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PREDSLOV 
Vitajte v tomto treťom a vylepšenom referenčnom vydaní knihy Sám 
Jehova sa stal kráľom! Tí, ktorí očakávajú, že nájdu anti-SJ správu, 
budú touto knihou veľmi sklamaní. Jeho základné posolstvo je také 
jednoduché, aké je neochvejné: Svedkovia Jehovovi sú Božími 
súčasnými ľuďmi v tomto zničujúcom a zlom systéme vecí, ktoré sa 
tak rýchlo blíži k vrcholnému okamihu, keď je otázka zvrchovanosti 
Jehovu Boha vyriešená raz a navždy! Je ironické, že hoci je táto kniha 
neochvejne a bezvýhradne pripravená pre svedkov, obyčajný brat 
alebo sestra medzi Jehovovými svedkami sa pravdepodobne touto 
knihou urazí, pretože ich núti k osobnému úsiliu preskúmať hlboko 
zakorenené, dlho držané a cenené organizačné učenia 
nepodporujúce rastúcemu počtu svetských i biblických dôkazov - 
postup, ktorý bude v priamom rozpore s vedením samotnej 
organizácie, pod pokutou za to, že bude označený v zbore, alebo v 
najhoršom prípade vylúčený a následne odrezaný - od priateľov, 
rodiny a príbuzných. Napriek tomu rýchlo sa meniaca situácia na 
svetovej scéne a zlyhané očakávania, ktoré boli udržiavané a 
podporované Strážnou Vežou, a rastúce problémy v organizácii, ktoré 
si získali verejnú pozornosť a zároveň klopýtali bratov a sestry v tomto 
procese, poukazujú na naliehavosť tejto záležitosti pre služobníkov 
Jehovu Boha. Nenechajte sa mýliť: Na týchto stránkach sa toho 
nenájde veľa, čo by urobilo šťastnými obe strany - anti-SJ alebo pro-
SJ. Výsledkom je, že autor, Robert King, je obama stranami 
opovrhnutý - aj keď naďalej verejne vyznáva svoje neochvejné 



presvedčenie, že iba Jehovovi svedkovia majú pravdu, a preto sú v 
postavení, keď majú výsadu i zodpovednosť slúžiť ako vyslanci a 
tvorcovia učeníkov. V skutočnosti môže byť prekvapením, že nikde vo 
všetkých listoch, esejach a bulletinoch, ktoré Robert King v priebehu 
rokov písal, nikdy nežiadal o reformné hnutie alebo o pokus o nápravu 
problémov pôsobiacich ako leptavý vplyv v oboch zhromaždenia a 
organizácie. Aj napriek tomu znášal obvinenia, že je odpadlík, že je 
odporcom, že si hľadá svoje vlastné, že jeho hrdosť ho postavila nad 
múdrosť a nadhľad vodcov organizácie Strážna Veža, ktorých sám 
Jehova ustanovil prostredníctvom svojho syna, aby dnes živili Boží 
ľud. Pre jeho kritikov a žalobcov musí byť nesmierne sklamanie, že 
Robert King nikdy nikomu nenavrhol ani nenabádal brata alebo sestru 
k odchodu z organizácie. Znova a stále to bol vždy presný opak. 
Dôrazne povzbudzuje svojho čitateľa, aby zostal napriek tomu, čo táto 
kniha rozpracováva, a Robert ich povzbudzuje, aby dôverovali v 
Jehovovu schopnosť urovnať veci v pravý čas. Aj keď chápe, že 
niektorí sa nachádzajú v situáciách, keď zotrvanie už nie je možné v 
dôsledku existujúcich politík v organizácii, kde sú menovaní muži, 
ktorí sa viac zaujímajú o súdne výbory pre vylúčenie a pokarhanie, 
ako je Bohom daná povinnosť starať sa o Jehovove ovce v časy 
núdze - nikdy takýto kurz neodporúča. Táto kniha skutočne dlho 
demonštruje vášnivé uvedomenie si existujúcich problémov a zlyhaní 
v organizácii a z Písma ilustruje, prečo môžeme očakávať, že tieto 
problémy budú existovať medzi Božím ľudom, áno aj dnes v našej 
modernej dobe. Ide o skutočné problémy ovplyvňujúce vieru, 
svedomie človeka a v určitých prípadoch dokonca bezpečnosť 
človeka v zbore. Niekoľko z nich bolo v priebehu rokov vytvorených z 
vlastnej arogancie vedenia. Žiadny z týchto problémov však obyčajný 



