se znovu závazn podrobili smlouv Zákona a tím záva n omezili svoji
svobodu v Kristu. Pro byl tento nátlak tak záken nebezpen? V dy pece ne lo o nic
víc, ne vzít ten sam, Bohem posvcen Zákon, kter kdysi slavnostn pedal Moj í ovi, a
zaít ho uplatovat pro kesany. Co na tom mohlo bt patného a pro Pavel trval na tom, e
by zavedení tohoto Zákona vedlo „k optnému svázání otrockm jhem?“
Toto nebezpeí ásten spoívalo v tom, e podízenost takovému zákonu by s sebou
nevyhnuteln pinesla uspoádání, ve kterém by opt zaali hrát záva nou roli mu i, kteí by
plnili roli vyklada zákona. Jejich rozhodnutí by následn mla váhu závaznch pravidel, a
bezprostedn poté by následovalo vytvoení soudních orgán, neboli církevních soud, které
by dohlí ely na dodr ování vydanch pravidel, pípadn jejich vynucování a nakonec trestání
tch, kdo by se píkazm nepodrobili. Neznamenalo by to nic jiného ne návrat ke
kn skému prostednictví, tentokrát ale nad kesany, akoli ti mli mít pouze jediného Knze
a Prostedníka, Bo ího syna. (4) Jaké tedy mohly bt dvody, které v prvním století vedly
nkteré mu e v kesanskch sborech k touze znovu zavést dodr ování zákona? Není sporu o
tom, e a vdom nebo podvdom, tito mu i chtli získat kontrolu a autoritu nad ostatními.
Tou ili po získání moci nad svmi bli ními, a vytvoení mezistupn mezi spolukesany a
jejich oprávnnou Hlavou, Je í em, pedstavovalo jeden ze zaruench zpsob, jak takovou
moc získat. Jejich nechvalné jednání naplnilo Pavlova prorocká slova ve Skutcích 20:29,30:
Vím, e po mém odchodu vstoupí mezi vás utlaující vlci a nebudou n n zacházet se
stádem, a z vás samotnch povstanou mu i a budou mluvit pevrácené vci, aby za sebou odvedli
uedníky. (5)

Jejich argumenty vypadaly hodnovrn, zdály se logické, a jak vidíme z Pavlovch
slov, mnozí se nechali pesvdit a pijali tento druh vkladu jako pravdu bo ího slova.
Zástánci dodr ování zákona napíklad mohli druhé pesvdovat o tom, e Bh vy aduje
spravedlnost a svatost – co je jist pravda – a e bez zavedení njakého zákona v tomto
puktu, hí ní lidé sklouznou do nepravostí. To se samozejm m e stát mnoha, mo ná
vt in, lidí, ale v ádném pípad by se to nemlo stát opravdovému kesanovi. Jako první
krok pro dosa ení svého cíle si zákoníci zvolili vynucování obízky, zavedené ped dvma
tisíci lety v Abrahamov dob. Nehodlali ale zstat pouze u ní a postupn ke svm
po adavkm navr ovali dal í a dal í rysy zákona, o kterch prohla ovali, e jsou rovn
nezbytné k dosa ení spravedlivého postavení ped Bohem a k uchování istoty sboru. (6)
Je patrné, e nejzáva nj í nebezpeí spoívalo ve zpsobu, kterm pehnané
zdrazování zákona mnilo vztah kesana k Bohu, k nmu mlo docházet jedin
prostednictvím Krista a dále ve zpsobu, kterm se mnil pohled na základ kesanské
nadje a na to, jaké innosti jsou vlastn slu bou Bohu, kterou by On schvaloval. Pavel jasn
rozpoznával takov kurs jako záva né poru ení a popení pvodního dobrého poselství, jeho
kázáním byl Bohem a Kristem poven. (7) V následující pasá i Písma zcela jasn vysvtlil,
o jak záva n rozdíl se jedná:
Vy, kteí se sna íte nalézt spravedlnost ze zákona, se takovm jednáním odcizujete Kristu;
odpadáváte od bo í milosti. Ale my vírou dychtiv oekáváme, skrze Ducha, spravedlnost, ve kterou
doufáme. Proto e v Kristu ani obízka, ani neobízka, nemají ádnou hodnotu. To jediné, na em
opravdu zále í, je víra, která je vyjádena prostednictvím lásky. (8)

V tchto nkolika slovech, „víra, která je vyjádena prostednictvím lásky“, inspirovan autor
shrnuje ústední mylenku kesanského ivota. K tomuto ivotu nás neme nutit obava, zda
dodrujeme pravidla, ani to, zda nás za jejich dodrování druzí budou schvalovat, a u vbec
ne negativní pocit strachu, e za poruení pedepsanch pravidel a naízení bude následovat
pedvolání ped právní vbor. Mui a eny jsou ke kesanskému zpsobu ivota
podncováni vírou a láskou. Víra a láska jsou tou pozitivní silou, která nejenom psobí proti
naim sklonm k híchu, ale zárove nás také povzbuzuje ke znamenitm skutkm, které jsou
ovocem nenarueného vztahu k Boímu synu.
Píklad z rodinného prostedí snad me pomoci jako znázornní, které by jet
vraznji ukázalo, v em spoívá rozdíl mezi ivotem pod zákonem a ivotem pod boí
milostí – k jakm odlinm vsledkm tyto odliné pístupy nakonec vedou.
Pedstavte si domov, ve kterém manel je zárove otcem i rozhodujícím ivitelem
rodiny. eknme, e by se rozhodl prokázat schopnost ídit svoji domácnost prostednictvím
mnoha rznch zákon a vymezením pravidel, které má jeho ena dodrovat. Napíklad
jakm zpsobem, v jakém dnu tdne, a pesn v kolik hodin by se mla starat o rodinu a
domácnost – kdy uklízet dm, kdy nakupovat, kdy vait, kdy prát a ehlit, kdy ukázovat dti.
Není sporu o tom, e takov manel by mohl ít ve velmi uspoádaném domov, ve kterém by
se vechno odehrávalo podle jeho rozvrhu. Dá se ovem také se znanou jistotou íci, e
manelka tohoto pána domu by ke tstí mla velmi daleko. On sám by jet mohl proívat
urit druh uspokojení z toho, e díky tomu, e ho ostatní poslouchají, vechno v rodin bí
jako na drátkách, podle pedem daného seznamu pravidel, pesn tak, jak on to poaduje.
Bohuel, tento mu by nikdy nebyl schopen zjistit, zda ti, kteí se mu podizují, se mu
podizují proto, e ho mají rádi.
Pedstavme si te manela, kter ví v moc lásky a laskavosti, manela, kter netrpí
falenou pedstavou, e jeho manelka je povina ho poslouchat. Naopak, svojí eny si váí a
ví jí, nepochybuje o její inteligenci a její schopnosti dobe spravovat domácnost na základ
vlastní úvahy a osobní iniciativy. Manela, kter ví, e jeho partnerka má stejn zájem jako
on na tom, aby jejich spolen ivot byl úspn a podle tohoto poznání s ní také jedná. I
tento domov bude zejm uspoádan a dobe udrovan. Jak astn, uvolnn, svobodn se
v nm ale bude ít - na rozdíl od toho pedcházejícího! Takové píjemné ovzduí vznikne
proto, e manelé spolu o vcech diskutují a snaí se dávat pednost spolenm závrm a
rozhodnutím, spíe ne by vechno podizovalo tomu, co ekne mu, protoe „on si myslí, e
to tak má bt“. Ani by bylo vydáno jediné pravidlo nebo naízení, domácnost, kterou
chválíme, bude istá, jídlo vas a dobe pipravené, aty vyprány a vyehleny, dti posluné,
váící si a respektující svého otce. Teprve tehdy hlava rodiny me pociovat opravdové
uspokojení a radost a vdomí, e vechno je, jak má bt, protoe jeho ena ho miluje, chce
s ním bt a na její rodin jí opravdu záleí.
Jak patrno, navenek se ob rodiny mohou zdát stejné. Ale co se v nich odehrává, je od
sebe na hony vzdáleno, a klí k propasti, která je od sebe oddluje, spoívá v motivaci a v
duchu, ktermi se vsledk dosahuje. A stejn propastn rozdíln je ivot dvou kesan,
z nich jeden je ovládán zákonem, a druh Kristem a boí nezaslouenou laskavostí, jen
skrze nj píchází.
Kdo nevidí Boí moudrost v Jeho jednání? Láska a víra jsou ve skutenosti Boími
„pravidly“ , která zasahují do hloubi naich mylenek a srdcí. Mohou postihnout kadou
oblast naeho ivota zpsobem, kterému se pravidla a zákony nikdy nemohou ani piblíit.
Vdy jedin proto, e mu nic není naízeno, ocitá se kesan v postavení, ve kterém se chová
tak, jak ho vede jeho srdce. A to se také u Boha poítá, nic víc a nic mí.
ím déle jsem byl lenem vedoucího sboru svdk Jehovovch, tím palivji jsem
tuto spornou otázku pocioval. Shledával jsem, e pi zasedání vedoucího sboru je

nepomrné mno ství asu vnováno rozhodování o tom, podle jak ch pravidel se má ídit
soukrom ivot jednotlivc. Vidl jsem, jak jedno naízení vede k problémm, jejich e ení
si vy aduje vydání dal ího naízení, kter m by se pak konen dalo posoudit, zda druzí
jednají správn. Tak jsme se usnesli, e jedin budou-li druzí poslouchat námi vydané
pokyny, budou moci b t poítáni za spravedlivé ped Bohem. Nemohl ne jsem se ptát: Pro
bychom to takto vbec mli dlat? Máme my, velmi úzká skupina mu , skuten oprávnní
od samotného Boha, abychom toto dlali? Jaká je nadje, e tímto jednáním prospíváme tm,
kter m máme slou it?
Pochopil jsem hloubku celého problému a v okam iku, kdy jsem si uvdomil, e
biblická svoboda v na ich ivotech není pouze svobodou od nadvlády Moj ís ského zákona.
Nikoli, biblickou svobodou je mínno takové pojetí svobody, ve kterém do na eho ivota
nezasahuje ádná soustava zákon. Jsme svobodní, kdy na e jednání není vynucováno
ádn mi pravidly. K dosa ení schváleného postavení ve kesanském sboru existuje cesta,
která je vzne enj í ne cesta zákon a pravidel. Osvobození lovka od pravidel je klíem,
kter iní kesanskou svobodu mo nou, dosa itelnou a ádoucí.
Zákony a pravidla samy o sob nejsou patné. (a mnoho lidí by se bez nich neohlí elo
vbec na nic). (9) Ale láska a víra se nad nimi tyí jako v . Láskou a vírou lze dosáhnout
nesrovnateln víc ne zákonem a pravidly. Srdce toho, kdo ví a miluje, opl vá duchovní
správností a spravedlností. Nebo komu bychom více dvovali, koho bychom více
uznávali, a koho bychom si více vá ili: lovka, kter íká, e se nedopou tí patnosti,
„protoe je to proti zákonu“, nebo lovka, kter se patnosti nedopustí, „protoe takové
jednání by bylo kruté a bezboné“? V prvním pípad vidíme nkoho, koho zajímá pouze
zákon a jeho dopad, ve druhém pípad hledíme na lovka se srdcem na správném míst.
Kdy Bh uzavíral s Izraelity smlouvu, nepovolával jednotlivce, ale cel izraelsk
národ, lidi dobré i patné, vící i lhostejné, ka dého bez v jimky. Podle toho také vypadalo
duchovní nasazení tohoto národa jako celku, a v dob povolání nebo pozdji. Zákon se pro
n jevil jako nezbytn a slou il jako vychovatel, kter je ml vést k Mesiá ovi – stejn jako
„pedagogové„ v dávn ch dobách vedli dti k jejich uiteli. (10) Zákon uinil hích Izraelit
zeteln m, ukázal jejich neschopnost se z nj vymanit a zdraznil potebu vykupitele. (11)
Byl stínem budoucích vcí, a v symbolech pedstínil skutenost, která nastala v Kristu. (12)
Izraelsk národ by bez zákona po 1500 letech existence zcela ztratil uspoádání, do kterého jej
uvedl Bh, a tak by Mesiá ani neml kam pijít a kde b t rozpoznán. Bh v ak povolává
kesany na zcela jiném základ. Bh je k sob zve nikoli v rámci beztvarého celku, v nm
by se ocitli narozením. Zve je k sob jednotliv, ka dého zvlá  Kristov m prostednictvím,
podle stavu jejich srdce a jeho touhy. Jejich uitel ji pi el, a kesané nepotebují ádného
dal ího vychovatele, aby je k nmu dovedl. Nejsou ji „pod zákonem“, ale „pod boí
milostí“, pod bo í nezaslou enou laskavostí. Odevzdali se Bohu, a jeho Duch je motivuje.
(13) Psobení bo ího ducha je nesrovnateln jistj í ochranou ped patn m jednáním ne
litera zákona nebo souhrn pravidel, a je také mocnj í silou pi vedení k dobrému jednání.
Pokud tuto skutenost nkdo nechápe, pak bohu el také vbec nerozumí tomu, o em je dobré
poselství. Krom toho, e si takoví lidé nevá í nabízené svobody, jejich postoj rovn
naznauje, e pezírav odmítají jak Kristovu ob, tak i jeho nabídku nadále ji „ne ít pod
zákonem, ale pod nezaslou enou laskavostí“.
Stejn jako v mnoha jin ch oblastech ivota, i pro nábo enství platí v rok, e „cenou
za svobodu je nikdy neustávající bdlost“. Ke ztrát kesanské svobody asto dochází nikoli
v dsledku jejího násilného odejmutí, ale spí e jejím nenápadn m, postupn m odebíráním.
Krok za krokem vede k tomu, e kesané dovolují jin m, aby za n pebírali jejich svdomí,
a aby za n mysleli a inili rozhodnutí. Najednou u to není tak, e by kesan sám studoval
bo í slovo, e by jeho srdce bylo ovlivnno jeho samostatn m studiem Bible, nebo e by jeho

víra byla vsledkem tohoto nezávislého studia. To, emu v dsledku ví, je víra pejatá
z druhé ruky, která je produktem uva ování a dovozování jinch. Pokud k tomuto procesu
dojde, lhostejno z jakého dvodu a do jakého stupn, pak to znamená zeknutí se práv ddin
spjatch s kesanskou svobodou, a také to znamená, e jsme tím omezili hodnotu na í víry a
lásky a schopnost je pln vyjádit. Plné vyjádení víry a lásky toti musí vycházet z na eho
srdce a bt dobrovolné, a to je mo né pouze v prostedí kesanské svobody. Nebo „kde je
Duch Pán, tam je svoboda“. (14)
Je mo né po pravd íci, e taková kesanská svoboda je podporována v organizaci
svdk Jehovovch? Dochází v jejich sborech k projevm lásky a víry, je spontán plynou
z vnitního pesvdení a nejsou vynuceny vnj ím nátlakem? Jsem toho názoru, e dkazy
svdí o tom, e tomu tak není. Také léta strávená ve vedoucím sboru svdk Jehovovch m
osobn pesvdila, e tomu tak není. V ichni svdkové urit nejsou ovlivnni stejnou
mírou. Nkteí se s organizaním nátlakem vyrovnávají lépe. Lépe vzdorují zasahování do
svého soukromí a ze v ech sil se sna í vyhbat úzkoprsému pojetí víry a zkostnatlosti, která
je dsledkem pidleného my lení. Umí bt nenucení a jednají s volností, která je
pozoruhodná. Váha dkaz ale ukazuje, e tak doká í jednat, nikoli v dsledku vlivu
organizace, ale navzdory jejímu psobení. Akoli tato situace se netká vlun svdk
Jehovovch, domnívám se, e v ichni z nich jsou tomuto nezdravému tlaku vystaveni, a
v ichni jsou jím negativn ovlivováni. Postoj, kter je jim v tpován, není zalo en na
pravd – na pravd, která osvobozuje – ale na jejím pokivení. A zkreslená pravda, která je
jim pedkládána, nevyhnuteln zkresluje jejich porozumní toho, co znamená následovat
Bo ího syna. To jim také brání, aby do nejvy í mo né míry sami napodobovali jeho
vlastnosti. Proto nemohou napodobit mnohé jeho projevy lásky a víry, ke kterm by je jinak
jejich srdce vedlo, a namáhají se v oblastech, pro které ani oni sami nevidí biblick dvod.
Tak i onak, do míry men í nebo velké, ztrácejí kesanskou svobodu. Hluboká pravda, e
„kdy nás Kristus osvobodil, tak také chtl, abychom zstali svobodní“, je pro n zahalena
nebo o ní ji vbec neví.
Tato situace má více ne jeden dvod. Pí tí kapitola bude zamena na jednu
z hlavních píin.

2
BOÍ SDLOVACÍ PROSTEDEK
O vem se p esv d ujte. Drte se toho, co je dobré.
- 1 Tesalonianm 5:21, New International Version
Drazí a milovaní pátelé, nevte v dy v emu, co usly íte, jenom proto, e nkdo vám bude
íkat, e je to poselství od Boha: ovte si to, a pak uvidíte, zda je to opravdu od Nj.
1 Jana 4:1, The Living Bible

Vznam britsk badatel 18. století, kter byl zárove nábo enskm pedstavitelem známm
pro svoji lásku k obanské a církevní svobod, prohlásil s neobyejnm drazem:
Váha autority je nejvt ím a nejnesmiitelnj ím nepítelem pravdy a uva ování, kterou tento
svt jenom m e poskytnout. V echny jeho ostatní zbran, ke kterm patí sofistika, odstíny
hodnovrnosti, umní klamat nebo vychytralé pesvdování, ktermi vládne ikovn debatér, mohou
bt odhaleny a pou ity ve prospch té samé pravdy, je jimi má bt potena; ale proti váze autority
není obrany.

Pokud je autorita, neboli povení z vy ího zdroje, opravdu odvkm nepítelem
pravdy, pak je také odvkm nepítelem svobody, proto e pravda je primárním zdrojem
svobody, pravda je to, co „nás iní svobodnmi“. Kdy je omyl donucen elit pravd
v rovnocenném souboji, pak vdn nachází svoji oblíbenou zbra a pevné útoi t v pou ití
váhy „autority, neboli povení z vy ího zdroje“. Je proto dobré si stále pipomínat, e
takzvan vy í zdroj je mnohdy pouhm synonymem pro omyl samotn.
Je známou skuteností, e zvlá t pro ty, kdo pijmou pozemskou církevní autoritu
jako smrodatnou, je pomrn snadné odmítnout cokoli, co je v rozporu s touto autoritou.
Nezále í pitom na síle biblickch text, na pesvdivosti logickch argument, na dkazech
samotnch – v e se díve nebo pozdji zamítá s odvoláním na zvlá tní povení dané
nábo enské autority, která jediná, v oích svedeného, je mítkem pravdy. Je nesmírn
smutné, e naprostá vt ina svdk Jehovovch mahem odmítne cokoli, co není v souladu
s názorem jejich vedení, proto e toto vedení jim prost íká, e to mají odmítnout. Teka.
Není o em mluvit. Ne, není, ale zárove nelze popít, e v tom pípad je zetelné, e ti, kdo
takto sm lí, nikdy nemohou svobodn posoudit, zda je pedkládaná informace faktická nebo
fale ná, nebo zda je pro n pínosem i na újmu.
Samozejm, v e uvedené platí nejenom pro svdky, ale pro ka dého, kdo dovolí,
aby se pozemská církevní autorita pro nj stala konenm arbitrem správného nebo patného.

Pokud je jeho volbou to, e nechá tuto vy í moc, aby za n myslela, mluvila a rozhodovala,
pak pro nj pochopiteln ádn argument, kter neodpovídá dokazování této autority, není
dle it, proto e „proti váze autority není obrany“. Je pitom typické, e zástupci Boha na
zemi nemusí druhm zdvodovat, pro nco zamítají nebo naopak pijímají, nebo vyvracet
njaké argumenty. Bu odsoudí nebo posvtí. To je základní problém, tak jak jej já osobn
vnímám, a dokud lovku toto nedojde, obávám se, e jenom málo mu vbec kdy dojde.
Alespo tak tomu bylo v mém pípad.
Lidé si nemohou osobovat vt í nárok na autoritu, ne kdy o sob prohla ují, e
mluví z Bo ího povení. Leda snad, e by o sob tvrdili, e nejenom mluví z Bo ího
povení, ale e nikdo jin to nedlá, a e oni jsou jediní, koho Bh pouívá, aby lidstvu
sdlil svojí vli. Pokud by vbec existoval lovk nebo skupina lidí, kteí by tímto
vesmírnm úkolem byli poveni, pak bychom pedpokládali, e samotná podstata tohoto
úkolu naplní jeho nedokonalého a hí ného nositele pokorou a bázní.
Pokusme se o znázornní a eknme, e njak král vyslal svého otroka, aby druhm
oznámil jeho vli. Tento otrok by se ale zhlédl ve své vlastní dle itosti, usoudil by, e
pokora je vcí minulosti, a zaal by ke královu poselství dodávat svoje vlastní dodatky.
Zárove by ov em trval na tom, aby bez vjimky v ichni, kdo ho usly í, bona fide pijali jím
upravenou královskou zvst. A ka d, kdo by se ho náhodu odvá il zeptat na nco z jeho
vlastní zvsti, by upadl v nemilost, a byl by pro pí t pouen, e o slovu královského posla
nikdo nikdy nepochybuje.
Pokraujme ve znázornní, a pestavme si jiného posla v té e situaci. Posla, kterého
ani na vteinu nenapadne pidat ke královu poselství nco ze své hlavy a proto m e s ka dm
o králov poselství mluvit, ani by se cítil ohro en tím, e pípadné otázky odhalí jeho skvlé
nápady. Naopak, místo aby tento vrn otrok nahlí el na otázky jako na projev nedvry ke
své osob (je peci jenom pouh otrok) vítá je, proto e chápe, e tazatelé se prost chtjí
ujistit, e dobe rozumí vli jeho Pána.
Spolenost Strá ná v opakovan prohla uje, e to, co nechává zaznít, rozhoduje o
ivot a smrti poslucha. Tato organizace nijak neskrvá, e je vyvolená Bohem,
svrchovanm vládcem vesmíru, e její poselství je Jeho poselstvím celému lidstvu, a e bude
znien ka d, kdo tomuto poselství nenaslouchá. Dlu no dodat, e i jiné nábo enství
zaujímají stejnou pozici.
Jenom málokdo by usoudil, e tak záva né poselství by mlo bt pijato bez
podrobnj ího zkoumání. Kdy o tom pem líme, toto tvrzení je tak omraující, e si jeho
pijetí vy aduje hodn opatrnosti. A nejedná se tady jenom o lidsk faktor. Samotná úcta
k Bohu vy aduje, abychom se ujistili, e hlásaná zvst má jeho schválení, a e nebyla nijak
upravená nebo roz íená. Vskutku, ím více si vá íme Boha, tím více o takovém záva ném
poselství budeme pem let.
Kdyby to po mn nkdo po adoval, mohl bych bez váhání písahat na to, e spolenost
Strá ná v pova uje sebe sama za jedin prav Bo í sdlovací prostedek na zemi. Z jejího
pohledu není nejmen ích pochyb o tom, e kdo odmítá její poselství, odmítá poselství Bo í.
Soudní proces, kter se odehrál ve Skotsku v roce 1954, dokumentuje, co se podle této
organizace stane tm lidem, kteí odmítnout to, co se práv hlásá. Tento soudní spor, znám
jako Walshv spor, e il otázku, zda jednomu z takzvanch pedsedajících dozorc
Spolenosti ve Skotsku m e bt pidlen titul oficiálního církevního pedstavitele. Od svého
strce (nyní prezidenta Spolenosti), jsem v minulosti asto slchával o tomto procesu, ale a
teprve potom, co jsem na vlastní oi mohl studovat soudní zápis, jsem si pln mohl uvdomit,
jakch dal ích otázek se spor dotkal.

S povolením skotskch úad si v následujících ádkách dovoluji uveejnit záznam se
soudního jednání. (5) Fred Franz, o nm jsem se zmínil, byl v té dob zastupujícím
prezidentem Spolenosti, a je uveden jako první svdek. Ní e uveden soudní záznam je jeho
vlastní vpovdí. Pokud uvidíte podtr en text, jedná se o mnou provedené zvraznní.
V pvodním záznamu text podtr en nebyl. Písmeno „D“ je místo slova „dotaz“, a pismeno
„O“ je místo slova „odpov“.
D. Krom asopis, které vycházejí v pravidelnch intervalech, takém,as od asu,
vydáváte krátká teologická pojednání a knihy?
O. Ano.
D. Rozumím tomu správn tak, e v tchto publikacích vyjadujete va e nauky?
O. Ano.
D. Tyto nauky, jsou závazné pro leny va í Spolenosti?
O. Ano.
D. Pro upesnní: Je pijetí tchto nauk pro va e leny dobrovolné nebo je jejich pijetí
nutností pro ty, kdo chtjí zstat leny va í Spolenosti?
O. Je to nutností.
Podle tohoto píse ného svdectví Freda Franze, pedstavitele spolenosti svdk
Jehovovch, ka d, kdo chce zstat svdkem Jehovovm, nemá jinou mo nost, neboli,
vyjádeno jinmi slovy, nezbvá mu nic jiného, ne se ztoto nit se v emi vroky
publikovanmi touto spoleností. Jejich pijetí je striktn vy adováno. Dsledky tohoto
pístupu jsou rozvedeny v následujícím úseku svdectví:
D. Oekáváte tedy, e na základ va eho uení na zemi bude existovat zcela nové
spoleenské uspoádání.
O. Ano. Na obnovené zemi bude spolenost Nového svta ovládaná novmi nebesy,
proto e stará zem a stará nebesa pominou v Armageddonu.
D. Tito obyvatelé nové zem, to budou vlun svdkové Jehovovi?
O. Na zaátku pjde vlun o svdky Jehovovi. lenové pomazaného ostatku
oekávají, e pe ijí Armageddon spolen s velkm zástupem jinch ovcí. Pomazan
ostatek bude po Armageddonu na zemi doasn, ne ve vrnosti dovr í pozemsk bh
a zeme, ale jiné ovce, budou-li poslu ní Bo í vle, budou na zemi ít vn.
Pozitivní reakce na poselství svdk je tedy otázkou ivota a smrti, proto e ti, kteí
pe ijí Armageddon, budou sestávat „vlun ze svdk Jehovovch“. Co se ale stane, kdy
njak len sboru odmítne, na základ svého svdomí, uritou uení organizace, proto e bude
pesvden, e toto uení postrádá zdrav biblick základ, a bude následn vylouen? Jaké je
oficiální uení Spolenosti ohledn vylouench osob, které se nevrátí zpt k organizaci?
Píse né svdectví dále pokrauje:
D. Kdy se to zdá bt nutné, dochází k njakm disciplinárním opatením?
O. Ano, dochází.
D. Nebudu zacházet do velkch podrobností, ale pesto se zeptám: Jsou nkteré
pesupky tak velké, e dojde k vylouení bez mo nosti návratu?
O. Ano. Exkomunikace m e vést k naprostému zniení vyloueného; pokud
dotyn nezmní své jednání, a bude ít mimo na í organizaci, pak pro nj není
ádná nadje na ivot v novém svt, a pokud nkdo svm jednáním he í proti
svatému duchu, pak neexistuje mo nost návratu.

Právní zástupce britské vlády pozdji uvedl urité nauky, které mezitím organizace
Stráná v odmítla, a mezi jinmi doloil i zcela specifické vpoty. Pak se zeptal, co se
dlo s nkm, kdo na rozdíl od spolenosti tvrdil, e se jedná o omyl, a mylnou nauku odmítl
pijmout? Jak byl postoj organizace k takovému jedinci? Doteme se o tom v následující
pasái:
D. Není tomu tak, e pastor Russell poítal s rokem 1874?
O. Ne.
D. Není tomu tak, e stanovil datum ped rokem 1914?
O. Ano.
D. Jaké datum uril?
O. Uril, e konec as pohan bude v roce 1914.
D. A není-li pravda, e pro nj rok 1874 pedstavoval dleité datum?
O. Chápali jsme to tak, e rok 1874 byl rokem Jeí ova duchovního píchodu.
D. íkáte, „chápali jsme to tak“?
O. Tak to íkám.
D. Pijetí tohoto uení bylo vyadováno v emi svdky Jehovovmi?
O. Ano.
D. Ale u to neuíte, e ne.
O. Ne.
D. Pastor Russell zaloil tuto nauku na vkladu Daniela, pravda?
O. ásten.
D. A zejména Daniel, kapitola 7, ver 7 a Daniel, kapitola 12, ver 12?
O. Daniel 7:7 a Daniel 12:12. Co jste íkal, e zaloil na tchto ver ích?
D. Rok 1874 jako klíové datum a datum druhého píchodu Krista?
O. Ne
D. Co jste to tedy vlastn íkal o tomto datu. Asi jsem vás správn nepochopil.
O. Nezaloil rok 1874 na tchto ver ích z Daniele.
D. Zaloil ho na tchto ver ích a na názoru, e Rakousko-nmecká í e zaala existovat
v roce 539?
O. Ano. Rok 539 bylo datum, které pouil ve svch vpotech. Ale rok 1874 na tom
nebyl zaloen.
D. Ale byl to vpoet, kter dnes ji Vbor editel spolenosti neuznává?
O. To je pravda.
D. Take mám pravdu, chtl bych se jenom ujistit, vymezit pesnji tu pozici; bylo to
naprosto závazné pro svdky pijmout tento chybn vpoet?
O. Ano.

D. Take to, co je dnes Spoleností publikováno jako pravda, se me za pár let zmnit a
bt oznaeno jako omyl?
O. To se uvidí.
D. A mezitím, jak díve tak nyní, v ichni svdkové Jehovovi budou lpt na omylu?
O. Je moné, e budou lpt na nesprávném uplatnní Písma.
D. Na omylu?
O. Na omylu.
Posléze opt pi la na adu otázka, jak velká je autorita, která je pisuzována
publikacím Spolenosti stráná v. Zástupce prezidenta v jedné chvíli uvedl, e „nikdo není

nucen /v klad/ pijmout“, ale jak z jeho píse ného prohlá ení dále uvidíme, nakonec se opt
vrátil k pvodnímu svdectví:
O. Kdy nkdo chce b t jmenován Slu ebníkem sboru, musí dobe porozumt obsahu
tchto knih.
D. Ale co kest, neznamená kest, e nkdo je jím jmenován Slu ebníkem?
O. Ano.
D. Tudí , ne je poktn, dotyn musí znát tyto knihy?
O. Musí rozumt Bo ím pedsevzetím tak, jak jsou vysvtlena v tchto knihách.
D. Vysvtlena v tchto knihách, myslíte, vysvtlena jako v klad Bible?
O. Tyto knihy vykládají celé Písmo.
D. Myslíte to tak, e jsou závazn m v kladem?
O. Pedkládají Bibli nebo názory, kter jsou v ní, a tená zkoumá ty názory, a pak je
porovnává s Biblí, zda v ní nalézají oporu.
D. Co e tená dlá?
O. Zkoumá ty názory, zda nalézají oporu v Bibli. Jak to prohlásil apo tol: „Pesvdujte
se o v em. Dobrého se dr te“.
D. Rozumím tomu tak, a prosím opravte m, pokud se m lím, e svdek Jehovv musí
pijmout jako pravdu Písmo a jeho v klad, tak jak je uveden v knihách, o nich jsem
se zmínil?
O. Ale on k tomu není nijak nucen, má kesanské právo zkoumat Písmo a potvrdit si, e
v klad mu odpovídá.
D. Ale jestli e dospje k tomu, e Písmo nepodporuje v klad, nebo v klad nepodporuje
Písmo, jaké má mo nosti?
O. Biblick text je tam uveden, aby podpoil ten v klad. Proto tam je.
D. Ale má dlat ten, kdo si myslí, e si Písmo a v klad v tch knihách navzájem
odporují?
O. Takového lovka byste mi nejdíve musel ukázat, a pak bych vám mohl odpovdt,
pak bych vám odpovdl.
D. Chcete tím naznait, e jednotlivec má právo íst ty knihy a Bibli a utvoit si vlastní
názor, svj vlastní v klad svat ch Písem?
O. Kdy
D. Odpovdl byste prosím ano nebo ne, a potom svoji odpov upesnil?
O. Ne. Nemá /to právo/. Chcete upesnní hned?
D. Ano, prosím?
O. Biblick text je uveden pro podporu v kladu, a tak kdy si tená vyhledá ten text a
oví si jeho v klad, tak se mu objasní celkov biblick pohled, biblické porozumní,
práv jak je to uvedeno ve Skutcích 17, ver 11, e Berojané byli u lechtilej í ne lidé
Tessalonice, proto e obdr eli slovo s vt í dychtivostí, a denn zkoumali Písmo, zda tomu
tak je.
D. . Svdkovi nezb vá ne pijmout jako závazné, co je publikováno ve Strá né v i
nebo v Informátorovi nebo v Probute se! vetn ve ker ch pokyn, které jsou mu
v tchto publikacích ureny, není-li pravda?
v ech pokyn, které jsou mu v nich ureny, není-li pravda?
O. Musí to pijmout
................................................
D. Jestli e se nkdo na svt nachází v situaci, e má pouze Bibli a nemá pístup
k traktátm a publikacím va í Spolenosti, má njakou nadji na záchranu?

O.
D.
O.
D.

Tak je závisl na své Bibli.
Bude si ji moci vyloit správn?
Ne.
Nechci si s vámi zaít vymovat biblické texty, ale neekl Jeí , e „ádn, kdo ve
m ví, nezeme, a ten, kdo ve m ví, vbec nikdy nezeme?“
O. Ano.

Z vpovdi tohoto svdka je patrné, e poselství, které Boí sdlovací prostedek ve
Stráné vi oznamuje, je v tomto 20. století jedinm monm zpsobem, kterm lidé na
zemi mohou získat biblické poznání. Pokud jej nkdo v tomto znní nepijme, pivolá na sebe
bosk hnv, a jistou smrt.
Zatím jsme se ale seznámili se svdectvím pouhého jednoho mue, Freda Franze,
zastupujícího prezidenta Spolenosti. K soudu do Skotska se dostavili dal í dva vrcholní
pedstavitelé z ústedí organizace. Odpovídala jejich prohlá ení vrokm Freda Franze?
Jedním z tchto pedstavitel byl právní zástupce Spolenosti, Hayden C. Covington. Níe
uvádím ze zápisu, jak vypovídal.
V náboenskch otázkách je ivotn dleité mluvit pravdu, souhlasíte?
S tím mohu jenom souhalsit.
Podle vás, ekl byste, e ve vkladu nauk, as od asu, me dojít ke zmnám?
O tom není sporu. Jak tomu my rozumíme, ke zmnám ve vkladu Bible bude docházet.
Jak se proroctví naplují, ná pohled se upesuje.
Ohla ovali jste, promite mi ten vraz, fale né proroctví?
My jsme – ne, nemyslím, e bychom ohla ovali fale né prorocví, ale ekl bych, e nkterá
na e prohlá ení byla nepesná, tak bych je nazval, chybná.
V souasné situaci na svt, není to ivotn dleité, vykládat na základ fakt, kdy nastal
Kristv druh píchod?
To je pravda, a my vdy usilujeme o to, abychom pedtím, ne ji vykneme, pravdu znali.
Vycházíme z nejlep ích informací, které máme k dispozici, ale nememe ekat, a
budeme dokonalí; kdybychom na to ekali, nikdy bychom nic neekli.
O tom bych chtl mluvit trochu více. Hlásali jste, jako skutenost, které musí vit kad
svdek Jehovv, e Pánv druh píchod nastal v roce 1874?
To mi není známo. O tom nic nevím.
D. Sly el jste, co prohásil pan Franz?
O. Vím, co písen prohlásil, ale o tom, co íkal, já nic nevím, myslím o té tématice,
take se k tomu mohu vyjádit asi jako vy, z toho, co jsem sly el, e on íkal.
D. Mohl byste m z toho vynechat?
O. To je mj zdroj informací, co jsem sly el u soudu.
D. Studoval jste literaturu va eho hnutí?
O. Ano, ale ne v echnu. Nestudoval jsem sedm svazk „Studie Písem“, a nestudoval
jsem ten námt, o kterém nyní mluvíte, rok 1874. O tom mnoho nevím.
D. Berte to tak, e já vám íkám, e va e Spolenost autoritativn prohla ovala, e ke
Kristovu druhému píchodu do lo v roce 1874.
O. I kdy vezmu ten pedpoklad jako skutenost, poád je to hypotetické prohlá ení.
D. Nicmén, bylo to ohla ování fale ného proroctví, nebo ne?
O. To bylo ohla ování fale ného proroctví, bylo to nesprávné prohá ení, bylo to chybné
prohá ení ohledn naplnní proroctví, které bylo fale né neboli chybné.
D. A v ichni svdkové Jehovovi tomu museli vit?

O. Ano, proto e je teba, abyste pochopil, e mezi námi musí bt jednota, nem eme si
dovolit nebt jednotní, aby se mno ství lidí vydalo rznmi smry, armáda má
pochodovat v zákrytu.
D. Vy ale nevíte ve svtské armády, ne?
O. Víme v kesanskou armádu bo í.
D. Víte ve svtské armády?
O. Nemáme, co k tomu dodat, neká eme proti armádám, jenom íkáme, e armády, stejn
jako národy svta, jsou ástí Satanovy organizace, a proto do nich odmítáme vstoupit,
neká eme proti válkám, pouze uplatujeme na e právo bt z toho vyjmuti, to je
v echno.
D. Chtl vych se vrátit zpt k tématu. Ohla ovalo se fale né proroctví?
O. S tím souhlasím.
D. A muselo to bt pijato v emi svdky Jehovovmi?
O. Ano, muselo.
D. Pokud by njak svdek Jehovv zastával názor, e je to fale né proroctví, a v tom
smyslu se vyjadoval, pak by byl vylouen?
O. Ano. Kdyby o tom poád mluvil a poád by dlal problémy. Proto e kdy celá
organizace ví jedné vci, i kdy je to omyl, a nkdo zane myslet samostatn, a své
názory druhm vysvtluje, dochází k nejednot a nepokojm, pry je soulad, pry je
pochodování. Kdy má dojít ke zmn, mla by pijít ze správného zdroje, od hlavy
organizace, vedoucího sboru, nikoli zespoda nahoru, proto e pak by si ka d mohl
myslet své, a organizace by se rozlo ila a vydala by se tisíci rznmi smry. Na ím
cílem je jednota.
D. Jednota za ka dou cenu?
O. Jednota za ka dou cenu, proto e víme a jsme si jisti, e Jehova Bh pou ívá na í
organizaci, vedoucí sbor na í organizace, aby ji ídil, koli as od asu dochází
k chybám.
D. Myslíte jednotu zalo enou na vynuceném pijetí fale ného proroctví?
O. Pipou tím, e tomu tak je.
D. A ten lovk, kter, jak íkáte, by vyjádil svj názor, e to proroctví je fale né, a byl
by vylouen, ten, pokud by byl poktn, by poru il smlouvu s Bohem?
O. Pesn tak.
D. A jak jste vera jednoznan prohlásil, byl by hoden smrti?
O. Myslím ....
P. Mohl byste prosím íci ano nebo ne?
O. Bez váhání íkám ano.
D. A tomu íkáte nábo enství?
O. To je nepochybn nábo enství.
D. A tomu íkáte kesanství?
O. Tomu íkám kesanství.

D. Ve spojení s omyly, docela podrobn jste byl dotazován na rozdíly v autoritativním
vkladu Bible, ke kterm docházelo v prbhu let uplynulch od zalo ení Spolenosti,
a myslím, e jste souhlasil s tím, e se vklad rznil?
O. Ano.
D. Také jste docela upímn souhlasil s tím, e lidé, kteí v jakékoli dané dob nejsou
pipraveni pijmout autoritativní vklad, musí poítat s vylouením ze Spolenosti, a
nést v echny duchovní následky, které to pro n znamená?
O. Ano, ekl jsem to, a íkám to znovu.

Podle tohoto pedstavitele Spolenosti jednota vyaduje, aby kesan pijal jako
pravdivé to, co jemu z Boího slova vychází jako le. Je mu málo platné, co z Bible pochopí,
protoe o tom nesmí mluvit, jestlie to nesouhlasí se závaznm uením organizace. Nestaí,
e jemu, na základ Boího vlastního slova, ta vc me bt zcela jasná. Musí ekat, protoe
„kdy má dojít ke zmn, mla by pijít ze správného zdroje, od hlavy organizace, vedoucího
sboru, nikoli zespoda nahoru.“ Bez ohledu na to, co te v Bibli, musí ekat na „správn
zdroj,“to jest vedoucí sbor, aby se dozvdl, co je pijatelné pro jeho víru a o em me
mluvit.
Jaké pro takov pozoruhodn poadavek nacházíme ospravedlnní? „Jednota musí
bt za kadou cenu,“ i kdyby mla bt zaloena na „vynuceném pijetí faleného proroctví.“
Pokud se tím nkdo nebude ídit, zasluhuje vylouení, a je „hoden smrti“. Ve skutenosti, i
kdyby etl zapsaná Mistrova vlastní slova, neme je pijmout nebo podle nich jednat, pokud
mu ten, kdo se prohlauje bt Pánovm „otrokem,“ íká nco jiného. Takov je organizaní
rámec, kter je prosazován, a se kterm jsme jasn a srozumiteln seznámeni.
Bhem procesu byl pedvolán jet jeden svdek. Garry Suiter, tajemník a pokladník
ústedí, svdil následujícím zpsobem:
D. Jaké je v tomto ohledu postavení Sluebníka Spolenosti?
O. Musí odpovídat poadavkm, o kterch pedtím byla e, musí bt zral,
s pochopením, s duchovním porozumním, a mít schopnost vycházet se sborem.
Jak bylo zmínno, musí projít kolou teokratické sluby, bt na ele ve slub
dvee ode dveí, musí umt vyuovat a splovat dalí poadavky Bible. Chápejte,
lidé nemohou stanovit poadavky, které nejsou v Písmu.
D. Mluvíte v irokch termínech. Ale kdy na to pijde, v praxi je naprosto nezbytné,
aby proel kolou teokratické sluby?
O. Ano.
D. A tam je knihovna.
O. Ano.
D. Oekává se od takového sluebníka, e se podrobn seznámí s publikacemi
Spolenosti?
O. To se jist oekává.
D. A me, podle názoru svdk Jehovovch, opravdu dospt k porozumní Písma,
ani by tyto publikace znal?
O. Ne.
D. Jedin, kdy si pete ty publikace, pak me mít správné porozumní?
O. Jedin tehdy.
D. Nezdá se vám to domlivé?
O. Ne.
D. Byl jste pítomen, kdy se zde mluvilo o roce 1874 jako o chybném uení a
patném datu, a roce 1925 jako o chybném datu. Bylo od vech svdk
Jehovovch, vzhledem k tmto dvma datm, v dob, kdy byla propagována,
vyadováno jejich bezvhradné, absolutní, pijetí, ano jako absolutní pijetí
Pravdy?
O. To je pravda.
D. Souhlasíte, e to bylo pijímání omylu?
O. Ne zcela. Data sama o sob byla falená, ale je teba vidt celkov dopad. Po
celou dobu sluby svdk Jehovovch, od zaloení Spolenosti, Pennsylvánské
akciové spolenosti, dochází k neustálému obrácení srdcí a myslí lidí k Boímu

slovu a jeho spravedlivm naízením, a tito lidé dostávají duchovní sílu, aby se
zastávali toho, o em ví, e je to správné, aby vyvy ovali Jehovovo jméno, a aby
oznamovali království. Nelze vbec srovnávat njaká zanedbatelná detaily, které
byly opraveny, s dle itostí hlavní vci, kterou je uctívání Jehovy Boha.
V prbhu tchto let bylo toto uctívání v típeno do myslí svdk Jehovovch a
nespoetnch dal ích lidí.

Tajemník a pokladník tvrdil, e „lidé nemohou stanovit po adavky, které nejsou
v Písmu.“ Pesto, jak uvádí jeho vlastní píse né prohlá ení, tak i píse ná prohlá ení dvou
pedcházejících úedník Spolenosti, „lovk m e dospt k pesnému poznání Písma jedin
studiem publikací spolenosti Strá ná v .“ A pesto e to bylo fale né proroctví, které bylo
pedkládáno, jeho „bezpodmínené pijetí jako Pravdy bylo ulo eno v em svdkm
Jehovovm v té dob,“ a o v em tom se dovídáme, e tak to má bt, tak je to správné! (4)
Tajemník-pokladník prohla uje, e „je teba vidt celkov dopad.“ I kdy organizace hlásala
omyly, bylo to v „zanebatench detailech,“ a proto by mla bt posuzována shovívav –
v dy „dle itá hlavní vc, kterou je uctívání Jehovy Boha,“ byla pece podstatnou souástí
vzkazu. A není fér klást podstatné s nepodstatnm na jednu úrove. „Nelze to vbec
srovnávat,“ jak to vyjádil tajemník-pokladník.
To je v uritém smyslu pravda. Bohu el, svdectví v ech tí mu  ukazuje, e
zatímco organizace od ostatních po aduje takovou toleranci a vyrovnané rozli ovaní mezi
fakty, bez rozpak toté upírá druhm. Zatímco po aduje toleranci ode v ech, neposkytuje ji
svm lenm, kteí májí námitky proti omylnému uení, a nemohou je pijmout. Pro n má
jedin vzkaz: vylouení, a v biblickém smyslu odíznutí rovnající se smrti. Ironicky,
organizaci pitom vbec nezajímá, e jednotlivci i jednotlivec stále mohou pijímat v echny
ostatní hlavní body uení, nebo e stále upímn a vroucn „uctívají Jehovu Boha.“ Ne,
v ichni musí bezvhradn pijímat vechno, se v ím v udy, jak jim to zástupci bo í zrovna
pedkládají, vetn omyl. Alternativa rovná se vylouení. Pokud organizace zveejní
omyly, mluví o nich jako o „nepodstatnch.“ Paradoxn ov em, kdy n kdo tyto samé,
nepodstatné omyly nem e p ijmout nebo proti nim uvádí námitky, stávají se najednou
nesmírn záva nmi, a jejich trvalé odmítání je dostatenm dvodem k exkomunikaci.
Tato neobvyklá logika by chtla naznait, e Bh je velmi rozezlen na ka dého, kdo
selhává v pijímání omyl, je samozvan posel hlásá v Bo ím jménu, a e Bh nenachází
ádné pot ení v lovku, kter trvá na tom, e bude „zkou et v e, a pak se dr et toho
správného a pravdivého, co skuten pi lo nebo pichází od Boha“. Nota bene, Bh pak
poslechne organizaci, a poté, co dojde k vylouení, neuzná dotyného za hodného ivota.
Akoli se to zdá neuvitelné, mu i, kteí v tomto smyslu místopíse n svdili, nevidí
v dané vci ádn rozpor.
Bylo by dobré si pipomenout zásadu, která je vyjádena v knize Písloví. (5) Tam
teme: „Dvojí druh záva í je pro Jehovu ním odpornm, a podvodné váhy nejsou dobré.“
Zdá se pravdpodobné, e jestli e Bh písn po aduje, aby pi obchodních transakcích lidé
nepou ívali dvojí váhy (podle toho, zda zrovna prodávají nebo kupují), e je t mnohem
písnji bude vy adovat, aby lidé nepou ívali jiné váhy pro sebe a jiné váhy pro druhé, kdy
se jedná o prokazování obecné tolerance, a v sázce jsou duchovní zájmy zúastnnch. Posel,
kter opravdu pi el od Boha, Je í Kristus, to vyjádil takto: „Proto e jakm soudem soudíte,
takovm budete souzeni; a míru, kterou odmujete, odmí vám. (6)

Pi mnoha jinch píleitostech, nejenom pi tomto uvedeném soudním pípadu,
Spolenost Stráná v ádala po svdcích Jehovovch, aby pehlédli její omyly, a pitom
tvrdila, e tyto chyby byly více ne vyváeny mnoha jinmi, pozitivními faktory. Ale nikde
nevidíme, e by ta samá spolenost uplatovala toté mítko na ty, nad ktermi má autoritu.
Pokud mají odli n názor, teba práv v nepodstatné vci, nehledí se na na jejich tvrzení jako
na „pouh lidsk omyl,“ kter bude v prbhu asu opraven, ale jako na píinu k vylouení.
Skutenost, e celkov pohled nepochybn svdí o tom, e dan jednotlivec s odli nm
názorem vede vzorn kesansk ivot, se nijak nepoítá. Kad musí souhlasit s organizací
ve v em. V e uvedená Kristova slova jasn dokládají, e on s takovm kiklavm
poru ováním zásad rozhodn nesouhlasí.
Soudní proces ve Skotsku a závané sporné otázky, které se v nm e ily, nedávají
prostor pro domnnku, e by píslu ní úedníci Spolenosti vyjadovali svj osobní pohled na
vc. A navzdory tomu, e jejich cílem bylo pouít proces pro ovlivnní toho, aby svdkové
byli uznaní jako tradiní náboenství, a proto i mohli volit opatrnj í slova, jejich organizace
byla ukázána jako autoritáská a legalistická, s kladením drazu na vnj í dodrování píkaz.
Dní, které se v organizaci od té doby odehrálo, toto hodnocení jenom potvrzuje. Moje
vlastní zku enost s vedoucím sborem to potvrzuje.
Nkteré názory, které úedníci Spolenosti bhem soudního stání vyslovili, nápadn
pipomínaly vroky vyjádené Pastorem Russellem o 45 let díve, v pozdj ích letech jeho
prezidentství. První prezident Spolenosti srovnával, ve Stráné vi z 15. záí 1910, hodnotu
tení Bible samotné s hodnotou tení esti svazk Studií Písem, které byly jeho dílem.
Vyjádil se takto:
Soudíme, e bychom projevovali znanou nev ímavost vi Boí prozetenosti, kdybychom si
nepov imli smru, kterm se na e uení ubírá jako dsledek toho, e Pán nám v na í dob poskytl
nco, emu, krom za dn apo tol, nikdo jin z lidí, bez ohledu na jejich moudrost, dosud
neporozuml. Kad a ale o tom sm lí sám za sebe, a podle toho a se také chová.
O esti svazcích Studií Písem se dá íci, e to je prakticky Bible uspoádaná podle námt,
s biblickmi texty uvedenmi na podporu látky, a proto nebude nijak nevhodné, kdy tyto svazky
pojmenujeme Bible v uspoádaném stavu. Chceme tím vyjádit, e tyto knihy nejsou jenom
komentáem k Bibli, ale v podstat jsou Biblí samotnou, protoe byly psány, ne s touhou uvést novou
doktrínu na základ vlastního názoru nebo osobní moudrosti, ale ukázat látku zcela ve svtle Boího
slova. Proto se domníváme, e jejich etba je prosp ná a obsaená pouení jsou nezávadná, a e je
tento druh biblického studia doporueníhodn.
Dále shledáváme, e lidé nejenom nemohou rozpoznat bosk plán vk, pokud studují jenom
Bibli. Rovn shledáváme, e pokud nkdo pestane studovat jednotlivé svazky Studií Písem, (akoli
je snad mnohokrát peetl, akoli se s nimi v minulosti dvrn seznámil, akoli je kdysi pouíval
teba i deset let), a odlo í je a vrátí se jenom k Bibli, stane se mu, e i kdyby pedtím deset let Bibli
rozuml, na e zku enost ukazuje, e do dvou let bude zpt ve stejné temnot, ze které vy el. Na
druhé stran, bude-li lovk íst Studie Písem vetn odkaz v nich uveden ch, i kdyby nepeetl
ani stránku z Bible, bude za dva roky stále ve svtle, proto e bude mít svtlo z Písma.
„V ichni budou vyuování Bohem“
Celkem vzato, meme uzavít tvrzením, e bychom nerozumli niemu z Bible ne tomu, co
dosud bylo publikováno. Proto nechceme mít sklon mait píli mnoho asu tím, co vidíme, e
mnozí lidé dlají, kdy tou z Bible kapitolu za kapitolou, a k niemu jim to není. Tudy se nechceme
vydat. Víme, e bychom vlastn Písmo vbec nestudovali. Byla by to neplodná cesta, kterou se ped
námi ubíraly mnozí, kdy si etli v Bibli. eknme proto, e ten sam nebesk Otec, kter nás jako
své dti provází k souasnému poznání pravdy a k souasnému porozumní, bude-li mít pro nás
njakou dal í uitenou informaci, pak nám ji zjeví zase stejnm zpsobem jako dosud. Nevidíme
ádnou nutnost íst Nov zákon ka d den a ka d rok. Nepokládáme to za nezbytnou potebu.
Vidíme, e text, kter íká, e „v ichni budou vyuováni Bohem,“ ve skutenosti naznauje to, e

Bh nás sv m vlastním zpsobem upozorní na urit náhled na bo skou pravdu, kter bude zrovna
pedstavovat „pokrm v prav as pro domácnost víry.“
Studie Písem nejsou náhradou za Bibli
Neíkáme tím, e bychom mli chápat Studie Písem jako náhradu za Bibli. Studie Písem stále
odkazují na Bibli a jestli e o tom máte pochybnosti, nebo jestli e va e pam selhává, osv te si jí a
uvidíte, e v echny va e my lenky jsou v souladu s Biblí – nejenom v souladu se Studií Písem, ale
v souladu s Biblí.
M eme k tomu je t poznamenat, e velmi mnoho pátel v Pravd se ídí podle pravidla
denn peíst dvanáct stránek Studií Písem. Nevíme o nikom, kdo takto jedná, a je t vyu ívá i
ostatních opatení milosti, která Pán poskytl (Úsvit, a shromá dní svdectví a nedlní shromá dní
a shromá dní Poutník a studia Berejsk ch, Manna atd.), e by opustil pravdu. Naopak, víme ale
o mnohch, kteí si myslí, e v echno ji dávno vdli, zatímco nevdli ani polovinu z toho, co si te
myslí, e znali, a tito lidé te zapomínají dal í polovinu a kloptají a propadají se zpátky do tmy.
At si ka d dlá, co chce. Kdy se mu líbí íst znovu a znovu kapitoly, kter m nerozumí ani
on, ani ostatní, a pitom doufá, e pijde na njakou pravdu. To je jeho vc. Kdy si to peje, a
v tom pokrauje. Má plné právo se rozhodnout, e chce strávit t dny a roky tímto zpsobem, ale je
nanejv pravdpodobné, e i kdy náhodou nco objeví, stejn to bude patn.

Nesly el jsem mnoho o v e uvedenh vrocích a do roku 1979. Tehdy, bhem
zasedání vedoucího sboru, prezident Franz chtl zdraznit jednu my lenku, a proto uvedl:
Pastor Russell íkával, e pokud by se nkdo ml rozhodnout mezi Biblí nebo knihou
Spolenosti, udlal by lépe, kdyby si vybral knihu Spolenosti.
U i v té dob jsem si myslel, e snad není mo né, abychom takové prohlá ení vbec
opakovali a dokonce mu pisuzovali njakou váhu. Pozdji, kdy jsem si tento vrok ve
Strá né v i z roku 1910 vyhledal, jsem si íkal, e kdykoli organizace takov vrok opakuje,
mla by se pitom poádn stydt.
Není pochyb o tom, e zmínná Strá ná v , napsaná Russellem, vyjadovala
my lenku, e rozeznat Bo í pedsevzetí z Bible samotné není mo né. Krom toho obsahovala
tvrzení, které dokládala mnoha zku enostmi, e ka d, kdo pestane íst Russellovy Studie
Písem a bude íst pouhou Bibli, do dvou let upadne do temnoty svta. A naopak. Ka d, kdo
na dva roky odlo í Bibli, a bude íst Studie Písem, zstane ve svtle. tení Bible kapitolu za
kapitolou nebylo pokládáno za nutné, zatímco denní tení Studií Písem bylo pochváleno jako
vyu ívání Pánovch opatení. A jak jinak: ne se na pozemské scén objevily spisy
prezidenta Strá né v e, nikdo na svt nemohl opravdu rozumt, o em Bible je.
Stojí za pov imnutí, e spolenost Strá ná v dnes nejenom znovu nevydává ádnou
Russellovu publikaci, ale dokonce ani ádnou nemá na sklad. Ale jeho názory z roku 1910
byly v podstat opakovány úedníky Spolenosti ve Skotsku v roce 1954, a znovu na zasedání
vedoucího sboru v roce 1979. Rozpoznateln rozdíl je v tom, e draz se s uplynulmi léty
pesunul z jednotlivce na organizaci, piem zstalo tvrzení, e literatura spolenosti Strá ná
v je nezbytn nutnm, doslova a do písmene, nepostradatelnm, po adavkem pro
porozumní Bibli. Tento po adavek byl pitom dogmaticky roz íen o vklad, podle kterého
je pijetí uvedench nauk jednou z Bo ích podmínek pro získání ivota. A na rozdíl od doby
Ch. T. Russella, nesouhlas nyní vede k odntí pospolitosti.
Je t o nco pozdji, 17. listopadu 1979, kdy jsem odletl na zónovou náv tvu
Západní Afriky, Fred Franz, tehdy ji prezident Splenosti, vedl ranní biblickou diskusi pro
rodinu v ústedí. Jeden z úastník si dlal doslovné poznámky, a po mém návratu mi do nich
ze zajímavosti nechal nahlédnout:

Dnes zase nkteí mluví o tom, e by se mla íst Bible, e bychom mli íst „jenom Bibli.“
Církve kesanstva doporuují to samé po staletí a jenom se podívejte, k jakému zmatku to vede.
Stojí za to si pipomenout, e dávno pedtím, ne jsme se stali Biblickou a traktátní
spoleností stráná v, byli jsme Traktátní spoleností stráná v. (7) Ve skutenosti teprve relativn
nedávno jsme zaali vydávat Bible. Vlunm úelem naí existence jako Spolenosti je oznamování
Království zízeného v roce 1914 a varování o pádu Velkého Babylóna. Nae poselství je má zvlátní
námt, kter chceme sdlit.

Kdy na m byla ada, abych tyté ranní diskuse vedl já, asto jsem vybízel k tomu,
abychom Písmo mli etli více a zdrazoval jsem, e Bible je primárním zdrojem naeho
poznání a konenou autoritou pro vechny kesany. Neml jsem pitom pocit, e bych se tím
stával nepítelem organizace. Nikdy jsme nezapomnl na silné a nezapomenutené mylenky,
které byly uvedeny ve Sráné vi v roce 1946. (8) lánek, ve kterém byly uvedeny, se
jmenoval „Bh budi pravdiv,“ a rozebíral tvrzení jak idovskch, tak katolickch autorit, e
byly „po celou dobu trezorem vekeré pravdy.“
Odst. 37: Psané Boí slovo nepotebuje pidávání tradiních vklad, které jsou
osobními vklady jednotlivch lidí nebo celch organizací. Netvrdíme na základ naí
zanedbatelné autority, e Bible postauje sama o sob. Uvádí to apotol Pavel
v inspirovaníém dopise svému spolupracovníkovi, Timoteovi: „Od dtství zná svatá Písma,
která t pouují o záchran skrze víru, která je v Jeíi Kristu. Bh inspiroval celé Písmo,
které je uitené k vyuování, napravování, ukázování, k pouování ve spravedlnosti, aby
boí lovk byl dokonal, vybavenpro kad dobr skutek.“ (2 Tim. 3:15-17, Douay)
Kdyby ústní tradice náboensky zaloench lidí byly nutné k doplnní kánonu Bible, Pavel by
nebyl napsal, e inspirovaná svatá Písma jsou dobrá do té míry, e mohou uinit boího
lovka dokonalého ve víe a oddanosti Bohu. Pokud by tomu tak bylo, Písma by byla
nedostatená a jejich vliv by ponechal boího lovka v nedokonalm. Ale Pavel ml na
mysli Tinotev rst k dokonalému kesanovi, kdy mu napsal, aby vynaloil vekeré úsilí pi
studiu Bible a zacházel s ní správn. teme: „Studuj pozorn, aby ses pedstavil Bohu jako
schválen, jako dlník, kter se nemá za co stydt, kter správn zachází se slovem pravdy.“
(2 Tim. 2:15, Douay) Vichni, kdo chtjí vrn slouit Bohu jako Jeho svdkové, neudlají
chybu, budou-li následovat tento pokyn.
Ber v úvahu nejvyí autority
Ost. 38: Ti, kdo vyvyují církevní nebo organizaní hierarchii, pro nás mají závren
a siln argument. íkají:
„I kdybychom vbec nebrali v úvahu církevní tradice, a zstali u Bible samotné, stejn by
nebylo moné, aby si kad tená Bibli vykládal sám. Stejn bychom potebovali viditelnou
organizaci vrnch, kteí by psobili jako „ivé magisterium,“ neboli síla, která by druhé
vyuovala, jak vykládat Písma a na jejich základ by inila Boí vli zejmou. Staí se
podívat na rzné skupiny protestant, které vznikly proto, e si kad jednotlivec me
vykládat Bibli po svém.“
K tomuto ve uvedenému argumentu meme íci jenom to, e poetnost protestanskch
sekt a kult ani v nejmením nesvdí o tom, e by Bible mla njak rozdlující vliv na ty,
kdo povaují jenom ji za dostatenou pro jejich víru. Bible není knihou, která by vedla
k rozdlení. Je v souladu sama se sebou i s kadou z knih v ní obsaench. Rozdlující silou
mezi sektami kestanstva je práv náboenská tradice, podle které se ídí. Biblická pravda je

sjednocující silou. Jeí Kristus se nejprve modlil: „Posv je pravdou, tvé slovo je pravda.“
A poté se ihned modlil, aby vichni, kdo se stanou vícími, a v jeho dob, nebo v asech
budoucích, se dokázali sjednotit, aby byli jedno, tak jako on a jeho nebesk Otec jsou jedno.
(Jan 17:17-23) as k této jednot nastal v naí dob, protoe my ijeme v ase konce tohoto
svta. A svdkové Jehovovi, kteí vyli ze vech rznch náboenskch organizací, ji jsou
jednotní, a jednotn slouí Bohu, navzdory pvodním náboenskm vlivm, které je
rozdlovaly.
Odst. 39: Jak toho bylo dosaeno? Jak jsou rozpory plynoucí z osobního vkladu
svatch Písem pekonány, jak se jim jenom vyhbáme? Je to proto, e bychom byli závislí na
viditelné pozemské organizaci nebo viditelném pozemském vdci? Odpov zní: Ne. Je to
proto, e uznáváme Jehovu Boha a Jeíe Krista jako nejvyí autority, ped ktermi se kvli
svdomí kadá due musí sklánt. (í 13:1) Je to proto, e uznáváme Jehovu Boha jako
jediného pravého a ivého Boha, nejvyího neboli svrchovaného Vládce, Jeíe Krista jako
jeho pomazaného Krále a vyvoleného Sluebníka, kterého Jehova jmenoval jako Vdce a
Velitele národ. (Iz. 42:1; 55:3,4; Mat. 12:18; Sk 13:34) Je to dále proto, e uznáváme
Jehovu jako ivého, vdy pítomného Uitele jeho pozemské církve, a proto, e nás, „Boí
církev,“ vyuuje prostednictvím Hlavy, Jeíe Krista. – Iz. 54:13; Jan 6:45.
Odst. 40: Svdkové Jehovovi proto netvrdí, e jejich církev je náboenskm,
hierarchickm uspoádáním, jak to tvrdí rzné náboenské autority, které si osobují právo na
magistersk úad neboli nadazené postavení, které je ustanovuje k slub „Bohem
jmenovanch správc a vyklada Bible,“ jejich úad by se rázem stal zbytenm, pokud by
kad dostal monost vykládat Bibli podle svého pochopení. Vící lidé, kteí se neídí touto
tradiní hierarchií, spíe uznávají daleko vyí autority, toti Jehovu Boha a Jeíe Krista, a
proto také uplatují inspirované a neselhávající prohláení apotola k Timoteovi: „Abys
vdl, jak se má chovat v Boím dom, kterm je církev ivého Boha, sloup a opora
pravdy.“ – 1 Tim. 3:15, Douay
Tato odpov ve Stráné vi na argumenty tkající se nutnosti existence hierarchicky
uspoádanch náboenskch organizací na m hluboce zapsobila. Odpovídala na ti vznesené
námitky“
1. Stejn by nebylo moné, aby si kad tená Bibli vykládal sám.
2. Stejn bychom potebovali viditelnou organizaci vrnch, kteí by psobili
jako „ivé magisterium,“ neboli síla, která by druhé vyuovala.
3. Bible má rozdlující vliv na ty, kdo povaují jenom ji za dostatenou pro
jejich víru.
Na kadou z tchto námitek odpov Stráné ve byla: To není pravda!
Bylo také zcela zetelné, jak se Stráná v vyjádila k otázce jednoty a rozkol.
Jednoznan uvedla, e rozpolcenosti se nevyhneme tím, e bychom se stali závislmi na
njaké pozemské organizaci, ale tím, e nad sebou budeme uznávat Jehovu Boha a Jeíe
Krista. Jasn a bez sebemeních pochyb jsme se dále doetli, e svdkové Jehovovi
netvrdí, e jejich církev je náboenskm, hierarchickm uspoádáním, jak to tvrdí rzné
náboenské autority, které si osobují právo na magistersk úad neboli nadazené postavení,
které je ustanovuje k slub „Bohem jmenovanch správc a vyklada Bible.“
Kdy jsem proítal tyto zásady z roku 1946, souhlasil jsem s nimi z celého srdce, a
dodnes bych ze vech sil podporoval jakoukoli skupinu lidí, která by podle tchto zásad chtla

ít. Dlouho jsem si ostatn myslel, e v takové skupin iji. Jistí lidé m ale pesvdili, e je
to jinak. Byli to ti samí lidé, kteí kdysi vydali v e uvedené zásady.
Autorem lánku „Bh budi pravdiv“ byl Fred Franz. etli jsme v nm krásná,
odváná, otevená prohlá ení. Jak jsme ale vidli, v echna z nich byla byla popena o
pouhch osm let pozdji ve Skotsku. Optovn, krok za krokem, do lo k jejich dal ímu
popení v ad lánk, oti tnch pozdji ve Stránch vích. Musel jsem ale strávit devt
let ve vedoucím sboru, abych si hloubku tohoto zapení pln uvdomil. Akoli to urit
nebylo jejich cílem, lenové vedoucího sboru m svm jednáním v podstat umonili
pochopit, e tyto vzne ené zásady sice byly na papíe uvedeny, ale v praxi nikdy nebyly
naplnny.
Dal jsem si tu práci, a snail se najít, zda po roce 1946 bylo je t nkdy publikováno
nco, co by se obsahem alespo trochu blíilo odvánému názoru na osobní svobodu
kesana, je byla oslavována v tchto láncích. Mé pátrání bylo marné. Zeptáte se: Pro?
Co mohlo zpsobit takovou zmnu, takovou dvojakost, v ní se organizace tak jednoznan
staví za urit názor, aby jej za nkolik let zcela opustila a zaujala diametráln odli nou
pozici? Pozici, ve které si iní ty samé nároky na náboensky vyadovanou autoritu, kterou
pedtím s takovou jasnozivostí veejn odsoudila? Jak se vbec me stát, e mui, cele
oddaní cest zbonosti, se najednou naprosto vdom chápou církevní moci nad druhmi, a
pitom necítí praádnou potebu své jednání spolukesanm vysvtlit, omluvit se jim nebo
alespo íci, e to, co se zastávalo kdysi, u se nehodí?
ástenm dvodem je nepochybn to, jak se mnila povaha, osobní názory, a
celkové rozpoloení tchto mu. V na em konkrétním pípad to platí dvojnásob, protoe
v letech 1942 a 1975 byla správa organizace velmi osobní záleitostí, která se toila kolem
dvou mu, Nathana Knorra a Freda Franze, kter byl muem íslo jedna pi vytváení nauk
svdk Jehovovch.
Pokud taková situace nastane, urit budé mnohé záleet na emocích a postojích, a
spí e ne k vyrovnanému pojetí bude docházet k tko pedvídatelnému, místy a volatilnímu,
jednání. Nicmén, jsem pesvden, e pro autoritásk pístup, kter se projevuje v takovém
mítku jako ve spolenosti Stráná v, musí existovat hlub í píina. Tato píina spoívá
v nemnnch vzorcích lidského chování, které se v djinách opakují a s depresivní
pravidelností. Jsou to vzorce chování, ke kterm vdy dojde ve skupin lidí, kteí opou tjí
tradiní náboenství, písahají na Bibli jako jedin a vlun zdroj jejich budoucí cesty a
íkají, e nebudou uznávat jinou autoritu ne autoritu Bible. Ze skromnch poátk se tyto
skupiny rozrstají do velkch náboenskch celk, a jak dospívají, utváejí svoji vlastní
soustavu norem a nauk, svoji Pravdu. Touto soustavou pak nevyhnuteln zanou mit, jak
dalece duchovní jejich lenové jsou. Ruku v ruce s tímto rstem se rozvíjí a upevuje
prosazování ústední moci nad dívj ími i novmi leny, aby se dosáhlo toho, e v ichni se
podrobí naukám, které se v procesu rozvoje postupn utváejí. V nkterch extrémních
pípadech nov seskupené vedení zane pedepisovat, co se bude íst a studovat, o em se smí
mluvit, co se me uit a co se me a nesmí dlat. Poslední krok je logickm dsledkem:
utvoená náboenská autorita zane nejenom dohlíet nad tím, aby v ichni jednali podle
pravidel které v prbhu svého vvoje organizace utvoila, ale toho, kdo se nepodrobí, bez
váhání také trestá. Kruh se uzavírá, pvodní ideály se ztrácejí, a skupina vykazuje stejné
znaky jako má náboenství, ze kterého se oddlila. Mnohá souasná náboenství pro la
pesn tímto vvojem.
Dleitm pedpokladem pro tento vn kolobh je jeden z povahov rys lovka,
kter i v prvním století pispl ke zkáze kesanského sboru a zmnil jej z bratrství lidí
spojench láskou a vírou v nkolik podstatnch nauk na systém církevní hierarchie, kter
v na í spolenosti od té doby zapustil hluboké koeny. Pevn vím, e jak djiny, tak

biblická zpráva, dokládají, e tímto kritickm pedpokladem pro ovládání druhch je ná
sklon neustále na druhch vymáhat, aby se podizovali na í vli. Nepekvapí, e Je í Kristus
své následovníky ped tímto sklonem optovn varoval.

