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Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Slovo bylo bohem.
Žádný člověk nikdy neviděl Boha; jediný zplozený bůh, který je
v Otcově náručí, ten jej vysvětlil.
Jan 8:58
Ježíš jim řekl: Vpravdě, vpravdě vám říkám: Dříve než Abraham
začal existovat, byl jsem já.
Jan 10:38 Ale jestliže je činím, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům,
abyste poznali a nadále věděli, že Otec je ve spojení se mnou a já
jsem ve spojení s Otcem.
Jan 14:14 Jestliže mne poprosíte o cokoli v mém jménu, chci to udělat.
Řím 10:13 Vždyť každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.
Filip 2:6
Který, ačkoli existoval v Boží podobě, neuvažoval o tom, že by
něco uchvátil, totiž aby byl rovný Bohu. 7 Ne, ale zřekl se sám
sebe, přijal podobu otroka a stal se podobným lidem.
Kol 1:15-20 On je obrazem neviditelného Boha, prvorozeným všeho stvoření,
16 protože jeho prostřednictvím byly stvořeny všechny [jiné] věci
v nebesích a na zemi, věci viditelné a věci neviditelné, ať již jsou to
trůny nebo panství nebo vlády nebo autority. Všechny [jiné] věci
byly stvořeny skrze něho a pro něho. 17 Je také přede všemi
[jinými] věcmi, a jeho prostřednictvím byly všechny [jiné] věci
uvedeny v existenci, 18 a je hlavou těla, sboru. Je počátkem,
prvorozeným z mrtvých, aby se stal tím, kdo je ve všem první
19 protože [Bůh] uznal za dobré, aby v něm přebývala všechna
plnost 20 a aby skrze něho opět smířil se sebou všechny [jiné] věci,
ať již jsou to věci na zemi nebo věci na nebesích, tím, že způsobil
pokoj prostřednictvím krve, [kterou prolil] na mučednickém kůlu.
Heb 1:8-9 Ale o Synovi: Bůh je po celou věčnost tvým trůnem a žezlo tvého
království je žezlo přímosti. 9 Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl
jsi bezzákonnost. Proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem jásání
víc než tvé společníky.
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I. ÚVOD
Velmi dobøe znám uèení Svìdkù Jehovových, protoe jsem osobnì nìkolik
let proila v této organizaci a vysvìtlovala jsem dalím lidem, co uèí Spoleènost
Stráná vì. Sama jsem nìkolik let pouívala Pøeklad nového svìta Svatých
Písem . Dnes s odstupem èasu mohu díky Boí milosti vidìt, jak se jejich
pøeklad Bible stal ideologickým nástrojem, který má ètenáøùm pomoci pochopit
a pøijmout poselství Svìdkù Jehovových bez výhrad a pochybností. Místo toho,
aby se stal pomocí na cestì k duchovnímu pokroku, jak to tvrdí v pøedmluvì
pøekladatelský výbor, zavádí ètenáøe na dùleitých místech, zejména o Kristovì
boství, na scestí. U apotol Pavel varoval v Galatským 1, 7: Jiné evangelium
ovem není; jsou jen nìkteøí lidé, kteøí vás zneklidòují a chtìjí evangelium Kristovo
obrátit v pravý opak.
Jako køesanka se cítím povinna zastat se pravého evangelia a vydat
svìdectví o svém Spasiteli, Jeíi Kristu. Proto jsem si vybrala toto, mnì blízké
téma, a ve své práci chci poukázat na nìkolik zásadních zavádìjících pasáí
v Pøekladu nového svìta Køesanských øeckých písem, které jsou v rozporu
s køesanskou christologií.
Práci jsem rozdìlila na 9 oddílù  písmena A a CH. Kadý oddíl se skládá
ze 3 èástí  I, pøeklady, II, rozbor textu a komentáø, III, zhodnocení. V závìru
práce pøináím obecné hodnocení pøekladu NS a komentuji teologii christologie,
kterou uèí Svìdkové Jehovovi. Nakonec pøipojuji seznam pouité literatury.
Jak vznikal Pøeklad nového svìta?
Pøeklad nového svìta Køesanských øeckých písem se poprvé objevil 2. 8.
1950 na mezinárodním sjezdu na Yankee stadiónì v New Yorku. První vydání
v angliètinì vylo v nákladu 480 000 výtiskù, druhé vydání bylo revidováno
a publikováno s malými úpravami 1. 5. 1951. Pøeklad nového svìta Hebrejských
písem vycházel postupnì v letech 1953  1960 v 5 svazcích, kompletnì vyel
v jedné knize roku 1961. V r. 1991 byl zèásti nebo zcela pøeloen do 10 jiných
jazykù; celkový rozíøený náklad èinil pøes 39 miliónù výtiskù. V èetinì poprvé
vyel v r. 1991 na mezinárodním sjezdu na Strahovì v Praze, kde ho vichni
Svìdkové Jehovovi dostali jako dar a pøijali s velkým aplausem. Svìdkové
Jehovovi odloili své Bible kralické a Ekumenické pøeklady, které mìli do té
doby, a zaèali hromadnì i v naí zemi pouívat a roziøovat NS.
Nikdo vlastnì neví, kdo stojí za anonymním pøekladatelským výborem,
protoe jejich jména nebyla nikdy oficiálnì zveøejnìna. Údajnì proto, e tito
lidé nechtìjí hledat svou slávu. Ve skuteènosti se vak nabízí daleko pøízemnìjí
dùvody: nikdo si nemùe ovìøit kvalifikaci pøekladatelù a není ádná konkrétní
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osoba, která by nesla za pøeklad odpovìdnost. Bývalý Svìdek Jehovùv William
Cetnar, který pracoval v letech 1950  1958 v ústøedí SJ v Brooklynu v USA,
píe: Z mého pozorování N. H. Knorr, F. W. Franz, A. D. Shroeder, G. D.
Gangas a M. Henschel se spoleènì setkávali na tìchto pøekladatelských
schùzkách. Kromì viceprezidenta Franze (a jeho vzdìlání bylo omezené) nikdo
ze èlenù výboru nemìl adekvátní vzdìlání nebo døívìjí zkuenosti ve funkci
jako biblický kritický pøekladatel. (We Left JWs a Non-prophet organization
str. 74)

Pouité zkratky:
NS
EP
KB
LXX
Ø
SJ

Pøeklad nového svìta Svatých písem
Ekumenický pøeklad
Kralická bible
Septuaginta
Greek  English New Testament
Svìdkové Jehovovi
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II. HLAVNÍ ÈÁST
A) Jan 1:1
I. Pøeklady:
NS: Na poèátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Slovo bylo bohem.
EP: Na poèátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha , to Slovo bylo Bùh.
KB: Na poèátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bùh.
Ø: En arch hn o logoV, kai o logoV hn proV ton qeon, kai qeoV hn o logoV.
II. Rozbor textu a komentáø:
kai qeoV hn o logoV
Substantivum qeoV (Bùh) je v poslední èásti biblického textu bez urèitého èlenu o.