smrteľník nedokáže a ani nemôže napraviť. Napokon, ak by ich mohli 
napraviť ľudia, dokonca aj tí, ktorí majú najlepšie úmysly, 
nepotrebovali by sme a netúžili by sme po večnom rozhodnutí, ktoré 
vznikne iba prostredníctvom mesiášskeho Kráľovstva Ježiša Krista. 
Pokusy o nápravu problémov, ktoré sú tu opísané, sa stretnú s 
neúspechom už len preto, že tieto problémy musia existovať v Božom 
ľude dnes. Akokoľvek je to averzné voči ľudskému uvažovaniu a 
protiintuitívne, je to vďaka prítomnosti týchto problémov v organizácii 
Strážna Veža, že dnes môžeme označiť Jehovových svedkov za Boží 
ľud, a to nielen pre jedinečnú službu od domu k domu samu. Napriek 
tomu, že táto kniha podrobne uvádza ďalšie podrobnosti, tieto 
problémy nie sú pre Boží ľud nové. Biblia je plná správ o minulých 
zlyhaniach buď Božieho ľudu, alebo vodcovstva Božieho ľudu, a 
blúdenia po ceste Jehovu Boha. Tieto historické príklady 
zaznamenané pre nás na stránkach Biblie sú uvedené ako varovanie 
pre budúce generácie, že Jehova nie je Bohom tolerancie. Ukazuje 
tých, ktorých miluje, a takmer vo všetkých prípadoch k tomuto trestu 
došlo pomocou cudzieho nepriateľa, ktorý si podmanil Boží ľud, aby si 
spomenuli na Boha, ktorý ich vyviedol z otroctva, na Boha, ktorý sa 
dovolával slávnostnej zmluvy výlučného požehnania s nimi a ich 
potomkami, ktorých zradili, a pripomenúť im, že je spasiteľným 
Bohom. Dnes mainstreamoví kresťania všeobecne veria, že všetci 
budú zázračne „vzatí“ do vytrhnutia predtým, ako sa na planéte v 
doznievajúcich dňoch tohto skazeného systému vecí dostanú 
katastrofické udalosti, a že budú zmietnutí do neba, odkiaľ budú iba 
pozorovateľmi kalamity, ktorá vo Veľkom súžení postihne zvyšných 
obyvateľov Zeme. Aj keď svedkovia Jehovovi zjavne odmietajú 
doktrínu „vytrhnutia“, aj oni sa presvedčili, že budú v nasledujúcich 



dňoch nejakým spôsobom zázračne chránení, aj keď by malo byť 
zničené celé kresťanstvo. Svedkovia veria, že keď satanské zlé sily 
konečne obrátia pozornosť na Boží ľud, bude to ako dotknúť sa 
Jehovovej očnej gule a že Boh potom zrazu zotrie nepriateľov Božieho 
ľudu z dejepisných análov, zatiaľ čo bratia a sestry budú jednoducho 
stáť a keďže tento súd obklopuje ich nepriateľov, potom zdedia rajskú 
Zem. Nakoniec to je to, k čomu vedenie Jehovových svedkov viedlo 
bratov a sestry k viere. Nasledujúce stránky venujú značný čas 
skúmaniu Písma, ktoré vyvracia také potupné myslenie. Väčšina 
Jehovových svedkov bude, bohužiaľ, naďalej súhrnne a rozhodne 
odmietať dôkazy, ktoré sa našli na stránkach Biblie a ktoré sa 
pohodlne zhromažďujú na nasledujúcich stránkach, jednoducho preto, 
že sú v rozpore so zverejnenými názormi vedenia organizácie. Aj to 
nemá biblické a historické prvenstvo, a preto by nás to nemalo 
prekvapovať. Je to pochmúrny a izolačný život, nájsť človeka v 

situácii, keď je nútený stať sa ohlasovateľom nadchádzajúceho 
Jehovovho rozsudku vo vzťahu k jeho vlastnému ľudu. Vedie to k 
zlobe a nenávisti a k ostrakizmu od tých, ktorí kedysi uctievali popri 
vás, ktorí vás kedysi nazývali bratom. V biblických dobách takýchto 
muži boli poznaní pod menom „prorok“. Dnes si ľudia spájajú toto 
slovo s prognostikmi, ľuďmi, ktorí špekulujú a hádajú sa o tom, čo by 
sa mohlo stať - a občas sa stane, že budú hádať správne. V biblických 
dobách však prorok nebol niekto, kto špekuloval o budúcnosti. 
Prorokom bol niekto, kto oznámil, že súd prichádza od Najvyššieho, 
samotného Jehovu. Bol to prorok, ktorý volal, aby činili pokánie z 
kurzu, ktorý si ľudia postavili do priameho odporu proti Jehovovi, aj 
keď samotný trest nemohol byť zmiernený. Bola to prorocká komisia, 