3
ÚSTEDÍ MOCI
Velekn z, znalci Zákona a starí mu i jej spole n zastavili a p ímo se ho zeptali: „ ekni
nám, kdo ti dal autoritu konat tak, jak jedná – kdo ti dal takovou autoritu?“
Luká 20:1,2, Phillips Modern English
Spor o autoritu byl jádrem Je í ova stetu s nábo enskmi vdci jeho dn. Tehdej í
nábo en tí pedstavitelé se pova ovali za dr itele této moci a ást z ní dále pedávali tm,
které uznali za vhodné. Je í e vnímali jako ohro ení stávající struktury moci. Byl to pro n
lovk mimo jejich okruh, kterého pokládali za nábo enského buie, jen podvrací jejich vliv
na prosté lidi. Jeho uení bylo kaíské a pedstavovalo záva né nebezpeí, proto e
v nkterch ohledech zpochybovalo jak spoleenské normy, vytvoené star ími mu i, tak
vklady, které rabíni vypracovali pro Bo í smluvní lid.
Ve staletích, která od té doby následovala, se s tímto sporem setkáváme znovu a
znovu. Je mnohdy do oí bijící, jak lidé, kteí prokázali nev ední hrdinství v odporu proti
„tyranii autority,“ byli posléze sami svedeni touhou uplatnit nad druhmi nov získanou moc
a vytvoit pro n „praktická“ mítka, urená k povinnému následování. V dy, kdy se nco
takového stane, dojde k tomu, e pravda se nahradí zvlá tní argumentací a hodnovrnm
uením. Svdomí jde stranou, heslem dne je praktinost a úel, kter nakonec v echny
prostedky posvtí. Vrnost osobním zásadám je vymnna za pragmatismus - jednání,
jeho kritériem ji není pravdivost a estnost, ale u itenost.
V letech 1975 a 1976 organizace svdk Jehovovch pro la boulivm obdobím, po
kterém následovala celková pestavba správní struktury na nejvy í úrovni. Pravomoc
prezidenta Spolenosti, která se do té doby dala srovnat s vládou monarchy, byla nahrazena
pravomocí poradního sboru, nazvaném vedoucí sbor svdk Jehovovch. Toto období mn,
více ne kdykoli pedtím, zavdalo píinu k mnohem astj ímu a hlub ímu uva ování o
struktue a uplatování moci. Neml jsem ádné pochybnosti o tom, e kesansk sbor musí
mít autoritu nad tmi, kteí do nj patí. Bible sama toto slovo pou ívá a o autorit sboru
svdí. Ale jak druh autority, k dosaení jakého cíle, a s jakmi mantinely? Spolu
s dal ími mu i jsem byl vedoucím sborem pidlen do ptilenného vboru, jen ml pracovat
na problému vkonu organizaní správy. Ostatními leny vboru jsem byl poven písemn

zpracovat na e závry a doporuení a pedloit je vedoucímu sboru na jeho pravidelném
zasedání. Uvádím nkteré body z na eho návrhu:
Ale vy se nemáte nazvat „Rabbi,“ protoe máte jen jednoho Mistra a vy v ichni jste brati......
Ani se nemáte nazvat „uiteli,“ protoe máte jen jednoho Uitele, Krista.
Víte, e ve svt se vladai nad svmi poddanmi chovají jako páni, a e velcí mui svta jim
dávají pocítit váhu své autority; ale ve va em pípad to tak nemá bt. Ten, kdo se mezi vámi chce
stát velkm, musí bt va ím sluebníkem. (2)

ím více jsem o tom pem lel, tím více jsem byl pesvden, e kdy dojde ke zmn
tohoto základního vztahu bratra k bratru, pestává se jednat o pravé kesanství. Uvdomoval
jsem si, e jakékoli tituly a oficiální postavení, pokud jejich dritele staví na rozdílnou
duchovní úrove, nebo pokud vedou ke zmen ení nezastupitelné úlohy Boího syna jako
Uitele a jediného Pána nad svmi následovníky, musí bt odchylkou od skuteného smyslu
kesanství.
Jak potom chápat jména, která nacházíme v kesanskch písmech, napíklad „past,“
„uitel,“ „prorok,“ „star í,“ a dal í? Zdá se logické, e oznaovala, nikoli úady nebo oficiální
postavení v organizaní struktue rozdlování moci, ale druhy sluby, které mly bt
poskytovány ve spoleenství bratr. Jinmi slovy, vztahovala se na vlastnosti a schopnosti,
ktermi oplval ten, kdo jimi následn mohl slouit druhm, ale v ádném pípad jejich
dritele neopravovala k postavení duchovní hlavy nad jejich bratry. Jak teme, „hlavou
kadého mue je Kristus,“ nikdo jin. (3)
Úelem tchto vlastností a schopností bylo, aby jejich dritelé slouili spolukesanm
v rstu ke zralosti. Pokud k tomu nedocházelo, spolukesané zstávali duchovními a
my lenkovmi nemluvaty, zcela závislmi na my lení druhch, lidmi, je nemli svj
vlastní názor a snadno se nechali vláet tím nebo jinm uením. Kesané mli zstávat jako
dti, pravda, ale jako dti vi Bohu a Kristu, ne jako dti vi lidem. Kesansk sbor byl
zaloen za tím úelem, aby jeho lenové ili v prostedí, které jim pome stát se
samostatnmi, zralmi „pln dosplmi“ lidmi, kteí pro vedení ve svém duchovním ivot
nepotebují nikoho jiného ne Krista. (5)
Kdy apo tol Pavel psal Timoteovi, vykreslil mu kesansk sbor v obraze rodinnch
vztah. (1 Timoteovi 5:1,2) Brati, kteí byli „star í“ asem, kter strávili jako kesané, a
kteí byli „star í“ kesanskmi zku enostmi, mli ve sboru po právu slouit v postavení,
které v rodin zaujímal star í bratr. Znázornne jejich postavení napíklad tím, e po leme
otce na obchodní cestu. Star í brati jsou v této situaci poveni, aby celá rodina jednala
podle mítek a pání doasn nepítomné hlavy rodiny. Jak absurdní by ale bylo, kdyby tito
brati zaali pedstírat, e jsou skutenm otcem, skutenou hlavou rodiny, skutenm pánem
domu, a zaali by vydávat a vynucovat nová pravidla chování! Mohli by snad oekávat, e
rodina je bude poslouchat tak jako opravdového otce? Tko. Kesansk sbor je rodinou a
domácností, ve které je Kristus hlavou a pánem, a kde platí jeho pokyny, a ji je vydal pímo
on sám, nebo pozdji k tomu pouil apo toly.
Ml jsem za to, e „monarchistické“ uspoádání, které pevládalo v organizaní správ
svdk Jehovovch a do roku 1976, neslo hlavní odpovdnost za autoritáskou atmosféru,
která mezi námi pevládala. Bohuel jsem se mlil. Pln to ukázala situace, která nastala po
dokonení pestavby v letech 1975-1976. Nezakrvám, e jsem upímn doufal, e nové
uspoádání povede, nebo alespo pipraví cestu, k podstatnm zmnám v postojích a
celkovém rázu jednání, a e postoj kontrolovat druhé a jednat s nimi jako s podízenmi bude
nahrazen duchem sluby. Jak as el, s lítostí jsem vidl, e konenm vsledkem bylo
jenom perozdlení moci a její uchopení a sdílení skupinou mu tam, kde ji díve vykonával
jednotlivec. Uvnit domu bylo na první pohled patrné, e nábytek byl pestavn. Zvenku jste

se dívali na nezmnn dm, stojící na starch základech autoritáského jednání, pístup a
postoj.
Je pravda, e zpoátku jsme cítili osv ení, které nastalo v dsledku zamení
pozornosti na práci vbor. Nicmén, jak plynula léta, kdy jsem narazil na termím „len
vedoucího sboru,“ pocioval jsem tém fyzickou nevolnost. Tch nkolik z nás, kdo se tímto
titulem mohli py nit, se stalo pedmtem stále vt í slepé úcty a pozornosti. Pov iml jsem si,
e na shromá dních brati nkdy dokonce i dkovali za vci, kterch se jim dostávalo, „Bohu
a vedoucímu sboru.“ Osobnost Je í e Krista, která, jak nkteí z nás doufali, v dsledku
zmny mla vystupit do popedí, byla stále zastrená v koutku obecného zájmu, a jeho jméno
nezaalo bt v modlitb zmiováno nijak astji. Co se tká svatého ducha, Bo ího
prostedku vedení, vyuování a podpory, ani v jeho pípad nedo lo k tomu, e bychom o
nm v modlitbách na shromá dní mluvili astji. Akoli jsem si svoji úlohu pi pestavb
nevybral, ale byla mi pidlena vedoucím sborem, mj díl odpovdnosti za to, co se zaalo
odehrávat, m zaal trápit.
I kdy to nebylo na programu, okolnosti na jednom zasedání vedoucího sboru vedly
k diskusi o této sporné otázce. Obdobn byla kdysi vyvolaná debata, kdy prezident jen tak
mimochodem prohlásil, e pokud by se mlo rozhodovat mezi Biblí a knihou Spolenosti, pak
„je více ádoucí mít jednu z publikací Spolenosti ne Bibli.“ Bhem tohoto zasedání celá
situace vznikla, kdy Karl Klein, ponkud s nevhodnou prudkostí, zaal kritizovat Eda
Dunlapa, lena redakního vboru a dívj ího tajemníka koly Gilead, za to, e pi píprav
lánku v nm namísto vrazu vedoucí sbor pou il spojení „ústední rada star ích.“ (Ed, kter
nebyl lenem vedoucího sboru, nebyl pítomen, a nemohl svoji volbu obhajovat) Dlu no je t
uvést, e od pípravy lánku uplynuly dva roky, a Klein toto téma otevel ji dvakrát. Klein
nyní mluvil velmi úton a vehementn (uvedl, e nás ádá o prominutí, ale e bude mluvit
dost nahlas a dokonce nám z njakého dvodu pipomnl, e jeho otec byl kazatelem, bhem
jeho kázání nikdo nespal) a vyjádil velkou obavu, e nov navr ené spojení je vlastn
skrytm úsilím eliminovat termín vedoucí sbor. Nkteí z nás mu odpovdli, vt inou mírn
a bez emocí. Já jsem uvedl, e z této zále itosti není teba dlat velk spor, a e ve Francii se
v na ich publikacích standartn objevuje vraz „College Central,“ kter ve francou tin
znamená „Ústední rada.“ Pokraoval jsem ve svch poznámkách a dodal, e já osobn bych
uvítal jin termín ne vedoucí sbor, proto e jeho pou ívání zavání vládou skupiny mu  nad
ostatními.
Klein odpovdl, e si nemyslí, e by mj komentá nebo komentáe ostatních ho
njak pesvdily, a e se stojí za svm názorem o záva nosti problému. Na závr ukonil
svj proslov vá nivm: „O co v podstat jde? Pro najednou ne vedoucí sbor? V dy to
JSME. VLÁDNEME“!
Kdy jsem ho tak poslouchal, pomyslel jsem si: „Ano, vedení jsme a vládneme, ale
mlo by to tak bt?“ Nicmén, proto e Kleinv zpsob, kterm otázku nadhodil, vyznl spí e
jako útok na Eda samotného, a vedoucí sbor celou zále itost odlo il, ani by se k ní njak
vyjádil. (7)
Nepíjemné pocity, které jsem ml v dsledku zízení vedoucího sboru, a kvli mnoha
jeho rozhodnutím, m vedly k tomu, e jsem se v osobním studiu více zamil na dejiny
kesanství v jeho prvních stoletích. Tolik jsem vdl, e kolem roku 325 na eho letopotu se
v Nikaji císa Konstantin ji mohl opít o snm biskup, které svolal dohromady, a kteí se na
snmu usnesli na vyznání víry, jen se mlo stát závaznm pro kesany v celé jeho í i. Ale
co se v kesanství dlo v dob mezi prním stoletím a tímto snmem? Jaká postupné kroky
zmnily povahu pvodního prostého bratrství na autoritativní církevní systém? Kesansk
sbor zalo il Je í na svém uení, a pozdji se pidali proroci a apo tolové. (8) Pro a jak se
sbor mohl tak rychle a tak dalece odchálit od uení a ducha, kter mu v típil Je í a

isnpirovaní apo tolové a proroci? Na nkteré z tchto otázek jsem dostal odpov, kdy
jsem studoval v rámci pidlení na biblickém slovníku organizace nazvaném Pomcka
k Porozumní Bible. Ale mnohému jsem stále nerozuml.
Pokraoval jsem proto ve svém studiu za pomoci slovník a píruek, které byly
v knihovn Spolenosti v ústedí. Kdy jsem etl spisy kesanskch autor z druhého a
tetího století, byl jsem pekvapen, jakou váhu ve sborovém uspoádání zaali pikládat
autorit lidí. Je zejmé, e pedev ím v tomto období vznikalo uspoádání, jen postupn
vyvyovalo lov ka do postavení se stále v tí a v tí kontrolou a mocí nad sborov mi
zále itostmi, a e bhem tého období dochází sice k pomalému, ale neustálému pohybu
smrem k centralizaci autority, dochází k jejímu sbíhání do jednoho bodu.
Vedoucí sbor, do nho jsem patil, zakládal nárok na své autoritativní postavení na
vkladu, podle kterého sám Jeí poloil základ pro takové soustední moci v rukách
duchovní autority. Tento názor byl publikován ve Stráné vi z bezna 1990, kde na
stánkách 11 a 12 teme:
Zatímco pomazaní kesané kolektivn vytváejí Boí domácnost, nacházíme hojné dkazy o
tom, e Kristus vybral mal poet mu ze tídy otroka, aby slouili jako viditeln vedoucí sbor.

lánek pokrauje tím, e dvanáct apo tol bylo prvními leny vedoucího sboru, a e:
Nejpozdji v roce 49 na eho letopotu byl vedoucí sbor roz íen jak o zbvající apo toly, tak
také o urit poet star ích mu z Jeruzaléma. (Skutky 15:2) ... Jeí , pedsedající Hlava sboru,
pouíval teto roz íen vedoucí sbor k urovnání naukového sporu, jen se tkal obízky kesan
z pohan a jejich podrobení Mojí skému zákonu.

Jinmi, je t jasnj ími slovy, autor lánku vzná el tvrzení, e poté, co do lo k
roz íení kesanského sboru mimo hranice Jeruzaléma a Judeje, tento vedoucí sbor slouil
jako ústední organizaní stedisko moci, jeho rozhodnutí byla závazná pro v echna
shromádní prvního století na celém svt.
Nenacházím pro v e uvedené tvrzení ádnou podporu ani v historické zpráv Bible o
vvoji kesanství, ani ve svtské historii tohoto období. „Hojné dkazy,“ na které se Stráná
v odvoláva, prost nejsou k nalezení. Kdy apo tol Pavel psal dopis Galaanm, vbec se
nerozpakoval odmítnout Jeruzalém jako Bohem ustanovené správní stedisko pro ízení sbor
na svt. A naopak. Pokud by takov Kristem jmenovan vedoucí sbor opravdu existoval,
Pavel by ho po svém obrácení ihned kontaktoval, usiloval by se mu podídit a hledal by jeho
radu a vedení, zejména ve svtle závané odpovdnosti obdrené od Krista, kterou mu bylo
stát se „apo tolem pro národy.“ (9) Pokud by takov vedoucí sbor existoval, neumíme si
pedstavit, e by se Pavel svoji innost vykonával bez poehnání tohoto vedoucího sboru.
Kdyby to udlal, a nenechal se vést a ídit mui jmenovanmi Kristem do tohoto postavení,
znamenalo by to projev znaného nedostatku „úcty vi teokratickému poádku.“
Ale Kristus Pavlovi (Saulovi) neekl vbec nic o tom, aby el do Jeruzaléma. Místo,
aby Pavla po jeho obrácení poslal zpátky do Jeruzaléma, odkud se vydal na cestu, bhem ní
byl obrácen, Kristus poslal Pavla do Dama ku. V tomto mst poté Pavlovi sdlil svojí vli,
ale neuinil tak prostednictvím ádného lena vedoucího sboru z Jeruzaléma. Mu, kterého
k tomu pouil, byl z Dama ku, a jmenoval se Ananiá . (10) Od prvních ver  Pavlova dopisu
Galaanm jsme svdky jeho zetelného vysvtlení, e jeho apo tolát nebo duchovní vedení
nepochází od lidí – ani od tch v Jeruzalém ne. (11) V dopise dále zdrazuje tu skutenost,
e po svém obrácení nehledal pomoc u ádné duchovní autority na ádném míst:

Neradil jsem se ihned s tlem a krví. Ani jsem neel do Jeruzaléma k tm, kteí byli apotoly
déle ne já, ale odeel jsem do Arábie a vrátil jsem se opt do Damaku. (12)

Pavel se vydal do Jeruzaléma a teprve za ti roky. Zstal tam 15 dní, ale dává si
záleet na tom, aby nám jasn ekl, e se nesetkal s nikm jinm ne s Petrem a Jakubem.
Jinmi slovy, nebyl povolán do Jeruzaléma ádnou ústední lidskou mocí, a kdy tam pijel,
nebyl kolen urit poet dn na takzvaném „seminái v ústedí,“ kter by byl organizován
vedoucím sborem. A vdom si závanosti, kter bude mít dopad jeho zprávy o duchovním
vedení, kterého se mu dostalo, prohlásil: „Pohlete, ped zrakem Boha, nelu.“ (13)
Po tchto událostech se Pavel rozhodl, e svoji základnu vytvoí v Antiochii, ne
v Jeruzalém. Kdy se odtud vydával na misionáské cesty, vysílal ho místní sbor, nikoli
Jeruzalém. Pavel nebyl od Jeruzaléma daleko (Antiochie se nalézala na pobeí Srie).
Dlouhá léta Pavel vbec necítil potebu nebo dvod, aby se do Jeruzaléma vrátil. Jak to dále
uvedl v dopise Galaanm: „Potom jsem el po trnácti letech opt do Jeruzaléma
s Barnabáem a vzal jsem s sebou také Tita. el jsem vak kvli zjevení.“ (14)
Z popisu celé situace ve Skutcích 15 vyplvá, e to pravdpodobn bylo v dob snmu
ohledn obízky a dodrování zákona. A Pavel se zmiuje, e el „kvli zjevení.“ To
ukazuje, e kesané rozhodn necestovali do Jeruzaléma na základ njakého obyeje nebo
bné praxe, a nevzhlíeli k Jeruzalému jako k místu soustedné správní moci, kde by se
pedkládali rzné otázky a muselo by se ekat, a se tady vyeí. Stojí za povimnutí, e
Pavla k cest do Jeruzaléma, po trnácti letech jeho absence v tomto mst, musel pinutit a
Bh prostednictvím zjevení.
Kdy budeme dále íst patnáctou kapitolu Skutk, lépe porozumíme, pro byl
Jeruzalém vybrán jako nejvhodnjí místo k eení tohoto konkrétního sporu. Samotn popis
v Bibli nikde nenaznauje, e by Jeruzalém byl místem, kde by sídlil jaksi mezinárodní
vedoucí sbor kesan. Nezaujatému tenái neme uniknout, e dvod, pro se vichni sjeli
do Jeruzaléma byl ten, e Jeruzalém byl ohniskem, z n ho se dan problém íil, a dostal se
a do Antiochie, kde psobili Pavel s Barnabáem. Kesané v Antiochii ili v pokoji a
souznní, dokud do msta nepili „njací mui z Judeje,“ kteí svm naléháním na to, aby
kesané z pohan dodrovali obízku a Zákon, zpsobili znan rozkol. (15) Kesansk
sbor ml svj poátek v Jeruzalém, kter byl hlavním mstem Judeje, v ní naprostá vtina
kesan byla ze id, kteí se narodili do Zákona a cel ivot jej dodrovali. Judea a
Jeruzalém byly batou tch, kdo jet celá desetiletí potom, co spor byl vyeen, lpli na svém
mylném názoru.(16) Krátce, ruitelé kesanského pokoje v Antiochii byli z Jeruzaléma.
Kdy uvaujeme, pro byl Jeruzalém vybrán jako místo k eení sporu, je teba vzít v úvahu
tento kontext, a nejenom se soustedit na jednu dílí ást, podle které apotolové byli
z Jeruzaléma. Jist, bylo dleité, e snm se konal ve mst, kde ili Bohem vyvolení
apotolové. Tato prvek ale pominul s jejich smrtí, nebo po sob nezanechali nástupce, kteí
by se mohli prokázat jejich zázranmi dary a boskou autoritou. Je tké pochybovat o tom,
e situace z poloviny prvního století byla ním jinm ne ad hoc svolanm snmem k eení
akutního problému, a e pro nás neznamená vzor, kter bychom na od té doby mohli i mli
nepetrit uplatnovat a do naich dn.
Uveme jet jeden dvod k zamylení. Je skuteností, e i v dob, kdy apotolové
byli naivu a v Jeruzalém, apotol Pavel je ani tehdy neshledával ústední autoritou,
vedoucím sborem ve smyslu mezinárodního správního stediska, ústedím njaké organizace.
Fred Franz, v záí 1975, kdy byl vice-prezidentem Spolenosti, pronesl pi slavnostní graduaci
koly Gilead následující poznámky, které byly dsledn zaloeny na Písmu. (17) Jak
dokládají citáty z jeho proslovu v knize Krize svdomí, kdy rozebíral návrat Pavla a
Barnabáe do Antiochie, Franz zvolal:

Nu e, uradili se apo tolov a star í mu i z Jeruzalémského sboru a pikázali jim, aby se k nim
dostavili a vzkázali jim: „Hej vy! Doslechli jsme se, e jste si vyrazili na misionáskou cestu, vrátili
jste se a ani vás nenapadlo pijet sem k nám do Jeruzaléma a podat nám zprávu. Copak nevíte, kdo
jsme? My jsme Jeruzalémsk poradní sbor. Nerozpoznáváte v nás vedení Pána Je í e Krista?
Posp te k nám, a to rychle, díve ne budete pedvoláni na kobereek!“ Je nám ta událost vylíena
tímto zpsobem? Vskutku, kdyby s Pavlem a Barnabá em takto jednali jenom proto, e nejdíve
podali zprávu ve svém domovském sboru (kter byl v Antiochii, ne v Jeruzalém), prostednictvím
kterého je svat duch na cestu vyslal, potom by se tito apo tolové v Jeruzalém a ostatní star í v tomto
mst vyvy ovali nad vedení Pána Je í e Krista.

Stojí opravdu za dkladné pov imnutí, e akoli vice-prezident bhem svého proslovu
mluvil o „vedoucích sborech“ rznch novodobch nábo enskch organizací, ani jednou
neuvedl, e by takov sbor existoval v prvním století. Místo toho dsledn u íval termín
„Jeruzalémsk poradní sbor“ nebo „rada apo tol.“ Kdy popisujeme situaci v Jeruzalém,
pak jsou taková oznaení ve skutenosti daleko pesnj í, ne termín „vedoucí sbor.“ Zpráva
víc ne zeteln naznauje, e se nejednalo o úzkou skupinu mu  se zvlá tní administrativní
pravomocí, kteí by se scházeli na uzavench zasedáních, aby rozhodovali. Namísto toho
popis celé události bez pochyb vyznívá jako shromá dní velkého potu lidí, vetn v ech
Jeruzalémskch star ích. Na závr této zprávy teme, e cel Jeruzalémsk sbor nakonec
schválil jedno nebo více rozhodnutí, ke kterm se na snmu dosplo. Celkové okolnosti,
popsané v biblické zpráv, ani v nejmen ím nepipomínají uspoádání, které dnes existuje
v organizaci svdk Jehovovch a jejího vedoucího sboru v Brooklynském ústedí. (18)
Vice-prezident v té dob argumentoval proti zízení vedoucího sboru a pou íval
pitom v echnu váhu svojí osobnosti. Dnes je prezidentem Spolenosti, a já vá n pochybuji,
e by je t kdy zopakoval tehdej í proslov nebo pou il tehdej í argumenty. Ne e by
s uplatovanmi argumenty bylo nco v nepoádku; byly a jsou správné. Co je odli né, je
situace, ve které se organizace po onom pevratném roce 1975 nachází. Vice-prezidentv cíl
tehdy byl, aby co nejlépe obhájil autoritu akciové spolenosti Strá ná v (o ní se v prbhu
proslovu asto pochvaln zmiuje), a jedinenou pravomoc jejího prezidenta, kter se obával,
e jeho pozice bude nahrazena leny vedoucího sboru. Fred Franz toho dne ve svém úsilí
neuspl. Ale to na pádnosti a správnosti jeho argument z prostedí kesanského sboru
prvního století nic nemní.
Ve svém proslovu vice-prezident jasn ukázal, e nem eme brát jednu osamocenou
událost, popsanou ve Skutcích 15 jako shromá dní Jeruzalémského poradního sboru, za
dkaz, podle kterého by v Jeruzalém existoval vedoucí sbor s autoritou zahrnující v echny
kesany v tehdej ím svt. Dokazoval, e stejn jako Antiochie jednala bez toho, ani by se
radila s Jeruzalémem nebo ádala o jeho schválení, tak i spolenost Strá ná v a její
prezident mohou jednat, ani by museli pedem ptát nebo mít následné schválení vedoucího
sboru. Hlubok problém ov em spoíal v tom, e nic z toho, co uvádl, nebylo v souladu se
zveejnnmi názory Spolenosti nebo s prohlá eními, která uinil on sám ve svch dívj ích
proslovech nebo publikacích, jejich byl autorem. (19)
Od tohoto okam iku v roce 1975 organizace ve svch prohlá eních a ve zveejování
svého postoje prost ignoruje, co se bhem vice-prezidentova (nyní ji prezidentova) proslovu
pi píle itosti graduace koly Gilead pihodilo. Mám ostatn vá né pochybnosti o tom, e by
nkdo z tehdej ího vedoucího sboru pln pochopil dosah eeného. Kdy jsem se s nimi o té
události pozdji bavil, bylo zejmé, e nikomu nebylo nápané, jak vice-prezidentova
argumentace podkopala samotn základ tvrzení, e by ve 20. století ml existovat vedoucí
sbor, kter by pln kontroloval v echny sbory a kesany v nich. A v jedinené pozici mezi
nimi nacházíme i Freda Franze, nyní prezidenta Spolenosti, kter mezitím diskutovan
problém bu ulo il k ledu nebo ho rovnou zkartoval. A to pitom pedlo ené dkazy z Písma

nikdo nebyl schopen vyvrátit! Jenom se ji nesluují se smrem, kter organizace nastoupila.
Ohbej se stromku, a sklánj, kdy s tebou mávají!
Kdy jsem o situaci v prvním století více uvaoval, jasn jsem si uvdomil, e pokud
by vedoucí sbor v prvním století vbec existoval a byl sbory uznáván jako jejich ústední
správní celek, pak bychom o tom museli najít daleko více dkaz, ne nám poskytuje záznam
o setkání v Jeruzalém. Ale nikde jinde v Bibli o podobnch shromádních neteme. Pavel,
Petr, Luká , Jan, Juda a Jakub napsali velká díla, ale v ádné z jejich prací nenacházíme ani
jedinou zmínku o tom, e by v Jeruzalém existovala skupina mu, kteí by ve svch rukách
soustedili správní a vkonnou moc nad sbory ve svt a rozhodovali, co se v tchto sborech
bude dít. Nikde neteme, e by Pavel, Barnabá nebo Petr íili kesanství a poté, co by
jejich innost byla schválená a ízená vedoucím sborem. Kdy se idé v roce 70 n.l. vzbouili
proti ímu, a byli poraeni a Jeruzalém byl tém srovnán se zemí, co se stalo s vedoucím
sborem? Ze kterého místa nebo msta pokraoval ve své správní innosti? Nebylo by
rozumné pepokládat, e o jeho dal ím psobení, by omezeném, najdeme njaké záznamy?
Zvlá t, kdy vezmeme v úvahu tvrzení zastánc, podle kterého tento sbor existoval z boí
vle jako jeho pozemské administrativní stedisko, které Jeí Kristus pouíval a pouívá
k ízení sbor na celém svt.
Z biblickch autor je to jenom apo tol Jan, kdo psal po dobytí Jeruzaléma. (20) O
dob napsání jeho dopis panuje obecná shoda a domníváme se, e to bylo ke konci prvního
století, desítky let po pádu Jeruzaléma. V ádném z jeho dopis nenacházíme ani tu nejmen í
zmínku o administrativním orgánu, na kterém by kesané v jeho dnech byli závislí. V knize
Zjevení vidíme Jeí e, jak posílá zprávu sedmi sborm v Malé Asii. (21) A opt: v ádném
ze sedmi dopis se nelze ani nejmen ím náznakem doíst o tom, e by tyto sbory byly ízeny
nkm jinm ne samotnm Jeí em. Ani jeden Jeí v pokyn do sbor nepichází
prostednictvím pozemského, viditelného vedoucího sboru.
Spisy ranch kesanskch autor ze druhého a tetího století jsou bn k dispozici
pro odbornou i laickou veejnost. A v nich hledáme jak chceme, zji ujeme, e k existenci
njakého správního stediska pro tehdy psobící sbory nemají co íci. Jak je ale z jejich díla
patrné, je to práv v této post-apo tolské a post-biblické dob, kdy ke vzniku takové ústední
autority dochází, a to postupn, v procesu, kter trval století. Tak posléze peci jenom
dochází ke vzniku ústední kontroly sbor prostednictvím viditelné mezinárodní správy. Je
ironií, e je to práv tento druh zástupné boí autority, kter spolenost Stráná v pijala za
svj.

Vvoj stediska správní moci
Historické prameny, které meme studovat, nejsou poetné. Z tch, které máme k dispozici,
se zdá, e první stupe vvoje k centralizaci nastal, kdy do lo k zmn pohledu, i spí e
k jeho deformaci, na úlohu, kterou ve sborech mají hrát rady star ích neboli presbyter (eck
termín pro „star í“ je presbyteros). Místo, aby je druzí nadále povaovali za star í bratry mezi
dal ími bratry ve velké rodin, zaal pevládat názor, e jejich sluba je uvádí do zvlá tního
vztahu s Bohem a Kristem, a e tento vztah je jak vznamnj í, tak nadazenj í. Schaffova
Historie kesanské církve (s.124) popisuje vchozí situaci v ranch sborech takto:
Nov zákon nezná duchovní aristokracii a lechtu. V ichni vící jsou „svatí,“ i kdy mnozí
z nich nesplují duchovní oekávání. Ani nezná zvlá tní knskou tídu, která by se odli ovala od

ostatních lidí a byla by prostedníkem mezi Bohem a laiky. Zná jenom jednoho veleknze, Jeí e
Krista, a zeteln hlásá v eobecné knství a v eobecné kralování v ech vících. (22)

Kad kesan ml svj osobní vztah s Bohem prostednictvím jednoho veleknze,
Jeí e Krista. Nebylo nijak nutné, aby do tohoto vztahu zasahoval pouh lidsk prostedník.
Kad kesan byl souástí „královského knstva.“
Jist, kesansk star í ml autoritu, kterou mu Písmo propjilo. Tato propjená
autorita ale znamenala slubu druhm, nikoli jejich podízenost. V rámci této sluby star í
pomáhal, radil, dokonce i káral, ale nikdy nepanoval nebo naizoval. Kdy do lo k chyb,
zpsob, jak ji napravit, spoíval v jejím odmítnutí, v pedloení správnch argument,
v pesvdování, ale nikdy v donucování nebo zastra ování – k tyranii autority. (23) „Protoe
vy máte jen jednoho Pána a vy v ichni jste brati.“ (24) Tuto zásadu, stanovenou Pánem
samotnm, nesmíme nikdy ztratit ze zetele, a teprve v jejím svtle meme posuzovat
v echny ostatní vroky v Novém zákon.
Napíklad v dopise idm 13:17 je uvedeno vybídnutí:
Poslouchejte ty, kteí se mezi vámi ujímají vedení, a bute poddajní /podrobujte se
jim, NEB/, protoe oni stále dávají pozor na va e du e jako ti, kteí se budou zodpovídat; aby
to dlali s radostí, ne se vzdycháním, nebo to by vám bylo ke kod.
Znamená to, e se máme automaticky podídit pokynm, které dostáváme od tch, kdo
se ujímají vedení? Ov eme ne. Kristus nejenom zakazuje, abychom my druhé nazvali
„vdci.“ Kristus také zakazuje, aby si kdokoli inil nárok na zastávání pozice nebo
vykonávání úadu vdce. Kristus v em zakazuje, aby se takového druhu autoritáského
ovládání druhch vbec opováili dopustit. (25) Teologick slovník Nového zákona
(zkrácené vydání) vykládá následovn ecké slovo peithoma, z nho je odvozeno „bute
poslu ní“:
Toto slovo je uvádno ve smyslu „dvovat,“ „bt pesvdován,“ „vit,“ „následovat“ a dokonce
i „poslouchat.“

Pov imnme si, e peklad tohoto slova vrazem „poslouchat“ je pouze jedním z jeho
monch peklad, a e ve vtu rznch moností podání je v tomto seznamu uveden na
posledním míst. Ve skutenosti, inspirovan pisatel dopisu idm ji udal smr, jakm se
jeho slova mají chápat, kdy jasn ukázal, e to, o em ti „kteí se ujímají vedení,“ mají
mluvit, nemají bt jejich vlastní názory, vklady nebo zákazy, ale „slovo Boí.“ ( idm 13:7)
Jak poznamenává znám biblick uenec Albert Barnes, termín „ti, kteí se ujímají vedení,“
(v mnoha pekladech „vdci), má ve skutenosti vznamov nádech „rádc,“ neboli uitel,
kteí slouí jako rádci a pasti. (27) V pípad, e by poskytnutá rada byla v souladu
s Kristovm uením, a v pípad, e by pasti projevovali jeho ducha, jednat podle jejich
rady by znamenalo jít správnou cestou, protoe by to souasn znamenalo, e se kesan
podizuje Jeí ovu uení. A pokud by lo o záleitosti, ke kterm se Písmo konkrétn
nevyjaduje, i potom by kesan mohl radu dobrovoln uposlechnout, pokud by nebyla proti
jeho svdomí. Ale nic nenasvdje tomu, e by podízenost mla bt automatická, úsluná,
bezpodmínená. Nic nenasvduje tomu, e by se jednalo o poslu nost nadazené autorit,
která má právo ji naídit, a e by komukoli hrozilo vylouení, kdy neuposlechne.
Jak jsme ukázali, základní vznamy pouitého eckého termínu (peithomai) samy o
sob naznaují, e poddajnost mla následovat jako dsledek toho, e kesan svm star ím
bratrm nejprve „dvoval,“ byl jimi „pesvdován,“ a proto „uvil.“ Na tomto základ se
potom rozhodl jednat v souladu s jejich vedením. Kesanské spoleenství bratr a sester je
dobrovolné spoleenství vících, ve kterém jsou v ichni vybízeni, aby o pedkládanch

zále itostech pátelsky uva ovaly, a pak aby se svobodn a ochotn rozhodli. Takové jednání
povede k radostnj í práci past, a jednat jinak by nepineslo ádn prospch tm, kterm je
slu ba prokazována. Ve sboru nejde o soustavu povinností, které by njaká organizaní
„autorita“ mla právo na druhch vymáhat.

Jak narstal draz na lidskou autoritu
Jak apo tol Pavel pedpovdl, nkteí star í postupn ztratili ze zetele Pánovu zásadu, podle
které se mly ídit vztahy v kesanském sboru. Místo aby se pln soustedili na jedinenou
autoritu Boha a Krista, dkazy nasvdují, e stále více a více zdrazovali svoji vlastní
autoritu, piem ov em neopomínali sboru stále pipomínat, e tato pravomoc pochází od
Boha a Krista.
Pro se jim to mohlo podait? Dvod k tomu je prost. Mnozí lidé, snad vt ina lidí,
dává pednost tomu, aby za n ostatní nesli odpovdnost, se kterou by mli vyrovnat oni sami.
Nkteí z nich jsou dokonce v uritém smyslu hrdí na to, e nad sebou mají mocné mu e. To
je pravda dnes, a bylo to pravdivé i v minulosti. Kesanm v Korintu, kteí se vychloubali
stínem a vlivem mu , je vi nim vystupovali jako njací „super-apo tolové,“ Pavel napsal:
Smiujete se s tím, kdy vás nkdo tyranizuje, vydírá, dr í v sevení, naparuje se nad vámi a
bije vás do tváe. A o nás, a o nás budete íkat, e jsme slabí! Pijímám tu vtku. (29)

Jeden komentátor Písma se k tmto slovm vyjádil takto:
O co zde jedná je nepochybn to, e fale ní uitelé opanovali jejich svdomí; zniili jejich
svobodu mít na nco vlastní názor; podídili je svojí vli. Zbavili je kesanské svobody do té míry,
e z nich vlastn uinili otroky ... fale ní uitelé si jich vá ili tak málo, e se jejich jednání dalo
pirovnat k neustálému políkování. Nevíme, jakm zpsobem pesn vystupovali. Ale m eme
usuzovat, e se chovali pánovit a zpupn, a e na názory a city korintskch kesan brali jen
nepatrn ohled. (30)

Apo tol Jan se zmiuje o konkrétním pípadu, kter ukazuje, e tento problém –
pehnané vdomí vlastní dle itosti – ji bylo mo né pozorovat v jeho dob. Pí e o jistém
Diotrefovi, kter „miluje své prvenství,“ a vyluuje ze sboru ty, kteí odmítají uznat jeho
postavení. (31) V eobecn se dá ale íci, e tento proces zaal docela nepatrnm vyv ením
lidské autority. Ve spisech Ignacia z Antiochie ( il asi mezi rokem 30 a 70 n.l. a zemel jako
muedník) se zaínáme setkávat s tmito vybídkami:
Bute podízení presbyterm (star ím) jako by to byli apo tolové Je í e Krista. Va i
presbyterové vám pedsedají jako shromá dní apo tol. Bute podízení rad star ích jak zákonu
Je í e Krista. (32)

Vybízení v tomto duchu pisoudilo star ím stejnou autoritu, jako mli apo tolové, a
postavilo podízenost jim na úrove podízenosti Kristovu zákonu. Je ale skuteností, e
star í nebyli apo tolové a nebyli do tohoto postavení vybráni Bo ím synem. Nemli autoritu
apo tol a bylo chybou je za takové pova ovat. Taková vybízení jsou vlastn nesnadno
rozpoznatelnm, ale ve své podstat zavádejícím, roz íením nkterch nabádání v Bibli.
Mohou znít hodnovrn, ale jejich pijetí má dalekosáhle dsledky. Ignacius ostatn vymezil
hledisko, podle kterého ka d, kdo si ke svému jednání nevy ádá souhlas dozorce a rady
star ích a diákon, „nemá isté svdomí.“ (33)
Tyto a jiné podobné názory stály na poátku rozdlení kesan na duchovenstvo a
laiky. Jejich pijetí rovn bylo na poátku nenápadného, ale zrádného vpádu církevní

autority do svdomí vících. Lidé, kteí prosazovali stále vt í poslu nost této církevní
autority, nemli za cíl návrat k Moj í skému Zákonu a obízce. Volili také metody odli né od
jejich pedchdc. Nicmén, konen vsledek znamenal stejn nebezpené naru ení
kesanské svobody jednotlivch len sboru.

Monarchistické uspoádání
Jmenování jednoho ze star ích do nadazené pozice a pidlení vt í vá nosti tomuto stavu,
ne jakou ml úad star ího, bylo dal ím krokem v tomto procesu postupného vvoje
viditelné, ústední autority.
Dkazy (pedlo ené rovn v píruce Strá né v e nazvané Pomcka k porozumní
Bible) svdí o tom, e vrazy „dozorce“ (episkopos) a „star í“ (presbyteros) byly ve svém
pvodním vznamu zamnitelné. První popisoval innost, druh duchovní zralost urité
osoby. Samozejm, e mohlo bt b nou praxí, aby jeden ze star ích pi rozhovorech a
shromá dních plnil úlohu pedsedajícího. V prbhu asu ale do lo k rozhodnutí, e pouze
jeden ze star ích bude vlun zastávat postavení „dozorce.“ Posléze se tento termín pestal
pou ívat na v echny star í a zaal se uplatovat pouze na takového jednotlivce. Pro k tomu
do lo?
Soustední vt í autority v rukách jedince bylo zejm chápáno jako „praktick“
krok, kter okolnosti ospravedlovaly jako prostedek k dosa ení správného cíle. To
potvrzuje Jeronm, kter v roce 404 n.l. pelo il Bibli do Latiny. Jeronm nejprve uznává, e
pvodn star í i dozorci mli stejné postavení. Pak uvádí:
.... v echna odpovdnost byla postupn svena jedné osob, aby zm kacíství mohla bt
vymcena. (35)

Obrana proti jinm chápání nauk a opakované vlny pronásledování mohly star í vést
k závru, e soustední rozhodovací moci do rukou jedné osoby, Dozorce, je nejpraktitj í
zpsob obhajoby správného smru. Dozorce byl tak postaven nad star í, a proto e termín
„biskup“ je odvozen práv z diskutovaného eckého slova episkopos, neboli dozorce, tato
nová situace byla poátkem pozdj ího ustanovení biskupského úadu. Není sporu o tom, e
se sbory potkaly s mnoha rznmi a protichdnmi vklady Bible. Tehdej í pasti se ale
mli více spoléhat na to, e pravda z Písma, vetn uení Krista a apo tol, má dostatek síly
k pekonání tchto omyl. Poskytli by tak, podle apo tola Pavla, více víry a prostoru pro
pravdu, aby „vyvrátila uva ování a v echno pov ené, co se pozvedá proti poznání Boha.“
Mu i s kesanskou odpovdností se místo toho ale chopili svtskch zbraní, a uchlili se
k vyzdviení lidské autority jako prostedku k uchování kesanské jednoty, a jak je t
doufali, i naukové istoty. (36)
Ignacius v tomto ohledu naléhal na dozorce: „Zejména si va te jednoty, proto e na ní
není.“ Tato vzva nane tstí odvedla pozornost od lásky a pravdy, jejich prostedictvím
k jednot dochází, a vedla k zamení na podízenost nábo enskm vdcm, proto e Ignacius
ve svch dopisech dále prosazoval také my lenku, e jednota s Bohem závisí na „harmonické
spolupráci s Dozorcem.“ (38) Jak poznamenal jeden uenec, úad biskupa (dozorce) nyní
zaal pedstavovat „viditelné ústedí jednoty kesanského sboru.“ (39)
Tato situace nám pipomíná úsek ze ivota izraelského národa a uva ování, které
vedlo k tomu, e lidé nad sebou ustanovili krále. Obklopeni nepáteli, su ováni problémy ve
vlastních adách, nakonec usoudili, e nejlep ím e ením je volba viditelné hlavy, krále,
kolem kterého se budou moci shromá dit, a ke kterému budou vzhlí et pro vedení. Akoli
jim Bh vyhovl a uril za krále Saula, dal pitom jasn najevo, e jejich rozhodnutí se rovná

odmítnutí Jeho neviditelného panování. Nerozpakoval se hodnotit jejich in, ne jako projev
víry, ale naopak – jako projev jejího závaného nedostatku. Pedem je varoval, e si na sebe
nakládají bemeno, o jeho váze málo tu í, a e jejich svoboda dojde úhony. Jejich touha po
viditelném panovníkovi byla ale píli silná. (40) Stejn nedostatek víry vede k tomu, e i
dnes lidé touí po „viditelném ústedí jednoty,“ na které by se mohli zamit, místo aby víru
projevovali tím, e budou vzhlíet k neviditelnému Králi, Jeísi Kristu.
Ksané byli pvodn sjednocováni pouty spolené víry, nadje a lásky. Scházeli se
ve mstech a vesnicích jako svobodní lidé, ani by jejich ivot urovala nebo kontrolovala v e
pronikající organizaní struktura. To se vrazn zaalo mnit asi za padesát let po smrti
apo tol. Schaffova Historie kesanské cíkve nastiuje smr a síly, které v církvi psobily ve
druhém století n.l. :
... duch celé církve té doby smoval k centralizaci; v ude byla zetelná touha po solidní, pevné
jednot; a církev, obklopena nebezpeím z pronásledování a blud, neodolateln dospla k episkopátu
(uspoádání, ve kterém jeden dozorce pedsedá celému sboru). V této kritické a boulivé dob nade
v ím pevládla zásada, e v jednot je síla, v rozdlení slabost ... Taková jednota se nabízela v podob
biskupa (dozorce), jeho postavení vzhledem ke sboru bylo obdobné monarchovi, nebo, je t lépe
vyjádeno, patriarchovi. V osob biskupa nacházíme viditelného pedstavitele Krista, vzne enou
Hlavu celé církve.... V osob biskupa vnitní náboenské proitky lidí vi Bohu a Kristu nacházejí
vnj í podporu a vedení. (41)

Rzní pedstavitelé raného kesanstí vznesli vzvy k loajalit a podízenosti viditelné
autorit. Dozorce je v Klementinovch homiliích charakterizován takto:
Náplní tvojí práce je naizovat, které vci jsou správné, a úlohou bratr je podízenost, nikoli
neposlu nost. Jestlie se ti podídí, budou zachránni, jestlie neposlechnou, budou potrestáni Pánem,
protoe pedsedající (pedsedající dozorce) je do svého postavení poven Kristem. Vskutku, a úcta,
a pohrdání, které nkdo prokazuje pedsedajícímu, jsou dále pedávány Kristu, a od Krista jdou
k Bohu. íkám to proto, aby si brati byli vdomi nebezpeí, kterému se vystavují, kdy t
neposlechnou, protoe kdokoli neposlouchá tvé pikazy, neposlouchá Krista, a ten, kdo neposlouchá
Krista, uráí Boha. (42)

Toto znan zjednodu ené uvaování, které stavlo pedsedajícího dozorce do
postavení zástupce Krista, a vyadovalo, aby cokoli on naídí, bylo pijímáno jako Kristovo
naízení, spoutávalo leny sboru a vzná elo se nad nimi jako donucovací moc. V imnme si,
e Klementin pitom vbec nerozebírá, zda dotyné naízení, které dozorce vydal, je
v souladu s tím, co Kristus uil, a pak je poslechnout nebo zda je píkaz proti jeho uení, a
pak poslu nost odmítnout. A i kdyby píslu né naízení nebylo v pímém rozporu s Biblí,
poád je tady nutnost se ptát, zda jeho obsah nejde nad to, co je v ní psáno, a proto se jeho
uposlechnutí stává vcí úsudku kadého a jeho vlastního svdomí. Autoritativní Klementinv
vnos byl neskrvanm pokusem odít nedokonalé ueníky dstojností, která po právu náleí
pouze dokonalému Mistrovi. Jeho uznání v absolutistické podob, ve které je pedloeno, by
mlo za následek potlaení osobního úsudku a uinilo by z jeho píjemc následovníky lidí –
a pesn proti tomu varoval apo tol Pavel. (43) Argument sám se snad mohl jevit hodnovrn
a pitaliv. Jeho podstata ale byla destrutivní a vslednice mla podobu naprosto
nesoudného sm lení. Bohuel, doslova ten sam argument je pouíván i dnes, a dsledky
jsou také totoné.
Vrátíme-li se zpt k Ignaciovi, na zaátek druhého století, shledáváme, e ve svch
spisech uvádí podobné vzvy k tomu, aby sbory bezvhradn poslouchali a zbon uznávali
viditelnou autoritu, a pitom argumentuje takto:

Nebo my bychom mli pijímat ka dého, koho Pán domu po le, aby byl nad jeho domácností,
jako bychom pijímali Toho, kdo jej poslal. Dovozujeme proto, e bychom mli pohlí et na biskupa
(jediného dozorce) tak, jako bychom pohlí eli na samotného Pána. (44)

Porovnejme nyní Ignaciovo vybízení k podízenosti biskupovi, prosazovaném ve
druhém století, s následujícími slovy:
Opustit nebo odmítnout nástroj, kter Pán vybral, znamená opustit nebo odmítnout Pána
samotného, a to na základ zásady, podle které ten, kdo odmítá slu ebníka, kterého Pán poslal, odmítá
Pána.

Tento citát je ze dvacátého století a byl oti tn ve Strá né v i z prvního kvtna roku
1922. Jeho úelem bylo vyvolat pocit vrnosti k uení prvního prezidenta Strá né v e,
Charlese T. Russella. Dále zde teme:
Pokud tedy, podle této zásady, odmítneme jeho a jeho dílo, je to toté , jako bychom zamítli
Pána.

Ignacia a Strá nou v od sebe dlí 18. století. Ale jejich argumentace je zcela stejná;
tatá zdánlivá hodnovrnost v uva ování a pitom to samé zkázonosné psobení, na jeho
základ se jedinci stávájí následovníky lidí. Obdobné dokazování pou ívá Spolenost a
dodnes. Rozdíl spoívá jenom v tom, e volání po vrnosti k Russellovi je nahrazeno voláním
po vrnosti k organizaci, která je pedstavována jako „Pánv vyvolen nástroj,“ jeho
neuposlechnutí piná í stejnou vinu, jako kdybychom zapudili Krista. Naznauje se pitom,
e kdy je taková nesmírná autorita a úcta pidlena kolektivu lidí namísto jednotlivci, tak je
to zcela v poádku. Logika je to o emetná a mámivá, a stejn jako ve druhém století, velmi
úsp ná v oklamání mnoh ch, kteí prost nejsou schopni rozeznat nastra enou past.
Ignacius srovnával poslu nost vících k biskupovi (dozorci), ke star ím
(presbyterm), a diákonm s poslu ností ke Kristu, kter „je jmenoval,“ a v souladu s tímto
tvrzením uvedl, e neposlu nost tchto lidí znamená ´neposlu nost ke Kristu Je í i´.
Nepipou tí pitom ani na okam ik, e by ten, kdo se odmítá podrobit, mohl mít ke svému
jednání správnou pohnutku. Nebo:
Kdo neposlouchá své nadízené, je píli sebejist , hádav a py n . (45)

Taktika, podle které je ka dému, kdo se neskloní ped diktátem nábo enské autority,
dána nálepka buie, je úsp n pou ívána i ve 20. století. Ani negativní zpsob vyjadování
se píli nezmnil. Kdy Strá ná v z prvního srpna 1980 (s. 19,20) pojednává o tch, kdo
nesouhlasí s nazorem, e Kristus je neviditeln pítomen od roku 1914, popisuje je jako
skupinu „která pijala vzpurn postoj proti ´vrnému a rozvá nému otrokovi,´ vedoucímu
sboru kesanského shromá dní a jmenovan m star ím,“ a pak se o ka dém, kdo nesouhlasí
s touto „teokraticky ustanovenou“ autoritou, vyjaduje následovn:
Domnívá, e vcem rozumí lépe ne jeho kesan tí brati a lépe ne „vrn a rozvá n
otrok,“ od nho se nauil to nejdle itj í, ne-li v echno, co ví o Jehovovi Bohu a jeho pedsevzetí.
Vyvinul se v nm duch nezávislosti a stal se „py n m v srdci“..... ním odporn m Jehovovi.“
(Písloví 16:5)

Podobnost tchto slov s v roky Ignácia, kter mi se sna il zveliit dle itost autority
biskupa, není vbec náhodná.
Ve spisech tohoto autora optovn pozorujeme, jak bylo bemeno poddajnosti
neúmrn nalo eno na bedra len sboru. Jeho zpsob dokazování nijak nebral v úvahu, e
ka d mu , kter pebíral roli zástupce Krista, musí, díve ne vbec zane po druh ch nco

poadovat, sám nejprve prokázat, e on sám se pln podizuje Kristu, a to nejlépe tak, e jeho
poadavek skuten bude Pánovm poadavkem, neponienm tradicemi a úpravami lidí.
ada mla bt nejdíve na tomto sluebníkovi, aby podal zejm dkaz o tom, e jeho pokyny
opravdu mají zdroj u Boha a Krista a jsou pevn zaloeny na inspirovanch Písmech. Vdy
nikdo se nemohl stát „píkladem stádu,“ ani by on sám prokazoval pokoru, skromnost a
poníenost mysli, a pitom by píkazem toté chtl vynutit na druhch.
Poté, co se zam lel nad tendecí klást stále vt í draz na lidskou autoritu, biblick
uenec Lightfoot poznamenal:
Není snad ani teba dodávat, jak podvratn vliv na pravého ducha kesanství mlo popení
individuální svobody a následné potlaení pímé odpovdnosti k Bohu prostednictvím Krista, a jak
zhoubn byl despotizmus spojen s úadem biskupa, pokud nkdo bral v e uvedené doslova. (46)

Hojné dkazy svdí o tom, e vroky o slepé poslu nosti byly a jsou brány doslova,
v minulosti i dnes. Vsledkem je popení svobody jednotlivce a potlaení jeho vdomí pímé
odpovdnosti Bohu a Kristu.
Nicmén, tak se to odehrálo, a zmínná doba vedla ke sklonu nahlíet na „jmenované“
mue jako na ty, kdo za druhé tuto odpovdnost pebírají. Kesané v po-apo tolské dob
byli stále více a více utvrzováni v pesvdení, e nejlep ím zpsobem, jak zstat v Boí
milosti, je podízení dozorci - biskupovi a star ím sboru a jednání v plném souladu s jejich
pokyny. Tmto mum, kteí vyznávali, e zastupují Krista, se mlo dvovat, a jejich
vedení následovat, jako by nkdo dvoval apo tolm a následoval je, ba jako by nkdo
dvoval samotnému Kristu a el pímo za ním. Kdy promluvili, bylo to, jakoby promluvil
Bh. Poteba provovat v echno uení, dospívat k osobnímu pesvdeni o pravd,
uplatovat vlastní kesanské svdomí a nutnost dychtiv pociovat osobní odpovdnost
k Bohu za vlastní víru, iny, celkov zpsob ivota – v echny tyto kladné aspekty víry byly
potlaovány v rámci kladení drazu na poddajnot vi lidské autorit, viditelnému ústedí
jednoty.
Jak dleité bylo, aby pem liví kesané té doby neztratili ze zetele apo tolské
vybídnutí:
Kdy nás Kristus osvobodil, chtl, abychom zstali svobodní. Stjte proto pevn a nedejte se
opt zatíit nerovnm jhem otroctví. (47)

Cesta od ústední sborové autority k mezinárodnímu stedisku moci
Proces sousteování moci, kter zaal po smrti apo tol, se odehrával uvnit kesanského
sboru, ve kterém do lo ke vzniku monarchistického úadu biskupa. Formativní dní se v ak
nezastavilo na sborovch hranicích, ale pekroilo je do mezinárodní sféry a stalo se
mezisborovm. Pedsedající dozorci (biskupové) z rznch mst se zaali setkávat na
pravidelnch poradách neboli koncilech. Tento termín se také v historii oznauje jako
„synod,“ název, kter se podle jednoho slovníku pedev ím vztahuje na „náboensk vedoucí
sbor“). (48) Oprávnnost tchto koncil nebo snm byla zaloena na zpráv v 15. kapitole
Skutk o snmu, kter se konal v Jeruzalém.
Jak jsme ji rozebírali, tato zpráva ale neposkytuje ádn podklad pro poádání
takovch synod na pravidelné bázi. Ani neposkytuje dvod pro svolávání koncil za úelem
rozhodovat jako druh církevního soudu o doktrinálních a sborovch záleitostech. Ve svém
komentái z 19. století badatel Barnes na tuto skutenost poukazuje takto:

Tento snm je obvykle uvádn jak na podporu pravidelného poádání synod v církvi, tak
zejména na podporu jejich odvolací a rozhodovací pravomoci. Nicmén, ve zpráv nenacházíme
podklady ani pro jednu z tchto funkcí. (1) Tento snm nebyl v ádném slova smyslu odvolacím
snmem. Byla to rada svolaná za zcela zetelnm úelem; povená pro etením otázky, která
vyvstala v konkrétní oblasti církve, a její projednání vyadovalo moudrost v ech shormádnch
apo tol a star ích. (2) Snm neml ádnou z bnch píslu ností soudu ... Soudní dvr v sob
zahrnuje stupe autority, která podle toho, co teme v Novém zákon, neme bt postoupena ádné
církevní rad lidí. (3) Neexistuje sebemen í náznak, e by tento koncil ml mít trval charakter nebo
e by ml bt v uritch intervalech nebo pravideln opakován. Vskutku, co lze dovozovat, je
skutenost, e kdy nastanou tkosti – kdy jsou kesané zmateni a na rozpacích, nebo kdy dojde
ke sváru – pak je vhodné hledat radu a vedení u kesanskch mu .... nicmén píklad jednoho
koncilu svolaného do Jeruzaléma v dsledku mimoádné zvlátní poteby by neml bt vydáván za
udlení boského oprávnní k dal ím pravidelnm synodm .... (4) Je teba také dodat, e míra
autority (sr. kap. xvi,4), která provázela rozhodnutí apo tol a star ích mu z té doby, rozhodn
neme bt piknuta ádnému shromádní duchovních a laik. Krom toho by se nikdy nemlo
zapomínat, jak se, elbohu, a píli asto stává církevním pedstavitelm, e ani apo tolové ani star í
mui si nenárokovali ádnou pravomoc nad církvemi v Antiochii, Srii a Kilíkii; e si nepidlili
právo, aby se jim takové sporné otázky pedkládaly k e ení; a e nijak nepokusili vládnout nad vírou
nebo svdomm druhch. Jednalo se o jeden zcela specifick, konkrétní pípad, kter jim byl
postoupen k e ení, a oni jej rozhodli .... ani by nakázali, e v echny dal í podobné pípady mají bt
opt postoupeny jim, jejich nástupcm nebo njakému jinému církevnímu tribunálu. Zcela viditeln
povaovali dané sbory za poehnané více ne dostaující svobodou, a proto ani neuvaovali o njakém
uspoádání permanentního charakteru, kterému by bylo piknuto právo navrhovat zákony ohledn
lánk víry, nebo vytváet zákony, ktermi by se museli ídit lidé, jejich svoboda spoívala v jejich
Pánu. (49)

Dkazy, které máme, dávají za pravdu v em v e uvedenm bodm, z nich kad
jasn prokazuje slabost pozice Strán ve, podle které v prbhu staletí a do dne ní doby
existoval vedoucí sbor, kter se scházel na trvalém a opakujícím se základ. Pokud by byl od
samého vzniku kesanství vytvoen ústední „vedoucí sbor,“ pak by podobná shromádní
nebyla ádnou vjimkou, neznamenala by nic nového. Dále, pokud by snm, ve kterém se
e il spor mezi Antiochií a Jeruzalémem, popsan ve Skutcích 15, opravdu ml bt píkladem
jak pro dal í opakování, tak pro správní uspoádání církve, pak by i po pádu Jeruzaléma
v roce 70 n.l. takové synody byly bvaly pokraovaly. Ale Schaffova Historie kesanské
církve k tomu naopak uvádí:
..... koncili se poprvé objevují v polovin druhého století. Do té doby o nich nemáme
k dispozici ádn rozeznateln doklad. (50)

To znamená, e od událostí popsanch ve Skutcích 15 uplynulo nejmén sto let,
bhem kterch, podle dostupnch dkaz, nedo lo ke konání ádného synodu, kter by byl
podobn tomu v Jeruzalém.
Co se ale v djinách dozvídáme je to, e po jejich zavedení tato shromádní byla
pvodn otevená pro v echny leny sboru i pro obany místa, ve kterém se konala. Úastníci
snmu pak dali svoji úast patin najevo. Jak as postupoval, monost zúastnit se byla
stále komplikovanj í. Znovu Schaff:
ím více hierarchické uspoádání získávalo pevahu, tím více byl byl vytlaován
republikánsk duch tchto koncil. Republikánskm duchem míníme veejn pístup pro v echny,
nejenom pro biskupy neboli dozorce, ale i pro star í a adové leny sbor. Po koncilu v Nikaji v roce
325 n.l. se úastnili a rozhodovali ji jenom biskupové.... K dal ímu posunu do lo v tom, e biskupové

ji nevystupovali ani jako pedstavitelé svch církví, ani jako zástupci vících, jak tomu bylo pedtím,
ale jednali v dsledku vlastního práva jako nástupci apo tol. (51)

Koncili zpoátku nebyly nijak pravidelné, ale postupn se stávaly astj ími a jejich
autorita, uplatovaná prostednictvím rozhodnutí, ke kterm se na nich dosplo, stále
stoupala.
V dob Cypriána (200-258 n.l.) ji koncili neboli synody církve byly chápány jako
zásadní, a stejnou zásadní váhu mly i rozhodnutí, zámry budoucího jednání a celkové
pozice, ke kterm koncil dospl. Cyprián trval na tom, e jednota Církve je dána jednotou
dozorc neboli biskup. (52) Nakonec se pedsedající dozorce (biskup) stal jedinm
zástupcem svého sboru na koncilu a byl to také on, kdo sbor s rozhodnutím koncilu
seznamoval. Jak poznamenává Lightfoot, biskup neboli dozorce se stal „nepostradatelnm
prostedkem bo í milosti.“ (53)
Cyprián veejn pranoval ka dého, kdo nepijal vnosy, které picházeli skrze tento
prostedek a obvioval takové lidi ze híchu Kóracha, Dátana a Abirama, kteí se vzbouili
proti Moj í ovi a Aaronovi.
Porovnejme jeho pístup s následujícím pístupem:
V tchto zále itostech musíme projevovat porozumní, vá it si vztahu s viditelnou
teokratickou organizací a pipomínat si osud Kóracha, Achana, Saula, Uzijá e a ostatních, kteí se
vzbouili proti teokratickému poádku.

Toto vyjádení ve Strá né v i z 1. února 1952 (s.72) je odrazem Cypriánovch slov.
(54) Lightfoot poznamenává, e Cyprián ve svch argumentech optovn u íval analogie ze
Starého zákona a dále dodává, e jeho po adavky „jsou nadto vymáhány.... jako absolutní,
bezodkladné a neoddiskutovatelné.“ To znamená, e Cyprián nemusel dokazovat, e pímr,
kter pou ívá, je uplatnn správn, a e osoby, které pranuje, opravdu dlají to samé jako
rebelové v dobách Moj í e. V e, co poteboval, bylo tvrdit, e tomu tak je a od ostatních se
oekávalo, e budou souhlasit.
Také v tomto pípad nacházíme pesn protj ek v djinách novodobé organizace
svdk Jehovovch. Toto né pímry ze Starého zákona jsou uplatovány na v echny, kdo se
jakkoli odchlí od názor „sdlovacího prostedku“ organizace a opt sly íme slova Ignácia,
jimi jsou nonkomformisté nazváni „píli sebejistmi, hádavmi a py nmi.“ Organizace
nepotebuje nic víc ne vyhlásit, e pímr s buii v minulosti má uplatnní na dne ní dobu
v jejich adách a obecn se oekává, e její názor v ichni pijmou.