+Podobnì je tomu vak i na jiných místech, kde se jednoznaènì píe o Bohu
Otci, ani by substantivum qeoV bylo oznaèeno urèitým èlenem o:
Mk 12,27
ouk estin qeoV nekrwn - není Bohem mrtvých
L 20,38
qeoV de ouk estin nekrwn - pøece není Bohem mrtvých
J 8,54
on umeiV legete oti qeoV hmwn estin - o nìm vy øíkáte, e je to vá
Bùh
Fp 2,13
qeoV gar estin o energwn en umin  nebo je to Bùh, který ve vás
pùsobí
d 11,16
dio ouk epaiscunetai autouV o qeoV qeoV epikaleisqai autwn - proto
sám Bùh se nestydí nazývat se jejich Bohem
+Nebo se vyskytuje v téme kontextu dvakrát, jednou s urèitým èlenem o a
podruhé bez nìho:
J 3,2
rabbi, oidamen oti apo qeou elhluqaV didaskaloV ean mh h o
qeoV met¢ autou  Mistøe, víme, e jsi uèitel, který pøiel od Boha
není-li Bùh s ním
J 13,3
kai oti apo qeou exhlqen kai proV ton qeon upagei - a e od Boha
vyel a k Bohu odchází
Ø 1,21
dioti gnonteV ton qeon ouc qeon wV edoxasan - poznali Boha, ale
nevzdali mu èest jako Bohu
1 Te 1,9
kai pwV epestreyate proV ton qeon apo twn eidwlwn douleuein
qew zwnti kai alhqinw - a jak jste se obrátili od model k Bohu,
abyste slouili Bohu ivému a skuteènému
1 Pe 4,11 ei tiV lalei, wV logia qeou wV ex iscuoV hn corhgei o qeoV - kdo
káe, a zvìstuje slovo Boí
a to èiní ze síly, kterou dává Bùh
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V øecké gramatice není neurèitý èlen, jak je tomu napøíklad v angliètinì
(a, an). Øeètina pouívá pouze urèitý èlen o (v angliètinì the), ale jak vidíme
z výe uvedených pøíkladù, v novozákonních spisech neplatí, e pokud urèitý
èlen chybí, musíme chápat substantivum obecnì, ve smyslu nìjaký z rùzných
moných. Absence urèitého èlenu pøed slovem qeoV rozhodnì neznamená, e
máme tento pojem chápat jako nìjaký bùh, odliný od Vemohoucího Boha,
Hospodina. Ve skuteènosti pøijmout názor, e Jeí Kristus je nií, mení bùh,
je v radikálním rozporu s monoteistickým køesansko-judaistickým uèením. Bible
jasnì tvrdí o Hospodinu:
 jsem jedinì já, jiný bùh vedle mì není. Dt 32,39
Já jsem Hospodin a jiného u není, mimo mne ádného Boha není. Iz 45,5
Je-li Jeí Kristus BÙH, musí být buï pravý nebo falený. Ale dìlat z Krista
meního pravého boha je proklamací polyteismu.
Kdyby chtìl apotol Jan touto gramatickou vazbou pouze øíci, e Logos je
boský (v adjektivním smyslu), jak tvrdí dále svìdkové Jehovovi, mohl pøímo
pouít øeckého adjektiva -qeioV , které se vyskytuje v NZ ve 3 pøípadech:
Sk 17, 29 to qeion einai omoion - bostvo se podobá nìèemu
2 Pe 1,3
thV qeiaV dunamewV autou - jeho boská moc
2 Pe 1,4
ina dia toutwn genhsqe qeiaV koinwnoi fusewV  abyste se tak
stali úèastnými boské pøirozenosti
+ Následující pøíklady dokazují, e Jeí Kristus je pøímo oznaèen jako ten
pravý Bùh  jasnì specifikován urèitým èlenem  o qeoV:
J 20,28
o kurioV mou kai o qeoV mou - Mùj Pán a mùj Bùh!
Mt 1, 23
to onoma autou Emmanouhl meq¢ hmwn o qeoV  dají mu jméno
Immanuel Bùh s námi
d 1,8
proV de ton uion. o qronoV sou o qeoV  o synovi vak: Tvùj trùn,
Boe
III. Zhodnocení:
Svìdkové Jehovovi tvrdí ve své publikaci Mìl bys vìøit v trojici?: Vyaduje
tedy kontext u Jana 1:1 neurèitý èlen? Ano, protoe celá Bible dosvìdèuje, e
Jeí není vemohoucí Bùh. Nazývat Jehovu Boha vemohoucím by mìlo
pramalý význam, kdyby neexistovali jiní, kteøí se také nazývají bohové, ale
mají nií nebo podøízené postavení. (str. 28)
Tato spekulace vychází z jejich pøedpojaté teologie, která striktnì odmítá
Kristovo boství. Svým pøekrouceným pøekladem dávají ètenáøi vlastní výklad
textu, který hrubì pøehlíí závané gramatické argumenty. Degradovali Jeíe
Krista na niího boha, a tak sami ze sebe uèinili polyteisty. Celý kontext
Janova evangelia vak jasnì ukazuje na boství Jeíe Krista, a tím odmítá
jakékoli gnostické spekulace o niím bohu  je uctíván (9,38), dává vìèný
ivot (10,28), je totoný s Hospodinem (12,39-41x Iz 6,8-10).
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B) Jan 1:18
I, Pøeklady:
NS: ádný èlovìk nikdy nevidìl Boha, jediný zplozený bùh, který je v Otcovì náruèí,
ten jej vysvìtlil.
EP: Boha nikdy nikdo nevidìl, jednorozený Syn (pozn. jednorozený Bùh), který
je v náruèí Otcovì, nám o nìm øekl.
KB: Boha ádný nikdy nevidìl, jednorozený ten Syn, který jest v lùnu Otce,
on vypravil.
Ø: Qeon oudeiV ewraken pwpote .monogenh qeoV o wn ton kolpon tou patroV
ekeinoV exhghsato.
II, Rozbor textu a komentáø:
a) monogenhV qeoV - jednorozený Bùh
Tato obdoba je doloena nejlepími øeckými manuscripty (napø. Codex
Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Ephraemi, Codex Regius), vèetnì
Bodmerova papyru a nìkterých raných verzí (koptické a syrské). Potvrzují ji
nìkteøí z raných církevních otcù jako napø. Ireneus, Clement Alexandrijský,
Origen.
Toto znìní textu doloeno daleko vìrohodnìji ne druhá verze.
b) monogenhV uioV - jednorozený Syn
Tato obdoba pochází z pozdìjí doby, nachází se ve starých latinských a
syrských textech, také v Codexu Alexandrinus. Je známá raným církevním
otcùm jako napø. Athanasius, Clement, Hippolytus.
c) význam slova  monogenhV
Toto slovo se vyskytuje v Novém zákonì celkem 9x.
Luká: 3x
7,12 (naimská vdova) jediný syn matky  monogenhV uioV th mhtpi autou
8,42 (Jairova dcera) jedinou dceru  qugathr monogenhV
9,38 (posedlý chlapec) jediné dítì  monogenhV moi
idùm: 1x
11,17 (Abrahám o Izákovi) jediného syna  ton monogenh
Jan: 5x
1,14 doxan wV monogenouV para patroV  slávu, jakou má od Otce
jednorozený Syn
1,18 monogenhV uioV  jednorozený Syn
3,16 ton monogenh  jediného Syna
3,18 tou monogenouV uiou tou qeou  jednorozeného Syna Boího
1. J 4, 9 ton monogenh  jediného Syna
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+ Výklad slova monogenés podle Svìdkù Jehovových:
Take ivot Jeíe, jednozplozeného Syna, mìl svùj poèátek. A vemohoucí
Bùh mùe být právem nayván jeho zploditelem, èili Otcem, ve stejném smyslu,
v jakém zplodil syna pozemský otec, napøíklad Abraham. (Hebrejcùm 11:17)
Kdy tedy Bible mluví o Bohu jako o Otci Jeíe, myslí tím, co øíká  e jsou
dva samostatní jedinci. Bùh je starí. Jeí je mladí  vìkem, postavením,
mocí i poznáním. (Mìl bys vìøit v trojici?, str. 16)
Zásadnì pouívají pro pøeklad tohoto termínu spojení jediný zplozený.
+ Biblický pohled na slovo monogenés:
Podle The Complete Word Study Dictionary  NT toto slovo znamená
jedineèný, jediný svého druhu, jediný. Pokud se vztahuje na lidské vztahy
v rodinì, znamená jeden jediný (syn, dcera), v pøípadì Abraháma a Izáka ale
nese význam jedineèný v postavení (jako vyvolené dítì, nositel poehnání podle
Boího zaslíbení v Gen 22, 18).
Toto slovo pouité v souvislosti s Jeíem popisuje vztah Jeíe k Bohu
Otci, pøedstavuje Jeíe jako toho jedineèného, jediného (mónos) svého druhu
(génos) .
Popisuje synovství, které Kristus vlastní, ale ne proces, kterým by se takový
vztah uskuteèòoval. Kristus je Boí Syn svým postavením, jen On je takový a
nikdo jiný.
Nazývá Boha Otcem po svém (J 5,18), nikdy nemluví o Otci jako o spoleèném
Otci svém a vìøících (J 20,17). Nikdy není nazván teknon qeou (dítì Boí), jako
jsou nazýváni vìøící (J 1,12, 1. J 3,1,2).
