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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.

Klíčová slova v češtině
Svědkové Jehovovi, badatelé Bible, Strážná věž, Probuďte se!, vedoucí sbor,
hnutí, náboženská společnost.

Abstract
The Jehovah’s Witnesses and the company Watchtower are quite known to the
public. Since the foundation of the Jehovah’s Witnesses, thousands of articles in the
press tried, less or more successfully, to describe their history. When we come out of
the perspective, that they publish only truth about themselves, we would have to
conclude, that they are the best religious organization on the world. Since 1998 I have
published many articles intentionally dedicated to the issues of Jehovah’s Witnesses and
other new religious movements in these journals: Dingir – religionistic journal about
current religious scene, Rozmer – a journal for Christian spiritual orientation, and
Sects and Facts. I also refuted the errors and mistakes published by others about their
organization. The aim was to publish truthful information that is not commonly
available to their members and the public. In the era of the internet and digitalized
archives it would seem that it’s no longer needed. Various information can be found on
the internet, but they are valuable only when properly verified and, if possible, taken
from primary sources. That’s why it’s necessary to have the critical view on the
teachings of the Witnesses and objectively evaluate the danger that comes from their
teachings to the believers and unbelievers. The public doesn’t care about Jehovah’s
Witnesses nowadays. Unless there is a commonly known problem of rejecting blood
transfuses or celebrating various feasts of Witnesses covered in media, no one seems to
care about this issue. In my thesis I have partly returned to some of my published
articles about the development of their teachings. By 2017 a lot of changed within
Jehovah’s Witnesses. It was necessary to update the information and map the
development of their teachings since the registration of the religious society: Jehovah’s
Witnesses in Czech Republic in 1993, to the present. I present this thesis
as a contribution to the mosaic of the latest development in the teachings of this
movement.
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1. Úvod
Cílem této práce je předložit kvalitní informace založené na výzkumu z přímých
zdrojů a z původních pramenů literatury svědků Jehovových. Následně provést
objektivní kritické zhodnocení informací. Mnozí autoři publikující u nás o svědcích
Jehovových v předchozích dvaceti letech čerpali převážně z nekvalitních českých zdrojů
či překladů knih, které byly často v době publikování již informačně překonané a jejich
obsahy zastaralé1 nebo dokonce nepravdivé.2 Autoři prací na fakultách i vydavatelé
knih opakovali chyby a nepřesnosti v terminologii i naukových otázkách svědků
Jehovových. Mnozí neověřovali původnost či pravdivost informací. Spolehlivých prací
je dodnes o svědcích Jehovových publikováno málo. Pokud existují, jsou již nedostupné
vážnému badateli o tuto problematiku. Cíleně se samotné problematice svědků
Jehovových od roku 2013 na našem území již nikdo nevěnuje. Svou prací se snažím
vnést světlo do postupně se měnících nauk svědků Jehovových do roku 2017. Ve své
práci používám tam, kde neexistoval oficiální český překlad literatury svědků
Jehovových, vlastní variantu překladu textu tak, aby odpovídala terminologii svědků
Jehovových. K citované literatuře je podkladem vždy originál v českých i anglických
variantách, pokud není v textu uvedeno jinak. Názvy časopisů uvádím v českém jazyce,
u odkazu na původní anglické vydání je uvedena vždy zkratka angl.
V úvodu jsem zařadil slovník, který je nezbytný pro pochopení života svědků
Jehovových a jejich terminologie. Zabírá 10 stran. Bez tohoto vysvětlení by nebylo
možné najít souvislosti v pramenných textech a pochopit myšlení členů a konvertitů do
tohoto hnutí. Každá náboženská organizace či církev má svoji historii, výraznou
osobnost ve vedení, nebo charismatického zakladatele. Nejinak je tomu u svědků
Jehovových. Historie jejich hnutí je navázána na adventní hnutí, což ve stručnosti
shrnuji na 3 stranách. Následně se věnuji na 10 následujících stranách osobnostem
prezidentů společnosti, kteří měli významný vliv na směrování hnutí a jeho další vývoj.
Zbytek práce hodnotí klíčové nauky, které v mnoha případech mají dopad na životy
jednotlivých členů. Mnoho těchto hlavních nauk během desítek let svědkové změnili,

1
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KAHAN, Koloman. Jehovovi svedkovia: Kto sú? Komu slúžia?. 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1988.
FERFECKI, Stanislav. Strážná věž: peníze a náboženský podvod. 1. vyd. Praha: Práh 1997.
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některé dokonce opakovaně. Mnohé způsobily dokonce smrt členů a velká odpadnutí.
Přestože se svědkové vždy odvolávají na to, že je jejich vedoucí sbor inspirován
Duchem svatým. V závěru práce shrnuji možné vyhlídky hnutí do budoucnosti.
V textu používám citace obvyklé u svědků Jehovových. Při odkazu na svou
literaturu používají název časopisu nebo knihy, následovaný odkazem na konkrétní
stranu publikace. V textu, kde cituji překlad anglické literatury, je učiněna poznámka.
Ostatní citáty pocházejí z českých vydání.
Své dospívání a adolescenci jsem prožil v Náboženské společnosti Svědkové
Jehovovi. Odchod z hnutí byl pro mě těžkým životním obdobím, které mě vedlo
k sebereflexi a následnému snažení pomoci druhým lidem s odchodem z této skupiny.
Bez emocí věnuji svoji práci všem, kteří hledají cestu a chtějí získat objektivní
informace. Oproštěné od bolestí a invektiv, které má často člověk, který odešel
z jakékoliv náboženské společnosti.
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2. Slovník pojmů svědků Jehovových
Svědkové Jehovovi sami sebe považují za jediné pravé křesťany.3 V osobních
kontaktech i vlastní literatuře používají většinu výrazů z křesťanského prostředí, ale
dávají jim ve svém náboženském podání mnohdy jiný význam. Proto jsem zařadil
v úvodu této práce stručný výkladový slovník, který je pro pochopení obsahu práce
nutný. Slovník není řazen abecedně, ale dle hierarchie svědků Jehovových a jejich
organizace Strážná věž. Pro jednotný zápis v celé práci používám sousloví svědkové
Jehovovi s počátečním malým písmem ve slově svědkové. Pouze v přímých citátech se
může vyskytnout z důvodů autentičnosti jiný pravopis. Taktéž pojem vedoucí sbor
badatelé Bible je psán v mé práci s malým písmem ve slově vedoucí a badatelé. Sami
svědkové Jehovovi nejsou důslední v používání velkých písmen. Ve svých publikacích
uvádějí různé varianty: Vedoucí sbor, vedoucí sbor, badatelé Bible, Badatelé Bible,
Badatelé bible. V přímých citátech je dle pramenů ponechán pravopis bez úpravy.
Zájemce – osoba navštěvující shromáždění svědků Jehovových nebo ten, jenž dostává pravidelně
jakoukoliv jejich literaturu nebo o ni projevuje občasný zájem. Svědkové Jehovovi předpokládají, že se
každý zájemce stane později členem jejich organizace.
Nepokřtěný zvěstovatel – člověk, který se po souhlasu dvou až čtyř starších sboru svědků
Jehovových zúčastní schvalovací schůzky, aby mohl kázat a nabízet časopisy svědků Jehovových. Jde
o člověka, který je již do velké míry ovlivněn jejich učením. Vždy má důkladně prostudovanou
minimálně jednu z věroučných publikací svědků Jehovových. Od nepokřtěného zvěstovatele se
předpokládá pravidelné zapojení v tzv. kazatelské službě. Měsíčně musí minimálně 1 hodinu kázat,
zvěstovat. Kázání, zvěstování v podání svědků Jehovových představuje rozdávání časopisů a přemlouvání
lidí na víru formou pochůzek dům od domu a nabídkou jejich knih a časopisů. Od roku 2011 též ve
větších městech postávání na rušných ulicích se stojany plnými knih, bez aktivního oslovování lidí.
Od nepokřtěného zvěstovatele se požaduje, aby se po určité době nechal pokřtít jako svědek Jehovův.
Tím se stane pokřtěným zvěstovatelem svědků Jehovových.
Pokřtěný zvěstovatel – člověk, který zná důkladně většinu nauk svědků Jehovových a plně
se s nimi ztotožňuje. Před křtem se s ním sejdou dva starší sboru, ti s ním prodiskutují přes 100 otázek
(před rokem 2005 bylo otázek cca 200) týkajících se naukových témat svědků Jehovových. Tyto otázky

3

Strážná věž, 1. června 2009, s. 15, české vydání, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania,
2009.
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byly původně obsaženy v knize Organizováni, abychom dovršili svou službu.4 Od roku 2005 v knize
Organized to Do Jehovah’s Will.5 Upravené české vydání vydáno opakovaně v srpnu 2016 pod názvem
Organizovaně sloužíme Jehovovi.6 Pokud adept odpoví v souladu s učením organizace, je navržen
na křest. Ten se koná ponořením v bazénu při příležitosti nejbližšího krajského či oblastního sjezdu.
Pokud zájemce nevyhoví po některých stránkách, požaduje se delší studium a adept ke křtu přistupuje
při následujícím sjezdu svědků Jehovových. Jako pokřtěný zvěstovatel se člen může stát pomocným
průkopníkem, pravidelným průkopníkem, zvláštním průkopníkem, nebo betelitou. V každé z těchto
funkcí je povinen odevzdávat hlášení o odslouženém počtu hodin, které věnoval kazatelské službě. Tyto
počty hodin jsou stanoveny z USA direktivně v minimálně stanoveném počtu pro konkrétní funkci.
Veškeré údaje každý vyplňuje do speciálního formuláře. Co do funkcí může v konkrétním sboru člen
zastávat úřad staršího sboru či úřad služebního pomocníka sboru. Tomu, kdo má být pokřtěn je důrazně
doporučeno, aby měl důkladně prostudovány dvě publikace svědků Jehovových, které obsahují přehled
jejich základních nauk. Tyto publikace se během let mění, podobně, jako se mění nauky svědků
Jehovových. V roce 2017 jsou stanoveny tyto knihy: Co Bible doopravdy říká?7 a Zachovávejte se v Boží
lásce.8
Pomocný průkopník – svědek Jehovův, který se zaváže měsíčně věnovat minimálně 50 hodin
bezplatné kazatelské službě. Pomocným průkopníkem může být buď jeden měsíc nebo několik měsíců
za sebou. Pokud je déle jak půl roku pomocným průkopníkem a splňuje předepsanou hodinovou kvótu
pro tento druh kazatelské služby, je mu navrženo, aby se stal pravidelným průkopníkem.
Pravidelný průkopník – svědek Jehovův, který musí během roku odevzdat vyplněné výkazy
splnění 800 hodin odsloužených bezplatnou kazatelskou službou, cca 70 hodin měsíčně. Ten, který
se hlásí k pravidelné průkopnické službě, podává oficiální přihlášku. Schvaluje ho pobočka pro danou
oblast, kde chce službu vykonávat. Na přihlášce musí být podepsáni dva starší sboru svědků Jehovových.
Ti se zároveň zaručují, že daný člen bude tuto službu vykonávat nejméně rok nepřetržitě.
Zvláštní průkopník – je jmenován pobočkou svědků Jehovových v dané zemi. Měsíčně
se zavazuje odevzdat výkaz 120 hodin strávených v kazatelské službě. Je financován pobočkou svědků
Jehovových formou minimálních finančních částek. Ten, kdo chce vykonávat funkci zvláštního
průkopníka, má být bezdětný nebo mít již dospělé děti, které se o sebe samy dokáží postarat. V České
republice tuto službu vykonávají většinou bezdětní manželé. Zvláštní průkopníci jsou vysíláni na území
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Organizováni, abychom dovršili svou službu, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
1983, česky 1991.
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Organized to Do Jehovah’s Will, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 2015.
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Organizovaně sloužíme Jehovovi, vydání srpen 2016, Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania, 2016.
7
Co Bible doopravdy říká?, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2005.
8
Zachovávejte se v Boží lásce, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2008.
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s nízkým nebo nulovým výskytem svědků Jehovových. Cílem je rozšířit zde literaturu, učení, získat nové
členstvo.
Celosvětový řád svědků Jehovových ve zvláštní celodobé službě9 – název používán svědky
Jehovovými v posledním desetiletí. V anglické literatuře používají název The Worldwide Order of Special
Full–time Servants of Jehovah´s Witnesses. Jde o neregistrované sdružení uvnitř organizace svědků
Jehovových. Jejími členy jsou zvláštní průkopníci a ostatní pracovníci svědků Jehovových, kteří svůj čas
věnují skupině plným časem. Příkladem jsou pracovníci betelu. V České republice patří organizačně pod
výbor pobočky. Jsou jí odpovědni za svoji činnost.
Betelita – pracovník ústředí, pobočky svědků Jehovových, tzv. betelu. Vykonávají různé služby
pro pobočku, tisk, překlad literatury, úklidové práce, kuchařské práce a další rozličnou činnost. Tito lidé
jsou dobrovolníky svědků Jehovových s pevnou pracovní dobou. Mnoho z nich je ubytováno přímo
v betelu. Po pracovní době studují, připravují se do kazatelské služby, na shromáždění svých domovských
sborů, kam obvykle dojíždějí. Pro práci v betelu má zájemce splnit několik nařízení: alespoň půl roku být
pravidelným průkopníkem, být ve věku 19 až 35 let, být v tělesném a citovém ohledu zdráv, zavázat
se ke službě v betelu alespoň na jeden rok, převzít na sebe slib chudoby a pracovat za finanční příspěvek
sahající hluboko pod životní standard. Po dobu služby v betelu by měl betelita zůstat svobodný. Tyto
podmínky jsou v různých zemích rozdílně upraveny.
Služební pomocník – vykonává činnost v daném sboru jako pomocník staršího sboru. Stará
se o různé administrativní záležitosti, sborovou nástěnku, dovoz literatury, pokladnu sboru a vykonává
další činnosti. Většinou je na toto místo jmenován alespoň pomocný průkopník, který tuto činnost
vykonává déle než půl roku. Služební pomocník není placen. Služebního pomocníka navrhují starší sboru
krajskému dozorci a ten ho předává k jmenování pobočce svědků Jehovových v dané zemi.
Starší sboru – je do funkce jmenován ve většině případů z funkce služebního pomocníka. Funkce
je neplacená. Každý sbor v České republice má od 2 do 6 starších sboru. Staršího jmenuje do funkce
pobočka po návrhu krajského dozorce. Krajskému dozorci jej jako nového potenciálního staršího
doporučuje rada starších místního sboru. Starší se ve sboru stará o pohovory se zájemci o křest, o mravní
čistotu sboru. Dohlíží na přípravu shromáždění dle podkladů z pobočky dané země podle stanovených
pravidel předepsaných z USA. Přednáší většinu proslovů a přednášek. Někteří starší jsou zároveň
i v dalších funkcích, které mohou ve sboru vykonávat souběžně: Předsedající sboru – předsedá sboru,
vede studium časopisu Strážná věž, jmenován pobočkou. Tajemník sboru – dostává poštu od pobočky
a ukládá korespondenci pro starší a ostatní členy sboru v místním archivu. Každá písemnost
má specifické určení, buď konkrétním jedincům, radám starších nebo členům sborů. Dopisy radám
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<http://www3.mkcr.cz/cns_internet/CNS/Seznam_dokumentu.aspx?id_subj=1027&typ=1&str_zpet=De
tail_cns.aspx > [2016-11-19].