Záchrana pouze v náboenské organizaci a jejím prostednictvím
Lidé nyní pestali vnímat sbor neboli církev v její pvodní jednoduchosti, jako shromá dní
bratr a sester, spojench stejnou vírou a vzájemnou láskou. Zaali v církvi vidt
nábo enskou instituci s pesn vymezenmi hranicemi. Odvá it se za tyto urené hranice
mlo zniující dopad. Cyprián napsal:
Kdo nemá církev za svoji matku, ztratil Boha jako svého Otce. Jako neunikl nikdo, kdo nebyl
v ar e Noemov, tak neunikne nikdo, kdo není v církvi. (55)

Tímto zpsobem bylo uení Písma o záchran prostednictvím víry ve vkupní ob
Je í e Krista nastaveno, roz íeno a umocnno nad to, co je v Bibli. Uchytilo se tvrzení, e
nem e bt zachránn nikdo, kdo není lenem církevní organizace, která je podízena dozorci

neboli biskupovi. Jedinená úloha Bo ího syna jako vluného prostedníka záchrany
pestala bt jedinená, proto e se k nmu do jeho postavení pidali lidé: dozorci a církevní
uspoádání, nábo enská organizace. Tato instituce a její pedstavitelé nyní sdíleli s Kristem
jeho ivotodárnou úlohu záchrany.
I slova získala jin vznam. eck termín ekklesia, obvykle pekládan jako „církev“
nebo „sbor,“ znamená „shromá dní nebo shroma ování.“ V Novém zákon je b n
pou íván tehdy, kdy text popisuje shromá dní lidí, kteí se scházejí, proto e je spojuje
stejná víra. Jsou shromá dním, proto e se se li a jsou shromádni. Dokud je t kesané
mohli do synagogy, vyu ívali této mo nosti. Kdy jim byl vstup zapovzen, scházeli se tém
vlun v soukromch domech. (56) Kesané se stali shromá dním neboli církví
v okam iku, kdy byli pohromad. Byl to tento akt shromádní, kter z nich utvoil sbor.
Sbor nikdy nemohl vzniknout na základ formálního lenství v organizované skupin lidí.
Termín ekklesia se na n vztahoval jako na shromá dn lid, na shromá dní lidí, kteí a ji
místn, nebo v ir ím svtovém mítku, v ichni jako celek, vytáeli Bo í lid, shromá dní
prvorozench. (57) Vytváeli „spoleenství,“ to jest skupinu lidí, kteí mají spolené zájmy, a
ty je spojují.
Nelze íci, e by ekklesia pestalo bt pou íváno v tomto pvodním vznamu.
Nicmén, v dal ích stoletích toto slovo dostalo je t jin nádech. Jak ukazují uvedené citáty,
termín „církev“ (ekklesia) se ve skutenosti zaal vztahovat na náboenskou autoritu
zosobnnou mu i, kteí mli nad shromá dními stále vt í moc. Vrnost „církvi“ v této nové
situaci znamenala, nikoli vrnost kesanskému spoleenství, ale daleko spí e vrnost vedení
a pokynm, které vydává. Obdobn, kdy promluvila „církev,“ ji to nebylo spoleenství
vících, kteí by vyjádili svj postoj, ale názor náboenské autority.
Tento vvoj znamenal sotva patrnou, a peci svm vznamem záva nou, zmnu
v tom, komu kesané nadále budou prokazovat vrnost a oddanost. Zmna, která nastala,
odvedla pozornost od hlavy, Krista, k tlu. Tedy k tm nominálním lenm tla, kteí byli
sly et a vidt více ne ostatní a nárokovali si pravomoc mluvit ve jménu tla. Neíkám tím, e
by kesané nemli pociovat hlubokou starost o spoluvící ve sboru, aby v echny „jeho údy
jeden o druh stejn peovaly. A jestli e jeden úd trpí, v echny ostatní údy trpí s ním; nebo
jestli e je njak úd oslavován, v echny ostatní údy se radují s ním.“ (58) Tato jednota
ov em není vytáena vrností k urité ásti nominálních len tla, ale je ale vytváena
vrností skutené Hlav, Kristu. Ve sborech, kde skutená vrnost a oddanost pekypuje,
kesané nikdy nepochybí v projevech nále ité pée druhm.
Zmna, ke které do lo po smrti apo tol, nezstala bez následk, jejich projevy
m eme pozorovat dodnes. To je patrné napíklad z anglického vrazu pro „církevní“
(ecclesiastical) a z termín pro „církev“ ve francouz tin, panlstin a ital tin (église,
iglesia, chiesa). Akoli jsou v echny tyto termíny odvozené pímo z eckého ekklesia, kdy je
nkdo sly í jenom velmi zídka si vybaví mu vybaví my lenka prvotního shroma ování
vících. Spí e mu na mysli vytane církevní organizace a v uritch jazycích také církevní
budova.

Mezinárodní organizaní úst edí
Akoli ji docházelo k poádání pravidelnch církevních synod, stále je t neexistovala
ádná centrální kontrola nad v emi kesanskmi shromá dními, ádn mezinárodní
„vedoucí sbor,“ kter by vykonával autoritativní kontrolu nad vícími po celém svt. I to
v ak mlo pijít.
Tyté pohnutky - které pedtím vedly k monarchistickému uspoádání sve sborech,
s jedním lenem rady star ích jako vlunm Dozorcem (biskupem), v jeho osobnosti se

sbor ml sjednotit a on se tak ml stát „viditelnm stedem jednoty,“ jen byla pedstavována
na koncilárních snmech rznch oblastí – nyní „naléhav vy adovaly utvoení viditelného
ústedí pro celou církev,“ a to v mezinárodním mítku. (59)
Biskupské koncili mly pvodn vliv pouze v uritch oblastech, provinciích nebo
krajích. Nikajsk koncil v roce 325 n.l. sehrál dle itou úlohu pi utváení univerzálního,
v ezahrnujícho pístupu. Od tohoto okam iku draz, kladen na lidskou autoritu, kter ml
svj poátek uvnit sboru a byl tedy svoji podstatou mezisborov, nabyl mezinárodního
charakteru. Nikajsk koncil byl svolán (nepoktnm) císaem Konstantinem a jeho hlavním
úkolem bylo pomoci kesanskm dozorcm-biskupm dospt k jednotnému názoru na
povahu vztahu mezi Bohem a Kristem. Biskupové-dozorci zastávali ve svch pohledech na
tento vztah znan odli ná a rozdlující stanoviska. Spornou otázkou nebyla Kristova bo ská
podstata, kterou v ichni uznávali, ale to, zda by ml bt ztoto nn s nejvy ím Bohem,
Svrchovanm panovníkem nebe a zem. Laick historik Sokrates (380-450 n.l.) o této
události napsal:
Celá situace se pesn podobala bitv, která se odehrává za temné noci, proto e ob strany se
zdály bt v naprosté tm, pokud lo o píinu, na základ které na sebe vrhaly tolik urá ek. (60)

Církevní historik Eusebius z Cesareje (260-339) uvádí, e jako dsledek pímé osobní
intervence Konstantina do rokování biskup byla pijato prohlá ení, podle kterého „Je í
„nebyl stvoen, ale zplozen, a je jedné podstaty s Otcem.“ (60) Jaroslav Pelikán, historik
psobící na Yale univerzit, popisuje , na stran 53, ve své knize „Je í v prbhu staletí,“
jakou vkonnou moc najednou rozhodnutí tohoto mezinárodního orgánu mlo:
Jakmile Nikajsk koncil pijal tyto formulace, staly se zákonem nejenom pro církev, ale pro
celé impérium.

Podle Sokratovy Církevní historie, 1.9, Konstantin napsal církvi v egyptské
Alexandrii, e „hrozná obludnost rouhání, kterého se nkteí bezosty n dopou tli vzhledem
k na emu mocnému Zachránci, na í nadji a ivotu,“ nyní byla odsouzena a potlaena,
proto e „to, co je pijatelné úsudku tí set biskup, nem e bt nic jiného ne uení Bo í.“
To, e nominální kesané v té dob toto uení pijali a uvili v nj, proto e poetné
mno ství nábo enskch vdc, doasn seskupench v ústední volební orgán, rozhodlo, e
tato pozice je správná, a tak se vlastn stala „Bo ím uením,“vypovídá mnohé o sm lení
tehdej ích kesan. Ale to samé sm lení pevládá u mnohch dodnes.
V prbhu asu, za podpory politické moci íma, zmínn centralizaní proces vedl
k vytvoení katolické církve (katolick znamená v eobecn), a k vytvoení ústední církevní
vlády. (61)
Trvalo to je t pár století, ale stálé naléhání na jednotu víry a shodné postupy spolu
s neustálm zvy ováním lidské autority nad vícími nakonec pineslo závren vsledek:
sbory po celé zemi upadly do podruí a kontroly picházející z mezinárodního ústedí moci.
V rámci tohoto vvoje také do lo k tomu, e s ka dm nov vytvoenm stupnm autority
vznikalo stále vt í mno ství prominentních postavení a úad – vytvoila se hierarchie moci.
Za cenu ztráty kesanské svobody byl tou ebn vyhla ovan cíl, jednota víry, nyní
naplnn. Pokud se nkdo ptal na to, zda dané uení, pedpis, pravidlo nebo organizaní
uspoádání mají biblick podklad, a pípadn vznesl námitky, nebylo teba mu vc trpliv
vysvtlovat a v tomto pedsvdování uplatnit sílu pravdy. Stailo uplatnit autoritu.
Uenec z 18. století, kterého jsme citovali na zaátku této kapitoly, nejprve zdraznil,
jak idé i pohané bojovali proti dobrému poselství v prvním století, a pak s ironií dodal:

Kdy kesané získali vt inu a usoudili, e k prosazování své my lenky je nutné pou ít jako
jedinou správnou metodu tu, která pedtím slou ila k potírání jejich díla, pak to byla autorita
kesan, která, krok za krokem, nejenom doslova zniila vzne enost kesanství; i povdomí o ní
tém vymazala ze svta. (62)

Tak se autorita slou it druh m a posilovat je zvrhla v autoritu podizovat, porouet a
ovládat; v proces, kter se prokázal jako zhoubn nejenom pro kesanskou svobodu, ale i pro
samotného ducha kesanství a celého kesanské bratrství.
Kdy uenec Lightfoot rozebíral, na základ práv zmínn ch djin, jak ve sboru
rozumt jednotliv m postavením, ve kter ch mu i s rznou mírou pravomoci slou í, uvedl, e
v celém Písmu
..........jeho úad je reprezentativní, nejedná se o doslovného zástupce. Nevstupuje mezi Boha
a lovka takov m zpsobem, e by pím rozhovor s Bohem mohl b t nahrazen, nebo e by bez nho
vbec nebyl mo n . (63)
Jin mi slovy, nikdo nemá oprávnní, aby tvrdil: „Proto e my jsme ni í past i Je í e
Krista, mli byste s námi jednat jako bychom byli Past  sám; nemli byste pochybovat o
na ich rozhodnutích, jako byste ani nepochybovali o Jeho naízeních. Vá vztah k Bohu
nastává na ím protednictvím, a vy byste proto mli poslouchat v echny na e pokyny, pokud
si pejete mít Bo í schválení a po ehnání. Bute vdní za to, co vám dáváme, a nediskutujte
o tom.“ Pokud by nkdo takové názory prosazoval, byly by v pímém protikladu k vybízení
apo tola Petra:
Nechovejte se jako tyrané nad tmi, kdo vám byli sveni do pée, dávejte píklad stádu. A
potom, co pijde hlavní Past , obdr íte nepomíjející vavín slávy .... Vskutku, v ichni byset se mli
odít pokorou jednoho ke druhému, roto e Bh se staví proti pov en m, ale je pízniv naklonn
pokorn m. (64)

Ka d jednotliv kesan má odpovdnost posoudit, jak upímné a pravdivé je sdlení,
které je mu pedkládáno. Osobn musí rozhodnout, jakou platnost pro nho má, nezávisle na
tom, jaké nároky jsou ke sdlení pipojeny, a bez ohledu na vnj í pipomínky autority, které
je mohou doprovázet. To je zcela zetelné z Je í ov ch slov, která pronesl, kdy mluvil o
sv ch vrn ch ovcích:
.... ovce ho následují [pravého past e], proto e znají jeho hlas. Cizince ale nikdy nebudou
následovat; ve skutenosti od nho uteou, proto e nerozpoznávají jeho hlas. (65)

Je zcela zetelné, e ovce samy musí posoudit, zda rozpoznávají Je í v hlas
v poselství, které je jim sdlováno. Slova tch, kteí budou o sob tvrdit, e zastupují pravého
Past e, a pitom z jejich v rok bude patrné, e mluví vyvy ují sami sebe, budou ovcím znít
cize. Podobn úinek budou mít i autoritativní slova, prozrazující dogmatick a legalistick
pístup, kter potlauje toleranci a soucit. Dnes nkdy sly íme lidi íkat: „Správné nebo
patné, prost to udlej!“ Je í ale ekl, e jeho ovce si budou zachovávat znan odstup od
cizinc, kteí sv m pánovit m chováním dávají jasn najevo, e duch kesanství je jim
naprosto vzdálen . Lidé podobní ovcím mají v echny dvodyk tomu, aby se takov m lidem
vyh bali. Historie nenechává nikoho na pochybách o tom, e se v dy budeme setkávat s
lidmi s vrozenou tendencí násiln vnucovat svoji vli a zpsob jednání druh m, a tak do vt í
nebo men í míry nahrazovat Bo í vli a vli jeho Past e.
Lightfoot takto shrnuje, co djiny odhalují:

Apo tolové pedlo ili ideál, na kter za nkolik generací upadl v zapomnní. Jejich vize ila
s nimi, a pak se vytratila ... mu i, kteí zprvu byli Je í ovmi pedstaviteli a vyslanci, zaali bt
pova ováni za jeho námstky [to jest za jeho Zástupce, za nkoho, kdo zaujímá Jeho místo]. (66)

Já se osobn domnívám, e tento vvoj, bhem kterého do lo k vyv ení lidské
autority a k jejímu soustední v uritch postaveních a místech, je tsn spojen s Pavlovm
vrokem o píchodu „mu e bezzákonnosti.“ – 2 Tesalonianm, 2:3-12 Pavel o tomto „mu i“
pí e (ve znní NIV):
Je v opozici a staví se nade v e, co je nazváno Bohem nebo je uctíváno, a dokonce i sebe
samotného dosadil do Bo ího chámu, a prohlásil se Bohem.

Je zejmé, e „ ena“ oznaená v Bibli jako „Babylón,“ není konkrétní ena. A
podobn, ani v tomto pípad nevidím ádn dvod pro tvrzení, e by picházející „mu “ ml
bt konkrétní, mimoádn bezzákonn jednotlivec. Ani se nedomnívám, e bychom naplnní
textu nalezli na nkterém z nábo enskch systém. Pro m termín „mu “ v tomto kontextu
znamená vyjádení uritého archetypu, ve kterém jsou popsány v ichni lidé, kteí budou
vykazovat stejn charakteristické rysy. Pavlv vraz o picházejícím „mu i bezzákonnosti“
mi krom toho pipomíná obdobn Janv vrok „sly eli jste, e e pichází antikrist,“
s následnm Janovm vysvtlením, e ka d, kdo popírá, e Je í je Kristus „je ten antikrist.“
(67) Okolní texty ukazují, e Jan neomezil tento termín na ádného jednotlivce, ale na
v echny, kdo budou odpovídat popisu antikrista. Zdá se, e v pípad „mu e bezzákonnost“
je tomu také tak.
Nem e bt vt í „bezzákonnosti“ ne té, která spoívá v ásteném pevzetí
postavení a autority svrchovaného Boha, nebo dokonce v jejich plném uchvácení. Dkazy
svdí o tom, e se nábo ensky zalo ení lidé toho dopou tli v minulosti, a pokraují v tom
dodnes. Otec vlo il „ve kerou moc a autoritu“ do rukou Je í e Krista a pikázal, „aby v ichni
ctili Syna, jako ctí i Otce.“ Ka d pokus pevzít jeho postavení a poskytovat vedení, které
bylo sveno vlun jemu, znamená dopustit se záva né bezzákonnosti, o které Pavel mluví.
(60)
Jak tedy rozpoznat ka dého, kdo ´se posadil do chrámu a íká o sob, e je Bh´?
Chrám v Jeruzalém byl místem symbolického pebvání Boha mezi jeho lidem.
Odtud nad nimi panoval, vydával zákony a s národem rozmlouval. Kesansk sbor, neboli
lidé v nm, se stali Bo ím chrámem, ve kterém Bh pebvá. (69) To, e se „mu
bezzákonnosti“ usadil v Bo ím chámu s nejvy í pravdpodobností oznauje, e si osobuje
právo vykazovat bo skou autoritu v kesanském sboru, a jedná tak, jako by byl jejím
samotnm zdrojem. Jeho autorita v kesanském sboru je podobná autorit, kterou kdysi ml
Bh v jeruzalémském chrámu.
Biblick uenec Barnes následn komentuje text ´staví se nade v e, co je nazváno
Bohem´ a dokonce se i ´prohlásil Bohem´:
Tomu, co je posáno v tomto ver i, by odpovídalo ka dé vznesení nároku na svdomí druhého
a ka dé uspoádání, ve kterém by Bo í zákony byly odsunuty stranou a byly by chápány jako
nepodstatné [nerozhodující nebo neúinné]. Nelze se samozejm domnívat, e by nkdo veejn
prohlásil, e je nadazen Bohu. Nicmén, usnesení a naízení “mu e bezzákonnosti” se budou tkat
oblastí, ve kterch m e vydávat zákony pouze Bh, a proto naízení mu e bezzákonosti za tchto
okolností iní Bo í zákony zbytenmi, nebo na jejich místo dodává své vlastní …. To nezbytn
neznamená, e by o sob mnohmi slovy prohla oval, e je Bh. Znamená to ale, e uchvátil Bo í
místo a na sebe uplatuje Bo í práva a vsady.

Klíovm spornm bodem je evidentn otázka autority obecn, a konkrétn
neoprávnného pisvojování si urité autority, která po právu nále í pouze Bohu a jeho Synu.
Kdykoli lidé, lhostejno zda pímo nebo nepímo, naléhají na ostatní, aby pijali jejich slova a
jejich nábo enské vnosy, která nejsou pímo a jasn zakotvena v Písmu, jakoby tato pravidla
a uení pocházela od Boha, pak se jist zdá, e tito lidé nepochybn vykazují charakteristické
rysy “mu e bezzákonnosti.” V roce 1980, kdy jsem je t byl lenem vedoucího sboru
svdkl Jehovovch, jsem se bavil se lenem vboru odboky, kter dohlí el na innost v
jedné vznamné evropské zemi. V prbhu rozhovoru tento mu poznamenal, jak se kdysi
rozhodl vypracovat pojednání o historickém vyvoji hierarchie, které chtl pedlo it k
publikování v asopisech Spolenosti. íkal, e na tématu zaal pracovat, a pak se rozhodl
práci pedasn ukonit. Kdy jsem se zeptal pro, odpovdl: “Podobnost se prost nedala
pehlédnout.”
Jak nepehlédnutelná je tato podobnost? Je novodobá organizace svdk Jehovovch
vrnm obrazem kesanského sboru z doby apo tol, jak o sob prohla uje? Nebo je
obrazem vvoje, ke kterému do lo v dobách po-apo tolskch, a kter jsme práv rozebírali?
Uva ujme o vzorci jednání, kter je patrn z historie organizace, která se soustedila kolem
spolenosti Strá ná v .

4
HISTORIE SE OPAKUJE
Kdo t, píteli, uinil tak dle itm? Co vlastn má , ani bys to dostal? A jestli e ti ve
skutenosti v echno bylo darovnáno, pro by sis ml pivlastovat njaké zásluhy?
- 1 Korinanm 4:7, New English Bible
Zakladatel a první redaktor asopisu Strá ná v , Charles Taze Russell, si byl dobe vdom
historického vvoje, kter vedl k tomu, e se ran kesansk sbor odchlil od pvodního
prostého bratrství k normativnímu nábo enství s ústední mocenskou strukturou.
Píznivci jeho asopisu se tehdy nenazvali svdkové Jehovovi, ale jednoduchm
„Badatelé Bible.“ Sbory, které se v tomto období nazvaly „církve,“ vytváeli autonomní
celky. Na sbory, kde Russell pedsedal, nejprve v Pittsburku a pozdji v Brooklynu, se
nahlí elo jako na vzor, piem tento vzor mohl, ale nemusel, bt následován. Následování
bylo vcí sborového rozhodnutí. (1)
Velmi brzy, pouhé dva roky po vydání prvního vtisku, Strá ná v pedlo ila náhled
na kesansk sbor, tak jak jej zalo il Je í Kristus. lánek oti tn v roce 1881 pod názvem
„The Ekklesia“ (eck termín pro „sbor“), ukázal, e Russell se neobával pou ívat vraz
„organizace.“ Na jednom míst íká o prvních kesanech, e „byli organizováni a spojeni
jako lenové jedné spolenosti, která mla zákony a vedení, a vedl ji nkdo, komu byla
pidlena rozhodovací pravomoc.“ To by vyznívalo dost podobn jako organizaní koncept,
kter dnes obhajuje organizace Strá ná v . Jeho názor se ale od dne ního pojetí této
Spolenosti ve skutenosti velmi odli oval.
Russell nikde ani náznakem nenaznaoval, e by kesané mli bt ízeni a
kontrolováni pozemskou ústední správou neboli autoritou, která by si nárokovala jejich
poslu nost. Pouta jednoty se nezakládala na organizaních vazbách. Svornost jednotlivch
len nevyplvala z njaké formy organizaní vrnosti a podízenosti. Zákon, kter je vedl,
nezahrnoval organizaní pravidla. Byla to organizace, která nemla ádnou evidenci jmen
svch len. Naprostá absence takového pojetí pozemského autoritativního uspoádání je u
nho oividná. Napíklad v roce 1881 prezident Strá né v e prohlásil:
Byli organizováni a spojeni jako lenové jedné spolenosti, která mla zákony a vedení, a vedl
ji nkdo, komu byl pidlena rozhodovací pravomoc. Byli spojeni pouty lásky a spolench zájm.
Proto e v ichni odpovídali jednomu veliteli, Je í i Kristu, nadje a obavy, radosti i strasti, a cíle
jednoho z nich byli zále itostí v ech; a tak mezi nimi pevládala jednota srdce daleko vt í, ne jaká
by mohla bt dosa ena umle vytvoenm lidskm krédem. Jejich byla organizace Ducha; zákonem
pro jejich chování byla láska a v ichni, jako jeden mu , byli podízeni „zákonu Ducha,“ tak jak byl

vyjáden v ivot, skutcích a slovech jejich Pána. Vládla jim vle toho, kter ekl: „Jestli e m
milujete, budete dodr ovat má pikázání.“
Pozorujeme tedy první církev organizovanou, ovládanou a v dokonalé jednot a harmonii pod
panováním neboli vedením hlavou, Je í em Kristem. Porovnej nyní tuto církevní organizaci s tou,
která pedstírá, e je na ní zalo ena a je jejím pokraováním: s rznmi denominacemi, z nich ka dá
svazuje své leny k jednot my lení na základ vlastního kréda nebo dogmatu (mnohdy nelaskavmi),
a z nich ka dá má své vlastní zákony.
Tyto zákony mají svj poátek v myslích jejich vedoucích neboli vládc a zákonodárc; a tak
je jasn patrno, e dne ní novodobé církve uznávají jako své hlavy, neboli svoje vedení a vládnoucí
moc, dávné zakladatele jejich rozlinch kréd, zatímco jejich duchovní na konferencích, koncilech,
synodech a v presbyteriích vykládá a vymáhá „tradice star ích mu ,“ které „iní Bo í slovo
neplatnm.“ Tito pedstavitelé zaujmuli místo pravé hlavy církve, Je í e, a místo pravého uitele a
zasvcovatele do v í pravdy, svatého ducha. Posly te, co o tom íká prorok Izajá , kap. 9:15.

.......................................
To nás pivádí k na emu dal ímu tvrzení: v ichni kesané by se mli pipojit k této
organizaci. Ve svtle toho, co bylo práv uvedeno vzhledem ke tíd lidí, která vytváí církev, kterou
Je í uvedl v existenci, je patrné následující: pokud jsi dal do jejích slu eb v echnu svoji vli, talent,
as a podobn, pak jsi uznán za Je í ova následovníka a za lena této eklésie, neboli tla, jeho on je
hlavou, a jména tch, kdo tvoí jeho tlo, jsou zapsána v nebesích. K zapsání na ich jmen dochází
tím, e se mu zasvtíme, a tím se pipojíme k jeho církvi. Nkdo namítne: „Nemusím se zárove
pipojit k njaké organizaci zde na zemi, vyznávat urité krédo a bt nkde zapsán?“ Ne, odpovídám.
Pipome si, e Je í je tvm vzorem a uitelem, a e v ádnch jeho slovech nebo skutcích
nenachází závazn pokyn, aby ses zavázal k následování nauk a tradicí star ích mu , kteí v ichni
mají sklon uinit Bo í slovo neplatnm (Marek 7:13) a pivést t do podruí, které ti bude bráni
v rstu v milosti a poznání, a proti kterému Pavel varoval následujícím slovy: „Stjte proto pevn
v svobod, do které vás Kristus osvobodil, a nezaplétejte se znovu do jha otroctví.“ (Gal. 5:1)
Nkteí namítnou: „Jestli e není vhodné, abychom se pipojili k njaké nominální církvi,
nebylo by dobré, abychom zalo ili na í vlastní viditelnou organizaci?“ Ale my pesn takovou
organizaci nyní máme. Máme organizaci zalo enou na vzoru rané církve. Domnívíme se, e jsme se
vrátili k pvodní jedoduchosti: Pán Je í , a nikdo jin, je na í Hlavou a Zákonodárcem, Svat Duch
nám pravdu odhaluje a v ní nás provází; jména nás v ech jsou zapsána v nebesích; jsme spojeni
láskou a spolenm zájmem.
Opt se zeptáte: „Ale jak se navzájem poznáme?“ Jak bychom se mohli nepoznat, kdy Duch
na eho Pána se projevuje v na ich slovech, skutcích, jednání a vzhledu? Bo í synové jsou snadno
rozpoznatelní podle aktivní víry, nepedstírané lásky, mírnosti a shovívavosti a dtské prostot spojené
se stálostí a zralostí. Nepotebujeme ádné pozemské záznamy. Jména v ech Bo ích syn jsou
zapsána v Beránkov knize ivota.

Je í v sbor pravch následovník se tak podle Strá né v e odli oval od ostatních
existujících nábo enskch organizací, z nich ka dá vy adovala, aby její lenové pijali urité
doktrinální vyznání víry, a z nich ka dá jmenovala vedoucí pedstavitele, kteí stanovili
zákony typické pro danou skupinu, vymáhali na lenech jejich dodr ování a tak neoprávnn
zaujali místo Je í e, Hlavy sboru, a toho, kdo pravdu zjevuje a v ní provází, Svatého Ducha.
Vydavatelé Strá né v e oznámili svj úmysl navrátit se k „pvodní jednoduchosti“ sboru
z prního století, kter byl organizován Svatm Duchem, jeho zákonem byla láska, a jeho
jedinou administrativní správou byla vle toho, kter ekl. „Jestli e m milujete, budete
dodr ovat má pikázání.“ Podle Strá né v e byli spojeni, nikoli organizaními pouty a
lidkmi normativními mítky, ale „láskou a spolenm zájmem.“ Pí tí rok, v dubnu 1882,
vydavatelé opt potvrdili, e nemají ádné naukové hranice, ve kterch by se jejich lenové
museli pohybovat, a které by bránili v pipojení ka dému, kdo by nebyl ochoten je uznat.

V té dob je t nemli ádné charakteristické jméno, mluvili o sob jednodu e jako o
Badatelích Bible a jejich poselství znlo takto:
Otázka: Prosím, eknte mi, jak se jmenujete? K jaké denominaci patíte?
Odpov: Nepatíme k ádné sekt, a proto nemáme ani ádné sektáské oznaení. Víme
spolu s apo tolem Pavlem (1 Kor. 3:1-4), e kdy nkteí íkají, e jsou Pavlovmi, a jiní Apolovmi,
nebo e jsou Baptisé nebo Metodisté, svdí to o jejich t lesnosti, a tím se staví do opozice proti
Duchu Krista. Zemel pro nás Apolo nebo Pavel? Pokud ano, nazvejme se jejich jmény. Byli jsme
poktni jako Metodisté, Baptisé, Presbyteriáni nebo v jiné denominaci? Pokud ano, jsme leny té
které denominace, a mli bychom bt známi pod jejím jménem. Ale jestli e jsme byli poktni jako
jako souást sboru neboli církve, její jedinou oprávnnou Hlavou je Je í , pak jsme, ka d jednotliv,
ástí jeho tla a jeho jméno je jedinm, které je pro nás pijatelné; podle Písma se nazváme „Kristova
církev,“ „Kesané,“ Církev prvorozench“ nebo podobnmi obecnmi jmény. Znovu bychom chtli
pipomenout, e na e kesnaská jednota je vlun na základ Písma. Nemáme ádné vyznání
(vnj í hranice), které by nás spojovalo nebo které by druhm bránilo, aby se k nám pipojili. Bible je
na ím jedinm m ítkem a její uení je na ím jedinm vyznáním. Zárove uznáváme, e biblické
pravdy se nám odhalují postupn, a jsme pipraveni dále na e vyznání (víru – krédo) roz íit nebo
upravit, podle toho, jakého svtla se nám dostane z na eho M ítka.
Jsme ve spoleenství v ech kesan, ve kterch rozpoznáváme Kristova Ducha, a zejména
tch, pro které je Bible jedinm mítkem. Nevy adujeme, aby v ichni mli stejn názor jako my,
abychom je nazvali kesany, proto e uznáváme, e k rstu, jak v milosti, tak i v poznání, dochází
postupn. Ani neoekáváme, e by strá ní na Siónu byli jedinmi, kdo „uvidí tváí v tvá,“ (Iz. 52:8),
dokud nenastane dokonalost a „to, co je ástené, bude odstranno.“ (1 Kor. 13:10)
Kdyby se v ichni kesané dokázali osvobodit od pedepsanch zpsob vyznání, a studovali
Bo í slovo bez pedsudk své denominace , vsledkem by byly pravda, poznání, opravdové
kesanské spoleenství a jednota. Duch Hlavy sboru by prostupoval nespoutanmi údy tla, a
sektáská pcha by zanikla.

Pízemní sm lení ale za nedlouhou dobu pi lo s „praktitj ím“ návrhem. Opt byla
nastolena otázka, zda by to opravdu nebylo nejlep í, vytvoit (na biblickém základ, ovem a
jak jinak!) „seriózní, iniciativní organizaci,“ aby dobré poselství mohlo bt efektivnji
oznamováno. Na tuto otázku odpovídala Strá ná v z bezna 1883:
Otázka: Skuten by nebylo nejlep í, na biblickém základ, vytvoit seriózní, iniciativní
organizaci (nebo sektu), která by byla nejlep ím prostedkem k íení a oznamování pravého dobrého
poselství? Musíme mít spoleenství a spíznnost. V jednot je síla. Bitvu nevyhrávají vojáci
v rojnici, ale ukáznné a soudr né prapory vojska.“
Odpov: Také se domníváme, e by viditelná organizace a pijetí konkrétního názvu napomáhalo ke
zv ení na eho potu, a e bychom v oích svta vzbuzovali vt í respekt. Tlesn lovk sm lí tak,
e viditelná, organizovaná masa, ízená k naplnní vyhlá eného úelu, je více i mén mocenskm
prvkem; proto si lidé tak vysoce vá í rznch organizací, ze kterch jsme, v poslu nosti Pánova
píkazu, vy li. Tlesn lovk u si ale neumí pedstavit, jak by neho mohla dosáhnout skupina lidí,
kteí nejsou sdru eni v ádné rozpoznatelné organizaci. Kdy nás pozorují, vidí pár voják v poli –
„lid pro zvlá tní vlastnictví“ – s prazvlá tními my lenkami a nadjemi, ale sotva hodn zvlá tní
pozornosti.
Akoli pro tlesného lovka je nemo né, aby vidl na i organizaci, proto e nerozpoznává
vci Bo ího Ducha, víme, e ty bude schopen pochopit, e pravá Církev nem e bt zorganizována
efektivnji a podle lep ího poádku, ne jak je tomu nyní. (viz plán na í organizace, jak je pedlo en
v íjnovém vydání, pod titulkem „Ekklesia.“) Apo tol Pavel nabádá ka dého k jednot víry a cíle
(Filip. 3:15,16 – Diaglott.) V ichni, kdo jsou vedeni tím sam m Duchem mohou dospt, a také
dospívají, k poznání té samé pravdy. Jsme posvcováni na ím Velitelem a na e ady, jakkoli nepatrné
nebo odlouené se mohou zdát, jsou navzájem pevn spojené Kristovm Duchem, vírou, nadjí a
láskou. Postupujeme, jak velí Pán, v semknutch praporech a dosahujeme jím vytench cíl. Stále
ale mj na pamti, e Bh není závisl na mno ství vojska (srovnej Soudc 7, jako jeden z píklad).

ijeme s touto organizací, která je z Ducha, a nijak netouíme pipodobovat se svtskm
vzorm, které vidíme kolem sebe. Hmotn svt nevidí a nerozli uje ducha, kter nás spojuje, a my
ochotn sná íme pohanu „lidu pro zvlá tní vlastnictví.“ Znovu a znovu odmítáme jiné jméno ne to,
které piná í est na í Hlav – kesané – a pokraujeme v pesvdení, e mezi tmi, kdo jsou za
kadch okolností vedeni jeho Duchem a píkladem z jeho Slova, neme nastat rozdlení.

Názor, e silná a viditelná organizace by mla bt ádoucím cílem, byl vydavatelem
oznaen za pízemní. Takové uvaování je typické pro „tlesného lovka,“ jen se nechá
omráit poetním vzrstem, a kter obdivuje moc, soustednou ve viditelnch organizacích,
pramenící z jejich vznanch postavení, daného jejich odli ností a soutením. Uvedené
sm lení je rovn typické pro neduchovního lovka, kter „si ale neumí pedstavit, jak by
neho mohla dosáhnout skupina lidí, kteí nejsou sdrueni v ádné rozpoznatelné
organizaci“. Badatelé Bible optovn potvrdili, e jediná organizace, ke které patí, je
duchovní a svt ji nevidí. Nechtjí nikomu imponovat svojí velikostí, silou a efektivností
nebo majetkem i mnostvím budov, které jim nkde patí. Jejich je jednota ducha, nikoli
organizaní jednota. Snaí se druhé osvobodit od závislosti na rznch náboenskch
vyznání víry a od vkládání píli né dvry ve viditelné organizace, které se kolem
jednotlivch kréd utvoily. S správn dovozují, e by bylo nesprávné poadovat takové
jednání po druhch, zatímco by sami jednali opan.
Stráná v z 1. bezna 1979 v lánku „Novodobá teokratická organizace“ zavádjícm
zpsobem citovala z námi rozebírané Stráné ve z února 1884, a snaila se prostednicvím
tchto neestn uplatnnch citát vytvoit dojem, e materiál oti tn v roce 1884
podporoval názor, jen pevládal mezi svdky Jehovovmi v roce 1975. Pov imnme si, jak
slova na stran 16 uvádjí citace tak, aby vznikl prostor pro vsunutí následující my lenky:
Odstavec 16: Kesansk sbor, o kterém jsme mluvili, ván usiloval,, aby se prokázal
hodnmi bt Jehovovovu viditelnou organizací a nástrojem. Proto se oddlil od sektáskch
organizací kesanstva a od svtovch politickch organizací. Ve Stráné vi z února 1884 se
kesansk sbor v tomto ohledu vyjádil:
„Noví tenái ve v ech ástech zem se nás stále ptají“ Jakm jménem se nazváte? Jste
„Rané baptisté? Jste Misijní baptisté? Jste Univerzalisté? Jste Adventisté? Jste Raní metodisté?
Atd, atd. Nkolikrát jsme se ji k tomuto tématu vyjádili, a nkolika slovy bychom nyní chtli ná
názor doplnit.
Nepatíme k ádné pozemské organizaci; a jestlie byste uvedli cel seznam sekt, ekli
bychom ´ne´ ke kadé z nich. Patíme vlun k nebeské organizaci - ´jejich jména jsou zapsána
v nebesích.´ (id. 12:23; Luká 10:20) V ichni svatí, kteí kdy ili, nebo kteí ijí v na í dob, patili
k naí církevní organizaci: v ichni jsme jednou Církví, a Pán neuznává ádnou jinou. Kadá
pozemská organizace, která, teba i v nejmen ím, naru uje jednotu svatch, je v protikladu k Písmu a
k odporuje Pánov vli – aby byli jedno.´ Jan 17:11“

Jak se autor lánku ve Stráné vi z 1. bezna 1979 snaí pouít pro svj úel
pravdiv citát z roku 1884 „Nepatíme k ádné pozemské organizaci?“ Staví jej do takového
svtla, aby se zdálo, e se vztahoval pouze na odlouení od „sektáskch organizací
kesanstva a od svtovch politickch organizací.“ To byla skutenost. Badatelé Bible byli
od nich oddleni; akoli, pro poádek, v pvodním lánku z roku 1884 se vbec o ´politickch
organizacích´nemluví a zmínka o nich jednoznan slouí jako fale ná stopa, která má tenáe
zmást a odvést jeho pozornost od vlastního vznamu uvedeného prohlá ení. Pvodn bylo
zcela jednoznané, e vrok znamenal „nepatíme k ádné pozemské organizaci,“ a slovo
´ádná´ nenechávalo nikoho na pochybách, e má vznam ´ádná na svt, ani ta, ve které by
nás nkteí rádi vidli´. Badatelé Bible jasn uili, e pokud by oni sami vytvoili organizaci,

která by mla své vlastní jméno a organizaní hierarchii moci, pak by pouze vytvoili jednu
z dal í sektásk ch spoleností. Jediná organizace, ke které chtli patit, byla „nebeská
organizace,“ v ní jména len byla zapsána v nebesích.
To je také zejm i z kontextu. Následující odstavce (vynechané autorem z roku 1979)
v lánku z roku 1884 obsahují tyto body:
Jak m jménem má b t trato Církev naz vána? Odpovídáme: Jménem jejího zakladatele a tvrce –
Krista. Církev Je í e Krista nebo Církev Bo í, proto e byla zalo ena Bohem na Skále, kterou je
Kristus; nebo Kesané, proto e pod tímto jménem je lidé pvodn znali. (Skutky 11:26; 26:28; 1
Petra 4:16) Pavel a jeho uedníci nenásledovali uení Kalvína, a proto nemohli b t známí jako
Kalvinisté. Nenásledovali uení Luthera, a proto nemohli b t známí jako Luteráni. Ale následovali
uení a píklad Krista, a proto se nebránili, kdy je nkdo nazval Kesany.
Kdy o tom pem li , nemyslí , e jedin na e pozice poskytuje základ pro jednotu? Nebo
pipusme na chvíli, e v echna lidská kréda, rituály, modlitební kní ky a institucionální jména by
byla zapomenuta, a v ichni kesané by si vy li vstíc jenom v Kristov jménu, a ve v í upímnosti a
vá nosti, pod vedením Bo ího ducha by studovali Jeho slovo a apo tolské spisy: myslí , e by trvalo
dlouho, ne by rozdílné názory v Církvi byly zapomenuty?
...........................................

A ji nás lidé naz vají v elijak, nás to netrápí. My sami nepipou tíme, e bychom mli nést
jiné ne „jedno jméno, které je dáno pod nebem a mezi lidmi“ – jméno Je í e Krista. Nay váme se
prost m „Kesané“ a nestavíme ádn ochrannou ze, která by nás oddlovala od kohokoli, kdo ví
v základní stavební kámen, o nm se zmínil Pavel: „To je ten Kristus, kter podle Písem zemel za
na e híchy,“ a ti, pro které tento základní stavební kámen není dost prostorn , nemají ádné právo
naz vat se kesany.

V e uvedené nem e nikoho nechat na pochybách, e Russell a jeho spoleníci
nevnímali sami sebe jako exkluzívní klub a nepokládali se za jediné vyvolené mezi kesany.
Dsledn odmítali uzkoprs názor, podle kterého by odepírali právo na kesanství jin m
lidem a nebránili jim pijít mezi sebe tím, e by se od nich oddlovali organizaní zdí.
Nebránili se naz vat kesanem ka dého, kdo byl ochoten stavt na základní biblické pravd
„to je ten Kristus, kter podle Písem zemel za na e híchy.“
Tato otevenost je patrná i z jin ch vydání asopisu Strá ná v , ze kter ch jsme ji
také citovali. Jenom pipomenu jejich vstícnost v tomto citátu: „Nevy adujeme, aby v ichni
mli stejn názor jako my, abychom je naz vali kesany, proto e uznáváme, e k rstu, jak
v milosti, tak i v poznání, dochází postupn. (2) Od autora lánku, oti tného ve Strá né v i
v roce 1979, kter v nm uvádl citace z roku 1884, by se b valo dalo rozumn oekávat, e
mu celkov pohled Badatel Bible nebude úpln neznám . Pokud by svému pojednání b val
vnoval více úsilí, mohl by si snadno uvdomit, e jeho lánek je naprosto zavádjící, a
vyznívá zcela opan, ne bylo stanovisko z pvodního pramene.
Od roku 1884 uplynulo 10 let, ale postoj Badatel Bible k vytvoení viditelné
pozemské organizace se nezmnil. Jejich pokraující nepízniv náhled je zcela zejm ve
vydání Strá né v e z 15. záí 1895, kde je pedlo en zcela nezamniteln mi slovy. Autor
zde odpovídá na otázku, jak je nejúinnj í zpsob vedení skupinov ch setkání. Jako jeden
z prvních dvou bod uvádí:
(2) Stezte se „organizace.“ Je naprosto zbytená. V echna pravidla najdete
v Bibli. Nechtjte svazovat svdomí druh ch a nedovolte druh m aby svazovali
va e. Jak rozumíte Bo ímu slovu dnes, tak projevujte víru a bute poslu ni, a
den za dnem pokraujte v rstu v milosti a v poznání a lásce. (3)

Tak jsme zaínali, takoví jsme byli. Jak vbec mohlo dojít k tak nápadné promn,
jejím dsledkem je tém úpln obrat o 180 stup, kter pevládá v dne ní dob? Ron Frye
strávil mnoho „bolestnch let“ v úvahách nad uením spolenosti Strá ná v ohledn
autority. V roce 1980 tento bval krajsk dozorce a svdek Jehovv po období 33 let, zaal
intenzívn bádat nad oprávnností dne ního nároku Spolenosti na naprostou podízenost
jeích len. O svém vzkumu napsal:
Dnes, více ne 100 let od doby Russella, svdkové Jehovovi projevují píkladn smysl pro
organizaci. Organizace je v dy na prvním míst. Slovní spojení „teokratická organizace“ se ve
Strá né v í z 1. bezna 1979 , v lánku „Jehovova vítzná organizace,“ jenom v úvodních 11
odstavcích objevuje patnáctkrát. (4) Hypnotizující opakování tohoto slova je Spoleností pou íváno
pro to, aby si svdkové Jehovovi navykli na my lenku, e je záva nm nedostatkem, pokud u nich
vznikne, ne vylo ená pochyba, ale jenom otázka, ohledn toho, co Spolenost uvádí jako pravdu.
V naprostém protikladu k souasné situaci, Russell a jeho spoleníci se s neskrvanou oteveností
stavli proti jakékoli pozemské organizaci.

Na otázku, co mohlo bt píinou tohoto postoje prvních Russellit, Frye odpovídá:
Russellv antagonizmus vi církvím s dlouhou historií je pochopiteln. Konec konc, byl to
peci jenom, nahlí eno z nábo enské perspektivy, nekonformní individualista. On a jeho malá skupina
následovník nemli ádnou organizaní historii. Proto se, zcela pirozen, sna ili minimalizovat
tento nedostatek tvrzením, e Bh nikdy neml ádnou pozemskou organizaci, ádn monolitní,
z jednoho kusu ulit, kesansk sbor. Ne, Bo í cesta je jiná, ne prostednictvím pozemskch
organizací. Tímto zpsobem Russellovi píznivci ve svch oích mohli sní it nábo enství, která
uritou historii mla, a zárove vysvtlit, pro oni ádnou nedisponují.
Navíc je zcela zejmé, ve spojení s touto konkrétní naukou, e Russell rozhodn nevil, e by
v jeho dob na zemi existovala 1800 let stará, vrná a rozvá ná, organizace otroka – Bo í pozemsk
sdlovací prostedek. Nehledal ho, a ani jím nebyl vyhledáván. On a jeho spoleníci se nestkali
s jinmi organizacemi, a ve skutenosti projevovali pezírav postoj ke v em spoleenstvím.
Rozhodn a nesmiiteln odmítli my lenku, e by od Letnic a do jejich doby na svt existovala
pozemská, viditelná organizace, se kterou by se oni mli ztoto nit, aby mohli pijateln slou it Bohu.
Nicmén dnes, v roce 100 po Russellovi, nástupci Badatel Bible a Charlese Taze Russella
dokazují prav opak. Argumentují, e nelze jinak, ne vzhlí et k viditelné, pozemské organizaci, toti
té, která je propojena s Biblickou a traktátní spoleností Strá ná v . Akoli toto nebyla jejich
vchozí situace, zmna okolností vy adovala také zmnu stanoviska a argumentace svdk
Jehovovch. Nyní nastal as, aby ze v ech sil dokazovali, e organizace je nutná, stejn jako díve ze
v ech sil dokazovali její holou zbytenost.
Posun v postoji k organizaci musel znamenat také posun v postoji k Russellovi. Potkal ho
smutn osud. A na pár píle itostnch poznámek, Russell se v literatue svdk neobjevuje, a je jim
tém neznám. Nikdo svdkm nedoporuuje, aby etli jeho úvahy. Nakladatelství, které zalo il, a
do kterého investoval své prostedky, u desetiletí nevydalo ani jednu z jeho knih.
Jako na dlani se ped námi otevírá píbh mu e, o kterém svdkové Jehovovi a do dne ní
doby tvrdí, e vzkísil uení Je í e a jeho apo tol. Pro, zeptáte se snad, se na shromá dních svdk
Jehovovch, nestudují jeho knihy, teby jenom z historického hlediska? Odpov a zamrazí: vt ina,
mo ná v e, co napsal, by dnes bylo prohlá eno za názor kacív.

Názor Rona Frye má svoji podporu i v situaci, která nastala v dob, kdy Russell je t
il. V této kapitole jsme uvedli jsme adu Russellovch vrok z prních desetiletí jeho
innosti. Kdy je porovnáme s tím, co uvedl v roce 1910, v dob, kdy ji byl uznávanm
„Pastorem“ rozsáhlého mezinárodního hnutí, které za sebou mlo historii tí desítek let, a kdy
se jím psané asopisy etli v tisícovch vydáních v mnoha zemích svta, jenom s obtí emi
zji ujeme, e se jedná o toho samého mu e. Napíklad pipomenme jeho pozdj í vrok,

podle kterého lovk, kter by etl Bibli samotnou, bez pomoci Studií Písem, která obsahují
jeho vklad Bible, ´by upadl do duchovní temnoty bhem dvou let,´ zatímco pokud by Boí
slovo odloil a etl pouze Studie Písem, byl by na konci onch dvou let stále v duchovním
´svtle´. Nebo jeho prohlá ení o marnosti osobního studia Bible, ve kterém studující nehledá
jeho vedení: „Má plné právo se rozhodnout, e chce strávit tdny a roky tímto zpsobem, ale
je nanejv pravdpodobné, e i kdy náhodou nco objeví, stejn to bude patn.“ (5)
Je teba bt objektivní a uznat, e tmto vrokm pedcházely poznámky, které je
vymezovaly, a pro úpln obraz je nutné íst v kontextu tchto kvantifikátor. Nicmén, není
sporu o tom, e Russell zpochyboval schopnost jednotlivce samostatn, bez jeho pomoci,
studovat Boí slovo a dobrat se rozumnch závr, a e publikace spolenosti Stráná v
byly se v í vehemencí pedstavovány jako jedin zdroj Boího svtla a pravdy. Russellv pád
byl smutn a hlubok: ze vzne ench ideál universálního kesanského bratrství v Kristu
k neskromnému, ba a nestoudnému, sektáství.
Bohuel pitom zji ujeme, e se nejednalo o pechodn lapsus, ale o postupn vvoj
v celkovém postoji, jak to dokazuje i materiál oti tn ve Stráné vi o rok díve, ve vydání
z 1. íjna 1909. Russell, zakladatel a vydavatel tohoto asopisu, v té dob ji uznávan
Badateli Bible jako jejich vlun a jedin Pastor, rozebíral Matou e 24:45, a to pedev ím
slova o „tom sluebníkovi“ a jeho „spoluslouících,“ a jak bylo jeho zvykem, psal
v redaktorské, první osob mnoného ísla. Pastor nejprve potvrdil, e ped 14 lety jeden ze
pidruench spoleník v asociaci Stráné ve (podle Stráné ve z 15. ervence 1906 to
byla jeho manelka) aplikoval termín „ten sluebník“ (vztahující se na vrného a rozváného
sluebníka v Jeí ov podobenství) na nj samotného, ale e on, Russell, nijak nehodlal
zsahovat do diskuse, která se na základ toho rozvinula. Nyní by chtl k tomu poznamenat,
e dotyná osoba, která jej s tímto termínem poprvé ztotonila, momentáln tvrdí, e „zatímco
jsme (Russell) toto postavení zaujímali, pi li jsme o n, ztratili jsme ho a je te v rukách
jiného nástupce.“ Russell potom o problému diskutuje, ale iní tak nepímo, v zástupné
form. Nejprve uvádí vroky jeho „pátel,“ následované vyjádením jeho „oponent,“
piem si ponechává prostor pro své pímé poznámky na závr. Své „pátele“ tedy nechává
promlouvat takto:
Na i pátelé trvají na tom, e podle náznak v Písmech, Pán, ke konci vku Evangelia, nebude
pouívat mnoho sdlovacích prostedk pro íení pravdy. Bude pouívat jeden sdlovací prostedek,
a ostatní Panovi vrní budou mít pednost, aby se stali „spolusluebníky“ (spolupracovníky). Trvají
na tom, e fakta spojená s na í dobou n více ne dostaten podporují takové vysvtení. íkají, e
v ichni z nich pijali poznání souasné pravdy pímo z publikací Biblické a traktátní spolenosti
Stráná v, nebo nepímo od tch, kteí ale byli osvíceni tímto sdlovacím prostedkem. V dsledku
toho povaují za pednost spolupracovat jako „spolusluebníci“ v díle Spolenosti a ví, e s takovm
pístupem následují vedení boské prozetelnosti a pokyny z Boího Slova. Domnívají se, e pokud
by jednali jinak, odporovali by boímu slovu, bránili práci na ni a sami sob by u kodili.
............................................
Prohla ují, e podle jejich úsudku, daná fakta nemohou bt vykládána jinak, ne jak jsou nyní ,podle
Pánova slibu, chápána; e v ustanoveném ase, na konci vk, Pán vynese z Pokladnice Milosti,
Moudrosti a Pravdy vci „nové i staré,“ a e v té dob vyvolí jeden zvlá tní sdlovací postedek, skrze
nho v echna zmínná poehnání budou pedloena domácnosti víry – co také naznauje, e i
ostatním bude dána pednost, aby se pidali ke slub jako „spolusluebníci.“ Poukazují na to, e ti,
kteí spolusluebnictví pijali, byli poehnáni a jsou pouíváni pi práci na ni, zatímco odprci upadli,
vzhledem k pravd ve dnech n, a vzhledem ke slub této pravd, do „venkovní temnoty“
nominalizmu.

Je nutno mít na pamti, e Stráná v byla Russellovm asopisem. On ji zaal
vydávat, on kontroloval, co bude publikováno, on rozhodoval o celém jejím obsahu jako
jedin redaktor. (6) asopis byl nositelem jeho my lenek. Ve své poslední vli a závti
uvedl, e i kdy vnuje asopis Biblické traktátní spolenosti Stráná v (její plnou kontrolu
mu zaji ovalo postavení vt inového akcionáe), iní tak „s jasn formulovanm
stanoviskem, e bhem mého ivota budu nadále zastávat plnou kontrolu nad tmito asopisy
a po mé smrti budou spravovány podle mého pání.“ (7) Jestlie tedy mluví o postojích, které
nkdo zastává vi asopisu nebo Spolenosti, nebo jestlie uplatuje termín „sdlovací
prostedek“ na Spolenost nebo asopis, vyjaduje tím, co si ostatní myslí o nm, potamo, co
si on myslí o sob. Kontext uvedeného lánku to ostatn potvrzuje, a skutenost, e on
zastával vluné postavení Pastora, v e jenom umocuje. Ji díve se sob zmioval jako o
„Boím mluvím“ a „zprostedkovateli“ zjevené pravdy. (8) Kdy tedy mluví o „jediném
sdlovacím prostedku,“ jeho prostednictvím lidé (jeho „pátelé“) byli osvíceni, není sporu
o tom, e má na mysli spisy Charlese Taze Russella. Co je ostatn patrné z vroku, e „ i
ostatním bude dána pednost, aby se pidali ke slub jako „spolusluebníci“ s tímto „jedinm
zvlá tním sdlovacím prostedkem,“ kter Pán vybral. (9)
Dal í potvrzení této skutenosti nacházíme v ad prohlá ení, která byla zveejnna ve
Stránch vích v létech po Russellovy smrti. V nich nacházíme naprosto odli n obraz Ch.
T. Russella, ne jak je tendenn, a velmi zkreslen, podán v dne ních Stránch vích.
Stráná v z 1. bezna 1923 cituje Russellv vrok o tom, e nkteí o nm mluví jako o
„vrném a rozváném sluebníkovi,“ zatímco jiní tento termín uplatují na Spolenost.
V asopise poté teme:
Ob vyjádení dopovídají skutenosti, protoe brar Russell byl, v absolutním slova smyslu,
Spoleností. Uroval její vnitní správua smr, kterm se bude ubírat, a na nikoho se v tomto ohledu
nemusel ohlíet, a ani se neohlíel.

Po jeho smrti (16. íjna 1916) byl ve Stráné vi vydán jeho ivotopis, a v nm bylo
uvedeno:
Tisíce tená ví, e Pastor Russell zastával úad „vrného a rozváného sluebníka,“ a e
jeho slavnm ivotním dílem bylo v prav as rozdlovat pokrm domácnosti víry. Jeho skromnost a
pokora mu nedovolili veejn pijmout toto vzne en název, ale v soukromch rozhovorech pipustil,
e se na nj vztahuje. (10)

Vrame se te zpt k vydání Stráné ve z 1. íjna 1909, ve kterém Russell vystupuje
prostednictvím svch „pátel“ a „odprc.“ Svm odprcm,a v tomto pípad odprcm
názoru, e on je „ten sluebník,“ vkládá do úst následující slova:
Na i odprci jsou ve své nepátelské opozici asto zahoklí a jízliví. Tvrdí prav
opak, toti, e vraz „ten sluebník“ by ml bt chápán ve vznamu v ech len Kristovy
církve, a e v tom pípad vraz „jeho spolusluebníci“nedává smysl, protoe se vztahuje na
tu samou tídu zasvcení. Prohla ují, e akoli je pravda, e pijali: své první osvícení o
hodnot Kristovy smrti jako „vkupného pro v echny; a své poátení poznání o „ase
obnovy v ech vcí“; a své první ocenní pro „vy í povolání“; a své poátení pochopení o
parousii a ase n v této dob; a své první pochopení o splnní proroctví v tomto ase n; a
své první porozumní o stavu lovka a jeho vykoupení, smíení s Bohem a jeho obnovení;
e akoli je pravda, e v e zmínné pijali z publikací této Spolenosti, nic to nemní na tom,
e tyto pravdy ji byly díve zveejnny jinde, a usilují tyto prameny najít. Krom toho tvrdí,
e pokud bychom tento biblick ver uplatnili na nás, e bychom tím de facto vyhlásili svoji
neomylnost.

......................................
Nicmén, zatímco tito odprci íkají, e nepopírají, jaká sluba jim byla prokázána, uvádí
rovn, e pokud by vysvtlení Matou e 24:45 bylo správné, pak by se ocitli v situaci, kdy by museli
uplatnit i dal í ást tohoto podobenství, toti „Vskutku íkám vám, e ho uiní pánem nad v ím svm
majetkem.“ Takové dal í uplatnní by ov em znamenalo, e jak „spolusluebníci“, tak „domácnost
víry“ v zásad nemohou oekávat, e by svj duchovní pokrm mohli dostat od nkoho jiného nebo
odnkud jinud, ne d „toho sluebníka“. To je princip, kterému odporují, a proto odporují v celé
záleitosti.

Bude uitené si pov imnout, e tehdej í „odprci“ zastávali pesn tent názor,
kter dne í spolenost Stráná v prosazuje – e pojem „vrn a rozván sluebník“ má bt
chápán tak, e se vztahuje na „v echny leny Kristovy církve, a nikoli na jednoho lovka.
Ale vrame se zpt k pvodnímu sporu. Názor „odprc“ byl, e chápat Russella jako „toho
sluebníka“ a nazvat ostatní z tée tídy „spolusluebníky“ „nedává smysl,“ protoe vichni
byli souástí „toho sluebníka“. Zeteln si uvdomovali, jaké nebezpeí spoívá v tom, kdy
je kdokoli z lidí vyzdvien jako jedin sdlovací prostedek pravdy a porozumní. Pro
Russella jejich pochyby o jeho jedineném vztahu k Bohu, daného jeho postavením, v nm
zastával pozici „toho sluebníka“ a „sdlovacího prostedku,“ znamenaly, e zaujali
„nepátelské postavení a jsou zahoklí a jízliví.“ tená a sám posoudí, zda volba jazyka,
jím jsou astováni dne ní disidenti v adách Stráné ve, je podobností ist náhodnou.
Ve své knize Bosk plán vk z roku 1886, tedy 23 let ped rokem 1909, o nm
mluvíme, Russell napsal, e vvoj hierarchické organizace má své koeny „ v nepatiné úct
k uení omylnch lidí.“
Postupn do lo ke vzniku zvlá tní tídy duchovenstva, její lenové povaovali sebe sama, a
byli druhmi povaováni, za náleité prvodce vírou a vlastním náboenskm ivotem. Boí slovo
bylo odsunuto stranou. Papeská kurie vznikla jako dsledek nepatiné úcty k uení omylnch lidí,
zatímco neomylné Boí slovo bylo zanedbáno. Jak závan pochybená a niemná byla cesta, která
nedbala na pravdu. Není tajemstvím, e jak církev, tak cel civilizovan svt, byli tém ubiti tímto
systémem, kter vedl k uctívání tradic a rznch vyznání víry.

Rozdíl? 23 let. Kdy nkdo v roce 1909 Russellovi nevyjádí plnou podporu v
názoru, e jeho dílo pedstavuje „jedinen, zvlá tní sdlovací prostedek,“ dokazuje ze v ech
sil, e jeho spisy mají punc velké dleitosti, ba e jsou dokonce ivotn dleité. A vede své
„pátele“ k tomu, aby o jeho publikacích vyznali:
Tito pátelé zdrazují, e jejich ddové a otcové, i oni sami, po celé generace pravideln
chodili na biblické kursy a jiná studia, ani by jim to njak prosplo, a dokud jim Pán, prostednictvím
Spolenosti, neposlal do rukou „Klíe k Bibli.“ Zdrazují, e nechat bez váného pov imnutí
Pánovo vedení, a nedbat pi svém studiu na uitele poslaného Pánem, by znamenalo nectít Pána, kter
jej poslal na pomoc a odmítnout Pánovu tdrou ruku; jedinm vsledkem, ke kterému by toto chování
vedlo, by byla postupná ztráta svtla – a k tomu úmrn závaná i ztráta svatého Ducha, Ducha
pravdy, s následnm návratem do „venkovní tmy,“ ve které se nachází svt a nominální církev, ze
kterého, a ze které, jsme byli vychváceni pravdou. Pátelé nemají pochybností o tom, e takové
jednání by bylo podobné svini, která se válí zpt ve svém blát, a psu, kter se vrátil ke svému
zvratku. Jak to teme u apo tola. Pátelé také prohla ují, e pokud by se nkdo vydal touto cestou,
pro n osobn by to znamenalo, e by se o takovém lovku museli domnívat, e si jenom málo váí
svého povolání ze tmy do podivuhodného svtla, a e nedoceuje „jasnou jitní hvzdu,“ kterou Pán
zaslíbil jako pedzvst slavného úsvitu nového poádku. – 2 Petra 1:19-21
Pátelé dále chovají pevné pesvdení, e jednotlivé knihy ze série Úsvit milénia – Studie
Písem jsou svojí podstatou vlastn samotnou Biblí v uspoádané, systematické form; a e to byla

práv tato systematizace Bible, která je pivedla do jejich souasného stavu osvícení a radosti ve
svatém Duchu. Neváhají prohlásit, e se asto vydává za biblické studium, kdy nkdo zápasí
s textem a hloubá, a domnívá se, vzhledem k vcem v Bibli vsledn neuvedenm, a e oni se neho
takového obávají, a velmi tou í, aby zstali blízko Pána a poselství, o kterém ví, e jim Pán poslal.
Na tomto základ pátelé dávají pednost studiu Bible osvíceni a vedeni „Studiem Berojskch,“ a
„Studiemi Písem,“ a oekávají, e tyto zdroje je nadále budou osvcovat a vést zvolenm smrem,
místo aby oekávali, e by se jim dostalo zvlá tního zjevení odjinud, a ji by oni vzali v echen svj
rozum do hrsti, nebo by erpali z mnoha jinch zdroj. (11)

Je tém nemo né pehlédnout, e úlohou „pátel“ je zdraznit, jak zcela
neplodné bylo studium Bible, o které se sna ili oni i jejich pedkové, a to a do okam iku,
kdy se objevily publikace spolenosti Strá ná v . Jak je patrno, Bo í svat Duch na n bu
vbec nepsobil, nebo jeho psobení bylo neúinné, a tak jim, pípadn jejich otcm,
neposkytl pomoc, kterou potebovali. Lhostejno, e vzná eli k Bohu prosebné ádosti,
generace za generací. Bh neodpovídal, proto e je t nenastal ustanoven as, ve kterém se
ml objevit Jeho vyvolen „sdlovací prostedek.“ Stojí rovn za pov imnutí, e Russell
nechává své „pátele,“ aby vyjádili my lenku, podle které „nechat bez vá ného pov imnutí
Pánovo vedení, a nedbat pi svém studiu na u itele poslaného Pánem, by znamenalo nectít
Pána, kter jej poslal na pomoc a odmítnout Pánovu t drou ruku; jedinm vsledkem, ke
kterému by toto chování vedlo, by byla postupná ztráta svtla – a k tomu úmrn záva ná i
ztráta svatého Ducha, Ducha pravdy, s následnm návratem do „venkovní tmy.“ Takového
spisování jsme se nakonec dokali z pera mu e, kter nkolik desítek let pedtím prohlásil, e
„nepatiná úcta k uení omylnch lidí,“ byla píinou,která vedla k hierarchii a zotroení
vících!
V závrené fázi lánku Russell opou tí literární prostedek duelu „pátel“ a
„odprc,“ a pechází k pímému vyjádení svch my lenek. tenái by se chtlo pochválit
jej za poátení vzvy k tomu, abychom se vyhbali hádkám a ostouzení, a za to, e naléhá,
abychom rozpoznali dle itost „mírnosti“ a „pokory.“ Nicmén, jedním a tím samm
dechem oznauje ka dého, kdo neuznává za biblicky podlo ené, e by on a jeho asopisy
byly Bo ím jedinm sdlovacím prostedkem, za „nevrného spoluslu ebníka,“
„vychytralého,“ „svárlivého,“ jakoby naokovaného ílenstvím a satanskou vzteklinou.“
V ichni, kdo se rozhodnou dále nepokraovat se spoleností Strá ná v , jsou popsáni jako
„propadlí sítem.“ Pravda, vybízí nás k tomu, abychom byli shovívaví k lidem, kteí náhle
„oslepli,“ ale sám o tchto disidentech mluví jako o „tch, kteí jsou v této hodin poku ení
srá eni ípy nepítele, proto e jsou, z Bo ího stanoviska, nehodni Jeho nezbytné podpory.“ Je
nad slunce jasnj í, e v jeho mysli bt pokorn, mírn a vzdlavateln vy aduje, aby lovk
ve v í poní enosti uznal, e Kristus vyvolil jenom jednoho jediného a zvlá tního
„slu ebníka,“ jeden jedin a zvlá tní sdlovací prostedek, a rovn pokorn pijal spisy
tohoto „slu ebníka“ jako zdroj, kter, ohledn poznání Boha, iroko daleko nemá, a ani
nem e mít, konkurenci.
Pi tení lánku jsem si siln uvdomoval, e bez ohledu na intenzitu víry, nebo snad
nkdy práv proto, uva ování lidské mysli m e bt a neuviteln zdeformované. Jak jinak
vysvtlit, e by lovk mohl sám sebe i své spisy tak chválit, pikládat jim obrovsk, ivotn
dle it vznam, obhajovat sebou samotnm vyhlá ené postavení zvlá tního, jedineného,
dosud nevídaného a ji nikdy neopakovatelného Bo ího prostedníka, a vzáptí obvinit
z nedostatku pokory, mírnosti a vzdlavatelnosti ka dého, kdo si o tom v em dovolí
pochybovat? Nemohu ne na takové jednání nahlí et jako na druh du evní choroby, infekci,
vyvolanou psobením sebestednosti, která v dy vzniká tam, kde se vytvoí prostedí
obt kané dle itostí a mocí jedné osoby. Ani jeden z nás není vi tomuto ílenství imunní.
Jsme proti nmu chránni, pokud stále, vdom, dsledn uznáváme, e ka dé vedení je
Kristovo, a e jakkoli dle it m e bt ná vztah s Bohem, vztah jinch lidí k nmu m e

nabt minimáln stejného vznamu. Jsme chránni tak dlouho, dokud uznáváme, e ped
Bohem jsou si v ichni lidé rovni.
Zbvá ji jen porovnat tuto ást djin svdk Jehovovch, vetn prohlá ení, která
bhem této doby byla uveejnna, s vroky Ignácia, Cypriána a ostatních ranch církevních
pedstavitel, kteí usilovali o prohloubení závislosti a oddanosti vících k biskupm, neboli
Bohem oznaenm nábo enskm uitelm. Tu si uvdomujeme mrazivou podobnost: ti,
kteí hbit nesouhlasí s lidskm faktorem, jsou naknuti ze „zneuctívání Pána,“ a hrozivé
dsledky jsou pedlo eny v em, kdo kladou otázky ohledn privilegovaného postavení, které
jmenování samotnm Pánem znamená. Lightfoot uvedl, e se biskup stal“nepostradatelnm
sdlovacím prostedkem Bo í milosti.“ V Russellov pípad pozorujeme mu e, kter sám
sebe pedstavuje jako „jedinen a zvlá tní sdlovací prostedek“ Bo í, skrze nho ostatní
mohou obdr et opravdové porozumní a vedení. Podobnost je zejmá.
Staletí stará historická pravda, podle které znovu a znovu dochází k pehnanému
pikládání dle itosti smrtelnému lovku, a v dsledku toho je mu pidlena neoprávnná
autorita, se opt opakovala. Tato ne astná sitauce se vzáptí mla je t více vyhrotit.