III, Zhodnocení
Jeí Kristus je jedineèný Bùh nade vemi (Ø 9,5), vìèný, nikdy nestvoøený
Boí Syn, jeho pùvod je odpradávna, ode dnù vìèných (Mi 5,2), proívá unikátní
pøízeò a poehnání od svého Otce (i 1, 4.5).
Pokud Svìdkové Jehovovi chtìjí srovnávat vztah Jeíe Krista a jeho Otce
se vztahem lidského otce a syna a na tomto základì odvozovat, e je tedy
stvoøen, pak ale stejnì pragmaticky musí nutnì pøijmout mylenku, e Jeí
musí mít i nebeskou matku. Co je naprosto heretický závìr.
Chápání Krista jako stvoøené bytosti vak není novým uèením, ale moderní
formou arianismu, který byl u v raných dobách odmítnut církevními otci r. 325
na koncilu v Nicaei.
Svìdkové Jehovovi si pro svùj pøeklad biblického textu J1,18 sice vybrali
pøedlohu øeckého textu monogenhV qeoV, ale stejnì jako u J 1,1 ignorují boství
Jeíe Krista a degradují ho na niího boha, jinou stvoøenou bytost.

6

C) Jan 8:58
I. Pøeklady:
NS: Jeí jim øekl: Vpravdì, vpravdì vám øíkám: Døíve ne Abraham zaèal
existovat, byl jsem já.
NS:
before Abraham came into existence, I have been. (angl.)
EP: Jeí jim odpovìdìl: Amen, amen, pravím vám, døíve ne se Abraham
narodil, já jsem.
KB: Øekl jim Jeí: Amen, amen pravím vám: Prvé neli Abraham byl, já jsem.
Ø: eipen autoiV IhsouV. amhn amhn legw umin, prin Abpaam genesqai egw eimi.
II. Rozbor textu a komentáø
egw eimi
a) Výklad podle Svìdkù Jehovových
Výraz u Jana 8:58 je docela jiný ne ten, který je pouit ve 2. Mojíovì
3:14. Jeí je nepouil jako jméno nebo titul, ale jako zpùsob vysvìtlení své
pøedlidské existence
Jeíova pøirozená odpovìï byla øíci pravdu o svém
vìku. Proto jim tedy oznámil, e byl naivu, ne se narodil Abraham. (Mìl bys
vìøit v trojici? (str. 26)
b) Biblický pohled na text:
Sloveso eimi je v1. os. sg. ind. préz. V øecké gramatice neexistuje perfektní
tvar slovesa být, take anglický pøeklad I have been je naprosto nesprávný
a vykonstruovaný. Jediný legitimní pøeklad tohoto spojení je já jsem.
Jeí pouil termín já jsem, aby se tak identifikoval s Bohem Jahve, který
se pøedstavil Mojíi v Ex 3,14 jako JSEM, KTERÝ JSEM. V Septuagintì:
Egw eimi o wn.  identické s J 8, 58.
+ Dalí pøíklady pouití termínu ego eimi:
J 8, 24:
Jestlie neuvìøíte, e já to jsem, zemøete ve svých høíích.
... mh pisteushte oti egw eimi.
J 8, 28 :
Teprve a vyvýíte Syna èlovìka, poznáte, e já jsem to a e sám
od sebe neèiním nic
gwsesqe oti egw eimi.
J 18, 5.6.8: (na otázku: Koho hledáte?) Odpovìdìli mu: Jeíe Nazaretského.
Øekl jim: To jsem já.
Jakmile jim øekl to jsem já (egw eimi),
couvli a padli na zem. Jeí odpovìdìl: Øekl jsem vám, e jsem
to já. (egw eimi )
J 4, 26; 6, 35.48.51; 8, 12; 10, 7.1.14; 11, 25; 14, 6; 15,1.5
Kdy Jeí pouívá u Jana spojení ego eimi, má tento výraz mimoøádný
teologický význam, Jeí Kristus je identický se Vemohoucím Bohem. Proto

7

vojáci, kteøí pøili zatknout Jeíe couvli a padli na kolena, kdy jim Jeí øekl,
kdo je.
Jméno JSEM, KTERÝ JSEM vyjadøuje mylenku, e Jahve vdy existoval,
nebyl nikdy zrozen, nikdy nezemøe, je vìèný.  Bùh vemohoucí, ten, který
byl a který jest a který pøichází. (Zj 4, 8b) Bùh aktivnì manifestuje svou existenci,
je dynamický, zapojen do ivota svého lidu.
Je zøejmé, e Jeí v tomto kontextu u J 8,58 nepouívá ego eimi jako
odkaz na svùj vìk, ale na svou identitu. On je ten, který vìènì existuje sám od
sebe, bez poèátku, je starí ne Abrahám. Ale to není primární sporná otázka.
Tady Jeí reaguje na znepokojení idù, kteøí chtìjí vìdìt, KDO je.
J 8, 25:
Øekli mu: Kdo jsi ty? Jeí jim odpovìdìl: Co vám od zaèátku
øíkám.
J 8, 53:
Co ze sebe dìlá?
Nakonec ho ve v.59 zaèínají kamenovat, protoe jeho jasnou proklamaci
o jeho boství povaují za vrcholné rouhání. (Lv 24, 16) Pouhý fakt, e je starí
ne Abraham by nebyl legálním dùvodem ke kamenování.
Podobnì i u Marka 14, 61-64: Opìt se ho veleknìz zeptal: Jsi ty Mesiá,
Syn Poehnaného? Jeí øekl: Já jsem.
Tu veleknìz roztrhl svá roucha
a øekl: Naè jetì potøebujeme svìdky? Slyeli jste rouhání. ... Oni pak vichni
rozhodli, e je hoden smrti.
III. Zhodnocení:
U Jana 13,19 je psáno, Jeí øekl svým uèedníkù vìci pøedem,  abyste
potom, a se to stane, uvìøili, e já jsem to. (oti egw eimi)
Jedinì Bùh Jahve zná budoucnost pøedem, take Kristovi uèedníci potom
v budoucnosti, a se Jeho pøedpovìdi naplní, poznají, e jejich Mistr Jeí
Kristus je totoný s JSEM, KTERÝ JSEM, Bohem Jahve.
Svìdkové Jehovovi zámìrnì pøekroutili toto místo Písma, navzdory tomu,
e proti nim mluví pádné biblické a gramatické dùvody. Odmítají boství Krista,
pøestoe je z Písma naprosto jasné, e Jahve a Jeí Kristus jsou identiètí:
Iz 48, 12:
(Hospodin) Já, já jsem ten první, já jsem ten poslední.
LXX:
egw eimi prwtoV kai egw eimi eiV ton aiwna 
Zj 1, 17
(Jeí) Já jsem první i poslední,
egw eimi prwtoV kai escatoV
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D) Jan 10:38
I. Pøeklady:
NS:
abyste poznali a nadále vìdìli, e Otec je ve spojení se mnou a já jsem
ve spojení s Otcem.
EP:
abyste jednou provdy pochopili, e Otec je ve mnì a já v Otci.
KB:
abyste poznali a vìøili, e Otec ve mnì jest a já v nìm.
Ø:
ina gnwte kai ginwskhte oti en emoi o pathr kagw en tw patri.
II. Rozbor textu a komentáø:
Kontext textu naznaèuje, co chtìl Jeí øíci tím, e Otec je v nìm a on je v Otci:
10, 30
Já a Otec jsme jedno.
10, 33
Nechceme tì kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi èlovìk a tvrdí, e jsi Bùh.
10, 36
jak mùete obviòovat mne, kterého Otec posvìtil a poslal do
svìta, e se rouhám, protoe jsem øekl: Jsem Boí Syn?
Svìdkové Jehovovi tvrdí, e Jeí tady mluví pouze o jednotì mylení a zámìru,
nikoli vak o jednotì podstaty. Pøedloku en pøekládají výrazem ve spojení,
èím rozmìlòují biblické uèení o boství Jeíe Krista. To je vak jejich interpretace, kterou pøidávají do textu nìco, co tam není.
Øecko-èeský slovník k Novému zákonu, Souèek poskytuje následující
monosti pøekladu pøedloky en:
(pøedl. s dativem) v, ve (nìèem, nìkom). Nìkdy se pouívá ve významu
eiV = do. Do èetiny nutno podle okolností pøekládat také: mezi, u skrze a pod.,
nìkdy také instrumentálem bez pøedloky.