6
starších jsou pro běžného člena neveřejné. Obsahují informace o vnitřním vedení poboček, o vylučování
členů; též nové organizační pokyny, které vedoucí sbor v USA připravuje.
Rada starších – je tvořena všemi staršími sboru. Schází se vždy po 3 měsících na pravidelných
schůzích, při kterých řeší provozní a mravnostní otázky sboru. Schází se také před příjezdem
a po návštěvě krajského dozorce.
Právní výbor – interní soud jmenovaný z několika starších sboru svědků Jehovových. Je schválen
pobočkou, pod jejíž oblast sbor patří. Projednává veškeré přestupky členů sboru a navrhuje vyloučení
nepoddajných členů. Po vyloučení člena sboru zasílá do pobočky materiály týkající se obsahu činnosti
právního výboru a vyloučení dané osoby s veškerou dokumentací. Pobočka tyto materiály následně zasílá
do USA, kde jsou archivovány.
Krajský dozorce – jmenován pobočkou pro danou oblast a schválen v USA. Dohlíží
na činnost skupiny sborů svědků Jehovových. Každý krajský dozorce má na starosti přibližně 20 sborů.
Tyto sbory má za úkol během roku dvakrát navštívit. V každém sboru je většinou od úterý do neděle, kdy
zakončí týdenní pobyt svou přednáškou na určité téma. Během návštěv ve sborech spolupracuje s členy,
navštěvuje s nimi zájemce a dlouhodobě nemocné. Má za úkol řešit sborové spory, s kterými si starší neví
rady. Požadavky na funkci krajského dozorce se během let měnily. V roce 1995 pobočka v České
republice rozhodla, že každý krajský dozorce musí být zároveň i pravidelným průkopníkem. Krajský
dozorce je částečně placen pobočkou, zbytek nákladů mu hradí členové sborů, kde v danou chvíli pobývá.
Krajský dozorce pronáší ročně také proslovy na dvou krajských sjezdech a jednom oblastním sjezdu.
Oblastní dozorce – jmenován pobočkou dané země, po souhlasu v USA. Někdy bývá označován
také jako regionální dozorce. Dříve byl schvalován přímo vedoucím sborem. Oblast, kterou má dozorce
na starosti, se vždy nekryje s územím dané země. Placen je částečně pobočkou. Má na starosti činnost
a komunikaci s krajskými dozorci. V případě jakýchkoliv věroučných nejasností navštěvuje sbory,
v kterých je v dané chvíli potřeba jeho pomoc a jeho spolupráce. Řeší tam aktuální problémy. Sbory
navštěvuje přibližně jednou za dva roky.
Koordinátor pobočky – koordinuje činnost na daném území země nebo oblasti čítající více zemí.
Podílí se na činnosti poboček. Je jmenován přímo vedoucím sborem svědků Jehovových v USA. Většinou
je i členem výboru pobočky pro danou zemi nebo oblast.
Předsedající pobočky – jeden z členů výboru pobočky. Je jmenován přímo vedoucím sborem
v USA. Ve funkci přesedajícího pobočky se střídají členové výboru pobočky.
Výbor pobočky – 3 až 9 mužů jmenovaných vedoucím sborem svědků Jehovových v USA. Výbor
pobočky má nejvyšší právní a výkonnou moc nad všemi svědky Jehovovými na daném území. Česká
pobočka svědků Jehovových je podřízena pod přímé vedení pobočky v Slovenské republice. Dříve
působila jako samostatný subjekt pro Českou republiku. Moc výborů poboček je omezena z USA.
Bez schválení z USA se nesmějí měnit žádné důležité dokumenty, zakládací listiny či statut činnosti
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náboženské společnosti v dané zemi. Výbor pobočky od 1. září 1993, tedy doby registrace v České
republice pod názvem Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, zřizoval nejdříve nadace a sbory
svědků Jehovových a posléze nadace a nadační fondy badatelů Bible, dále právnické osoby Svědkové
Jehovovi – sál Království. Šlo o různé subjekty, které měly za úkol řídit činnost výstavby sálů Království
v České republice, ovládat konkrétní sbory, evidovat a rozšiřovat jejich majetek a podporovat další
činnosti. Z rozhodnutí vedoucího sboru byla Česká pobočka přesunuta pod dohled Slovenské pobočky.
Neveřejným dopisem Všem radám starších pod značkou BOE–20130809–B Zrušení právnických osob
Svědků Jehovových ze dne 9. srpna 2013 byly veškeré právnické osoby Svědkové Jehovovi–sál Království
zrušeny.10 Podle záznamů ministerstva kultury šlo o 158 právnických osob s tímto názvem a tři právnické
osoby působící pod názvem Sbor badatelů Bible. Poklesl i počet poboček svědků Jehovových na celém
světě. V roce 2017 je jejich počet 89 v 240 zemích světa.11
Sál Království – budova, kde se schází konkrétní sbor svědků Jehovových v daném městě.
Sál Království je ekvivalentem ke křesťanskému výrazu kostel, modlitebna, sbor. Tyto budovy
jsou postaveny většinou z finančních prostředků členů sborů a při dostavbě přepsány na Náboženskou
společnost Svědkové Jehovovi. Veškerým majetkem sborů mohou manipulovat v případě problémů
členové výboru poboček až po schválení z USA. Sál Království je bez jakýchkoliv náboženských
symbolů. Pouze v jeho čele visí každoročně obměňované logo s biblickým textem, který platí na daný
rok.
Strážná věž hlásající Jehovovo Království – časopis vydávaný od roku 1879 nepřetržitě.
Původně vycházel časopis dvakrát do měsíce. Nyní jednou měsíčně vydání pro veřejnost a druhé vydání
jednou měsíčně jako tzv. studijní vydání určené pouze pro členy. Souběžně je i k dispozici na www.jw.org
ve stovkách jazyků v různých formátech (mp3, rtf, pdf, epub). Nauky předkládané v tomto časopise jsou
pro každého člena závazné. Od července 2011 vychází časopis i v zjednodušené angličtině pro méně
gramotné členy. Od ledna 2013 vychází ve zjednodušené francouzštině, portugalštině a španělštině. Tato
verze je určena pro cizince a ty, kdo nejsou schopni se v jazycích rychle zorientovat. Časopis Strážná věž
vycházel v březnu 2017 nákladem 61,6 milionu výtisků měsíčně v 300 jazycích.12
Probuďte se! – časopis, který je určen primárně pro veřejnost, jako propagační a informační
tiskovina. V březnu 2017 vycházel v nákladu 60,2 milionu výtisků. Vydáván je každý měsíc
v 115 jazycích.13
Naše služba Království – bulletin vycházející do prosince 2015 pro vnitřní potřebu členů hnutí.
Vycházel celosvětově se stejným obsahem s drobnými lokálními nuancemi. Do roku 2009 obsahoval
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<http://www3.mkcr.cz/cns_internet/CNS/Seznam_cpo.aspx?id_subj=1028&str_zpet=Seznam_CPOasp
x> [2016-11-19].
11
Ročenka svědků Jehovových 2017, s. 177, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2016.
12
Strážná věž č. 3, 2017, s. 2, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2017.
13
Probuďte se!, č. 2, 2017, s. 2, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2017.
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i statistiky růstu svědků Jehovových v dané zemi. V roce 2009 statistiky z bulletinu svědkové Jehovovi
vypustili a jsou neveřejné. Po tomto datu již obsahoval pouze různé novinky v organizaci, cvičné úvody,
které by měli členové používat při kontaktu s veřejností, zprávy ze světa a rozpis částí studia literatury
tzv. sborového studia knihy. Od ledna 2016 nahradil bulletin Naše služba Království nový bulletin Náš
křesťanský život a služba – pracovní sešit s podobným obsahem. Je určen pouze pro vnitřní potřebu členů.
Shromáždění sboru – celkem pět shromáždění sboru konajících se několikrát týdně. Historicky
v 90. letech šlo o: Veřejnou přednášku – 50 minut (pronášel ji vždy jeden ze starších daného sboru podle
podkladů z USA a poboček). Přednášková témata jsou obsahově na celém světě stejná. Studium Strážné
věže – 45 minut (vedl jeden starší sboru, druhý předčítal odstavce, členové sboru se hlásili a na kladené
otázky odpovídali, dle předlohy odpovědí v příslušných odstavcích časopisu Strážná věž). Škola
teokratické služby – 45 minut (cvičební proslovy členů, které známkují jako ve škole starší sborů; cvičí
se, jak rozmlouvat s lidmi u dveří, jak překonávat jejich námitky a jak jim nabízet nová čísla časopisů
a knih, které právě vyšly). Služební shromáždění – 45 minut (v tomto programu se rozebíral obsah
bulletinu Naše služba Království, dnes bulletinu Náš křesťanský život a služba - pracovní sešit). Sborové
studium knihy – 60 minut (dle předem určené knihy z USA, se každý týden studoval úsek určené
publikace, opět formou otázek a odpovědí z daného textu).
Shromáždění Veřejná přednáška a Studium Strážné věže byly v jeden den. Předěl mezi nimi
tvořila píseň. Spojena byla Škola teokratické služby a Služební shromáždění. Tato shromáždění
se

konala

vždy

v

sálech

Království.

Sborové

studium

knihy

se

konalo

desítky

let

v menších skupinách do 15 členů v bytech vybraných svědků Jehovových. Tato praxe byla vedoucím
sborem od roku 2009 zrušena.14 Vedení svědků Jehovových nemělo nad danými skupinami podrobný
dohled nad obsahem výuky a pravověrnosti výkladů v daných skupinách. Tato shromáždění se konají
dnes (v roce 2017) v sálech Království. Další úprava ve shromažďování svědků Jehovových nastala poté
od 1. ledna 2009. Sborové studium knihy spojili se Školou teokratické služby a se Služebním
shromážděním. Název Sborové studium knihy byl po desítkách let upraven na Sborové studium Bible.
Podstata výuky zůstala stejná. Čte se nikoliv bible, nýbrž publikace vydaná Strážnou věží a citáty z Písma
jsou pouze citovány pro potvrzení toho, co text obsahuje jako nauku. Po písni a modlitbě je délka tohoto
studia 25 minut. V jeho vedení se střídají konkrétní starší sboru. Poté následuje Teokratická škola v délce
35 minut. Po další písni začíná Služební shromáždění 35 minut. Celé shromáždění je zakončeno písní
a modlitbou. Celková délka shromáždění je striktně předepsána na 105 minut včetně modliteb a písní.
Tato úprava, zkrácení časů jednotlivých shromáždění a jejich spojení byla vyhlášena poprvé v dopisu
Všem radám starších z dubna 2008 v anglickém jazyce.15

14
15

Dopis Všem radám starších, duben 2008, kopie v archivu autora bakalářské práce.
Kopie originálu dopisu v archivu autora práce.
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Sbor svědků Jehovových – jednotka skládající se ze 40 až 120 členů a zájemců navštěvujících
shromáždění v dané oblasti, většinou městě. Ve větších městech působí více sborů. V roce 2017 měli
svědkové 119 485 sborů po celém světě.16
Krajský sjezd – každoročně se konají dva krajské sjezdy, vždy na jaře a na podzim. Na krajských
sjezdech se scházejí většinou členové tří krajů. Dělení krajů u svědků Jehovových nemá geograficky
přesnou shodu s republikovými kraji. Proslovy přednášejí krajští dozorci a vybraní starší sborů.
Přednášky na předem určená témata mají celosvětově stejnou osnovu, které se přednášející musejí držet.
Při krajských sjezdech probíhá křest nových členů. Sjezdy bývají 1–2 denní.
Oblastní sjezd, dnes označovaný jako Regionální sjezd – koná se jedenkrát ročně na větším
prostranství, na stadionu, ve sjezdové hale, sportovní hale. Sejdou se zde svědkové Jehovovi z celé České
republiky. Tento sjezd je většinou 3–4 denní. Je na něm pokřtěno větší množství nových členů. V České
republice bývají sjezdy i cizojazyčné, převážně v ruském jazyce, a tlumočené do znakové řeči.
U příležitosti oblastních sjezdů bývá zveřejněna většinou nová publikace svědků Jehovových. V roce
2016 svědkové Jehovovi v České republice pořádali regionální sjezd se stejným obsahem v třech
časových úsecích.
Křest – symbolizuje oddání se Jehovovi Bohu a jeho organizaci. Člověk je ponořen do vody,
což symbolizuje konec staré osobnosti. Vynoření je symbolem nové osobnosti. Těsně před křtem musí
čekatelé na křest hlasitě a srozumitelně, před ostatními svědky Jehovovými, zvolat ano na tyto dvě
otázky: 1) Činil jsi na základě oběti Ježíše Krista pokání ze svých hříchů a zasvětil ses Jehovovi, abys
konal jeho vůli? 2) Uvědomuješ si, že svým zasvěcením se Bohu a křtem dáváš veřejně najevo,
že se stáváš svědkem Jehovovým a že se připojuješ k organizaci, kterou Bůh vede svým duchem? Znění
otázek ke křtu se během více než stoleté historie svědků Jehovových měnilo. Většina úprav byla
v závislosti na různých naukových upřesněních.
Pobočka svědků Jehovových – od roku 2014 ve své literatuře používají termín pobočka, kterým
nahradili desítky let používaný termín odbočka.

Někdy je termín v literatuře svědků Jehovových

spojován s biblickým slovem Bethel, Bétel či Betel (Dům Boží). Tam překládají a redigují svoji literaturu
a řídí činnost na daném území. V některých velkých pobočkách jsou tiskárny. V roce 2017 měli svědkové
Jehovovoi na celém světě 89 poboček.17
Pravda – závazný systém nauk tak, jak ho v danou chvíli vysvětlují publikace svědků
Jehovových. Pravda v jejich pojetí je měnná. Pokud přestane platit určitá nauka nebo se její definice
změní, je nauka označena za postupující nové světlo. Pojem pravda je naukovým termínem. Jakákoliv
v minulosti svědky Jehovovými hlásaná nauka byla v oné době pravdou. Taktéž i současná, změněná

16
17

Ročenka svědků Jehovových 2017, s. 177, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2016.
Ročenka svědků Jehovových 2017, s. 177, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2016.
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nauka, je vždy pro svědky Jehovovy v danou dobu pravdou. A to i v případech, kdy jsou hlásaná tvrzení
vůči minulé době v naprostém rozporu. Pro svědky Jehovovy, v jejich systému uvažování, je pravdou to,
co v danou dobu předkládá za pravdu jejich vedoucí sbor. Historicky prohlašované nauky, které selhaly,
nejsou nikdy prohlášeny za omyl, ale postupující nové světlo.
Nové světlo – výraz, který svědkové používají pro změnu či vysvětlení nauk. Nové světlo
poskytuje Bůh Jehova skrze Ježíše Krista prostřednictvím vedoucího sboru svědků Jehovových v USA.
Předkládá je členům v časopisech a knihách vydavatelství Strážná věž. 18
Vedoucí sbor – měnící se počet osob, předsedající jako aktuální vedení svědků Jehovových. Počet
7 až 18 mužů. Ženy nemohou být členkami vedoucího sboru. V listopadu 2016 byli členy vedoucího
sboru Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Anthony Morris, Mark Sanderson
a David Splane. Působili ve světovém ústředí ve Warwicku. 19 Členové vedoucího sboru mají nejvyšší
autoritu nad organizací a životy svědků Jehovových. Jeho členy mohli být do konce dvacátého století jen
ti, kteří podle jejich nauk vlastnili tzv. nebeskou nadějí. Členství ve vedoucím sboru zaniká smrtí.
V historii byly pouze tři výjimky. Raymond Victor Franz rezignoval z vedoucího sboru v roce 1980
z důvodů svědomí. Členem svědků Jehovových byl pak ještě do roku 1984. Druhým byl Ewart C. Chitty,
který byl obviněn z homosexuálního obtěžování mladíka spolubydlícího v betelu v USA. V roce 1979
odstoupil

sám

z vedoucího

sboru.

V roce

1981

opustil

USA

a

byl

přestěhován

do londýnského betelu, kde dožil jako člen hnutí. Třetím byl Leo K. Greenless. Ten rezignoval kvůli
nevhodnému homosexuálnímu chování, které svědkové Jehovovi oficiálně odsuzují.20 Vedoucí sbor
ovládá šest výborů koordinujících různé činnosti. Každý člen vedoucího sboru má dohled nad jedním
nebo více výbory: Výbor koordinátorů – dohlíží na právní záležitosti a řeší následky živelních katastrof,
případy pronásledování svědků Jehovových kvůli náboženskému přesvědčení a jiné naléhavé situace,
které se jich týkají. Personální výbor – péče a dohled nad pracovníky betelů po celém světě.
Vydavatelský výbor – má zodpovědnost za výrobu a expedici literatury, za výstavbu budov,
překladatelských kanceláří a sídel poboček. Služební výbor – dohlíží, aby byly nauky svědků
Jehovových rozšiřovány jednotně po celém světě. Vyučovací výbor: dohlíží na správnou přípravu
vyučování,

které

probíhá

na

shromážděních,

na

školách

a

prostřednictvím

audio

a videoprogramů svědků Jehovových. Redakční výbor: věnuje se přípravě naukových materiálů v tištěné
a digitální formě. Kontroluje překladatelskou činnost.21
Členové vedoucího sboru se scházejí jedenkrát týdně. Stáří členů a malá pružnost organizace
směrem k běžným členům sborů svědků Jehovových postupně donutilo jejich organizaci oficiálně zavést

18

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.
<http://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/caste-otazky/vedouci-sbor/> [2016-11-19].
20
Při soukromém rozhovoru návštěvy v Praze potvrdil tyto informace bývalý člen vedoucího sboru
svědků Jehovových Raymond Franz dne 12. října 2007.
21
<http://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/caste-otazky/vedouci-sbor/> [2017-02-05].
19
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funkci pomocník vedoucího sboru. To jsou zcela loajální zaměstnanci ústředí, kteří vytvářejí většinu
obsahů současných publikací. Kontrolují materiální a finanční chod organizace. Jsou přidělováni
do různých výše uvedených výborů jako jejich aktivní pomocníci. Jejich setkání jsou každotýdenní.22
Nesmějí ovšem bez rozhodnutí vedoucího sboru dělat žádná výrazná rozhodnutí. Jsou určitou živou silou
v pozadí chodu organizace. Dávají rady a podklady, uskutečňují rozhodnutí výborů a vyhodnocují je.
Mají na starosti přednášky po celém světě a zabezpečují bezchybný chod shromáždění v betelu.
Zabezpečují chod misionářské školy svědků Jehovových, která působí pod názvem Gilead. (1. února
1943).
Ústředí svědků Jehovových – termín souvisí s pojmem Bethel. V roce 2004 se tisk a expedice
literatury ve Spojených státech přesunuly do Wallkillu ve státě New York, přibližně 145 kilometrů
severozápadně od Brooklynu. V červenci 2009 zakoupili svědkové Jehovovi pozemky ve Warwicku.
Zde v srpnu 2016 ukončili výstavbu své nové centrály. Parcela o rozloze 102 hektarů leží asi 80 kilometrů
severozápadně od Brooklynu, kde bylo dosavadní ústředí, které používali nepřetržitě od roku 1909.
V novém komplexu bude žít a pracovat až 1200 členů společnosti svědků Jehovových, kteří zde budou
pracovat plným časem pro organizaci. Výstavbu započali v roce 2013, souběžně s tímto datem
rozprodávali své budovy v Brooklynu. Prodej budov v New Yorku nadále v roce 2016 pokračoval.23

22

K 17. listopadu 2016 bylo těchto pomocníků vedoucího sboru celkem 30 osob. Počet se obměňuje.
<https://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/caste-otazky/vedouci-sbor/ > [2016-11-17].
23
<https://www.jw.org/cs/zpravy/tiskove-zpravy/jednotlive-zeme/spojene-staty-americke/prodejnemovitosti-20161220/> [2017-02-05].
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3. Předchůdci badatelů Bible
19. století bylo ve Spojených státech obdobím vzniku mnoha nových
náboženských skupin a časem velkých očekávání. Lidé hledali duchovní obnovu. Jedni
chtěli reformovat stávající církve, vrátit se k biblickému modelu následování Ježíše
Krista bez velkých hierarchických organizačních struktur. Další očekávali brzký
příchod Krista. Jedním z nich byl farmář William Miller.24 Tato víra v návrat Krista
byla hybnou silou mnoha nově vzniklých náboženských skupin, ale i církví, hledajících
svoji novou cestu. Tak tomu bylo i mezi baptisty, k nimž Miller patřil. Plný nadšení pro
studium bible kázal a shromažďoval spoluvěřící. Již roku 1831 byla skupina tisíce jeho
následovníků pevně přesvědčena o správnosti jeho vlastního výkladu nauky o návratu
Krista. Svoji víru založil na výkladu 8. a 9. kapitoly biblické knihy Daniel. Vypočetl
Kristův návrat na 21. března 1843. Později jej posunul na 22. říjen 1844. Když se ani
tento výpočet nenaplnil, stáhl se Miller z kazatelského života do ústraní. Následovníci
se po roce 1844 rozdělili do několika skupin, nebo se navrátili do svých bývalých
církví. Někteří tvrdili, že se události staly neviditelně v nebi. Svatyně z knihy Daniel
měla být podle původních předpovědí Millera v roce 1843 očištěna. Začali tedy hlásat,
že základ pro jejich nauku byl správný, ale výklad posunuli ze země do nebe. Svatyně
údajně nebyla pozemskou, ale nebeskou svatyní. Z této odnože milleritů vzniklo hnutí
kolem Ellen Gould Whiteové25 nazvané Církev adventistů sedmého dne. Po celém světě
se vytvořily další nadšenecké skupiny počítající příchod Krista do brzké doby, podle
svých vlastních metodik založených na spekulacích s biblickými texty.
Pro badatele Bible, předchůdce dnešních svědků Jehovových, byl stěžejní osobou
kazatel Jonas Wendell.26 V roce 1869 jej navštívil 17letý Charles Taze Russell
zajímající se o studium Bible. Byl jeho výklady nadšen. Společně s Wendellem roku
1870 začal organizovat první setkání skupiny lidí, kteří si později říkali badatelé Bible.
Nezávisle četli Písmo svaté a hovořili o jeho obsahu ve skupinách. Za pár měsíců bylo
těchto skupin v USA několik desítek. Hledali původní smysl Bible a chtěli ji vykládat