Centralizaní proces nabírá na intenzit
Po Russellov smrti v roce 1916 následovalo období nejistoty. Naprost krach dmysln
vybudovaného, navzájem asov propojeného systému vkladu proroctví, které oznamoval,
(podle jeho vkladu se proroctví zaalo naplovat v roce 1874 a mlo vyvrcholit v roce 1914)
vedl ke zmatku a vyvolal mnohé nepíjemné otázky. (13)
Jeho nástupce, Joseph. F. Rutherord, se musel s touto situací vyrovnat. Také on byl
vystaven zkou ce, ve které bylo otázkou, jak obstojí vzne né ideály, se ktermi hnutí pvodn
zaínalo.
Kniha Krize svdomí podrobn dokládá, jaké prostedky Rutherford zvolil, kdy
znovu zavádl poádek do svch ad. Mezi n patila halasná, dogmatická obhajoba
tradiních nauk Spolenosti, skryté zastra ování namíené na ka dého, kdo by pochyboval o
absolutní správnosti asovch proroctví, a ji tch nedávno minulch nebo práv
deklamovanch, záplava kategorické terminologie, ve které zdomácnla slova jako
„nepopirateln,“ „s demonstrativní jistotou,“ „správn nade v echnu pochybnost,“ „bo ského
pvodu a bo sky potvrzen,“ „píli dokonal, ne aby to byla náhoda nebo lidsk vmysl.“
V echny uvedené termíny se pitom vztahovaly na asová proroctví, která dnes ji dávno
upadla v zapomnní. Tato metoda ale nemla ádoucí úinek, jak dokládají údaje, podle
kterch vt ina pvodních, pedválench len s hnutím v této dob peru ila kontakt.
Rutherford navíc pilil olej do ohn tím, e trval na tom, aby mu, jako novému
prezidentovi spolenosti Strá ná v , nále ela stejná autorita, kterou ped ním vládl Russell.
Problém ov em spoíval v tom, e ani nebyl zakladatelem Spolenosti, a ani v ní nezastával
postavení vt inového akcionáe, na rozdíl od jeho pedchdce, a proto ve vboru editel
do lo k vá nému stetu. Rutherford nejprve propustil tyi editele, kteí se vzpírali jeho
absolutní moci, a je t pozdji rozpustil cel redakní vbor, kter byl jmenován Russellem.
Tak potlail ka d odpor a v ústedí Spolenosti zaujal postavení autoritativního monarchy.
Akoli prezident nyní zcela ovádal Spolenost (akciovou spolenost Strá ná v ) jako
takovou, a v echen ti tn materiál, kter vydávala, jeho kontrolní pravomoc konila u jejích
bran. V dob, kdy byl prezidentem Charles Taze Russell, akciová spolenost Strá ná v byla
chápána pouze jako nástroj, kter byl pou íván k íení jeho poselství. Ani Spolenost, ani
ádn z jejích úedník, nevykonávali, by sebemen í, administrativní kontrolu nad sbory
neboli „ekléziemi,“ které v reakci na poselství vznikaly. Pokud k njaké kontrole vbec

docházelo, pak byla pedev ím, a v zásad, pesvdovací povahy. Za souasnch okolností
ale kladení drazu na trplivé pesvdování pestalo bt pova ováno za dostaující a zaalo
bt prb n nahrazováno donucovacími metodami. Cílem se stalo zachování jednoty,
pípadn její vynucení, a proces, kter se v tomto období odehrál, byl vrnou kopií
sousteování autority a kontroly, ke kterm pedtím do lo v kesanství.
Jak uvádí kniha Spolenosti „Svdkové Jehovovi v Bo ím pedsevzetí,“ v roce 1919,
pouhé dva roky po nástupu Rutherforda do pedsednictví, byly sbory vyzvány, aby se
„zaregistrovaly jako slu ební organizace u Spolenosti,“ piem jim bylo dáno na vdomí, e
vzáptí po jejich registraci brooklynské ústedí jmenuje jednoho z bratr ve sboru jako
zástupce Spolenosti, a ten bude nazván „editel.“ Zmínná kniha k tomu na stran 95
dodává:
Vznam tohoto jmenování spoíval v tom, e tak vbec poprvé do lo k odebrání autority
sborm, která jim nále ela na základ demokratickch voleb, jimi byli do úad voleni sboroví star í,
a od této chvíle vedení zaalo spadat vlun pod mezinárodní dohled Spolenosti. Pravda, vedení
je t nebylo úplné, ale viditelná teokratická organizace má svj poátek v této úprav.

První krok na cest ke ztrát svobody byl uinn.
Krátce nato se Rutherford zaal je t více vzdalovat pozici, kterou Strá ná v
zastávala v pedcházejících desetiletích. Jeho innost nabrala smr, kter Russell kdysi oste
napadl jako projev „tlesného sm lení“: ´vytvoení viditelné, pozemské, pevn propojené,
centralizované organizace´. Pouh rok po vytvoení pozice „editele,“ do lo k dal ímu
posunu. Opt citujeme z knihy Spolenosti: (15)
Rok 1920 pinesl do sbor je t hlub í v típení odpovdnosti za kázání. Ka d, kdo se
úastnil svdecké práce, byl povinen odevzdávat o této innosti tdenní zprávu.

Tímto zpsobem byla mysl lidí, spojench se Spoleností, utváena k pijmutí
podízeného postavení a kontroly, proto e za normálních okolností podáváme zprávu bu
na emu nadízenému nebo alespo nkomu, komu se cítíme bt njak zavázáni.
V prvním století bylo dobré poselství oznamováno po celé ímské í i a pijaly je tisíce
lidí. Apo tol Pavel, kter kázal lidem v mnoha národech, nikdy ani na okam ik nepiítal
íení dobré zprávy lidské organizaci. Ba práv naopak. Uznává: „ani ten, kdo sází není nic,
ani ten, kdo zalévá, ale Bh, kter dává vzrst.“ (16) Ponkud podobnm zpsobem i první
prezident spolenosti Strá n v pipou tl, e by bylo projevem tlesného sm lení, pokud
by se nkdo domníval, e viditelná organizace lidí je schopná „neho poádného dosáhnout“.
V protikladu k tomu se dá íci, e Ruherfordv draz na organizaci perstal a
v posedlost. V roce 1922 Strá ná v uvedla:
Úinnost, se kterou svdectví musí bt vydáno, zcela nevyhnuteln závisí pevá n na
organizovaném úsilí, které ve slu  bude vyvinuto. (17)

Tato vta znovu zaznívá o 64 let pozdji. Strá ná v z 1. ervna 1986 na stran 25
charakterizuje dílo svdk Jehovovch v roce 1985:
Tohoto díla by nikdy nemohlo bt dosa eno bez organizace...... Mohli toho dosáhnout pouze
proto, e byli efektivn zorganizováni do tém 50 000 sbor, z nich ka d spadá pod viditelné ízení
vedoucího sboru.

Moc svatého Ducha jakoby upadla v zapomnní, nahra ena ´efektivním
organizováním´ (a mu i – ídícími organizátory), bez kterého by úspch nebyl mo n.
Napadá nás, co se to jenom stalo, e si kesané v prvním století neuvdomovali
´nemo nost´uspt v kázání po celé ímské í i, ani by pedtím vybudovali viditelné
pozemské ústedí, ze kterého by se jejich innost odvíjela? Ve skutenosti, ani v jedné ze
zpráv, které jsou v Písmu podány o íení evangelia a jeho pijetí mnoha tisíci lidmi, není ani
jota o tom, e by se tak stalo v dsledku organizaní briliance. Pozdji v této knize,
v kapitolách 6 a 7, bude pedlo en názor, e klíovm faktorem k úspchu dobrého poselství
byl prav opak organizovanosti, toti spontánost, neformálnost a naprostá absence jakékoli
naprogramované, dozorované innosti.

Teokracie – vláda Boha seshora dol
V prbhu následujícího desetiletí Rutherfor pokraoval v upevování moci Spolenosti (a
proto e byl jejím prezidentem, zárove i svého postavení). V roce 1931 osobn pro
organizaci vybral oznaení „svdkové Jehovovi.“ V roce 1932 odstranil rady star ích, které
do té doby stále je t byly voleny jednotlivmi sbory. V prohlá ení k této zmn uvedl, e
sborové uspoádání, podle kterého jsou rady star ích voleny leny sboru „není v souladu se
zásadami velkého Teokrata, kter ve své svatyni vládne seshora dol.“ Od tohoto okam iku
sbory pouze navrhovaly takzvaného „editele slu by,“ kter musel bt schválen vkonnm
úedníkem Spolenosti nebo jejím mana erem. (18)
V roce 1938 byly sbory na celém svt vyzvány, aby pijaly rezoluci, kterou dávají
v echna práva brooklynskému ústedí k tomu, e v ichni, kdo budou zastávat jakékoli
odpovdné postavení v kterémkoli sboru na svt, musí do tohoto postavení bt jmenováni
tímto ústedím. Tím byl v praxi zavr en proces vzniku Teokracie neboli Bohovlády.
Soustední moci a autority bylo dota eno do konce. Bh nyní mohl konen zaít vládnout,
vládnout seshora dol – ale je t pedtím, ne se jeho rozhodutí opravdu dostalo a dol,
musilo si poka dé zaskoit na slovíko do Brooklynu. Co kdysi nábo enskm vdcm
minulosti trvalo pes dv staletí, organizace Strá ná v dokázala za pouhch padesát let.
Odobn jako podmínky v kesanství v boulivch desetiletích po smrti apo tol, také
pro Strá nou v boulivá doba po smrti jejího zakladatele, která se odrazila v nejrznj ích
pnutích a následné touze po jednot a poádku, poskytla ospravedlnní pro urychlenou
centralizaci autority a následnou podízenost jednotlivce této moci. V ichni byli opakovan,
vyzváni, aby se podídili Teokratickému poádku, co , jinmi slovy, znamenalo, e se mají
podídit pokynm z ústedí, jako by to byly pokyny od Boha. Rozhodnutí prezidenta
spolenosti Strá ná v odstranit rady star ích a místo nich nastolit Teokratick poádek byly
pozdji vykládány jako naplnní Danielova proroctví o „vyi tní svatyn“ po 2300 dnech.
Nové vklady Bible a nová uení organizace byly pedkládány jako „záblesky svtla,“ které
vycházely z Bo ího chrámu, jak jej ve Zjevení popisuje apo tol Jan. (19) Mimochodem,
v literatue Spolenosti autoi nazvali sebe sama a své nejvrnj í termínem „tída svatyn,“
– jak píhodné pro ty, kteí se „posadili v chrámu (svatyni) Boha!“
Kdy tuto dobu hodnotíme z dne ního nadhledu, zeteln se zdá, e se tehdy ve
Spolenosti Strá ná v zaíná objevovat „lovk bezzákonosti,“ se v emi jeho
charakteristickmi rysy, které byly patrné v okolních nábo enstvích, malch i velkch.

Organizace nezbytná pro záchranu ivota

První vydání Strá né v e uznávaly, e lidé soustední kolem tohoto asopisu nejsou
jedinmi kesany na svt, a e nejsou skupinou soustednou v njaké lidské organizaci,
která by od ostatních lidí byla oddlena vysokou zdí, s úzkou bránou mnoha závor. Záchrana
nijak nezávisela na lenství v lidské organizaci, ale na hloubce víry. Doba soudce
Rutherforda, v naprostém protikladu k tomuto pvodnímu pístupu, pinesla stále vt í a vt í
draz na viditelnou organizaci a její dle itost pi záchran ivota. Svt se najednou rozdlil
na dva tábory, a tyto tábory vytváely dv v epohlcující organizace. Jak vysvtluje kniha
„Nepátelé,“ publikovaná v roce 1937, strana 72 (pokud jste Bibli studovali se svdky,
porozumíte tomu, pro jako detail uvádím, e tato kniha byla první knihou, která m do studia
víry svdk uvádla):
Na svt existují dv obrovské, protichdné organizace, to jest: organizace V emohoucího
Boha, která je naprosto spravedlivá, istá a pravdivá, a organizace ábla, fale ného napodobitele,
vystupujícího v bo í podob, která je nesvatá, zka ená a skrz naskrz pokivená. Lidé na zemi jsou
poddaní bu jedné nebo druhé organizace.

V pípad len kesanskch sbor v té dob se nejednalo ani tak o vlastní pohled na
svt, jak jim byl pedlo en, jako o jeho uplatnní, které na n mlo zásadní donucovací vliv.
Postoj, kter byl prosazován, je nutil k pijetí názoru, e lovk se m e t it z Boího vedení
pouze za jednoho pedpokladu: e se podídí vedení, které pichází prostednictvím viditelné
organizace (s ústedím v Brooklynu), proto e v e mimo tuto organizaci je polapeno v sítích
satanovy organizace. Svdkové Jehovovi to tak vnímali a jako v ichni, i já jsem to tak
pocioval.
Lidé, kteí se nacházeli mimo organizaci svdk Jehovovch, a nebyli ochotni
pijmout tvrzení organizace o Kristov neviditelné pítomnosti od roku 1914 a jiné nauky,
spojené s tímto datem, byli odsouzeni jako ti, kteí vzdorují slovu samotného Boha. Jakkoli
jejich ivot mohl svdit o ivé kesanské víe a nadji, skutenost, e nepijali uení
organizace, vedlo k automatickému závru o jejich „neochot podídit se Bohu.“ (20)
V letech 1922 a 1928 probhla série sedmi sjezd svdk Jehovovch, na kerch bylo pijato
sedm rezolucí. Tyto rezoluce byly vylo eny jako naplnní bo ského proroctví o sedmi
trubkách ze Zjevení 8 a 9. Krom jiného, tyto rezoluce opakovan odsuzovaly Spolenost
národ, mezinárodní obchod a nábo enství. Jejich hlavním námtem byl ale spor o to, kdo
odmítne, a kdo pijme, vroky a nároky Spolenosti v souvislosti s rokem 1914. (21)
Uveme nkterá prohlá ení v bro urce Rozdlování lidí (s. 61-63), která jsou typická pro
stanovisko k ne-svdkm, jen bylo prezentováno ve zmínnch rezolucích:
Tm, kteí milují Jehovu, byly na tajnch místech Nejvy ího zjeveny jisté pravdy, které nyní
musíme hlásat v em národm. (Matou 10:27) Mezi tyto zjevené pravdy patí: e Jehova je prav
Bh; e Je í je jeho pomazan král, kter je právoplatnm vládcem zem; e se v roce 1918 ujal
vlády, a jeho prvním inem bylo vyho tní satana z nebeskch míst; e roce 1918 zaal shroma ovat
své vrné do jednolité skupiny a oznámil jim, e satan na zemi vybudoval mocnou organizaci
sestávající z nábo enství, politiky a obchodu; e zakrátko bude vybojována bitva armagedonská; e
satan, kter ví, jak málo asu má, nyní zvlá  lidstvo su uje; e za úelem plného ospravedlnní
bo ího svatého jména a záchrany jeho lidu, bitva armagedonská vyvrcholí naprostou zkázou satanovy
organizace, vetn v ech národ lidstva; e navzdory velkého odporu, tuto zprávu neboli svdectví se
musí dozvdt v ichni lidé; a e toto upozornní není mínno jako hrozba, ale jako slavnostní
varování, které ti, kdo jej sly í, mohou bu pijmout, nebo zamítnout; ber jak ber.
...................................................
Ka d, kdo je na satanov stran a odporuje Jehovov pravd, zeme; ti, kdo slou í Jehovovi
budou ít nav dy a budou ho poslouchat a ctít jeho svaté jméno.

Pijmout tyto nauky, mezi nimi jednou z nejvznamnjích ástí bylo proroctví
vztahující se k roku 1914, bylo totoné s pijetím organizace, která jménem Boha mluví, tedy
brooklynské Spolenosti stráná v, a takové pijetí se také zárove znamenalo podízenost
Teokratickému poádku. Nezapomeme: z hlediska svdk existovaly pouze dva tábory, dva
svty, dv organizace - satanova a Boí. Nebylo jiné cesty, jak bylo lze uniknout zniení, ne
oddlit se od satanovy organizace, do které patilo 99.9 % lidí, a zaadit se do Boí
organizace, tvoené zástupem 100 000 svdk Jehovovch, pedstavujících asi 0.006% lidí.
Takov byl vbr. Ber jak ber. A kdy si zvolí patn, zeme. My jsme t varovali.
lánek nazvan „Spravedlivé poadavky“ byl otitn Stráné vi z 1. ervence
1943. Akoli to bylo ji po Rutherfordov smrti, jeho obsah (s.204-206) dokumentuje postoj
naprosté podízenosti organizaci a ozejmuje, jak hluboce byla tímto postojem zasaena mysl
svdk Jehovovch, kteí byli s organizací v dob jeho prezidenství spojeni. Ze lánku je
rovn patrné, s jakou pímosti i rovnou nestydatostí orgnizace ádala vechny kolem, aby
poloili rovnítko mezi slova její a slovo Boí. Na ukázku uvádím nkolik citací:
Kadá organizace svm lenm vydává specifické pokyny. V minulosti Bh svm
sluebníkm sdloval „organizaní naízení“ prostednictvím svého ústedního zástupce
neboli sdlovacího prostedku. Kad radostn pijal svojí úlohu a vrn ji vykonával.
Apotol píe, e dnes k nám Jehova mluví prostednictvím Syna. (id. 1:1,2) Jeho
Syn se vrátil jako král; piel do svého chrámu. Jmenoval svého „vrného a rozváného
sluebníka,“ kter je jeho viditelnm mluvím, a íká tm, kteí mají pednost zastupovat ho
na zemi: „Toto poselství o Boím království bude kázáno na svdectví vem národm.“ (Mat.
24:14)
...............................
Vyjádení Boí vle, nejprve skrze slovo jeho Krále, a potom skrze na zemi ustanoveného
zástupce, je zákonem neboli naízením, pro jednání „vrného a rozváného sluebníka,“ a pro
jejich souasné spoleníky dobré vle, kteí budou vn ít na zemi v Novém svt. Pán pro
nás dále uvádí podrobnosti organizaních naízení, a iní je pouitelnjími prostednictvím
„vrného a rozváného sluebníka.“ To On íká: „ádn pidlme pole, tento svt, zvlátním
prkopníkm, pravidelnm prkopníkm a místním sborm svdk Jehovovch, tak aby
kad ve svém území mohl vydávat dostatené svdectví, a ureme kadému jeho díl
odpovdnosti, kterou ponese ve svém pracovním pidlení pro blaho Nového svta. To On
íká, e poadavkem pro zvlátní prkopníky je msín slouit 175 hodin a vykonat 50
optovnch návtv, protoe tímto zpsobem mohou získat dostaten poet studií; a
pravidelnm prkopníkm íká, e pro n je vhodné slouit 150 hodin, a pitom vykonat tolik
návtv, a zahájit tolik studií, jak to bude moné. A sborovm zvstovatelm íká: „Pro
kadého sborového zvstovatele ustanovme kvótu 60 hodin, 12 optovnch návtv a
nejmén jednoho tdenního studia.“ Tyto pokyny dostáváme od Pána skrze jím ustanoveného
zástupce, a tak víme, co máme dlat; a opravdu, pro ty, kteí milují Pána a nechají se vést jeho
radami, jsou tyto sluební poadavky rozumné. Pán vyjádil svoji vli, a nyní by ml ustat
kad spor. Tyto poadavky jsou pro vae dobro; jejich posluností se prokazujete jako vrní
a chválíte Pánovo jméno.
Tato naízení od Pána jsou vydávána jak pro jednotlivce, tak i pro sbory. Tém
kad, kdo se zasvtil Pánu, uznává, e sbor vyaduje organizaci, mají-li se v nm vci dít
ádn. Vichni brati ale dostaten neoceují, e i oni, aby mohli dobe plnit svj díl
odpovdnosti jako jednotlivci, potebují organizaci stejnm zpsobem, jako ji potebuje sbor.
Pro znázornní: Vichni uznávají, e kad sbor by ml ve slub pracovat na vymezeném

území, ale ne v ichni si myslí, e by kad jednotliv ml mít pidlenu ást z tohoto území.
Pokud by zvstovatel dospl k po etilému závru, e me pijateln slouit Pánovi, ani by
ml osobní pidlení, bylo by to podobné, jako kdyby si sbor po etile myslel, e me
pijateln slouit Pánovi, ani by mu pro slubu bylo pidleno sborové území. Sbor má
povinnost slouit a systematicky pracovat dm od domu, vracet se na optovné náv tvy, vést
studia s knihami Spolenosti, slouit s asopisy, a celkov pomáhat lidem dobré vle. Sboru
je pidleno msto a jeho okolí, kde se bude slouit. Byl by vrcholem hlouposti, kdyby
sboroví zvstovatelé opustili msto, které jim bylo sveno, a a vydali se do jiného, 20 mil
vzdáleného msta, které je pidleno jinému sboru, a tam najednou zaali slouit. Kad
inteligentní lovk musí piznat, e takov in by byl nejenom bláznovstvím, ale je t ním
hor ím, toti nevrností vi Pánu. Tyto samé zásady se vztahují na kadého zvstovatele,
kter odmítá pijmout svj díl odpovdnosti za jemu osobn pidlené území, a kter pípadn
také odmítá, aby toto území bylo co nejblíe k jeho bydli ti. ím dále bude území od místa,
kde bydlí, tím mén asu bude moci vnovat tomuto pidlení, a tím obtínj í pro nj bude,
aby zájmm v tomto území byla vnována náleitá pozornost. V dsledku, toto mrhání asem
a energií vyjaduje míru nevry na emu Pánu.
Nastal as, kdy kad ped Pánem musí pln nést svj vlastní náklad. Pán nás dnes
více ne dostaten zásobil novmi knihami a brourami s otázkami a odpovmi, které
obsahují vyerpávající pokyny pro ádné vedení studia a dal í instrukce. Absolutn nikdo, a
se jedná o mue nebo enu, nebude omluven, pokud bude tvrdit, e neme pijmout jemu
osobn pidlenou ást uzemí, a pevzít za n plnou odpovdnost. Ti, kdo opravdu milují
Pána a jsou bojovníky za Nov svt, se nebudou pokou et o ádné vmluvy nebo záminky,
ale usly í slovo Pána, kdy íká: Udlejme to tak, a práv tak, a vdy budou mít na mysli, e
vraz „udlejme,“ zahrnuje Pána, kter s nimi bude pi kadém jejich konání. – Matou 18:20
Pán nám dnes skrze „vrného a rozváného sluebníka“ jasn uruje: „Propracujme
na e obvody tyikrát za est msíc.“ To je ode dne ka na ím organizaním vnosem, kter
pro nás má stejn závaznou platnost, jako kdy Pán mluvil s Logem a ekl mu: „Uime
lovka k na emu obrazu.“ Je na í povinností pijmout tento dal í píkaz a podídit se mu.
Moná, e se najde nkdo, kdo namítne: „Te je jiná situace. Logos mohl vykonat, co mu
Pán pikázal. Ale v na em pípad propracovat obvod tyikrát za est msíc nepipadá
v úvahu. Za est msíc se nám dosud podailo v echny obejít jenom jednou, maximáln
dvakrát. Toho nelze dosáhnout.“ V ichni jsme ji tento argument sly eli mnohokrát pedtím.
A kdyby to byl pravdiv argument, tak by to opravdu bylo velmi patné, a skuten by to
naznaovalo, e Pán po nás chce nco, co není v na ich silách. Dti Izraele poslední den
pochodovali kolem Jericha sedmkrát.
Území, které dnes projdeme jednou nebo dvakrát za est msíc, bychom velmi
snadno mohli propracovat tyikrát a estkrát za tu samou dobu, kdyby kad bral ván
svoji odpovdnost vi Království. To není teorie, to jsou prostá fakta zaloená na íselnch
údajích shromádnch ze sluby sbor za posledních est msíc.
...................................
Docílíme toho tím, e omezíme as a úsilí, které te vnujeme zájmm „starého
svta,“ a sousedíme se na zájmy „Nového svta,“ kter je Boí a vné podstaty. K tomuto
bodu uvádí apo tol Petr: „Kdy vidíte, e se v echno má takto rozplynout, jakmi lidmi byste
mli bt ve svatém zpsobu mluvy a zbonosti.“ (2 Petra 3:11) Opravdovému pokroku ve
zv ení na í innosti musí pedcházet osobní uznání kadého, e tyto vzvy k innosti
picházejí od Pána, e je teba je osobn uplatnit, a e je nutno na n reagovat s plnou
horlivostí.
Vláda Nového svta existuje 29 let. Je proto nezbytné o ní stále mluvit a udrovat ji
v podvdomí lidí, a to prostednictvím sluby dm od domu, optovnch náv tv a studií,

pracovat v místech, kde se sousteuje obchod a nav tvovat lidi v jejich kanceláích. V em
je nutné vydávat svdectví s asopisy na ulicích, a zvstovatelé by pitom mli mluvit o
poselství Nového svta. Bez ohledu na to, kam pjdou nebo kde budou, lidé by vdy mli bt
obklopeni dkazy, e Vláda Nového svta je v innosti.
Kdy tyto lánky byly publikovány, bylo mi pouhch 21 let. Ale bez ohledu na mé
mládí, kdy te znovu proítám tyto ádky, ptám se, jak je vbec moné, e jsem já nebo
ostatní svdkové peetli tyto absurdn namy lené vroky, a okamit je neodmítli nebo jsme
se alespo ván nezamysleli nad postojem, ke kterému nás mají vedou. Pozdji jsem zjistil,
e pinejmen ím jeden z nás nebyl oklamán. Vázan roník Stránch ví, kter mám
k dispozici, kdysi patil mui, kter se stal lenem organizace v roce 1910, a byl jejím lenem
70 let, a do roku 1981. Kdy jsem pro poteby této knihy vyhledával lánek, ze kterého jsem
v e citoval, nalezl jsem u nho vloen lístek papíru, na kterém bylo napsáno: ´Kvóty jsou
60 hodin. Organizace je BH. Stráná v z roku 43 – s. 205.´
Celkov duch, ve kterém je tato Stráná v z roku 1943 napsána, zrcadlí Klementovy
Homílie ze 2. století n.l. , citované díve, zejména jeho prohlá ení o tom, e „kdo neposlouchá
tvé píkazy, neposlouchá Krista, a kdo neposlouchá Krista, uráí Boha.“
Budete nyní lépe rozumt tomu, pro lánek publikovan v roce 1946, tyi roky po
Rutherdov smrti a nazvan „Bh budi pravdiv,“ (uvádím jej ve 2. kapitole této knihy)
znamenal takové oberstvení. Pedstavoval radikální zmnu a ústup od tém armádního,
plukovního sm lení a quasi vojenskch akcí, na které jsme byl zvykl z let druhého
prezidenta Spolenosti.
Na první pohled je nyní patrné, e lánek z roku 1946 a soudní zápis z procesu ve
Skotsku jsou navzájem zcela protichdné. Kter z tchto dvou pramen pravdiv odráí
dne ní pístup organizace?
Bohuel, jak svdí dkazy, nov a osvující pístup z roku 1946 ke studiu Bible a
právu a odpovdnosti kadého jednotlivého lovka, aby Písmo etl a nad ním uvaoval, a
teprve poté dospl k osobnímu pesvdení o biblickém uení, ani by mu organizace z pozice
vyuovací moci neboli katedry diktovala, emu má vit, zaal bt brzy okle ován. Nakonec
do lo k jeho úplnému zamítnutí a v literatue zaaly bt uvádny argumenty, které ho
naprosto zpochybnily. Pro?
Upímn vím tomu, e po smrti Soudce Rutherforda, jak Nathan Knorr, tak Fred
Franz, mli upímnou touhu, aby se Spolenost pestala vyjadovat s kiklavm
dogmatismem, kter i el ze Soudcova stylu psaní. Rovn doba jejich nástupu se
vyznaovala pokojnm pechodem k moci. Ve Spolenosti nenastala ádná vnitní krize,
kdy se Nathan Knorr chopil prezidenství, bhem které by nkdo zpochyboval jeho
nástupnické právo nebo hrozil hromadnm odchodem. Rutherford se naopak musel elit
znanému, a hraninímu odporu, a jak naznaují publikace Spolenosti, vyrovnal se s ním,
krom jiného, pánovitm chováním a pouíváním sarkastické slovní zásoby. Kdy jsme,
jednoho dne, rozmlouvali se lenem vedoucího sboru, Lymanem Swinglem, o zmn docílené
pebudováním vedoucího sboru v letech 1975-76, Lyman mn ekl: „Pokud si myslí , e toto
byla velká zmna, pak jsi tu ml bt, kdy Rutherford zemel, a Knorr pevzal vedení.“ Ve
srovnání s tyranií, a to v plném smyslu tohoto slova, Rutherfordovy nadvlády, Knorrovo
prezidentství pineslo nápadnou úlevu.
A ji byly první pocity Knorra a Franze jakékoli, v prbhu asu si staré vzorce
chování optovn razily cestu zpt do organizace. Smr, ve kterém se siln draz na
uplatování ústední organizaní pravomoci stále více prosazoval, postupn nabyl na
definitiv. Stávající systém posloupnosti autority byl vybudován Rutherfordem a zstal
v organizaci jako jeho ddictví. Bylo nemoné ho udret, pokud by nebyly shromaovány
stále nové dkazy o nutnosti soustední autority v jednom centru. Bez stále argumentace

v tomto ohledu by ústedí mohlo ztratit kontrolu nad my lením zvstovatel a pozbylo by
vlivu na jejich rozhodování, as a svdomí.
Vrame se nazpt do Skotska, do roku 1954, k pípadu, o kterém jsme se ji nkolikrát
zmínili. Je také znám jako „Walshv pípad,“ protoe Douglas Walsh, pesedající dozorce
sboru svdk Jehovovch, byl jednou stranou v soudním líení. Spor samotn byl o tom, zda
Douglas Walsh odpovídá mítkm, stanovenm pro to, aby mohl bt, v rámci klasifikace
britské povinné vojenské sluby, oznaen jako vysvcen duchovní. Ve snaze dosáhnout
tohoto zaazení pro své leny, úedníci Stráné ve jednali v píkrém rozporu s prvotním
názorem Spolenosti, veejn publikovanm v asopisech Stráná v v prvních letech hnutí.
Podle tohoto prvotního názoru, svdkové Jehovovi byli velmi odliní od zavedench
náboenskch organizací kesanstva, které se vyznaovaly zetelnm uspo ádáním pro
v kon autority a pevn danm vyznáním víry. O pár desítek let pozdji, v roce 1954 ve
Skotsku, se úedníci Spolenosti naopak snaili demonstrativn prokázat, e jejich
náboenství se od ostatních nijak neli í, je jim svojí podstatou velmi podobné a disponuje
striktním krédem, které v ichni lenové musí vyznávat. Argumentovali, e na základ tchto
skuteností se pedsedající dozorce sboru svdk Jehovovch nutn kvalifikuje do stejné
kategorie jako duchovenstvo z kadého jiného etablovaného náboenství.
Zdá se, e toto byl hlavní dvod, pro mluví spolenosti Sráná v, Franz,
Covington a Suiter, tvrdili s takovou uritostí, dalo by se íci neoblomností, e v ichni
lenové organizace mají povinnost pijmout a podrobit se V EM naukám organizace, i tm, o
kterch se s jistotou domnívají, e jsou v protikladu k uení Bible - nebo elit následkm
exkomunikace za neposlu nost. Zmínní mluví si mohli myslet, e pro dosaení co
nejlep ího právního vsledku potebují prosadit takov druh autority nad vyznáním víry, které
ostatní budou muset následovat, a vili, e to povede k soudnímu uznání toho, e Walsh se
nachází v postavení, které by odpovídalo postavení vysvceného sluebníka ve veobecn
uznávaném, a v dobré ví e zalo eném, nábo enství. (23)
Snad si je t vybavíte, jak na otázku, která se tkala autoritativních prohlá ení
spolenosti Stráná v ohledn nauk, a která znla: „Je pijetí tchto nauk pro va e leny
dobrovolné nebo je jejich pijetí nutností pro ty, kdo chtjí zstat leny va í Spolenosti?“
Fred Franz odpovdl: „Je to nutností.“ Také na otázku ohledn neprávnch nauk tkajících
se roku 1874 n.l. , ve znní: „Bylo povinností svdk Jehovovch pijmout tento chybn
vpoet?“ viceprezident odpovdl: „Ano.“ Kdy mu bylo pedloeno prohlá ení: „Svdkovi
nezbvá ne pijmout jako závazné, co je publikováno ve Stráné vi nebo v Informátorovi
[nyní ´Na e sluba království´] nebo v Probute se! vetn ve kerch pokyn, které jsou mu
v tchto publikacích ureny, není-li pravda?, Franz odpovdl: „Musí to pijmout.“ A kdy
mu byl poloen dotaz, zda lovk me správn vyloit Písmo, ani by se mu dostalo vedení
z knih Spolenosti, jeho odpov znla: „Ne.“
Kdy Hayden Covington odpovídal na otázku, zda je správné usilovat o jednotu, „i
kdyby mla bt zaloena na vynuceném pijetí fale ného proroctví,“ ekl: „Pipou tím, e
tomu tak je.“ A kdy byl dotázán, zda odmítutí tohoto fale ného proroctví by vedlo
k vylouení a dotyn by se tím ocitl v postavení „hodného smrti,“ ekl: „Bez váhání íkám:
Ano.“
Stejn tak odpovídal i Garry Suiter. Kdy mu byl pedloen dotaz, zda nkdo me
správn rozumt Bibli, ani by etl publikace svdk Jehovovch, odpovdl: Ne.“
Vzhledem k chybnm datm v roce 1874 a 1925, na otázku „Bylo od v ech svdk
Jehovovch, vzhledem k tmto dvma datm, v dob, kdy byla propagována, vyadováno
jejich bezvhradné, absolutní, pijetí, ano jako absolutní pijetí Pravdy? odpovdl: „ To je
pravda.“

Pravdou ovem je, e mnoho v odpovdích tchto pedstavitel Spolenosti
zkreslovalo skutenost. Ani v dob Russella, ba ani dokonce v dob Rutherforda, (bhem
doby, kdy tito dva mui prezidentovali, byly uvedené falené pedpovdi vyuovány) nebylo
zvykem exkomunikovat druhé za to, e mli jin názor, a e jejich svdomí jim
neumoovalo pijmout nauku, kterou vedení prosazovalo. Russell druhé nepímo kritizoval
nebo je obvioval, e mají nedostatek víry. Rutherford je zbavoval postavení, pokud njaké
mli, nebo je podrobil nevybíravé kritice. Nicmén, exkomunikace, jako donucovací
prostedek jednoty, byla vzácnm jevem. Zástupci Spolenosti tak íkali nco jiného, ne co
bylo v onch letech skuteností, ale snad mli pocit zadostiuinní, e úel dostaten svtí
prostedky, které volí. Pibarvili minulost, aby splynula s jejich dobou, ve které ji skuten
kad, kdo odmítl pijmout nauky Spolenosti, byl vylouen. (24)
lovk by si pál, aby jejich absolutní, vyhranná pozice byla utváena tlakem
okolností a pítomností právník a soudc. Jinmi slovy, aby byla doasná, ad hoc, aby
nepedstavovala skuten stav vcí, a ji vbec ne odklon od názoru na osobní svobodu, kter
byl tak vzneen vyjáden v roce 1946. lovk, zejména nainec, by si to velmi pál.
Bohuel, situace byla opravdu tak patná, jak byla zobrazena v místopísench prohláeních
tchto úedník. Staí íst ve Stránch vích z následujích let.

Vzor v cí minulch uruje p ítomnost
Pronásledování na pelomu 40 a 50 tch let dvacátého století semklo svdky Jehovovy
pevnm poutem. V nkterch oblastech docházelo k davovému násilí, v americkch kolách
se eilo povinné zdravení vlajky, v nacistickém Nmecku, a ásten v jinch totalitárních
reimech, procházeli zákazem innosti, a mnozí utrpením koncentraních tábor. Nad celm
svtem se vznáel stín druhé svtové války. O deset let pozdji byla situace jiná. Chlapci a
dívky, ke kterm Soudce Rutherford na sjezdu v St. Louis v roce 1941 promlouval v jednom
ze zvlátních program o tom, e „brzy s nimi budou pebvat princové z Bible,“ a které
nabádal, aby do té doby nevstupovali do manelství, mezitím dosáhli zralosti ticátník. (25)
Nastala poválená doba prosperity a obecné tolerance. Strasti z pedchozích let, které
znanou mrou pisply k dohadm o bezprostednosti Armagedonu, ustupovaly do pozadí.
Svdkové Jehovovi nejsou jedinm náboenstvím, které v moderní dob vysvtluje proroctví
ve vztahu k souasnm svtovm událostem, a jako tato ostatní náboenství, i oni se spoléhají
na nep íznivé podmínky ve svt, které pouívají k potvrzení svch názor. patné zprávy ze
svta podporují pesvdení svdk a jejich oekávání, a vyvolávají v nich pocit naléhavosti.
Období relativního pokoje, které následovalo po druhé svtové válce, se samozejm s tlakem
váleného stavu nedalo srovnat.
V této uvolnné atmosfée, ze které bylo patrné, e nadení svdk Jehovovch
ponkud opadá, Stráná v se zaala vyjadovat k otázkám, které nkteí z jejích len
vznáeli ohledn správnosti poadavk a uení Spolenosti. V roce 1946 spolenost Stráná
v jednoznan zavrhla mylenku o Matce Církvi, která by mla od Boha moc a oprávnní
vyuovat „své dti.“ Stejn tak odmítla existenci viditelné organizace, nadané zvlátním
„magistériem“ neboli povením závazn Bibli pro své leny vykládat. Le o pouhch est let
pozdji, se ve Stráné ví z 1. února 1952 (s. 79,80) objevila tato prohláení:
Odstavec 11. Musíme v tchto vcech projevovat nae pochopení, oceovat vztah, kter
máme s viditelnou teokratickou organizací, a mít na pamti osud tch, kteí jak Kórach, Achan, Saul a
Uziá nedbali na teokratick poádek. Byla nám jako jednotlivcm svena úloha obstarávat duchovní
pokrm? Ne. Pak tedy neusilujme o to, abychom pevzali povinnosti otroka. Naím úkolem je
pijímat, strávit a vstebat pokrm, kter je nám peloen, a nechceme se pitom zíkat nkteré jeho

ásti jenom proto, e by chutí nevyhovovala na im my lenkovm pochodm. Pravdy, které
oznamujeme, nejsou zalo eny na osobním názoru jednotlivce, kter by byl v protikladu k tomu, co
nám jako pokrm v prav as pedkládá organizace rozvá ného otroka. Jehova a Je í , a nikoliv my
jednotliv, ídí a opravují otroka podle poteby. Kdy nemu ihned nerozumíme, mli bychom se
sna it o tom pem let, ne tomu oponovat i to dokonce zamítnout, proto e to by znamenalo
opová liv se domnívat, e my m eme mít pravdu spí e ne rozvá n otrok. Mli bychom pokorn
postupovat vped s Pánovou teokratickou organizací a oekávat dal í vysvtlení, spí e ne abychom se
zarazili pi prvním náznaku neho, co se nám zdá t ko stravitelné a ha teili se, kritizovali nebo
rozhla ovali na e názory, a mysleli si, e jsou hodnotnj í ne duchovní pokrm, kter poskytuje otrok.
Teokraticky zamení lidé oceují Pánovu viditelnou organizaci a nejsou tak po etilí, aby pomovali
svoje vlastní lidské rozumování a cítní s Jehovovom sdlovacím prostedkem.
Odst. 12 Nkteí se mohou zeptat: Máme pijmout duchovní pokrm poskytovan skrze rozvá ného
otroka jako pravdiv pokrm od Pána, nebo budeme ekat, dokud si jej sami neovíme? Jestli e jsme
získali na e souasné poznání u stolu otroka, jestli e jsme jím byli osvobozeni od fale nch nauk a
upevnni v istém a neposkvrnném uctívání Boha a obdr eli nadji na nov svt, mli bychom ji mít
dvru v opatení tohoto otroka. Poté, co jsme byli vy ivováni do souasné duchovní síly a zralosti,
staneme se najednou chytej ími ne ná ivitel a opustíme osvícené vedení organizace, která je na í
matkou? „Neopou tj zákon své matky.“ (Písloví 6:20-23) A obdobn, jestli e by nebesk Otec
svému dítti, které by jej po ádalo o chleba nebo rybu nebo vejce, nedal kámen nebo hada nebo tíra,
mli bychom snad my pijímat duchovní pokrm kter on nám skrze otroka poskytuje, jako nco, co
by nás poranilo jako kámen nebo nám ublí ilo jako kousnutí tíra? (Mat. 7:7-11; Luk. 11:9-13, NW)
Mly bychom pochybovat a bt podezívaví vzhledem ke ka dému novému opatení? „Kdo
pochybuje, je jako moská vlna hnaná a rozfoukaná vtrem. A ten lovk vskutku nepedpokládá, e
nco od Jehovy obdr í.“ (Jak. 1:6,7, NW) Beroj tí nejprve pijali Pavlovo kázání „s nejvt í
dychtivostí mysli,“ a potom „denn peliv zkoumali Písma, zda tomu tak je.“ (Sk. 17:11, NW) Tato
zpráva je o prvním kontaktu Berojskch s Pavlovm kázáním, nicmén oni jej dychtiv pijali a potom
studovali Písma, aby se osobn pesvdili, e to, co jim Pavel ekl, má biblickou podporu. My dnes
daleko dychtivji m eme pijmout opatení otroka a mít v n dvru; na rozdíl od Berojskch máme
z dívj í doby hojné zku enosti s otrokovmi drahocennmi opateními. Pijmme tento pokrm,
biblicky jej provme, a v duchu mírnosti a dvivosti, nikoli bojovnosti, se s ním ztoto nme.

Strá ná v je svm tenám podávána jako zdroj, kter nem e bt opraven ádnm
smrtelníkem. Jediné myslitelné opravy jsou provádny pímo Bohem a Kristem. Dále, pokud
by nkdo chtl poukázat na chyby, znamenalo by to, e si o sob myslí, e je chytej í ne
Matka organizace, tudí záva n nedostatek pokory. Kdy vezmeme v úvahu desetiletí
spekulací, nenaplnnch pedpovdí, mylnch dat a nesetnch naukovch zmn, zdá se
neuvitelné, e autor lánku m e nabádat tenáe k tomu, e na tomto základ mohou
p ijmout opat ení mate ské organizace „dychtivji“ ne Berojtí p ijali apotola Pavla.
Nebo, jak uvádí: „Máme z dívj í doby hojné zku enosti s otrokovmi drahocennmi
opateními,“ to jest s opateními organizace! Ve skutenosti, prav opak by ml bt normou,
toti : ím více má lovk zku eností s publikacemi Spolenosti, tím více by se ml mít na
pozoru – jak ostatn dá i rozum, kdy jej pou ijeme a pohlédneme na minulost organizace,
posetou nespoetnmi omyly.
Proces zdrazování lidské autority a prohlubování kontroly prostednictvím
centralizované ídící moci, kter v uplynulch 30 letech s takovou vynalézavostí zavádl
Rutherford, se za jeho nástupc nijak nezpomalil. Dokonce lze íci, e dosáhl novch a
dokonalej ích rozmr. Jazykové prostedky, které autoi zaali pou ívat, neobsahovali
hrubé, neomalené, nkdy vylo en diktátorské vrazivo, které bylo typické pro Soudcv
slovník. Argumentace se stala vytíbenj í a komplexnj í, slova znla hladce a pita liv.
Ale úinek nebyl jin. Intelektuální zastra ování se odehrávalo na zcela stejné úrovni a cílem
nadále zstalo, aby ka d, kdo se okam it nepodrobí naukám, instrukcím a celkovému
programu brooklynského ústedí, trpl hlubokm pocitem viny.

Konen vsledek mi pipomíná závr, ke kterému dospl historik Paul Johnson, kdy
ve své knize Historie kesanství shrnuje, jak byl ve tetím století Cypriánv pohled na
církev. Johnson pí e:
Excerpt from Paul Johnson’s book, pages 59,60, already translated into Czech follows, about
20 pages
Mil tenái, peti si tento odstavec znovu a pitom udlej jednu zmnu. Místo slova
„církev“ vyslovuj „organizace“. Potom se zeptej, zda uvedené pesn necharakterizuje
my lenkov postoj, kter je svdkm Jehovovm neustále v tpován. V dal í ásti se ostatn
zmiuji o dal ích dokladech této skutenosti.

Úcta prokazovaná Matce Organizaci
Ve Stráné vi z 1. kvtna 1957 (s. 254) se dozvídáme, e „opravdovou matkou kesan“
není pozemská, ale nebeská organizace, „Boí neviditelná univerzální organizace.“ Tato
duchovní „matka“ ale pouívá pro kesany ve sborech„viditeln sdlovací prostedek,“
kterm je pozemská organizace. Peloeno do srozumitelné e tiny: „Matka,“peje-li si nco
sdlit, neuiní jinak, ne e promluví skrze „viditelnou teokratickou organizaci,“ a proto chceli se nco dozvdt od „nebeské matky,“ udláte dobe, bude-li naslouchat viditelné
organizaci jménem Stráná v. Úinek tohoto dovozování je samozejm takov, e
v podstat klade rovnítko mezi „neviditelnou, duchovní, nebeskou matku“ a její údajn
pozemsk sdlovací prostedek, bez kterého nikdo neme správn porozumt Bibli. V e, co
je eeno o duchovní matce je tak v mysli svdk Jehovovch okamit uplatnno na jejich
pozemskou organizaci. Stráná v z 1. kvtna 1957 se vrací k Písloví 6:20,23 a pokrauje:
Odst. 3 Chvíli nad tím uvauj. Jsou zde znínny dv vci: pikázání otce a vyuování neboli
zákon matky. Potom Písloví vysvtluje, e pikázání otce je lampou,ale e svtlo pochází také
z vyuování neboli zákona matky. Svt je doslova zasypán Biblemi. Bible obsahuje Boí pikázání.
Pro potom lidé neví, co mají dlat? Protoe nemají svtlo z vyuování neboli zákon matky. Jehova
Bh poskytl v em lidem své svaté psané Slovo, které obsahuje v echny informace nutné k tomu, aby
se lidé vydali cestou ivota. Bh ale neustanovil, aby toto Slovo nezávisle promlouvalo k lidem nebo
aby z nho samotného vyzaovaly ivotodárné pravdy. Jeho Slovo íká: „Svtlo vy lehlo pro
spravedlivého.“ (alm 97:11) Bh poskytuje tento druh svtla, o kterém Písloví íká, e je
vyuováním neboli zákonem matky, prostednictvím své organizace. Máme-li chodit ve svtle
pravdy, musíme uznávat nejenom Jehovu jako na eho Otce, ale také jeho organizaci jako na í Matku.
Odst. 4 Nkteí lidé se nazvají kesany, tvrdí, e Bh je jejich Otcem, a vychloubají se, e
s Bohem mohou chodit sami, protoe on osobn ídí jejich kroky. Takoví lidé nejenom opou tjí
vyuování neboli zákon své matky, ale doslova vyhazují Boí manelku na ulici. Svtlo Boí pravdy
jim není ureno. Jehova ustanovil, e v izraelském národ bude povinnost poslouchat rodie závazná.
„Cti svého otce a svou matku“ je pátm z deseti pikázání. (Ex. 20:2-17; Deut. 5:16, NW) Odmnou
za poslu nost byl dlouh ivot; za neposlu nost následovala smrt. „V pípad, e má mu syna, kter
je zatvrzel a spurn, nenaslouchá hlasu svého otce ani hlasu své matky, a oni ho napravovali, ale on
jim nebude naslouchat .... potom ho v ichni mui jeho msta uházejí kameny, a zeme. (Deut. 21:1821, NW) Tato úcta a poslu nost náleela nejenom vlastním, doslovnm rodim, ale zcela právem
také vlivnm star ím mum v Izraeli. Kdy skupina mladch delikvent nevzdala patinou úctu
Elí ovi, Jehovovu proroku, následoval okamit rozsudek smrti. (2 Kr. 2:24) I dnes Bh od svch dtí
vyaduje poslu nost, úctu a respekt. A tyto musí bt projevovány nejenom ivému Bohu, ale rovn
jeho manelce organizaci.

V e uveden text se hem í uplatováním nárok. Pedkládá pokiven, naprosto cizí
obraz vztah mezi vícími lidmi v kesanském sboru, obraz Novému zákonu zcela
neznám. Kesanská Písma ukazují, e si lidé mohou navzájem pomáhat v rstu k poznání a
porozumní, ale nikde v nich nenalézáme, e by jednotlivci nebo vybrané seskupení mu 
byli nezbytnmi pro to, aby druzí poznání a porozumní dosáhli. Taková situace by
znamenala popení toho, co uil Je í , e je to on a nikdo jin, kdo je v jedineném postavení
Uitele, bez kterého se nelze obejít. (28) Vklad, kter naproti tomu pedkládá Strá ná v ,
se spí e podobá názoru Cypriána ze 3. století, kter o Matce Círvi napsal:
..... z jejího lna jsme zrozeni, jejím mlékem jsme kojeni, jejím duchem jsme o iveni
... Kdo Církev nemá jako svoji matku, nem e mít Boha jako svého Otce. (29)
Pokud je t jednou zamníme slovo „Církev“ za slovo „organizace,“ pak uvidíme, e
se v pípad Strá n v e jedná o tent zpsob vyjadování, kter pou íval Cyprián, a to se
v emi záva nmi dsledky, které s sebou takové nárokování nese. V podvdomí svdk
Jehovovch se smvá rozdíl rozdíl mezi nebeskou matkou a její pozemskou dcerou, a umlé
„magazínové“ rozdlení se zcela vytrácí, proto e hlas nebeské matky je mo né zaslechnout
pouze tehdy, kdy promluví její pozemská dcera, která pou ívá nám ji znám pozemsk
sdlovací prostedek. Opt, v asopisech je mo né se doíst, e hlas nebeské matky k nám
promlouvá také z Písem. To je pravda. Potí , která nastává je v tom, e i hlasu Písma lze
správn rozumt jenom za pispní pozemské organizace. A tak poád dokola. Viditelná
organizace se neustálm vzná ením nárok na svoji nepostradatelnost stává Bo ím partnerem
pi vchov jeho pozemskch dtí, pozemskm médiem, skrze nho jim Otec posílá ve keré
své pokyny.
Pro nikoho nebude obtí né si uvdomit, jak v oích, srdcích a myslích ka dého, kdo je
pijme, v e uvedená tvrzení nezadr iteln vedou k opomíjení úlohy Je í e Krista a svatého
ducha. Toto opomíjení je svojí záva ností kritické. Kdy Matka mluví, a Otec souhlasn
pikyvuje, kde je Syn a jak moc je potebné jeho vedení? Asi jste si také pov imli, e
v citovanch odstavcích o sdlování biblické pravdy není ani jedna jediná zmínka Je í i
Kristu nebo svatém duchu. A budete-li dnes njak as mezi svdky, jist si pov imnete, e
se pevá n vyjadují v pojmech „Jehovy a jeho organizace.“ Akoli to mohou popírat, Je í
je v jejich my lení a vyjadování na tetím míst a svat duch nemá má pro n je t mén
dle ité postavení. Kdokoli by o této situaci mezi svdky pochyboval, a mezi nimi stráví
trochu ze svého asu, a pozorn naslouchá. Uvidí a usly í sám.
V myslích vt iny svdk „biblická pravda“ a „uení organizace“ splvají, a toto
splynutí je pro n upevováno neustálm zdrazováním nadazenosti organizace a její
autority nade v ím ostatním, tak e v dsledku toho u svdk dochází k uritému druhu
my lenkového chaosu. K nmu patí to, e se sna í zakrt vzná ené autoritáské po adavky
specifikm zpsobem mluvy a vyjadování. Nicmén, lidé, kteí pí í lánky do Strá n v e,
se obas zapomenou, a pak m eme íst vraz, kter nám pipomene Rutherfordou dobu, a
jenom dosvdí, jaké sm lení pevládá i dnes. Napíklad v roce 1967 vy lo revidované
vydání knihy „Zpsobilí pro slu bu“, ve které bylo uinno toto prohlá ení (s. 156):
Odst. 5 První základní podmínkou pro studium je správn stav mysli a srdce a vdomí toho,
e Jehova poskytuje porozumní jenom mírnm, nikoli tvrdo íjnm lidem. Jestli e milujeme Jehovu a
jeho organizaci, nebudeme podezívaví, ale budeme, jak teme v Bibli, „vit v emu,“ to znamená
v em vcem, které nacházíme ve Strá né v i, nebo shledáváme, e se od svého zalo ení a dosud
prokázala jako vrná, kdy nám poskytovala poznání o Bohu a jeho pedsevzetí, a vedla nás cestou
pokoje, bezpeí a pravdy.

Lidé v pedcházejících stoletích dostávali náboenské pouování a pokyny od církve.
Církev se ov em skládala z lidí, kteí ji vedli, a kteí urovali konkrétní vklad Bible v danou
dobu, a ji to byli papeové nebo církevní teologové. Kladením drazu na slovo „církev“
spí e ne na mue, kteí urovali, emu se bude vit, se dosáhlo toho, e podízenost autorit
dogmatu byla snesitelnj í. Obdobn se dje i v pípad pouívání termínu „organizace.“
V dob Rutherforda v echny jeho spisy jím byly podepsány. Fakt, e v ude bylo jeho jméno,
sice psobil ke zv ení jeho prestie, ale úmrn tomu byla zmen ena sláva organizace jako
celku. Dnes je tomu práv naopak, a skutenost, e autorství v kerého psaného slova je
anonymní, pispívá k aue kolem organizace jako takové. Kdo je autorem zstává zahaleno
v organizaním hávu a tená vnímá to, co je mu pedkládáno, jako „literaturu od organizace.“
Holou skuteností ale je, e dílo je vsledkem práce „mu, kteí momentáln zastávají
postavení autority v organizaním uspoádání.“ Svdkové jsou ale vedeni k tomu, aby takto
neuvaovali, a pokud jim taková my lenka probleskne hlavou, aby pocítili pocit viny. Tento
zpsob usmrování my lení se ve druhém a tetím století osvdil a vedl k tomu, e se lidé
tém beze zbytku podídili „Církvi,“ která se tak stala kontrolní organizaní mocí a autoritou.
asem termín „Církev“ neboli eklézia nabyl dvojího vznamu. Nkdy se vztahoval na
komunitu vících, jindy na náboenskou autoritu, která nad vícími vykonávala dohled.
Obdobn je dnes termín „organizace“ pouíván spoleností Stráná v. (30) Me znamenat
v echny svdky, a jsou kdekoli na svt, to jest spoleenství svdk. Nebo se me
vztahovat na ty ze svdk, kteí vytváejí organizaní strukturu, která dohlíí na innost
svdk a ídí je. Obvykle není obtíné rozeznat, v jakém smyslu slova je termín pouit.
Napíklad vdy, kdy teme, e je nutná d vra, víra, loajalita, poslunost a pod ízenost vi
organizaci, víme, e v echny tyto vci máme projevovat vzhledem k mum v organizaní
struktue. V tomto smyslu je slovo „organizace“ pouíváno nejastji, a tento jeho vznam je
také v my lení svdk pevn zákódován. Uveme je t jeden píklad. Okídlená vta
„Jehova ídí svj lid prostednictvím své organizace“ me bt jenom s obtíemi chápána
jako „Jehova ídí svj lid prostednictvím spoleenství svého lidu“ a nikdo ze svdk to tak
ani nechápe. V jejich mysli dochází k automatickému pekladu na „Jehova ídí svj lid
prostednictvím ústedí v Brooklynu.“ Tak slovo „Církev“ ve stedovkém katolickém
vznamu a slovo „organizace“ v novodobém pojetí svdk Jehovovch znamenají jedno a
toté.
V ichni víme, e lenové katolické církve si nemohli vykládat Písmo podle toho, jak
k nim osobn text promlouval. Ve svém chápání byli zcela závislí na Církvi. V ichni, kdo
máme zku enosti s organizací svdk Jehovovch rovn víme, e jednotliví svdkové se cítí
nehodní a neschopní samostatného chápání biblického textu, a neumí si pedstavit jeho vklad
bez dobrozdání organizace. Stále je jim pipomínáno, e „pouze pro organizaci Boí svaté
slovo není opateno peetí.“ Pouze jejich a nikoho jiného je tato „jediná organizace na svt,
která rozumí ´hlubokm Boím vcem´. (31) Cenou za lenství v této jedinené organizaci je
ale naprostá závislost na ní, doprovázená neschopností samostatn sm let a konat, jak
ostatn oteven dovozovala Stráná v z 1. íjna 1967, (s. 587,590), která zárove oznaila
Bibli za knihu, která nepatí jednotlivci, ale organizaci:
Kesanská ecká písma byla pidána, aby doplnila Bibli. Evangelia a dopisy byly ureny bu
pímo kesanskému sboru jako celku nebo jeho jednotlivm lenm, ale i v tomto pípad byl
jednotlivec pouze pouit ve prospch sboru. Z toho vyplvá, e Bible je organizaní knihou, která
náleí kesanskému sboru jako organizaci, nikoli jednotlivcm, bez ohledu na to, jak upímn tito lidé
mohou vit, e mohou Bibli vykládat. A práv z tchto dvod je nemoné, ani bychom mli na
mysli Jehovovu viditelnou organizaci, Bibli správn porozumt.
...............................................

Poté, co Jehova oistil ty, kteí v té dob ili na zemi a patili k jeho domu, vylil na n svého
svatého ducha a pidlil jim odpovdnost, aby slou ili jako jeho jedin viditeln sdlovací prostedek,
jeho , a pouze jeho , prostednictvím, mly picházet duchovní pokyny. Ti, kdo uznávají Jehovovu
viditelnou teokratickou organizaci, musí uznávat a pijmout toto jmenování „vrného a rozvá ného
otroka,“ a podizovat se mu. (32)

Porovnejmne nyní v e uvedená prohlá ení s lánkem z roku 1946, ze kterého jsme
citovali díve, a kter tak kategoricky odmítl nároky lidského hierarchického uspoádání na
duchovní vlastnictví Bible. Vsledn protiklad názor jen t ko m e bt píkej í. Do lo
k obratu o 180 stup, a organizace ve skutenosti vznesla nárok na v echna hierarchická
privilegia, která v roce 1946 jednoznan odmítla. Po adavky katolické Církve-Matky nyní
v plné síle pe ly na Organizaci-Matku, spolenost Strá nou v .
Paul Johnson se vyjádil tak, e jedinm neoddiskutovatelnm pokynem církevního
Otce Cypriána bylo naízení „zstávat vrnm Církvi a poslouchat její zákony.“ (33) To byl
pedpis v ech pedpis pro ka dého, kdo chtl zstat zachránn a bt si jist, e má Bo í
schválení. Cyprián i ostatní církevní Otcové varovali, e odmítnutí pokyn biskupa
(pedsedajícího dozorce) se rovná odmítnutí Krista a Boha. Napíklad Ignácius v „Epi tole
Tralliánskm,“ kapitole VII, napsal:
Nebo biskup je tím, kdo nade v echny ostatní vládne takovou mocí a autoritou, jakou je jen
mo né pro lovka vládnout. Je tím, kdo byl, podle svch schopností, uinn napodobitelem Bo ího
Krista.... Proe ten, kdo mu nevzdá poslu nost, je prohlá en za lovka bez Boha, bezbo ného
hí níka, kter pohrdá Kristem, a zlehuje jeho rozhodnutí.

Akoli pou ívá zmírující otázky místo pímch oznaení, Strá ná v z 15. února
1976 (s. 124) pedkládá obdobn zkreslen náhled na ka dého, kdo se nepodrobí pokynm
vydávanm organizací:
Odst. 19 Ale my nechceme pijmout Bo í nezaslou enou laskavost a opominout její úel nebo
dvod, pro jsme byli pivedeni do Bo í isté organizace. (2 Kor. 6:1) Nem eme si dovolit,
abychom zstali stát na míst. Musíme brát vá n, co jeho slovo íká, a co nám odhaluje jeho
organizace. Jak jsou nové informace postupn sdlovány, musíme si je vzít k srdci a upímn usilovat
o jejich uplatnní v na ich ivotech. Jsme v Bo í isté organizaci, abychom mu piná eli est a
chválu. Pokud v tom sel eme, pak jsme promarnili úel, za kterm jsme se stali istmi a ´svatmi´.
Opravdu si myslíme, e bychom v takovém ne ádoucím stavu mohli obdr et Bo í po ehnání a
podporu?
Odst. 20 Bo í zpsob vlády je láska. (1 Jana 4:16) Chce, abychom dlali vci, proto e jsou
správné. Nkdy v budoucnost se m eme setkat se zkou kou, abychom se podídili urité informaci,
na kterou nás Bh upozorní. Bude to v oblasti, která pro nás bude zvlá  dle itá. Co udláme?
Budeme váhat, ne radu uplatníme, snad i pem let o tom, co my bychom v té vci chtli udlat?
Kdyby tomu tak mlo bt, nebylo by to stejné, jako kdybychom se ve své mysli ptali: „Chci já
opravdu, aby mi Bh vládl?“ Kdy toti odmítneme pozitivn reagovat na pokyn od Boha, kter nám
dává prostednictvím své organizace, nenaznaujeme tím ve skutenosti, e odmítáme bo í vládu?

Pokud se nkdo nepodrobí pokynm pozemské organizace, pak je to toté , jako
„odmítání bo í vlády.“ Tento druh srovnávání, respektive to, e je skupina lidí vbec m e
vyslovit, nahání hrzu. Je t dsivj í je skutenost, e se tak dje beze studu, ba dokonce se
zdá, e takové uva ování je pokládáno za chvályhodné. Kdy mu i v organizaní pyramid
tvrdí, e jejich prostednictvím jsou dále pedávány ve keré pokyny z místa velení, pak se
v praxi sami stávají velením. Chceme mít pocit, e autor tchto dedukcí si snad ani
neuvdomoval, jak záva né nebezpeí spoívá v jím uplatovaném penosu bezpodmínené
vojenské poslu nosti do prostedí nábo enské organizace, s chybujícími vdci na jejím ele.

Pravomoc Nejvyího církevního snmu
Sledovali jsme, jak kontrola sboru, pípadn celé oblasti kolem velkch mst, byla podrobena
nov utvoenému, autoritativnímu úadu biskupa neboli jediného pedsedajícího dozorce.
Církevní snmy (koncili) se pak staly prostedkem vzniku, autority a psobení
mezinárodního ústedí moci.
A do sedmdesátch let 20. století se Strá ná v zmiovala o vedoucím sboru jen
nepravideln. Nkdy v té dob ale do lo ke zmn, a postavení a autorita této skupiny mu 
zaala bt velmi zdrazována. V poátcích církve její vdí pedstavitelé zaali nabádat
kesany, aby zaaly vzhlí et k rad sborovch star ích jako by to byla „rada apo tol,“ a
pozdji roz íili tento po adavek apo tolské autoriry na závaznost naízení koncil, které
církev organizovala. Zatímco spolenost Strá ná v neuznává katolick princip apo tolské
posloupnosti, podle kterého jsou biskupové církve pova ováni za nástupce apo tol, sama
uplatuje stejn pístup jako katolická církev, proto e pedkládá vedoucí sbor jako novodob
protj ek snmu apo tol a star ích prvotní církve z poloviny 1. století n.l. v Jeruzalém.
Vzhledem ke stupm autority uvnit organizace, lenové vedoucího sboru vidí sami
sebe v postavení, které je obdobné vztahu, jen byl mezi apo tolem Pavlem a Timoteem,
Titem, nebo star ími a leny sbor v 1. století. Ji jsme byli seznámeni s pozoruhodnm
tvrzením, podle kterého svdkové, na základ své pedchozí zku enosti, mohou pijmout
s vt í dvrou informace od „vrného a rozvá ného otroka“ ne informace, které Berojané
mohli pijmout od apo tola Pavla. V pípad vedoucího sboru se tak v podstat jedná
nejenom o pivlastnní autority, ale spí e o její násilné uchopení, a to v míe, která je
v mmohém ohledu vt í ne vliv a pravomoc, kterou mli apo tolové. Strá ná v z 15.
prosince 1971 (s. 749) znázornila „systém velení“ a tok povel od Boha dol následovn:

Novodobá teokratická organizace
k es ansk ch sv dk Jehovov ch

JEHOVA BH
Je í

Kristus

Hlava kesanského sboru

„Tída v rného a rozvá ného otroka“
kterého Je í jmenoval ´nade v ím sv m majetkem.´ - Mat. 24:45-47

Vedoucí sbor
star í sboru

star í sboru

star í sboru

star í sboru

star í sboru

slu ební pomocníci slu ební pomocníci slu ební pomocníci slu ební pomocníci

Reálná, ka dodenní rozhodovací pravomoc je ve skutenosti dána následujícím
schématem posloupnosti hodností:

VEDOUCÍ SBOR
V BORY ODBO EK
OBLASTNÍ DOZORCI
KRAJ TÍ DOZORCI
STAR Í
SLU EBNÍ POMOCNÍCI, PRKOPNÍCI A SBOROVÍ ZVSTOVATELÉ
Podobn jako i v minul ch stoletích, ústedí vytvoilo permanentí nábo ensk v bor
se stálou mezinárodní psobností. Strá ná v z 15. kvtna 1986 pinesla lánek, ve kterém
byla polo ena otázka: „Jsou nábo enské snmy schváleny Bohem?“ Na stran 24 byla
pedlo ena tato definice „církevního koncilu“:
..... reprezentativní církevní shromá dní, s poradní, a asto rovn legislativní, autoritou
v otázkách víry, morálky a církevní kázn.