Jeí tady vak tvrdí mnohem více, ne e má pouze se svým Otcem
jednotu mysli a stejný cíl. Je jedno s Otcem ve smyslu podstaty, a idé tomu
také tak porozumìli, protoe se ho chystali kamenovat za rouhání  identifikoval
se s Bohem. Za pouhé vyznání, e je v mylenkové jednotì s Otcem, by ho
nekamenovali, vdy si to o sobì idé mysleli také. Jeíovy skutky zjevují
tuto jednotu podstaty, jsou toti spoleènými skutky Otce a Syna, ze stejného
zdroje moci. Jsou to zázraèné skutky, které mùe èinit pouze Bùh. Vìøte tìm
skutkùm, abyste jednou provdy pochopili, e Otec je ve mnì a já v Otci, øíká
jim Jeí.
Podobnì pøekládají Svìdkové Jehovovi dalí texty:
J 14, 10:
Nevìøí, e jsem ve spojení s Otcem a Otec ve spojení se mnou?
J 17, 21:
aby vichni byli jedno, právì jako ty, Otèe, jsi ve spojení se mnou
a já ve spojení s tebou, aby také oni byli ve spojení s námi, ...
+ Svìdkové Jehovovi argumentují tím, e Jeí slovem jedno (øecky hen)
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v tomto textu u J 17, 21.22 ukazuje na stejnou jednotu, která je mezi Otcem
a Synem a která má být mezi nimi (Otcem a Synem) a uèedníky. Proto u J 10, 33
interpretují význam slova jedno (hen) stejnì -jednotu smýlení a zámìru. Ale!
a) Pouití slova jedno u J 17, 21 neurèuje jeho význam u J 10, 30. Zabýváme
se tu dvìma odlinými kontexty. U Jana 17 se Jeí modlí za uèedníky, aby
v tomto rozdìleném svìtì byli sjednocení, nepodléhali tendenci se tìpit kvùli
rùzným otázkám. Modlí se za jejich jednotu. Kdeto u Jana 10 hovoøí o identické
jednotì Syna a Otce.
b, Pokud chtìjí Svìdkové Jehovovi pøesto tvrdit, e jednota, kterou sdílí
Kristus se svým Otcem je identická s jednotou, kterou sdílí vìøící s Kristem,
potom by vak vichni vìøící museli sami o sobì øící i následující:
J 14, 9
Kdo vidí mne, vidí Otce.
J 5, 19
Co èiní Otec, stejnì èiní i jeho Syn.
J 5, 23
Kdo nemá v úctì Syna, nemá v úctì ani Otce, který ho poslal.
J 16, 15
Vecko, co má Otec, jest mé.
III. Zhodnocení:
Jednota, kterou má mezi sebou Otec a Boí Syn je unikátní, s nièím nesrovnatelná, protoe Jeí Kristus je Bùh. Svìdkové Jehovovi se snaí za kadou
cenu po svém interpretovat jasná pøímá Kristova prohláení, kde se ztotoòuje
se svým Otcem. I kdy je jediný pøípustný pøeklad Otec je ve mnì a já v Otci,
pouívají zavádìjící terminologii, která komunikuje odlinou mylenku oproti
pùvodnímu textu.

E) Jan 14:14
I. Pøeklady:
NS: Jestlie poprosíte o cokoli v mém jménu, chci to udìlat.
EP: Budete-li mne o nìco prosit ve jménu mém, já to uèiním.
KB: Budete-li zaè prositi ve jménu mém, já uèiním.
Ø: ean ti aithshte me en tw onomati mou egw poihsw.
II, Rozbor textu a komentáø:
Verze textu s osobním zájmenem mne je podpoøena nejranìjími manuscripty
(vèetnì Bodmerova papyru z konce 2. st.), Codexu Sinaiticus a Codexu Vaticanus.
Druhá verze bez zájmene mne se napøíklad vyskytuje v Codexu Alexandrinus.
V Písmu nacházíme nìkolik modlitebních vzorù:
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a) modlitba je adresovaná Jeíi a on ji vyslyí
J14, 14 Budete-li mne o nìco prosit ve jménu mém, já to uèiním.
b) modlitba je adresovaná Otci a On ji vyplní v Jeíovì jménu
J 15, 16 A Otec vám dá, oè byste ho prosili v mém jménu.
c) modlitba je vyslyena Bohem bez pouití Jeíova jména
1. J 3, 21 Máme svobodný pøístup k Bohu, oè bychom ho ádali, dostáváme
od nìho, protoe zachováváme jeho pøikázání.
d) není doslovnì zmínìno, komu je modlitba adresována, ani kdo ji naplní,
ale z následujícího kontextu je zøejmé, e to je Otec
J 15, 7 Proste, oè chcete, a stane se vám.
III. Zhodnocení:
Pøeklad Svìdkù Jehovových neuvádí tuto monou verzi s osobním zájmenem
mne, modlit se k Jeíi je pro SJ nepøípustné, heretické. Modlí se pouze
k Jehovovi, kterého uznávají jako Boha, nikoli vak Jeíe Krista, který je pro
nì pouze stvoøenou, Bohu podøízenou bytostí. V Bibli vak máme jasný pøíklad
modlitby k Jeíi:
Sk 7, 59
Kdy tìpána kamenovali, on se modlil: Pane Jeíi, pøijmi mého
ducha!
Svìdkové Jehovovi sice uívají ve svých modlitbách formuli ve jménu Jeíe
Krista, ale se svým postojem ke Kristu je to stejnì jen formální dodatek.

F) Øímanùm 10:13
I. Pøeklady:
NS: Vdy kadý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachránìn.
EP: kadý, kdo vzývá jméno Pánì, bude spasen.
KB: Kadý zajisté, kdokoli vzýval by jméno Pánì, spasen bude.
Ø: paV gar oV an epikaleshtai to onoma kuriou swqhsetai
LXX:kai estai paV, oV an epikaleshtai to onoma kuriou swqhsetai (Jl 3,5)
II. Rozbor textu a komentáø:
Apotol Pavel cituje ze Septuaginty z Joele 3, 5 (EP): Avak kadý, kdo vzývá
Hospodinovo jméno, se zachrání.
Kontext Ø 10,13 ukazuje, kdo je Pán, jeho jméno máme vzývat:
9,33
Hle, kladu na Siónu kámen úrazu a skálu pohorení, ale kdo v nìho
vìøí, nebude zahanben.

11

10, 9-11 Vyzná-li svými ústy Jeíe jako Pána a uvìøí-li ve svém srdci,
e ho Bùh vzkøísil z mrtvých, bude spasen. ...nebo Písmo praví: ´Kdo v nìho
vìøí, nebude zahanben.´
Je tu øeèeno, e máme vzývat jméno Jeíe Krista - co odpovídá
novozákonímu vyznání:
Sk 4,11.12 Jeí je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli... není pod
nebem jiného jména, zjeveného lidem, jím bychom mohli být spaseni.
1. K 1,2 povolaným svatým, spolu se vemi, kteøí vzývají jméno naeho
Pána Jeíe Krista
Pøekladatelé NS vkládají do Nového zákona jméno Jehova na místa, kde si
myslí, e text hovoøí o Otci. Celkem se tam vyskytuje 237x. Navzdory tomu,
e je to v rozporu s tisíci øeckých manuscriptù (nìkteré z nich se datují od
2.st.). Nový zákon vdy pouívá slov Pán (øecky kurioV ) a Bùh (øecky qeoV)
, nikdy Jehova - dokonce ani v citacích ze Starého zákona. Svìdkové Jehovovi
vìøí, e jsou jedinými pravými následovníky Boha, protoe jako jediná skupina
nazývá Boha jeho pravým  jménem Jehova.
Samotné pouívání jména Jehova není pøedmìtem kritiky (a na nìkteré
pøipomínky ohlednì doplnìných samohlásek do tetragrammatonu JHVH - v
hebrejtinì je jméno zapsáno tìmito 4 souhláskami bez samohláskových znakù).
Ale heretichý je zpùsob, jakým toto jméno pouívají ve své interprataci a teologii.