24

*15. 2. 1782 – † 20. 12. 1849
*26. 11. 1827 – † 16. 7. 1915
26
*25. 12. 1815 – †14. 8. 1873
25
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očištěnou od údajných nánosů nečistých stop náboženství po vzoru učení prvních
učedníků. Pro Russellovu duchovní cestu mělo stěžejní význam setkání s Nelsonem
Homerem Barbourem a jeho spolupracovníkem Johnem Henry Patonem roku 1873.
Byli vydavateli časopisu Posel jitra27, založeném na výkladech Bible. Russell se stal
Barbourovým zástupcem ve vydavatelství časopisu. Převzal mnoho výkladů z Písma
založených na očekávání příchodu Krista. Spekulativními výklady byl zcela pohlcen
a snažil se tak vykládat mnohé texty podle svého pochopení. Výpočty očekávání
brzkého konce světa a spekulace s daty se posléze táhly historií svědků Jehovových jako
hlavní nauková nit až do dnešní doby. Brzký konec světa je hybnou silou jejich hnutí
dodnes.
V úvodu do věroučné historie skupiny je nutné si připomenout jednu dnes téměř
zapomenutou nauku. Dnešní svědkové Jehovovi se zaměřují téměř 100 let na hlásání
důležitosti roku 1914 pro celosvětové dějiny. Russell s Barbourem mluvili o jiném datu.
Tím byl rok 1874. Až v době, kdy se Russell s Barbourem rozešel, si ponechal něco
z výkladu o roce 1874, ale upravil jeho výklad. Roku 1877 vydali společně knihu
Tři světy a sklizeň tohoto světa. Po jejich naukovém rozchodu z knihy čerpal Russell
i v pozdějších letech, když vypočítával svůj příchod Krista pro badatele Bible. Kniha
popisovala rok 1878 jako nejpozdější hranici nanebevzetí všech svatých28 a rok 1914
označila rokem úplného zničení světa. V době naukových neshod Russella a Barboura
vznikl také spor ohledně výkladu způsobu nanebevstoupení Ježíše Krista.29 Roku 1879
se naukově zcela rozešli a Russell přestal přispívat do časopisu Posel jitra. V té době již
sám tvrdil, že začne neviditelné zmrtvýchvstání vyvolených křesťanů roku 1914 a bude
dokončeno zničením světa. S lidmi nakloněnými tomuto výkladu založil s finanční
podporou rodiny a sponzorů vlastní časopis Zion´s Watch Tower and Herald of Christs
Presence.30 První číslo vyšlo v červenci 1879. Náklad byl 6 tisíc výtisků. Hnutí bylo

27

Angl. titul: Herald of the Morning.
BARBOUR, N. H., RUSSELL, CH. T., Three Worlds and the Harvest of This World, angl., s. 170,
Rochester, 1877. V českém jazyce nevyšla. Používají překlad názvu Tři světy a sklizeň tohoto světa.
29
Podle Russella v tomto roce začalo neviditelné zmrtvýchvstání vyvolených křesťanů.
30
Česky: Sionská Strážná věž a zvěstovatel přítomnosti Kristovy, později jsou jména časopisu několikrát
upravena, ve své práci používám pro všechna období zkratku Strážná věž. Název časopisu se měnil takto:
a) Sionská Strážná věž a zvěstovatel přítomnosti Kristovy – červenec 1879 až prosinec 1908.
b) Strážná věž a zvěstovatel přítomnosti Kristovy – od 1. ledna 1909.
28
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v tehdejší době spíše volným spolkem různých skupinek čtenářů Bible, kteří
si vyměňovali své názory prostřednictvím osobních setkání v domácnostech, sálech
restaurací a dopisní formou. Přísun velkého počtu nových příznivců způsobil semknutí
do organizační struktury. Začali působit jako tzv. badatelé Bible. Nešlo o direktivně
řízenou organizaci, ale o volné sdružení čtenářů Bible a výkladů Russella. Později se
zorganizovali v hnutí známé pod názvem Mezinárodní sdružení Badatelů bible, nebo
Mezinárodní sdružení vážných Badatelů bible. Podle oficiální historie byl zakladatelem
Charles Taze Russell. Bez výrazné finanční podpory rodiny a finančních dotací
od významného průmyslníka Henry Conleye, by hnutí ovšem nikdy nedosáhlo svého
rozšíření. Dnes se o Conleyovi neví mezi svědky Jehovovými téměř nic.

c) anglický název časopisu od 15. října 1931 změna z: Watchtower na Watch tower.
d) Strážná věž hlásající Jehovovo Království – od 1. března 1939 až doposud.
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4.

Vůdčí osobnosti svědků Jehovových v 19.–21. století

4.1

William Henry Conley31
První člověk, který měl výrazný vliv na vznik badatelů Bible a mnoho let

je finančně podporoval, byl průmyslník William Henry Conley. V pozdějších letech
upadl v hnutí v nemilost, a tak se o něm žádná literatura svědků Jehovových
od dvacátých let minulého století nezmiňuje. Pro většinu svědků Jehovových
je neznámou osobou, přestože právě Conley založil roku 1881 Sionskou traktátní
společnost Strážná věž a jejím prezidentem byl až do roku 1884. Russellův otec byl
viceprezidentem, mladý Charles Russell pokladníkem. Organizaci Strážná věž řídili
podle výše svých finančních vkladů.32 Oficiální úřední registraci Sionské traktátní
společnosti Strážná věž provedl v prosinci 1884 Charles Taze Russell. Conley
se s Russellem naukově i lidsky během let rozešel. Přestal činnost společnosti
podporovat finančně a ukončil i svoji publikační činnost v časopise Strážná věž. Tak jej
v následujících letech svědkové Jehovovi po jeho smrti přestali zmiňovat i ve vlastní
literatuře týkající se jejich historie.33 Jméno Conley je dohledatelné jen ve starých
originálních anglických výtiscích Strážné věže.
Dnešní název původní Sionské traktátní společnosti Strážná věž je Pennsylvánská
biblická a traktátní společnost Strážná věž. Roku 1909 byla založena Russellem ještě
další organizace Peoples Pulpit Association, 1939 přejmenována na Watchtower Bible

 Tract Society Inc., známá od roku 1956 pod jménem Watchtower Bible  Tract
Society of New York Inc. (Strážná věž biblická a traktátní společnost z New Yorku),
takto působí do dnešních dní.

31

*11. 6. 1840 – † 25. 7. 1897
Strážná věž, 1. února 1881, s. 3, angl., kopie v majetku autora práce.
33
V roce 1894 se stále o Conleyovi hovoří na stránkách Strážné věže. V pozdějších letech se Conley
vrátil k nauce o Boží Trojici a stal se podporovatelem různých jiných církevních a charitativních
organizací věnujících se chudým.
32
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Charles Taze Russell34

4.2.

Charles Taze Russell se narodil 16. února 1852 v Pittsburghu v Pensylvanii. Jeho
rodiče Joseph Lytel Russell35 a Eliza Ann Birney36 do Spojených států přišli z Irska.
Pronajali si malý obchod s oděvy. Jak jsem již zmínil, Charles po setkání
s adventistickým hnutím opustil otcův obchod a obcházel různé skupinky kazatelů.
Od července 1879 začal vydávat časopis Strážná věž. Též se oženil s dívkou Marií
Frances Ackley.37 Jejich manželství bylo velmi bouřlivé a vyústilo po 13 letech, v době
největšího vrcholu Russellovy slávy a rozpuku jeho kazatelské činnosti, v bouřlivý
několikaletý sporný rozvod od lože a stolu. Rozvod v roce 1908 byl probírán
i na stránkách tisku. Sama Russellová dokonce podpořila v roce 1903 při podání žádosti
o rozvod vydání brožury proti svému manželovi. Po rozvodu Russell hlásal dále návrat
Krista a blížící se konec světa v Armagedonské bitvě na rok 1914. V době, kdy se nic
neudálo, ale začala 1. světová válka, řešil problémy s udržením jednoty skupin badatelů
Bible. Následně při kazatelském turné nečekaně zemřel 31. října 1916. Jeho bývalá
manželka se zúčastnila jeho pohřbu. Zemřela v roce 1938 jako členka presbyteriánské
církve.

4.3.

Joseph Franklin Rutherford38
Hnutí badatelů Bible bylo po smrti Russella nejednotné. Upevnil jej společně

se svojí pozicí, až jeho nástupce Joseph Franklin Rutherford. Narozen 8. listopadu 1869
ve Versailles v Missouri39 rodičům Jamesovi Calvinu Rutherfordovi a Leonoře
Stricklandové. Rodiče byli baptisté. Ve 22 letech se stal advokátem, později státním
návladním a soudcem. Odtud pochází jeho přídomek soudce Rutherford, užívaný
i dnešními svědky Jehovovými. S badateli Bible se setkal poprvé již roku 1894, jejich
nauky jej tehdy neoslovily. O mnoho let později přišlo další setkání. Roku 1906

34

*16. 2. 1852 – †31. 10. 1916
*4. 7. 1813 – †17. 12.1897
36
* asi 1825 – †24. 1.1861
37
*10. 4. 1850 – †12. 3. 1938
38
*8. 11. 1869 – †8. 1. 1942
39
Oficiální literatura svědků Jehovových tvrdí, že se narodil v Boonville, Missouri. Úmrtní list však
uvádí Versailles, Missouri. Kopie úmrtního listu v archivu autora této práce. Originál úmrtního listu
vydán Department of Public Health, San Diego, Kalifornia, datace 6. 2. 1942.
35
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se v Kansasu potkal přímo s Russellem.40 1907 se stal právním zástupcem společnosti
Strážná věž. Po smrti Russella hnutí zažilo první krizi. Rutherford chtěl být hlavní vůdčí
osobností a vybudovat silné hnutí. 1. prosince 1916 časopis Strážná věž otiskl
Russellovu závěť, která se stala výbušninou mezi členy. Závěť byla russellity označena
za podvrh. Neodpovídala představám směrování hnutí, jež nastínil za svého života
Russell. Stoupenci Russella byly rozčarováni z nově nastoleného směru, a tak se snažili
všemi způsoby pokračovat v Russellových stopách a Rutherforda obviňovali z podvodu.
Russellovi následovníci tvrdili, že originál jeho závěti se neshoduje s textem otištěným
ve Strážné věži. Podle původního textu závěti bylo Russellovým přáním, aby jeho místo
zaujal vydavatelský výbor. Mezi muži, kteří byli uvedeni ve vydavatelském výboru
a měli plnit poslední vůli a směrovat hnutí podle Russellových představ, nebylo
Rutherfordovo jméno uvedeno. Byl zde jmenován jako náhradník v druhé skupině, pro
případ možné rezignace člena z první skupiny. Rutherford podle Russellových
následovníků, Russellovu údajně pravou závěť a jeho přání přehlížel. Opozici nesnesl,
vylučoval mnoholeté Russellovy následovníky z hnutí badatelů Bible, tím upevňoval
svoji pozici a vyvolával strach. Opozici chtěl umlčet, ale nedařilo se mu to. V lednu
1917 spor pokročil do hádky čtyř41 ze sedmi mužů z rady ředitelů.42 Hrozilo úplné
ochromení hnutí. 17. července 1917 je Rutherford vyloučil z hnutí badatelů Bible.
Stanovy společnosti Strážná věž právně upravil. To mu zajistilo neomezené jednání
ve všech záležitostech Strážné věže. Opozičníci byly umlčováni a vylučováni.
Pokračovalo to vyloučením 31 původních badatelů Bible, kteří prosazovali přání
Russella ve směrování hnutí. Rutherford již pevně ovládal organizaci. Dnešní svědkové
Jehovovi žijí v omylu, že již od počátku existoval jejich vedoucí sbor jako nejvyšší
orgán, který o všem rozhodoval společně. Výše uvedené toto vylučuje. Neexistovalo
skupinové jednotné vedení pod názvem vedoucí sbor, jak dnes tvrdí svědkové ve své
literatuře.43 V počátcích Russell ovládal se svojí rodinou celou společnost Strážná věž
a považoval sebe sama za výkonnou autoritu. S manželkou měli většinu 3705

40

MACMILLAN, A., H., Faith on the March, s. 70, angl., Englewood Cliffs, 1957.
Robert H. Hirsh, Alfred I. Ritchie, Isaac F. Hoskins, James D. Wright.
42
FRANZ, R. Krize svědomí, s. 52, české vydání Ethics, Ostrava, 1994.
43
Svědkové Jehovovi – Hlasatelé Božího Království, Watchtower Bible and Tract Society of New York,
Inc., 1994.
41

18

z celkového počtu 6383 volitelných hlasů. Sám to zdůrazňoval a poukazoval na potřebu
rady ředitelů až pro případ jeho smrti. Toto později Rutherford ignoroval.
„…sestra Russellová a já samozřejmě volíme představitele a tím také společnost řídíme. Ředitelé
to od počátku také takto chápou. Rozumí se, že jejich užitečnost vystupuje do popředí v případě
našeho úmrtí.“ 44

Rada ředitelů Strážné věže nebyla nikdy za Russella považována za vedoucí sbor.
Z původní Russellovy závěti plynul požadavek na zřízení různých výborů, aby mohlo
hnutí dále růst. To se díky Rutherfordově zásahu nepodařilo. Výbory měly hnutí
zajišťovat podporu ve smyslu řízení a rozvoje díla Russella a badatelů Bible. Rutherford
jako prezident společnosti držel organizaci brzy pevně ve svých rukou.45 Mnozí
z Russellových spolupracovníků i stoupenců opustili během let organizaci a založili
jiné, které věrně následovaly myšlenky a učení Russella. Osm hlavních odpadlických
skupin ve Spojených státech přebralo Rutherfordovu hnutí téměř třetinu původního
Russellova členstva. Byli to Laymen’s Home Missionary Movement, Pastoral Bible
Institute, Berean Bible Institute, Stand Fast Bible students Association, Dawn Bible
Students Asociation, Independent Bible Students, The Elijah Voice Society, The Servants
of Yah. Mnohé z těchto skupin existují dodnes a mají několik tisíc členů.
Roku 1919 začala společnost Strážná věž vydávat nový časopis The Golden Age.46
Po celkové konsolidaci hnutí v Rutherfordových rukách nastalo další štěpení, bylo to po
jeho prohlášení v roce 1920, že budou brzy vzkříšeni starozákonní proroci. Roku 1925
měl přijít i konec světa. Rutherford prohlásil období do roku 1925 dobou vzkříšení
Abraháma, Izáka a Jákoba a rok 1925 datem konce světa. Po odpadnutí v letech
předcházejících následovalo horlivé nadšení a opakovaný růst členstva mezi novými
lidmi, kteří do skupiny přicházeli. Členstvo očekávalo blížící se události. V témže roce
1920

stanovil

za

povinnost

podávat

písemnou

zprávu

z kazatelské

pro kolportéry, kteří šířili jeho knihy.
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Strážná věž, 25. dubna 1894, s. 59 angl.
V roce 1925 proti Rutherfordovi vystoupil Vydavatelství výbor. Následovalo vyloučení členů,
kteří mu kladli odpor.
46
Zlatý věk, dnešní název Probuďte se!
45

služby
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Odpadnutí nebylo v letech po roce 1925 tak výrazné jako po smrti Russellově.
Rutherford se poučil z chyby svého předchůdce a trval dále na tom, že proroci přijdou
již brzy, i když se roku 1925 nenaplnila přání badatelů Bible. V roce 1930 nechal
vybudovat v kalifornském San Diegu vilu, kde chtěl ubytovat vzkříšené patriarchy
Starého zákona. Vilu pojmenoval Dům knížat. Žil v něm 12 let v různých ročních
obdobích sám. Roku 1931 byl název hnutí změněn na svědkové Jehovovi. Rok 1935
přinesl svědkům Jehovovým nový název pro místo jejich shromažďování. Od této
chvíle se jejich kostely začaly nazývat sály Království. Následující rok 1936 přišel
Rutherford s naukou, že kříž není křesťanským symbolem.47 Ježíš Kristus zemřel údajně
na jednoduchém kůlu bez příčného břevna.
Za svůj život Rutherford napsal 21 knih a desítky brožur. Ty vyšly v nákladu
přesahujícím 400 milionů výtisků. Roku 1942 oslovil Nathana Knorra, Fredericka
Franze a Haydena Covingtona, aby spolu udrželi organizaci svědků Jehovových
jednotnou, až zemře. Prezidentem se následně stal Knorr. Přání J. F. Rutherforda se
splnilo.
Pod Knorrovým vedením organizace získala statisíce nových členů. Russellova
poslední vůle (obsahující přání vedení hnutí po jeho smrti) upadla téměř v zapomnění.
Jeho přání nebylo splněno. Vedoucí sbor, který by ve věcech organizace plně
rozhodoval, jak dnes přesvědčují své členy, stále nikoho nevedl, jak dosvědčil Raymond
Franz.48 Skutečná moc byla v rukou Knorra.

4.4.

