Svědkové Jehovovi – vývoj vybraných naukových témat
Petr Velechovský
Anotace
Svědkové Jehovovi a společnost Strážná věž jsou veřejnosti známé pojmy. Od počátku
vzniku svědků Jehovových se tisíce článků pokusily v tisku popsat zdařile či méně zdařile
jejich historii. Pokud bychom vycházeli z toho, že sami svědkové o sobě publikují pouze
pravdivé informace, museli bychom dospět k závěru, že jde o nejlepší náboženskou
organizaci na světě. Od roku 1998 jsem se cíleně problematice svědků Jehovových a dalších
nových náboženských hnutí věnoval v mnoha článcích časopisů Dingir – religionistický
časopis o současné náboženské scéně, Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu
a Sekty i Fakty. Zároveň jsem vyvracel omyly a chyby, které o jejich organizaci publikovali
jiní. Cílem bylo publikovat pravdivé informace, které nejsou jejich členům a veřejnosti běžně
dostupné. V době rozvoje internetu a digitalizace archivů by se zdálo, že to již není potřeba.
Na internetu lze najít různé informace, ale hodnotu mají pouze tehdy, jsou-li řádně ověřené a
pokud možno čerpány přímo z prvotních zdrojů. I proto je třeba mít nadále ovšem také
kritický pohled na samotné nauky svědků a objektivně hodnotit nebezpečí, které plyne z
jejich nauk pro věřící i nevěřící populaci. Veřejnost se v dnešní době o svědky Jehovovi
nezajímá. Pokud se v médiích neřeší nějaký všeobecně známý problém s odmítáním krve,
nebo neslavením různých svátků ze strany svědků Jehovových, nejeví o problematiku nikdo
zájem. Ve své práci jsem se částečně vrátil k některým svým publikovaným článkům
hovořících o jejich vývoji nauk. Do roku 2017 se mnohé u svědků Jehovových změnilo. Bylo
třeba tyto informace aktualizovat a zmapovat vývoj jejich nauk od registrace Náboženské
společnosti Svědkové Jehovovi v České republice v roce 1993 do současnosti. Předkládám
práci jako příspěvek do mozaiky nejnovějšího vývoje nauk tohoto hnutí.
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