Hlavní dùvod, proè NS v Ø 10,13 pøekládá slovo Pán jako Jehova je
zámìr ukázat ètenáøi, e Jeí a Jahve nejsou totoní. Chce se za kadou
cenu v tomto biblickém textu vyhnout jasné identifikaci Jeíe jako Boha.
+Na jakém základì tedy SJ ospravedlòují tuto praxi?
Svou teorii postavilli na argumentu, e se nael manuscript LXX, na kterém
je druhá polovina Deuteronomia - nazvaný Papyrus Fouad 266, datovaný do 2.
- 1. st. pø. Kr. Tento manuscript pouívá tetragrammaton JHVH namísto forem
Kyrios a Theos. Z toho dále odvozují, e originální manuscript LXX, který byl
napsán ve 3. - 2. st. pø. Kr., také musel mít tetragrammaton na místì výrazù
Kyrios a Theos. Dále imlikují, e e pozdìjí opisovaèi LXX svévolnì nahradili
za tetragrammaton Kyrios a Theos. Take Jeí a jeho uèedníci vlastnì museli
mít kopie LXX s tetragrammatonem a pouívat ho v pùvodním øeckém textu.
Pozdìjí opisovaèi ho opìt nahradili termíny Kyrios a Theos.
+ Co na to øíci?
a, Samotný fakt, e jeden raný fragment LXX vyjímeènì pouívá
tetragrammaton nedokazuje, e celý pùvodní text LXX následoval tuto praxi.
Tento fragment mohl jednodue pøedstavovat jeden typ textu LXX. Jestlie byl
exlusivnì pouíván v originálních manuscriptech, jak si potom máme vysvìtlit
jeho úplné vymizení z textù LXX od 4. a 5. st.?
b, I kdyby pùvodnì LXX pouívala tetragrammaton, nedává nám to ádné
zmocnìní k tomu, abychom si svévolnì zahrávali s textem Nového zákona a
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pøekládali místa s výrazy Kyrios èi Theos ohlednì Boha jako JHVH - co se v
ádném Novém zákonì nevyskytuje, dokonce ani tehdy, jsou -li citovány pasáe
ze Starého zákona
III, Zhodnocení:
Apotol Pavel zvìstoval zjevenou pravdu o Jeíi - Bùh JHVH, kterého
idé znali jako nebeského Otce, je kurioV - Jeí Kristus. V nìm má celý
svìt pøístup ke spasení, pokud v nìj uvìøí. Celý kontext Øímanùm 10 ukazuje,
e se jedná o Jeíe Krista.
Argumenty Svìdkù Jehovových jsou velmi zavádìjící a svým pøekladem Ø
10,13 zamlují pravdu o Kristovì boství.

G, Filipským 2:6,7
I, Pøeklady:
NS: ...který, aèkoli existoval v Boí podobì, neuvaoval o tom, e by nìco
uchvátil, toti aby byl rovný Bohu. Ne, zøekl se sám sebe, pøijal podobu otroka
a stal se podobným lidem.
EP: Zpùsobem bytí byl roven Bohu, a pøece na své rovnosti nelpìl, nýbr
sám sebe zmaøil, vzal na sebe zpùsob sluebníka, stal se jedním z lidí. A v
podobì èlovìka se poníil
KB: Který jsa v zpùsobu Boím, nepoloil sobì toho za loupe rovný býti
Bohu. Ale samého sebe zmaøil, zpùsob sluebníka pøijav, podobný lidem uèinìn.
Ø: oV en morjh qeou uparcwn ouc arpagmon hghsato to einai isa qew,
alla eauton ekenwsen morjn doulou labwn, en omoiwmati anqrwpwn
genomenoV. kai schmati eureqeiV wV anqropoV
II, Rozbor textu a komentáø:
A, Názor Svìdkù Jehovových:
Kdy si pøeèteme øecký text Filipanùm 2:6 objektivnì, zdaleka neøíká, e
Jeí pokládal za vhodné být roven Bohu, ale ukazuje pravý opak, e to Jeí
nepokládal za vhodné. ... Jeí, který ´drel Boha za vyího neli sama sebe´,
by se nikdy ´nesápal po rovnosti s Bohem´, ale místo toho poníil samého,
uèinìn jsa posluným a k smrti.
To pøece není øeè o nìjaké èásti vemohoucího Boha. Je to øeè o Jeíi
Kristu, který zde dokonale ztìlesòoval Pavlovu mylenku - toti dùleitost pokory
a poslunosti vùèi nadøazenému stvoøiteli Jehovovi Bohu. (Mìl bys vìøi v trojici?
str. 25, 26)
B, Biblický pohled:
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+ morjh - forma , podoba, vnitøní realita nebo substance
Pøedpokládá objektivní realitu. Nikdo nemùe být ve formì Boha, pokud
není Bohem. Není to vnìjí podoba, ale vnitøní ivot, který vyzaøuje Boí existenci,
Boí podstatu.
+ uparcwn - part. préz. akt.  jsa, existující
Nese mylenku pokraèující existence jako Bùh, je tím, èím byl pøedtím, je
Bohem stále. Vìèná nekoneèná podstata Boha vzala na sebe tìlo (J 1, 1.14).
+ hghsato - 3. os. sg. ind. aor. dep. sl.  povaovat, mínit, míti za to, pokládat
Kristus nelpìl na své rovnosti s Otcem, nemìl za nic tuto rovnost  ve
smyslu e si ji nechtìl udret, kdy sestoupil na zem jako èlovìk se svými
omezeními.
+ einai - inf. préz. akt. - být
+ isa - adverb. - rovný, stejný, naprosto rovnocený, rovnocený v mnoství,
velikosti, kvalitì, dùstojnosti
Kristus byl rovný Bohu ve smyslu vlastnictví Boí pøirozenosti.
V dalích souvislostech:
L 6, 34 Vdy i høíníci pùjèují høíníkùm, aby to zase dostali nazpátek.
...ina apolabwsin ta isa.
Zj 21, 16 Jeho délka, íøka i výka jsou stejné.
...to mhkoV kai to platoV kai to uyoV authV isa estin.
+ arpagmon- loupe, koøist (akt. smysl)
cena získaná loupeí (pas. smysl)
Rozdílné interpretace:
a, nìco, co ji bylo uchváceno
Jeí pøed inkarnací ji vlastnil rovnost s Bohem, ale rozhodl se, e se jí
nebude dret
b, nìco, co má být uchváceno
Jeí nemìl potøebu ukoøistit rovnost s Bohem, protoe ji ji mìl
Vzhledem k celému kontextu, e ji existoval v Boí podobì, nemohla být
rovnost s Bohem vìcí budoucnosti.
Jeí nepouil svou rovnost s Bohem, aby získal moc, nadvládu, slávu,
dominantní autoritu.
+ ekenwsen - 3. os. sg. ind. aor. akt. - vyprázdnit, uèinit nìco nièím
Jeí sám sebe zmaøil, pokoøil se (V.8). Nevyprázdnil se ze svého boství,
vìènì byl, je a bude Bohem, manifestujícím své boské atributy. Pavlovo tvrzení,
e sebe Kristus inkarnací zmaøil zahrnuje tyto vìci:
- vzdal se své pøedinkarnaèní slávy, aby il uprostøed smrtelných lidí, aby
se k nim mohl pøiblíit, a pøece o ni nikdy nepøiel (viz Mt 17 promìnìní na
hoøe).
- boské atributy, jejich uívání dobrovolnì omezil, aby il mezi lidmi a s
jejich omezeními tady na zemi pøidlinì od roku 4 pø. Kr. do roku 29 po Kr. .
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Nìkdy si vybral, e své atributy nepouije, jindy je pouil - v zázraèných èinech
(vevìdoucnost J 2, 24, vudypøítomnost J 1, 48, vemohoucnost J 11). Nikdy
vak nepouil své atributy k tomu, aby si ulehèil svùj lidský ivot, nikdy nezávisle
na vùli svého Otce, vdy pod vedením Otce a Ducha (L 4,14, J 5, 19). Nikdy
vak na zemi nebyl v ádném smyslu mení ne Bùh.
-v pokoøe vzal na sebe formu, podobu, stejnost lidí (en omoiwmati anqrwpwn
), zpùsob, formu sluebníka, otroka (morchn doulou). Tato plná lidskost
zahrnovala bolest, zármutek, omezení, pøesto jeho lidská podstata byla v
porovnání s jinými lidmi odliná, byl bezhøíný. Termín otrok, sluebník
zdùrazòuje jeho pokorný postoj.