Autor pokrauje v lánku dokazováním, e Bh nechvaluje taková shromá dní,
piem si zcela zejm neuvdomuje, e definice, kterou pou il, dokonale vyjaduje podstatu
vedoucího sboru svdk Jehovov ch. Zasedání vedoucího sboru se konají na pravidelné bázi
a jejich hlavním úelem je rokování, asto spojené s vydáváním naízení „v otázkách víry,
morálky a církevní kázn.“ Mohu jednoznan potvrdit, e bhem devíti let, které jsem ve
vedoucím sboru strávil, pesn tato innost byla hlavní náplní na ich ka dot denních
zasedání.
Strá ná v , o které jsme se zmínili, uvádí na stran 15 tuto pasá z díla historika
H.G.Wellse:
My lenka, e ka d sporn bod a rozdlující pohled, a ka dé nezávislé pem lení,
mohou b t v zárodku potlaeny uvalením jednoho dogmatického názoru na v echny vící, je
my lenkou silného sólisty, kter má pocit, e m e konat pouze tehdy, není-li omezován
opozicí a kritikou .... Od Konstantina církev pevzala sklon k autoritativnosti a nedtklivosti,
kdykoli byla vznesena njaká otázka, a tendenci vytvoit organizaci ízenou z ústedí....
Obvinní z kacíství prokázala svoji u itenost jako nemilosrdná metoda pro likvidaci
lidí s jin m názorem, kteí mli tu odvahu postavit se rozhodnutí církevního koncilu. Ka d
bez v jimky, kdo vyjádil odli n názor nebo se dokonce odvá il pedlo it biblick dkaz,
kter by vyvracel píslu ná dogmata nebo kanonická (právní) ustanovení koncil, byl bez
milosti oznaen jako kací.
Je nanejv pravdpodobné, e si autor lánku ve Strá n v i opravdu neuvdomoval,
e negativní popis Konstantinv se beze zbytku podobá popisu druhého prezidenta
Spolenosti, J. F. Rutherforda, bhem jeho vlády do lo uvnit spolenosti svdk
Jehovov ch ke zetelné centralizaci moci. První kniha o djinách Spolenosti Strá ná v ,
kterou napsal jeden z jejích nejvrnj ích, H.M. MacMillan, kter desetiletí pracoval na
pedních místech v ústedí, na stran 72 o Rutherfordovi uvádí:
Nikdy ani na okam ik netoleroval nic, co by bylo v odporu proti tomu, o em byl pesvden,
e podle jeho názoru je jasné biblické uení. V tchto vcech neznal soucit, a pokud se jednalo o
pravdu, nepipustil nic, co by se jenom zdánliv mohlo podobat kompromisu.

Kde vzal Rutherford autoritu „tolerovat“ nebo „netolerovat,“ „pipustit“ nebo
nepipustit“ názory ostatních, pípadn jejich souhlas i nesouhlas s pravdou, jak jí rozuml
on? Trval na této moci jako na priviliegii, která je mu udlena autoritou prezidenstkého
úadu, do kterého se sám jmenoval tím, e nejprve pevzal kontrolu nad vborem editel,
poté rozpustil redakní radu, co mu umonilo publikovat bez jakéhokoli omezení jeho vlastní
názory, a nakonec docílil nuceného odchodu kadého ze len ústedí, kdo netancoval podle
nové muziky. Tento proces konsolidace ústední moci byl nazván „odstraováním plevele,
dobou soudu, a proitním celé organizace, aby se mohla stát domácností Boích
sluebník.“ (35) V mojí pedcházející knize Krize svdomí jsem ukázal, jak vekerá autorita
prezidentského úadu, o kterou Rutherford bojoval, a kterou nakonec vymohl, ustoupila v roce
1976 síle doby a pela na skupinu mu, takto vedoucí sbor. (36) Ale to je ve, co se v tomto
roce odehrálo, nic víc a nic mí. V roce 1976 dolo k pechodu moci a autority soustedné
v jednotlivci a jeho úadu prezidenta, do rukou kolektivní náboenské rady neboli vedoucího
sboru. Jist, zpoátku bylo do jeho existence vkládáno mnoho nadjí. Mysleli jsme si, e
nastane doba bratrství a pokorného ducha. Nicmén, „sklon k autoritativnosti a nedtklivosti,
kdykoli byla vznesena njaká otázka, a tendenci vytvoit organizaci ízenou z ústedí,“ o
kterch mluvil H. G. Wells, se nepodailo odstranit. Jak jsem uvedl, astá neomalenost
Ruthefordova projevu byla nahrazena hlubím, intelektuálnjím, pitalivjím pedkládáním
informací. Bohuel, co se nezmnilo, je tendence vedoucího sboru k naprosté kontrole
uvaování svdk, jen má za následek dslednou snahu odmítat, sniovat a umlovat
veker projev nesouhlasu ohledn rozhodnutí této ústední náboenské rady neboli koncilu.
O nkterch dkazech podporujících tento závr jsem se ji zmínil, a dalí uvedu
v následujících ádkách.

Organizace je postavena na stejnou úrove s Bohem a Kristem
Kdy proítáme tvrzení a argumentaci církevních Otc a jinch vdích osobností církve, a
pozorujeme jejich snahu o zdraznní lidské autority a ústední kontroly, nenajdeme mezi
jejich vroky ádn, kter by, ve snaze Spolenosti dosáhnout tého, nebyl znovu uveden
v novodobch publikacích Stráné ve. Poté, co jsem na základ svého osobního studia a
vzkumu tuto skutenost pochopil, bylo pro m ím dál tím obtínjí uvést do souladu
paradox toho, e Spolenost vlastn souhlasí sama se sebou, chválí sama sebe a sama sebe
oznauje jako Boí sdlovací prostedek, s tím, e jedním a tím samm dechen po ostatních
vyaduje pokoru a umírnnost. Nejvíce ze veho m zneklidovalo, jak hluboce se
organizace vklínila mezi lovka a Boha. Na jedné stran neustále vybízela své leny k
„osobnímu vztahu“ s Bohem, zatímco na druhé stran oteven vyhlaovala, e pro vytvoení
takového vztahu, a z nho plynoucího boského vedení a poehnání, je ona naprosto
nepostradatelná. Jinmi slovy: a jde kam jde, bez nás nikam nedojde. asto jsem
pemlel o Jeíovch slovech v Janovi 14:6, se ktermi byl postoj organizace ve znaném
rozporu:
Já jsem ta cesta a pravda a ivot. ádn nepichází k Otci ne skrze mne.

Napadala m i slova apotola Petra ve Skutcích 4:12:
Krom toho v ádném jiném není záchrana, nebo pod nebem není ádné jiné jméno, je bylo
dáno mezi lidmi, jím máme bt zachránni.

Také apo tol Pavel, kter v 1. Korinanm 3:11 popisuje, jakm zpsobem se staví
kesansk duchovní chrám, volí zcela jasná slova:
ádn lovk toti neme poloit jin základ ne ten, kter je poloen, jím je Jeí Kristus.

Jeí v podání Strán ve vystupuje v roli, ve které není jeho boská úloha
limitována nikm jinm ne - Stránou ví. Jestlie toti nikdo nepichází k Otci ne skrze
nho, a ke Kristu se nelze piblíit jinak ne prostednictvím Stráné ve, pak Kristus ve
skutenosti na zprostedkování cesty k Bohu sám nestaí. Neme sám o sob pivést k Bohu
ty z vících lidí, které by snad on sám chtl. Musí k tomu mít pomoc spolenosti Stráná v
a me k Otci pivádt pouze ty, které mu organizace doporuí. Stráná v je pro záchranu
stejn podstatná jako Jeí sám. Pro potvrzení toho, e není záchrany mimo organizaci,
citujme z jejích publikací – ze Stráné ve z 1. íjna 1967 (s. 591,592) a z 15. listopadu 1981
(s. 21):
Odst. 3 Posp si, abys uril viditelnou teokratickou organizaci Boha, která
reprezentuje jeho krále, Jeí e Krista. Je nezbytná pro ivot. Kdy to bude dlat, bu
dsledn a pijmi ji v kadém ohledu. Nememe tvrdit, e milujeme Boha, a zárove zapírat
jeho slovo a jeho sdlovací prostedek.
.............................................
Jestlie se podizujeme Jehovov viditelné teokratické organizaci, pak pak musíme bt v plné
shod s kadm jejím apo tolskm postupem a poadavkem.
...........................................
Odst. 18 Také my, v dne ní dob závr vk, meme oekávat podobn rozmach
kazatelské innosti. Není pochyb o tom, e pedtím, ne skoní „velké souení,“ uvidíme
nejvt í svdectví pro Boí jméno a jeho království v djinách svta. A zatímco dnes
svdectví stále je t zahrnuje pozvání, aby v ichni, kdo chtjí bt zachránni, ve li do
Jehovovy organizace, zcela jist nastane doba, kdy na e poselství nabyde mén píznivého
rázu, a stane se „velkm válenm pokikem.“
Karl Klein, len vedoucího sboru, ve svém proslovu v brooklynském ústedí ze dne
23. ledna 1981 vyjádil svoji osobní podporu pro stanovisko, podle kterého získání vného
ivota není moná jinak ne prostednictvím organizace Stráná v:
Boí slovo nepochybn slouí, vzhledem k na emu chování a víe, jako svtlo na na í cest.
Ale Jehova Bh krom toho poskytl i organizaci „vrného a rozváného otroka,“ aby nám pomohl
porozumt a uplatnit Bibli. A dokud se nespojíme s tímto „vrnm a rozvánm otrokem,“ tak nidky
nenastoupíme na cestu ivota, lhostejno, jak mnoho a jak asto budeme íst Bibli! ....
Proto nikdy nezapomeme na smysl Petrovch slov, která pronesl, kdy se Jeí zeptal
apo tol, zda také oni nechtjí odejít. Na svt prost není ádné jiné místo, kde by lovk mohl
dostat duchovní pokrm a pidat se k pravému kesanskému spoleenství, ne jsou ti, kteí jsou
loajální organizaci „vrného a rozváného otroka.“ (37)

Tento názor se znovu objevil ve Stráné vi z 15. února 1981 (s. 19):
Jak je ná pohled na „otroka“

Následující úvaha nám m e pomoci. Jakmile jednou usoudíme, jak nástroj Jehova pou ívá
jako „otroka“ k rozdlování duchovního pokrmu, nem eme si myslet, e by Jehovu pot ilo, pokud
bychom se njak domnívali, e tento duchovní pokrm obsahuje nco závadného. Mli bychom
mítdvru ve sdlovací prostedek, kter Jehova pou ívá. V brooklynském ústedí, ze kterého
picházejí biblické publikace svdk Jehovovch, je více zralch kesanskch star ích, jak z
„ostatku,“ tak z „jinch ovcí,“ ne kdekoli jinde na svt.
Pravda, brati, kteí pipravují tyto publikace, nejsou neomylní. Nejsou inspirovaní jako
apo tol Pavel nebo jiní pisatelé Bible. (2 Tim. 3:16) Proto bylo nkdy nutné, jak rostlo porozumní,
upravit názory. (Písloví 4:18) Nicmén, tento proces pouze pispl k celkovému vytíbení celého
systému biblicky podlo ené pravdy, kterému svdkové Jehovovy ví. Zmny, které byly v prbhu
let v tomto systému pravdy uinny, pouze napomohly k jeho po ehnanj ímu uplatnní v na ich
ivotech v tchto „posledních dnech.“ Komentátoi z ad kesanstva také nejsou inspirováni. A
navzdory tvrzení o jejich velkém poznání, nebyli schopni rozpoznat ani základní biblické pravdy – o
picházejícím pozemském ráji, o dle itosti Bo ího jména, a o stavu, ve kterém se nacházejí mrtví
lidé.
Doklady, ktermi se „vrn a rozvá n otrok“ m e prokázat za posledních více ne 100 let
nás vedou k závru, kter vyjádil Petr, kdy odpovídal na Je í ovu otázku, zda ho jeho uedníci také
nechtjí opustit, také otázkou, toti : „Ke komu bychom li?“ (Jan 6:66-69) Nelze o tom pochybovat.
V ichni potebujeme pomoc pi studiu Bible, a nem eme tuto biblickou pomoc najít jinde, ne uvnit
organizace „vrného a rozvá ného otroka.“

Svdkové Jehovovi jsou vedeni k tomu, aby pijali v e, co jim organizace pedlo í.
To je jedním z dvod, pro je vbec nenapadne, a vbec jim nepipadá podezelé, e tvrzení
v posledním, v e uvedeném odstavci, bez skrupulí nahrazuje Je í e Krista organizací
„vrného a rozvá ného otroka.“ Nebo autor lánku nejprve cituje Petrovu otázku: „Pane, ke
komu bychom li?“ aby potom dodal: „Nelze o tom pochybovat. V ichni potebujeme pomoc
pi studiu Bible, a nem eme tuto biblickou pomoc najít jinde, ne uvnit organizace
„vrného a rozvá ného otroka.“ (38)
Vzhledem k Je í ov otázce, zda jeho uedníci od nho nechtjí odejít, stejn jako ji
ode li mnozí jiní, len vedoucího sboru Karl Klein odpovdl, e na svt není ádné jiné
místo pro duchovní vedení ne organizace Strá ná v . Odpov Karla Kleina se ov em
píke li í od vlastního vroku apo tola Petra. Petr, kdy odpovídá na Je í ovu otázku, se
nejprve ptá: „Pane, ke komu bychom li?“ a ihned odpovídá, piem v této své bezprostední
odpovdi nemluví o njakém míst, kam by lidé li. Naopak, mluví o lov ku, jediném mu i
na svt, za kterm stojí za to jít, Je í i Kristu, a íká o nm: „Ty má slova v ného ivota“.
Pouze ve spolenosti, její lenové jsou dokonale indoktrinováni uritm smrem, se
m e stát, e poslucham je pedlo ena zámna Je í e Krista za organizaci, a tento gambit
v nich nevyvolá ani nejmen í náznak podivu nebo nesouhlasu. Jak proslov lena vedoucího
sboru Karla Kleina, tak lánek ve Strá né v i psobí dojmem, e Je í je tak pevn propojen
s organizací svdk Jehovovch, e se bez ní ji nem e obejít. Ani kdyby chtl, bez
Spolenosti ji nem e pímo mluvit k jednotlivm lidem a musí v dy u ít jejích slu eb,
pokud chce nkoho vést a pivádt do svého duchovního svtla. Vt ina svdk Jehovch te
estn pizná – alespo sama sob, kdy ne nahlas – e ji mnohokrát sly eli nebo sami
pou ili Petrovu otázku „Ke komu bychom li“ v jejím zkomoleném smyslu, aby dokázali, e
pes v echny chyby, které organizace má, není prost kam odejít, není nic lep ího. Petr
ov em nikdy nic takového nemyslel a neekl.
Takové estné piznání m e ukázat, jak hluboce je zasa ena mysl tch, kterm byl
Je í ukraden v tom smyslu, e ji pro n nadále není jedinou a jedinenou „cestou“
k vnému ivotu a pravd. Pro organizací zatí enou mysl Je í ova slova „Já jsem ta cesta a
pravda a ivot“ neplatí v jejich pvodním vznamu Je í ova vluného prostednictví. Nebo
ádn svdek nem e, a ani nechce, popít, e pokud by nebyl v Matce-Organizaci, nevdl

by, kde je ta cesta, jaká je ta pravda, a co se vlastn míní vnm ivotem – v echny tyto
termíny jsou mu ádn vysvtleny organizací, a teprve potom ví, jak jim má rozumt.
Pozemská organizace svdk Jehovovch vystupuje, jakoby mla v ruce nebeskm notáem
ovenou plnou moc od Krista, e jej na zemi má zastupovat. Kdokoli z Boích pozemskch
dtí touí po vném ivot, musí se stát jejím lenem. Na lovka padá hlubok zármutek,
kdy si uvdomí, e nesouhlas s tímto nabubelm postojem s sebou okamit piná í
exkomunikaci na základ obvinní a usvdení z odpadlictví! (39)
V kadodenním, praktickém ivot tato teorie znamená, e se organizace stává
viditelnm, hmatatelnm prostedníkem záchrany. lenství v ní je nezbytné, protoe stejn
jako je pro hí ného lovka Bh nedosaiteln bez istého Krista, je pro hí ného lovka i
Kristus nedosaiteln bez isté pozemské organizace a jejího vedoucího sboru. Bez
organizace není Krista, a bez Krista není Boha. Pro kadodenní náboensk ivot svdk tak
jejich organizace hmatateln slouí jako závazná zprostedkovatelská spolenost nabízející
vn ivot. Opominout její nabídku vluného lenství znamená zánik v picházejícím
velkém souení.
Beru do ruky Bibli, a v ní se doítám úpln nco jiného. Napíklad v Pavlov prvním
dopise Timoteovi, druhé kapitole, pátém a estém ver i, je napsáno:
... . Je toti jeden prostedník mezi Bohem a lidmi, lovk Kristus Jeí , kter dal sám sebe
jako odpovídající vkupné za v echny.
Apo tol Pavel, na rozdíl od spolenosti Stráná v, rozhodn odmítl poku ení nechat
se pozdvihnout do role prostedníka záchrany ostatních, a tm, kdo mli sklony na nj v tom
smyslu pohlíet, napsal: „Byl Pavel pro vás ukiován? Byli jste poktni v Pavlov jménu?“
(1 Kor. 1:13, NIV) ádní lidé sdruení v njaké organizaci a jejím vedoucím sboru za nás
nepoloili ivot. Nikdo jin ne Jeí za nás nezemel a nepinesl vkupní ob. Právo
prostedníka mezi námi a Bohem je vlun Jeho právem.

Kest – kdo potvrzuje jeho platnost?
Historik Johnson poznamenává, e v dob po smrti apo tol jak Bible, tak kest a jiné, nov
zavedené „ svátosti ztratily na vznamu, pokud k nim nedocházelo v rámci církve.“ Kest byl
samozejm povaován za hlavní „svátost.“
To, v jakém náboenství byl lovk poktn, nebylo v dobách Russella a pvodních
Badatel Bible dvodem ke sporu. Za dleité se pokládalo, aby kest byl proveden
ponoením do vody, a aby si ktnec uvdomoval pln vznam této události. (40) Tento
pístup petrvával po období více ne 70 let. Je t v roce 1955, Stráná v z 1. ervence (s.
412) potrdila, e nutnost nechat se znovu poktít nastává pouze tehdy, jestlie „kest nebyl
proveden na znamení zasvcení“ nebo nebyl proveden ponoením do vody.
O rok pozdji, v roce 1956, do lo k vznamému teologickému posunu opanm
smrem. Stráná v z 1. ervence toho roku vytyila novou pozici (s. 406):
Znovupoktní
Odst. 14 asto vzniká otázka, zda kest proveden v minulosti jinou náboenskou skupinou
nemá bt opakován poté, co jednotlivci dosáhnou pesného poznání pravdy a zasvtí se Jehovovi.
Dvody, které jsme v lánku ji uvedly, jsou vraznm dkazem pro to, abychom ekli: Ano, lovk
musí bt znovu poktn. Pedchozí kest v jiném náboenství zeteln nebyl ktem „ve jménu Otce a
Syna a svatého ducha.“ Kdyby tomu tak bylo, dotyn by si byl vdom autority a úadu tchto
pravch Vy ích Mocí, a toto vdomí by ho pedem vedlo k oddlení se od babylónskch systém,

které zneuctívají Boha, a on by se od nich nikdy nenechal poktít. Vlastní akt ktu tak není dleit;
to, co kest symbolizuje, je dleité.

Nicmén, za est msíc bylo toto téma opt rozebíráno v „Otázkách tená,“ kde
do lo k dal ímu upesnní toho, zda kad kest, proveden (tebae i ponoením) mimo
organizac,i je neplatn. V odpovdi bylo uvedeno, e klíovm pro platnost nebo neplatnost
ktu se stává rok 1918. Z jakého dvodu? „V roce 1918 Jehova Bh v doprovodu svého
Posla smlouvy pi el do svého chrámu a zavrhl kesanstvo.“ Jestlie byl tedy nkdo pok tn
pono ením a s vdomím svého zasvcení Bohu a Kristu p ed tímto datem, a opustil své
náboenství a spojil se organizací Stráná v jet p ed rokem 1918, pak bylo ponecháno na
jeho svdomí, zda se nechá znovu poktít nebo ne.
Pro v echny ostatní bylo vydáno toto naízení:
Vzva k opu tní Babylóna je dnes jasn ohla ována. Jestlie ji nkdo zaslechne, a pesto
zstane náboenskou souástí protiobrazného Babylóna, a nechá se v jedné z jeho ástí poktít, jeho
kest je neplatnm. Nemohl se zasvtit Bohu, aby inil jeho vli. Jak uvádí odstavec 14, pokud by
Boí vli znal, „toto vdomí by ho pedem vedlo k oddlení se od babylónskch systém, které
zneuctívají Boha, a on by se od nich nikdy nenechal poktít.“ (41)

lovk se musí nechat znovu poktít. Sporná otázka byla se v í rozhodností vye ena,
protoe slova z odstavce 14 se v tom smyslu jasn vyjádila. Je nápadné, e tomto odstavci
není ani jeden biblick text, kter by zveejnn názor podpoil. V dob poapo tolské kest
„ztratil na vznamu, pokud k nmu nedo lo v rámci církve,“ to znamená mimo oblast jejího
náboenského psobení. Stráná v se po 70 letech dopracovala ke stejnému závru, podle
kterého je kady kest, proveden bez vdomí a poehnání organizace, rovn neplatn.
Vrame se ale znovu do posledního roku doby, která pedcházela zásadní zmn
v pohledu na platnost ktu, do roku 1955. V uvedené Stráné vi z 1. ervence 1955 na
stran 411 teme:
Kesan .... neme bt poktn ve jménu toho, kdo kest provádí, ani ve jménu ádného
jiného lovka, ani ve jménu jakékoli organizace, ale me bt poktn pouze ve jménu Otce a Syna a
svatého ducha. To krom jiného dosvduje, e kesanství není záleitostí rznch denominací .... .
(42)

eník, kter poven proslovem ke ktu, pi obadu pravideln pipomínal
uchazem: „Nesymbolizujete svoji oddanost njaké innosti, ani se nezasvcujete ádné
organizaci, ale va e zasvcení je osob Jehovy Boha.“ (43) Podobné vyjádení najdeme na
stran 603 ve Stráné vi z 1. íjna 1966:
Nezasvcujeme se ani náboenství, ani lovku, ani organizaci. Na e zasvcení je
nejvy ímu, svrchovanému vládci vesmíru, stvoiteli, Jehovovi Bohu. Tak zasvcení vytváí úzk
osobní vztah mezi námi a Jehovou... .

Dv otázky, na které uchazei o kest odpovídali ´ano,´ znly v roce 1942 takto:
1. V í v Jehovu Boha, Otce, a v to, e „záchrana pat í Jehovovi,“ a e Jeí
Kristus je jeho syn, jeho krví jsou tvé h íchy smazány, a jeho
prost ednictvím k tob p ichází záchrana od Boha?

2. Vyznal jsi své híchy Bohu a po ádal jsi o oi tní prostednictvím Je í e
Krista, a odvrátil ses od híchu a svta, a zasvtil ses bezv hradn Bohu, abys
konal jeho vli? (44)

Tyto dv otázky ke ktu byly svm obsahem velmi blízko biblickému a apo tolskému
období, ve kterém ktnci byli ádáni: „ite pokání a bute jednotliv poktni ve jménu
Jeí e, toho Mesiá e, aby vám byli odpu tny va e híchy; a obdríte dar Svatého Ducha.“
(45) V roce 1956 (a s men ími, bezvznamnmi úpravami, je t i mnoho let poté) znly
otázky pro ktné svdky následovn (odst. 20, 21):
1. Uznává , e stojí ped Jehovou jako hí ník, kter potebuje záchranu, a uznává , e
tato záchrana pichází od nj, Otce, prostednictvím jeho syna, Je í e Krista?
2. Na základ této víry v Boha a v jeho opatení k záchran, zasvtil jsi se úpln Bohu, abys
od této chvíle inil jeho vli, jak ti ji zjevuje prostednictvím Je í e Krista a Bible, pod
duchovním osvícením svatého ducha? (46)

Ani by jakkoli o vci diskutovala, nebo pedloila biblické vysvtlení zmny v tchto
dvou otázkách, na které musí kladn odpovdt kad, kdo se chce nechat poktít, Stráná v
z 1. ervna 1985 pinesla toto nové znní otázek ke ktu:
1. Lituje sv ch hích, a zasvcuje se Jehovovi na základ v kupní obti Je í e Krista,
abys inil jeho vli?
2. Rozumí tomu, e t tvé zasvcení a tvj kest oznaují jako jednoho ze svdk
Jehovov ch ve spojení s Bo ím duchem vedenou organizací?

Srdce uchaze o kest, kteí odpoví „ano“ na ob otázky, se nachází ve schváleném stavu
k tomu, aby se nechali poktít kesanskm ktem.
Stráná v z 15. dubna 1987 (s. 12) piná í toto neobvyklé vysvtlení dvod, které
vedly ke zmn: „V nedávné dob do lo ke zjednodu ení dvou otázek ke ktu, aby uchazei
mohli odpovdt s plnm pochopením toho, co je obsaeno v jejich dvrném vztahu k Bohu
a jeho pozemské organizaci.“ Tímto údajnm zjednodu ením se ov em dosáhlo pouze jedné
vci: kad uchaze o kest byl od té chvíle zavázán, aby veejn prohlásil, e se podrobuje a
zavazuje pozemské organizaci. Kdy teme v Novém zákon, zji ujeme, e klíovm
faktorem pro platnost ktu byl ve v ech zmínnch pípadech poadavek, aby ti, kdo
podnikají tento závan krok, „uvili v Jeí e Krista“ jako Boího Mesiá e a svého
Vykupitele, kter je schopen je zachránit. (47) Byli „poktni v Krista Jeí e.“ (48) Byl to
jednoduch poadavek, kter mohl bt pochopen za jeden den nebo nkolik hodin, jak o tom
svdí biblick záznam. Na pelivch slovních spojeních Stráné ve, které jsou plné
nevyslovench náznak, není ve skutenosti nic apo tolského. Ve zpráv apo tol
nenacházíme absolutn nic, co by naznaovalo koncepci „pozemské organizace,“ která, jak
uvedené dkazy nad jiné dosvdují, ostatn není niím jinm ne lidskm uspoádáním
posloupné autority moci.
Kristus povil své uedníky, aby druhé ktili „ve jménu Otce a Syna a svatého
ducha.“ (49) Druhá otázka ke ktu, v jejím upraveném znní z roku 1985, fakticky nahrazuje
Boího svatého ducha jinm subjektem, a to „duchem vedenou organizací.“ Pravda, svatému
duchu se v tomto vrazu dostává symbolické zmínky. Draz je ale bez diskuse poloen na
organizaci, která si, pokolikáté ji, osobuje právo, pro sebe pevzít úlohu, kterou Bh vymezil
pro nkoho jiného, v tomto pípad pro svatého ducha. Nebo vzkaz pro vící je jasn: Boí
svat duch si v otázce ktu a pozdj ího ivota ktnce nedovolí psobit jinak, ne ve spojení
s organizací Strá ná v . Tón poselství je zde zcela jasn – pokt n lov k nebude

provázen svat m duchem, pokud nebude nadále lenem „duchem ízené organizace.“ Je a
k nevíe, e Strá ná v tuto zmnu v otázkách ke ktu nazvá „zjednodu ením.“ Naoko
v otázkách vyjaduje pesvdení o nutnosti „dvrného vztahu k Bohu,“ jeho mo né
navázání vzáptí neguje tím, e do obrazu tohoto vztahu vsouvá slova o pozemské organizaci,
a tím vyjaduje, e se musí sou asn jednat jak o vztah k Bohu, tak k viditelné organizaci.
Kdy Je í mluví o ktu, nikdy se nezmiuje o niem nebo o nikom jiném, ne o Otci, a o
sob, a o svatém duchu. Je jenom s podivem, kde Strá ná v bere tu nestydatost dodávat
sama sebe do Je í ovch slov v zále itosti tak záva né, a tak slavnostní. S lítostí je nutno íct,
e takovm jednáním zaujímá pozici slu ebníka, kter tvrdí, e Pán se s námi bude bavit
pouze tehdy, kdy on, jeho sluha, bude osobn p ítomen. Nemyslím, e by toto jednání
sluhy mohlo bt oznaeno jinak ne irá troufalost.
Po dlouhou dobu devatenácti století byli lidé ktni, ani by museli odpovídat na typ
otázek navr en Spoleností. Po dobu dal ích dlouhch 100 let dokonce i lenové té samé
Spolenosti byli u eteni trapností v e zmínné verze. Znamená to snad, e se jednalo o
ztracence, kteí ádn nerozumli tomu, jak je vznam jejich ktu? Co bylo skutenm
dvodem za takzvanm „zjednodu ením?“
Mám za to, e zmny v otázkách ke ktu, jen byly provedeny v roce 1985, mají za cíl
pimt ka dého, kdo se upímn chce nechat poktít, aby, nic netu e, svm ktem vstoupil
nejenom do vztahu k Bohu, ale zárove i do právního vztahu k organizaci, a to se v emi
právy i povinnostmi, které z takového právního vztahu vyplvají. Veejnm pronesením
kladné odpovdi na otázku, její podstatnou ástí jsou slova o organizaci, ktnci uznávají, e
taková organizace existuje, e se ze svobodné vle stávají její souástí, a proto se dobrovoln
podrobují jejím stanovám, vetn ustanovení o mo nosti svolání církevního soudu nad sebou
samotnmi, pokud budou obvinni z poru ení ád a pravidel této organizace.
V nedávné dob od svdk Jehovch ode lo pomrn mnoho lidí, kteí se s organizací
prost pestali stkat, a nijak se písemn, to jest prostednictvím formálního dopisu
Spolenosti, ke svému odchodu nevyjádili. Akoli ijí mravním ivotem, pokud eknou
nebo udlají nco, z eho vyplvá, e se ji pln neshodují s organizací ve v ech jejích
naukách a praktickch zále itostech, nav tíví je star í svdk Jehovovch a pedvolají je
k nábo enskému soudnímu ízení, které je v terminologii svdk oznaeno jako „právní
vbor.“ Nkteí z takto pedvolanch jednotlivc zaujali stanovisko, podle kterého se necítí
povinni dostavit se k tomuto právnímu vboru, proto e nevnímají sebe sama jako podízené
církevní pravomoci Spolenosti. Nkteí se rozhodli obrátit se na svého právního zástupce, a
po ádali jej, aby rad star ích napsal dopis, ve kterém ji vyzvá, aby s okam itou platností
peru ila jakékoli dal í vy etování, vyslchání a zasílání obsílek k soudu. V ka dém
takovém pípad právní oddlení Spolenosti zaslalo dotynému jedinci nebo jeho právnímu
zástupci obsáhlou dokumentaci právního charakteru, ve které upozoruje na konkrétní soudní
pípady tohoto druhu, a dokládá, e soud rozhodl ve prospch Spolenosti, a uznal její právo
na svolání církevního soudu vzhledem k osobám, které byli poktni jako svdkové Jehovovy.
Zaslané materiály dále konstatují, e pedvolan svdek má pouze dv mo nosti: bu se
k právnímu vboru dostaví nebo se formáln (písemn nebo ústn za pítomnosti svdk,
obvykle star ích sboru) musí zeknout svého lenství. (50) Jako jeden z píklad je
v dokumentaci Spolenosti uveden tento vtah z rozhodnutí Nejvy ího soudu Spojench
stát americkch:
Lidé mají právo zakládat dobrovolná nábo enská sdru ení, aby jejich prostednictvím
vyjadovali a íili libovolné nábo enské pesvdení. Není ádného sporu o tom, e takové sdru ení
má plné právo svolávat soudní zasedání k rozhodování o spornch vnitních otázkách víry, a e takové
sdru ení zárove nad svmi jednotlivmi leny, sbory a úedníky disponuje církevní vládní mocí.
V ichni, kdo se k tomuto sdru ení pidávají, iní tak s vdomím svého pedpokládaného souhlasu
s touto formou moci, a jsou povinni se jí podizovat.

V e uvedené „právo“ je zákonem pedepsané právo „církevní vládní moci“ jednat
popsanm zpsobem. Proto oficiální dokumenty, zasílané právníky Spolenosti, zdrazují
tento právní aspekt zaslanch doklad – viz níe:
C: Vztah mezi sborem a jeho leny. Platí zde axióm, e podstata vztahu mezi náboenskou spoleností a jejími
leny byla soudy uznána jako smlouva mezi obma stranami, a v obecném smyslu, vyznání víry, oddanost
naukám náboenské spolenosti a podízenost její moci. (76 C.J. S. 755, lánek 11) Strana, která dobrovoln
vyjádila svj souhlas se lenstvím ve sboru se tak podídila stávajícím pravidlm a organizaním postupm
sboru a neme popít jejich existenci. V ichni, kdo se k této dobrovolné náboenské organizaci pidávají, iní
tak s vdomím svého pedpokládaného souhlasu s touto formou její moci, a jsou povinni se jí podizovat. Stát ex
rel. Morrow vs Hill, 364 N.F.2d 1156 (Ohio 1977), Watson vs Jones, 80 U.S. 679, 729 (1872), 13 Wallace 679.
Protoe se va i klienti nezekli lenství ve sboru, ze zákona dávají svj souhlas s tím, jak je sbor ízen, a
podizují se stávajícím pravidlm a procedurální správ, a jsou z tohoto zákona vázáni právní povinností se
tmto pravidlm a postupm podídit. Teokratická vláda sboru, kteréto vlád se va i klienti závazn podrobili,
konkrétn zahrnuje vedoucí sbor svdk Jehovovch, dále právní nástroj tohoto vedoucího sboru, Biblickou a
traktátní spolenosti Stráná v, New York, Inc., a v echny jím ádn jmenované pedstavitele, vetn star ích
ve sborech, se ktermi jsou va i klienti spojeni. Pravidla a organizaní postupy, kterm se va i klienti podídili,
zahrnují také pravidlo o svolání právního vboru, jak bylo díve uvedeno.

Nkteí z tch, kteí byli pro etováni a souzeni star ími, poukázali na to, e byli
poktni ped rokem 1985, kdy se svm slibem pi ktu „zasvcovali Bohu, a ne organizaci.“
Zmna v otázkách ke ktu, ke které do lo v roce 1986, tedy znamená, e otázky v dnením
znní zeteln staví uchazee o kest do situace, ve které se svojí odpovdí zavazuje k
„zasvcení a ktu,“ které ho neomyln „oznaují jako jednoho ze svdk Jehovovch ve
spojení s Boím duchem vedenou organizací.“ Tak Spolenost po právní stránce dosahuje
toho, e ktn lovk se opravdu vlastními slovy vzdává svého zákonného práva na
pípadnou pozdj í námitku, e se není podízen organizaní správ a církevním soudm,
respektive právním vborm. Z tohoto pohledu, a s notnou dávkou erného humoru, se dá
íci, e alespo pro právní oddlení Spolenosti nepochybn do lo k vyhla ovanému
„zjednodu ení.“ Já osobn povauji provedené zmny za politováníhodn dkaz toho, jak
velká starost o vlastní autoritu musí pevládat v organizaci, která zneuívá posvátn akt ktu
k tomu, aby tuto autoritu právn kodifikovala v nastávajícím duchovním ivot poktného.
V ranch djinách církve do lo k návratu do doby Sarého zákona, kdy její
pedstavitelé znovu zavedli starozákonní tídu knstva, a tím degradovali v echny vící,
kteí do této tídy napatili, do podízeného postavení, ve kterém jejich vztah k Bohu ml
men í hodnotu, ne byla pisuzována knskému stavu. Není ádnm tajemstvím, e
organizace Stráná v zvolila pro své leny stejn starozákonní kontext. Na kadoroních
oblastních sjezdech jsou asto pedvádny dramatizace, ve kterch jsou vylíeny postoje
k Moj í ovi, Aaronovi, Saulovi, Davidovi a jinm mum, kteí zaujímali dleitá, nkdy
jedinená a vzne ená, postavení. Ani by se jenom trochu zaervenala, organizace se pak
postaví na úrove tchto vsostnch postavení, a rozdurdn poaduje, aby jí byla
prokazována ta samá úcta a podízenost. V praktickém ivot svdk to vypadá tak, jakoby
k píchodu Krista je t nedo lo nebo jakoby Kristus vbec nezpsobil radikální zmnu ve
vztahu lidí k Bohu tím, e mezi nimi smazal starozákonní rozdíly a v echny je v sob a skrze
sebe, jejich Hlavu a Mistra, ped Bohem postavil na stejnou úrove.
lánek v asopise „Kesanství v dne ní dob“ z 24. íjna 1980 popisuje obavy vdc
reformace, kteí si uvdomovali, e institucionální církev se místo cesty stala cílovou stanicí,
a pak dodává:

Rozhodn se stavli proti tomu, e církev neoprávnn piadila vt í autoritu svému uení,
ne jakou pisuzovala autorit Písma, a proto uení církve nemohlo b t opraveno na základ Bible.
Církev pestala b t hlasatelkou poznání o Bohu. Místo toho se stala se konen m soudcem tohoto
poznání a vy adovala, aby se v ichni jejím nálezm podrobili.

Organizace Strá ná v v historicky krátkém období asi sta let zmnila své pvodní,
vcelku umírnné, neútoné, pomrn tolerantní stanovisko a zaujala pozici radikálního
dogmatismu, ve kterém jako njak orientální despota zavaluje mysl sv ch píznivc
protednictvím organizací vypracovaného, na vlastních tradicích zalo eného systému nauk,
kter vzne en oznauje jako „souhrn velkolep ch biblick ch pravd“ - neboli sv m
oficiálním církevním krédem. Ze skromn ch zaátk a podmínek relativní bratrské svobody
a v eobecného kn ství v ech sv ch len pod pím m Kristov m psobením se dopracovala
k tomu, e sv m vdcm piazuje nejenom apo tolskou autoritu, ale i centralizovanou
kontrolu a moc nad adov mi vícími. Apo toly by takové uchopení moci nad jejich bratry
ani nenapadlo, a nikde ani náznakem nevidíme, e by tuto moc vykonávali. Vidli sebe a své
postavení mezi bratry jako postavení tch, kteí „nejsou pány nad vírou ostatních,“ ale
„spolupracovníky k jejich radosti.“ (51)
Formativní poátky a následn v voj tohoto pístupu mají svj pvod v rozmezí asi 20
let, mezi rokem 1920 a 1940, kdy toto nové pojetí a postoj organizace svdk Jehovov ch
byly zejména prosazovány. Bohu el, následující desetiletí nebyla niím jin m ne
pokraováním tohoto smutného trendu. Ani stávající vedení nikdy nena lo schopnost a
odvahu zlomit okovy tohoto pojetí. Znamená to, e mu i v odpovdn ch organizaních
postaveních, jejich zastávání s sebou piná í zásadní vliv, jsou v ichni jako diktátoi, kteí
laní po osobní sláv a v konu moci? Mohu k tomu uvést, e se osobn domnívám, e tomu
tak není, a o mnoh ch z nich mohu na základ své vlastní zku enosti s jistotou íci, e
takov mi lidmi rozhodn nejsou. Ano, v prvním století se do kesanského sboru „vloudili
draví vlci,“ mu i, ped kter mi apo tol Pavel varoval, proto e usilovali o vedoucí postavení a
vyv ení své lidské autority, aby získali následovníky. Nicmén, není sporu o tom, e mnoho
kesan si zoufalo nad nekonen mi debatami a nad tím, e prostí lidé jsou vláeni jedním
extrémním uením za druh m. A jak je patrné, a jak jsme ji uvedli, tito mu i, pod chabou a
chybnou záminkou deklarované jednoty, rozhodli o postupném posilování lidské autority,
ani by pln docenili, e vábení a poku ení uchopit moc se pro n stane neodolateln m, a e
nakonec dopustí, aby se písloví „úel svtí prostedky“ na nich splnilo s plnou silou.
Autoritáské prostedí, které prostupuje administrativou svdk, nutn nezrcadlí
vnitní postoje a stav srdce v ech len vedoucího sboru. Jedním z dvod je to, e nikdo se
ve skutenosti nem e pespíli ucházet o lenství v této vyvolené skupin. Pozvání ke
lenství pichází jako dsledek tajn ch rokování vedoucího sboru, a obecn lze íci, e
potenciální nov len nic netu í, dokud neobdr í dopis. Nkteí mu i z vedoucího sboru mají
docela mírnou povahu, a neprojevují sklon ovládat druhé. Málokdy se úastní diskuse, zdá
se, e mají sklon projevovat úctu a obdiv nkter m sv m kolegm, a tém v dy hlasují podle
nich. Jiní mu i z vedoucího sboru mají problémy vzdorovat chuti, kterou chutná moc, a
byv e jí svádni, jenom nesnadno se nabytého vlivu vzdávají. Nicmén, v skrytu du e mají
místo pro toleranci a men í panovanost, ne s jakou vystupují, a spí e pipomínají pedáky
z Jana 12:42,43. Vyjádí, co si myslí, ale nestojí za sv m pesvdením, pokud by jejich
postoj ml zpsobit píli mnoho rozruchu. Zb vají pak ti, jejich touha po organizaní a
osobní moci nezstává skryta. Ale ani v jejich pípad se neodvá ím zaujmout k nim
odsuzující stanovisko. Mnohdy je slo ité postihnout píinu uritého postoje, kter nkdo
m e zastávat. Lidé nkdy manipulují druh mi, aby tím zakryli svoji vlastní nejistotu a
slabost a jejich jednání není projevem síly. Je t ké b t trpliv pi práci s lidmi, diskutovat
s nimi, a slovem i píkladem budovat jejich víru a lásku a pochopení. Je to mnohem t í, ne
z pozice moci naizovat, vydávat a vynucovat zákony, a potlaovat zkoumavé otázky

hnvivmi záblesky vy í autority. (52) Donucovací pístup je projevem slabosti, ke kterému
se ale uchylují nejenom lidé anga ovaní v hierarchii nábo enského systému. Píli asto mu
podléhají i man elé, rodie, zamstnavatelé a mnozí jiní, nkdy snad z pocitu vyerpání nebo
bezmoci. Nerozpakuji se íci, e co jsem popsal ohledn posloupnosti a psobení moci
v organizaci Strá né v e, nachází ivnou pdu i v ostatních nábo enskch organizacích.
Jak jsem také uvedl v knize Krize svdomí, jsem toho názoru, e základní píina
tohoto zla spoívá v náhledu, podle kterého je organizaci Strá ná v udlena bo ská,
vluná autorita, a dále v domnnce, e pouze uplatováním takové autority lze dosáhnout
jednoty, ádu a úinnosti. I kdy snad ne v ichni mu i z vedoucího sboru padli za ob
tomuto sm lení, poád se mezi nimi nacházejí jedinci, kteí jím byli úpln pohlceni, a kteí
upadli do pozlacené pasti tlesného sm lení, kterou na n nastra il koncept bo skosti sdílené
v hávu lidské autority.
Svdn a pita liv klam, kterm autorita psobí, nás ale nezbavuje odpovdnosti za
na e jednání. Mnohé z negativních projev, které dnes pozorujeme, jsou ddictvím minulosti,
nkdy i dávné minulosti, která pedcházela vzniku Spolenosti Strá ná v a vlivu jejích
prezident a dal ích vdích osobností. Nicmén, je to minulost, kterou je mo né odmítnout.
Pehnané nároky organizace Strá ná v a zpsoby, ktermi neoprávnn zasahuje do Bo í
autority, jsou jasn nebiblické a rozeznatelné. Tato okolnost vede k míe odpovdnosti, která
spadá jak na vdce, tak na b né stoupence. Pedstírání, e nevidím, jestli e vlastn ani
nechci vidt, m nevyjímá z odpovdnosti za to, co se dje. V souasné dob bylo dosa eno
bodu, ve kterém mnozí, mo ná vt ina, ví, e poslouchat organizaci znamená poslouchat
Boha, a e odmítnout její poselství a uení znamená projev neúcty vi Bohu. V dy i jenom
slabé zaváhání a okam ité nepijetí vkladu Spolenosti, nebo dokonce pochyby o jeho
správnosti, se rovnají projevování nedostatku víry v Boha a pochybám o Nm. U vbec je
nepípustné, aby se lovk opová il domnívat, e by bez vedení brooklynské organizace, a
tedy na základ svého vlastního my lení, mohl nkdy dospt ke správnému porozumní
Písma. Chodit s Bohem znamená sklonit hlavu a jít tam, kam nás vede organizace. Pokud
hlavu zvedneme, rozhlédneme se a ekneme, e v ichni jdeme po patné cest, a odmítneme
v ní pokraovat, vede to k tomu, e jsme oznaeni za lidi nezávislého a vzpurného ducha.
Správn rozumt biblickému textu díve ne organizace, a úpln nejh, mluvit o tom, je
jistm znamením opová livosti a pedbíháním Boha. Nemohu si pomoci: je zcela zejmé, e
souasná situace byla zpsobena a je udr ována „mu em bezzákonnosti,“ kter mezi svdky
pou ívá stejné prostedky, které se mu ji pln osvdily v jiné dob a v jinch prostedích.
Mezi svdky je kladení organizace na stejnou úrove s Bohem málem hmatatelné, a je
v jejich myslích hluboce zakoenné; daleko hloubji, ne si snad uvdomují. Ne v ichni jsou
stejn zasa eni, a znám nkteré, nkdy i v dle itch postaveních, kteí si rozhodn od
pehnanch tvrzení Spolenosti udr ují men í i vt í odstup. Ale jsem si zcela jist, e aby
se zbo tní organizace vyhnuli, musí neustále provádt autocenzuru, adaptovat publikovaná
prohlá ení do podoby, kterou je jejich mysl ochotná a schopná pijmout, a petváet a utínat
ostny zvlá t extrémních vrok. V zásad pozmují vyená slova, a ji na papíe nebo
v proslovech, do podoby, se kterou mohou ít, a tak ospravedlují to, e je neodmítají v jejich
pvodním znní. Existují, proto e si prb n zdvodují, pro tak pasivn pijímají vzvy
vedení k bezvhradné poslu nosti a oddanosti. A pitom v em musí dávat bedliv pozor na
to, aby si byli zcela jisti, e jejich skutené názory jsou ped jejich spoluvícími dobe
utajeny.
Je jisté, e nikdo takov stav nem e nazvat kesanskou svobodou.

5
VRN A ROZVÁ N OTROK
Kdo je ve skutenosti ten vrn a rozvá n otrok, kterého jeho pán ustanovil nas svou eledí,
aby jim dával pokrm v prav as? astn je tento otrok, jestli e ho jeho pán pi svém
píchodu najde, e tak iní. Vpravd vám íkám: Ustanoví ho nade v ím sv m majetkem.
Matou 25: 45-47
Kdy vedoucí sbor svdk Jehovovch vyzvá k projevm oddanosti a poslu nosti,
nepou ívá pro tento úel ádn text tak asto, jako ten, kter je v e citován.
Vedoucího sboru zakládá své nároky na organizaní pravomoc nejenom na vlastním
vkladu tohoto podobenství Je í e Krista, ale pedev ím na následném zpsobu, kter m tento
v klad uplatuje. Vklad je pou íván zpsobem, jen se pedev ím zamuje na podporu
celkového pojetí ústední správní pravomoci, její kontrole podléhají v ichni lenové
kesanského shromá dní (podle svdk se pojem „kesanské shromá dní“ tká vlun
jejich sbor a nevztahuje na ádnou jinou kesanskou skupinu).
Jak jsme uvedli ve 4. kapitole, v pozdj ím období Russellova psobení jeden z jeho
píznivc na nj uplatnil vraz „vrn a rozvá n slu ebník.“ Z Russellovch úvah na toto
téma je zejmé, e se tomuto oznaení nebránil. Rovn argumentoval proti my lence, podle
které se dan vraz ml tkat v ech Kristovch následovník jako celku, a dovozoval, e se
vztahuje na jednotlivce, zvlá tního slu ebníka, kter se objeví v Bo ím ureném ase. Jeho
nástupce, J.F. Rutherford, zejména v prvním desetiletí svého psobení, zdaleka nemohl
dosáhnout nesmírného vlivu, ze kterého se t il Russell. Na rozdíl od Russella, Rutherford
nebyl oznaen jako jedin Pastor stoupenc Strá né v e a strávil prvních deset let v úadu
usilováním o získání podpory a kontroly. Musel se také vypoádat s masívním úbytkem
len, pochybujících a zklamanch v dsledku selhání asovch prorctví. Proto v tomto
období úporn hájil stanovisko, e Russell opravdu byl „tím slu ebníkem,“ a e v e, co
vyuoval, i data, která stanovil, bylo správné a nelze o tom pochybovat. Jakmile nad leny
organizace získal úplnou kontrolu, zcela zmnil pedcházející pochvaln kurs, a stále více a
více z Russellova uení bylo nahrazováno nebo dokonce potíráno. „Vrnému a ozvá nému
slu ebníku“ se dostávalo zanedbatelné pozornosti. Nebylo ho teba, proto e Rutherford pi el
s novm, do té doby neznámm, nyní tém magickm termínem „organizace,“ a rovn
zaal zdrazovat je t jedno slovo: Teokracie neboli vláda Boha. Vta, e Bh vládne
organizaci „zeshora dol, nikoli zezdola nahoru,“ je charakteristická pro ráz jeho
prezidentství, piem není sporu o tom, e na matice zemi Rutherford usedl „nahoe.“ (1)
Termín „vrn a rozvá n slu ebník“ zaal bt vykládán jako „sbor Bohu zasvceného lidu.“
Po mnoho desetiletí je nyní chápán jako kolektivní skupina v ech „pomazanch“ kesan,
kteí kdy na zemi ili, a to od okam iku vylití ducha o Letnicích a do souasnosti. Jak
m eme íst ve Strá né v i z 1. bezna 1981, na stran 24:
Svdkové Jehovovi tomu tozumjí tak, e „otrok“ se skládá ze v ech pomazanch kesan
vytváejících na zemi skupinu v kterékoli dob bhem devatenácti století uplynulch od Letnic.
Následovn, „eledí“ jsou tito uedníci Krista jako jednotlivci.

Proti vkladu samotnému není námitek. Ve skutenosti se pouze dozvídáme, e
podobenství tkající se otroka se vztahuje na v echny kesany, kteí ili v kterékoli dané
dob, proto e podle Písma jsou v ichni praví kesané úastníky Bo ího pomazání, Bo ími
pomazanmi. (2) Samozejm ov em, Strá ná v nepokládá v echny kesany za pomazané
duchem a rozdluje dnes ijící kesany na dv tídy: pomazanou tídu s nebeskou nadjí , a
nepomazanou tídu s pozemskou nadjí.
Jednotlivci z pomazané tídy jsou v podobenství pedstavováni „eledí,“ která je
vy ivována „otrokem.“ „Otrok,“ kter zásobuje potravou jednotlivce z eledi, je v echny
reprezentuje jako kolektivní skupinu. Opt je teba íci, e toto vysvtlení je mo né podpoit
jinmi úseky z Bible, napíklad z Izajá e 43:10-12, kde Jehova nazvá izraelsk národ „mj
sluha,“ (jednotné íslo) zatímco jednotlivce z tohoto národa nazvá „moji svdkové“ (mno né
íslo). Problém nastává a v tom, jak Strá ná v tento princip uplat uje. O „tíd otroka“ je
eeno, e se skládá z „ostatku“ na zemi dnes ijících pomazanch, jejich celkov poet
v prbhu djin kesanství je pevn dán íslem 144 000. Podle souasnch údaj „ostatek“
dnes sestává z asi 8 800 lidí. (3)
Uva ujme nyní o tom, jakou naukovou konstrukci Strá ná v postavila na tomto
vkladovém základ, a do jakch extrém její vysvtlení zachází. Je na první pohled patrné,
e nejvt í starost je zde o to, aby byla potvrzena a vynucena teorie, podle které Bh a Kristus
jednají s lidmi pouze prostednictvím organizace, a e dnes je tato organizace spojena se
Spoleností Strá ná v .
Nejprve zamme pozornost na uení Spolenosti Strá ná v , podle kterého takzvaná
„tída otroka“ existuje trvale a nep eruovan od jejího zaátku v roce 33 n.l. a do
souasnosti. Takto tuto my lenku zdrazuje Strá ná v z 15. ledna 1975 na stran 46:
Je í ekl: „A pohlete! Jsem s vámi po v echny dny a do závru systému vcí.“ (Mat.
28:20) Je í Kristus je Hlavu sboru, svého otroka, a jeho slova ukazují, e ho bude posilovat, aby se
staral o pokrm pro jeho „ele“ v prbhu staletí. Je zejmé, e jedna generace „otroka“ ivila
následující generaci „otroka,“ zatímco pitom stále ivila sama sebe.
............................................................
M eme si tedy pov imnout, e samotn Je í Kristus upozornil na to, e tímto zpsobem
v ivy budou jeho následovníci syceni nikoli jako samostatní, nezávislí jednotlivci, ale jako pevn
semknut sbor kesan, jeho lenové k sob cítí opravdovou lásku a navzájem o sebe peují.

Není sporu o tom, e v prbhu staletí bylo mnoho jednotlivc, mu  a en, kteí
mohou bt bez nejmen ích pochybností oznaeni jako praví kesané. Je í o nich mluví u
Matou e 28:20. Strá ná v má ov em na Je í ova slova i na djiny kesanství docela jin
pohled. Trvá na to, e namísto samostatnch jednotlivc nepetr it existovala „tída otroka“
v podob „pevn semknutého kesanského sboru.“ Duchovní pokrm nebyl vytváen a
rozdílen nikm jinm ne pevn semknutm sborem. V této interpretaci nenacházíme ádn
prostor pro pro Krista, aby se staral o ty ze svch, kteí nebyli spojeni s tímto tlesem, nebo
aby peoval o jednotlivce, kteí byli osamoceni nebo roztrou eni v rznch kesanskch
skupinách. (4) Jinmi slovy, vklad je stylizován v poloze, podle které v ichni praví kesané
spolu byli organizan propojeni. Úsilí takto vykládat djiny kesanství je patrné, kdy si
pipomeneme novodobé uplatnní toto nosti „tídy otroka“ , které je v platnosti od roku 1943
a dodnes. Strá ná v z 15. ervence (s. 215,216) vysvtluje:
Odst. 23 Konkrétní údaje od roku 1878 n.l. do roku 1919 n.l. dokazují, e nepoetn
sbor zasvcench, duchem zplozench mu  a en, kteí slou ili a slou í Jehovovy Bohu a
jeho Království spolen s Biblickou a traktátní spoleností Strá ná v , pesn odpovídá

popisu „toho slu ebníka.“ Akoli se tito mu i a eny nacházejí v rznch ástech svta, pece
navzájem v jednot spolupracují prostednictvím Biblické a traktátní spole nosti Strá ná v ,
a tak jsou na této zemi Pánovm „slu ebníkem.“
Djiny nijak nepotvrzují tvrzení, e by v jejich prbhu existovala pevn semknutá,
navzájem propojená skupina pravch kesan, kteí by jako jediní byli duchovn iveni
Kristem, a proto by se stali jedinenm sdlovacím prostedkem Bo ích pokyn pro v echny
pravé vící. Strá ná v to ale tvrdí a tato premisa je i nepostradatelnm základem pro
vklad, kter je nám pedkládán, a v nm draz na organizaci hraje prim. Vydejme se proto
na okam ik do historie, abychom se podívali, jak to tehdy bylo.

Svdectví djin
Pokud by njak jedinen Bo í sdlovací prostedek existoval v poapo tolské dob, pak by
bylo logické, abychom ho hledali v hlavním proudu tch, kteí se ke kesanství hlásili, nikoli
v uzavench, od tpench skupinách, k jejich vzniku tehdy docházelo. Ale hlavní proud
kesan postupn vytvoil církevní smr, kteí nkteí nazvají kesanstvo, a Strá ná v
definuje jako „odpadlé kesanstvo.“ Z tohoto dvodu je nutné hledat „tídu otroka“ mimo
hlavní smr, kterm se kesanství ubíralo. To nebude snadné, proto e kesané ili a kázali
po celé obydlené zemi, v mnoha národech a zemích. Jak, kdo a kde vytváel „tídu otroka,“
jedinenou kolektivní skupinu, která slou ila jako Bo í vlun sdlovací prostedek a
dodávala „ten sam duchovní pokrm“ v em opravdovm kesanm, kteí kdy ili ve
stovkách, ba tisících rznch míst celého svta, v prbhu tí set let druhého, tetího a
tvrtého století na eho letopotu?
Strá ná v se nijak o zji tní toto nosti tohoto zásadního sdlovacího prostedku v té
dob nepokou í. Není pro ní problém smést celou zále itost ze stolu tvrzením, e odpadlictví
tak „zahalilo“ toto nost tídy „vrného a rozvá ného otroka,“ e není mo né ji urit. (5) Pro
poádek tedy zaznamenejme, e existence jedineného sdlovacího prostedku pro toto období
je pouze pedpokládaná. A jak to bylo dál?
Djiny nábo enského vvoje od tvrtého století dále rozhodn nejsou neznámé.
Naopak, jsou tak podrobné, e nám poskytují docela úpln obraz toho, jak krok za krokem
docházelo k formování v eobecné organizace katolické církve. Z djin katolické církve je
také zcela patrné, e nesouhlas s její politikou byl hojn, následovan od tpením mnoha
nábo enskch skupin a pozdji vedoucí k reformaci a vzniku rznch protestantskch
denominací. Ale ani v této podrobn zmapované dob nelze najít nic, co by se bylo pijatelné
pro dne ní pedstavu Strá né v e o ojedinlé, stále psobící tíd „vrného a rozvá ného
otroka,“ homogenní, pevn semknuté kolektivní skupin, která by v prbhu patnácti
následujících století byla jedinm vrnm zdrojem duchovního pokrmu pro nespoetné
generace opravdovch kesan v rznch místech svta.
Je pravda, e Strá ná v piná í lánky o úloze nkterch nábo enskch skupin ve
stedovku. Napíklad o Waldenskch, Lolardech a jinch kesanech, a e alespo
náznakem pipou tí, e by se v tchto skupinách mohli nacházet opravdoví kesané té doby,
co by je teoreticky mohlo postavit do úlohy „vrného a rozvá ného otroka.“ (6) Bylo b né,
e souástí víry stoupenc tchto skupin byla víra v trojici, nesmrtelnost du e a podobné
„fale né“ nauky, které Strá ná v odsuzuje jako kardinální omyly v úsudku. Dále platí, e
tyto spolenosti byly vesms lokální, s psobností v jedné oblasti, a zcela vjimen se
jednalo o mezistátní rozsah. Nic, co o tchto bratrstvích víme, nesvdí o tom, e by psobila
jako mezinárodní sdlovací prostedek piná ející jednotn duchovní pokrm pro zasvcené.
V pípad, e se nechceme smíit se skuteností, e by v echna „p enice“ ze svtového pole
byla soustedna do jedné oblasti, by ale taková mezinárodní innost byla nutná.

Zdálo by se, e spí e ne se vracet zpt adu století, aby se mohlo alespo naznait, e
napíklad Anabaptisté (Novoktnci) by mohli bt tím dle itm lánkem v etzu vedoucím
ke tíd otroka, úelnj í by mohlo bt detailn prozkoumat 18. nebo 19. století, která ji
informacemi doslova oplvají. (7) Nebylo by rozumné pinést dkazy o tom, e kdy Russell
v roce 1881 zalo il spolenost Strá ná v , napojil se pímo na „vrného a rozvá ného
otroka“ aktivního v jeho dob? Jaké jiné období v djinách Strá n v e by mohlo bt
vhodnj í pro podrobné prozkoumání ne doba, která bezprostedn pedcházela jejímu
zalo ení?

et zec neviditeln ch lánk
Tvrzení Strá né v e o svém nástupnictví v roli vrného a rozvá ného otroka vy aduje
nepetr it etzec po sob jdoucích generací pevn provázané tídy otroka, na jeho poslední
lánek se nakonec napojí Charles Taze Russell, popípad spolenost Strá ná v , kterou
zalo il. Kdy se zajímáme o Russellv ivot, zji ujeme, e se ve svém mládí oddlil od
v ech níbo enskch organizací, proto e ztratil víru v jejich úinnost. Pozdji se zúastnil
shromá dní Adventist druhého dne, ale podle jeho vyjádení prbh tohoto shromá dní a
pítomní vící pouze obnovili jeho „kolísající víru“ v bo skou inspiraci Bible. Russell
nakonec, ve svch 18 letech, spolu s nktermi svmi spoleníky, zalo il „nevelkou skupinku
za úelem studia Bible.“ (8)
Nezasvcen lovk by ze zpráv z Russellova mládí mohl usoudit, e Adventisté
druhého dne v té dob pedstavovali „vrného a rozvá ného otroka,“ proto e Russell ochotn
piznává, e mu v biblickém poznání pomáhali mu i z jejich ad, za v echny jmenujme
alespo George Storrse a George Stetsona. Russell ani nijak nezakrvá, e uvil asovm
proroctvím, a dále je rozpracoval, na základ rozhovor a spolupráce s dal ím vznamnm
Adventistou druhého dne, N.H. Barbourem, a e se stal jeho redakním kolegou v Barbourov
asopise Posel jitra. (9) V protikladu k této prokazatelné spolupráci, kniha Boí tisícileté
království se piblíilo, na stran 186, vyzdvihuje nezávislost Russellovy studijní skupiny
tmito slovy:
Ticet let poté nacházíme nepatrnou skupinu mu , kteí nejsou spojeni ani s Adventisty, ani
s ádnou jinou nábo enskou sektou kesanstva, jak studují Svatá Písma v Pittsburghu, ve stát
Pennsylvánii, ve Spojench státech americkch. Jejich studium je zámrn nezávislé, aby se vyhnuli
pohledu na Bibli sektáskma oima.

Russell se ostatn sám vyjádil, e „adventistické hnutí mi nepomohlo najít ani jednu
biblickou pravdu,“ a je v publikacích schválench Spoleností b né zobrazován jako mu ,
kter se spoléhá jen na svou Bibli, kterou studuje nezávisle a v hlubokém soukromí. (10) Je
samozejm neskonalou ironií, e tento nezávisl zpsob studia Bible je dnes Spoleností
odsouzen jako opová livost, slepá ulika a odmítání Bo ího sdlovacího prostedku, proto e,
jak v ichni ví, k porozumní Bible nelze dojít na základ osobního studia, ale pouze a jedin
prostednictvím organizace. V této souvislosti si dovolím pipomenout prohlá ení
Spolenosti, podle kterého:
.... Bible je organizaní knihou, která nále í kesanskému sboru jako organizaci, nikoli
jednotlivcm, bez ohledu na to, jak upímn tito lidé mohou vit, e mohou Bibli vykládat. A práv
z tchto dvod je nemo né Bibli správn porozumt, ani bychom mli na mysli Jehovovu viditelnou
organizaci. (11)

Oficiální historie organizace je popsána v knize Jehovovi svdkové v boím
pedsevzetí. Zde se na stran 17 o Russellovi dovídáme:
Nezalo il nové nábo enství, a nikdy o sob v tomto smyslu nemluvil. Vzkísil velkolepé
pravdy, kterm vyuoval Je í a apo tolové a uvedl je do plného svtla 20. století. Netvrdil o sob, e
by obdr el zvlá tní zjevení od Boha, ale dokazoval, e jeho doba byla Bo ím ustanovenm asem pro
to, aby Bible byla správn pochopena, a e mu bylo dovoleno, v dsledku jeho slu by a naprostého
zasvcení se Pánu, aby Bibli porozuml.

Ron Frye, o kterém jsem se zmínil díve, vnoval mnoho asu studiu tohoto období. O
v e uvedench prohlá eních pak napsal:
Tato prohlá ení jsou nejzákladnj ím pramenem poátk Biblické a traktátní spolenosti
Strá ná v , jak je podáván jejími vlastními djepisci. Tento úheln stavební kámen ale
nekompromisn zamítá pozdj í, peliv propracovanou teorii o pvodu tak zvané tídy vrného a
rozvá ného otroka. Nebo kolem roku 1880, kdy mlad mu jménem Charles Taze Russell zahájil svá
nezávislá biblická studia, tída tohoto vrného a rozvá ného otroka mla bt v innosti po období
pedcházejích osmnácti století.
Otázka nutn zní: Kde byl sbor vrného a rozvá ného otroka? Bylo vbec myslitelné, aby
Russell vzkísil velkolepé pravdy Je í e a apo tol nezávisle na sd lovacím prost edku Jehovovy
pozemské organizace? Navíc, jestli e spolenost Strá ná v trvá na tom, e vrn a rozvá n otrok
nikdy nepestal dodávat duchovní pokrm ostatnímu slu ebnictvu, a jeho úloha bez ustání pecházela
z generace na generaci, jak v bec mohlo dojít k situaci, ve které bylo zapot ebí velkolepé pravdy
Je íe a apotol najednou obnovovat? Nenacházíme zde, eknme, protimluv?