Nathan Homer Knorr49
Narodil se 23. dubna 1905 v Pensylvánském Betlehemu. V 18 letech začal

pracovat v ústředí Strážné věže. Postupně v hnutí zastával různé pozice. Jeho analytické
myšlení získalo pro organizaci statisíce nových členů. 1. února 1943 vyhlásil v ústředí
v Brooklynu založení misionářské školy svědků Jehovových. Nazval ji Gilead. Dodnes
tato škola vysílá ročně desítky misionářů do celého světa. V Gileadu probíhá výuka
misionářů, kteří mají nauky svědků Jehovových donést do svědky nedotčených území.
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Knorr celý svůj život hnutí vedl jako komerční firmu. Budoval jednotu
a uniformitu hnutí. Na sklonku svého života, v době těžké nemoci, již nezvládal nad
náročným náboženským koncernem dohlížet sám. Vedení organizace Strážná věž
pozvolně přebíral nyní vedoucí sbor.50 Tomu předcházely tlaky od různých mužů, kteří
sice již několik let působili jako vedoucí skupina v očích řadových členů,
ale ve skutečnosti byli bez jakékoliv pravomoci cokoliv společně prosadit. Vše si
rozhodoval ve finální podobě sám Knorr a konečné rozhodnutí dostávali často až po
jeho publikování.51 Současní svědkové Jehovovi věří, že si vedoucí sbor vyvolil sám
Bůh, aby od něj dostávali správnou duchovní potravu v pravý čas.52 Při pohledu
na těžce nemocného, stárnoucího Knorra si jeho blízcí spolupracovníci začali
uvědomovat, že s prudkým nárůstem členů nelze konečné rozhodování v činnosti hnutí
ponechat na jednotlivci. Bránilo by to dalšímu celosvětovému rozvoji. Jmenování
nových členů vedoucího sboru před smrtí Knorra a reorganizaci hnutí předcházelo roku
1971 několik důležitých rozhodnutí. V roce 1971 oddělili společnost Strážná věž od
vedoucího sboru. Od této doby mohl být členem vedoucího sboru i ten pomazaný muž,
který nebyl zároveň ředitelem Strážné věže. Knorr přesunul některé rozhodovací
pravomoci. V době těchto reorganizačních změn očekávali svědkové Jehovovi další
konec světa vypočtený tentokrát na rok 1975. V naukové oblasti se jinak dělo velmi
málo. Za významnou bylo možné považovat v té době jen jednu z věcí. V roce 1973
rozhodl Knorr, že všichni svědkové Jehovovi, kteří kouří, budou vyloučeni z hnutí,
pokud nezmění své stanovisko k používání tabáku. Zájemci měli od této chvíle
zakázáno přistupovat ke křtu, dokud nepřestali kouřit.53 Bylo to jedno z posledních
naukových rozhodnutí Knorra ve vedení. Vedoucí sbor nyní začal skutečně vést svědky
Jehovovi na celém světě, ale to bylo až od roku 1974.54 Nově vytvořené nauky začal
schvalovat dvoutřetinovou většinou hlasů, nešlo je již přehlasovat jen hlasem prezidenta
Knorra. Jakákoliv rozhodovací činnost od té doby nebyla v rukou jednotlivců. 1. ledna
1976 byla činnost organizace rozdělena do několika výborů. Rozhodovací pravomoci
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přešly do konce roku 1976 na výbory, kterým předsedali jednotliví členové vedoucího
sboru. Knorr dovolil postupné navýšení počtu členů vedoucího sboru. Většina
rozhodovacích pravomocí byla již na výborech a jeho výkonná moc zmizela.
Nenaplněný konec světa v roce 1975 radikální změny jen urychlil. V roce 1977
byl vedoucí sbor obsazen 18 členy. Ti začali intenzivně pracovat. Museli věnovat
značné úsilí, aby se zastavily tisícové úbytky členů po zklamaných nadějích z roku
1975. Období let 1976 až 1980 bylo pro svědky Jehovovy obdobím drastických úbytků
členstva, ale i obdobím dalších naukových úprav. Nastala snaha důkladně reformovat
postoje v mnoha naukových otázkách udržovaných beze změny desítky let. Hlavní
slovo získal v hnutí Frederick Wiliam Franz. Druhý člověk, který stál u smrtelné postele
Rutherforda. Očekávané změny ovšem nepřišly žádné. Většina členů vedoucího sboru
měla strach z radikálních změn postojů reforem nauk o zákazu vojenské služby, zákazu
civilní služby, zákazu krevních transfúzí i nauky o roce 1914.
Již v minulých letech prezidentství N. H. Knorra přestala být v literatuře svědků
Jehovových uváděna jména autorů článků a knih. Posílila moc skupiny a vytratila
se odpovědnost jednotlivce nad důsledky při tvorbě nových nauk, které by se později
ukázaly jako falešné. Anonymita přinesla nemožnost postihu a nesení odpovědnosti
jedinců za konkrétní nauková selhání. Vedoucí sbor vystupoval jednotně a anonymně.
To on publikoval nová světla od Boha. Následky selhání byly následně přesouvány
na svědomí jednotlivých členů, kteří v naukách údajně četli více, než měli. Proti Bohu
těžko může někdo mít námitky. Zveřejňování jmen autorů článků v jejich lieratuře
zmizelo prý z úcty k tvůrci Písma Jehovovi Bohu, aby se autor textů nemohl
vyvyšovat.55 Anonymními byli i autoři překladu Bible svědků Jehovových,
tzv. Překladu nového světa. Ten dnes publikují po několika revizích textu pod názvem
Svaté Písmo – Překlad nového světa. Poslední velkou úpravou jejich Bible byla revize
z roku 2013. Nyní (2017) je dostupná tištěná i v digitální podobě v anglickém jazyce
i v mnoha dalších jazykových mutacích. Intenzivně pracují na překladech do dalších
světových jazyků.
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Do zákulisí vzniku tohoto překladu Bible dal nahlédnout až o mnoho desítek let
později Raymond Victor Franz,56 bývalý člen vedoucího sboru svědků Jehovových.
Franz byl spolupracovníkem Překladatelského výboru, a tak mohl popsat věrohodně
vznik jejich Bible. Výbor vedl Frederick Franz. Měli před sebou přes třicet anglických
překladů Bible a desítky slovníků. Procházeli verš za veršem a vybírali do svého
Překladu nového světa takovou variantu, na níž se shodli. Obsah musel odpovídat
výkladu nauk svědků Jehovových. Knorr poté rozhodl, co bude publikováno
ve finálním textu. Podle Raymonda Franze byli členy výboru Frederick Wiliam Franz,
Nathan Homer Knorr, George Dimitriou Gangas a Albert Darger Schroeder. Nikdo
z nich neměl znalost biblického hebrejského, aramejského či řeckého jazyka.
Jen Frederick Franz studoval hebrejštinu na univerzitě, ale studia nedokončil. Jejich
překlad Bible je na mnoha místech spíše Biblí výkladovou, než přiblížením originálním
jazykům. Liší se značně od standardních biblických překladů. Mnoho veršů je přeloženo
tendenčně. Na mnoha místech jde o parafrázi textu. Přestože se snaží prezentovat na
veřejnosti jedinečnost jejich Bible. Překlad byl jednoznačně vytvořen tak, aby byl
v souladu s hlavními naukami organizace.57 I jeho poslední revize z roku 2013 byla
upravena tak, aby byla v linii s organizačními naukami, nikoliv s aktuálním biblickým
bádáním.
Období konce Knorra v čele hnutí a začátek činnosti vedoucího sboru bylo
obdobím mnoha očekávání a nadějí na radikální změny v organizaci. Nathan Homer
Knorr zemřel po dlouhé nemoci na mozkový nádor 8. června 1977.

4.5.

Frederick William Franz58
Nástupcem Knorra byl Frederick William Franz. Svědkem Jehovovým

byl od mládí. Pamatoval počátky hnutí. Franz se narodil 12. září 1893 v Covingtonu
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v Ohiu. Po Rutherfordově smrti nastoupil do pozice viceprezidenta společnosti Strážná
věž. Roku 1966 navrhl Knorrovi publikovat nauku o blížícím se období konce 6000 let
lidské existence59 a možném konci světa v roce 1975.60 Na vytvoření této nauky
se podílel i jako autor mnoha dalších organizačních naukových konstrukcí. Krátkodobě
tato nová nauka zvedla ve statistikách počty nových svědků Jehovových. Předchozí
roky zaznamenávali mírný pokles členstva. Vyhlášení nového data konce světa na rok
1975 začalo vydáním knihy Věčný život ve svobodě Božích synů.61 V roce 1966 jim
začaly přibývat desetitisíce nových členů.62 Intenzita působení hlásání nového data
vztahujícího se k vyhlášeným naukám možného konce světa byla stupňována
a výrazně podporována u členů jak na shromážděních, tak i v jejich literatuře. Nadšení
gradovalo hlavně okolo roku 1974. Interní bulletin svědků Jehovových Služba
Království chválil ty, kdo plně pracovali pro organizaci a představoval je jako vzor
pro ostatní:
„Množí se zprávy o bratrech, kteří prodávají domy a majetek a plánují strávit zbytek svých dnů
v tomto starém systému věcí průkopnickou službou. Je to dozajista příkladný způsob, jak prožít
krátký čas, který ještě zbývá do konce tohoto zkaženého světa.“63

Mnohé texty vyvolávaly nesplnitelné představy a naděje. Nejvěrnější svědkové
Jehovovi díky tomu opustili studia na vysokých školách, prodali majetky, darovali
peníze hnutí. Tisíce vstoupily do služby organizaci plným časem. Opakovaně vycházely
během let 1966–1975 články podporujících očekávání datované k roku 1975.64 Řečníci
na sjezdech vybízeli členy k vyšším výkonům v této významné poslední době.
Po roce 1975 nastalo těžké zklamání. Najednou bylo jasné znění článků
zlehčováno. Na desetitisíce svědků to působilo jako studená sprcha. Z nesplněných
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očekávání nastalo na jedné straně odpadnutí z hnutí. Na druhé straně laviny vylučování
těch, kteří se bránili a cítili podvedeni. Další roky přinesly svědkům Jehovovým opět
stabilizaci v počtu členstva. Hnutí zaznamenávalo vzrůst po celý zbytek života
prezidenta společnosti Franze. Ten zemřel téměř slepý 22. prosince 1992 ve věku 99 let.
Po jeho smrti se nenaplnila ani další předpověď o konci světa, kterého se měla dožít
generace lidí pamatující si rok 1914.
„V roce 1914 vstoupil tento svět do svých ,posledních dnů´. Toto období trvá již 83 let a my se
blížíme k jeho konci. Rychle se blíží doba, která otřese celým světem!“65

Za pár let nauku o generaci 1914 svědkové Jehovovi pozměnili. Vyložili jinak
význam slova generace. Během dalších dvaceti let vznikla u této nauky tak složitá
nadstavba, navazující na původní nauku o významu roku 1914, že jsem jí podrobil
podrobnému zkoumání v jedné z následujících kapitol.

4.6.

Milton George Henschel66
Henschel se narodil ve městě Pomona v New Jersey. Jeho rodina sloužila věrně již

badatelům Bible. V roce 1934, kdy se přestěhovala rodina do New Yorku, byl pokřtěn
ve věku 14 let již jako svědek Jehovův. 19letý obsadil místo tajemníka pozdějšího
prezidenta Strážné věže Nathana Knorra. V roce 1956 se oženil s Lucille Bennett. Roku
1960 byl jmenován zónovým dozorcem v USA. Dozorcem celé pobočky svědků
Jehovových pro Spojené státy se stal v roce 1973. V 70. letech se zasazoval o svobodu
vyznání svědků Jehovových v Libérii a Singapuru. Je nutné zmínit i významné snahy
Henschela o oficiální legalizaci působení svědků Jehovových v Československu.
20. prosince 1988 v hotelu Forum v Praze proběhlo tajné jednání Henschela, jakožto
oficiálního

představitele

společnosti

Strážná

věž,

zástupců

československých

představitelů odbočky svědků Jehovových a příslušníků bezpečnostních složek
Ministerstva vnitra tehdejší Státní bezpečnosti (StB).67 Na této schůzce se domlouvali
podmínky případného povolení svědků Jehovových v Československu ze strany státních
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úřadů.68 V hierarchii hnutí se Henschel dostal nejvýše 30. prosince 1992, kdy byl zvolen
prezidentem společnosti Strážná věž.
Rok 1999 se stal klíčovým díky dalším obměnám v organizaci Strážná věž
a následným změnám ve vedoucím sboru.69 Prezidentem společnosti Strážná věž byl
Henschel jen do zakončení organizačních změn v roce 2000. Členem vedoucího sboru
svědků Jehovových zůstal až do své smrti v roce 2003. Byl založen nový právní subjekt
Christian Congregation of Jehovah's Witnesses, který postupně převzal některé
činnosti70 od Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. Do vedení
se dostali mladší lidé. Ti se snažili organizaci zmodernizovat. Kladl se opět větší důraz
na dosažení nového vzrůstu členstva. Henschela nahradil ve funkci prezidenta Watch
Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania Don Alden Adams, který již ovšem
nebyl členem vedoucího sboru. V roce 2000 proběhla zároveň změna jejich
přidružených korporacích. Vznikl Celosvětový řád svědků Jehovových ve zvláštní
celodobé službě jehož činností je řízení misionářů, zaměstnanců hnutí a organizace
veškeré misijní činnosti.71
Humanitární pomoc svědků Jehovových mimo členy jejich organizace byla
doposud v podstatě nulová. Snažili se primárně pomáhat jen členům. V sociální oblasti
u nich platil model, že se o stárnoucí členy měla postarat rodina nebo dobrovolníci z řad
sborů svědků Jehovových. Mnozí dlouholetí věrní svědkové umírali v chudobě
a zapomnění. Od roku 2000 aktivně začali po celém světě propagovat svůj projekt
penzionů pro důchodce z řad svědků Jehovových Jah-Jireh. Jejich činnost započala
díky práci několika jejich dobrovolníků již v roce 1995, ale organizačně zaštítěna byla
až roku 2000. I v České republice od roku 2009 provozují svědkové domov pro seniory
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v Mariánských Lázních.72 Ten má dokonce od 1. května 2009 oficiální status uznaného
Domova pro seniory podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

4.7.

Don Alden Adams73
Narodil se v USA ve státě Illinois v Oak Park asi roku 1925. V mládí byl členem

episkopální církve. V roce 1943 se stal průkopníkem svědků Jehovových v Kentucky.
1944 se stal členem ústředí v USA. V roce 1960 pracoval jako zónový dozorce
a navštěvoval po celém světě pobočky svědků Jehovových. Prezidentem Watch Tower
Bible and Tract Society of Pennsylvania byl zvolen 7. října 2000 a setrval v ní do roku
2016. Bratr Dona Adamse, Joel S. Adams je viceprezidentem další z jejich organizací
Christian Congregation of Jehovah´s Witness, INC. Kromě několika základních údajů
v jejich literatuře o Adamsovi svědkové Jehovovi nic nepublikovali.

4.8.

Robert Ciranko
V roce 2016 ve funkci prezidenta Strážné věže po Donu Adamsovi nahradil

dlouholetý člen svědků Jehovových Robert Ciranko, který se stal oficiálně sedmým
prezidentem Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Oficiálně svědkové
neohlásili, že by Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania měla nového
prezidenta. Řadový členové svědků Jehovových se to dozvěděli jen z četby vlastních
internetových stránek74 v roce 2016, na nichž je dosavadní člen redakčního výboru
pomocníků vedoucího sboru svědků Jehovových75 Robert Ciranko označen jako
prezident. Robert Ciranko byl od dětství ve styku se svědky Jehovovými díky svým
rodičům, kteří byli členy hnutí. Již jeho prarodiče maďarští imigranti, kteří přišli do
USA, se stali v dávné době badateli Bible. Robert Ciranko byl pokřtěn jako svědek
Jehovův v 11 letech. Jeho pozdější manželka Ketra vyrůstala též jako dítě svědků.
Pokřtěna byla v 13 letech ve svém domovském sboru v centrálním Illinois.76 Ciranko od
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roku 1975 pracoval v ústředí svědků. Zde potkal i svoji nastávající ženu Ketru s kterou
se roku 1978 oženil. Manželé neměli děti, celý život věnují službě organizaci.

4.9.

Vlastní překlad Bible
Překlad Bible svědků Jehovových je nástrojem podporujícím jejich nauky.

Samotný Nový zákon Bible Svaté Písmo – překlad nového světa byl přeložen podle
údajů z roku 2014 do 58 jazyků. Celý překlad mají v 73 jazycích. Tento překlad vyšel
v anglickém jazyce v několika dílech v rozmezí let 1950–1960. Následovalo několik
jeho revizí v roce 1984, v roce 1997 a 2013. V jednom svazku vyšel pod názvem
Překlad nového světa Svatých Písem anglicky v roce 1991. V roce 1997 jej svědkové
revidovali a změnili název na Svaté Písmo – překlad nového světa. Ten následně
vydali v roce 2000 pod názvem Svaté Písmo – překlad nového světa se studijními
poznámkami. Toto vydání obsahuje rozsáhlý poznámkový aparát s přílohami
a mapami. Všechny jazykové mutace tohoto překladu jsou založeny na anglickém
originálu, nikoliv přímém překladu z původních biblických jazyků. Česky vyšel
překlad v době totality roku 1987 v pěti dílech jako samizdat. Česká vydání mají
několik variant. Pozadí vzniku a revizí všech překladů Bible svědků Jehovových
v českém jazyce zpracoval podrobně ve své knize Pět českých novozákonních překladů
– Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989 Josef Bartoň.77 Jeho
práce dopodrobna popisuje různé překladové varianty Bible svědků Jehovových
a mapuje pozadí vzniku a tisku českých verzí jejich překladu. Autor v knize zároveň
rozebírá toto tlumočení ve vztahu k řeckému originálu.
Strážná věž tiskne po celém světě miliony výtisků této Bible. Členové je pak
zdarma rozdávají veřejnosti. Kompletně čítala alespoň část jejich překladu Bible
do roku 2013 podle zveřejněných dat přes 131 jazykových mutací v počtu
převyšujícím 208 milionů kusů výtisků.78
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Pět českých novozákonních překladů - Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989,
Bartoň Josef, ČBS, Praha 2013, s. 306, ISBN 978-80-87287-46-0.
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Svaté Písmo – překlad nového světa, s. 4, angl., pod názvem New World Translation of the Holy
Scriptures, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2014.
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S rozsáhlejším rozšiřováním svého překladu Bible mezi veřejnost svědkové
Jehovovi zároveň od listopadu 2011 začali zavádět novou metodu ve své kazatelské
službě. Opouštějí postupně styl opakovaných návštěv a zvonění u bytů. Metoda se
stala neefektivní. Organizace pořídila členům pojízdné stojany, na kterých mají
členové na veřejných místech umístěnu literaturu a tu přímo nabízejí zájemcům.
Metoda je hojně využívána od roku 2013 i v České republice.
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5.