Inkarnace zahrnovala získání lidských atributù a neznamenala vzdání se
boských vlastností. Inkarnací se nestal ménì Bohem, ne jím byl pøedtím, ale
stal se èlovìkem. Nyní byl Bùh minus nìkteré elementy svého boství, ale Bùh
plus o vechno, co uèinil, kdy na sebe vzal lidství. Nyní se jako èlovìk uèil, co
to je cítit se jako èlovìk.  (Reasoninig from the Scripture with the Jehovah´s
Witnesses str. 151)
III, Zhodnocení:
Svìdkové Jehovovi svým pøekladem a interpretací Fil 2, 6.7 zatemòují
mylenku, e Jeí v podobì Boha existující byl, je a bude - to je vìèná,
nepøeruitelná skuteènost o Kristu, který je tée boské podstaty jako jeho
Otec. Místo toho obrací pozornost spíe na spekulaci, e nikdy nepøemýlel o
své ambici jako podøízené Boí stvoøení uchvátit Boí postavení. U vak na
základì jejich axiomu tento výklad nedává smysl, protoe Boí stvoøení se
nikdy nemùe vyrovnat Vemohoucímu Bohu , a je tedy zbyteèné soupeøit s
Bohem a vzhlíet tak vysoko, kdy cena je nedosaitelná.
Skuteèný význam textu vak oslavuje Krista jako Vemohoucího Boha,
který v se pokoøe poníil, nechtìl si uchovat své vyvýené postavení, rozhodl
se sníit na úroveò høíných lidí, dobrovolnì vzít na sebe lidská omezení, ani
by vak ztratil svou boskou pøirozenost.
To je zøejmé z celého kontextu Pavlových slov (2: 1-5) - lekce o køesanské
pokoøe, ne o nadvládì jednoho nad druhým. Jako Kristus není nií ne Bùh,
ale jsou rovnocenní, tak tomu má být i mezi køesany navzájem - vichni jsou si
rovni, ale mají si v pokoøe slouit a dávat si pøednost, nelpìt na svých právech
a postavení, ale sníit se pro blaho druhých.
H, Koloským 1:15-20
I, Pøeklady:
NS: On je obrazem neviditelného Boha, prvorozeným veho stvoøení, protoe
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jeho prostøednictvím byly stvoøeny vechny [jiné] vìci v nebesích a na zemi,
vìci viditelné a vìci neviditelné,a ji jsou to trùny nebo panství nebo vlády
nebo autority. Vechny [jiné] vìci byly stvoøeny skrze nìho a pro nìho. Je také
pøede vemi [jinými] vìcmi, a jeho prostøednictvím byly vechny [jiné] vìci
uvedeny v existenci, a je hlavou tìla, sboru. Je poèátkem, prvorozeným z
mrtvých, aby se stal tím, kdo je ve vem první, protoe [Bùh] uznal za dobré,
aby v nìm pøebývala vechna plnost a aby skrze nìho opìt smíøil se sebou
vechny [jiné] vìci, a ji jsou to vìci na zemi nebo vìci na nebesích, tím, e
zpùsobil pokoj prostøednictvím krve, [kterou prolil] na muèednickém kùlu.
EP: On je obraz Boha neviditelného, prvorozený veho stvoøení, nebo v
nìm bylo stvoøeno vechno na nebi i na zemi - svìt viditelný i svìt neviditelný;
jak nebeské trùny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a vechno je stvoøeno
skrze nìho a pro nìho. On pøedchází vechno, vechno v nìm spoèívá, on jest
hlavou tìla - toti církve. On je poèátek, prvorozený z mrtvých - take je to on,
jen má prvenství ve vem. Plnost sama se rozhodla v nìm pøebývat, aby
skrze nìho a v nìm bylo smíøeno vechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích
- protoe smíøení pøinesla jeho obì na køíi.
KB: Který jest obraz Boha neviditelného, prvorozený veho stvoøení. Nebo
skrze nìho stvoøeny jsou vecky vìci, které jsou na nebi i na zemi, viditelné
i neviditelné, buïto trùnové neb panstva, buïto kníatstva neb mocnosti; vecko
skrze nìho a pro nìho stvoøeno jest. A on jest pøede vím, a vecko jím stojí.
A on jest hlava tìla církve, který jest poèátek a prvorozený z mrtvých, aby
tak on ve vem prvotnost drel. Ponìvad se zalíbilo Otci, aby v nìm vecka
plnost pøebývala. A skrze nìho aby smíøil s sebou vecko, v pokoj uvodì skrze
krev køíe jeho, skrze nìj, pravím, buïto ty vìci, které jsou na zemi, buï ty,
které jsou na nebi.
Ø: oV estin eikwn tou qeou aoratou, prwtotokoV pashn ktisewV, oti en
autw ektisqh ta panta en toiV ouranoiV kai epi thV ghV, ta orata kai ta aorata,
eite qronoi eite kuriothteV eite arcai eite exousiai. ta panta di autou kai
auton ektistai. kai autoV estin pro pantwn kai ta panta en autw sunesthken,
kai autoV estin h kejalh tou swmatoV thV ekklhsiaV. oV estin arch,
prwtotokoV ek twn nekrwn, ina genhtai en pasin autoV prwteuwn, oti en autw
eudokhsen pan to plhrwma katoikhsai kai di¢autou apokatallaxai ta panta
eiV auton, eirhnopoihsaV dia tou aimatoV tou staurou autou,
(di¢autou) eite ta epi thV ghV eite ta en toiV ouranoiV.
II, Rozbor textu a komentáø:
+ Význam slov prótotokos (prvorozený) a arché (poèátek) podle Svìdkù
Jehovových:
 ...Jeí byl ve své pøedlidské existenci stvoøená duchovní bytost, stejnì
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jako byli duchovními bytostmi stvoøenými bohem andìlé. Ani andìlé ani Jeí
pøed svým stvoøením neexistovali. Jeí byl ve své pøedlidské existenci
prvorozený veho stvoøení. (Kolosanùm 1:15, EP) Byl poèátek tvorstva
Boího. (Zjevení 3:14, Sýkorùv katolický pøeklad) Poèátek (øecky arché) nelze
správnì vykládat, jako by znamenal, e Jeí byl ´zahajovatel´ Boího tvorstva.
... Ano, Jeí byl stvoøen Bohem jako poèátek Boích neviditelných stvoøení.
(Mìl bys vìøit v trojici? str. 14)
+ Biblický pohled na slova prótotokos a arché:
Neteologické pouití: u L 2,7 I porodila svého prvorozeného syna... (pouze
oznaèení pro první dítì).
Teologický význam ohlednì Krista:
Ø 8, 29 ...aby pøijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha
bratøími. (pøedstavuje Krista jako toho, který má prvenství v této skupinì).
Zj 1,5 a od Jeíe Krista, vìrného svìdka, prvorozeného z mrtvých... (byl
první v dùleitosti - unikátní vzkøíení, má svrchovanou autoritu nad smrtí, nikoli
vak v poøadí vzøíených)
Kdyby chtìl Pavel sdìlit, e je Kristus první stvoøený tvor, pouil by slova
prwtoktistoV - co znamená první stvoøený, ale on pouil slova prwtotokoV
-co znamená prvorozený v tom smyslu, e Kristus má prioritní postavení a
svrchovanosti nade vím stvoøením, protoe je jeho Stvoøitel (J 1, 3; i 1,
2.10). Jeí nemùe být zároveò stvoøením a Stvoøitelem, v. 16 píe: ...pro
nìho bylo vechno stvoøeno.
Slovo arché podle The Complete Word Study Dictionary - New Testament
znamená: objektivnì první efekt, první stvoøenou vìc nebo subjektivnì první
pøíèinu, zdroj stvoøení ve vztahu k vesmíru nebo stvoøení.