Nejvrnj í vpov snad nalezneme v Russellov vlastním díle. Ve Strá né v i z 1.
íjna 1909, ze které jsme citovali ve 4. kapitole, Russell nechává své „pátele“ zdraznit, e
jejich ddové a otcové, i oni sami, po celé generace pravideln chodili na biblické kursy a
jiná studia, ani by jim to njak prosplo. A to tak dlouho, dokud jim Pán, prostednictvím
Spolenosti, kterou Russel zalo il, vedl a ovládal, neposlal do rukou „Klíe k Bibli.“ Teprve
potom jim mohlo zazáit svtlo. Pipomeme, e podle souasného uení Spolenosti, „vrn
a rozvá n otrok“ od letnic roku 33 n.l. nikdy nepestal na svt aktivn psobit jako pevn
semknut sbor Kristovch pravch následovník, a dokázal pesné poznání o Bohu pená et
z generace na generaci. S tímto vdomím polo me následující otázku: Pro otrok nechal bez
pov imnutí ddy a otce Russellovch pátel? Pro je opominul, pro si jich nev iml, pro je
peskoil? Russell ani na vteinu nevil tomu, e by nkde mla bt nepetr itá ada tíd
otrok naplujících biblické podobenství u Matou e 24. Jak by on sám mohl bt ástí
poslední tídy takového otroka, kdy její djinnou existenci vbec nepipou tl? Nelze
naprosto pochybovat o tom, e si myslel prav opak toho, co dnes uí Strá ná v , a sice to,
e „vrn a rozvá n otrok“ se poprvé na scén objevil v jeho dob, a e on, Russell, o ádné
takové tíd nic neví. (12)
Ron Frye vyzdvihuje vznam této skutenosti touto úvahou:
Zeteln vidíme, e djiny vzniku svdk Jehovovch záva n kontrastují s ústedním
dogmatem spolenosti Strá ná o nezbytnosti vrného a rozvá ného otroka. Pokud svdkové chtjí
ospravedlnit svj autoritásk správní systém, musí zárove dokazovat, e Jehova organizaci pou ívá
jako pozemsk sdlovací prostedek, kter v ichni musí pijmout, a jemu se musí podídit. Jejich
argumentace ale neobstojí, pokud neproká í, e Bh v dy pou íval njakou organizaci za úelem
sdlení vznamu svého slova, a to nep etr it od letnic roku 33.n.l. Skuteností ale zstává, e
Russell se na ádnou takovou organizaci neobrátil. Jednal nezávisle, o své vlastní v li.

Strá ná v vyvíjí enormní úsilí, aby prokázala, e Je í Kristus nikdy v minulosti
nejednal, a proto ani dnes nejedná, s lidmi, kteí by psobili nezávisle na organizaci a
nevyu ívali jí jako jedineného sdlovacího prostedku. Toto uení ale vede
k neudr itelnému stanovisku, proto e literatura Spolenosti uznává, e Kristus v pípad
Russella jednal opan – jako s jednotlivcem oddlenm od v ech organizací. Jestli e
chceme bt objektivní, m eme pipustit, e je obtí né najít komplexní pohled a vyerpávající
informace o stoletích bezprostedn následujících po smrti apo tol. Tato objektivita ale
zárove vy aduje, abychom uznali, e padesátá léta 19. století naopak poskytují dostatek
materiálu k tomu, abychom mli pomrn pesnou pedstavu o tom, co se na nábo enském
poli odehrávalo. Pesto v této dob nenacházíme ádn spojovací lánek mezi generací
„otroka,“ která mla Russellovi pecházet, a Russellem samotnm. Tak publikace Strá né
v e mohou poukázat pouze na kesany z prvního století jak na první lánek v údajném
etzci „otroka,“ a pak a rovnou na spolenost Strá nou v jako na poslední lánek v tomto
etzci. O v ech ostatních spojovacích láncích musíme jenom pedpokládat, e existovaly,
proto e dolo it je prost nelze. Navíc je nabíledni, e Spolenost ve své vlastní literatue
obrací vnive základní argument pro svoji autoritu, kdy uvádí, e organizace Strá ná v
zaala nezávisl m jednotlivcem. Pi podrobnj ím pohledu pipomíná peliv vybudovaná
nauka o „vrném a rozvá ném otrokovi“ domeek z karet, kter se hroutí svojí vlastní vahou.

„Tída otroka“ a sv tlo, které svítí stále více
Ron Frye rovn rozpoznal, e nesnáze Strá né v e se velmi násobí tím, jak organizace bez
ustání pou ívá Písloví 4:18. Text tohoto písloví zní: „Ale stezka spravedlivch je jako jasné
svtlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevn zalo en den“ a svdkové jej uplatují
kdykoli dojde k njakm naukovm objasnním nebo zmnám ve vkladu Bible. (13)
I v tomto pípad zaujímá Spolenost Strá ná v stanovisko, které se prokazuje jako
dvousen me. Na jedné stran vysvtluje, e „svtlo svítí stále více a více,“ a na druhé
stran dokazuje, e odpadnutí zpsobilo tak velkou a staletí trvající temnotu, e to byl a
Russell, a pota mo Spolenost Strá ná v , kdo musel „vzkísit velkolepé pravdy, které
vyuoval Je í a jeho apo tolové.“ Strá ná v se dosud ani jednou nepokusila smíit tato
protichdná tvrzení a pokrauje ve vkladu, podle kterého „jasné svtlo svítí stále více a
více.“ Jeden z píklad nacházíme ve Strá né v i z 15. ervence 1960, na stran 435:
Odst. 14 V proudu asu sbor tídy otroka zásobil duchovním pokrmem své jednotlivé leny,
vrn a rozvá n. Tak tomu bylo od letnic 33 n.l. a dosud, v dy s láskou a pelivostí. Ano, „ele“
byla vy ivována stále lep ím duchovním pokrmem, kter ji pomáhal dr et krok se „svtlem, které svítí
stále více a více, dokud nebude pevn zalo en den.“ (P. 4:18) Jak ekl Je í , to se ukázalo bt
„pokrmem v prav as.“

Ron Frye tento názor komentuje takto:
Podle tohoto vyjádení, otrok byl v dy sycen nejenom zdravm duchovním pokrmem, ale byl
v dy sycen stále lep ím duchovním pokrmem. Vy ivování se nikdy neobracelo do minulosti, ani
nezstávalo stát na míst, ale v dy docházelo k duchovnímu pohybu sm rem vped, tak jak narstalo
sv tlo pravdy. Toto je peliv vypracovan teoretick základ nauky Spolenosti Strá ná v o vrném
a rozvá ném otrokovi z Je í ova podobenství u Matou e 24. Podle jejího uení otrok zaal existovat o
letnicích roku 33 n.l. a psobil v djinách nepetr it a do na í doby, která zahrnuje i konec svta. Po
celou tuto dobu otrok sytil své leny stále lep ím duchovním pokrmem, proto e, jak doba postupovala,
byl stále více osvtlován. Je teba proto nalézt odpov na otázku, zda a jak do sebe zapadají
teoretick pedpoklad nauky o vrném a rozvá ném otroku a praktické události z historie Biblické a

traktátní spolenosti Strá ná v . Jsou v souladu? Co nalezneme, kdy budeme trvat na historickch
dkazech uvedeného naukového vkladu? Pokud praktické djiny Spolenosti v tomto bodu
neodpovídají jeho teoretickému vchodisku, pak se prokazateln jedná o chybnou teorii.

Pokraujme v rozboru vkladu Spolenosti. Jestli e se jedná o oprávnné tvrzení,
potom poínaje prvním stoletím, ka dé následující století by muselo bt svdkem rostoucího
porozumní v doktrinálních aspektech, a ka dá generace otroka by té následující musela
nauky pedávat v osvícenj í, správnj í podob. Co by ov em znamenalo, e napíklad
v dob Valdenskch a Lolard, ve 13. a 14. století, by biblické poznání mlo bt na vysoké
úrovni. Také by to znamenalo, e kolem roku 1870, v dob nástupu Ch.T. Russella, by svtlo,
kterm mla disponovat tída otroka v té dob, záilo tak jasn, a by oi pecházely.
Znovu pipomenu, co ekl len vedoucího sboru, Karl Klein, a co bylo pozdji oti tno
ve Strá né v i z 15. února 1981“
Nelze o tom pochybovat. V ichni potebujeme pomoc pi studiu Bible, a nem eme tuto
biblickou pomoc najít jinde, ne uvnit organizace „vrného a rozvá ného otroka.“

Pokud toto prohlá ení skuten vyjaduje nemnnou zásadu, podle které Bh vede své
slu ebníky, pak tato zásada byla platná i v Russellov dob, a on jist musel vidt oslnivé
svtlo, které vyzaovalo z díla a existence vrného a rozvá ného otroka, a nic mu nemohlo
bránit, aby z této záe erpal. Ale publikace strá né v e pí í o tom, e Russell tento krok
nikdy nepodnikl. Naopak, jednal ve zcela nevysvtlitelném protikladu k této nauce, a poínal
si jako fenomenální jedinec, zcela vyjmut ze elezného pravidla, podle kterého v ichni
museli erpat poznání od otroka – zatímco on tak neuinil, a pesto mohl Bibli správn
porozumt!
Uzaveme tuto ást logickm konstatováním, e Russell a jeho spoleníci nevyhledali
pomoc tídy „vrného a rozvá ného otroka,“ proto e ádná neexistovala, ani v jejich dob, ani
v pedcházejících osmnácti stoletích. Museli vytvoit vlastní nezávislou skupinu, jak je
optovn zdrazováno ve Strá nch v ích. Vzhledem k Je í ov slibu daného jeho
uedníkm „Budu s vámi a do skonání svta“ to pak znamená, e poté, co je z nebe Je í
vedl po dobu osmnácti století, podporoval je, ehnal jim a chránil je, v ichni jeho opravdoví
uedníci, praví kesané, se ve li do malé skupinky Amerian, která se scházela
v pennsylvánském mst Pittsburghu. Tady a takto nutn musíme skonit i my, pokud
dotáhneme uení organizace a do absurdního finále.

Jak vrn poskytovat pokrm v prav as
Oficiální nauka spolenosti svdk Jehovovch uvádí, e nejpozdji na konci roku 1919 Je í
povil osoby pidru ené k organizaci Strá ná v vykonáváním innosti vrného a
rozvá ného otroka a ustanovil je jako svj sdlovací prostedek. Kniha Boí tisícileté
království se piblíilo, napsaná Fredem Franzem a vydaná v roce 1975, na stran 350
vysvtluje, které faktory Je í pi vbru otroka bral v úvahu:
Spornou otázkou bylo poskytování pokrmu, pravého pokrmu, v prav as. Podle toho ml
Pán, kter se práv vrátil, vydat své rozhodnutí. Nu e, jak bude pohlí et na skupinu kesan,
nenávidnch a pronásledovanch v mezinárodním mítku? (Mat. 24:9) V prbhu djin a do roku
1919 se velmi namáhali, aby poskytovali „pokrm v prav as“ „domácnosti víry“ neboli „eledi“
nebeského Pána. Dlali to navzdory zásahm pronásledovatel a válících národ. Pán pohlí el jak
na pravidelnost poskytování pokrmu, tak na jeho kvalitu. V obou tchto ohledech sbor nenávidnch,

pronásledovanch kesan, kteí vdy usilovali o to, aby byli vrnmi otroky Jeí e Krista, ve
zkou ce obstál.

Ze v ech náboenskch skupin psobících po celém svt „obstála ve zkou ce“jedin
organizace, která vyrábla a roz iovala publikace Stráné ve. Obsah tchto publikací byl
vydavateli oznaen jako duchovní pokrm, a bylo pitom upesnno, e se jedná o „prav
pokrm, v prav as.“ Spornou otázkou byla „jak pravidelnost poskytování pokrmu, tak jeho
kvalita.“ Znovu je nutné se zeptat: Jaké dkazy organizace pedkládá, kdy si iní nárok na
to, e v té dob s Boím slovem zacházela vrn a rozván, e kvalita pokrmu, kter
poskytovala, byla nesrovnateln vy í ne kvalita pokrmu, kter byl k nalezení jinde, a e její
pokrm byl nesporn „prav a v prav as?“
Nepochybuji, e bude pro nás velmi zajímavé v následující ásti proítat píklady
aktuálního duchovního pokrmu, podávaného Stránou ví v období zkou ky, které podle
údaj Spolenosti skonilo rokem 1919.

Píkladná rozvaha nebo alostná nerozvánost?
V hojnosti slov nechybí p estupek,
Ale ten, kdo ovládá své rty, jedná rozván.
Písloví 10:19
Kniha Krize svdomí podrobn dloila, jak po smrti Russella v roce 1916 Stráná v
neochvjn obhajovala pesnost asovch proroctví tkajících se let 1799 (zaátek
„posledních dn“), 1874 (zaátek Kristovi „neviditelné pítomnosti), a 1878 (Kristus se chopil
královské vlády a zaala doba jeho soudu), zatímco tápala ohledn volby správnch slov
vzhledem k neuskutennm proroctvím spojench s rokem 1914. (14)
Zamme se nyní na události roku 1917, ale nezapomeme pitom, e Jeí Kristus,
podle dne ního oficiálního uení Spolenosti, ji v tomto roce vládl jako Král celé ti roky.
V prbhu roku 1917 Stráná v vydala knihu Ukonené tajemství. Tato kniha byla pi svém
vydání oznaena jako „poselství pro danou chvíli.“ Podle zásady „svtlo svítí více a více“ to
mla bt kniha, ve které bylo soustedno v echno pronikavé svtlo té doby, naplnná
kvalitním duchovním pokrmem. Vládnoucí Král, Jeí Kristus, s ní bezpochyby musel bt
seznámen a nahlíel na ní jako na hodnotné mítko vbru pro organizaci, kterou nakonce
urí jako svj sdlovací prostedek.
Dobe si pov imnme, jaká jsou v knize vyslovena proroctví pro rok 1918 a 1920, a to
na základ komentáe ke Zjevení 16 a Ezekielovi 24 a 25:
16:20 A kad ostrov uprchl. – Dokonce kadá republika zmizí na podzim roku 1920.
A hory nebyly nalezeny. – Kadé království na zemi pomine, bude pohlceno anarchií.
16:21 A spadlo z nebe na lidi. – ecky „Mue,“ neboli na ctitele zvíete a jeho obrazu, to jest
duchovenstvo.
Velké krupobití z nebe. – Pravda, ve zhu tné form, s niivou silou. Závrené prohlá ení jak
sedm svazek Studií Písem úinkuje na ctitele zvíete a jeho obrazu. – Zj. 11:19; Iz. 28:17; 30:30; Ez.
13:11; Joz. 10:11.
Kad kámen váil asi talent. – 113 liber. (Mal. 3:10) Dal í pohled na to, jak sedm svazek
Studií Písem úinkuje na ctitele zvíete a jeho obrazu, se nalézá v popisu poslední egyptské rány, smrti
prvorozench, Exodus 11 a 12

.................................................

Ti dny, ve kterch faraónovo vojsko pronásledovalo Izraelity v pou ti, jsou pedobrazem let 1917 a
1920, ve kterch v ichni faraónovi poslové budou pohlceni v moi anarchie. Kola se odlomí od jejich
válench voz – organizací.
...................................................
24:24 Nebo jest vám Ezechiel zázrakem. V ecko, co on iní, budete initi, a kdy to pijde, tedy
zvíte, e já jsem Panovník Hospodin. (KB) – Tiché utrpení v srdci pastora Russella se stalo znamením
pro kesanstvo. Jeho trpká zku enost v tété souvislosti se brzy stane trpkou zku eností v eho
kesanstva; a „a se to stane“ poznají, e Jehova Bh je nejvy í, a za v emi soudy asu tísn.
....................................
PASTOR RUSSELL JE MRTEV, A PESTO OPT MLUVÍ
24:25,26. Ty pak synu loví, zdali v [ten] den, kdy já odejmu od nich sílu jejich, veselé okrasy
jejich, ádost oí jejich, a to, po em touí du e jejich, syny jejich i dcery jejich,
[Zdali] v ten den pijde k tob ten, kdo utee, vypravuje tu novinu? (KB) V roce 1918, kdy Bh
v masovém mítku znií církve a jejich milióny len, ti, kteí peijí, zanou íst v díle pastora
Russella, aby pochopili, co znamená pád „kesanství.“
......................................
35:14 Takto praví Panovník Hospodin: Jak se veselí v ecka ta zem, [tak] pustinu uiním z tebe.
(KB) A nastane Doba obnovení v ech vcí, jedna vc nebude obnovena, socialistické hnutí práce. A
se celá spolenost lidí bude radovat z nového poádku vcí, dojde k vnému a naprostému zniení
socialistického státu.
35:14 Jak se veselí nad ddictvím domu Izraelského, proto e zpustl, tak uiním i tob. Pustinou
bude , ó horo Seir, i v ecka zem Idumejská naskrze, i zvdí, e já jsem Hospodin. (KB) V ichni
tlesn sm lející odpadlíci od kesanstva, kteí se dávají do holportu s radikály a revolucionái se
budou radovat nad zniením kesanstva v roce 1918. Ne dlouho, protoe Bh také znií úsp né
socialistické hnutí; úpln je znií, „v ecku zemi Idumejskou.“ Nezstane ani jedna vspa
socialistického hnutí, která by peila bsnní celosvtové anarchie, která svt zasáhne na podzim roku
1920. (Zj. 11:7-13) (15)

Jak patrno, kniha se zamila na vklad Ezekiela a Zjevení. V echno, co se tkalo
Ezekiela, bylo uplatnno na pastora Russella, kter byl nazván novodobm Ezekielem.
Nehled na nesplnná proroctví datovaná do let 1918 a 1920, uvaujme nad tím, jak kniha
Ukon ené tajemství vysvtlila Zjevení 14:20. Komentá k touto ver i je typick pro duchovní
pokrm obsaen v této publikaci. Takto zní komentovan biblick ver v pekladu Nového
svta:
A vinn lis byl lapán za m stem a z vinného lisu vyla krev a po uzdy koní na
vzdálenosti tisíce esti set stadií.
Kniha pouívá Rothermanv peklad, kter místo „tisíc esti set stadií“ uvádí „tisíc
dv st stadií,“ a na stran 230 vysvtluje:
Na vzdálenost tisíc a [ est] DVOU set stadií. V ádném pípad to neme bt vykládáno jako
2100 mílí bitevní linie svtové války. Furlong neboli stadion není míle a to je mimo msto, zatímco
bitva se odehrává ve mst. Viz Roherhamv peklad.
Jeden stadion je 606 a  anglickch stop; 1200 stadií je 137,9 mílí
Na tomto svazku Studií Písem se pracovalo v mst Scranton ve stát Pennsylvánie. Jakmile
práce byla dokonena, byla zaslána do Bethelu. Polovina práce byla vykonána v prmrné vzdálenosti
5 domovních blok od nádraí Lackawanna, druhá polovina práce byla dokonena ve vzdálenosti 25

domovních blok. Ve Scrantonu se na vzdálenost jedné míle nachází 10 domovních blok. Z toho
vyplvá, e prmrná vzdálenost k nádra í je 15 domovních blok, neboli 1,5 míle.
Vzdálenost mezi Scrantonem v Pennsylvánii a konenou elezniní stanicí ve mst Hoboken
ve stát New Jersey je podle elezniních ád 143,8 míle, a za tento poet mílí pasa éi také platí
jízdné. Av ak v roce 1911, nákladem 12,000,000.00 USD, Lackawanna Railroad Company dokonila
nyní slavnou zkratku, a u etila tím 11 mílí. Ode dne, kdy byla zkratka dokonena, elezniái si
vlastn mohou poítat o 11 mílí mén, ne jízdní ády uvádjí, a proto souasná istá vzdálenost je ve
skutenosti 132,8 míle.
Vzdálenost pívozu mezi stanicí v Hobokenu a stanicí v Barclay street v New Yorku je je 2
míle.
Vzdálenost mezi Barclay street v New Yorku a pívozní stanicí Fulton v New Yorku je 4 800
stop neboli 0,9 míle.
Vzdálenost z pívozní stanice v Barclay street v New Yorku do pívozní stanice Fulton
v Brooklynu je 2000 stop neboli 0,4 míle.
Vzdálenost z pívozní stanice Fulton v Brooklynu do Bethelu v Brooklynu je 1 485 stop neboli
0,3 míle.
Seteme-li 132,8 a 1,5 a 2 a 0,9 a 0,4 a 0,3 dostaneme opt íslo 137,9 mílí, co je nejkrat í
vzdálenost z místa, kde byl andlskmi posly lapán vinn lis Pána, bez jeho vedení a pomoci by
práce na tomto svazku nebyla mo ná.

Podobnou hodnotu má i pasá , kterou kniha nazvá „opravenm pekladem Joba
40:15 a 41:34,“ s následnm komentáem na stranách 84 a 86. Kniha Job se v tchto
ver ích zmiuje o „behemothovi“ a „leviathanovi.“ Oba dva termíny jsou dnes pekládány
(jak Strá nou v í, tak mnohmi jinmi) jako hroch, respektive krokodl. (16) Doporuuji
ka dému, aby si píslu nou pasá nejprve peetl v Jobovi, a pak se vnoval „opravenému
pekladu,“ jak jej v knize Ukonené tajemství provedl jeden ze spoleník pastora Russella.
O „behemohtovi“ teme:
Následující ádky pestavují „opraven peklade Joba 40:15 a 41:34,“ a pochází z pera
jednoho z následovník pastora Russella: „Pohle na toho s velkm árem /stacionární parní stroj/
kterého jsem stvoil, aby byl s tebou; bude rát píci /ra elinu, devo, uhlí/ jako dobytek. Pohle na
sílu, která je v jeho bedrech /pláty kotle/, a na moc, která je v ástech ohnutch do kruhu /plá  kotle/
jeho bicha. Jeho ocas /komín stroje – naproti zásobárn s uhlím/ se napímí jako cedr; lachy jeho
stehen /spojovací tye, táhla/ jsou sta ené k sob. Jeho kosti jsou mdné válce; jeho pevné kosti
/mí e ro tu/ jsou jako pruty z tepaného eleza. Je nejmocnj ím ze zpsob moci. Ten kdo ho uinil
/Pán/ m e pimt svj me /Slovo/ aby se k nmu piblí il /odkrylo ho/. – Izajá 27:1,2. Odpoívá
pod skrovnm píste kem /parní plá t/ pikryt pokrvkou z rákosí / jutou/ a hlínou /malta/ Údolní
vrby /stromy nad píste kem/ jej obklopují. Pohle /jako erpadlo/ vypije valící se eku, ani by se
njak zvlá  namáhal. Proto mu lidé dvují, / e udr í jejich sklepy suché/, i kdyby se Jordán vylil
z beh. Vyprskne ho svmi stíkakami s pomocí vodních uzávr a perforované hubice.

Autor se pak vnuje popisu leviathana. Na rozdíl od behemotha, jeho popis vykládá
jako popis stacionárního parostroje, kter se pou ívá napíklad v mlnech nebo továrnách,
behemotha pokládá za lokomotivu! Na dvou následujích stránkách pak prost stylizuje
biblického krokodla do své milované lokomotivy, a to pesn stejnm zpsoben, jako to
provedl s hrochem alias stacionárním parním strojem – viz v e. Rozepisuje se ale do
takovch závratnch a podrobnch v in, e se pekladatel, kter tímto prosí tenáe o
prominutí, rozhodl neztrácet as a pe el rovnou na dal í ást Ukoneného tajemství, která
atakuje biblická proroctví.
Proroctví Nahuma (2:3-6), které je zde pro podobnost jazyka uvedeno v pekladu
Bible Kralické, (v anglitin je v knize pou it Peklad krále Jakuba z poátku 17. století) je
zameno proti starodávnému mstu Ninive:

Pavéza udatn ch jeho ervená, bojovníci ervcem od ní, vozové jako pochodn hoící jiskiti
budou v den mustru ku jeho, a jedle hrozn tásti se budou. Po ulicích jezditi budou vozové, [a] hr eti
po ryncích; na pohled ní budou jako pochodn , [a] jako blesk pronikati budou. S ikuje
nejznamenit j í své, klesnou v iku svém, pospí í ke zdem jeho, a skry e pipravována bude. Brány pi
ekách se otevrou, chrám se rozplyne.

Jet ne se seznámíme s vkladem proroctví, pipomenu, e na tento sedm svazek
Studie Písem se ekalo dlouho a s dychtivostí. Ponome se nyní do svtla a svta Ukon eného
tajemství, na stranu 93.
Odst. 18 Nahum byl dalím ze svatch prorok. V posledním veri pedcházející kapitoly
prorokuje o Králi, kter pichází s dobrm poselstvím pokoje na híchem zatkanou zemi.
V Nahumovi 2:3-6 se zamuje na zajímavou vc, kterou bude bnou, kadodenní zkueností pro lidi
ijící v dob zízeného království. Popisuje pohybující se elezniní vlak (nikoli automobil, jak se
nkteí domnívají), a kdy si dáme tu práci, a vijeme se do prorokova postavení, uvidíme pesn to,
co vidl a popsal on. Prorok nejprve ze svého postavení pozoruje parní stroj, kter se k nmu blíí a
potom íká: „ tít / to jest vc jakási ped tímto hroznm váleníkem – pední svtla/ je obarven na
erveno /záí oslnivm svtlem/ bojovníci /strojvdce a topi/ jsou barvy arlatové /plameny
z topenit v noci ozaují vnitek vozu, kdy topi otevírá dvíka, aby piloil do kotle/. Válení
vozové /vagóny za lokomotivou budou v noci v ohni jisker/ jako pochodn hoící jiskiti budou v den
mustruku jeho.“
Prorok poté nastupuje do vlaku a dívá se ven z okna, piem vidí, e zdánliv „jedle hrozn
tásti se budou /telegrafní sloupy kolem trati jakoby tancovaly/. Po ulicích jezditi budou vozové
/elezniní tra je pouze vypracovaná, vdecky zkonstruovaná cesta neboli silnice/, [a] hreti po
ryncích /typické klapotání vlaku, zvuk vytváen vzájemn spojenmi vagóny/. Na pohlední budou
jako pochodn /vlak v noci, enoucí se dálavami, vypadá pesn jako ohromná letící pochode/, viz
té [a] jako blesk pronikati budou.“ Prorokovi následn do vidní vstupuje prvodí, kter jde
típnout lístky, a proto prorok vece „Sikuje nejznamenitjí své /konduktér tráví tém vechen svj
as pepoítáváním pasaér a provováním jejich doklad, atd./ klesnou v iku svém /mohou
upadnout, kdy se vlak opravdu ítí/; pospíí ke zdem jeho /dojedou do nejbliího msta/ a skrye
/nádraí/ pipravována bude /vlak je oekáván nosii zavazadel, expresní potou i pravidelnmi
poáky, autobusy, které rozváí k hotelm, cestujícími, kteí zamlí odjet/. Brány pi ekách se
otevrou /lidé otevírají dvee vagón a vystupují/ a chrám se rozplyne /vlak se na chvíli vyprázdní/.“

Ve Zjevení 19:10 Stvoitel nechal zapsat, e „vydávání svdectví o Jeíovi je to, co
inspiruje k prorokování.“ Organizace, která o sob tvrdí, e je Jeíovm vybranm poslem,
Boím mluvím, a jeho sdlovacím prostedkem, se prorokování a biblickm komentám
evidentn nebránila. Dala tak dostatek prostoru, aby, opt podle jejího vysvtlení „nov
nastolen Král“ posoudil kvalitu, pesnost, a asové naplnní informací, zveejnnch v této
knize, nabídnuté k úte lidstva procházejícího utrpením 1. svtové války. Jak to ostatn
znovu teme ve Stráné vi z 15. prosince 1977 (s. 751):
Jejich vrnost a duchovní moudrost v Pánovch slubách je urujícím faktorem toho, e jsou
uznáni za hodné jmenování nad jeho vekerm pozemskm majetkem.

Píklady, které jsem uvedl z období, kdy Pán ml vybírat nejlepí z nejlepích, zdaleka
nepedstavují v literatue Spolenosti ádnou vjimku. Staí vzít do ruky Ukon ené tajemství
a zaít íst, aby bylo zejmé, e celá kniha je psána v obdobném duchu. Ale neuvedl jsem
tyto píklady pouze pro to, aby bylo patrné, kam a me sahat poetilé fantazírování – a
nemyslím, e bych byl ve svém soudu píli tvrd – lidí, jejich mysl je orientována uritm
náboenskm smrem. Uvádím tyto skutenosti, protoe svdkm Jehovovm jsou
pedkládány vdom zkreslené informace, ktermi jsou následn utvrzováni v tom, e práv
moudrost a duchovnost pedstavitel jejich organizace v letech 1. svtové války a krátce po

ní, byla vysoko nadazena jakémukoli jinému nábo enskému zdroji té doby. Pevá ná vt ina
svdk ani nemá mo nost si tyto údaje ovit, proto e Strá né v e z tohoto období nemají
k dispozici. Nesmíme pitom zapomenout, e podle spolenosti Strá ná v tato doba byla
historickm a nebeskm pedlem jak pro organizaci, tak pro cel svt, nebo práv v ní bylo
v sázce, zda král konající prohlídku vybere nebo nevybere, svého nového mluvího, a jeho
vbr zásadn zále el na tom, jak prav a kvalitní byl poskytovan duchovní pokrm. Oba
autoi Ukon eného tajemství byli vznamnmi leny Spolenosti, a kniha sama sehrála v
djinách té doby dle itou úlohu. (17) Dokonce je t i poslední komentá Spolenosti ke
Zjevení, kniha Zjevení – jeho slavné vyvrcholení se p iblíilo! z roku 1988 na stran 165
popisuje Ukon ené tajemství jako „mocn komentá ke Zjevení a Ezekielovi.“ Staí
Ukon en m tajemstvím prolistovat a ihned nás musí napadnout, zda ten, kdo kdo knihu takto
vzletn oznail, ji vbec kdy vidl. A pokud ano, zda ji etl. Mám v echny dvody
pochybovat o tom, zda by dnes organizace byla ochotná vytisknout dva nebo ti odstavce,
nato jednu jedinou kapitolu, z tohoto „mocného komentáe ke Zjevení.“ Po takovém
„trapasu“ nikdo netou í.
Pes to v echno, vydání Ukon eného tajemství bylo v publikacích Spolenosti,
napíklad je t o 42 let pozdji v knize Sv dkové Jehovovi v Boím p edsevzetí, oznaeno jako
milník v djinách svdk. (18) Kdy byla ukázána rodin v Betelu, nastala situace, která se
rovnala „vbuchu bomby“ následovanému ptihodinovu ostrou vmnou názor. (19) Také
se k ní vztahuje vyjádení, podle kterého postoj k ní byl chápán jako „lakmusov test“
vrnosti svdk v té dob. (20)
Bylo to práv vydání Ukoneného tajemství, které vedlo k pelíení ped federálním
soudem, kter Rutherforda a jeho sedm spoleník poslal do vzení. (21) Nábo ensky
stízlivého lovka zará í, e by nkdo riskoval ztrátu svobody kvli knize plné vrok, které
na první pohled nedávají smysl. Paradoxn, uvznní, ke kterému na základ této knihy
do lo, bylo pozdji, a je a dodnes, líeno jako událost velikého prorockého vznamu – na
jedné stran jako zabití „dvou svdk“ ze Zjevení 11:3-7, a na druhé stran zárove jako
upadnutí do zajetí velkého Babylóna. (22) Podle oficiální verze historie svdk Jehovovch
z knihy Sv dkové Jehovovi v Boím p edsevzetí (s. 91) do lo k tomu, e v roce 1919, kdy
svdkové z tohoto „babylónského zajetí“ mli vyjít, si odpovdní brati „uvdomili, e
vypu tním stránek 247-253 v Ukon eném tajemství byl v roce (1918) uinn kompromis, aby
byli uspokojeni ti, kdo nad námi zaujali postavení cenzor.“ Po pravd eeno, organizace
dnes vypustila celou knihu, co ale, zdá se, nijak nebrání jejímu tvrzení, e tehdy onch pár
vynechanch stránek tak rozlobilo nov korunovaného Krále, e to pokládal za kompromis
hodn mnohaletého vzení. (23)
Pokraujme dále v na í exkurzi do doby, ve které Je í Kristus údajn vybral
spolenost Strá nou v jako svého mluvího, proto e vrn a rozvá n íila kvalitní
duchovní pokrm v prav as. Hlavní pedná ka pro irokou veejnost tehdy mla námt a
název „Milióny dnes ijících lidí nikdy nezem ou.“ J.F. Rutherford ji poprvé pednesl v roce
1918. Byla hlavním námtem kázání v nkolika následujích letech, dostalo se jí i písemné
podoby a nakonec se stala základem rozsáhlé celosvtové kampan. (24) Nedávné publikace
Strá né v e se o ní rovn s uznámím zmiují, kdy popisují rozsah a intenzitu
celosvtového kazatelského ta ení, bhem kterého byla pou ívána. Také kdy rozebírají
úinek samotného proslovu, pou ívají vzletné termíny typu „úchvatné kázání“ nebo
„epochální biblická pedná ka.“ (25) Kniha Zjevení – jeho slavné vyvrcholení se p iblíilo!
z roku 1988 na stran 173 se o ní zmiuje v souvislosti s vysvtlením druhé ze sedmi trubek
popsanch v osmé kapitole poslední knihy Bible.
Nikde se dnes nedoteme, e hlavním poselstvím pedná ky, které se, mimochodem,
dostalo i do jejího názvu, bylo to, e rok 1925 je rokem zaátku milénia. My si ale
v zapomenuté literatue Spolenosti m eme vyhledat, e „slavn cyklus jubilea zane v roce

1925“ a e m eme „s dvrou oekávat, e rok 1925 bude rokem návratu Abraháma, Izáka a
Jákoba a ostatních vrnch prorok starch dob.“ Neboli:
Uvedli jsme dkazy, podle kterch star svtov poádek, star svt, koní a pomíjí, a na jeho
místo nastupuje nov ád vcí, a e rok 1925 je rokem vzkí ení vrnch slavnch mu  starch dob a
zaátkem znovuobnovení v ech vcí, a e je zárove rozumné usoudit, e milióny dnes ijících lidí
budou na ivu v tomto roce 1925. Logicky, na základ slib v Bo ím slov, musíme uinit
jednoznan a nenapadnuteln závr, e milióny dnes ijících lidí tedy vbec nikdy nezemou. (26)

A do roku 1923 byla bro ura „Milióny,“spolen s knihou Ukon ené tajemství, hlavní
kazatelskou pomckou pro hlásání aktuálního poselství svdk pi jejich celosvtové
nábo enské kampani. Dnes, s odstupem nkolika desítek let, bychom jenom st í mohli íci,
e obsah tehdej ího poselství spluje mítka kladená na „kvalitní duchovní pokrm v prav
as,“ kter ml bt poskytován tídou „vrného a rozvá ného otroka.“ Nicmén, kniha z roku
1988 Zjevení – jeho slavné vyvrcholení se p iblíilo! (s. 164) tvrdí o „dvou svdcích“ ze
Zjevení 11: 3-7, kteí podle souasného vkladu Spolenosti pedstavují pomazané svdky
z let 1914 -1918, e „jejich poselství bylo pesné a dobe podlo ené.“ K tomu nezbvá ne
dodat, e autor tvrzení o pesnosti a podlo enosti poselství tuto mystifikaci mohl napsat
jenom proto, e nijak nehrozí, e by Spolenost je t nkdy publikovala Ukon ené tajemství,
Milióny dnes ijících lidí nikdy nezem ou nebo jakoukoli jinou literaturu z tohoto vpravd
„historického“ období v djinách svdk.
Dal í podrobn przkum literatury Spolenosti Strá ná v z let 1914 a 1919
ukazuje, e v tomto období Spolenost pi publikování zcela postrádala rozvahu, a e doslova
zapomnla „dr et jazyk za zuby.“ Jenom pokud by nkdo chtl Je í i Kristu vmést do tváe
potupnou urá ku, mohl by mu íci, e vybral organizaci Strá nou v , proto e se pi vbru
ídil tím, co tato organizace v roce 1919 pedkládala jako jedinené a nenahraditelné biblické
uení. A je to jenom t ko k uvení, svdkm tato trpká zku enost nepinesla nutné
pouení, a po tomto období následovala záplava dal ích trapnch omyl, vetn nenaplnnch
asovch proroctví.

Odmna za vrnost
Odvedl jsi dobrou práci, dobr a v rn sluebníku; protoe jsi byl v rn nad málem,
ustanovím t nad mnoh m. – Matou 25:21, Revised Standard Version
Slu ebník neboli otrok z Je í ova podobenství se ml vyznaovat nejenom píkladnou
rozvahou, ale také píkladnou vrností, a projevování tchto vlastností mlo vést k tomu, e
ho Pán pi svém návratu odmnil. Podle organizace Strá ná v se toto podobenství doslova
naplnilo v roce 1919, kdy Je í tuto organizaci jmenoval do pozice správce nad v ím svm
pozemskm majetkem.
Ron Frye vnoval úsilí tomu, aby posoudil, co dnes organizace íká o svém vlastním
psobení v letech 1914-1918, kdy podle svého publikovaného názoru, organizace „byla
oslavenm Je í em Kristem pízniv ohodnocena, a na základ jeho píznivého ohodnocení
povena dal ími pozemskmi slu ebními pednostmi.“ Proto je zará ející, jak Frye uvádí, co
teme v literatue Spolenosti, napíklad ve Strá né v i z 15. listopadu 1980, na stranách 25
a 26:
Jako i Izraelité v dob Izajá e, duchovní Izraelité (svdové Jehovovi), jednali nesprávn, a tak
prodali sami sebe do otroctví svtového systému fale ného nábo enství, to jest velkého Babylóna a

jeho svtskch milenc. Jeden z nejkiklavjích pípad tohoto otroctví se projevil v prbhu 1.
svtové války.

Ve Stráné vi z 15. ervence 1960, na stranách 435 a 436, Frye nalezl jin oficiální
popis stavu organizace v období zkoumání Kristem, v letech 1914-1918:
Odst. 18 Pod vedením této náboenské spolenosti byla podniknuta svtairá kampa, ve
které byl oznamován rok 1914 jako konec „as pohan.“ Tak se svdkové Jehovovi ze spolenosti
Stráné ve prokázali jako duchovn bdlí. Ale Písma je popisují jako ty, kteí mají neisté odvy,
protoe byli tak dlouho spojeni s kesanskm odpadnutím. (Zacharjá 3:3,4) Provozovali mnoho
patnch náboenskch zvyk, projevovali mnoho charakteristickch odpadlickch rys a vili
mnohm naukám, které byli typické pro sekty kesanstva, znázornné plevelem. Proto na n v létech
1914 a 1918 pila ohnivá zkouka, podobn zkouce, které elili idé v babylónskím zajetí v dob
mezi rokem 607 a 539 p.n.l.

Zmínná Stráná v dále pokrauje:
To vechno je postihlo v dsledku jejich proheku, kterého se dopustili, protoe se báli lidí.
V prbhu války nezachovali striktní neutralitu a také se poskvrnili mnoho náboensky neistmi
zvyky. Jehova a Jeí Kristus dopustili, aby tito svdkové byli hanobeni, pronásledováni, jejich
innost zákázána a jejich pedstavitelé uvznni národy tohoto starého svta.

Frye poznamenává, e svdkové sami sebe v tomto období charakterizují jako mající
„neisté odvy,“ zasaení odpadlictvím, s náboensky neistmi praktikami, ovlivnní
plevelem sekt kesanstva, strachující se lidí a zaprodanch do otroctví kvli nesprávnm
náboenskm zvykm.
Jaksi to nedává smysl. Práv korunovan Král, Jeí Kristus, pichází, aby posoudil
rozvánost a vrnost organizace, která v dob jeho píchodu sama sebe shledává na cest
odpadlého Izraele, která nevede nikam jinam, ne do babylónského zajetí!
Musím piznat, e ani já, i kdy jsem hodn chtl, jsem nemohl pochopit, o co vlastn
lo. Na jedné stran je Kristus Jeí vylíen jako ten, kdo se v roce 1914 chápe své královské
moci a vyjídí „vítzící, aby dokonil sv vítzství“ (Zj 6:2), zatímco na druhé stran
zjiujeme, e poátek jeho vlády je poznamenán tém naprostm zajetím jeho pozemskch
sluebník nepítelem, kter je odvádí do babylónskch pout. Neznám mnoho lidí, kteí by
ekli, e tak njak by ml vypadat slibn zaátek vlády vítzného Krále.
Krom toho, pipodobnní píznivc Stráné ve k duchovn neistm Izraelitm
vytváí dalí problémy. Kniha Svdkové Jehovi v Boím pedsevzetí (s. 91) vypoítává
nkteré faktory, které zpsobili takzvanou „neistotu“ svdk v inkriminovaném období 1.
svtové války:
•
•
•
•
•
•
•

víra, e pozemské vlády jsou „vyí moci“ neboli „nadazené
autority“ z ímanm 13:1, a z tohoto pochopení plynoucí strach z lidí
píliné zdrazování kvality charakteru lovka
rozíené uctívání lidí v organizaci
slavení pohanskch svátk, napíklad vánoc
pouívání symbolu kíe (27)
opomíjení Boího jména „Jehova“, pozdji pouívaného daleko
astji
demokratické volby do odpovdnch postavení ve sborech (28)

Jestlie pro n v e uvedené vci znamenaly takov stupe „neistoty,“ e je jejich
práv ustanoven Král musel opustit, a oni se následkem toho ocitli v zajetí, co se dá dále
pedpokládat? Jist to, e návrat do svobody a pijetí zpt do Královi pízn musí pedcházet
jejich o i t ní od t chto v cí. Nehled na to, e jak nám organizace vysvtluje, do lo k jejich
okamitému povení „pednostmi, odpovdnostmi, dstojností a úctou“, stejn jako i
„vy ím postavením, autoritou a mocí,“ protoe nyní byli Královmi „ádanm otrokem.“
(29)
Znovu pipomenu: svdkové Jehovovi se, podle vlastních slov, navrátili
z babylónského zajetí v roce 1919. Pro tedy po svém návratu v tom samém roce stále je t
chybn v ili t m sam m naukám, a provozovali ty samé ne isté nábo enské zvyky, které je
do tohoto zajetí pivedly?
A inili tak nejenom v roce 1919, ale i v mnoha následujících letech poté, piem
v nkterch oblastech, jako napíklad v oblasti uctívání lidí, klesli do vt í houbky, kdy
jejich neustálá chvála pastora Russell a trvání na nutnosti jeho prostednictví ke správnému
pochopení Bible byly zdraznny daleko za únosnou mez. (30)
Podívejme se nyní podrobnji na jednotlivé dvody, které údajn vedly do
babylónského zajetí, a kdy byly ve skutenosti z nauk svdk odstranny. Nejprve se jednalo
o to, e „nadazené autority“ z ímanm 13 byly vysvtlovány jako lidské vlády. Toto
vysvtlení bylo v platnosti je t deset let poté, a do roku 1929, kdy je teprve Rutherford
zmnil a zaal vyuovat, e „nadazené autority“ jsou Jehova a Jeí . Není bez zajímavosti,
e zmna vydrela pouhá ti desetiletí,a na zaátku 60. let se organizace vrátila k pvodní
interpretaci, která, jak jsme se dozvdli, v roce 1919 vedla k zajetí, a zpsobovala neistotu.
Neisté v roce 1919 se stalo istm v roce 1962.
Ve druhém bod to byla pemíru drazu na kvalitu osobnosti kesana, která vedla do
Babylóna. Samo o sob to zní podezele, jak si zejm kad sám ji pov iml. Pro by
kvalitní charakter kesana ml bt trestán duchovním otroctvím? Nicmén, je pravda, e
Rutherford po návratu z vzení v roce 1919 ze Stránch ví tém vmtil lánky o lásce,
laskavosti, milosrdenství, tdrosti a ostaních bohulibch vlastnostech, a nahradil je
bubnováním do kazatelské sluby, plethorou organizaních opatení a sérii svéráznch
prorockch vklad. Jakmile zemel, lánky se znovu zaaly objevovat. Jenom se jinak
jmenují. Russell „budoval kesansk charakter.“ Dne ní Stráná v nabádá k tomu,
abychom si „oblékli novou kesanskou osobnost.“
Vánoce? Pamatuji se, e na e rodina je slavila asi a do roku 1930. V Bethelu
v Brooklynu je slavili nejmén a do roku 1926, a to se v í parádou, vetn dávání dárk,
vánoních vnc a ozdob, a dal ích píslu nch abrak. Co se tká kíe, kter je dnes
odouzen jako ist pohansk symbol, ten se na pední stran Stráné ve objevoval a do
íjna roku 1931! (viz obrazovou pílohu)
Je pravda, e takzvaná „demokratická forma sborového upoádání,“ charakteristická
volbami do rady star ích za úasti len celého sboru, byla násilím potlaena v roce 1932. To
ale bylo a tináct let po vyjítí ze zajetí! Navíc, tvrdm dsledkem této eliminace bylo
soustední ve keré moci v rukou jediného diktátora, soudce Rutherforda, prezidenta
Spolenosti. Jak jsem podrobn popsal v knize Krize svdomí, ani tato zmna nevydrela
déle ne 40 let. Rok 1972 byl svdkem znovuzavedení rad star ích do sborového uspoádání,
s jedinm, by podstatnm rozdílem, e star í nejsou voleni, ale jmenováni organizací. A
nakonec, léta 1975-76 pinesla demontá prezidentské autority, a její penesení na vedoucí
sbor.

Následují dv obrazové strany

lovka man napadá: Pro je tak obhajováno uení o babylónském zajetí v letech
1918-1919? Pro je tolik zdrazováno propu tní z tohoto zajetí na jae koku 1919, ze
kterého pední pedstavitelé Spolenosti a s nimi celé hnutí, vy li úpln stejní jako pedtím do
nho ve li? Pro by ml Kristus vybrat tento nespornmi omyly suovan zdroj informací
jako jedinou organizaci, kterou by byl ochoten povit duchovním vedením celého lidstva? A
konen, pro tento údajn vyvolen sdlovací prostedek okamit po svém povení zahájil
svoji innost prostoduchm omylem dal ího fale ného proroctví, ve kterém do celého svta
vytroubil, e rok 1925 bude zaátkem nového milénia? Vdy i mu, kter tomu celému
podniku pedsedal, byl pozdji nucen o svch názorech a chování v této záleitosti prohlásit, a
nyní cituji jeho vlastní slova: „I made an ass of myself - udlal jsem ze sebe vola.“ (33)
Celá situace kolem tohto povení je nejenom plná protiklad. Je zárove i potupná,
poniující pro Boí slovo, a uráející moudrost a moc a království boího Syna. Ve
skutenosti se stalo to, e jedna z náboenskch organizací se pokou í komplikovan vysvtlit
Bibli na základ svého vlastního vvoje, místo aby svoji zku enost poctiv a estn pomila
a odhalila na základ pímoarého biblického textu.
Pro mnoho lidí, kteí se historii svdk vnují, je prost nemyslitelné, e by ti samí
lidé, kteí vytváeli organizaci, jen po tyicet let proná ela fale né pedpovdi (nkeré
zaloené na rozmrech egyptskch pyramid), a kteí o sob uznávali, e pro svoji zbablost,
patnost a neistotu tak znanou, e je Bh opustil a nechal upadnout do babylónského zajetí,
byli náhle oslaveni a pozdvieni do vzne ench sluebních pedností, ve kterch jim byla
dána dvra Mistra, Jeí e Krista, aby se na zemi starali o jeho zájmy. Ron Frye to za
v echny informované pozorovatele shrnul takto:
Je to podobné, jako kdybyste za li za obchodníkem, kter se v dsledku své vlastní hlouposti a
neschopnosti dostal do vánch finanních problém, ve kterch promrhal i znanou ást va ich
prostedk, a musel vyhlásit bankrot, a vy byste mu ekli: Pracoval jsi dobe. Promarnil jsi vt inu z
toho, co jsem ti svil, proto jsem se rozhodl dát ti úpln v echno, co je t mám.

Nechce se vit, e by Jeí ml sklony k takovému jednání.

„T ída otroka“ dnes
Opustíme nyní dobu Ch. Taze Russella a jeho nástupc v první polovin 20. století, a
zamíme se na souasné p sobení „tídy otroka.“ Pro vt inu svdk to bude vítaná zmna,
protoe budeme pojednávat o situaci, kterou znají ze své vlastné zku enosti.
Po mnoho let svdkové Jehovovi vysvtlují podobenství o rozdlování duchovního
pokrmu tak, e se na této innosti podílí v ichni zbvající pomazaní jednotlivci z dne ní tídy
otroka, jejich poet je v dob psaní této knihy asi 8 800. Nauka dále upesuje, e jako
lenové kolektivní skupiny jsou vichni v postavení správc Pánovch pozemskch
záleitostí. (34)
Jak pravdiv je obrázek o spolené tvrí duchovní innosti a administratiní správy
Pánova majetku vemi jeho pomazanmi sluebníky? Zanme tím, e pedloíme
stanovisko organizace k tomu, co je duchovním pokrmem a jak je rozdílen.
Svdkové Jehovovi nemají nejmen ích pochyb o tom, e „pokrm v prav as“
poskytovan tídou otroka jsou informace, které v podob publikací a pokyn v dopisech
picházejí z ústedí Stráné ve v Brooklynu. V tomto pochopení jsou po mnoho let
utvrzováni prostednictvím jednoho lánka za druhm. Typickou ukázkou me bt Stráná
v z 1. února 1952 (s. 79,80), která rozebírá, jak by svdkové mli reagovat na to, co tou:

tedy neusilujme o to, abychom pevzali povinnosti otroka. Na ím úkolem je pijímat, strávit a
vstebat pokrm, kter je nám pelo en, a nechceme se pitom zíkat nkteré jeho ásti jenom proto, e
by chutí nevyhovovala na im my lenkovm pochodm. Pravdy, které oznamujeme, nejsou zalo eny
na osobním názoru jednotlivce, kter by byl v protikladu k tomu, co nám jako pokrm v prav as
pedkládá organizace rozvá ného otroka.

O 30 let pozdji, 1. ledna 1986, Strá ná v znovu zeteln uvádí oficiální názor, e
pokrm poskytovan tídou otroka je látka publikovaná v asopise Strá ná v . lánek
nejprve popisuje stavební aktivity Spolenosti, vetn vybudování novch tiskáren v rznch
zemích a návrhu na stavbu 35 patrové v kové budovy v Brooklynu, a pak dodává:
Je tato stavební a organizaní innost opravdu nezbytná? Ano, pokud „vrn a
rozvá n otrok“ má i nadále poskytovat „pokrm v prav as.“ Tento pokrm je ivotn
dle it pro rst „Bo í domácnosti“ a pro celosvtovou kazatelskou dílo ve více ne 200
jazycích.
„Pokrmem“ se tedy bezpochyby myslí ti tné informace sepsané a publikované
spoleností Strá ná v s ústedím v Brooklynu. Nabízí se proto rzné otázky.
Termín „otrok“ je vysvtlován jako skládající se ze vech pomazanch kesan na
svt. Jak, ptají se mnozí svdkové, se v praxi v ichni tito pomazaní podílejí na tvorb a
íení duchovního pokrmu? M samotného v dy zajímalo, a bylo pro m od zaátku záhadou,
jakm konkrétním zpsobem tisíce pomazanch z celého svta pispívají ke konenému
produktu ve Strá né v i nebo v knihách. Mj otec byl poktn v roce 1913, a hlásil se
k pomazanému ostatku, stejn jako i moje matka a dal í z mch píbuznch. Já jsem zaal
vyznávat nebeskou nadji v roce 1945, kdy mi bylo 23 let. Nicmén, nové my lenky a nové
nauky, které byly pravideln publikovány (nahrazujíce staré my lenky a staré nauky), byly
pro v echny z nás stejnm pekvapením jako pro ka dého, kdo z ostatku nebyl.
Nkteí se tento rozpor sna í zamluvit a naznaují, e pomazaní se v obecném slova
smyslu podílejí na na íení duchovního pokrmu tím, e jej pijímají a sdílejí s druhmi. To je
na první pohled slepá ulika, proto e ostatní nepomazaní kesané dlají pesn toté .
Ti svdkové, kteí nemají ani nejmen í pedstavu o tom, jaké organizaní procesy a
celkové dní probíhají v mezinárodním ústedí v Brooklynu, se nepochybn, a pitom zcela
neurit, domnívají, e musí existovat njak zpsob, jeho prostednictvím pomazaní
z celého svta pedávají vsledky svého tvrího duchovního my lení, tení a zkoumání Bible
a závry, ke kterm dospjí, do brooklynského ústedí, kde se tyto vsledky jejich duchovní
práce dostanou a k vedoucímu sboru, kter o nich uva uje, a pak je, jako mluví tídy otroka,
publikuje. Organizace navíc tím, jak peliv skrvá proces, kter vede k uveejnní nové
nauky, sama pispívá k dohadm, ktermi se svdkové sna í dát do souvislosti duchovní
pokrm, tisíce pomazanch roztrou ench po celém svt, a ústedí v New Yorku. Nkteí
zvstovatelé si dokonce myslí, e Spolenost se pomazanch na jejich názory pravideln,
snad formou struného pehledu, dotazuje.
ím blí e se ale nkdo ústednímu bodu organizaního soukolí pohybuje, tím mén
má dotaz. A ím déle v nm je, tím zetelnji si uvdomuje, e my lenka o spoluúasti osmi
tisíc pomazanch na píprav a íení duchovního pokrmu, a tím pádem o jejich úasti na
správ pozemskch zále itostí jejich nebeského Pána, má nejenom chab teoretick základ,
ale e je i v praxi naprostou utopií. Z mnoha iluzí, které Spolenost o sob vytváí, toto je
skutená fata morgána. Nebo je zcela nepopiratelné, e mén ne 1 procento pomazanch
svdk se podílí na píprav biblického materiálu, organizaních opatení a vedení jak
ostatních pomazanch, tak v ech dal ích len organizace – zbvajících více ne 99 procent.

Kdo ve skute nosti vytvá í „pokrm“?
ásten jsem to zaal chápat po absolvování koly Gilead v roce 1944, a dal í porozumní
pi lo bhem mé sluby v administrativním postavení v Karibské oblasti. Mj osobní kontakt
a korespondence s Kanceláí prezidenta spolenosti m nenechaly na pochybách, kdo
rozhoduje o tom, co se bude íst a studovat ve sborech po celém svt, co bude námtem
poselství a jak se kázání bude provádt. Rozhodnutí nikdy nevze lo odjinud ne
z brooklynského ústedí.
Dal í potvrzení tohoto závru jsem dostal, kdy jsem byl v roce 1965 poádán
prezidentem Nathanem Knorrem, abych zaal pracovat v Brooklynu. Byl jsem pidlen do
redakního oddlení. Kdy nepoítám viceprezidenta Freda Franze, kter sice byl formáln
lenem redakního oddlení, ale ve skutenosti ml nezávislé rozhodovací postavení,
z pracovník oddlení se mezi pomazané poítali pouze dva lidé, já a Karl Klein. (36)
Ostaních est nebo sedm len patilo mezi „jiné ovce,“ nevyznávali proto nebeskou nadji a
nepatili mezi „vrného a rozváného“ otroka. Vt ina z publikovaného materiálu tak byla
dílem kesan, kteí nepatili k pomazanm.
Samozejm, e picházeli i lánky od pomazanch bratr z jinch zemí. (37) Jejich
obsah byl ale závisl na posouzení, oprav a n kdy i naprostém p epsání Karlem Adamsem,
kter byl dozorcem redakního oddlení, akoli nepatil k pomazanm. Nejenom, e Karl
lánky opravoval sám. Bylo bnou praxí, e je dával k pepracování ostatním nepomazanm
pracovníkm oddlení.
Jedinou vjimkou z tohoto pravidla byla práce viceprezidenta Freda Franze. V tomto
pípad ml Karl pokyn od Nathana Knorra, aby zmny provedl a po vyádání Fredova
souhlasu.
Na jednom zasedání vedoucího sboru jsme probírali pípravu duchovního pokrmu a
Prezident Knorr spontánn pipustil, e jeno vt ina je pipravována „jinmi ovcemi.“ Pro
nikoho, kdo pracoval v redakním vboru, to nebylo prozrazení ádného tajemství. A tebae
dnes v redakním oddlení pracuje podstatn více lidí, stále je naprostá vt ina duchovního
pokrmu ipravována lidmi, kteí se k pomazané tíd otroka nehlásí.
Jedním z oblíbench vysvtlení, jeho cílem je zdraznit úlohu pomazanch pi tvorb
písemného materiálu, je tvrzení, e a koli v zkum, tv r í innost a vlastní psaní je dílem
„jin ch ovcí,“ jsou to pomazaní, kteí musí v echno peíst a schválit, ne dojde
k publikování. Jakoby tento jednoduch konzumní akt pomazanch dodal vlastní práci na
kvalit nebo armu. (39) Kolem a kolem, ji jenom to, e se takto musí argumentovat, aby se
vysvtlilo, e se pomazaní na tvorb duchovního pokrmu podílejí, vzbuzuje znané podezení.
Nkdy se stalo, e Spolenost dostala dopisy od pomazanch, které obsahovaly
biblické zamy lení nebo v nich byla vznesena nauková otázka. (40) Dopisy byly pedány
mum, kteí pracovali v „oddlení korespondence.“ Ani tito mui, mezi které napíklad
patili Fred Rusk, Gene Smalley, Russell Dixon a Raymond Richardson, se peván nehlásili
mezi pomazané. Toto oddlení je v innosti a dodnes, a dodnes rovn platí, e jeho
pracovníci dopisy petou a odpoví na n, ani by je postoupili dále. Pouze ve vjimench
pípadech, kdy se zdá, e obsah a píslu ná odpov pesahují míru jeho kompetence, dan
pracovník dopis pedá jednomu z vbor vedoucího sboru. Tent postup se ale uplatuje,
kdy dojde dopis on nkoho, kdo nepatí ke tíd pomazanch. Samotná skutenost, e dopis
byl napsán nkm z pomazanch, tém nikdy nehraje ádnou roli, a dopisu není pikládána o
nic vt í váha. Mui z oddlení korespondence se pitom podizují bnému, dávno
zavedenému organizanímu postupu.

Dopisu a jeho obsahu naopak me dodat váhu postavení autora na organizaním
ebíku, a to bez ohledu na jeho duchovní vyhlídky. Dopism oblastního dozorce nebo
lena vboru odboky je tém vdy vnována zv ená pozornost, a není pitom vbec
dleité, zda autoi jsou nebo nejsou pomazaní; je daleko pravdpodobnj í, e dopisy od
organizan dleitch osob dojdou a do vedoucího sboru, zatímco dopisy od pomazaného
svdka, kter nezastává postavení vy í ne star ího sboru, skoní u jednoho z mu
v oddlení korespondence. íkám to s jistotou lovka, kter nejenom 15 let pracoval
v redakním oddlení, ale také strávil 9 let v redakím vboru vedoucího sboru a jeho
rukama procházela korespondence z 90 odboek z celého svta, která nám byla zaslána a
teprve po pelivém protídní v kanceláích redakního a sluebního oddlení. Bez váhání
mohu prohlásit, e z hlediska pomazání nebo jeho absence bylo zcela lhostejno, kdo byl
autorem dopisu. Ve vt in pípad to nebylo známo a navíc, jak dosvduji, na tom ani nijak
nezáleelo.

Informace z kazatelského pole
V roce 1976, bezprostedn po organizaní pestavb brooklynském ústedí, do lo k setkání
se temi skupinami mu odpovdnch za práci na kesanském kazatelském poli. Byli
poádáni, aby se vyjádili k iroké kále oblastí, které se vztahovaly k duchovnímu sycení
svdk a k jejich innosti ve slub. V kadé skupin bylo kolem stovky mu, kteí
zastávali postavení len vybor odboek z rznch zemí, cestujících dozorc ze Spojench
stát nebo star ích ve sborech americkch svdk. Kdy ústedí provádlo vbr tchto
mu, mítko nebeské nebo pozemské nadje nebylo ani uvedeno. Vedoucí sbor a ostatní
pracovníci v Brooklynu, kteí sestavovali jmenné seznamy, v naprosté vt in pípad
netu ili, kdo se, z hlediska pomazání, skrvá za vybranm jménem. A opt, jako úastník,
potvrzuji, e pomazanch byl minimální poet.
Kad rok vedoucí sbor, prostednictvím svého sluebního vboru, plánuje „náv tevy
zónovch dozorc,“ bhem kterch lenové vedoucího sboru nebo jím povení zástupci
cestují do dané zem, a jako oficiální pedstavitelé Spolenosti tráví nkolik dní na odboce.
Kadá kancelá odboky by mla bt nav tívena alespo jednou do roka. Popis vlastního
programu nám hodn pome k orientaci v otázce dleitosti celosvtového pomazaného
ostatku.
Jako len vedoucího sboru jsem se pi své náv tv ml setkat s adou svdk.
Nkteré zem mly desetitisíce zvstovatel. Na koho jsem ml povinnost se zamit? Mj
den nejastji zaínal tak, e jsem se pi snídaní setkal s pracovníky Betelu neboli domova, ze
kterého byla ízena innost v té oblasti. Dostal jsem seznam jmen, podle kterého jsem vdl,
kde sedí lenové odboky, kteí toho dne budou mít komentá k dennímu textu. Nikdy jsem
ze seznamu nevdl, zda ten, kdo je poven komentáem, patí k pomazanm nebo k jinm
ovcím. Pozdji jsem se v náhodném rozhovoru mohl tuto skutenost dozvdt, ale mohu
kadého ubezpeit, e zónov dozorce neml ádné povení vyhledat pomazané a zjistit, co
si myslí o duchovním pokrmu.
Jiné povinné setkání se tkalo misioná, pokud byli pítomni. Jednalo se o spolené
jídlo, ped kterm jsem k nim ml proslov nebo s nimi mluvil. Nebylo nijak dleité, a neml
jsem zji ovat, zda jde o pomazané leny ostatku nebo ne.
Je t jiné naplánované setkání bylo mezi mnou a jedním nebo dvma vybranmi
cestujícími dozorci, a ji krajskmi nebo oblastními. Naprostá vt ina z nich nepatila
k pomazanm.

Nejdle itj ím stkáním bhem mé náv tvy bylo v dy setkání se leny vboru
odboky, kterch obvykle bvá ti a sedm. Nemusím snad ji dodávat, e ve vt in pípad
tito mu i s pomazáním nemli nic spoleného.
Nkdy, ale rozhodn ne v dy, program vy adoval, abych ml proslov pro svdky ze
sbor zem, kterou jsem nav tívil. Z hlediska prostého lidu to bylo v e. Jak íkal Milton
Henschel, pát prezident Spolenosti, náv tva zónového dozorce je pedev ím kontrolou
odboky. Její podstata byla pracovního charakteru, pevá n soustedná na organizaci a
úední zpsobilost vboru odboky. Rozhovor s pomazanmi a zájem o jejich my lenky? O
jejich porozumní Písmu? O jejich starosti a postehy, jak je organizace vedena? Ale jdte.
V e by samozejm muselo bt úpln jinak, pokud by hlas pomazan ch z celého sv ta
m l hrát opravdovou a záva nou úlohu v zále itostech panujícího krále Je í e Krista.
Setkání s nimi by bylo nedílnou souástí ka dé náv tvy zónového dozorce. Shromá dili by
se z celé oblasti, a on by s nimi diskutoval o duchovních zále itostech, proto e vedoucí sbor
by poteboval znát jejich názor. Jak jinak by mohl slou it jako jejich pedstavitel? Ka dá
jejich my lenka, ka d jejich posteh, ka dé jejich duchovní zamení by mlo vliv na to, co
vedoucí sbor reprezentuje. Bohu el, situace je zcela jiná. Zónov dozorce se setkává se leny
vbor odboek, se leny odboek, s cestujícími dozorci. Na koho ve svém nabitém
programu nemá as? Na setkání s pomazan mi kesany, údajn vytváejícími tídu
v rného a rozvá ného otroka.
Je t jedna my lenka stojí za zamy lení. Spolenost má k dispozici adu jmennch
seznam. Seznam tch, kteí jsou leny korporace s názvem Biblická a traktátní spolenost
Strá ná v . Seznamy úedník odboek. Seznamy cestujících dozorc. Seznamy
misioná. A dal í jmenné seznamy. Ale Spolenost nemá k dispozici ani jedin seznam
pomazanch. Nem e bt jasnj ího dkazu pro tvrzení, e na pomazanch ani trochu
nezále í. Na em pak opravdu zále í? Kde se kdo nachází v organizaní hierarchii,
rozhoduje o tom, zda se jeho jméno objeví na presti ním seznamu. Dejte pokoj
s pomazanmi, chtlo by se íci.
Kdy vedoucí sbor, pi zcela vjimench píle itostech, vybírá své leny, prochází
hierarchické organizaní seznamy a zji uje, kdo je zárove pomazan. Je to t ká práce,
proto e jména 95 procent pomazanch na tchto seznamech nenajdete. (41)

Vliv pomazan ch v ústedí
Svdkm Jehovovm je obas pipomenuto, e „nejvt í soustední pomazanch na
svt je mo né najít v brooklynském Bételu.“ (42) Uznejme, e tomu tak je. Na druhou
stranu, je to úpln bezvznamné vzhledem k ízení díla svdk, nebo k duchovnímu pokrmu,
kter je jim pedkládán, nebo k porozumní Bibli a naukám, které z nho plynou.
Z hlediska rozhodování je úpln jedno, zda nkdo v Brooklynu je pomazan nebo ne.
Pokud není lenem úzkého vnitního okruhu vedení, nikdo se ho na nic neptá. Kdy o nco
opravdu jde, nikdo se na n neobrací. Neví naprosto nic o tom, co se stane, stejn jako to neví
19 let mladík, kter se do práce v Brooklynu pihlásil vera. (43) Ach Bo e, copak
netvrdíme, e v ichni jsou souástí „vrného a rozvá ného otroka,“ a e ka d z nich byl
poven starostí o Pánv pozemsk majetek?
Vedoucí sbor nkdy potebuje znát názor ostatních. V takovém pípad se dotazuje
úedník z organizaní exekutivy, jako jsou tajemníci vbor vedoucího sboru nebo dozorci
odboek nebo lenové slu ebního oddlení v Brooklynu. A opt, na tchto místech
nacházíme pevá n nepomazané kesany.