Vývoj důležitých naukových témat v učení svědků
Jehovových
Historii

samotné

organizace

svědků

Jehovových

provází

desítky

nauk,

které se během let výrazně změnily. Současní představitelé jejich hnutí se k nim přestali
po nenaplněných zklamáních vyjadřovat. Mnohé nauky upadli v zapomnění. Pokud
si pročteme jejich literaturu starou více jak 100 let v původních anglických vydáních,
můžeme se tam setkat s mnoha excentrickými naukami, které byly opuštěny ihned
po smrti prezidentů Russella a Rutherforda. Současná literatura je nezmiňuje. Uvedu
několik nejzajímavějších. Na nich je vidět, jak se mohou během života jedné generace
svědků Jehovových nauky několikrát změnit a členstvo je přitom ponecháno ve slepé
důvěře, víry v nové světlo.
Mnoho spekulací vyvstalo s otázkou, kdo je archanděl Michael ze Zj 12,7–8,
kde text říká: „A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat
s drakem.“79 Oproti dnešním svědkům Jehovovým, kteří vyučují, že je archanděl
Michael totožný s Ježíšem Kristem jejich zakladatel Russell věřil, že Michael a Ježíš
Kristus jsou dvě odlišné osoby. Svědkové to vyučovali do roku 1917. Rok po smrti
Russella (zemřel 1916) vyšel sedmý svazek Studií Písem s názvem Ukončené tajemství,
jehož autorství je připisováno pamětníky C. J Woodworthovi a G. H. Fisherovi,80 které
k sepsání knihy vyzval Rutherford, přestože je uveden za autora i Russell. Dílo bylo
vydáváno Strážnou věží za poslední ukončený svazek Russellova díla. Obsah knihy byl
v několika

vydáních

obsahově

upravován.

V prvním

vydání

byl

ztotožněn

s archandělem Michaelem dokonce papež.81 Ale již za tři roky Rutherford archanděla
Michaela označil za vtěleného Ježíše Krista. Tak to vyučují až do dnešních dní.82
Podobnou změnou prošel výklad biblického textu listu Židům překládaný většinou
překladatelů jako důkaz uctívání Ježíše Krista. Ani svědkové Jehovovi s tímto
výkladem neměli přes půl století problém:
79

Bible - Český studijní překlad, Nadační fond překladu Bible, 2009.
FRANZ, R. Hledání křesťanské svobody, s. 127, odkaz pod čarou 17, Kernberg, 2007.
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Studies in the Scriptures-The Finished Mystery, s. 188 angl., International Bible Students Asscociation,
Brooklyn, 1917, česky kniha nevyšla.
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Strážná věž, 1. června 1920, s. 178 angl., Probuďte se!, 2. srpna 2002, s. 16.
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„Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo přímosti je žezlem tvého království. Miloval jsi
spravedlnost a nenáviděl nepravost; proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem veselí nad tvé
společníky.“83

Od roku 1879 do roku 195384 vykládali svědkové text tak, že si Ježíš Kristus
zaslouží uctívání. Až od roku 195485 začali učit, že si Ježíš Kristus uctívání nezaslouží,
protože je pouhým vtěleným archandělem Michaelem.
S mnoha dalšími naukami to bylo ještě složitější, protože vysvětlení obměňovali
neustále a byly schopni se vrátit i k již jednou zavrženému výkladu. Opakovaně řešili,
zda budou při posledním soudu jednou vzkříšeni muži se Sodomy. Tuto nepodstatnou
otázku, na kterou Bible sama jednoznačně neodpovídá, považovali za tak důležitý
problém, že nauku během let několikrát přepracovali. V letech 1879–195186 měli být
muži ze Sodomy jednou vzkříšeni. 1952–196487 učili, že nebudou. V období
1965–198888 předkládali jednoznačně, že vzkříšeni budou. Rok 198889 přinesl původní
výklad: muži ze Sodomy vzkříšeni nebudou.90 Paradoxní na tom je, že tutéž nauku
prezentovali v knize Můžeš žít navždy v pozemském ráji rozdílně v jejích různých
vydáních (1982, 1989). Každá předkládaná varianta výkladu v období sta let historie
společnosti svědků byla podložena vysvětlením výkladu konkrétních biblických míst.
Tudíž ji bylo třeba považovat za neoddiskutovatelnou pravdu. Tvrzení svědků
Jehovových tak mnohdy zašlo do absurdních situací.
Svoje výklady považují za inspirované Duchem Svatým a za tak autoritativní,
že u slov Pána Ježíše, dokonce tvrdí, že přesně vědí, jak je myslel. V jejich pojetí při
83

Žd 1,7–10 Český studijní překlad, Nadační fond překladu Bible, 2009.
Studies in the Scriptures, díl 5., vydáno 1899, reedice 1926, s. 86 angl., Překlad Nového světa, vydáno
1950 s. 634 angl.
85
Strážná věž, 1. ledna 1954 s. 31 angl., Překlad nového světa, vydáno 1984, s. 1490 angl.
86
The Divine Plan of the Ages, s. 110–111 angl., Interenational Bible Students Association, 1886.
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Strážná věž, 1. června 1952, s. 338 angl.
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Strážná věž, 1. srpna 1965 s. 479 angl., Můžeš žít navždy v pozemském ráji, vydání 1982, s. 178 angl.
89
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tzv. poslední večeři se svými učedníky požehnal Pán chléb a podával jej se slovy:
„Vezměte, jezte. Toto je mé tělo.“91 Ježíš mluvil o těle symbolickém (nemyslel své
skutečné tělo) podle jejich nauk v letech 1879–1952. Mezi roky 1953–195592 byla tímto
tělem křesťanská církev, kterou mají přijmout (myšlena jejich organizace). Od roku
195693 až do současnosti text prý popisuje opět symbolické tělo. Podobně autoritativně
s naprostou jistotou uváděli i další výklady textů Písma:
„Každá duše ať se podřizuje nadřízeným autoritám, neboť není autority, leč od Boha. Ty, které jsou,
jsou zřízeny od Boha.“94

Výklad byl stabilní padesát let, mezi lety 1879–193595 mluvil údajně text
o světových vládách, kterým se mají křesťané podřizovat. Následující období let
1935–196296 mluví o nadřízených autoritách jako o nutnosti podřízení se pouze Bohu
a Ježíši. Od roku 196397 nadřízenými autoritami opět míní vlády světa. U tohoto
výkladu zůstávají i v letošním roce 2017.
Jasno svědkové neměli od počátku ani ve své stěžejní nauce o věrném a rozvážném
otroku.98 Toto podobenství Pána Ježíše vykládají jako proroctví. Služebníka, otroka
ztotožňují dnes se svým vedoucím sborem.
„Kdo je tedy věrný a rozvážný otrok? … Pomazaní bratři, kteří tvoří věrného otroka, slouží
v průběhu posledních dnů společně v ústředí. V posledních desetiletích je tímto otrokem vedoucí
sbor svědků Jehovových. Za povšimnutí ale stojí, že ačkoli je otrok tvořen více lidmi, Ježíš ve
svém podobenství použil výraz „otrok“ v jednotném čísle. Tím ukázal, že se bude jednat o skupinu
fungující jako celek. Veškerá rozhodnutí proto vedoucí sbor dělá společně.“99
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Mezi lety 1879–1897 byla považována za otroka celá skupina následovníků
Russella. 1897–1928 byl za onoho otroka považován sám Charles Russell.100 Od roku
1929 šlo o nadčasovou skupinu různých Bohem vyvolených lidí působící jako ředitelé
společnosti Strážná věž, tedy opět jde o skupinu lidí.101

5.1.

Biblická chronologie v pojetí svědků Jehovových
Biblická chronologie se během let vývoje jejich hnutí vyvíjela s nimi. Většina

výpočtů, ke kterým se uchýlili v posledních 100 letech, byla založena na jejich vlastní
chronologii. Ta se zcela rozchází jak s doposud používanou chronologií anglikánského
arcibiskupa Jamese Usshera ze 17. století, tak i s datováním biblických dějin, které
používají etablované náboženské skupiny. Z Ussherovy datace původně vycházel
Russell i Rutherford. Badatelé Bible datovali stvoření světa na rok 4004 př. n. l.
Stěžejním pro ně bylo datování zničení Jeruzalémského chrámu 586 př. n. l. a narození
Krista 4 př. n. l. O správnosti, či nesprávnosti chronologie Ussherovy nemá cenu
diskutovat, protože podobných biblických chronologií se od 17. století objevilo několik.
Každá z nich vycházela z určitých dostupných vykopávek a nálezů známých do té doby.
Na nich zakládali poté jejich věrohodnost.
Chronologie svědků Jehovových se točí okolo základního kamene jejich víry
v důležitost roku 1914 pro světové dějiny. Od něj odvíjejí všechny své výpočty. Jejich
chronologie týkající se roku 1914 je založen na spekulaci, že rokem 607 př. n. l. začalo
období časů pohanů a tyto časy skončily právě v roce 1914.102 Oproti chronologii
Ussherovi dnes počítají datum stvoření světa do roku 4026 př. n. l. Jedinou správnou
biblickou chronologii dal Bůh společnosti Strážná věž. Tuto společnost si vyvolil jako
jedinou pravou náboženskou organizaci na světě.103 Svědek Jehovův, který nevěří jejich
dataci,

přestává

být

okamžitě

považován

za

jednoho

z nich.

V případě,

kdy se chronologie během let upraví, neplatí, že by se z omylu káli a vyloučenému
členu omluvili. Ten je považován za odpadlíka dál a to i tehdy, pokud prokáže chyby
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v datování na základě důkazů historických nálezů či vykopávek. Chronologie svědků
Jehovových je založena na víře, nikoliv historických důkazech. Svědkové Jehovovi
trvají na tom, že byl Jeruzalém zničen roku 607 př. n. l. Historikové se jednomyslně
shodují na přelom let 587/586 př. n. l. Svědkové Jehovovi sice toto uznávají,
že mimobiblické prameny uvádějí pro zničení Jeruzaléma roky 587/586 př. n. l.,
ale sami jej umisťují do roku 607 př. n. l. Zdůvodňují to vírou, že pro jejich datum najde
historie časem důkazy. Zbožnou víru ve správnost své datace podporují svým
vysvětlením textu knihy Da 9,24–27 a výkladem toho, co znamená 70 týdnů let.104
Konstrukci vedou opět k roku 1914 a důkazy pro své tvrzení vybírají jen takové, které
je dovedou k jejich roku 1914. Nevycházejí ze všech historických pramenů, ale vybírají
jen ty vhodné, které potvrzují jejich víru. Frederick Wiliam Franz, jeden z prezidentů
Strážné věže, řekl, že sama existence hnutí stojí na roce 1914. Toto potvrdil Raymond
Franz ve své knize Hledání křesťanské svobody:
„Výlučným účelem naší existence jako Společnosti je oznamování Království zřízeného v roce
1914.“105

Švéd Carl Olof Jonsson, sám svědek Jehovův, zpochybnil pravdivost chronologie
své organizace. Zpracoval objemný materiál založený na výzkumu historických
dokumentů. Výsledky svého výzkumu z let 1968–1977 zaslal roku 1977 do ústředí
svědků Jehovových. Místo diskuze a odpovědi na svoji mnohaletou práci byl v červenci
1982 vyloučen z organizace, kde prožil 26 let svého předchozího života. Materiály
týkající se datování svědků Jehovových publikoval po dopracování poprvé roku 1983
v knize The Gentile Times Reconsidered Chronology & Christ's Return.106 Do dnešní
doby (2017) vyšla kniha čtyřikrát a pomohla mnoha svědkům Jehovovým přemýšlet nad
chronologií i totalitním myšlení jejich organizace. Na Jonssonově případu je vidět
nesmyslnost trvání svědků Jehovových na doktríně založené na vratkých základech
a strach z diskuze nad otázkami, o kterých by měla každá zdravá a zralá církev mluvit.
Sami svědkové v čele organizace své nauky velmi často direktivně mění, ale diskuzi
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s vlastními členy nepřipouštějí. Dokonce učí, že o jejich naukách nelze pochybovat bez
následků:
„Schválené společenství se svědky Jehovovými si vyžaduje přijímat veškerý rozsah pravého učení
Bible, včetně nauk unikátních pro svědky Jehovovy. Co mezi takové nauky patří? … Že rok 1914
označuje konec časů pohanů a ustanovení Božího království v nebesích, stejně jako dobu pro
Kristovu předpovězenou přítomnost.“107

Roky učili nauky, které se prokázaly jako lži. Dokonce je označovali za přijaté
skrze inspiraci Ducha Svatého. Mnoho jich posléze časem zredukovali nebo úplně
vypustili. Do oblasti (eschatologické) chronologie svědků Jehovových patří také nauka,
že se Ježíš Kristus neviditelně vrátil v roce 1874, kterou vyučovali v letech 1876–1931.
Výklad textu 1.Tes 4,17108 hovořící o uchvácení ostatku do nebe ke Kristu změnili
do roku 1925 šestkrát. Věřící měli být v nebi s Pánem podle jejich datací
již v letech 1878, 1881, 1914, 1915, 1918, 1925. Celé učení svědků Jehovových bylo
a je i nyní založeno na různých propočtech konce systému věcí. Tak říkají svědkové
konci světa. Ten vypočítali na roky 1914, 1925, 1975. Výrazné změny v následujících
letech následně přineslo učení o generaci roku 1914 (viz níže v oddíle 5.2.). Mnohé
jejich výklady dnes působí až humorně. Příkladem text Job 40,15–41,34 mluvící
o zvířatech behemotu a leviatanu v knize Ukončené tajemství autoři na dvou stranách
popsali jako moderní parní stroj a lokomotivu.109

5.2.

Vývoj pojmu generace, která nepomine
V úvodu této rozsáhlejší kapitoly připomínám, že k výpočtu data 1914

se dostali svědkové Jehovovi na základě vlastní vytvořené chronologie.
Historicky nepodloženými datacemi, biblickými spekulacemi s texty a jejich
manipulativními výklady. Ty mají čtenáře dovést k důvěře ve správnost tvrzení
o roce 1914. V textech Bible Nu 14,34 a Ez 4,6 „objevili“, že jeden den je roven
jednomu roku. Docházejí tak k výpočtu, že časy pohanů trvají 2520 let. Použít

107

Strážná věž, 1. dubna 1986, s. 30–31, angl.
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k výpočtu ovšem musí pouze svoji chronologii s datem 607 př. n. l pro pád
Jeruzaléma. Tak se dostali až k roku 1914. Mnoho současných svědků Jehovových
nemá tušení o vývoji, kterým prošla jejich vlastní organizace v hlásání dat konců světa.
Každé nové prohlášení nauky je jim vždy prezentováno jako nové světlo110 dané
Kristem skrze věrného a rozvážného otroka. Nevěřit mu je trestáno vyloučením.
Samotné vysvětlení významu pojmu generace upravili svědkové významově v historii
sedmkrát a v různých drobnostech přepracovali patnáctkrát.111 Víra milionů svědků
Jehovových se může během krátké doby změnit, aniž by to vyvolalo velikou odezvu
nesouhlasu.
Ještě do 22. října 1995 věřili svědkové Jehovovi tomu, že: „…pokojný a bezpečný
nový svět bude vytvořen ještě za života generace, která zažila události roku 1914.“112
Od 8. listopadu 1995 zmizela citovaná věta z jejich časopisů stejně jako nauka
do té doby vyučovaná v původní podobě. Pokojný a bezpečný svět měl přijít brzy, ne již
za života generace, která zažila rok 1914.113
Historie vývoje pojmu slova překládaného v jejich terminologii jako generace
zažíval během let značný posun. Russell pojem použil poprvé v roce 1897 a myslel
generací své současníky. Znamení konce světa se měla objevit během života jejich
generace a vyústit v Armagedonskou bitvu v roce 1914.114 Rutherford roku 1927
mluvil o generaci křesťanů chystajících se na život v nebi.115 Knorr posunul významový
obsah generace na osoby narozené před a během roku 1914.116 V roce 1952 věřili
svědkové Jehovovi tomu, že lidé narození „během roku a v roce 1914“ tvoří generaci,
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která se dožije Armagedonu.117 Od roku 1966 byl výklad pojmu generace
zakomponován do nově vypočítaného konce světa datovaného na rok 1975.
„I kdybychom předpokládali, že patnáctiletí dospívající lidé jsou již natolik vnímaví, aby si
uvědomili závažnost věcí, které se odehrávaly v roce 1914, přesto by to znamenalo, že nejmladším
z této generace je dnes kolem 70 let.“118

Vše se soustředilo na fenomenální nárůst členstva, které očekávalo události roku
1975.119 Mezi lety 1971–1975 svědkové pokřtili 1 099 866 nových členů. Ve
srovnatelném předchozích desíti let 1961–1965 to bylo pouze 328 146 členů. Pro
porovnání uvádím ještě období let 1981–1985, kdy pokřtili 789 493 nových křtů.120
„Podle této důvěryhodné biblické chronologie skončí šest tisíc let od stvoření člověka v roce 1975
a sedmé tisícileté období lidských dějin začne na podzim roku 1975 n. l. Šest tisíc let lidské
existence na zemi bude brzy dovršeno, a to ještě během této generace.“121

Po nenaplněných očekáváních vztahujících se k roku 1975 se snažili zastavit
pokles členstva a zdůrazňovali původní vysvětlení pojmu generace roku 1914. V roce
1980

provedli

další

opatření

proti

klesajícímu

počtu

členské

základy.