Zj 3, 14 Toto praví ten, jeho jméno jest Amen, svìdek vìrný a pravý,
poèátek stvoøení Boího (h arch thV ktisewV tou qeou). Øecký text tohoto vere
má daleko od tvrzení, e Kristus byl stvoøen Bohem, protoe je tu pouit genitivní
tvar tou qeou - stvoøení Boha nebo Boí, ale ne upo qeou - stvoøení od Boha
nebo Bohem. Tento text identifikuje Krista jako první pøíèinu nebo zdroj stvoøení,
ale ne první subjekt stvoøení. Jeí je arché -pùvodce a vládce nade vím. To
koresponduje s tím, e je Alfa a Omega, poèátek (arché) i konec (Zj 1,8; 21, 6;
22, 13), a pokud tyto texty oznaèují Boha, v jakém smyslu je tedy poèátek
(arché)? Rozhodnì na jako první stvoøená vìc.
Témìø vdy se v Novém zákonì arché, ve spojení s osobou, pouívá ve
smyslu vládce urèitého druhu:
L 20, 20... aby jej pøistihli pøi výroku, pro nìj by ho mohli vydat vladaøovì
(arché) moci a soudu.
Juda 6 Také andìly, kteøí si nezachovali své vzneené postavení (archén)
V kontextu komentovaného textu z Koloským se dále vyskytuje archai v
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plurálu 3x :
1,16 vlády; 2,10 mocností; 2,15 mocnost.
V Kol 1,17 je psáno, e on pøedchází vechno. Sloveso estin (je) se
nachází v pøítomném èase, co se zdá, e indikuje vìènou, nekoneènou
existenci. Pavel dále pokraèuje vechno v nìm spoèívá. Athanasius, raný
církevní otec (296-373) komentuje tuto skuteènost tak, e jeho moc je nade
vemi vìcmi, vude, nic není ponecháno prázdnotì bez jeho pøítomnosti, je
dárcem a udrovatelem ivota, drí vesmír pohromadì, øídí vìci podle své vùle
a potìení, co pùsobí dokonalou jednotu pøírody a harmonickou vládu zákona.
(Reasoning from the Scripture with the Jehovah´s Witnesses str. 80)
Pavel znovu ve v. 18 podtrhuje unikátní Kristovo postavení jako svrchovaného
vládce - ...take je to on, jen má prvenství ve vem (en pasin autoV prwteuwn).
On je Stvoøitel, a proto si zaslouí prvenství.
+ Jeí jako Stvoøitel:
Kol 1, 16 ...v nìm (en autw) bylo stvoøeno vechno (ta panta) na nebi i na
zemi ... a vechno je stvoøeno skrze nìho (di¢autou) a pro nìho (eiV auton).
Tento text je dvakrát doslovnì aplikován na Boha Hospodina:
Ø 11, 26 Vdy z nìho a skrze nìho a pro nìho je vecko.
i 2, 10 ...Bùh, pro nìho je ve a skrze nìho je ve, ...
Ve bylo stvoøeno v nìm, protoe stvoøení povstalo jeho osobou a mocí.
On je jeho prvotní pøíèinou, jeho pùvodním zdrojem a duchovní lokalitou.
Svìdkové Jehovovi chtìjí ukázat, e Jeí hrál pouze druhotnou roli ve
stvoøení jako Jehovùv partner po jeho boku, protoe v Novém zákonì je pøece
øeèeno, e Bùh uèinil svìt skrze (øecky dia) Krista.
Je pravdou, e øecká pøedloka dia (skrze) se nìkolikrát pouívá na Kristovu
roli jako Stvoøitele vesmíru (J1, 3; 1. K 8, 6), ale Nový zákon také tvrdí, e svìt
povstal skrze Boha Ø 11, 36) a specificky skrze Otce (i 2, 10). Pøedloka dia
se nedá sama o sobì povaovat za oznaèení sekundární, nií role. Je také
dùleité poukázat na biblické uèení, e jenom Bùh je Stvoøitel: Iz 44, 24 Já
jsem Hospodin, já konám vechno:sám nebesa roztahuji, pøeklenul jsem zemi.
Kdo byl se mnou? Jestlie je tedy sám Hospodin Stvoøitel, pak musí být s
Kristem identiètí.
Vechny vìci byly stvoøeny pro Krista ve smyslu, e On je ten koneèný
dùvod, proè existují. Jsou tu proto, aby slouily jeho vùli a pøináely mu slávu.
+plhrwma - plnost
Tento termín se nachází 17x v Novém zákonì, ale jsou pouze 4 místa,
jejich význam je paralelní s touto pasáí:
Ef 1, 23 (církev), která je jeho tìlem, plností toho, jen pøivádí k naplnìní
vechno, co jest.
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Ef 3, 19 poznat Kristovu lásku, která pøesahuje kadé poznání, a dát se
prostoupit ví plností Boí.
Ef 4, 13 a bychom vichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Boího, a
tak dorostli zralého lidství, mìøeno mírou Kristovy plnosti.
Kol 2, 9 V nìm je pøece vtìlena vechna plnost boství.
Kalvín chápal Pavlovo pouití slova plnost jako plnost spravedlnosti,
moudrosti, moci a kadého poehnání.
Jiní interpretují výraz jako plnost milosti, celé charismatické bohatství Boha.
Nejblií výklad vak je plnost jako odkaz na boství Kristovo - Bùh v
celé své plnosti, úplná Boí bytost, celek boské moci a atributù. Podobné
vyjádøení vidíme v Kol 2, 9. Je dùleité, e Pavel øíká, e vechna plnost
pøebývá v Kristu. Pavel prohlauje, e Jeí není pouze jedna z boských
bytostí. On je Prostøedníkem mezi Bohem a svìtem, a vechny atributy a aktivity
Boí jsou umístìny v nìm, ne pouze jejich èást. (The Expositor´s Bible
Commentary str. 185, 186)
+ Spekulace v NS:
Svìdkové Jehovovi v celé pasái Kol 1, 15-20 pøidali do svého pøekladu 5x
slovo jiné v hranatých závorkách [ ]. Na str. 1547 NS vysvìtlují: Jednoduché
hranaté závorky [ ] uzavírají vloená slova, která doplòují smysl èeského textu.
Ve skuteènosti vak naprosto zmìnili význam celého textu. Jejich úmysl je
zøejmý - vtlaèit mylenku, e Jeí Kristus je stvoøená bytost, a tedy nemùe
být identický se Vemohoucím Bohem. Avak slovo jiné se v øeckém textu
vùbec nevyskytuje. Naopak Pavel psal do Kolos proti takovým zastáncùm
gnóze, kteøí tvrdili, e Jeí byl první z mnoha jiných stvoøených prostøedníkù
mezi Bohem a lidmi.
Nakonec obvyklý pøeklad slova stauroV v Pøekladu NS -muèednický kùl.
Svìdkové Jehovovi odmítají køí jako køesanský symbol Kristovy smrti.
III, Zhodnocení:
Jeí je v této biblické pasái glorifikován jako Stvoøitel svìta, který má
svrchovanou autoritu nade vím stvoøením a umonil svou obìtí smíøení veho,
co jest na zemi i na nebesích. Je Bohem, pro nìho je vechno stvoøeno, aby
mu ve vzdávalo èest a chválu. Svìdkové se v této pasái pokouí prosadit
heretickou mylenku, e Kristus je stvoøení Boí, ale biblické argumenty stojí
jasnì proti nim. I pøes jejich spekulace se dá dokázat, e jsou ve skuteènosti
na stranì gnostických uèitelù, které Pavel v dopise do Kolos odhalil jako heretiky,
a obhájil prvenství a jedineènosti Krista jako Vemohoucího Boha.
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CH, idùm 1:8,9
I, Pøeklady:
NS: Ale o Synovi: Bùh je po celou vìènost tvým trùnem a ezlo tvého
království je ezlo pøímosti. Miloval jsi spravedlnost a nenávidìl jsi bezzákonnost.
Proto tì Bùh, tvùj Bùh, pomazal olejem jásání víc ne tvé spoleèníky.
EP: O Synovi vak: ´Tvùj trùn, Boe, je na vìky vìkù a ezlo práva je
ezlem tvého království. Miluje spravedlnost a nenávidí nepravost, proto
pomazal tì, Boe, Bùh tvùj olejem radosti nad vechny tvé druhy.´
KB: Ale k Synu dí: Stolice tvá, ó Boe, na vìky vìkù, berla pravosti jest
berla království tvého. Miloval jsi spravedlnost, a nenávidìl jsi nepravosti, proto
pomazal tebe, ó Boe, Bùh tvùj olejem veselé nad spoluúèastníky tvé.