Jak mohou bt praktické okolnosti, tak odli né od naukové teorie, bt s touto teorií
uvedeny do vzájemného souladu? Odpov zní, e to prost njde. Vedoucí sbor
nepedstírá, e jeho lenové jsou „vrnm a rozvánm otrokem.“ Ne, oficiální teorie zní, e
vedoucí sbor tuto tídu otroka pouze reprezentuje jako její mluv í. Pak ov em opravdu nejde
vysvtlit, e vedoucí sbor, obklopen v Brooklynu nejvt ím mnostvím pomazanch na
svt soustednch na jednom míst, nemá opatení pro to, aby se jich zeptal, co si vlastn
myslí. Ledae bychom piznali, e o jejich názor nikdy, ale nikdy, ale nikdy, ne lo. Pak
bychom uhodili hebíek na hlaviku. Ale to by mohlo bolet.
Zstává tak skuteností, e ve kerá loajalita a zboná úcta, kterou svdkové Jehovovi
v potu 6 milión prokazují tíd „vrného a rozváného otroka,“ je prokazována malé
skupin mu, slovy tuctu, nkdy více, nkdy mén, ale v kadém pípad pouze této vluné
skupin, která nese honosn název „Vedoucí sbor svdk Jehovovch.“ Jakkékoli jiné
postavení v organizaci, a u star ího ve sboru, krajského nebo oblastního dozorce, misionáe,
betelity, lena vboru odboky nebo lena mezinárodního ústedí – ádné z tchto postavení
nezískává na vt í dleitosti, je-li zastáváno nkm, kdo se hlásí k pomazanm. Jeho
my lenky budou stejn bezvznamné, jako my lenky jeho nepomazanch koleg.
Pedstavme si, e by se podailo shromádit v ech 8 800 nyní ijících pomazanch na
jednom míst, v jednom velkém mezinárodním konkláve, a e bychom jim poloili kardinální
otázku k e ení: Jaké jsou dne ní nauky „vrného a rozváného otroka?“ Jejich odpov by
se neli ila ani v nejmen ím. V ichni by citovali z literatury Stráné ve. Jejich odpov by
byla cizáckm gro em, ozvnou z údolí, protoe oni sami se k danému tématu nemli
monost vyjádit. I kdyby jich bylo shromádno na sto tisíc, nic by se nezmnilo. Tito
shromádní pedstavitelé tídy otroka by citovali, co si pedtím peetli ve Stráné vi jako
názor nkolika len redakního vboru Spolenosti, potamo její hierarchie. Strach by jim
nedovolil vyjádit jejich vlastní názor.
A pece alespo jednou za rok nastává jejich chvíle. To kdy pi píleitosti Pánovy
veee tito pomazaní píjímají chléb a víno, zatímco ostatní pouze pihlíejí. Zbytek roku se
pro n odehrává ve tení Stráné ve a opakování informací, které se dozví. Jenom kdy se
lovk vy plhá tak vysoko, e me pom let na lenství ve vedoucím sboru, se jeho
pomazání stává závanm faktorem. Teprve v tomto okamiku se dá mluvit o sine qua non,
podmínce bez které nelze státi se jedním z nich, vyvolen ch do vedoucího sboru. Jinak se
ivot pomazaného kesana ubírá dál ve vdomí, e jeho hlas není dleit, e jeho názor
nerozhoduje, a e jeho existence pro Spolenost není nijak podstatná. Na papíe, ov em,
vypadá jako tygr.
Stráná v z 1. bezna 1981 se pokou í ospravedlnit v e popsanou situaci, ve které
tída v ech pomazanch hraje tak nepatrnou roli ve smru, kterm se Spolenost ubírá, ani
by pitom upímn pipustila, jaká je skutenost. Nejprve cituje znám text z Izajá e 43:1012, ve kterém Jehova nazvá Izrael jak „svm sluebníkem,“ tak „svmi svdky,“ a pak na
stran 25 piná í následující vysvtlení:
Ne v ichni jednotlivci se podíleli na správ národních záleitostí, a pece v ichni vytváeli
jeden národ, Boího sluebníka. Jenom nkteí z nich napsali knihy Starého zákona, popípad
poizovali jejich opisy; pesto apo tol Pavel mohl íci o celém izraelském národ, e „jim byla svena
svatá posvátná prohlá ení.“ (í. 3:1,2)

Úelem pouitch píklad je ale jenom celou vc zamlit a zneprhlednit. Jehova u
Izajá e 43 mluví o svém „sluebníkovi“ a o svch „svdcích,“ nikoli o „administrativních
pracovnících“ nebo „inspirovanch pisatelích.“ Vichni, o kterch se Jehova zmiuje, byli
poveni slubou, kad jednotliv ml slouit. V ichni mli bt jeho svdky a dotvrzovat
jeho boskou moc tím, e v nho kad sám za sebe uvil. Spornou otázkou nebyla

administrativní správa národa nebo inspirace biblickch pisatel. Kesansk sbor je zalo en
na zcela jiném základ, ne byl Izrael, kde lidé museli poslouchat pozemského krále a jeho
správní úedníky. Kesansk sbor má jen jednoho, a to nebeského, Krále a Správce, Je í e
Krista, kter je Hlavou ka dého jednotlivého mu e a eny, kteí v nj projevují víru. (44) A
psaní inspirovanch Písem bylo dokoneno v 1. století n.l. Je patrné, e srovnání, která
pou ila Strá ná v , nemají opodstatnní, a e stejn jako nemáme srovnávat jablka
s hru kami, nem eme srovnávat izraelsk národ s kesanskm sborem. Ale i z celkového
pohledu je nepípustné, aby uvedené píklady byly pou ity pro Je í ovo podobenství, jeho
zkreslen vklad má slou it k tomu, aby organizace ospravedlnila kontrolu hrstky mu  nad
tím, jak ostatní mají rozumt Bibli a uplatovat rady Bo ího slova ve svém ivot.
Spolenost vykládá Je í ovo podobenství o vrném a rozvá ném slu ebníkovi
zpsobem, ve kterém nacházíme adu nesrovnalostí. Napíklad pi komentáích k ostatním
Je í ovm podobenstvím, Strá ná v opakovan uvádí, e se tkají v ech pomazanch
kesan, a e ka d z nich se na obrazné innosti podílí. Kdy podobenství mluví o tom, e
rybái pou ívají sí, vysvtlení je, e v ichni pomazaní kesané jsou rybái, nejenom nkteí
z nich. (Matou 13:47-50) Kdy podobenství popisuje hosty pozvané na svatební hostinu,
vklad je, e akoli nkteí se prokázali jako nehodnmi pozvání, v ichni pomazaní kesané
obdr eli pozvání, nikoli pouze nkteí z nich. (Luká 14:16-24) Kdy podobenství vypráví o
slu ebnících, kterm pán svil správu svch finanních zále itostí, rozbor je dsledn v tom,
e nahlí í na v echny pomazané kesany jako na ty, kteí obdr eli ást z tchto prostedk;
míra obnosu ke spravování byla rzná, ale nikdo nebyl ze správy vyjmut. (Luká 19:11-27;
Matou 25:14-30) Kdy podobenství pojednává o moudrch pannách, které mly své lampy
hoící, aby nezme kaly pánv píchod, komentá ukazuje, e v ichni pomazaní kesané mají
bdít a bt plní „oleje“ svatého ducha, aby svítili jako svtlo v tomto svt. (Matou 25:1-10)
Ostatn, bez ohledu na vklad Strá né v e, tená nem e chápat Je í ova podobenství
jinak, ne e se vztahují na nj jako jednotlivce, a e on osobn musí podle Je í ova vybídnutí
jednat. V protikladu k b nému zpsobu vkladu, kdy Strá ná v aplikuje podobenství o
vrném a rozvá ném otroku, pou ívá jej pouze na n které slu ebníky ze tídy otroka, a
pedstavuje pouze n které slu ebníky jako povené administrativní správou pozemskch
zájm a pípravou a dodáváním duchovního pokrmu.
Autor lánku, o nm mluvíme, (Strá né v z 1. bezna 1981) se na stran 26 letmo
pokou í tenáe ujistit, e v ichni pomazaní lenové tídy otroka se podílejí na innosti
spojené s duchovním pokrmem. Pí e:
Apo tolové, dokud byli na ivu, mli vraznou odpovdnost za duchovní vyuování
„domácnosti víry.“ Obdobn znanou odpovdnost mli i jmenovaní „pasti stáda.“ Apo tol Petr ale
ukazuje, e v ichni „vyvolení“ byli poveni inností správc pravd bo ího slova. Ka d jednotliv
len sboru pispíval k budování tla sboru. (Ef. 4:11-16; 1 Petra 1:1,2; 4:10,11; 5:1-3) V písmu
nacházíme jasn podklad pro tvrzení, e v ichni pomazaní následovníci Je í e Krista vytváí Bo ího
„slu ebníka,“ jeho je Je í Pánem. Tento slu ebník neboli „otrok“ jako kolektivní skupina poskytuje
duchovní pokrm pro jednotlivé leny sboru, kteí v domácnosti vytváejí „ele.“ Tito jednotlivci
mají u itek jako píjemci tohto pokrmu. – 1. Kor. 12:12, 19-27; Heb. 3:5,6; 5:11-14.

Je pravda, jak autor dovozuje, e v ichni kesané mají podíl na budování sboru,
Kristova tla. O to se také nikdo nepe. Sporné je ale to, jak ti z 8 800 pomazanch kesan,
kteí nejsou ástí administrativní správy, zapadají do celkového obrazu, kter o v rném a
rozvá ném otroku vytváejí v echny ostatní publikace spole nosti Strá ná v . Krátká
zmínka v jednom odstavci Strá né v e o tom, e „ka d jednotliv len sboru pispíval
k budování tla sboru“ do tohoto obrazu moc dobe nezapadá. Jestli e v ichni pomazaní jsou
ástí „tídy otroka,“ a 6 000 000 svdk Jehovovch do ní nepatí, jak se „pispívání“ drtivé
vt iny pomazanch odli uje od „pispívání“ milión nepomazanch? V ichni svdkové

njak pispívají k budování svého spoleenství, a tak nesporn budují i „tlo“ pomazanch
v tomto spoleenství. Jak je onen jedinen rozli ovací znak, jak zvlá tní rys meme
pozorovat na slub pomazanch umístnch vn hierarchické struktury moci, kter by
odlioval jejich pomoc k budování „tla“ od pomoci nepomazanch spolukesan, a tak je
dosazoval do obrazu Jeíova podobenství?
ádn takov odlin prvek v jejich slub neexistuje. Jak ji bylo ukázáno,
pomazaní vn organizaního soukolí nemají ani podíl, ani vliv na podávání duchovního
pokrmu. Stráná v je pitom dsledná v tom, jak pi vkladu podobenství pedkládá uení,
e duchovní sycení je pedstavováno informacemi, které picházejí v lun ze sdlovacího
prostedku organizaního ústedí. Pokud se ve spolenosti svdk ekne“duchovní pokrm,“
ádn svdek ani na minutu nezaváhá a okamit se mu vybaví jediné: nauky, které vznikají
v mezinárodním ústedí v Brooklynu, a které jsou mu sdlovány prostednictvím publikacích
spolenosti Stráná v. Za tuto reakci je pochválen, protoe to je cíl, ke kterému je peliv
veden. Kdykoli svdkové mezi sebou íkají, e „tak to vysvtluje vrn a rozván otrok,“
myslí tím, e vysvtlení má svj pvod v brooklynském bételu, bylo tamním ústedím
schváleno, a na lo ke svdkm cestu prostednictvím literatury z tiskáren Strá né v e.
Myslím, e jsem jasn prokázal, e z 8 800 pomazanch se na tomto procesu podílí jenom
nepatrn, vskutku minimální poet. Tuto skutenost nelze obejít, a to ani dmyslnjím
zpsobem, ne kter byl pedloen ve Stráné vi z bezna roku 1981.

Zakr vání skutenosti – pro?
eho se dosahuje fiktivním uením o celosvtové administrativní, a duchovní pokrm
poskytující, tíd otroka? Vytváí se tím legitimní základna, na které spoívá organizaní
autorita Spolenosti. Tato autorita umouje úzké skupin mu, kteí v souasnosti
pedstavují pouhch sedm desetin jednoho procenta (0,0014) z celkového potu 8 800
pomazanch kesan, aby urovali, co mají ostatní pomazaní a milióny ostatních svdk íst
a studovat, emu mají vit a co je vhodné, aby vlastn dlali. Neustále zdrazování pojmu
„tída“ se vytváí pocit velkého, rozmanitého mezinárodního bratrství, a zárove dochází
k tomu, e zdroj skutené autority je dokonale skryt pod ochrannm plátm anonymity.
Vytváená iluze ideáln slouí potebám dvanácti mum, kteí dnes vytváejí vedoucí sbor a
umouje jim poadovat po ostatních tém naprostou poslunost, ani by zárove na sebe
pitahovali píli mnoho neádoucí pozornosti a zaali bt vnímáni jako mocipáni, ktermi ve
skutenosti jsou. Je velk rozdíl mezi tím, kdy se ekne: ´Dvanáct mu z vedoucího sboru
dosplo k rozhodnutí, e tento typ zamstnání je pro kesana nevhodn, a proto kad, kdo
se ho nevzdá, bude vylouen´ nebo kdy se ekne: Tída vrného a rozváného otroka,
povená vedením celostvtového díla v ase konce, dospla k rozhodnutí, e tento typ
zamstnání je pro kesana nevhodn, a proto kad, kdo se ho nevzdá, bude vylouen.
Odvrácení pozornosti od úzkého okruhu skutench dritel moci je elegantní, a tém
geniální, protoe ob neme oznait pvodce útoku na svj rozum a víru. Ve se rozplvá
do irokého a obsaného, a pitom naprosto amorfního pojmu „tída otroka“, pojmu, kter je
zbaven lidské tváe, a stává se mezinárodním obrem, kter je zárove vude a nikde. Vedoucí
sbor pouívá termínu „tída otroka“ eufemisticky a s láskou, a pekvapí vás, e samotní jeho
lenové také tomuto pojetí pevn ví. Jejich vlastní víra ve správnost daného konceptu jim
rovn umouje, aby po druhch vyadovali tém naprostou podízenost, a pitom nebyli
stíháni pochybnostmi a obviováni svm svdomím z kolosálního zneuívání osobní moci.
Co ale chtl Jeí svm podobenstvím opravdu íci?

K es anské správcovství
Úm rn k tomu, jak ka d z vás obdr el dar, pou ívejte jej tak, e jeden druhému slou íte jako
znamenití správci Bo í nezaslou ené laskavosti vyjád ené r zn mi zp soby. – 1 Petra 4:10
Intenzívní a neustál draz, kter Stráná v pi doktrinálním pouívání Kristova
podobenství klade na údajn, kolektivn-organizaní podtext termínu „otrok,“ pedstavuje
jeden z nejvtích, ne-li nejvtí, proheek proti duchu Jeíovch slov, a zbavuje
podobenství jeho mimoádné síly. Pouení, které Jeí zamlel pro své následovníky, se
zcela ztrácí, a je nahraeno poukou, podle které je teba poslouchat náboenskou vrchnost,
v naem pípad pedstavovanou vedoucím sborem svdk Jehovovch.
Lze jist zastávat názor, e je moné popsat jako „tídu“ ty kesany, kteí svm
ivotem dokazují, e splují poadavky z Jeíova podobenství na vrného a rozváného
sluebníka. Oznaení „tída“ se me vztahovat na blíe neuren poet osob, které sdílejí
adu spolench znak, mají podobné vlastnosti, vyznávají stejné zásady nebo kráejí po
stejné ivotní cest. To ale nevyaduje, aby vichni patili do jednoho systému mylení nebo
do tée programové skupiny. Rozhodující jsou projevy jejich osobnosti a místo, které proto
ve spolenosti zaujímají. Patí do urité tídy, protoe k ní náleí svm jednáním - ne proto,
e by je do této tídy kvalifikovalo lenství v njaké organizaci. asto napíklad slyíme, e
urité osoby patí do tídy vzdlanch a bohatch nebo naopak, do tídy podceovanch a
ekonomicky znevhodnnch, a je pitom úpln jedno, v jakch organizacích se práv
nacházejí. Jednodue eeno, lenství v organizaci se nerovná zaazení do urité tídy lidí.
Z tohoto pohledu vichni skutení kesané patí do stejné tídy, akoli zárove mohou bt
leny mnoha rznch organizací. Sdílí toti stejné charakteristické znaky tídy pravch
kesan, mezi jinmi napíklad stejnou víru v platnost a prospnost biblickch zásad a
v dobrovolnou podízenost neviditelnému nebeskému Králi. Je pirozené, e jsou na tomto
základ k sob pitahováni, pociují k sob vzájemnou náklonost a e si váí toho, kdy druzí
projevují bohulibé vlastnosti, o které oni sami usilují. Tímto zpsobem, to jest tím, km jako
jednotlivci jsou a km se jet chtjí stát, náleí do stejné tídy. Tento stav vzájemného
sdílení nelze vyvolat institucionáln neboli zaazením se do organizace. Vichni pomazaní
kesané vytváejí „tídu“ Kristova duchovního tla, které je nebeské, neviditelné, nehmotné
podstaty, a proto se úast na nm nedá rozeznat na základ píslunosti ke hmotné, viditelné,
pozemské organizaci.
Organizace Stráná v dává termínu „tída“ zvlátní, nepirozen vznam, protoe jej
chápe jako seskupení osob v jedné organizaci. Tím jednak zamítá individuální podstatu tídy,
a jednak prohlauje, e tída neme existovat oddlen od organizace. Dsledek je ten, e
pokud jednotlivec chce patit do kesanské tídy v podání Stráné ve, musí se jak vzdát své
individuality, tak organizan zalenit do ad svdk. Podstatné nejsou osobní vlastnosti
kesana a kvalita jeho ivota. Podstatné je zalenní do organizaní struktury Biblické a
traktátní spolenosti Stráná v. Ta rovn uruje vlastní parametry pro to, kdo v ní me a
nesmí bt, a tedy uruje i základní vsupní mítka pro eventuální úast ve tíd „otroka.“
Jedním ze zvlát zhoubnch dsledk skupinové tídní mentality je to, e uí
píjemce této teorie skupinovému záslunictví. Jedin lenstvím ve skupin je moné pln
uplatnit Jeíovu vybídku, aby jednotlivec dobe spravoval pánovy záleitosti. Zájmy
skupiny pedchází osobní víe, osobní odpovdnosti, osobní rozvaze, osobní bdlosti. koda
je dokonána, kdy si uvdomíne, e Stráná v uplatuje podobenství pouze na pomazané,
protoe nepomazaní se do tídy otroka nemohou dostat. Milióny svdk jsou tak z Jeíovch
slov jednoznan vyloueni, jakkoli jim organizace asto pipomíná, e podobenství se

v peneseném smyslu vztahuje i na n. Ale jak by mohlo, kdy tito svdkové jsou mimo
tídu, o které Jeí údajn mluví?
Úelem podobenství je vyzdvihnout stálou, skromnou, vrnou osobní slubu
jednotlivého kesana svému nebeskému Pánu a svm pozemskm bratrm a sestrám. I
z tohoto pohledu se Spolenost míjí cílem. V praxi toti její teoretick vklad vede
k pravému opaku: k projevm uctívání len vedoucího sboru a k tomu, e jejich autorita je
zneuívána k vynucování bezpodmínené poslu nosti jejich rozhodnutí. Následující píklad
upozorní na jeden z dsledk toho, kdy je jednotlivec zbaven odpovdnosti za své
rozhodování.
Grant Suiter v prbhu zasedání vedoucího sboru citoval jednoho z misioná, kter
mu ekl: „Bh má svého vrného a rozváného otroka. Jakmile zjistíme, kdo to je, ivot
pestane bt sloit. lovk dlá, co mu otrok íká. Pokud se otrok mlí, ponese za to ped
Bohem odpovdnost.“ (45) len vedoucího sboru Grant Suiter zcela zejm na vroku
nespatoval nic patného a bylo patrné, e ho schvaluje. Ale ta my lenka je peci naprosto
scestná! A vzdálená, tak vzdálená tomu, co Bible uí. Jak by jenom skupina lidí, která si
nárokuje postavení Vdce, mohla nést odpovdnost za to, co my dláme! Copak v djinách
nenacházíme jeden píklad za druhm, kdy lidé jednali proti svému svdomí a proti tomu, co
povaovali za správné, a pak se snaili zbavit odpovdnosti za své jednání tvrzením, e pouze
plnili rozkazy? Je-li jedna skutenos z Bible zcela jasná, skutenost, na které se urit
shodneme, pak je to biblická vpov, podle které v ichni budeme stát ped Boí
soudcovskou stolicí sami za sebe, a jako jednotlivci se budeme Bohu zodpovídat za na e
jednání. (46)
Na jednom zasedání vedoucího sboru se mn podailo zavést diskusi na téma ´pro
uplatujeme Jeí ova podobenství pouze na „tídy“´. Nemli bychom bt potom dslední, a
pouívat kolektivní uplatnní pokadé, místo abychom tak inili podle na í libovle? Kdy
vysvtlujeme Luká e 19:12-27, je moné íci, e existuje „t ída lidí deseti min“ nebo „t ída
lidí pti min“? Pokud ano, kteí lidé v nich díve byli nebo kdo v nich je dnes? Pokud by
vbec k takovému oznaování do lo, pokraoval jsem, nemohlo b to bt na základ formální
píslu nosti k uvedenm skupinám, ale podle skutk kadého, a upímn eeno, jenom Jeí
by mohl nco takového rozhodnout. Toté se tká i Jeí ova podobneství u Luká e 12:47,48:
Pak ten otrok, kter rozuml vli svého pána, ale nepichystal se, ani nejednal podle jeho vle,
bude bit mnoha ranami. Ale ten, kter nerozuml, a tak dlal to, co si zaslouí rány, bude bit málo
rananmi.

Opt: je rozumné íci, e existuje „t ída mnoha ran“ nebo „t ída mála ran?“ Pokud
ano, kteí lidé byli v tchto tídách v minulch stoletích, a kteí lidé jsou v nich dnes? A
pokud by do nich nkdo ml patit, nemohlo by to bt jinak, ne na základ jeho osobních
in, a jedin, kdo by je mohl komplexn posoudit, by byl Jeí , kter me íst v lidském
srdci a „odplatí kadému podle jeho skutk.“ (Matou 16:27) Je na první pohled absurdní, e
by Boí odmna nebo trest picházely na základ toho, zda nkdo patí do té nebo oné tídy
nebo organizace, bez ohledu na osobní ivot, bez ohledu na vlastní jednání lidí, kteí se
v danch tídách nebo organizaci nacházejí. Ani Stráná v nevysvtluje tato dal í Jeí ova
podobenství v tídním, stádním smyslu. Jak tomu rozumt, kdy uváíme, e se jedná o
stejnou pasá Písma, jednou vyjádenou u Luká e 12:41-48, a podruhé u Matou e 24:45-51?
(47)
Jako i jinch pípadech, nikdo se k mm otázkám nevyjádil a rozhovor se brzy stoil
na jiné vci.

Odpov dnost má osobní charakter
Nevím, jak by bylo mo né popít, e Písmo neustále poukazuje, ne na píslu nost k njaké
„tíd,“ ale na jednotlivce a jeho jednání. Jsme vystaveni psobení Bo ího slova, a je na nás,
co my osobn udláme. Kesanství pece zaíná tím, e lovk uví v Kristovu vkupní
ob, zmní svj ivot a nabídne Bohu svj as a schopnosti. Jak by to za nj mohla udlat
„tída?“ Ani víru nezískáme tím, e vyhlásíme svojí tídní nebo organizaní píslu nost.
Na e osobní pesvdení nás vede k jedinené víe, k na í osobní víe, která nem e bt (nebo
by alespo nemla bt) potvrzována vírou, nebo zamováno za víru, urité „tídy.“ A ji
vbec nem eme pipustit, aby pánem nad na í osobní vírou byla organizovaná skupina
jinch lidí.
V Bibli optovn teme, e ve dni soudu Bh a Je í budou hledt na ka dého
jednotlivého lovka, a neodmní ho za to, e nkam patil, ale za to, jak je a byl. Tak to
m eme íst i v Pekladu nového svta, vydaného Strá nou v í:
A dá ka dému podle jeho skutk; vn ivot tm, kteí hledají slávu a est a neporu itelnost
vytrvalostí v díle, je je dobré;
V dy v ichni budeme stát ped Bo í soudcovskou stolicí, nebo jak je napsáno: „Jako e iji,
íká Jehova, ka dé koleno se pede mnou bude sklánt a ka d jazyk bude oteven uznávat Boha.“
Tak tedy ka d z nás se bude Bohu zodpovídat sám za sebe.
V echny sbory poznají, e jsem to já, kdo zkoumá ledviny a srdce, a chci vám dát jednotliv
podle va ich skutk. (48)

Bible se zam uje na jednotlivce
Samozejm platí, e Je í ova podobenství nacházejí svá uplatnní v celkovém
pohledu na jeho církev nebo sbor, a e zásady, které v nich Je í vyjaduje, se tkají v ech
kesan, kteí vytváejí „Kristovo tlo.“ Na druhou stranu také platí, e pokud nkdo popírá
to, e v tch samch podobenstvích jednotlivec hraje postatnou roli, a pokud se nkdo sna í
sná et dkazy proti úloze ka dého jednotlivého lovka v tchto podobenstvích, pak se stává
zastáncem neudr itelné teorie. Písma jasn ukazují, e ka d kesan je slu ebníkem, kter
se svému Pánovi má prokázat jako v rn a rozvá n správce jeho majetku. Z tohoto
pohledu osobní odpovdnosti se nyní podívejme na ji zmínní podobenství o „vrném a
rozvá ném otroku.“
Strá ná v nejastji cituje z Matou ova evangelia, akoli Luká 12 poskytuje o
otrokovi bli í údaje. V Matou ovi 24 ecké slovo „doulos,“ pekládané jako „otrok“,
znamená „slu ebník“ v obecném slova smyslu. Luká se zamuje na bli í oznaení slu by,
o kterou se jedná, a pou ívá slovo „správce“, ecky „oikonomos“. To je pro nás velmi
dle ité, proto e v Bibli je innost správce jasn vymezena.
Je í zaíná své podobenství otázkou: „Kdo je ve skutenosti vrn a rozvá n otrok
(Matou ovo evangelium), nebo správce (Luká ovo evangelium). Je í tuto otázku nepokládá
proto, aby nás pouil o takovch nebo makovch tídách – mimochodem, slovo tída se v jeho
podobenství vbec nevyskytuje! Je í ova otázka se nezamuje na ur ení toto nosti
hypotetické „tídy.“ Je í ji pokládá jako úvod k mravnímu ponau ení, které se dotká
zpsobu chování a celkového ivotního stylu, kterm jsou charakteristití lidé, je po právu
mohou bt nazváni vrnmi a rozvá nmi správci majetku svého Pána. Jeruzalémská Bible
proto pekládá Luká e 12:42 následovn:
Jak vlastn je ten správce, kter má dostatek vrnosti a moudrosti k tomu, aby mu jeho pán
svil svou domácnost s tím, e jí bude pidlovat potravu v prav as?

Dá se íci, e Je í se ptal: „Kdo se mezi vámi, moji uedníci, proká e jako takov
vrn a rozvá n správce?“ (49) Ueníci pak mli odpovdt na jeho otázku svmi skutky,
nikoli tím, e by hrd nahlásili, e patí do njaké tídy, její souástí se opravdu, ale opravdu
cítí bt.
Pov imnme si také, e Luká ovo podobenství dále mluví o správci jako o konkrétním
„otroku,“ kter bude bit mnoha ranami, proto e vdl, ale nekonal, a pak mluví o jiném
konkrétním otroku, kter nejednal správn, proto e nechápal svj úkol, a tudí bude bit mén
ranami. Je í pak uzavírá zetelnm pouením:
Vskutku, od ka dého, komu bylo hodn dáno, bude hodn vy adováno; a komu lidé hodn
svili, od toho budou vy adovat více, ne je obvyklé. (50)

Ani slovo o skupin nebo „tíd.“ Naopak, Je í nezamniteln smuje k tomu, e
v první ad jste to vy nebo já, o koho se jedná. Vy nebo já proká eme, zda nám na Je í i
zále í.
Je í ovi apo tolové rovn rozebírali, co vrné správcovství znamená. Konen, kdo
jin by ml bt brán za autoritu, která se nejvíce blí í Je í ovu pohledu. Ani oni nemluví o
ádn tíd, ale vnují se osobní odpovdnosti. Napíklad apo tol Pavel, kdy pí e do Korintu
o své slu b, a slu b svch spolupracovník, poznamenává:
A nás lovk hodnotí tak, jako e jsme podízení Kristu, a správci Bo ích posvátnch
tajemství. V tomto pípad se od správc mimoto oekává, aby byl lovk shledán vrnm. (51)

Z tohoto textu znovu zeteln vyplvá zásada, podle které je to jednotliv kesan, kdo
se musí osvdit jako v rn správce Pána. Pavel pokrauje vysvtlením, e osvdení o
dobré slu b nem e správci vystavit nikdo z lidí:
Je to pro m velmi malicherná zále itost, e byste m zkoumali vy nebo lidsk soudní dvr.
Ani já sám sebe nezkoumám. Nejsem si toti proti sob nieho vdom. To v ak nedokazuje, e jsem
spravedliv, ale kdo m zkoumá, je Jehova. Proto nic nesute ped patinm asem, dokud nepijde
Pán, kter vynese na svtlo tajné vci tmy a uiní zjevnmi rady srdce, a potom ka dému pijde jeho
chvála od Boha.

Draz je nepochybn kladen na jednotlivce, nebo „ka dému pijde jeho chvála od
Boha.“ Naproti tomu, kdy se Strá ná v sna í dokázat, e podobenství se nem e
vztahovat na nikoho jiného ne na leny organizace, pou ívá neudr iteln argument, podle
kterého nikdo nem e ít 1900 let, aby slou il Pánu a ekal na jeho návrat! (53) Zcela pitom
opomíjí, e se pochopiteln nejedná o délku ivota jednotlivce, ale o v n pítomnou zásadu
která logicky a snadno m e b t uplatn na na ka dého jednotlivce, kter bhem období
zmínnch 1900 let, il. Nehled na to, e lovk m e bt vzkí en a pak souzen a odmnn
na základ toho, jak il a do okam iku svého skonu. (54)
Nikdo pece neíká, e apo tol Pavel a jeho spolupracovníci ili 1900 let. Je ale
zejmé, e pokud se individuáln prokázali jako dobí správci, Je í jim dá zaslou enou
odmnu. V ichni asi uznají, e je to rozumn závr. Nicmén, Pavel o sob a svch
spolupracovnících nikde nemluví v pojetí tídy. Z jeho slov je v ude patrné, e se soustedí
na sebe a zpsob, kterm by nejlépe obstál jako „vrn správce“. Dal í propastn rozdíl mezi
Pavlovou teologií a teologií Strá né v e spoívá v tom, e zatímco Stráná v uí, e Pán
pi svém návratu zkoumá pouze v tom okam iku íjící ostatek tídy otroka, a odmuje je péí

o v echny své zájmy, Pavel uí, e Pán pi svém návratu posuzuje a odmuje vechny
opravdové správce, ty ijící nyní, stejn jako ty zesnulé p ed jeho návratem. (55)
Pavlova slova jsou dleitá i v jiném ohledu. Nekompromisn se staví jak proti
elitnímu sebeoznaování za vyvolené a sebevyvy ování, tak proti sebechvále, která nejenom
smrdí, ale také je pouívána k vytvoení základny moci a k tvrzení, e na e organizované
náboenské sdruení je daleko lep í ne ostatní, kteí hledají Boha a chtjí mu slouit.
V ichni se pot káme, v ichni usilujeme, v ichni s apo tolem Pavlem tou íme po tom,
abychom ve dni soudu byli uznáni za vrné správce. Piem je nad jiné jasnj í, e
posouzení na í sluby nezáleí na nás, ale na Bohu a Jeí i.
Vnujme se nyní Pavlovm slovm u Tita 1:7:
Dozorce jako Boí správce musí bt toti bez obaloby, ne umírnn, ne zlobn, ne opil
vtrník, ne rvá, ne lan neestného zisku. (56)

Kad jednotliv star í musel tmto poadavkm odpovídat sám za sebe, ml-li bt pokládán
za „Boího správce.“ Zpsobilost pro jmenování star ími nenastala proto, e by se dotyní
mui hlásili k njaké „tíd star ích“ nebo vyznávali svoji píslu nost k urité organizaci.
Kad, kdo sploval poadavky, mohl bt jmenován. ádn mu, kter ml povst násilníka
nebo náfuky a potkal se s alkoholem (v. 45), nepicházel pro jmenování v úvahu. O
sluebních pednostech kaého z nich rozhodovali jeho osobní vlastnosti. Mezi n patila i
schopnost „pevn se dret spolehlivého slova pi svém umní vyuovat,“ která zeteln
poukazuje na schopnost lpt na Boím slovu a bt schopn je vhodn pedávat druhm. (57)
Mezi Jeí ovm podobenstvím o vrném a rozváném správci a o niemném, násilném,
alkoholu holdujícím správci existuje celá ada stynch bod, z nich nejzákladnj í je
nutnost uplatovat ob podobenství v osobní rovin .
Kdy Pavel rozebírá jmenování do odpovdnch postavení ve sboru, dsledn se této
osobní roviny drí. Jak máme pohlíet na ostatní leny sboru, kteí vytváí „Boí
domácnost?“ (58) Mohou v ichni bt „správci?“ Pokud ano, platí i pro n, e se jimi stávají
sami za sebe, nebo musí bt organizováni do sprácovské „tídy?“ V Boí domácnosti je
velmi mnoho en: mohou se také stát „správci?“ A jestlie v ichni mohou slouit v postavení
správc, kde najdeme „ele,“ která má uitek z jejich sluby? Jak Bible odpovídá na tyto
otázky?
Jednu z odpovdí nacházíme ve slovech apo tola Petra, v jeho prvním dopise, tvrté
kapitole, ver ích 10 a 11:
Úmrn k tomu, jak kad z vás obdrel dar, pouívejte jej k tomu, e jeden druhému slouíte
jako znamenití správci Boí nezaslouené laskavosti vyjádené rznmi zpsoby. Jestlie nkdo
mluví, a mluví, jakoby by to byla Boí posvátná prohlá ení; jestlie nkdo slouí, a slouí jako
závisl na síle, kterou opatuje Bh, tak aby byl ve v em oslavován Bh prostednictvím Jeí e Krista.

Petrova slova urit nevyvolávají pedstavu jednoho správce hromotluka, Golema
poslepovaného ze v ech ostatních správc do jednoho kusu. I on zdrazuje rozliné
kesanské osobnosti a jejich jednotlivé pednosti. Ka d k es an ve sboru obdrel od Boha
dar, kter má pouít, kdy slouí ostatním v Boí domácnosti. Dvodem pro slubu
jednotlivch dar je skutenost, e Bohu se zlíbilo vyjádit svoji milost „rznmi zpsoby“
prostednictvím rznch lidí. (59) Protoe ne v ichni mají stejn dar, jsou v ichni v postavení
pijemc poehnání pramenících z dar, které oni sami nemají, a zárove v ichni ehnají
druhm prostednictvím dar, které od Boha obdreli. Takové biblické pojetí kesanského
ivota neumouje jeho úastníkm, aby se najednou vidli dleitj í ne jsou, a brání
vzniku dom livé arogance, která tak asto vede k nadvlád jednch nad druhmi. Opravdoví

kesan tí správci vrn a rozván zacházejí s dary nezaslouené laskavosti k Boí chvále, a
je zejmé, e se soustedí na „Boí posvátná prohlá ení“ v jejich nezkreslené podob. Jednají
v závislosti na Bohu, a oznamují jeho pravdy, nikoli své teorie nebo organizaní dogmata.
Petrovo podobenství o znamenitch správcích je v naprostém souladu s Jeí vmi
podobenstvími o otroku (u Matou e) nebo-li správci (u Luká e), kter vrn slouí svm
spolusluebníkm v pánov domácnosti. Stejnm zpsobem také vyzdvihuje osobní
odpovdnost kadého správce pomáhat ve spoleenství darem, jen mu byl sven.
V prbhu uplynulch devatenácti stoletích ilo nespoetn mnoho vrnch a rozvánch
správc, mu i en, kteí znamenit nakládali se svm darem, a kteí budou vzkí eni pi
Pánov návratu. A uplynulch devatenáct století bylo také dobou dostaten dlouhou na to,
abychom v ní nalezli alespo sebemen í náznak, e tito vrní správci byli navzájem
pospojováni organizaními pouty v jednu monolitní „tídu.“ Je vmluvnm svdectvím, e
po takovém tídním monolitu není ani stopy. Jednotliví správcové vyrstali po staletí jako
p enice mezi plevelem, tam a zase tady, ale nikdy nepemoeni, a vdy jasn rozeznáni podle
zásady ze 2 Timotea 2:19, podle které „Pán zná ty, kteí jsou jeho.“
Mnoho mylnch pedstav o vznamu tchto podobenství vzniká v dsledku
nesprávného chápání dvou obraznch termín: správce je zobrazen, jak „dává pokrm“ a jak
ho pán „ustanoví nade v ím svm majetkem.“ Stráná v rozumí prvnímu pojmu tak, e se
jedná o vrobu a distribuci literatury. Je nanejv nepravdpodobné, e by Jeí mohl myslet
tuto innost. V doslovném smyslu je to tak, e pokud jeden z len domácnosti pro druhé
obstarává jídlo, stará se tím o jejich základní pot ebu a p ispívá ke kvalit jejich ivota.
V duchovním ivot meme pokrt na e základní poteby, a poteby na ich bliních, mnoha
zpsoby, a mnoha zpsoby také meme zv it kvalitu na eho a jejich duchovního ivota.
Na e víra neije jenom z ti tného nebo mluveného slova. Roste a je motivována a
upevována beze slov pozitivními ivotními píklady druhch, jejich skutky laskavosti vi
nám, jejich osobním zájmem o nás, stiskem ruky, sdílenou láskou. Tyto a jiné vci nás
povzbuzují a budují pro dal í slubu Pánu. Proto Petr mluví o tom, e v ichni jsme správci
„Boí nezaslouené laskavosti vyjádené rznmi zpsoby.“ „Boí milost v jejích rznch
projevech“ (New English Bible), kterou, a ktermi, jsme v ichni obdarováni, se rozhodn
neme vztahovat jenom na poskytování ti tné informace. Rozsah Boí milosti zahrnuje
celou ástku jeho dobroty a dar.
Pem lejme nyní okamik o tom, co je odm nou pro vrného správce. ekli byste,
e Jeí chtl vyjádit my lenku, e touto odmnou bude pozemské pov ení správce do
postavení duchovního manaera s administrativním povením Kristova planetárního
místodritele? Kadé písmenko v Bibli svdí o tom, e Boí odmnu není moné získat ped
jeho závrenm soudem, kter je je t ped námi. Anebo je to tak, e správci z podobenství
dostávají svojí odmnu ji na zemi? Pro potom nkteí z nich ji te nevládnou nad pti, a
jiní nad deseti msty, která jim podle podobenství náleí? (60) Jeí pouívá v podobenství o
minách u Luká e 19 stejné literární stavby jako v podobenství o vrném a rozváném otroku.
Pán odjídí na dalekou cestu a povuje svého sluebníka nebo sluebníky konkrétním
úkolem; pi svém návratu posoudí jejich vrnost pi provádní úkolu, a na tomto základ je
odmní. Nememe se mlit, kdy ekneme, e v obou podobenstvích se odmny
sluebníkm dostává a p i pánov návratu. Pozoruhodn, Stráná v vysvtluje
podobenství o minách naprosto odli n od podobenství o vrném a rozváném otroku. Podle
jejího vkladu podobenství o otroku (Matou 24) se Pán, Jeí Kristus, vrátil v roce 1914 a
v roce 1919 slu ebníka schválil a odm nil pov ením do postavení nade v ím svm
majetkem. V protikladu k tomuto vysvtlení, kdy vykládá podobenství o minách (Luká 19),
Stráná v z 1. prosince 1973 na stran 719 uvádí – v popení Jeí ovch vlastních slov
z podobenství – e Pán pi svém návratu v roce 1914 neodmnil sluebníky správou nad pti

nebo deseti msty, ale e jim, o pt let pozdji, prodlou il dobu obchodování s jeho penzi na
dal í dobu v budoucnosti! Dozvídáme se, e „co se stalo v roce 1919 bylo jako nové svení
symbolickch stíbrnch min Jehovovm kesanskm svdkm“ a e svdkové zaali
„znovu obchodovat se symbolickmi stíbrnmi minami erstv obdr enmi od Pána Je í e
Krista, nyní oddného královskou mocí.“ Kniha Boí tisícileté království se piblíilo (s. 230232) obdobn pepracovává podobenství o talentech u Matou e 25 a dovozuje, e v roce
1919, kdy se Pán vrátil, musel svm slu ebníkm dát „novou a dal í píle itost
„obchodovat“ s jeho drahocennmi talenty. Není teba pitom pipomínat, e v Bibli není ani
zmínka o njakém druhém pidlování min (talent), které by následovalo po Pánov
návratu. Vklad Strá né v e je zalo en na tom, co se odehrálo v organizaci v té dob, a
kdy tak organizace iní, vbec se nerozpakuje bu biblické podobenství pizpsobit svm
potebám nebo ke slovm Bible pidat, co tam není. Spolenost Strá ná v pak volí úpln
stejn postup pi vysvtlování podobenství o vrném a rozvá ném otroku. (61)
Kdy Strá ná v rozebírá podobenství o minách (Luká 19), vbec neuvádí, e by
Pán odmnil slu ebníky v roce 1919 nebo kdykoli pozdji. Toto stanovisko zaujímá i kniha
Bo í tisícileté království se piblí ilo, kdy vysvtluje podobenství o talentech v Matou i 25.
Ob publikace tvrdí, e odmna bude dána v prbhu závreného soudu, kdy kesané
zanou „vládnout s Kristem na nebesích,“ a to tak, e mrtví se do této vlády dostanou
vzkí ením, zatímco iví budou v m iku „pemnni,“ a obleou si nebeskou
„neporu itelnost“. (62) Publikace Spolenosti tak podle okam ité nutnosti a úelovosti
rozdíln vysvtlují ti toto ná Kristova podobenství – u Matou e 24:45-51, Matou e 25:14-30
a Luká e 19:11-27.
Podobenství o vrném otroku z Matou e 24 a vrném správci z Luká e 19 jsou
nepochybn shodná námtem, kter rozebírají. V prvním pípad pán vlastní jednu nebo více
nemovitostí a slu ebnictvo. Ve druhém pípad pánovi patí 15 mst. V obou pípadech Pán
odmuje vrnost ve slu b ástenm postoupením své autority nad svm majetkem.
Podobenství ov em nemají doslovn, hmotn vznam. Jsou jenom podobenstvím od
duchovních skutenostech. Pedání duchovní autority se odehrává v nebi, nikoli na zemi, a
slu ebníci jsou v té dob v nebeském postavení – tak jak to Je í ostatn svm následovníkm
slíbil v tomto ver i: „Tomu, kdo zvítzí, udlím právo usednout na mj trn spolu se mnou,
stejn jako já jsem zvítzil, a usedl jsem na Otcv trn spolu s ním.“ (63) Je í nebyl za svoji
vrnost odmnn na zemi, ale na nebi, a byl odmnn teprve poté, co se prokázal vrnm a
do smrti, nikoli bhem svého ivota. Toté , naprosto toté , platí o o jeho uednících. Jejich
odmna, kralování spolu s Kristem, pichází po ukonení jejich pozemského bhu, a je
nebeská. (64)

Nevrn otrok
U Matou e 24 se doítáme i o nevrném otrokovi:
Ale kdyby si snad onen zl otrok ekl ve svém srdci: ´Mj pán otálí´ a zaal by bít své
spoluotroky a jedl a pil s nenapravitelnmi opilci, pán onoho otroka pijde v den, kdy to neoekává a
v hodinu, kterou nezná, a s nejvt í písnost ho potrestá a urí mu díl s pokrytci. (65)

Organizace Strá ná v uplatuje tuto ást na ka dého ze svch len, kter se úpln
nepodrobí v em jejím naukám, vetn asovch proroctví o roce 1914. (66) Napíklad
v pípad proroctví o ase konce oznauje v echny, kdo rok 1914 nepijímají, jako ty, kteí
Pánv píchod neustále odkládají. Jakkoli odli n názor na biblick text a na uení, které je
momentáln v platnosti, nebo otázky ohledn vytváení nábo enské hierarchie a jejího práva

zasahovat do osobního ivota rodin a jednotlivc pravidly, která nikde v Bibli nejsou, jsou
Spoleností klasifikovány tak, e dotyn „bije“ své bvalé spoluotroky.
Takové tvrzení se me nkterm kesanm zdát jako oprávnné. Ukame proto
znovu, jak i v tomto pípad Spolenost zaujat vysvtluje biblické texty, místo aby je nechala
promlouvat bez jejího ovlivování. Jeí Kristus, prav Pán kesanské domácnosti víry,
znovu a znovu zdrazoval, e pijde bez ohlá ení, e jeho návrat bude neekan, e na nj
nebude pedem upozorovat a e ho nebude moné pedpovdt. Neuritelnost jeho návratu
je základním dvodem proto, aby jeho následovníci byli bdlí a oekávali ho ve v ech dobách
– lhostejno zda ijí v prvním, sedmém, tináctém, devatenáctém, dvacátém nebo dvacátem
prvním století. Jejich bdlost je stálá a její nadasovost je v pímém protikladu k omezenému
asovému rámci, v nm se svdkové pohybují, a v nm se jistotn píchodu musí dokat. A
zatímco v minulch staletích bylo tisíce, svdkm podobnch, ekatel nenaplnnch
konkrétních dat, opravdoví kesané bdli, oekávali a vyhlíeli bez umle stanovench
hranic asu. Rozumní kesané si dnes z nich vezmou dobr píklad. (67)
Nyní se zeptejme: Pro kterého z otrok zobrazench v podobenství bylo velmi
dleité znát odpov na otázku, kdy pán urit pijde? Pro vrného nebo zlého? Odpov
byla velmi dleitá pro zlého otroka. Ostatn, zl otrok by si ani nemohl ve svém srdci
myslet, e pán otálí, pokud by ho pedem neoekával v konkrétní dobu. Pán nepi el, kdy
ml. Otálí. Naproti tomu, vrn otrok není ukázán jako ten, kdo by pem lel o pedem
stanovené dob. Slouí, ani by odhadoval a limitoval dobu, kdy je jeho pán na cest. Není
sloité uinit závr, e organizace, která uí jako absolutní fakt, e se pán musí vrátit bhem
ivota osob narozench v urité dob, má do postoje vrného otroka dosti daleko.
Jako mnohé jiné náboenské organizace, i Stráná v bez ustání vyjaduje svoje
pevné pesvdení o bezprostednosti Pánova návratu. Stojí ale za pov imnutí, e nevrn
otrok nemluví nahlas o tom, e Pán otálí. ´íká´si to ve svém srdci. Proto jeho slova nejsou
ukazatelem toho, co si opravdu myslí. Nevrného otroka rozli íme od vrného podle toho,
kdy budeme pozorovat, co oba dlají a jak se chovají.
Podle podobenství má nevrn otrok rozeznatelné chování. Jedná tak, jakoby on te
ídil domácnost a zane se chovat jako pán. Jeho pvodní úkol byl jednoduch.
V pravidelnou dobu ml poskytovat pro domácnost jídlo. Co ale dlá, kdy si myslí, e pán
otálí? Prohlásí, e má pánovu autoritu nejenom pro rozdlování pokrmu, ale také k tomu, aby
trestal své spolusluebníky, a pokud se oni proti takové nespravedlnosti ozvou, oznaí je za
buie a vyene je pry. Tak se postupn zbaví v ech, kteí mají odvahu poukázat na tyranii,
kterou nastolil.
Mnozí bvalí píslu níci organizace se poté, co ji opustí, nebo jsou z ní vystrnadni,
proti ní úton obrátí a pouívají nevybíravé prostedky k jejímu ostouzení. Jak jsem uvedl
na zaátku této knihy, mnozí jiní, kteí také museli odejít, s takovm jednáním zásadn
nesouhlasí, a já doufám, e je nás vt ina. Na druhé stran by mlo bt bez problém
pochopitelné, e je na ím právem v mezích slu nosti vyslovit ná hlubok nesouhlas
s naízeními a jednáním organizace, ani bychom pitom byli z její strany oznaeni jako ti,
kteí ji „bijí.“ Protoe potom by i apo tolové „bili“ Sanhedrin, kdy nesouhlasili s jeho
vnosem, e o Kristovi nesmí mluvit. Nebo bychom pak museli íci, e i Stráná v „bije“
vládní pedstavitele a úedníky, kdy s jejich rozhodnutím proti svdkm veejn nesouhlasí a
protestuje u soud proti vládním nebo místním vnosm, které jsou zameny proti innosti
Spolenosti. Kad nesouhlas by mohl bt oznaen jako „bití.“ Takové my lení nedává
smysl.
V pípad Jeí ova podobenství meme navrhnout úvahu, e pozemsk pán se o
tyranském chování otroka dozvdl od jednoho z dal ích sluebník, kter ml dostatek
odvahy riskovat a pijmout dsledky v pípad, e by mu pán neuvil, a povaoval by ho za
závistivého udavae. Jak vyplvá z podobenství, pán se vrátil, a ji na základ této nebo jiné

informace, nebo prost proto, e nade el as návratu. My lenka, kterou chci vyzdvihnout je
ta, e odepení poslu nosti nadízenému, kter zneu ívá své postavení nebo otevené
vystoupení proti nmu nelze pirovnat k tomu, e ho „bijeme.“ Na em zále í je pohnutka, se
kterou konáme. A pokud jednáme s cílem ochránit nevinné a odvalit z cesty kámen kloptání,
jednáme správn.
Vrátíme-li se zpt do podobenství, uvdomíme si, e v nm popsané „bití“ má úpln
jin rozmr ne slovní nebo písemn nesouhlas s njakm rozhodnutím. Je to surové,
bezohledné bití bezcitného násilníka. Otrok, kter druhé otroky bije, tak iní proto, e si
myslí, e je ve vy í pozici ne oni, a pohlí í na n jako na méncenné. Trestá je, proto e si
myslí, e pro nho nenastane den útování, e on sám nem e bt potrestán za to, jak
pohrdav, s aristokratickou pezíravostí, zaal zacházet s tmi, kteí jsou mu rovni, a pro které
ml pouze obstarávat dostatek jídla. Má pocit, e pán mu v echno odpustí, mezi jinm i to, e
jídlo, které podává, má panovanou píchu jeho svérázného kuchtní. Jenom otrok posedl
vlastní dle itostí a velikostí se domnívá, e si na nj nikdo nemá co st ovat, a e m e bez
vitek svdomí kárat, trestat, a dokonce i bít ka dého, kdo s ním nesouhlasí. Myslím, e se
shodneme na tom, e v oblastech víry a nábo enství se tento typ otroka v dy vyskytoval,
vyskytuje, a bude vyskytovat, dokud se Pán opravdu nevrátí.
Nevrn otrok je v podobenství popsán, jak hoduje s opilci. Pro tenáe Bible je
známou vcí, e Písmo, krom odsouzení doslovného opilství (1 Tim. 3:3), asto mluví o
mnoha projevech duchovní opilosti. V Izajá ovi 28 teme o ´opilch´ nábo enskch vdcích
dávného Izraele, kteí jsou oznaeni jako „chvastouni,“ proto e ve svém znaném sebevdomí
tyranizovali druhé a sami se cítili vi Bo ímu trestu imunní. (68)
Je b né, e lidé jednají jako by byli opilí, kdy jim je dána píli velká moc nebo
kdy si o sob zanou píli mnoho myslet, tak e jako opil lovk nerozli ují, jak sm n,
kodliv nebo zle, a celkov ostudn, jednají. Otrok z podobenství mohl bt doslova opil.
Ale krom toho mu zcela jist stoupla do hlavy jeho vlastní sláva a dle itost. Zaal bt
opojen pocitem, e pov il a e je te je na míst pána nad tmi, se ktermi kdysi slou il.
Podlehl iluzi, která je dodnes políena jako past na v echny, kteí ve svch rukách sousteují
moc. Nkteí se iluzi neomezené moci ubrání. Jiní podlehnou. A co je v tomto pípad
pravdou o lidech, platí i na organizace.
Jak jsem se sna il ukázat, potí není vlun v tom, e Strá ná v pou ívá termín
„tída,“ kdy vlastní podobenství vykládá. Moje hlavní námitka spoívá v tom, e nelze
pijmout ani zpsob, ani konen zámr, se kterm Spolenost Je í ova slova zneu ívá.
Spolenost bere toto podobenství do ruky jako me, a také jím nále it mává: aby vynutila
bezpodmínenou poslu nost sama sob, aby zastra ila, aby potlaila a kontrolovala svdomí
druhch, aby soustedila vládu nad milióny v rukou nkolika len vedoucího sboru, aby
zahalila lidské rozumování a diktát do bo ského hávu, aby dodávala do Bible, co v ní není,
aby ji pekrucovala a zneu ívala. Není teba organizaci svdk Jehovovch njak zvlá 
obviovat. Její jednání popírá slu ebnost otroka a Pán u ní nenalézá skromnost, pokoru a
vrnost – vlastnosti nezbytné pro slu bu samotnou a pro setrvání v Pánov pízni.
Myslím, e Je í úmysln pou il toto podobenství, aby se jeho následovníci mohli
posuzovat v jeho normativním svtle. Ka dá sebejistá póza, panované sklony, vytahování se,
a he, ka dé neoprávnné veejné pokárání druhch nebo dokonce jejich svévolné potrestání
i vyhnání ze spoleenství, jemu zasvtili v echny své síly a ivot, jsou jasnm projevem
manr nevrného otroka, kter má dojem, e pán otálí, a on musí vzít ot e do svch rukou.
Diotrefes v prvním století byl takovm nevrnm otrokem a djiny dosvdují, e
nezstal sám. Kolik jenom bylo tch nábo enskch vdc a organizací, je ho následovali, a
trvali na tom, e nepodízení se jejich konceptu a dogmatm znamená zradu na Bohu
samotném! Kolik jenom bylo v djinách obvinní z duchovní neposlu nosti a nevry! Ale

my ijeme ve 21. století! Musíme nutn následovat tyto smutné píklady? Jíst a pít
s duchovními opilci nebo se jim podizovat?
Djiny dosvdují, e mnozí mli tu odvahu nesklonit se ped nároky nevrného, zlého
otroka. Byli obvinni a vyhnáni, byli rozprá eni a museli ít sami s Bohem nebo jenom
s nkolika jim podobnmi. Nicmén, jejich bylo a je místo vrného a rozvá ného správce,
kter stále doufá v návrat svého Pána a pova uje své správcovstí za jedinen osobní vztah
mezi sebou a svm Mistrem. (70) V rámci tohoto vztahu rozumí svému daru, kter od Pána
dostali, a jakkoli mal se jim m e zdát, uplatují ho, aby slou ili druhm. My lenka, e by
dar od Boha pou ili jako základnu pro svoji moc nad ostatními, je jim zcela cizí. Slou í a
ví, e Pán ve svém vlastním ustanoveném ase, a na základ osobního vztahu, kter ke
ka dému správci má, uiní zjevnm, kdo se v naplnní jeho podobenství osvdil.

6
ZÁCHRANA VÍROU, NE SKUTKY
Byli jste vskutku zachrán ni touto nezaslou enou laskavostí prostednictvím víry; a není to
díky vám, je to Bo í dar. Ne, není to díky skutkm, aby ádn lov k nem l dvod k chlubení.
– Efezanm 2:8,9.
Skutenost, e kesan není pod psanm zákonem neznamená, e se z nj stane lovk bez
zákona. Je pod Boí milostí, která ho má vést k dokonalejí spravedlnosti, ne je ta, která
vynucená zákonem. Kesanská spravedlnost pramení z Boha a je zaloena na víe, lásce a
pravd spí e ne na poslu nosti náboenskch pravidel jednání. Obdobn, akoli záchrana
pichází vlun z víry, a ne skutk, kesan není vi svému okolí bez zájmu. Jeho ivot
není pasívním, neinnm pihlíením k tomu, co se ve svt a kolem nj dje. Opt, vící
lovk koná na základ lásky, víry a nadje, a proto jsou jeho skutky dokonalejí, ne kdyby
byly systematicky vynucovány.
Rozdíl mezi spravedlností ze zákona, a spravedlností z víry, lásky a nadje, spoívá
v pohnutce, která jedince vede k úsilí o dosaení stavu spravedlnosti. Stejn je tomu i
v pípad skutk. Rozhoduje, v jakém duchu skutky konáme, a zda nás k jednání vede
dokonalá kesanská svoboda. Konáme, protoe musíme nebo proto, e chceme? Opravdová
víra a láska jsou jako zídlo vody uvnit v srdci jednotlivce; nemohou do srdce proniknout
tlakem zvenku. Pramen víry a lásky v srdci pak piná í odpovídající skutky lásky a víry. Je
samozejm moné, a nkdy i nutné, sám sebe i druhé vybízet, povzbuzovat, dokonce i
nabádat ke správnm skutkm, ale nátlak v podob pedepsané a vyadované aktivity psobí
proti pirozené innosti správn motivovaného srdce.
ím více je innost dopedu urena, a ím dokonalej í je systém vnj ího nátlaku a
úsilí po konformit, tím mén je prostoru pro spontání víru a lásku. Mnohdy na n ji ani
ádn prostor nezbvá. Pipomeme proto obecn známe pravidlo: Zásadním m ítkem pro
jak koli in je pohnutka, se kterou byl vykonán.
Svdkové Jehovovi jsou pesvdeni o záchran vírou, ne skutky. To je také oficiální
stanovisko Spolenosti. Jak je to ve skute nosti? Ji jsme mohli pozorovat absolutní
podízenost, se kterou se v ichni v organizaci podizují jejím naízením, kterm rozumí tak,
e picházejí pímo od Boha a Krista. Jak mohou bt, v dsledku takové oddanosti
organizaci, svdkové ovlivnni v kvalit svého vztahu k Bohu, Kristu a svm bliním?
Svdkové Jehovovi jsou ve v ech zemích, kde psobí, známí svoji intenzívní
kazatelskou inností, bhem které dm od domu, dvee ode dveí, zvstují svj zvlá tní druh
evangelia o ji zízeném Boím království. Jejich publikace v pravidelnch intervalech
piná ejí radostné zprávy o stovkách milión hodin strávench touto prací. Bezprostedn
následují údaje o stamiliónech roz íench vtisk literatury. Na tomto základ jsou
pesvdováni a tém vdy i pesvdeni, e jak jejich horlivost, tak i metoda, kterou
pouívají – dvee ode dveí – je ze v ech kesan na svt oznauje jako jediné nástupce
pvodních následovník Krista. Jsou si také jisti, e pouze jejich poselství je správné a
pravdivé.

Kázání svdk dm od domu je nepopiratelnou skuteností. Je ale dobré se zeptat:
Pro se vichni lenové organizace na tomto druhu sluby podílejí? Je to proto, e kad
z nich dobrovoln, na základ svého vlastního pesvdení, dospl k rozhodnému závru o
nutnosti takové innosti? A kdy ji vykonává, jsou prameny lásky a víry v jeho srdci jedinou
pohnutkou, která uruje jak, kdy a kolik hodin se na slu b podílí? Je vybízení organizace k
této aktivit, ke kterému dochází na shromádních, prosto nepípustného nátlaku, a ji na
první pohled patrného nebo naopak nenápadného? Anebo je to tak, e mén horlivosti
v úasti na tomto organizaním programu s sebou okamit pináí hlodav pocit viny, a
vytváí se tak nutnost konat stále více a více, aby dotyn jedinec mohl dosáhnout záchrany
od Boha?
Uvnit kadého náboenského spoleenství, a svdkové Jehovovi nejsou v tomto
ohledu ádnou vjimkou, nalézáme mnoho jednotlivc, kteí jsou ke svm skutkm
podncováni nezitnou láskou a opravdovm srdcem. Uvaujme ale o nábo enství svdk
z celkového pohledu. Jak zde vládne duch, jaké je zde elementární nábo enské sm lení, a
jaké postoje se tady v reakci na organizaní pokyny vytváejí?
Pro odpov nahlédnme do organizace samotné.

Lidská mítka a nátlak
Jako jeden z prvních píklad uveme postoj vedoucího sboru k mylenkám, které byly
uvedeny v pvodním návrhu na biblick Komentá k Jakubovu dopisu.
Tento Komentá napsal Edward Dunlap, bval tajemník koly Stráné ve Gilead
pro misionáe a zárove jeden z hlavních autor biblického slovníku Pom cka pro
porozumní Bible (nyní Hlubí pochopení Písem). Ed Dunlap byl velmi aktivním svdkem.
Bhem mch posledních pti nebo esti let v brooklynském ústedí jsem byl ubytován
v sousedním pokoji. Bez vjimky kadou nedli jsem mohl pozorovat, jak Ed a jeho
manelka smují ke stanici metra, aby se pipojili k tak zvané „skupinové slub“ se svm
sborem. Není nejmeních pochyb o tom, e Ed tomto ohledu poskytoval daleko vtí píklad,
ne nkteí lenové vedoucího sboru.
Jak je zejmé, Ed rozhodn nebyl zastáncem intelektuálního pohledu na víru. Byl
pesvden, a také to napsal v úvodu svého komentáe, e Jakub vyznával spojitost mezi vírou
a skutky, a na základ Jakubova dopisu dovozoval, e „pouhá abstraktní víra pro kesana
nestaí.“ O lidech, kteí se dívali spatra na hodnotu dobrch skutk, napsal:
Podle toho by víra nemusela nijak psobit na srdce. Tento názor by také popíral, e víra má
moc pimt lovka, aby zmnil svoji osobnost a svj ivot a aby innm zpsobem projevoval svou
víru a dlal nco pro druhé. Kdyby zstali pi tomto názoru, byli by jako lidé, o nich Pavel íká, e
mají skutky zbonéoddansoti, ale vzhledem k její síle s prokazují jako falení.“ – 2 Tim. 3:5.
... Jakub rozhodn neíkal, e skutky samy o sob mohou vést k záchran. Nememe si
vymyslet njak správn vzorec nebo si vytvoit njak systém, podle nho bychom se mohli
propracovat k záchran. Na prvním míst musí bt víra. Jakub jasn zdraznil, e dobré iny pijsou
samy od sebe, ze srdce, budeme-li mít správnou pohnutku láskypln a soucitn pomáhat lidem. Jeí
dal v tomto smru píklad svm ivotem. Zákon, jím se ídí kesan, je ´zákonem svobodnch lidí´, a
ne njak zákoník, jako byl mojíovsk Zákon. (Jak 2:12; ím. 2:29; 7:6; 2 Kor. 3:6;) Kesan má
na srdci napsan Boí zákon. – Jer. 31:33; id. 8:10. (1)

Redakní oddlení vdy mlo problémy s tím, aby vedoucí sbor jako celek schválil
práci na jakémkoli biblickém komentái k jakékoli biblické knize, nejenom k Jakubovu
dopisu. Ani by je blíe specifikovali, nkteí lenové vedoucího sboru mli k takové práci
velké vhrady. (2) Knihu Komentá k Jakubovu dopisu se nakoncec podailo prosadit, ale

tebe se jednalo o jedin skuten biblick komentá, kter kdy Spolenost vydala, kniha se
studovala pouze v uritém asovém období, a poté ji organizace vyadila z tisku. Co se stalo?
V odstavci, kter následuje po pasái, kterou jsme ve uvedli, se v originálním
rukopise nalézala tato slova:
Jakub ukazuje, e by ádn kesan neml soudit svého bratra a neml by urovat svoje lidská
mítka, která jeho bratr musí následovat, akoli me bratra povzbuzovat a me jej podncovat ke
znamenitm skutkm; me dokonce svého bratra napomínat, jestlie je k tomu urit biblick dvod
a má-li té biblické dvody pro to, co íká. (Jak 4:11,12; Gal 6:1; id 10:24) Pravé skutky musí bt
konány proto, e nás k nim vede svdomí. Skuten kesan nebude nic dlat ze zvyku a nepotebuje
podrobn soupis pravidel. Dobré skutky také nekoná jen proto, e je podroben nátlaku ostatních.
Apotol Pavel vyzdvihuje tuto skutenost v ímanm 14. Má-li tedy nkdo pravou, ivou víru, bude
pak samozejm konat i znamenité skutky. A za tyto dobré skutky se mu také dostane od Boha
odmny, protoe je lovk koná z oddaného srdce. Ale ten, kdo se snaí získat spravedlnost na
základ podrobn definovaného systému o tom, co se „smí“ a „nesmí“, nebude mít úspch. Taková
„spravedlnost“ je od lidí, a ne od Boha.

Máme ped sebou fotokopii odstavce ze strany 7 v pvodním znní, které bylo
schváleno redakním vborem vedoucího sboru, zasláno do tiskáren Spolenosti, a vytitno
ve statisícovém nákladu. tená této knihy je ale jedním z mála lidí, kteí mají monost
shlédnout tento pvodní text. V knize, kterou má on, a milióny dalích svdk ve své domácí
knihovn, najde ji jenom upravenou verzi. Nkteí lenové vedoucího sboru vyvinul znan
nátlak k revizi textu, ke které skuten dolo, a to i za cenu zniení statisíc, ne jednotlivch
stránek s inkriminovanm textem, ale statisíc úsek knihy, z nich kad obsahoval 32
stránek. (3) Jak k tomu mli dvod? Blií pohled na „sporné body“ ozejmí mnohé
z mylení tch, kteí cenzuru provedli.
Otisknme te jet jednou odstavec v jeho koneném, opraveném znní.
Jakub ukazuje, e by ádn kesan neml soudit svého bratra a neml by urovat njaká
lidská mítka pro dosaení záchrany, akoli me bratra povzbuzovat a me jej podncovat ke
znamenitm skutkm; me dokonce svého bratra napomínat, jestlie je k tomu urit biblick dvod
a má-li té biblické dvody pro to, co íká. (Jak 4:11,12; Gal 6:1; id 10:24) Pravé skutky musí bt
konány v souladu s vedením, je poskytuje Boí slovo. Skuten kesan nebude nic dlat ze zvyku a
nepotebuje podrobn soupis pravidel. Dobré skutky také nekoná jen proto,aby se líbil lidem. Má-li
tedy nkdo pravou, ivou víru, bude pak samozejm konat i znamenité skutky, co znamená, e bude
také kázat dobré poselství o království a uit o nm. Budou to dobré skutky, které Bh odmní,
protoe je lovk koná z oddaného srdce. Ale ten, kdo se snaí získat spravedlnost na základ
podrobn definovaného systému o tom, co se „smí“ a „nesmí“, nebude mít úspch. Taková
„spravedlnost“ je od lidí, a ne od Boha.