Vyhlásili, že konec světa přijde do konce tisíciletí.122 Další roky následovaly upřesňující
výklady toho, jak údajně pojmu generace rozuměl v pojetí svědků Jehovových Ježíš
Kristus, a posilovali víru, že konec světa přijde do konce 20. století:
„Jestliže Ježíš užil výrazu ‚generace‘ v tomto smyslu a my jej uplatňujeme na rok 1914 … Z té
generace je dnes ještě naživu mnoho miliónů lidí. Někteří z nich ‚rozhodně nepominou, dokud
se to všechno nestane‘.“123
„Apoštol Pavel byl v čele křesťanské misijní činnosti. Položil též základ pro dílo, které bude
dokončeno v našem 20. století.“124
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O několik let později byl upraven v původním textu dotisku starých čísel časopisů
výraz „v našem 20. století“ na „v našich dnech“. S jemnými úpravami následuje změna
v roce 1995, kdy chápali, že generací jsou „myšleni ničemní lidé žijící ve světě.“ Změna
byla nutná. Konkrétní jedna generace lidí vymírala a nauka nebyla udržitelná. Jelikož
již svědkové tušili další možné zklamání z nenaplněného slibu, vysvětlili nově, že
generací byly myšleny „národy, které vidí znamení Kristovy přítomnosti“.125 Těmi
znameními jsou celosvětově války, hlad, chudoba a špatné mezilidské vztahy.
Po třinácti letech (2008) připravili další cestu k možné úpravě nauk. Prohlásili, že
„novodobou generaci tvoří tzv. pomazaní Kristovy bratři, kteří budou ještě při konci
světa žít na zemi.“126 V překladu pro běžného čtenáře – konce se dožijí všichni
s pozemskou nadějí společně s těmi, kteří vyznávají, že budou panovat s Kristem v nebi
jako vyvolený doslovný početní ostatek z původního čísla 144 000.
V té době se objevil mezi svědky Jehovovými ovšem nebývalý úkaz. Nebeskou
naději, proti jakékoliv jejich naukové konstrukci, začalo vyznávat rok od roku více
členů. Jejich počet i nadále v roce 2017 stoupá. S úkazem se bylo třeba vyrovnat bez
ztráty členů. Bylo třeba vysvětlit rozpor v tvrzeních vedoucího sboru v minulosti
a ve vzrůstajících číslech tzv. pomazaných uveřejňovaných v jejich oficiálních
statistikách. K nebeské naději života s Kristem se dnes (2017) hlásí stále více lidí.
Pokud by začali ve vedoucím sboru tvrdit, že rozpoznali od Jehovy Boha, že je jen
jediná nebeská naděje, padly by veškeré nauky, které oddělují věřící svědky na dvě
skupiny. Byla by popřena i náboženská odlišnost svědků Jehovových. Jsou totiž jedinou
dvoutřídní náboženskou organizací. Konstrukce soudce Rutherforda budovaná od roku
1935 o dvou třídách (nebeské a pozemské naději na věčný život) by nutně musela
padnout. S ní by nastalo pravděpodobně i obrovské odpadnutí a ztráta důvěry u členů ve
vlastní organizaci. V roce 2010 následovala proto další vysvětlující úprava nauky.
„… životy pomazaných křesťanů, kteří žili v době, kdy se v roce 1914 začalo splňovat znamení,
se budou překrývat s životy jiných pomazaných, kteří uvidí začátek velkého soužení.“ 127
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Odsunuli tím brzký závěr systému věcí do blíže nespecifikované doby a nauka
o generaci se roku 2015 stala tak složitou, že ji sami svědkové Jehovovi nedokáží
zájemcům srozumitelně vysvětlit. V praxi dokonce platí, že lze odhadnout při diskuzi
s konkrétními svědky Jehovovými, jak dlouho jsou členy své organizace. Výklad
generace se totiž měnil tak často, že si mnozí nepamatují aktuálně vyučovanou nauku
organizace Strážná věž. Test znalostí jejich vlastních nauk jsem si zkusil po několika
předchozích rozhovorech s dvojicí, která nabízela literaturou u stanice metra.
Opakovaně mi nabízeli časopis Strážná věž a rozhovor. Využil jsem toho a připravil
se na rovnocennou diskuzi. Po hodinovém rozhovoru byly tak zmatení, že se zmohli,
po diskuzi na jejich téma generace, pouze na nabídku domácího studia s tím, že toto
složité téma vysvětlí příště. Ani ve dvojici mezi sebou se nedokázali domluvit, jaká
je jejich oficiální nauka o generaci. Mnozí dnešní svědkové Jehovovi nedokáží nauku
„upřesněnou“ v roce 2016 vysvětlit. Vedoucí sbor k tomu použil instruktážní
videozáznam umístěný na jejich internetových stránkách:
„Kdo v roce 1914 viděl všechna ta znamení a vyvodil z nich správný závěr, že se děje něco
neviditelného? Jenom pomazaní. Takže „tuto generaci“ tvoří pomazaní, kteří vidí znamení a mají
duchovní rozlišovací schopnost, aby došli ke správnému závěru. Jeden z těch, kdo viděli
a pochopili zmíněná znamení, byl bratr Frederick Franz. Bratr Franz se narodil v roce 1893 a dal
se pokřtít v listopadu 1913. Takže v roce 1914 jako jeden z pomazaných viděl ta znamení
a pochopil jejich význam. Byli tu i další pomazaní, kteří viděli znamení a chápali jejich význam,
Joseph Rutherford, A. H. Macmillan, W. E. Van Amburgh. Po roce 1914 byli svatým duchem
pomazáni další lidé. Patřili k nim takoví známí bratři jako Nathan Knorr, Lyman Swingle, Grant
Suiter, Milton Henschel a George Gangas. Jejich život se překrýval se životem některých
pomazaných z první skupiny. Proto tvoří druhou skupinu „generace“. Je hodně důležitá a za chvíli
se k ní vrátíme. Chtěli byste nějakou pomůcku, abyste pochopili, kdo tvoří „generaci“? Může nám
pomoct život bratra Freda W. Franze. … Aby někdo mohl patřit ke „generaci“ musel by být
pomazán před rokem 1992, tím pádem by byl současníkem někoho z první skupiny … Každý, kdo
by byl pomazán po roce 1992, by sice patřil k pomazaným, ale ne ke „generaci“. A Ježíš řekl: Tato
generace nepomine, dokud se to všechno nestane. Už vidíte, jak to souvisí s tím, že konec tohoto
systému je blízko? … Když bude někdo pomazaný v následujících letech, už nebude současníkem
pomazaných z první skupiny, protože ti už tady nejsou … I všichni současní členové vedoucího
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sboru patří ke „generaci“ a někteří z nás už nejsou nejmladší. Takže přátelé, žijeme opravdu těsně
před koncem tohoto systému. Teď to nikdo z nás nesmí vzdát.“128

Vysvětlení je z úst člena vedoucího sboru svědků Jehovových. V prezentaci
na záznamu používá vysvětlení nového chápání generace pomocí složitého grafu
a příkladu života Fredericka W. Franze, který byl jedním z prezidentů Strážné věže.
Vyučující předkládá nově upřesněnou složitou konstrukci nauky pomocí ukazovátka.
Nové výklady autorit svědků Jehovových se stávají nepřehlednými i pro samotné
členy. Je stále více zřejmé, že pokud neopustí vedení svědků Jehovových tento
manipulativní styl jednání se svými členy, tak budou veřejností oprávněně nazýváni
dále sektářskou skupinou.
Jak je možné, že současní členové nevidí chyby vlastní organizace a nemají chuť
zkoumat historii svého hnutí? Příčin je mnoho. Jsou zavaleni neustále novými,
upravovanými výklady nauk, které stíhají stěží postřehnout a naučit se je. Následně
nejsou schopni je vysvětlit případným zájemcům, kteří by je chtěli pochopit. Nestíhají
účast na všech předepsaných shromážděních, kterých mají v týdnu několik. Nezvládají
číst vlastní literaturu. Mnozí jsou znechuceni neustále se měnícími výklady, které
nemají chuť chápat, protože vědí, že se časem pravděpodobně změní. Kvůli svému
elitářskému jednání vůči okolí a nadřazenému postoji se svědků Jehovových straní
většinová společnost. Také oni sami se straní společnosti, jak jim jejich hnutí
předepisuje. Svědkové Jehovovi jsou člensky nestabilní náboženskou organizací.
Za období, v kterém získají jednoho nového člena leckdy několik dalších ztratí. V USA
byla publikována studie, z které vyplynulo, že mají svědkové Jehovovi nejmenší
schopnost trvale udržet své členy. Pouze 37% těch, kteří byli pokřtěni jako svědkové
Jehovovi, jimi také zůstali.129
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5.3.

Počty pomazaných
Od roku 1935 vyučují svědkové Jehovovi nauku o dvoutřídní vyvolenosti.

Početně malá, přesně spočítaná skupina osob, je dle jejich nauk určena k životu v nebi.
V nebi bude 144 000 vyvolených.130 Většina z nich byla vybrána mezi prvními badateli
Bible a členy jejich vlastní organizace. Zbytek Kristem vyvolených osob má jednou žít
v pozemském

ráji.

Této

skupině

říkají

Velký

zástup131

či

Jiné

ovce.132

144 000 vybraných je pojmenováno Malé stádo.133 Z nich v současné době žije na zemi
jen pouze tzv. Ostatek. Ti jednou v roce přijímají tzv. Symboly. Chléb a víno při Večeři
Páně, kterou nazývají termínem Památná slavnost. 144 000 chápou svědkové jako
přesný počet, nikoliv symbolické číslo. Velký zástup je početně neomezen.
U svědků Jehovových nastal v otázce věrouky zvláštní úkaz jdoucí proti jejich
oficiálně

hlásané

nauce

vedoucího

sboru.

Většina

žijících

členů

věří,

že budou jednou žít jako velký zástup na očištěné zemi. Jak jsem již uvedl: počet těch,
kteří budou s Kristem vládnout v nebi, je přesný počet 144 000. Dnes jich žije podle
jejich výkladu jen ostatek, který by se měl – od publikování této nauky roku 1935 –
postupně snižovat. Počet skutečně od roku 1935 klesal. V posledním desetiletí toto
číslo výrazně stoupá. Vedoucímu sboru se toto nedaří zastavit a tak je pravděpodobné,
že v brzké době provedou úpravu této nauky. Budou muset vysvětlit tento nečekaný
úkaz členům. V roce 2016 bylo 15 177 přijímajících, 2013: 13 204, 2012: 12 604,
2011: 11 824 osob. V roce 2016 bylo na světě 8,3 milionů pokřtěných svědků
Jehovových a přibližně 20 milionů jejich sympatizantů, kteří se každoročně účastní
této Památné slavnosti.134

5.4.

Změny v otázce očkování, transplantací a krevních transfúzí
Nauky týkající se zákazů očkování, transplantací a krevních tranfúzí měly dopad

na životy tisíců svědků Jehovových. Organizace Strážná věž vypracovala zákazy
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Pennsylvania, 2017.
131

41

do absurdních podrobností. Následně je během let zmírňovala, nebo i zcela zrušila.
Po mnoha těchto naukových výkladech zůstali mrtví lidé, pokud se přesně drželi daného
přesvědčení. Do dnešních dní zůstala z původních zákazů ohrožujících život v platnosti
mezi svědky Jehovovými pouze nauka o odmítání krevních transfúzí.
Každá z těchto nauk měla svůj vývoj. Za prezidenta Charlese Russella se otázka
transfúzí u badatelů Bible neřešila. Po převzetí moci se musel další prezident Rutherford
věnovat intenzivně odlišení hnutí od ostatních křesťanských proudů a odpadlých skupin.
Proto se možná objevila i unikátní nauka o odmítání krve. Nejprve zakázal Rutherford
jedení výrobků z krve v roce 1932.135 Transfúze se dostaly na řadu až po mnoha letech
v roce 1944.136 Intenzivně před transfúzemi varovali ve svých časopisech poprvé roku
1948.137 1958 již nedoporučovali různé složky krve.138 Rok 1961 přinesl úplný zákaz
používání krve členům pracujícím ve zdravotnictví. Hrozilo jim za to vyloučení
z hnutí.139 Po roce 1962 zakázali členům jednotlivé krevní složky k užívání.140
1964 následoval zákaz pro lékaře z jejich řad podávat transfúze i nečlenům
hnutí.141 Další roky se svědkové drželi tvrdé linie v odmítání krve. Zmírnili ji až v roce
1978, kdy povolili používání složek z krve hemofilikům.142 Následující 90. léta byla
dobou spekulací o přijatelných a nepřijatelných složkách krve pro svědky Jehovovy.143
Autotransfúze byla zakázána. Mimotělní oběh krve byl povolen. Začalo období žalob
pozůstalých proti svědkům Jehovovým kvůli jejich direktivně stanoveným zákazům.
Vůči veřejnosti se nově svědkové Jehovovi prezentovali tak, že nic nezakazují, že jde
vždy o rozhodnutí jednotlivců, pokud někdo odmítne krev nebo její složky. Zdánlivě
se vše uvolnilo, ale uvnitř hnutí byli členové stále intenzivně přesvědčováni o nutnosti
být pevní v odmítání krve. Kniha pro zájemce o křest u svědků Jehovových Sjednoceni
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v uctívání jediného pravého Boha přenáší odpovědnost za konečné rozhodnutí na členy.
Tato dvojaká linie pokračovala i v následujících letech.144
„ … co když lékař řekne, že během operace nebo jiného zákroku bude tvá krev vedena nějakým
zařízením vně tvého těla a pak ihned zpátky? Souhlasil bys? …. rozhodnout se nakonec musíš ty
sám.”
„Svědkové Jehovovi zastávají názor, že přijímání celé krve nebo jejích čtyř primárních
komponentů [červené krvinky, bílé krvinky, destičky, plasma], je porušením Božího zákona.
... Vzniká však otázka ohledně derivátů získaných z těchto primárních krevních komponentů.
... Na to nemůžeme odpovědět. Bible k nepodává žádné detaily, takže křesťan musí učinit své
vlastní rozhodnutí před Bohem.” 145

Pro členy se ale nic nezměnilo. Pokud svědek Jehovův přijmul transfúzi,
prohlásili představitelé, že opustil společenství svědků Jehovových sám. Zdánlivou
úpravou postoje se tak zbavili nebezpečí případných soudních žalob ze strany
pozůstalých při úmrtí svědka Jehovova. Transfúzi totiž nebyla přímo zakázána, ale
odmítl ji údajně vždy on sám na základě svého svědomí.146 Od roku 2006 se vyhýbají
jasným výrokům na téma zákazu transfúzí ve veřejně přístupných časopisech. Publikují
je pouze v interních materiálech.
„Jestliže pokřtěný věřící člen dobrovolně a bez lítosti přijme krevní transfúzi, svým vlastním
konáním dává najevo, že si už více nepřeje být jedním ze svědků Jehovových. … Tento postup
představuje procedurální změnu zavedenou v dubnu 2000 … výsledek je stejný: na tohoto
jednotlivce se již nepohlíží jako na svědka Jehovova, protože již nepřijímá a nenásleduje zásadní
princip víry.” 147
„... Svědkové Jehovovi věří, že není možné zdržovat se krve, a přitom přijímat krevní transfúze.
… A tento duchovní postoje se nezměnil. ... Předseda by se měl ujistit, že všichni členové obdrželi
tuto informaci.” 148
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Podobnými změnami prošla nauka o zákazu transplantací. Transplantace jim víra
do roku 1961 nezakazovala.149 V roce 1967 popsali představení svědků transplantace
jako kanibalismus. Bylo jim zakázáno přijímat a darovat orgány.150 Od roku 1975 učili,
že se transplantacemi šíří promiskuita a dědí špatné sklony.151 Rok 1980 přinesl úplnou
svobodu v rozhodování o přijetí či nepřijetí transplantace orgánů bez hrozby vyloučení
z organizace či jakéhokoliv dalšího postihu.152
Nejstarší naukou s razantním dopadem na život členstva byl zákaz očkování.
Rutherford jej popisoval jako ďáblovo dílo,153 kterým se přenášejí pohlavní nemoci
a děti po něm hloupnou.154 Očkování způsobuje otravu krve.155 Absurditu těchto tvrzení
svědkové opustili po nástupu Knorra do funkce prezidenta. Očkování členům poté
v časopisech dokonce doporučují. 156

5.5.

Slavení Vánoc, postoj k ostatním svátkům
Původní badatelé Bible i svědkové Jehovovi Vánoce slavili.157 Oslava Vánoc byla

i u nich považována za křesťanský svátek. Ve Strážných věžích tiskli vánoční přání
prezidenta Rutherforda spoluvěřícím.158 Pouze odmítali datum narození Ježíše
stanovené ostatními církvemi na prosinec. Tvrdili, že se narodil kolem 1. října.159
Změna v chápání této nauky nastala až v době kdy se začali vymezovat proti ostatních
křesťanským církvím. Za prezidenství soudce Rutherforda po zbavení se opozice
Russellových následovníků. Rutherford pracoval intenzivně na odbourání většiny
tradičních křesťanských nauk vyučovaných jinými církvemi. Označoval je za satanské
nauky s pohanskými kořeny. Vyhraňováním se ukazovalo hnutí svoji sílu, jedinečnost
a novotu. Tvrdili, že začali hledat původní kořeny víry prvních Ježíšových učedníků.
Během let zavrhli i kříž. Přitom jej od roku 1891 používali na hlavní straně časopisu
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Strážná věž více jak 27 let. V roce 1928 prohlásil Rutherford kříž za symbol s původem
z pohanství. Ježíš údajně zemřel na kůlu. Nechal jej odstranit poté do roku 1931
ze všech publikací.160 Pod Rutherfordovým vedením změnili roku 1931 badatelé Bible
název hnutí na svědky Jehovovi. Od té doby tvrdili, že jsou jediná pravá Boží
organizace na Zemi. Začali prohlašovat, že si je vyvolil přímo Kristus. Útočili proti
křesťanským církvím tiskem i slovem. Rušili v některých místech křesťanské
bohoslužby křikem nahrávek z gramofonů umístěných s ampliony před katolickými
kostely. Všechny církve začali svědkové popisovat jako falešné proroky, babylonskou
nevěstku a Velký Babylon ve službách Satana. Útočili proti těm, kteří je uvedli
v posměch díky připomínkám jejich minulým očekáváních, která se nesplnila. Postupně
podobným stylem odstranili svědkové slavení všech svátků, včetně Velikonoc.
Následoval odpor k vzdání cti vlajce a nepovstání při státní hymně. Jediným oficiálně
uznávaným svátkem svědků Jehovových je dnes pouze památná slavnost.

5.6.