Ø: proV de ton uion. o qronoV sou o qeoV eiV ton aiwna tou aiwnoV , kai h
rabdoV thV euquthnoV rabdoV thV basileiaV sou. hgaphsaV dikaiosunhn kai
emishsaV anomian. dia touto ecrisen se o qeoV o qeoV sou elaion agalliasewV
para metocouV sou.
LXX (  44 (45), 6.7) : o qronoV sou , o qeoV eiV ton aiwna tou aiwnoV, rabdoV
euquthtoV h rabdoV thV basileiaV sou. hgaphsan dikaiosunhn kai emishsaV
anomian. dia touto ecrisen se o qeoV o qeoV sou elaion agalliasewV para touV
metocouV sou.
II, Rozbor textu a komentáø:
Autor knihy cituje v i 1, 8.9 místo ze Septuaginty ze  44 (45), 6.7.
Celý kontext kapitoly hovoøí o Jeíi Kristu, který je tu vyvyován jako Bùh,
Stvoøitel, Udrovatel, Vlastník, Spasitel:
1, 2 (Bùh) k nám promluvil ve svém Synu, jeho ustanovil dìdicem veho a
skrze nìho stvoøil i vìky
1, 3 On, ... výraz Boí podstaty, nese vecko svým mocným slovem, ...
dokonal oèitìní od høíchù
1, 4 stal se o to vzneenìjím ne andìlé
1, 6 A se mu pokloní (proskunhsatwsan) vichni andìlé Boí!
Svìdkové Jehovovi tvrdí, Jeí Kristus je stvoøená duchovní bytost, nejvyí
andìl. Zde èteme pøíkaz, e se vichni andìlé mají poklonit Kristu, je tu pouito
sloveso proskyneó, které znamená uctívat. Ale uctívání patøí jen Bohu a nikomu
jinému:
Mt 4, 10: Hospodinu, Bohu svému se bude klanìt a jeho jediného uctívat.
Zj 22, 8.9: A kdy jsem to uslyel a spatøil, padl jsem na kolena (proskunhsai)
k nohám andìla, který mi to oznamoval. Ale on mi øekl: Støez se toho! Jsem
jen sluebník jako ty a tvoji bratøi proroci a ti, kdo se drí slov této knihy. Pøed
Bohem poklekni (proskunhson)!
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Je zakázáno uctívat (øecky proskyneó) andìly, take z této celé úvahy
vyplývá, e Jeí, pokud se mu ostatní andìlé klaní a jejich uctívání je legitimní,
musí být Vemohoucí Bùh.
1, 10-12 Ty, Pane, jsi na poèátku zaloil zemi, i nebesa jsou dílem tvých
rukou... a tvá léta nikdy neustanou.
Tento oddíl Písma je citován ze  102, 25-27, kde se v kontextu hovoøí o
Bohu Jahve. Kdyby Syn nebyl Jahve, nemohl by pisatel idùm citovat tato
slova o Hospodinu a aplikovat je na Krista, aby tím dokázal, e je vyí ne
vichni andìlé.
K veri i 1, 8 poznamenávají Svìdkové Jehovovi toto:  O alomounovi,
který mohl být králem pùvodnì oslovovaným ve 45. almu, bylo øeèeno, e
sedìl na Jehovovì trùnu. /1. Par. 29:23, NS/ V souladu se skuteèností, e
Bùh je trùnem neboli zdrojem a podporovatelem Kristova kralování, ukazují
Daniel 7:13, 14 a Luká 1:32, e Kristu takovou autoritu udílí Bùh. (Rozmlouvat
z Písma str. 238)
Tak Svìdkové Jehovovi ospravedlòují svùj pøeklad :...Bùh je po celou
vìènost tvým trùnem... Hlavní dùraz pøesouvají na tvrzení, e Bùh je zdrojem
Jeíovy autority.
V øeckém textu stojí: o qronoV sou o qeoV eiV ton aiwna tou aiwnoV.
Linguistic Key to the Greek New Testament identifikuje tvar o qeoV jako
vokativ (5. pád). Èlen uitý s vokativem je tu vzhledem k semitskému vlivu.
I kdy nìkteøí pøekladatelé uívají tento tvar v nominativu, kontext naznaèuje,
e se jedná o vokativ. Oslovení Boe patøí Synovi.
V Písmu není trùn zdrojem nìèí autority, ale pozice nebo místo, ze kterého
nìkdo vládne. Nebe se nazývá Boím trùnem (Mt 5, 34). Samozøejmì Bùh
neodvozuje svou autoritu od nebes, od nikoho ani nièeho! Jestlie je Syn vìtí
ne vichni andìlé, a celý smysl tohoto textu je pouze mylenka, e On odvozuje
svou autoritu od Boha, pak není o nic vìtí nebo unikátnìjí ne ostatní andìlé,
kteøí jsou podøízeni Boí autoritì.
Stejná polemika platí i o veri 1, 9, zda první výraz o qeoV je ve tvaru
vokativu nebo nominativu. Opìt vzhledem k celému kontextu je
pravdìpodobnìjí, e je tu Kristus oslovován vokativem (5. pádem) jako Bùh.
Proè by jinak pisatel chtìl 2x sdìlovat skuteènost, jak to pøekládá NS: Proto tì
Bùh, tvùj Bùh pomazal. ?
III, Zhodnocení:
Celá první kapitola idùm svìdèí o tom, e Jeí Kristus, Syn, je sám Bohem.
Je Stvoøitelem, kterému pøísluí uctívání. Stejnì jako i na jiných místech Nového
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zákona tu vidíme zámìr pisatele pøedstavit Boha Jahve, kterého idé znali ze
Starého zákona, v novém svìtle - jako Jeíe Krista. Jsou naprosto identiètí a
svìdectví Písma je nezvratné.
Tuto skuteènost Svìdkové Jehovovi nechtìjí pøipustit, proto se snaí zamlit
svým pøekladem a výkladem podstatnou mylenku o Kristovì boství.
Pøesouvají dùraz na druhotný význam, a tak rozmìlòují èirou biblickou pravdu.
III, ZÁVÌR
Pøeklad NS je naprosto tendenèní a zavádìjící pøeklad, co se týèe
christologických biblických textù. Pøekladatelé pøistupují k øeckému textu ji s
pøedpojatým úmyslem - nepohodlné texty na téma boství Jeíe Krista pøekládají
tak, e podávají vlastní teologický výklad Svìdkù Jehovových a pøekrucují
pùvodní autorùv zámìr sdìlení. To je zásadní hrubá chyba v oblasti biblické
exegeze a hermeneutiky. Dìlají to rùznými zpùsoby: parafrázováním textu,
pøidáváním výrazù, které nejsou v pùvodním øeckém textu, spekulací s
gramatickými pravidli, nesprávným pøekladem øeckých pojmù, vlastní specifickou
zavádìjící terminologií.
Svìdkové Jehovovi odmítají základní køesanské krédo - víru v boství
Jeíe Krista, a tak se vlastnì stávají moderními pokraèovateli staré hereze
ariánství. Degradovali Jeíe Krista na pouhé stvoøení, andìla, kterého nesmìjí
uctívat ani se k nìmu modlit. Natìstí se církev u v raných poèátcích proti
takovým teologickým spekulacím a odpadlickému uèení postavila a odsoudila
je. Ariánství jako hereze bylo odmítnuto na koncilu v Nicaei r. 325. Køesanská
církev, která uznává autoritu inspirovaného Písma a hledá Boí schválení,
oslavuje Jeíe Krista jako Vemohoucího Boha, který je identický s Bohem
Starého zákona Jahve. Zkoumáme -li Písmo upøímnì a nezaujatì, nemùeme
jinak, ne zvolat: Tomu, jen sedí na trùnu, i Beránkovi dobroøeèení, èest,
sláva i moc na vìky vìkù! (Zj 5, 13)
Ké je tato práce pomocí vem, kteøí se s Pøekladem nového svìta Svìdkù
Jehovových setkají, aby objektivnì zváili vechny uvedené skuteènosti a vidìli,
e nemají v rukou jen dalí ze seriózních biblických pøekladù, ale ideologický
nástroj, kterým Spoleènost Stráná vì roztruuje své zhoubné uèení.
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