Kdy pasá proítáme, nenacházíme na ní nic, co by mohlo bt na závadu. Vtina je
ostatn stejná jako originální text. A nás man napadá, pro vedoucí sbor uznal za nutné
kvli tomuto pepracování zniit statisíce 32 stránkovch úsek knihy. Nicmén, zdánliv
nepatrné, a pitom textuáln rafinované zmny, které byly provedeny, vrhají svtlo na zpsob
mylení nkterch len vedoucího sboru a ducha, kter v nich pevládá. Porovnejte prosím
uvedené zmny sami:
Pvodní znní
Jakub ukazuje, e by ádn kesan
neml soudit svého bratra

Upravené znní
Jakub ukazuje, e by ádn kesan
neml soudit svého bratra

a neml by urovat njaká lidská mítka

a neml by urovat njaká lidská mítka
pro dosaení záchrany .....

která jeho bratr musí následovat .....
Pravé skutky musí bt konány

Pravé skutky musí bt konány
proto, e nás k nim vede svdomí.
v souladu s vedením, je
poskytuje Boí slovo.
Dobré skutky také nekoná jen proto,

Dobré skutky také nekoná jen proto,

e je podroben nátlaku ostatních.
aby se líbil lidem.
Apotol Pavel vyzdvihuje tuto skutenost Má-li tedy nkdo pravou, ivou víru,
v ímanm 14.
bude pak samozejm konat i znamenité skutky,
Má-li tedy nkdo pravou, ivou víru,
bude pak samozejm konat
i znamenité skutky.

co znamená, e bude také kázat
dobré poselství o království
a uit o nm.

V pvodním textu teme, e kesan chybuje, pokud se pokou í „urovat njaká lidská
mítka, která jeho bratr musí následovat“; v oprav teme o „njakch lidskch mítkách
pro dosaení záchrany“; nepíjemné slovo „svdomí“ bylo vymazáno a nahrazeno „vedením,
je poskytuje Boí slovo“; varování ped tím, aby nekonal dobré skutky „jen proto, e je
podroben nátlaku ostatních“ byla zmnna na „aby se líbil lidem“; odkazy na apo tola Pavla
a ímanm 14 byly vypu tny a místo nich bylo uvedeno „co znamená, e bude také kázat
dobré poselství o království a uit o nm“, akoli Jakub nikde v celém svém dopise ani
jednou nepojednává o kazatelské slu b a místo toho zdrazuje péi o vdovy a sirotky, úctu
k chudm lidem, potebu starat se o potebné leny sboru a o zákonné nákládání s nájemními
dlníky a tak ukazuje, e podle jeho soudu v tchto innostech spoívá opravdové kesanství,
které je zaloené na víe, lásce a milosrdenství.
O em provedené zmny svdí? Je jist pravda, e ádn kesan neme pro druhé
„urovat njaká lidská mítka pro dosaení záchrany.“ Ale pro se nkteí lenové
vedoucího sboru omezili na toto konstatování, a vznesli úsp nou námitku proti tomu, aby se
v knize objevilo, e pro záchranu nelze stanovit lidská mítka, která by brati „museli
následovat?“ Dvod je nasnad: organizace po desetiletí stanovuje svoje lidská mítka,
která její lenové musí následovat, aby získali záchranu, a pokud se jich nkdo úzkostliv
nedrí nebo se jim snad i vzpírá, následuje vylouení. (4) (ale i ve znní Spolenosti:
v pípad, e vylouení následuje jako trest za nepodrobení se, pak „podrobení se“ je
v podstat poadavek na záchranu.)
Je pravda, e kesan jedná správn, protoe reaguje na vedení „je poskytuje Boí
slovo.“ Co ale cenzora me vést k tomu, e se vyhne pojmu „svdomí“? Konec konc, není
to práv na e svdomí, které hraje zásadní úlohu v tom, jak m zpsobem dan skutek
vykonáme a také v tom, zda my sami jsme osobn pesvd eni, e tento konkrétní in je
správn a v souladu s Boím slovem? Dvod k cenzorskému krtu se zdá bt zejm:
organizace po desetiletí zdrazuje, e ve vyznání svdk Jehovovch není a tak dleité, co
si oni jako jednotlivci myslí, ale to, jak se dokáí pizpsobit organiza nímu konformismu,
podle kterého je podstatné práv a jedin to, e ústední vedení rozhoduje, co pro jednotlivé
leny má bt „vedení z Boího slova“ a jaká má bt jejich „odpov“ na toto vedení.
Organizace kontroluje svdomí svch len, a proto je lépe o nm píli nemluvit – tedy
alespo ne v biblickém komentái. Jinak se o svdomí, a jak má vypadat z pohledu Stránch
vích, doteme docela dost.
Je také pravda, e kesan nekoná dobré skutky proto, „aby se líbil lidem.“ Ale co je
ve skutenosti pí inou toho, e je ve vícím lovku vyvolán pocit, e by se ml druhm

zalíbit, nebo se k tomu dokonce cítí pinucen? Není to nátlak, uplatovan mnoha zpsoby –
naléháním spoluvících, pobídkou v podob systému rznch odmn, strachem z toho, e
budu posuzován podle toho, zda plním nebo neplním stanovená oekávání? Systematick
nátlak vyvíjen z rznch stran je základem problému, kter je samotnou Stránou ví
oznaen termínem „aby se líbil druhm.“ Pro potom do lo k vymazání slova „nátlak“
z pvodního rukopisu? Kdy se o „nátlaku“ mluvilo na zasedání vedoucího sboru, Ted Jaracz
navrhl tuto zmnu s tím, e „nátlak me bt pozitivní.“ A skuten: nátlak na svdky
Jehovovy, aby jednali pedepsanm organizaním zpsobem, úastnili se sluební innosti a
odpovídali lidskm mítkm, ani by se pitom ohlíeli na vnitní hlas vlastního svdomí,
provází jejich organizaci po mnoho desítek let. Jedním z charakteristickch nástroj pro
takov nátlak je odevzdávání „zprávy o kazatelské slub.“ Na konci kadého msíce se ode
v ech len sboru oekává, e o sob napí i, eho dosáhli v kazatelské slub. Sami na sebe
nahlásí, jak moc nebo málo se snaili, a jejich zpráva je penesena do Karty sborového
zvstovatele, kterou zkoumají píslu ní star í a pidlení „cestující dozorci.“
lovk, kter se cítí pod nátlakem, kter na nj ohledn konání dobrch skutk
vyvíjejí lidé, je oznaen jako ten, komu chybí horlivost pro tyto skutky nebo jako ten, kdo je
píli py n na to, aby se úastnil aktivit pedepsanch organizací. V knize Zjevení – jeho
slavné vyvrcholení se p iblí ilo!, teme na stran 45:
Nebo nkdo kritizuje zpsob, jak Jehova nechává vykonávat své dílo. Takov lovk se dovolává
sklonu k tomu, aby se lidé etili, a tvrdí, e není biblické ani potebné chodit do svdecké sluby
s poselstvím o Království. Kdyby se takoví lidé podíleli na této slub podle píkladu Jeí e a jeho
apo tol, zstali by pokorní; ale oni se radji od tpí a jdou snadnou cestou, piem si snad jako
soukromá skupina píleitostn tou Bibli. (Matou 10:7, 11–13; Skutky 5:42; 20:20, 21)

asopis Probu te se! z 8. ervna 1990 (esky) piná í lánek P t b n ch klam, které
jsou pouívány pi argumentaci. Na prvním míst uvádí taktiku s názvem „Osobní útok“:
Osobní útok. Tento typ klamu se pokou í vyvrátit nebo zneváit njak dokonale platn
argument nebo vrok nepodstatnm útokem na osobu, která jej proná í.
Vezmme píklad z Bible. Jeí Kristus se jednou pokou el lidem objasnit svou blíící se smrt
a vzkí ení. Pro posluchae to byly nové a obtíné pojmy. Ale nkteí, místo aby zváili hodnoty
Jeí ova uení, napadli Jeí e samotného a ekli: „Má démona a je ílen. Pro mu nasloucháte?“ —
Jan 10:20; srovnej Skutky 26:24, 25.
Jak snadné je dát nkomu nálepku „hlupák“, „blázen“ nebo „nevzdlanec“, kdy íká to, co
nechceme sly et! Podobná taktika je napadnout nkoho jemnm pikováním. Typické píklady:
„Kdybyste vci opravdu rozuml, neml byste tento názor,“ nebo: „Tomu víte jen proto, e vám
ekli, abyste tomu vil.“
Osobní útoky, lstivé i neomalené, sice mohou zastra it a pesvdit, ale nikdy nevyvrátí, co bylo
eeno. Pozor tedy na tento klam!

Lstivé zastra ování je ale pesn zpsob útoku, kter pouil autor v e uvedené pasáe
z knihy Zjevení. Vyjaduje se o lidech, kteí na neoprávnné nároky Spolenosti reagují
pedloením biblicky podloench námitek, jako o tch, kdo „kritizují zpsob, jak Jehova
nechává vykonávat své dílo, ... se sklony k tomu, aby se lidé etili,“ ´nepokornch,´ a dává
jim nálepku lidí, kteí se „radji od tpí a jdou snadnou cestou.“ Je pomrn snané dlat
rzné naráky na druhé a oznaovat je tou i onou hanlivou nálepkou. Je daleko t í dát
z Písma vrohodnou odpov na vlastní biblické námitky, které jsou jádrem sporu.
Jedná se o zcela pezírav pohled, kter je pochopiteln nesprávn, jak doloím
dal ím píkladem z jednání vedoucího sboru. Diskutovali jsme o prostedku, kter byl

pedev ím pou íván k tomu, aby se zajistilo, e svdkové stráví ást svého asu tím, e ve
slu b dvee ode dveí budou roz iovat publikace Spolenosti.
V roce 1971 se pipravovala organizaní píruka, která mla název Organizace pro
kázání království a in ní u edník . Vedoucím projektu byl Karel Adams, v té dob dozorce
Redakního oddlení v mezinárodním ústedí v Brooklynu. Nebylo pochyb o tom, e byl
v postavení tetího mu e organizace, kterému byla svena odpovdnost za obsah jejích
publikací. Na prvním míst byl Nathan Knorr a na druhém Fred Franz. Je také pravda, e
Fred Franz byl jedinm zdrojem pro takzvané „nové svtlo,“ a e byl také jedinm a
konenm arbitrem na eho uení, jeho názor mohl bt, a to se dlo velmi zídka, opraven
nebo vetován pouze prezidentem Knorrem. Dá se ale íci, e vzhledem k celkovému rozsahu
publikaní innosti se Nathan Knorr více spoléhal na Karla Adamse ne na Freda Franze,
proto e zcela dvoval Karlovu úsudku a vidl, e je daleko praktitj í ne bratr Franz. (5)
Karl byl povován úkoly pímo prezidentem Knorrem, nikoli vedoucím sborem. Knorr
osobn rznm lidem pidloval psaní v ech hlavních neboli studijních lánk ve Strá n ch
v ích. S vjimkou Freda Franze, kter Karlovi nepodléhal, v echna ostatní pid lení pro
tvorbu psané literatury byla zále itostí Karla Adamse, kter, akoli nebyl lenem vedoucího
sboru a nehlásil se k pomazanm svdkm, navrhoval, o em se bude psát, a rozhodoval, kdo
se na psaní bude podílet. V daném pípad organizaní píruky vybral mn a Eda Dunlapa,
abychom spolu s ním knihu napsali. Ka d z nás se ml podílet jednou tetinou. Vzhledem
k námtu pokládám za dle ité zdraznit, e jsme v ichni byli dslednmi a pravidelnmi
úastníky ve svdecké slu b a na shromá dních svdk Jehovovch.
Kdy se projekt chlil ke konci, Karel Adams napsal prezidentu Knorrovi dopis, ve
kterém ho ádal o názor na nkteré konkrétní body z na eho pojednání. Dopis vyl napsán 18.
listopadu 1971, a ani já, ani Ed jsme se nijak na jeho obsahu nepodíleli. Jeho vlunm
auorem byl Karel Adams, v té dob vedoucí redakího oddlení, jmenovan samotnm
prezidentem Spolenosti, a ná pím nadízen. Zdrazuji tuto skutenost, aby bylo
zejmé, e jak obsah dopisu, tak i jeho stylizace, byly zcela Karlovm dílem, a vím, e by to
i dnes potvrdil, pokud by se ho nkdo zeptal. Jeden z oddíl dopisu je nazván „Podávání
zprávy z kazatelské slu by“ a Karl v nm takto pí e o vlivu, kter má na jednotlivé svdky
odevzdávání karty s msíní zprávou:
V souasné dob odevzdáváme zprávu o potu roz íench knih, bro ur, asopis a ádostí o
jejich pedplatné. Vsledkem je to, e a píli asto zvstovatelé (jednotliví svdkové), hodnotí svoji
„úsp nost“ podle mno ství roz íenchh vtisk. Literatura je vynikajícím pomocníkem
v seznamování lidí s pravdou, ale zvstovatelé mnohdy vnímají její roz íení jako svj konen cíl.
Kdy osloví nkoho, a zjistí, e ji literaturu má, nesoustedí se na ivotn sl itou práci inní
uedník, ale pem lejí, jakou publikaci osloven lovk je t nemá, a jak by mu ji mohli
zprostedkovat. Pro? Ví, e sbor povede záznam o tom, kolik vtisk oni osobn roz íili, a tento
pohled ovlivuje jejich práci s literaturou. Dal í vcí, ke které podávání zprávy vede, je sklon
sborovch star ích podle toho hodnotit práci, kterou zvstovatelé vykonávají. Na kart s odevzdanou
zprávou ale není kolonka pro lásku, prokázanou druhm, ani zde není místo pro informaci o kvalit
rodinného ivota a zpsobu, jak v této oblasti ka d kesan plní své povinnosti. Ani se ze zprávy
nedozvíme, do jaké míry zvstovatel úsp n projevuje ovoce ducha. Tendence peceovat dle itost
ísel na kart se ale zdá bt zcela zejmá.

Jenom málo svdk by se závrem Karla Adamse nesouhlasilo, proto e drtivá vt ina
a píli dobe ví, o jak pravdiv posteh se jedná. Ne dopis zaslal, po ádal m a Eda
Dunlapa o ná názor, a my jsme se zejména vyjádili k biblickm problémm, které vznikají
v souvislosti s odevzdáváním zprávy. Tak se nkteré na e my lenky odrá ejí v tom, co Karel
napsal. Bylo by ale chybou se domnívat, e dopis nevyjaduje jeho vlastní sm lení o daném
problému. Kdo Karla zná, ví, e to není lovk, kter by snadno pebral názory druhch nebo

je pedkládal jako své vlastní, zejména jedná-li se o náhled jeho podízench. Kdy budete
pokraovat ve tení, mjte proto na pamti, e jak slova, tak i názory tmito slovy vyjádené,
jsou jeho vlastní, a e se ji pedtím o nich zmínil v rozhovorech s námi. Sám jsem byl
pekvapen mírou Karlovy upímnosti. Dopis pokrauje:
Je nutno pipustit, e cel systém podávání zprávy z kazatelské sluby jde na to, co Bible po
kesanech ádá. Proto bychom v budoucnosti mli usilovat o to, abychom se pi podávání zprávy
nedostali do rozporu s Jeíovmi slovy: „Dávejte dobr pozor, abyste neprovádli svoji spravedlnost
ped lidmi, aby vás pozorovali. (Mat. 6:1) Rovn ve 2 Korinanm 10:12 Pavel varuje proti
nebezpeí, e se lidé budou srovnávat, a na tomto základ sebe doporuovat a vyvyovat. (Sr. té
Galaanm 5:26.) Bohuel, poadavky na záznamy ze sluby zvstovatele k tomuto smlení vedou.
Jak vichni dobe víme, mnozí starí byli sklíeni návtvou cestujícího dozorce, kdy se ocitli pod
jeho nátlakem stran kazatelské sluby, zatímco nebral ohled na as, kter strávili jako pasti stáda, a
kter nemohli nikam nahlásit. asto se také stává, e v proslovu k celému sboru cestující dozorce více
mluví o tom, e sbor v prmru rozíí 12 asopis na zvstovatele, místo aby vnoval pozornost
tomu, zda ve sboru panuje opravdová kesanská láska.

O úinku, kter tento systém má na jednotlivé svdky, memorandum Karla Adamse
uvádí:
Tento názor siln ovlivuje postoj zvstovatele k tomu, co Bible opravdu íká. ímanm 15:1
vybízí, aby ti, kdo jsou silní, podpírali slabí. Z kontextu je patrné, e Pavel má na mysli kesanovu
víru. Nicmén, starí ve sborech jsou vedeni k tomu, aby tento text uplatovali na ty, kdo jsou slabí
v podávání zprávy ze svdecké sluby. Obdobn, kdy pouívají ver z Titovi 2:14, kter mluví o
„znamenitch skutcích“, v jejich mysli se míhají ísla z karty zvstovatele. Opt, kontext svdí o
tom, e veejné kázání slova je pouze mení ástí z celkového obrazu kesanského ivota, jak jej
vykresluje apotol Pavel. (Titovi 1:16; 2:5; 3:15.)

Není pochyb o tom, e poznámky v dopise nad jiné jasnji ukazují, e akoli to
vedoucí sbor v komentái k Jakubovu dopisu popíá, „lidská mítka“ byla stanovena a stala
se jedním z urujících faktor, podle kterch svdkové chápou, e se jim dostává „vedení
z Boího slova.“ Zárove dochází k tomu, e ve snaze podídit se tmto lidskm normám,
jejich ustanovení má za následek vytrval kadodenní nátlak, lenové organizace zapomínají
na skutené poadavky Písma, protoe jsou z jejich myslí úspn vytsovány. Karl Adams
napsal svj dopis v roce 1971, ale svdkové ijící o 20 let pozdji dobe ví, e se nic
nezmnilo. Vlastn ano: málokdo, a zejm ani Karel sám, by si dnes nedovolil napsat to, co
tehdy upímn pedloil k posouzení.
Nathan Knorr pinesl dopis k projednání na zasedání vedoucího sboru. Akoli Karl
vslovn navrhl, aby kadému z len vedoucího sboru byl dán dostatek asu na to, aby o
obsahu dopisu pemlel, tato monost jim nebyla poskytnuta, a já jsem tak byl jedin, kdo
s ním byl pedem seznámen. Ostatní nemohli dopis s Biblí v ruce zkoumat a zaujmout
promylené stanovisko.
Ale ani tak dopis nikoho nezaujal. Biblické texty v nm uvedené, stejn jako neblah
úinek, kter má podávání zprávy na duchovní ivot svdk, nebyly shledány hodnmi
dalího projednávání, a od té doby se v záleitosti podávání íselné zprávy o vkonu „jede dál
moálem ernm podél bílch skal.“ Ani Karl Adams, ani já nebo Ed Dunlap, jsme nebyli
pekvapeni.
Nepekvapí vás, e jste nikdy ve Stráné vi neetli o tom, e by v organizaci nkdy
dolo k tomu, e by jeden z jejích nejve postavench úedník, vedoucí redakního
oddlení, mu íslo ti v teokratické hierarchii, touil po náprav ve uvedench vcí. Nikdo
z vedení se ani nenamáhal na jeho snahu reagovat nebo se jí njak zabvat. Ale jeho pohled
je neoceniteln a nikdo neme popít platnost jeho názoru. Navzdory tomu, vtina svdk

by se dnes neodváila svobodn o dané problematice mluvit, protoe pouhá diskuse na toto
téma by byla oznaena za ztrátu dvry ve vedení organizace, za kterm by následovalo
obvinní z nedostatku pokory a osobní pchy, která dotynému brání úastnit se innosti,
kterou mu Spolenost pedepisuje. Dovolím si vyjádit my lenku, e v souasné atmosfée by
ani Karel Adams, stále prominentní len redakního oddlení, neml odvahu k vyjádení
svého sm lení, jako to udlal tehdy ped 20 lety. Ne e by se jeho názor zmnil. Ale
následky by mohly bt daleko hor í.
Ze v ech „dobrch skutk,“ které svdkové Jehovovi konají, je kazatelská sluba dm
od domu, bhem které dochází k roz iování literatury, tou nejdleitj í. ádnému jinému
odvtví kesanské sluby není pikládán vt í vznam pi posuzování toho, zda je svdek
vrn a oddan Bohu. Jaké byly její poátky?

Z d jin kazatelské slu by
Dkazy svdí o tom, e sluba dm od domu nabyla na svém zásadním vznamu a primární
dleitosti v ivot organizace tehdy, kdy do lo ke spojení hromadné v roby a hromadného
roz iování literatury. Bhem doby Charlese T. Russella, prvního prezidenta Spolenosti,
v echna literatura byla ti tna na zakázku a v prbhu prvních 40 let Spolenosti docházelo
k jejímu roz iování peván pedáváním traktát o nedlích ped kostely nebo
prostednictvím malého potu „kolportér,“ kteí tiskoviny kupovali se slevou, a chodili dvee
ode dveí, nebo volili jakkoli jin zpsob k jejich prodeji.
Kdy se stal prezidentem J.F. Rutherford, organizace zídila svoji vlastní tiskárnu a od
tohoto okamiku pozorujeme narstající draz na „svdeckou slubu,“ její charakteristickm
rysem je nabízení literatury dm od domu, na rozdíl od prodeje v knihkupectví, kam lovk
jde o své vlastní vli, a vybere si literaturu, kterou pro sebe povauje za vhodnou.
A.H. MacMillan, kter se stal lenem organizace na pelomu 19. a 20. století, a
pozdji byl dleitm lenem brooklynského ústedí, ve své knize Víra na pochodu, která
byla sponsorována a schválena Spoleností, popisuje, jak ke zmn v íení literarury do lo:
Russell ponechával peván na jednotlivcích, jak budou plnit své odpovdnosti ... .
Rutherford chtl sjednotit kazatelskou práci. Místo, aby nadále umooval jednotlivm lenm
organizace vyjadovat jejich názory, a íkat, co je podle nich správné, popípad konat to, k emu je
vedlo jejich vlastní uvaování, Rutherford si postupn vybudoval postavení hlavního mluvího
organizace. Domníval se, e tímto zpsobem nejlépe zajistí, aby v poselství nebyly rozpory. V tom
samém období jsme si zaali uvdomovat, e kad z nás odpovdnost kázat dm od domu.
Bylo nám ukázáno, e to je podmínkou trvání na í smlouvy s Bohem. Vzhledem k Bohu jsme
mli povinnost svdit; informovat na e bliní o Boím pedsevzetí bylo na í povinností a pedností.
Boí píze a schválení pestalo záviset na „pstování charakteru.“ V roce 1927 jsme se dozvdli, e
kad jednotlivec má slouit tak, e bude chodit dvee ode dveí. Nejvt í draz byl kladen na nedli,
protoe to byl den, ve kterém jsme mohli druhé zastihnout doma. (6)

Osobní uvaování a vyjadování vlastních my lenek ohledn toho, „jak plnit své
odpovdnosti k Bohu“ zaalo bt zlehováno a od té doby se na n pohlíí negativn. Naproti
tomu se velmi pízniv hodnotí organiza ní konformita. Jednotlivci se jasn dozvdli, ím
jsou Bohu povinnováni a jak mu mají slouit: chodit dvee ode dveí a nabízet literaturu
spolenosti Stráné ve. Lidé spojení s organizací Stráná v (jméno svdkové Jehovovi
pijali a v roce 1931) bryz zaali nazvat chození dm od domu „slubou“, protoe to byl
´ten zpsob, jak Bohu slouit´. Pojem sluba byl chápán jedin v tomto vznamu, a pokud
ml mluví na mysli nco jiného, vdy pidal upesnní, jako napíklad „sluba ktu“.

Nicmén, pokud tehdy lidé v organizaci mluvili o slu b, v dy tím vyjadovali vlun kázání
dvee ode dveí a tato innost se pro n stala hlavním zpsobem slu by Bohu. Pokud v nedli
strávili hodinu nebo více ve slu b dm od domu, vrátili se dom s pocitem, e Bohu
odevzdali, co mli. Alespo za uplynul tden.
Rutherford ml, ne se pidal k hnutí Badatel Bible (Strá né v e), zájem o
politickou innost. Jak jsme si ji mohli v imnout, kladl siln draz na „organizaci“, a tento
termín pro svdky na celém svt nahradil biblické slovo „sbor“. Jednotlivé sbory pak byly
pejmenovány na „skupiny“. Politické zázemí je je t více vidt v Rutherfordem navr eném
oznaení „kampan“, nkdy také „divizní kampan“, a to pro zvlá tní svdeckou innost,
která trvala po uritou dobu a jí se pro zv ení údernosti poselství hromadn úastnilo
mnoho desítek svdk. Pokyny pro kazatelskou slu bu picházely v msíníku nazvaném
„bulletin“. Ti, kdo se vydávání svdectví úastnili, se jmenovali „tídní pracovníci“, (pozdji
„zvstovatelé“) a „prkopníci“ a bylo jim pidlováno „území“. Skupiny zvstovatel
pracovali pod dohledem „vedoucího slu by“.
Nemáme ádn doklad o tom, e by se Rutherford nkdy slu by dvee ode dveí
zúastnil. Z mnoha vyjádení, která jsme slchával od svého strce, Freda Franze, a jinch
pracovník brooklynského ústedí, kteí Soudce osobn za ili, se zdá, e na otázky ohledn
své slu by odpovídal vtou, podle které ´jeho odpovdnosti prezidenta mu nedovolují, aby se
této innosti úastnil.´ Zdá se zejmé, e v nejlep ím pípad pro nj platilo: „Dlej, co ti
íkám“ a ne „Dlej, co dlám.“
V knize Svdkové Jehovovi v Bo ím pedsevzetí se m eme doíst, jak v roce 1920
do lo k zavedení nového opatení, které vznamn podtrhlo dle itost kladenou na slu bu.
K upevnní opovdnosti za kázání do lo v roce 1920, kdy od ka dého lena sboru,
kter se úastnil slu by, zaalo bt vy adováno, aby o tom jednou tdn podal zprávu. (7)
Intervaly, ve kterch zpráva od té doby byla podávána, se li ily (jednou tdn, dvakrát
do msíce, msín), ale draz kladen na svdeckou slu bu se nijak nezmen il. Spolu
s organizaní konformitou a stádním my lením a jednáním je kazatelská slu ba a podávání
zprávy jedním z podstatnch odkaz Rutherfordova období, která petrvávájí a do dne ních
dn.

Obchodní pístup
Rutherforda vystídal v lednu 1942 Nathan Knorr, kter se zaslou il o novodob rozmach
svdk. Rutherford vtiskl Spolenosti politicko-organizaní slovník a ráz. Knorr byl
zalo ením podnikatel. (Edovi Dunlapovi se Nathan jednou zmínil, e pokud by nesledoval
nábo enskou kariéru, usiloval by o postavení mana era velkého obchodního domu, napíklad
obchodu Wanamaker v New Yorku). Stál v ele roz iování a modernizace tiskárenskch
prostor v Broklynu, a zizování odboek a novch, na vynikající úrovni vybavench tiskáren
v mnoha dle itch zemích svta. Pod jeho vedením se Spolenost Strá ná v stala jednou
z nejvt ích vydavatelskch organizací na svt. Pro dokreslení: knihy v anglitin, zejména
první vydání, vycházely nákladem nkolika milión kus.
Rozsáhlá tiskárenská kapacita ale nemohla le et ladem, a stroje nesmly zahálet.
Slchával jsem Nathana, a jiné leny top managementu, jak íkají: „Je teba, aby nám ty stroje
nestály.“ Pokud stroje nejely na plné obrátky, stávaly se finanním nákladem. Zpsob, jak je
udr et v chodu se nabízel sám. Roz íit, co bylo vyti tno, a zaít tisknout nco nového. Tak
se stalo b nm, e ron vycházela nejmén jedna kniha. Odbyti t mlo a má název
´kazatelská slu ba dvee ode dveí.´ Spolu se stanovenm poten hodin v kazatelské slu b,

které byly ureny vem píkladnm vícím, zaaly bt oznamovány i kvóty pro asopisy.
Kad zvstovatel byl vybízen k tomu, aby se nasadil pro rozíení 12 asopis msín. (8)
Karta se zprávou sborového zvstovatele se natrvalo stala osvdenm prostedkem
pro neustálé roziování literatury. Pro zakrytí této skutenosti se pouívá fiktivní mylenka,
podle které je teba Spolenost zptn informovat o potu rozíené literatury, aby podle toho
mohla plánovat dalí tisk. ádná z tiskáren Spolenosti neuruje svoji innost podle zprávy
z kazatelské sluby, ale podle zpráv o stavu inventáe z expediních oddlení a z msíního
inventáe, kter zasílají odboky. (9)
Údaje zapsané na Kartu o zpráv sborového zvstovatele se ve sborech sítají a jednou
msín posílají do ústedí v Brooklynu nebo do odboky písluné zem. (10) Odboky
ovem zprávu (poet hodin strávench ve slub, rozíená literatura, finanní vyútování)
posílají opt do Brooklynu. Tady se sestavuje celosvtová zpráva, která se peliv analyzuje,
a pitom se bedliv sleduje sebemení náznak zpomalení innosti. ádné jiné oblasti
kesanského ivota se nevnuje tolik pozornosti. Vedení zprávu dsledn sleduje a zkoumá,
a podle ísel v ní je posuzován duchovní stav a zdraví len organizace. Starí ve sborech
jsou si dobe vdomi Damoklova mee, kter v podob Zprávy z kazatelské sluby visí nad
jejich hlavami. Pokud se prmr jejich sboru píli odliuje od ostatních, a zachází do
nepíjemného mínusu, krajsk a oblastní dozorce je vyzvou, aby se postarali o nápravu. Starí
rovn vdí, e jejich úad závisí na tom, jakou hodinovou zprávu podávají oni. Je-li nízká,
ztratí jej. Ani mui ve vysokch postaveních len odboek nejsou ueteni. Za stav zprávy
se zodpovídají zónovému dozorci, kter je asto lenem vedoucího sboru, a kter se velmi
zajímá o to, jak se, alespo na papíe, kazatelské slub v dané zemi daí, a co vechno vbor
odboky podnikl pro to, aby ísla byla vysoká.
Po této exkurzi do svta Zprávy z kazatelské sluby me bt o nco zejmjí, pro
memorandum Karla Adamse prezidentovi Knorrovi bylo opodstatnné, stejn jako obavy
v nm vyjádené. O em jsem se jet nezmínil je to, e od doby zaslání Karlova dopisu se
k této situaci podobn vyjadovali mnozí aktivní, odpovdní starí, spolu s cestujícími
zástupci Spolenosti, a e jejich znepokojení nad danou situací bylo mnohokrát pedloeno
vedoucímu sboru.

Písmo se musí sklonit ped organizaními postupy
est let poté, co vedoucí sbor projednával memorandum Karla Adamse, jeden starí z New
Jersey se odhodlal zaslat tmto mum dopis. Podotkám, e byl aktivním svdkem po dobu
40 let, a z toho 35 let strávil v postavení sborového sluebníka nebo starího. V dopise
vyjaduje svoje znepokojení nad tím, „jaké dominantní, tém nátlakové postavení zaujímá
vnjí, toti kazatelská sluba.“ teme:
Není bez zajímavosti, e v ádném z dopis napsanch ranému kesanskému sboru
nenacházíme ást nazvanou „kazatelská sluba.“ Ani na jednom z míst, která se zmiují o
„znamenitch skutcích,“ neteme o sborové kazatelské innosti. Dokonce ani texty, které opakovan
uvádíme na podporu sluby, se sborové kazatelské práce netkají.
Uvedu konkrétní píklad: Píruka pro starí pouívaná bhem koly sluby království
(pravidelné kolení starích) pojednává na stran 44 o starích, kteí se ujímají vedení v kazatelském
díle, a na podporu je uveden text z 1 Petra 5:2,3. Tyto vere opravdu povzbuzují starí, aby se stali
píkladem stádu – ale vlastní text nijak neuvádí kazatelskou slubu, a to ani náznakem. Ve verích
samotnch ale teme, v em se dozorci mají „stát píkladem stádu“: v pastské innosti, kterou mají
provádt „ochotn, bez lásky k nepoctivému zisku a „ani jako byste panovali“ nad stádem. Podle
dalích ver pasti mají dále bt píkladní v podízenosti“, „poníenosti mysli“, a „pokoe“. Je
patrné, e biblick text, kter je pouit jako dkazov, se uvedeného námtu vbec netká.

Stejn problém nastává o dva ádky ní e, kdy autor Píruky cituje Efezanm 5:15,16 a 1
Tesalonianm 5:12,13, aby prokázal, e brati ve sboru budou mít u itek z toho, kdy budou mít ped
oima, jak jejich star í „tvrd pracují“. Slova „vykupovat píhodn as“ a „tvrd pracují“ se skuten
ve zmínnch ver ích vyskytují. Zdá se ale bt docela zejmé, e draz je v nich a v kontextu polo en
na slu bu uvnit sboru, nikoli vzhledem k veejnému kázání. (11)

Dopis dále rozebírá uení Písma z 1 Korinanm 12, které pojednává o rozmanitch
duchovních darech a rozdílnch zpsobech svaté slu by a ukazuje, e není rozdílu v jejich
dle itosti. V následujících ádkách pak star í, kter dopis napsal, vyjaduje, co si mnozí
svdkové myslí, ale bojí se o tom mluvit:
Nechci tím naznait, e kázání o království dnes ji není dle ité, nebo e je patné. Nicmén,
zvá íme-li v echny okolnosti, dá se opravdu íci, e máme v echny síly i nadále napínat pouze tímto
smrem, jako to dosud dláme, a bratrm stále zdrazujeme? Máme i nadále upednostovat cíle
ped lidmi, a bratrm plánovat, jak mají strávit dny volna nebo prázdniny a ídit je v oblastech, ve
kterch Písmo klade odpovdnost pouze na n? A jak se s tím mají vyrovnat rady star ích, které
v echnu tuto innost plánují, k ní povzbuzují a na jejím ele stojí? Máme my, star í, kdy se upímn
sna íme zvstovat poselství o království, na e bratry neustále donucovat ke kázání, a ji s mrkví
v ruce, nebo s biem? (12)

Dopis se rozebíral na jednom ze zasedání vedoucího sboru. Mu , kter ho napsal,
strávil desítek let ve vrné, aktivní slu b, v odpovdném postavení, a rovn pro své obavy
uvedl biblické dvody. Postoj vedoucího sboru byl typick. Padlo nkolik otázek o autorovi,
zda ho nkdo z len vedoucího sboru zná (jeden nebo dva lenové ho znali) a jakou má
povst. Pak byl dopis pedán zpt do Redakního oddlení, aby na nj nkdo odpovdl. O
záva ném námtu nepadlo ani slovo. A co h, nikdo se nezabval ani záva nmi biblickmi
texty, o kterch star í pojednával. Ucho autority zstalo hluché.

„T k náklad“ – Pro t k ?
Kdy procházíme tímto dopisem, a jinmi, jemu podobnmi, napadají nás Je í ova slova,
která pronesl o nábo enskch vdcích jeho dn: „Svazují t k náklad a dávají jej na ramena
lidí, ale sami nejsou ochotni jím ani prstem pohnout.“ (13) Vzpomínám si, jak jsem v jedné
dob zcela nerozuml tomu, pro Je í oznail tradice uvalované na vící farizejskmi a
jinmi vdci jako tí iv „náklad.“ Nkterá tradice prost jenom vy adovala, aby se nco
d lalo, napíklad aby docházelo k mytí rukou, talí a pohár. Jiná tradice zase jenom
njakou innost pouze zakazovala – teba o sabatu se nesmly dlat nkteré vci, které
nábo en tí pedstavitelé oznaili jako „skutky“ neboli práci. (14) Co zpsobilo, e se mytí
rukou, nebo naopak, zdr ení se njaké innosti, staly tak obtí nmi?
Kdy jsem o této zále itosti pem lel, postupn mi docházelo, e klíovm faktorem
tíhy na ramenou vících bylo to, e jejich spravedlnost byla posuzována na základ t chto
tradic. Jednat uritm zpsobem, nebo naopak, jinm zpsobem nejednat, samo o sob tolik
neutiskovalo. Bemeno spo ívalo v nutnosti podídit se lidsk m m ítkm nedokonal ch
lidí, která na druhé byla uvalena nábo enskou autoritou. (15) V ícím lidem bylo neustále
pipomínáno, e pochybení v t chto oblastech nastolí otázku opravdovosti jejich víry v i
Bohu, a e se na n zane pohlí et jako na slabé ve víe a jako nespravedlivé, tlesné a
neduchovní. Samozejm, e pokud mli citlivé svdomí, zaalo je trápit. Aby se zbavili
vitek, zaali své svdomí potlaovat; jakoby mu nasadili svrací kazajku. Svoji slu bu
Bohu nakonec zcela nechali zapáhnout do chomoutu lidskch po adavk. Taková slu ba jim
ale místo radosti piná ela tí iv pocit jha, kterého se nemohli ani na chvíli zbavit. O tomto

rozporu mezi radostnou slu bou Boha a únavn m plnním lidsk ch norem mluví Bo í syn,
kdy íká:
Pojte ke mn vy v ichni, kteí tvrd pracujete, a kteí nesete t k náklad; a uleví se vám.
Skote své íje pod mé jho, a ute se ode mne, nebo jsem laskav a mám pokorné srdce; a va e du e
dojdou úlevy. Nebo mé jho se nese dobe a mj náklad je lehk. – Matou 11:29,30, New English
Bible.

Pokud by nkdo tyto ver e chtl uplatnit na situaci mezi svdky Jehovov mi, byl by
organizací oznaen jako ten, kdo se chce zbavit odpovdnosti za svj podíl na kázání o
království, a v závislosti na okolnostech, i jako odpadlík. Ale slu ba dvee ode dveí není
sama o sob zvlá t obtí ná a vt ina svdk ji vykonává zcela rutin. Ani vyplnní lístku se
zprávou není obtí nj í ne po adavek farizej, aby se ped jídlem obadním zpsobem myli
ruce. Bemeno spoívá ve v znamu, kter organizace tmto vcem pikládá, a v tom, e jsou
pou ívány jako ukazatel opravdovosti vztahu jednotliv ch len k Bohu. V dal í ásti
piná íme v povdi pedstavitel organizace, které ukazují, e uvedené zásady Písma
nahcázejí mezi svdky svoji platnost.

V roky dvryhodn ch, aktivních star ích
Zaátkem února 1978 rozeslal v bor slu ebního oddlení dopisy, které byly adresovány ad
respektovan ch star ích z rzn ch ástí Spojen ch stát. Star í byly vybídnuti, aby se
písemn vyjádili k urit m otázkám, mezi jin mi i k tomu, jak úinek má stávající
uspoádání pro kazatelskou slu bu. Nkteí z nich psobili adu let jako cestující zástupci
organizace (kraj tí a oblastní dozorci), ale nyní zalo ili rodiny a proto se mohli vyjádit, jak se
na slubu dívají ze svého souasného pohledu. V mnoha pípadech jejich komentáe znly tak,
e by se je vt ina svdk neodvá ila nahlas vyslovit, leda snad v pítomnosti dvrn ch
pátel, proto e by jinak byli jist oznaeni jako „neduchovní“ a „neloajální.“ Jsem si zcela
jist , e pokud by sami tito mu i nebyli vyzváni Slu ebním v borem k vyjádení svého
názoru, ze své vlastní iniciativy by to neudlali.
Jeden star í ze sveverov chodu Spojen ch stát pracoval díve jako len ústedí. Ve
své odpovdi o pou ívání „lístku se zprávou“ napsal:
Mnoho bratr pociuje silnou nechu k podávání zprávy o hodinách stráven ch ve slu b,
proto e pociují, e osobní akt víry se tak mní v únavnou organizaní rutinu. Pokud se nkteí slu by
úastní jenom proto, aby odevzdali as, pak jejich zpráva snad ani nemá hodnotu papíru, na nm je
napsána. Na druhé stran, jestli e zvstovatel ká e z lásky k Bohu a jeho „ovcím“, a kázání jako
vyjádení osobní víry mu piná í radost, pak v této innosti jist bude pokraovat, ani by k tomu
poteboval pobídku v podob pravidelného odevzdávání zprávy.
Jestli e „podporujeme“ urité procento zvstovatel nutností podávat zprávu, jakou cenu má
taková zpráva? Kdybychom náhle zru ili povinnost ji odevzdávat, a zjistili bychom, e mnozí pestali
slou it dvee ode dveí, byla by na míst otázka, jakou hodnotu takto vykonávaná slu ba vbec kdy
mla. (16)

Dal í odpov pi la od star ího ze státu na jihu zem. Bhem studia na stední kole
se ka dé prázdniny hlásil do prkopnické slu by. V 16 letech odmaturoval a ihned nastoupil
do Betelu. Bezprostedn po ukonení práce v Betelu vstoupil do prkopnické slu by, a
posléze do zvlá tní prkopnické slu by. Následovala léta strávená v postavení krajského, a
pozdji oblastního dozorce. Je t v dob psaní dopisu, kdy ji byl otcem dvou dtí, zastával

úad zástupce krajského dozorce. Jak sám o sob napsal: „Podle v ech mítek jsem ´mu em
z kazatelského pole´. Kázat je pro m snaz í ne si vyhrnout rukávy a pustit se do e ení
záva nj ích problém, které nás trápí. Uvádí:
Znaná ást svdk, které znám, se neustále obviuje z toho, e se více nenamáhají
v kazatelské slu b. Mnoho znamenitch kesan, kteí s nejvt í pravdpodobností dlají své
maximum, ijí v tomto ohledu s hlubokm pocitem viny. V jejich ivot je jenom málo prostoru pro
radost. Slu ba se stala tak slo itou, dmysln vypracovanou a organizovanou inností, e mnozí
svdkové mají pocit, e Bohu vlastn poádn slou í pouze tehdy, pokud chodí na schzky ped
slu bou, klepou na dvee s pedem pipravenm kázáním (ano, kázáním!) a roz íí literaturu.
Navzdory snahám o zmnu, úspch se nadále mí íselnmi údaji, proto e ísla jsou to, co lovk
hlásí ..... .
S hluboce zakoennou pedstavou, e jejich slu ba musí mít ád a systém, svdkové pehlí í
jiné pirozené a uspokojující mo nosti, jak slou it. K nim patí neformální svdectví vydané na
základ ka dodeních situací nebo sdílení víry s páteli a známmi. Tento zpsob je podceován a
nepohlí í se na nj jako na skutenou nebo opravdovou slu bu. Ztratili jsme ze zetele jednoduchost
........
Stále více zvstovatel se pozastavuje nad dvody, které uvádíme pro podporu podávání
jmenovité zprávy z kazatelské slu by, a musím íci, e v posledních letech sheldávám stále
obtí nj ím tuto praxi na základ Bible obhájit. Je teba si piznat, e tento po adavek má za následek
adu hluboce zakoennch problém ... . Míra, kterou míme na e kesanství, je dána metrem
v rukách cestujících dozorc, a ti nás v naprosté vt in hodnotí hodinami ze slu by a roz íenmi
vtisky publikací.
Je pravda, e zvstovatele m eme dostat do slu by rznmi zpsoby. Dr ením za ruku,
popostrením, lichocením nebo vyvoláním pocitu viny. Dloholetá bolestná zku enost ale ukazuje, e
se takto duchovn silnmi nestanou.

Obdobn objasující je tato ást dopisu star ího ze St. Paul v Minnesot:
Jinm problémem, o kterém se nemluví, je v eobecn názor brar na cestjící dozorce a
pracovníky v brooklynském Betelu. Mohu tuto vc posoudit z obou stran, proto e jsme mnoho let
strávil v krajské slu b, a nyní jsem star ím ve sboru. V adách svdk panuje názor, e cestující
dozorci a pracovníci v Betelu, vetn len vedoucího sboru, „nerozumí problémm b ného lena
organizace.“ Je roz íen pocit, e tito brati jsou „zaopateni,“ a e rozhodnutí vydávají mu i, kteí si
nejsou vdomi podstaty problému. Mnozí se velmi siln vyjadují tak, e „tito brati mají v e, na co si
pomyslí,“ „nemusí si vydlávat na ivobytí,“ „nemají tu ení, co se dje“ a podobn. V dne ních
podmínkách je pro bratry velmi obtí né se u ivit a tak rady, které dostávají, nepijímají jako duchovn
osv ující, ale jako rady od organizace, její vedoucí pedstavitelé sedí v teple v Betelu a nemohou
radit s pochopením, proto e prost a jednodu e neelí tlakm ka dodenního ivota, jako jim musí elit
ti, kterm je rada dávána. Neusly íte, e by o tom nkdo veejn mluvil, ale jasn víte, e tak to je.... .

Robert Wallen, tajemník slu ebního vboru vedoucího sboru a souasn tajemník
kanceláí vysokch úedník Spolenosti, poslal v prosinci roku 1976 memorandum
slu ebnímu vboru vedoucího sboru. Toto memorandum svdí o oprávnnosti v e
citovanch názor, a zárove prohlubuje my lenky v nich uvedené.
Mnozí z nás, sebe nevyjímaje, proto e i já mám pednost podílet se na organizování slu by
zde v Betelu, íkáme druhm, co mají dlat: jak mají strávit svj as v kazatelské slu b, chodit dm
od domu a na optovné náv tvy, zavádt biblická studia. Pitom shledáváme, e sami nejsme schopní
dlat to, co po na ich bratrech ádáme. M eme se omlouvat na im zaneprázdnním zde v Betelu.
Ale jestli e druhé posuzujeme podle asu ze slu by, kter se objevuje na jejich kart, musíme bt i my
ochotní pijmout soud na základ hodin, které se objevují na na ich kartách. Nem eme pro sebe
vytvoit jiná mítka. Také se ptám, zda se bojíme souasn systém hodin zru it, proto e vlastn
máme strach, e bychom bez nj a cíl v nm stanovench mnoho lidí do slu by nedostali... .Je í

ek, e „pravda vás osvobodí.“ ekl, e jeho jho je jemné a jeho náklad lehk. Jeív apotol Pavel
nás na dvou místech varuje, abychom se nesrovnávali jeden s druhm – a pesn toho se dopoutíme,
kdy víru míme hodinovou slubou – a ukazuje, e vyí cestou je cesta lásky. – 2 Kor. 10:12; Gal.
6:4.
....opravdu si myslím, e bychom alespo do urité míry mli brát v úvahu svdomí druhch,
které tato vc trápí, protoe nemohou dostát tomu, co se po nich poaduje a pitom plnit vechny dalí
kesanské závazky.

Jak vidíme, jeho dopis pojednává o lidskch mítkách, která musí bt splnna, a
dotká se otázky svobodného jednání podle vlastního svdomí. Ve skutenosti opt
poukazuje na toté svdomí, které se stalo pedmtem cenzury v pvodním Kometái
k Jakubovi. (17)
Starím byl rozeslán dalí dotazník, tentokrát Redakním vborem vedoucího sboru.
V odpovdi lenové vboru odboky z Jiní Afriky nejprve upozornili na to, e „jenom
málokdo ze iroké veejnosti te nae asopisy,“ které jsme rozíili ve slub dvee ode
dveí. Poté se následovn vyjádili k motivaci, která stojí za svdeckou slubou svdk
Jehovovch:
Nestálo by za to úpln zruit zprávu z kazatelské sluby a místo toho povzbuzovat
zvstovatele, aby ván hledali lidi podobn ovcím a denn se snaili s nimi sdílet dobré poselství
prostednictvím asopisu, návtvy, telefonu? Nezdá se pravdpodobné, e mnozí zvstovatelé dnes
slouí pouze z povinnosti, protoe jsou si vdomi toho, e musí podat zprávu z kazatelské sluby, a
zapomínají na lásku k Jehovovi a lidem v jejich území? (18)

S vjimkou memoranda Roberta Wallena, vechna citovaná vyjádení byla napsána
v odpovd na dotazy Spolenosti; ádn z tchto dopis nevzeel z vlastního popudu. Mui,
kteí je napsali, byli o to poádáni na základ kladného hodnocení o jejich dlouhobé
zkuenosti a loajalit. Mohli tak uinit, protoe období 1976-1978 se vyznaovalo ochotou
vyslechnout upímn názor druhch, a oteveností, ke které dolo pedevím v dsledku
administrativních zmn z pelomu let 1975-76. Bylo to krátké období dvou let, a kdy
pominulo, ádosti o upímn názor pestaly bt posílány. Bohuel, i tm dopism, které jet
staily do Brooklynu pijít, se ve vedoucím sboru vnovala jenom minimální pozornost.
lovk se musí ptát, zda tyto dopisy naznaují, e se Jeíova slova – o nacházení
úlevy a odpoinku od únavnch zákon, a nalezení oberstvení – splnila v organizaci svdk.
Nebo podávají obraz lidí potkajících se s tkm nákladem, jen na n naloili mui, kteí
pitom sami „ani nehnou prstem?“ (Matou 23:4) Nemlo by bt obtíné si uvdomit, pro se
vtina len vedoucího sboru vyslovila pro pepis Komentáe k Jakubovu dopisu a
k odstranní jakéhokoli odkazu na „nátlak“ nebo na lidská mítka, která druzí „musí
následovat.“

Uvalení „skutk Zákona“
Z kontextu vyplvá, e kdy apotol Pavel psal o tom, e záchrana nezávisí na skutcích, ml
asto na mysli Zákon nebo skutky Zákona. (19) Také pro svdky Jehovovi se skutky, které
pod neustálm vybízením konají, ve skutenosti staly inností pedepsanou zákonem –
lidskm, organizaním zákonem, nicmén a zeteln, zákonem. eck termín pro „zákon“
(nómos), kter se pouívá v Písmu, se vztahuje nejenom na psané zákony právního kodexu,
ale také „v irím vznamu na jakoukoli normu, pravidlo, zvyk, obvyklou praxi nebo tradici.“
(20) Podobn, v anlitin je slovo „zákon“ definováno jako „závazn zvyk nebo innost
v urité spolenosti; pravidlo chování nebo jednání pedepsané nebo formáln uznávané jako

závazné nebo vynucované nadazenou autoritou.“ (21) Závazn charakter skutk
pedepsanch nadazenou autoritou Strá né v e je zejm a vyplvá nejen z povinnosti
vykonávat kazatelskou slu bu zpsobem stanovenm organizací, ale i z ulo eného závazku
povinn se úastnit v ech pti tdenních shromá dní. Tyto innosti nejsou nikde formáln
oznaené jako „zákon,“ ale jsou „formáln uznávané“ jako závazné pro v echny leny.
Svdek Jehovv pociuje vinu ped Bohem, pokud se pesn nedr í nábo enského programu
pedepsaného organizací., co spolu s tlakem vytváenm ostatními vícími poskytuje úinn
prostedek, kterm „nadazená autorita“ vynucuje konání tchto skutk.
Sledovali jsme vznik a vvoj slu by dvee ode dveí spolu s tím, jak v prbhu asu
tato innost zaala bt pedkládána jako základní norma a Bohem vy adovaná povinnost pro
v echny vrné, oddané svdky. Aktivní úast na veejném kázání se stala nezbytnm
pedpokladem pro získání Bo í pízn; neúast znamenala, e dotyn na sebe pivolá „vinu
krve,“ o které se zmiuje Ezekiel 3:18 v textu, kter byl a je hojn pou íván pro podporu
kazatelské innosti. Není nejmen ích pochyb o tom, e od té doby a dodnes naprostá vt ina
svdk pijala tento pohled. Podle starozákonního vzoru, ve kterém se izraelsk národ
nahcházel pod moj í skm Zákonem, Spolenost zcela naplánovala ivoty svch len do
nejmen ích podrobností, jejich dodr ování piná í svdkm uspokojení z nabyté
spravedlnosti ped Bohem. (Srovnej Luká e 18:11,12) Dnes jsou neuviteln dogmatické
vroky Soudce Rutherforda jenom zídkakdy pedkládány v jejich pvodní neomalené
hlouposti. Nov, uhlazenj í a pijatelnj í styl je v ak nositelem té samé základní mylenky,
a stále se jím dosahuje ádaného úinku, kterm je pocit hluboké viny vznikající v tch, kdo
organizaním mítkm nedostávají.
Draz na kazatelskou slu bu se brzy stal urujícím faktorem pro zastávání úadu
star ího. Kniha Víra na pochodu (s. 158) se o mu ích, kteí byli sborovmi star ími ve
dvacátch a ticátch letech 20. století, vyjaduje takto:
Ti, kdo nebyli ochotni spolknout svoji pchu a následovat Je í e a jeho uedníky ve slu b
dvee ode dveí, záhy zjistili, e se nachází mimo organizaci. Brzy zjistili, e v ichni ostatní z jejich
bvalch sbor se úastní svdecké práce, která je du evn rozvíjí a i v jinch ohledech pispívá
k jejich zralosti. Tito aktivní lenové se stali opravdovmi „star ími,“ a to z dvod jejich oddanosti a
horlivosti pro „Pánovu slu bu. Nebyli do úadu „star ího zvoleni, ale stali se star ími na základ
jejich vlastní aktivity ve slu b. Byli jmenováni do odpovdného postavení a slu ebních pedností
v organizaci, proto e pedtím prokázali svoji zpsobilost.

Kdy apo tol Pavel vyjmenovává po adavky na mu e, kteí se mají ujmout dohledu
nad shromá dním, nikde se o svdecké slu b dvee ode dveí nezmiuje. (1 Tim. 3:1-7;
Titovi 1:5-9.) Navzdory tomu se z úasti na tomto druhu slu by udlalo hlavní pravidlo, které
slou ilo k tomu, koho organizace jako star ího ve sboru jmenuje. Nestalo se nic jiného, ne
e lidé stanovili nepsan zákon, kter zaal „bt vynucován nadazenou autoritou,“
mimochodem tou samou autoritou, která zákon vydala. Tento pedpis o jmenování star ích
podle jejich úasti v kazatelské slu b trvá dodnes. Mezi svdky, kteí dnes slou í jako star í,
je v eobecn známo, e kdy se dozví o náv tv krajského nebo oblastního dozorce, ve
vt in pípad jim vytane na mysli, jaká ísla jsou na jejich osobní „zpráv z kazatelské
slu by,“ a zda s vykázanmi hodinami bude „nadazená autorita“ spokojena. Málokdy v té
chvíli pomyslí na skutená mítka duchovní kvality past, které v Písmu pro star í stanovil
Bh.
Nechci tím samozejm íci, e by o tchto ostatních biblickch po adavcích nevdli.
Jsou si vesms dobe vdomi, e Písmo v souvislosti se star ími mluví pedev ím o tom, aby
peovali o nemocné a potebné, o vdovy a sirotky a o ty, kteí propadají úzkosti nebo
duchovn zeslábli. (22) Ale stejn dobe jsou si vdomi, e nejsou pány nad svm asem, a

e jim ji nedostává prostoru pro tyto oblasti. Mohou intenzívn touit po tom, aby za
potebnmi lidmi zali a poskytli jim nutnou pomoc. Nicmén, organizace vyaduje, aby
starí vnovali svj drahocenn as jejím, organizaním aktivitám, z nich na prvním míst je
kazatelská sluba. Na kart se „Zprávou z kazatelské sluby“ není kolonka pro as, stráven
návtvou nemocnch a strádajících. Tedy, takto stráven as zejména nejde hlásit jako
„slubu,“ pokud se jedná o poktné svdky. Je vrcholem ironie, e starí radji navtíví
zájemce nebo nepoktného svdka, protoe s ním me prohodit pár slov o Bibli, a me si
as poítat jako slubu. Jde to tak daleko, e starí jsou vedeni k tomu, aby pozvali kadého,
kdo potebuje poradit nebo povzbudit, do kazatelské sluby, a vnovali se mu v intervalech
mezi klepáním na dvee. Selskm rozumem kdekdo chápe, e to není nejlepí zpsob osobní
pée, ale je to jenom jeden z dalích ukazatel dleitosti svdecké sluby, které se vechno
ostatní u svdk Jehovovch podizuje. (23)
Jeden ze starích, kteí byli Spoleností poádáni, aby se k tmto otázkám vyjádili, se
zmiuje o tom, jak bhem sjezdového dne byli v jejich sboru pítomni oblastní dozorce, dva
krajtí dozorci, a jejich manelky. Starí pipravil seznam svdk, kteí by potebovali
pomoci, a navrhl urit as, kter s nimi cestující dozorci mli strávit. Krom jinch uvedl
tyto naléhavé pípady vyadující pastskou návtvu a duchovní pomoc: „Násilí, kterého se
dopoutí manel; mlad mu, kterého suuje svdomí; nkolik rodin, jejich dospívající dti
mají problémy s marihuanou; stárnoucí sestra s chatrnm zdravím, které nedáno zemel
manel, a které se obává, co se jet me stát; sestra, která se domnívala, e Spolenost
obhajuje porod doma, a její dít pi tomto porodu zemelo; starí sestra, která je sklíená,
protoe ji neme slouit tak, jako dív.“ Bratr starí napsal, e oblastní dozorce mu
odpovdl, e na pastské návtvy neme jít ani ani oblastní dozorci, protoe spolu s nimi
musí do konce tdne projít lístky s pedplatnm na asopisy, které ji prolo. Jak bratr dále
poznamenává: „Prost potebovali vykázat njakou innost, ve které sice nieho nedosáhnou,
ale mohou si as, kter v ní stráví, poítat jako hodiny z kazatelské sluby.“
Tradiní organizaní postupy tak nahradily Bibli, a v mnoha pípadech její vpov
uinily zcela neplatnou. (Srovnej Matou 15:3-6.) Vsledek je ten, e mui urení jako
pasti stáda asto nemohou konat – vlastn je jim nesmysln bránno – ve prospch jim
svench ovcí konat vci, o kterch pirozen cítí, e jsou správné, a k nim je vede jejich
svdomí. Vbec nelze pochybovat o tom, e pravidlo ´kazatelská sluba na prvním míst´se
pro n stalo „zákonem.“ Zcela v protikladu k tomu se v Bibli doteme, e proti ovoci Boího
ducha v podob projev lásky, laskavosti a dobroty „není zákon.“ (Galatskm 5:22,23) Jak
jsme ale vidli, organizaní smrnice, které se ve skutenosti rovnají organizaním naízením
neboli „zákonu,“ asto potlaují, i u nkterch jedinc umrtvují, pirozené lidské city a mají
za následek, e rada Boího slova je zmaena.
Vzato z obecného pohledu, v Bibli není ádn zákaz zvstovat dobré poselství
chozením dm od domu. Stejn tak ale platí, jak pozdji podrobn rozebereme, e v ní není
vbec nic, co by tuto innost obhajovalo. patné ovem je, e Spolenost k této aktivit své
leny nutí a pokud se neúastní, vzbuzuje v nich pocity viny, protoe jim naznauje, e svojí
neúastí jsou nevrní Bohu a jeho Synu, postrádají horlivost pro spravedlnost, mají sklon se
etit a jsou pyní. Z kesanského hlediska je taková taktika naprosto nepípustná.
Uveme dalí píklad toho, jak organizace promnila kesanskou slubu ve „skutek
Zákona.“ Stráná v z 1. srpna 1990 se na stran 30 souhlasn vyjaduje o úvaze, která se
objevila v jednom z vtisk tohoto asopisu z roku 1955:
Nkteí mají sklon dívat se na slubu plnm asem jako na vjimku. V tom se ale
mlí, protoe svm slibem zasvcení se kad kesan zavazuje ke slub plnm asem,
pokud mu v ní nebrání okolnosti, nad ktermi nemá moc. (24)

Jak naznauje kontext lánku, a jak kad svdek Jehovv ví, sluba plnm asem
znamená bt prkopníkem nebo slouit jako cestující zástupce Spolenosti nebo pracovat
v jedné z jejích institucí. „Nadazená autorita“ jakkoli jin druh sluby neoznauje jako
„slubu plnm asem,“ a jednotliv svdek k tomu není oprávnn cokoli íci. V Bibli se
ov em o „slub plnm asem“ nikde nedoteme. Ano, Písmo nás povzbuzuje, abychom
Bohu slouili celou myslí, celm srdcem a celou svoji silou, ale nijak pitom nezuuje na i
volbu a nenaizuje nám, s km a kde a kdy a jak to máme dlat. Naopak, jsou to práv bní
smrtelníci, kteí se povy ují do role duchovních pohán, a ji jsou si toho vdomi nebo ne.
Kristus ani apo tolové nikde ani v nejmen ím nenaznaují, e „sv m slibem zasv cení se
kad k es an zavazuje ke slub pln m asem, pokud mu v ní nebrání okolnosti, nad kter mi
nemá moc,“ nota bene e tak má init pouze zpsobem, kter mu pedepisuje organizace
s ústedím v Brooklynu, New York, USA. Samotn jazyk pouit v citované vt zavání
právnickou formulací a stává se zákonem vymy lenm lidskou marností.
Na jednom zasedání vedoucího sboru se projednávala otázka, jak poloit vt í draz
na prkopnickou slubu. Lloyd Barry vyjádil obavu ohledn postoje mladch americkch
svdk k této innosti. Zdraznil, e v Japonsku, kde byl nkolik let dozorcem odboky,
vt ina mladch lidí zaíná s prkopnickou slubou ihned po ukonení stední koly, a potom
dodal: „ V Japonsku je to nco, co se musí udlat!“ Kdy pedsedající dal prostor ke
komentám, pihlásil jsem se a vyjádil svoji nadji, e tomu snad tak není; e vím, e se
tito mladí lidé stávají prkopníky, protoe milují Boha a chtjí pomoci svm bliním – ale ne
proto, e „je to nco, co se musí udlat.“ Misionái, kteí slouili v Japonsku ale potvrzují, e
neobvykle vysoké procentu prkopník v této zemi je do znané míry vsledkem znatelného
tlaku vrstevník. Diskuse pokraovala, a optovn v ní zaznívaly vypjaté komentáe o tom,
jak vymoci prkopnickou slubu, vetn „prkopnické sluby o prázdninách,“ a pouívat
pitom vyjádení e „svm slibem zasvcení se kad kesan zavazuje ke slub plnm
asem, pokud mu v ní nebrání okolnosti, nad ktermi nemá moc.“ Nevydrel jsem to, opt
zvedl ruku a su e ekl, e pokud je tomu opravdu tak, pak my, lenové vedoucího sboru,
bychom mli jít píkladem. Zeptal jsem se: „Kolik z nás kdy vyuilo na i dovolenou
k prkopnické slub? Vbec kdy nkdo? A pece – co nám v tom brání? ekneme-li, e
vk, pro jsou na e publikace plné píklad lidí v dchodovém vku, kteí jsou v prkopnické
slub? A jestlie to meme dlat, ale nedláme, pro do toho druhé tlaíme?“ Mj krátk
proslov byl odmnn nkolika nepíjemnmi pohledy, ale nikdo nic neekl, a zaalo se mluvit
o nem jiném.
Jestlie nkteré skutky pedepí eme jako opravdov náboensk zákon, pak je také
meme ozdobit zdáním hluboké oddanosti Bohu a horlivosti pro jeho království, pesn tak,
jak to udlali farizeové. Draz na tyto skutky zákona ale ve skutenosti asto zakrvá mravní
a duchovní lenost. Je daleko sloitj í, a vyaduje to mnohem více pem lení, námahy,
zapojení srdce a mysli a vedení vlastním píkladem, jestlie chceme budovat víru a lásku v
druhch tak, aby chtli jednat z ochotného srdce, nikoli proto, e musí nebo proto, e v nich
hlodá sírav pocit viny. Nátlak a obviování me pouívat manaer s diktátorskmi
sklony, ale ne kesansk vdce. Kdy se lidé podizují píkazm, zdaleka to neznamená, e
jsou v srdci pesvdeni o jejich správnosti. Poadavky na konformitu, programování ivot
vících, a organizování jejich asu, my lení a energie do vykonávání inností nutnch
k tomu, aby se jejich prostednictvím dosáhlo pedem stanovench organizaních cíl, to v e
vede pouze k tomu, e sluba sluba Bohu ztrácí na dobrovolnosti a mravní kvalit.
Dobrovolnost v její plnosti toti nacházíme pouze tam, kde je víra a láska a kesanská
svoboda.
Je t jednou pipomeme memorandum Roberta Wallena, kter se tchto zásad dotká
na tetí stran svého dopisu:

Mítko, které jsme stanovili, a pro které je obtíné najít v Bibli závazn píklad, karta se
zprávou o ase stráveném v kazatelské slub, nám íká jenom velmi málo o víe a oddanosti toho,
kdo ji odevzdal. Kdy máme lístek s hodinami ped sebou, a díváme se na jejich poet, co nám karta
vlastn íká? Dozvíme se nco o lovku, jeho jméno je v levém horním rohu? Jak je to otec,
matka, bratr, syn, dcera? Jak pomáhá druhm? Jak se chová v práci? Kolik úsilí a asu vnuje
pastské práci? Jedná se svmi bliními laskav? ije bez poskrvny od svta, stará se o nemocné a
kdy v jeho ivot nebo v ivotech len sboru dojde ke krizi, e í ji s láskou a péí? Co moná
nejstrunji: opravdu se z té karty meme dozvdt, o jakého lovka se jedná a jaké má schopnosti,
a co je je t daleko dleitj í, zda jde o duchovního mue, enu nebo dít?

Jsem rád, e jsem vám mohl piblíit názory nkterch uznávanch mu organizace a
seznámit vás s jejich osobním pohledem. Nkteí z nich reagovali na dotazy zaslané
Spoleností. Stovky dal ích by se vyjádili podobn, pokud by k tomu byli i oni vyzváni.
Opravdu stojí za pov imnutí, e bez ohledu na to, zda dopis byl vyádán nebo byl napsán
z osobní iniciativy, ádn nebyl leny vedoucího sboru uznán hodnm hlub ího rozboru, a to
platí i pro dopis tajemníka sluebního vboru Wallena. Názory v nich se peváné vt in
vedoucích pedstavitel nehodily. Nco takového pece nechtli sly et. Stanoviska vyjádená
v dopisech se mnohdy velmi odli ovala od cíl vyhlá ench organizací a uplatnit nkteré
návrhy by znamenalo rozlouit se s tradiními zpsoby, jimi organizace po desetiletí jednala
se svmi leny. Od doby, kdy pisatelé dopis vyjádili své znepokojení, pro n asto uvedli
biblick dvod, uplynula ji ada let, bhem kterch se vbec nic nezmnilo. Nikdo v nich
„ani nehnul prstem“.