Postoj k odpadlíkům
Postoj k odpadlíkům je specifickou naukou svědků Jehovových. Vše započalo

mírným odmítáním a dostalo se až k současnému postoji silného odporu vůči bývalým
členům jejich hnutí. Dnes praktikují absolutní stranění se, nesmí je ani pozdravit.
Zákazy komunikace s bývalými členy v historii jejich hnutí nebyly v počátcích nařízeny
direktivně. Nepodléhaly ani tvrdým sankcím jako dnes. Pouze bylo doporučováno dát
bývalým členům najevo postoj, že s jejich jednáním nesouhlasí ti, kteří zůstali uvnitř
organizace. Tato politika platila celých čtyřicet let od roku 1944.161 Situace se vyhrotila
až v roce 1980 s odchodem jednoho z nejvyšších představitelů svědků Jehovových
Raymonda Victora Franze z vedoucího sboru a následně i z hnutí svědků v roce 1984.
Vedení muselo zakročit a eliminovat další případné odchody vysoce postavených členů
hnutí. Bylo třeba potlačit názory opozice, která by mohla přinést dalekosáhlé škody
vedoucí k odchodům mnoha řadových členů. Období po roce 1984 bylo tedy dobou
vyvolávání strachu vůči každému, kdo hnutí opustil. Organizace varovala členy před
odpadlíky. Výraz odpadlík používají dodnes ve velmi negativním významu. Každý, kdo
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opustil jedinou Bohem řízenou organizaci Strážná věž, následuje Satana. Být označen
za odpadlíka znamená přerušení veškerých vazeb i přátelství s danou osobou. Bývalý
člen nemá nárok ani na pozdrav. V členech, kteří zůstávají, jsou vyvolávány fobie
z opuštění organizace a strach z kontaktu s bývalými členy. Literatura svědků
Jehovových periodicky opakuje důsledky toho, kdyby někdo opustil organizaci. Je
vyvoláván strach, protože ti, kteří se stanou odpadlíky, při poslední boží bitvě zahynou
v Armageddonu.
Negativní pohled na bývalé členy vychází hlavně ze strachu před pravdou
a prosazovaného pocitu nadřazenosti a jedinečnosti. Svědkové Jehovovi se považují
za jediné pravé Bohem vyvolené hnutí.162 Je třeba vést stále v patrnosti, že nejvyšší
autoritou je pro běžného svědka Jehovova nikoliv přímo Bůh, ale organizace Strážná
věž. Ta je považována za jediného ukazatele a hlasatele pravověrnosti a laťku
pravověrnosti

sama

nastavuje.163

Dokonce

vytváří

interní

pravidla

zákazů

a nařízení, ke kterým se běžný člen hnutí nedostane. Většina členů ani netuší,
že existuje speciální kniha určená výhradně starším sborů. Ta popisuje podrobně
návody a rady, jak řešit případy mravnostních deliktů uvnitř hnutí, jak odhalovat špatné
myšlenky členů a jakým způsobem nakládat s odpadlíky. Obsahuje rady, jak vést vnitřní
soudy nazvané právní výbory. Ty konají uvnitř sborů právě v případech řešení problémů
s mravností, vzpurností členů a případným odpadlickým myšlením.164 Člen, který není
ve shodě s organizací v mravních, osobních či naukových příkazech je exkomunikován.
Je o něm oznámeno, že opustil společenství, byla mu odňata pospolitost s hnutím.
Veřejné soudy neexistují. Po utajené schůzce starších sboru je na nejbližším
shromáždění ostatním pouze veřejně oznámeno, že již daný člověk není členem. Není
sděleno, zda byl vyloučen, nebo opustil svědky Jehovovi sám. Nikdo nemá pátrat, co se
stalo, ale pouze plně důvěřovat radě starších. Po oznámení se s danou osobou nesmí ani
pozdravit. Podrobnosti nejsou nikdy oznámeny. Jednotlivá provinění vyloučených členů
jsou staršími sboru sepsána, zaslána do pobočky v konkrétní zemi a kopie odeslány do
archivu ústředí svědků Jehovových v USA. Jejich archivy obsahují mnoho soukromých
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kompromitujících informací na tisíce bývalých členů.165 Ročně svědky Jehovovy
opouští 30–70 tisíc členů, a to z různých důvodů.166 Raymond Franz napsal velmi
emotivně o pocitech lidí opouštějících svědky Jehovovi z důvodů svědomí a naukových
nesrovnalostí ve své knize Krize svědomí:
„Jednou z nejbolestivějších zkušeností mnoha lidí, kteří se snažili o opravdové svědomí,
je uvědomění si, jak rychle mohou skončit dlouholetá přátelství, jak náhle se může ovzduší
zdánlivé lásky změnit v atmosféru chladné nedůvěry.“167

Pokud chce bývalý člen svůj důvod odchodu z hnutí vysvětlit ostatním, nedostane
k tomu příležitost. Odejitý je přirovnáván před očima ostatních na úroveň šiřitele
pornografie. Je nazván odpadlíkem a svůdcem sboru.168 V členech je systematicky
vytvářen strach z odpadlíků, ale jakékoliv možného důvodu opuštění jediné pravé
organizace. Varování před bývalými členy k nim přichází periodicky v různě dlouhých
cyklech. V opakujících se článcích hovoří o nebezpečí odpadlíků. Podezřelé je i to,
pokud si člověk čte pouze Bibli a odkládá literaturu svědků Jehovových. Mnozí
odpadlíci jsou nebezpeční údajně tím, že:
„…zpochybňují nutnost organizace, jež by řídila mysl Božího lidu. Boží duch prý může
usměrňovat jednotlivce bez nějakého ústředního, organizovaného sboru lidí, který by ji řídil.
Budou hlásat, že člověk nepotřebuje víc než číst Bibli.“169
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6.

Spor o zpovědní tajemství – české specifikum
Celosvětově od počátků svého hnutí svědkové Jehovovi prezentovali, že jsou

rovnocennými bratry a sestrami a nemají mezi sebou žádnou třídu duchovních.
Všichni jejich členové si jsou rovni.170 Tvrzení zveřejnili i v dokumentu, který
předložili Ministerstvu kultury České republiky s žádostí o svoji registraci jakožto
náboženské společnosti v roce 1993. Slova o tom, že nemají ani třídu duchovních, ani
církevní řády hlásali více jak 100 let.171 Základní dokument Náboženské společnosti
Svědkové Jehovovi prohlašoval:
„Společnost nemá třídu duchovních. V každém sboru je rada starších, která se ujímá vedení ve
sborové činnosti a vykonává pastýřskou práci.“ 172

V České republice byli zákonně registrováni 1. září 1993 a jejich představitelé
nadále několik následujících let o žádné třídě duchovních nevyučovali. Názor změnili
až o několik let později. Najednou své tvrzení zcela otočili a usilovali v České
republice oproti jiným státům, o právo na zpovědní tajemství. Podle zákona č. 3/2002
Sb. byla pro přiznání oprávnění k výkonu tohoto zvláštního práva nutná existence
duchovních v registrované církvi nebo náboženské společnosti. Zpovědní tajemství
nebo právo obdobné zpovědnímu tajemství mělo být podle litery zákona tradiční
součástí učení náboženské společnosti nejméně po dobu 50 let. U svědků Jehovových
vyvstal problém. Ve svém Základním dokumentu Náboženské společnosti Svědkové
Jehovovi sice roku 2006 tvrdili, že nemají třídu duchovních, ale o přiznání práva
na zpovědní tajemství přesto nečekaně požádali. Začali tvrdit, že splňují podmínku
danou zákonem a mají duchovenskou třídu. Přitom u nich ani dnes většinou žádný
z členů neví, že by měli jak skupinu duchovních, tak například svátost smíření
ve formě zpovědi, jak ji známe např. z tradičního římskokatolického prostředí. Trvali
na svých tvrzeních a s ministerstvem kultury jako správním orgánem vstoupili
do soudního sporu, který následně prohráli. Proti zamítavému rozhodnutí soudu podali
kasační stížnost. V kasační stížnosti se snažili opět prokázat, že v Náboženské
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společnosti svědkové Jehovovi mají členy, vystupující jako třída duchovních dle
pravidel stanovených zákonem č. 3/2002 Sb. Uvedli, že se společnost:
„práva mlčenlivosti nedomáhá pro všechny své členy …, nýbrž pouze pro poměrně malý okruh
svých členů, které lze zcela jednoznačně identifikovat.“

Soud žalobu proti ministerstvu kultury zamítl a oni zvláštní právo nezískali.
Případ trval několik dalších let projednáváním a úpravou definic ze strany svědků
Jehovových. Následovala žaloba proti rozhodnutí ministra kultury České Republiky
č. j. 4499/2003 ze dne 25. června 2003, kterým byl zamítnut rozklad proti rozhodnutí
ministerstva kultury České republiky č. j. 4499/2003 ze dne 28. února 2003, jímž bylo
rozhodnuto, že se žalobci nepřiznává oprávnění k výkonu zvláštního práva zachovávat
povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství
nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.173 Po mnohých prohrách
nečekaně svědkové Jehovovi 4. prosince 2009 změnili v České republice znění obsahu
dokumentu s názvem Základní dokument Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi.
Úprava obsahu dokumentu spočívala v tom znění, že starší sborů svědků Jehovových
jsou duchovními podle zákona č.3/2002 Sb. Chtěli se tak úpravou domoci mít právo
na zpovědní tajemství. Zároveň uvedli, že mají Celosvětový řád svědků Jehovových ve
zvláštní celodobé službě. Podle upravené verze dokumentu, měli nyní tedy církevní
řád, třídu duchovních, a uplatňovali údajně dokonce v organizaci zpovědní tajemství:
„Osobami vykonávajícími úřad duchovních ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb., v platném znění,
jsou jmenovaní starší sboru svědků Jehovových. Starší jsou povinni zachovávat v souvislosti
s výkonem svého úřadu mlčenlivost.“174

Po těchto úpravách soud rozhodl ve prospěch svědků Jehovových a požadované
právo zachovávat mlčenlivost jim bylo přiznáno rozhodnutím Ministerstva kultury
České Republiky ze dne 10. listopadu 2010 č. j. MK 29791/2010 OC.
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stížnost podána 7. 12. 2004, rozsudek ze dne 28. 2. 2006 doručen ministerstvu kultury 31. 3. 2006.
174
Základní dokument Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, s. 4, 4. prosince 2009. Archiv
ministerstva kultury České republiky. Kopie dokumentu v majetku autora bakalářské práce.
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Tajemstvím pro tisíce svědků Jehovových v České republice zůstává pouze to,
proč o toto právo představitelé svědků Jehovových usilovali právě na našem území.
Otázku si klade mnoho členů hnutí, kteří se o tomto soudním sporu dozvědí.
Nejvýstižnější variantou odpovědi několikaletého usilování v boji o toto právo, byl
článek jednoho z autorů serveru informujícího o dění v hnutí svědků Jehovových
Michala Malého:175
„Nabízí se otázka, proč NSSJ tolik usiluje o získání práva zachovávat mlčenlivost pro starší ve
sborech. V souvislosti s celosvětovým odhalováním krytí případů zneužívání dětí mezi svědky
Jehovovými je odpověď nasnadě. Pokud by měli starší svědků Jehovových přiznáno toto právo,
nejsou trestně odpovědní, jestliže se dozví, že se někdo dopustil například trestného činu
zneužívání svěřené osoby. (Nicméně pokud trestný čin pohlavního zneužívání nadále probíhá
nebo je reálné, že se připravuje, nevztahuje se ani na duchovní církví mlčenlivost, a musí jej
oznámit – Trestní zákon §167, Nepřekažení trestného činu.) Ústředí Společnosti Strážná věž
v Brooklynu shromažďuje již léta informace o pedofilech mezi svědky Jehovovými do tajné
databáze. Advokátní kancelář Love and Norris zastupující některé oběti zneužívání dosáhla
významného úspěchu, když soud v NAPA County v Kalifornii v říjnu 2006 rozhodl, že
Společnost Strážná věž má zpřístupnit státním orgánům údaje z této databáze. Zpovědní
tajemství nemůže donekonečna krýt případy zneužívání dětí v žádné církvi ani náboženské
společnosti nikde na světě. 176

Členové Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi při rozhovorech na ulici
nevědí, že jsou jejich starší považováni za třídu duchovních. Ač je jejich organizace
vždy informuje o každém významném prosazení práva týkajícího se jejich svobod.
O této několikaleté soudní bitvě týkající se práva na zpovědní tajemství členové
většinou vůbec nevědí.

175
176

Michal Malý je pseudonym jednoho ze zakladatelů informačního serveru o svědcích Jehovových.
< http://www.straznavez.cz/Zdomova/mlcenlivost.htm >. [2007-02-24].
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7.

Celosvětová krize a další vývoj
V posledních dvaceti letech zažili svědkové Jehovovi řadu krizí. Celosvětově

pokračují v drastických finančních úsporných opatřeních ve všech odvětvích své
činnosti. Zároveň intenzivně hledají nové zdroje příjmů. Hnutí zažívá značný odliv
stávajícího členstva. V následujících letech by mohla situace vyústit v radikalizaci
hnutí, nebo brzké ohlášení nového data konce světa. Ve zprávě svědků Jehovových
za rok 2016 zaznamenali pokles počtu poboček na celém světě na 89.177 Počet
dobrovolných pracovníků poboček pracujících za minimální mzdu taktéž prudce
poklesl. V Ročence svědků Jehovových 2016178 je počet dobrovolníků-betelitů 26 011
a vydané náklady na činnost zvláštních průkopníků, misionářů a cestujících dozorců
dosáhli za rok 2015 výše 236 milionů amerických dolarů. Ročenka svědků Jehovových
2017179 uvádí již pouze počet 19 818 dobrovolníků-betelitů a vynaložené prostředky
na činnost zvláštních průkopníků, misionářů a cestujících dozorců v roce 2016
poklesly na 213 milionů amerických dolarů. Zároveň se snižuje věkový průměr
dobrovolných pracovníků tiskáren a poboček.
V období 2010 až 2016 se událo v hnutí mnoho podstatných změn, které stojí za
podrobnější pohled. V daných změnách vidíme, že se organizace Strážná věž, která se
prohlašuje za jedinou pravou Boží organizaci, spíše stala dobře fungující
marketingovou firmou propagující své učení podle moderních metod distribuce
a prodeje. Jejím cílem je hlavně zisk, který stoupá jedině tehdy, pokud je spojen se
vzrůstajícím počtem členů. Do vedení svědků Jehovových se za šest let dostali věkově
mladší lidé. Jejich styl prezentace na veřejnosti doznal mnoha změn. Snaží se být
otevřenější a na okolí působit navenek jako standardní křesťanské náboženství, i když
se specifickými prvky víry.

177

Ročenka svědků Jehovových 2017, s. 177, české vydání, Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2017.
178
Ročenka svědků Jehovových 2016, s. 176, české vydání, Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2017.
179
Ročenka svědků Jehovových 2016, s. 176, české vydání, Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2017.
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Krize provázející jejich hnutí má vliv na mnoho okolních faktorů. Od roku 2004
jednali neveřejně o prodeji celého komplexu budov v Brooklynu s významnými
realitními kancelářemi. Za sto let svědkové Jehovovi ve svém bývalém sídle
v Brooklynu vybudovali gigantický podnik na tisk publikací rozesílaných odsud
až v 180 světových jazycích do celého světa. Brooklyn byl 100 let místem, kde se
rozhodovali všechna důležitá rozhodnutí svědků Jehovových. Prvním náznakem
finančních krizí a změn u svědků Jehovových byl rok 2004. Tiskárny z centra
Brooklynu nejprve přesunuli do Wallkillu 145 km od Brooklynu. V Brooklynu
postupně omezili tisk literatury na minimum, až do úplného prodeje zbývajících
tiskárenských budov.180 V červenci 2009 zakoupili pozemky o rozloze 102 hektarů
ležící 82 kilometrů od Brooklynu. Rozhodli se tam přesunout své celosvětové ústředí
sídlící od roku 1909 v Brooklynu. Na stěhování do míst „mimo civilizaci“ měla do
značné míry vliv finanční krize, která zmítá hnutím doposud. Začala aférami
týkajících se výplat odškodného za zneužívání dětí mezi svědky Jehovovými.
5. července 2013 podepsali prodejní smlouvy. 2. října 2013 prodali pět budov v centru
Brooklynu společnostem RFR a Kushner Companies. Tyto společnosti se staly
majiteli i šesté budovy, kterou si svědkové ponechali k užívání do dokončení výstavby
nového centra ve Warwicku. Podle amerických médií byl komplex těchto šesti budov
o celkové rozloze 1,2 milion metrů čtverečních prodán za 375 milionů amerických
dolarů. Výstavbu nového sídla ve Warwicku oznámili funkcionáři organizace svým
členům na internetových stránkách www.jw.org v dubnu 2014. Původní plán počítal
s dostavbou budov v červenci 2017.181 Nyní je již stavba od února 2017 dokončena.
Zároveň od roku 2009 dále svědkové prodávali mnohé lukrativní nemovitostí v centru
Brooklynu a jeho okolí, které během sta let zakoupili. Veškeré informace o finančních
tocích hnutí zůstali řadovým členům utajené. Přestože byly objekty původně
postaveny z jejich dobrovolných darů. Z prodejů inkasovali během let 2004 až 2013
podle dostupných zdrojů jenom na území USA více než 804,4 milionů dolarů.182

180

Ročenka svědků Jehovových 2005, s. 24, Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2006.
<https://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/cinnost/stavebni-projekty/stehovani-svetovehoustredi/ > [2017-02-05].
182
<http://jwsurvey.org/cedars-blog/watchtower-nets-375-million-cash-windfall-from-brooklyn-factorysale> [2017-02-05].
181
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Někteří badatelé dávali prodej budov do souvislostí s mimosoudními dohodami
spojenými s vyplacením vysokých částek obětem zneužívání dětí pedofily z řad
svědků Jehovových. Agentura Associated Press uvedla v roce 2007183, že odškodnili
16 obětí – zneužitých dětí svědky Jehovovými – mimosoudní cestou. Svědkové
dlouhá léta tyto případy před veřejností utajovali, aby nepoškodili pověst své
organizace. Zároveň odmítali poskytovat důkazy ze svých databází, kde měli některé
případy zaznamenány. 10. května 2007 zveřejnilo sdružení bývalých svědků
Jehovových z Nashvillu, působících pod názvem Mlčící jehňátka,184 materiály
s informacemi o odškodněných obětech a o praxi zatajování zneužívání dětí v řadách
svědků Jehovových. Celková výše vyplacených částek na mimosoudní vyrovnání
nebyla nikdy zveřejněna. Mezi poškozenými a advokáty zastupujícími Strážnou věž
došlo téměř vždy k neveřejné dohodě o vyplacení odškodného bez dalšího
medializování případů.185 Podle odhadů se částka přiblížila jen v několika málo
prvních případech 60 milionům amerických dolarů.186
Americkou neziskovou organizaci Mlčící jehňátka založil v roce 2000 kritický
svědek Jehovův William Bowen. Spolupracují s ním též bývalý členové ústředí
svědků Jehovových Joe a Barbara Andersonovi. Barbara byla členkou svědků
Jehovových celých 43 let. William Bowen 20 let a v posledních letech působil jako
starší sboru v Kentucky. Po založení sdružení Mlčící jehňátka byl Bowen vyloučen
z řad svědků Jehovových. Jeho svědomí mu dále nedovolovalo krýt pedofilní aféry,
o kterých se dozvídal. Ani Barbara s mužem nechtěli o situaci v organizaci mlčet,
ale spíše ji řešit. Podle oficiálního prohlášení se do roku 2016 na Mlčící jehňátka
obrátilo více než 6 tisíc lidí, kteří se stali obětmi sexuálního násilí ze strany svědků
Jehovových. Sdružení nevystupuje proti svědkům Jehovovým jako takovým. Snaží
se pouze, aby byly svědkové Jehovovi a jejich organizace Strážná věž donuceni
postupovat v případě vlastnictví informací o zneužívání dětí ve svých řadách podle

183

FRENCH, R., HOFFMAN, A., Jehovah's Witnesses Settle Abuse Cases, New Channel 5, Associated
Press, 11. května 2007, http://www.newschannel5.com/Global/story.asp?S=6499357 [2007-05-11]. Nyní
je již na internetu na této původní adrese nedostupné (k datu [2016-11-28]).
184
< http://www.silentlambs.org/ > [2017-02-05].
185
Reportáž televizní stanice NBC s českými titulky o zneužívání dětí v řadách svědků Jehovových.
<https://www.youtube.com/watch?v=sOzxB8thQUc > [2017-02-05].
186
MALÝ, M., Zneužívání dětí mezi svědky Jehovovými ukončeno mimosoudním vyrovnáním.;
http://www.straznavez.cz/Pedofil/mlciciovce_dohoda.htm [2007-11-17].
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zákona a pachatelé byli nahlašováni úřadům. Hnutí totiž desítky let tyto informace
o pedofilech ve svých řadách pouze shromažďovalo ve svých archivech. Káralo ty,
kdo zneužívali děti, ale podle svých vnitřních pravidel pouze bez dalšího nahlášení
trestních činů a pachatelů úřadům. O některých velkých případech 187 veřejnost
informovaly až zpravodajské stanice.188 Nakonec svědkové Jehovovi pod tlakem
médií museli přiznat v tiskové zprávě, že se takové případy opravdu stávají i v jejich
řadách.189 Například v případu zneužívání (z devadesátých let minulého století)
devítileté Candace Conti ze strany staršího sboru svědků Jehovových, byla společnost
Strážná věž odsouzena rozsudkem z 13. června 2012 nejvyšším soudem v Alamedě
(Kalifornia, USA) k vyplacení odškodného. Tehdy již 26leté poškozené měli vyplatit
odškodné ve výši 23,8 milionu amerických dolarů. Důvodem k tomuto rozsudku byla
tehdejší absurdní politika společnosti Strážná věž, učící, že oběť zneužití měla nejprve
zneužití oznámit starším ve sboru. Zneužité dítě mělo najít svědka, který by jeho
zneužití dosvědčil, pokud se obviněný svědek Jehovův nepřiznal. Pokud nebyl svědek
činu a viník se odmítl přiznat, případ se neměl řešit dále. Měla být informována pouze
pobočka v dané zemi o evidenci případu. Oběť a její rodiče o případu nesměli mluvit,
protože jim v opačném případě hrozilo vyloučení od svědků Jehovových
za nepodložené obvinění. Veškeré tyto případy urychlily proces změny postojů
vedoucího sboru k obětem.
Zároveň

jsou

vynakládány

prostředky

na

novější

metody

vedoucí

k efektivnímu získávání nových členů. K zastavení úbytku členstva museli změnit
nejeden zaběhlý způsob výuky stávajících členů a nových konvertitů. Dnes
již například svědkové povolují účast na interních školeních dříve nedostupných
běžným členům, ale pouze průkopníkům i dalším osobám. Nabízejí je i těm, kteří
nevyvíjí dostatečnou kazatelskou aktivitu předepsanou kvótou měsíčního počtu hodin
v kazatelské službě. Mění pravidla pro interní školení. Po celém světě upravují počty

187

Hodně medializovanými se staly v USA případy americké holčičky Candace Conti, kterou v 9. letech
opakovaně zneužil starší sboru Freemont North v Kalifornii Jonathan Kendrick, dále případ Gabriela
Kozeliskiho, služebního pomocníka, který zneužíval dvě děti ze svého sboru, a služebního pomocníka
Fredericka Cecila McLeana, který zneužil čtyři děti.
188
Viz např. < http://www.nbcnews.com/id/21917798/#.U29pKnmKDDc. > [2013-01-12].
189
Tisková zpráva Svědkům Jehovovým záleží na obětech v případech zneužívání dětí. 21. listopad 2007;
Kancelář pro veřejné informace svědků Jehovových.
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shromáždění, která spojují a tím se šetří členům čas. Z domácího neformálního
prostředí jsou směrovány pod dohled starších i menší shromáždění do sálů Království.
V říjnu 2010 byl přejmenován školící program pro členy vedený jako dvouměsíční
kurz služebního vzdělávání na Biblickou školu pro svobodné bratry. Následně
v červenci 2011 byl otevřen stejný kurz i pro manželské páry pod názvem Biblická
škola pro manželské páry. V Biblické škole Strážné věže Gilead, která má školit
misionáře, je od října 2011 stanovena nově povinnost účasti pouze manželským párům
ovládajícím perfektně anglický jazyk. V Pattersonu (USA) se od roku 2011 konají
dvakrát ročně kurzy podporující kazatelskou činnost Škola pro členy výborů odboček
a jejich manželky a Škola pro cestující dozorce a jejich manželky. Cíl mají jediný.
Většina svědků Jehovových v současné době žije v chudších zemích, kde nejsou tak
výrazné finanční možnosti výběru

velkých dobrovolných darů. Organizace

to vyrovnává zvýšeným interním školením členů, které ji téměř nic nestojí, (pouze
vynaložené náklady na provoz vlastních prostor). Zároveň se snižují kapacity tisku
literatury a publikační činnost se přesouvá na internet. Od listopadu 2011 zavedli
svědkové novou metodu v kazatelské službě. Opouštějí postupně styl častých
opakovaných návštěv formou zvonění u bytů. Tato metoda byla již několik desítek let
neefektivní. Organizace členům pořídila pojízdné stojany s literaturu. Přímo ze
stojanů ji nabízejí zájemcům na veřejných místech. Tato metoda je hojně využívána
od roku 2013 i svědky Jehovovými v České republice.

7.1.

Mocný nástroj propagace – literatura svědků Jehovových
Tištěné

publikace

svědků

Jehovových

jsou

silným

propagandistickým

nástrojem. Manipulativním obsahem se snaží ovlivňovat tisíce nových potenciálních
následovníků. Otázkou ovšem zůstává, jaký mají reálný vliv na myšlení lidí v době
všeobecné dostupnosti internetu a možnosti ověření si informací z nezávislých zdrojů.
Porovnáme-li jen to, kolik literatury musí organizace vytisknout, s tím, kolik nových
členů je získáno, tak zjistíme, že je jejich systém dost neefektivní. Jen rok 2015 byl
rekordem svědků Jehovových v produkci vydání jejich Bible Překladu nového světa.
K 31. srpnu 2015 byl předklad dostupný v 129 jazykových mutacích. Do 31. prosince
2015 vytiskli již přes 184 milionů kusů této Bible. Jen za rok 2015 vyprodukovali ze
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všech svých tiskáren celkem podle vlastních údajů 4,5 miliardy kusů vlastních
publikací.190 Nových členů ovšem získali svědkové v porovnání s roční produkcí
vlastní literatury ve stejném období relativně málo (260 273).191

7.2.

Snížení počtu poboček na celém světě
Důkazem Božího požehnání svědkům Jehovovým, bylo tvrzení, že je Jehova

podporuje v jejich stavitelském činnosti. Každým rokem svědkové otevírali po celém
světě nové komplexy poboček, tiskáren a sálů Království. Chlubili se ve statistikách
nárůstem majetku. S nabýváním majetku ovšem vznikaly i vedlejší náklady, které
neměly

vždy

rentabilní

návratnost.

Právě

zmiňovaná

krize

způsobila

i v této oblasti obrat v zavádění úsporných opatření. Do konce roku 2012 sloučili
po celém světě 30 menších poboček. Úsporné opatření dopadlo v roce 2012 i na české
vedení svědků Jehovových. Jejich pobočka byla přesunuta pod rozhodovací
pravomoci slovenské pobočky. Následně v loňském roce 2016 přestali jako sídlo své
české pobočky používat adresu Bryksova 939, Praha 9, Černý Most a oficiálně
změnili místo pobočky a korespondenční sídlo na Prahu 5 Stodůlky, Armády 1306/2b,
kde mají svůj sjezdový sál. 192 Původní pobočka na Černém Mostě byla prodána v roce
2017 do soukromých rukou.193 Snižování nákladů v oblasti financí se dotklo i jejich
vydávané literatury. Od ledna 2006 se stal jejich časopis Probuďte se! (dříve
čtrnáctideník) měsíčníkem. Následně od února 2007 změnili obsah a intenzitu
vydávání časopisu Strážná věž. Členům se to snažil vysvětlit vedoucí sbor v dopise
z 9. února 2007.194 Posléze snížili počet 32 stran u časopisu Probuďte se! na 16. Totéž
udělali s časopisem Strážná věž, který také již nevychází každých 14 dní, ale měsíčně.

190

Strážná věž – studijní vydání květen 2016, s. 12, české vydání, Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania, 2016.
191
Ročenka svědků Jehovových 2016, s. 176, české vydání, Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 2016.
200
Informace z rejstříku náboženských společností Ministerstva kultury České republiky z 6. února 2017,
<http://www3.mkcr.cz/cns_internet/CNS/detail_cns.aspx?id_subj=1027&str_zpet=Seznam_cns.asx >
[2017-12-06].
193
Současnými majiteli celého panelového domu, kde sídlila pobočka svědků Jehovových, jsou manželé
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Strážná věž má od ledna 2008 nově jedno neveřejné vydání, které je distribuováno
pouze členům v nízkých nákladech. Vydání k 1. dni v měsíci je určeno pro veřejnost.
Studijní vydání vycházející k 15. dni v měsíci není tedy nabízeno široké veřejnosti,
ale je určeno pouze členům. Místo knih v pevné vazbě na křídovém papíře svědkové
zavedli tisk literatury v paperbacku s méně kvalitním tiskem. Minimalizovali
ve své literatuře přetisk fotografií světových agentur, za které museli platit autorská
práva. Začali používat vlastní zdrojové fotografie nepodléhající autorským právům
a licencím. V roce 2011 spustili intenzivní kampaň na internetu, před kterým
donedávna varovali. Veškeré mutace internetových stránek různých organizací
patřících svědkům Jehovových a společnosti Strážná věž sjednotili pod doménu
www.jw.org. Zde publikují jednotný obsah ve stovkách jazyků. V současnosti najdeme
na stránkách články v 300 jazycích.195 Obsah časopisů se také změnil. Veškeré interní
informace o dění v organizaci nezveřejňují dostupně na internetu. Informace o dění
v organizaci Strážná věž publikují výhradně v dopisech sborům. Jejich publikace lze
stahovat online ve verzích pdf, rtf a epub pro čtečky knih a poslouchat v různých
zvukových formátech. Tím si také usnadnili možnost online změny obsahu své
literatury. Pokud změní nějakou nauku, pravděpodobně ve starších číslech na internetu
následně změní zpětně i v daných publikacích online obsah upraveného textu do
původního článku. Nepřímo to potvrzuje věta, kterou umístili na stránky www.jw.org,
která upozorňuje čtenáře, že:
„Některé tištěné publikace nemusí obsahovat stejně aktuální text jako jejich elektronické
verze.“

Pokud by si členové ukládali pouze tištěná vydání, byly by rozdíly snadno
dohledatelné. Na celém světě totiž svědkové vydávali doposud reprinty původních
starých vydání svých časopisů ve formě vázaného kompletního ročníku v jedné knize.
Tyto výtisky však nebyly mnohokráte obsahově totožné s původními jednotlivými
vydáními. Dávali si práci s tím, že do reprintů textů v původních vydáních dělali
zásahy tak, aby vyhovovali jejich novým naukovým změnám. Může se stát, že člen
bude mít doma historické tištěné vydání Strážné věže, ale obsahově bude mít
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internetové číslo aktuálně jiný text, upraven podle jejich současného učení. V roce
1988 věřili, že konec světa (závěr systému věcí) přijde „v našem 20. století.“196
Následně nechali na výukové CD Watchtower library vylisovat text s obsahovou
úpravou „v naší době.“ Běžný svědek Jehovův nemá tedy možnost poté objektivně
zhodnotit a zkoumat historii vlastního hnutí. Podobných zásahů do původní literatury
s cílem změnit obsah, lze uvést mnoho.197 Cílem je upravit nepříjemné informace
a vymazat je z myslí členů a tím i z vlastní historie organizace svědků Jehovových.
Sice publikují moderně vlastní publikace na internetu, ale snižováním, nebo úplným
odbouráním tištěné literatury předejdou případnému srovnávání a nalezení rozporů.
Online literaturu lze změnit během několika minut, původní tištěné materiály svědčí
o chybách i několik staletí. Také proto aktivně podporují v posledních letech velmi
pokrokově i práci s tablety, různými aplikacemi vyvíjenými pro potřeby svědků
Jehovových a počítačovými programy. Od 7. října 2013 je dostupná ke stažení pro
mobilní zařízení a knižní čtečky aplikace JW Library obsahující aktualizovanou verzi
anglických vydání literatury svědků Jehovových. Tato aplikace obsahuje již jejich
nejnovější revizi Bible z roku 2013 Svaté Písmo – Překlad nového světa v anglickém
jazyce. Dokonce výslovně tvrdí, že jde o nejkvalitnější překlad Bible.
„Na výročním shromáždění Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, jež se
konalo začátkem tohoto služebního roku, zveřejnil Výbor pro překlad Bible nového světa
revidované anglické vydání nejkvalitnějšího překladu Bible, jaký má lidstvo k dispozici.“198

7.3.

Další zdroje získávání financí od členů
Finanční krize vedla hnutí v roce 2013 k tomu, že od 8. července 2013 zavedlo

na svých webových stránkách www.jw.org možnost přispívat na jejich činnost
dokonce platební kartou, a to bez omezení výše platby. Dary platební kartou lze
provádět již v několika zemích. Postupně chtějí svědkové dary kartou zavést
ve většině zemí, jak sdělují na svých stránkách. V letech 2014–2015 se společnost
Strážná věž rozhodla snížit počty míst pro své sjezdy. Honosné haly, které zakoupila
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Zjevení, jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo!, s. 246 angl., 1988, porovnej Zjevení, jeho slavné
vyvrcholení se přiblížilo!, s. 246 angl., 2006.
198
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v minulosti, nebo je vystavěla z finančních darů, po většinu roku generovaly pouze
náklady. Proto svědkové zvětšili oblasti pro dojezd členů na místa konání sjezdů. Na
mnoha místech dokonce haly prodávají přes realitní kanceláře. Náklady snižují též
pomocí prodeje málo využívaných budov (sálů Království). Dotklo se to již i České
republiky a ostatních kdysi misijně produktivních zemí, kde měli svědkové
v předchozích letech vzrůst v počtu nových členech.
Ve Švédsku v roce 2007 z finančních důvodů prodali svoji sjezdovou halu,
kterou několik let předtím zakoupili a nákladně zrekonstruovali z dobrovolných darů
členů. Následně dokonce v roce 2009, proti veškerým tvrzením svědků Jehovových
o jejich finanční soběstačnosti, požádali švédskou vládu o státní příspěvky na svoji
činnost. Šlo o ojedinělý pokus svědků dostat peněžní podporu od státu na provoz
vlastní náboženské organizace. Švédská vláda 17. června 2009 žádost svědků
Jehovových na poskytnutí státních dotací zamítla. V odůvodnění je uvedeno, že dle
zákona o podpoře náboženských společností může být státní dotace poskytnuta pouze
těm církvím, které „pomáhají udržovat a posilovat základní hodnoty, na kterých stojí
společnost.“ Tyto požadavky tedy společnost Strážná věž nesplňovala. Případ by se
nestal mediálně zajímavým, kdyby se svědkové Jehovovi proti rozhodnutí vlády
neodvolali.199 V roce 1995 bylo ve Švédsku 25 000 svědků Jehovových, v roce 2014
jich bylo již o 12% méně (počet členů činil 22 344).200 Úspěch slaví svědkové
Jehovovi v posledním desetiletí pouze v rozvojových a chudších či nestabilních
zemích. Všude jinde zaznamenávají pozvolný úbytek členstva. V rozvojových zemích
ovšem musí vynakládat vedlejší náklady na získání nových členů. Bojují zde
s náboženskou nenávistí, pověrami a v prvé řadě s chudobou nových členů
a negramotností. V mnoha státech během posledních 20 let jejich rozvoj umožnily
kompromisy, které činili při spolupráci se státními úředníky na hraně poctivosti vůči
svým vlastním naukovým prohlášením.

199
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8.

Závěr
Jak se bude učení svědků Jehovových vyvíjet dál, nedokáže odhadnout nikdo ze

znalců jejich hnutí. Pravděpodobně nás čeká v nejbližší době další úprava pojmu
generace a další nové světlo, kterým se budou snažit vysvětlit vzrůstající počty členů,
kteří se hlásí k nebeské naději. Chronologie používaná svědky Jehovovými je taktéž
neudržitelná. S dobou, jak postupují historické výzkumy a nálezy časem dojde k tomu,
že budou muset vlastní chronologii opustit. Digitalizace spojená s volným vstupem do
knihoven, státních a úředních archivů a umisťování dat do veřejných elektronických
databází jim bude čím dál více zabraňovat falšování vlastních dějin a údajů
ze své historické literatury. Povědomí řadových členů o organizaci Strážná věž
se postupně zvyšuje. Vedoucí sbor svědků Jehovových bude asi časem nucen k mnoha
historickým událostem z jejich vlastní minulosti zaujmout nové stanovisko.
Organizaci pravděpodobně nečekají ani žádné nové vrcholné vzrůsty v počtech členů.
Jejich roční celosvětový vzrůst nepřesáhne podle mého odhadu v následujících deseti
letech 3%.201 Se svými postoji výlučností a oddělování se od ostatních křesťanských
církví a propagací své jedinečnosti se svědkové nedokáží etablovat mezi standardními
církevními strukturami. Jejich učení postupně přestane přitahovat nové zájemce. Stát
se nově pokřtěným svědkem Jehovovým v západní Evropě je v dnešní době spíše
otázkou rodinné posloupnosti a předávání víry mezi rodiči a dětmi, než výsledkem
horlivé kazatelské činnosti. Doba konce minulého století přinesla svědkům
Jehovovým nový start ve střední a východní Evropě s pádem železné opony.
S rozvojem demokracie a citlivosti veřejnosti na svobody a práva jednotlivce nastane
úpadek, z kterého se budou těžko vzpamatovávat. Členstvo, které roste hlavně
v rozvojových a chudších zemích nepřinese dostatečné finance. Svědkové budou
nuceni dále prodávat budovy po celém světě, aby pokryli ztráty na tisk a distribuci
miliard výtisků svých časopisů. Svědkové Jehovovi dnes nemají co nabídnout ani
členům etablovaných církví. Ty se zaměřují na budování kvality víry svých členů,
jejich výchovu a vzdělání v biblických vědách dnes lépe a intenzivněji než samotní
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Průměrný odhad založený na počtech posledních dvaceti let celosvětové činnosti svědků Jehovových
uveřejňovaných v Ročenkách svědků Jehovových.
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svědkové. Mnozí ze svědků Jehovových naopak budou nalézat v ostatních
křesťanských církvích opravdovost spojenou s živou vírou založenou na vztahu
k Bohu bez podmínek a příkazů.
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