ktorá požadovala činnosť pripravujúcu na budúci súd, aby Boží ľud, 
keď utrpel horúcim prenasledovaním, nestrácal srdce, akoby ich Boh 
úplne opustil. Prorok mal zodpovednú pozíciu, aby pomáhal Božiemu 
ľudu pochopiť, prečo Jehova tresce svoj ľud, a zároveň sa ocitol v 
opozícii proti vedeniu Božieho ľudu. Nakoniec to bola nevďačná 
práca. Nikde v Biblii nenájdeme jediný príklad, keď Boží ľud 
poďakoval prorokovi za trpké slová odsúdenia a oddaného 
dodržiavania jasných a hlasných rečí o veciach, s ktorými Jehova vo 
svojom národe nesúhlasil. V skutočnosti Boží ľud ustanovil dlhú 
históriu zabíjania tých, ktorých Boh volá, aby slúžili na varovanie pred 
blížiacim sa súdom. Vo svetle vyššie uvedeného by sme nemali byť 
takí tupí, aby sme verili, že také niečo sa dnes neurobí, najmä medzi 
Božím vlastným ľudom, ktorí milujú Pravdu. Máme biblické 
ubezpečenie, že tí, ktorí hovoria o mylných úvahách, zavádzajúcich 
záveroch a učeniach zneuctievajúcich Boha, Boží ľud v posledných 
dňoch rýchlo potlačí! Keby to tak nebolo, Biblia by sa nestarala o to, 
že máme pre nás zaznamenané niekdajšie príklady ako dôkaz toho, 
že sa to nestalo len predtým, ale stane sa ešte raz ... a čo Jehova 
urobí ako odplatu za zabitie tých, ktorých vysiela. Na stránkach, ktoré 
treba sledovať, je nepochybne toho veľa, čo treba brať do úvahy, a 
množstvo odkazov na Písmo, ktoré treba starostlivo a s modlitbou 
preskúmať. Tí, ktorí majú otázky, sa ich majú opýtať kontaktovaním 
Roberta Kinga, pretože táto kniha iba škriabe povrch. Na obe 
obvinenia aj otázky odpovedal jasne a otvorene na internete. Na 
záver: Toto je tretie a pravdepodobne (vzhľadom na rýchle zmeny vo 
svetových udalostiach v súčasnosti) aj konečné vydanie knihy Sám 
Jehova sa stal kráľom. Bola aktualizovaná, aby sa zabezpečilo, že si 
ju budete môcť vychutnať na širokej škále platforiem (vo forme 



zvukovej aj formátu dokumentu pdf), ako aj v tradičnejších formátoch, 
ako je napríklad tlačená kniha. Toto tretie vydanie možno tiež 
považovať za definitívne referenčné vydanie, pretože teraz obsahuje 
nové indexy, a to podľa predmetu aj podľa písma. Robert tam, kde je 
to možné, pridal informačné hypertextové odkazy, aby pomohol 
objasniť materiál pre čitateľov, ktorí chcú ďalšie odkazy. Opravené boli 
aj zvyšné tlačové chyby. Do materiálu bol tiež podľa potreby 
zapracovaný najnovší vývoj v názoroch organizácie. Dúfame, že 
čitateľ ocení lásku a obavy, ktoré prinieslo zostavenie tohto tretieho 
vydania. Napokon, v rozpore s názorom tých, ktorí hanobia úsilie 
Roberta Kinga (proti SV aj svedkom), účelom tejto knihy je 
podnecovať a povzbudzovať, nie búrať alebo nahrádzať svoju vieru 
ani vytvárať nasledovníkov, ale pripraviť bratov a sestry na budúci súd 
Boží, pretože sám Jehova sa stal kráľom! Ako pripomína apoštol 
Pavol:' Náš konflikt nie je s telom a krvou, ale s despotizmom, 
impériami, silami, ktoré ovládajú a riadia tento temný svet - 
duchovnými zástupmi zla usporiadanými proti nám v nebeskej vojne. - 
Efezanom 6:12, Weymouth Nový zákon - Timothy B. Kline, 7. februára 
2016 ÚVOD  

Pri spätnom pohľade sa zdá, že semeno tejto knihy bolo zasadené do 
mojej mysle asi pred 45 rokmi. Jednoznačne si spomínam na prvé 
otvorenie Biblie s úmyslom pokúsiť sa pochopiť posvätné tajomstvá, 
ktoré obsahovala. Bol to perfektný, slnečný letný deň a ja som sedel 
vo svojej záhrade v tráve a opieral sa o svoj obľúbený javor. Keď som 
chcel spoznávať, začal som čítať poslednú knihu z Biblie - Zjavenie. 
Skutočne ma nič nechytilo, kým som sa nedostal do 12. kapitoly. 



Potom to bolo ako keď vás udrie blesk! Satan Diabol klame celý svet a 
on bude vyhodený z neba a zúrivo zostúpi na zem. Zrazu mi celý 

svet dal zmysel. Na ľudí má veľký vplyv zlo. Všetko to vysvetľuje. 
Okamžite som začal kázať. Na jej nešťastie okolo prechádzala mladá 
žena. Oslovil som ju so svojou bibliou kráľa Jakuba v ruke a pokúsil 
som sa jej vysvetliť, že za celou fasádou, ktorú nazývame civilizácia, 
bol Diabol. Nepamätám si, či opovedala nejaké slovo, ale pamätám si 
jej výraz paniky a strachu, keď sa jej podarilo uniknúť tak rýchlo, ako 
len vedela. Zostala mi však zmätená otázka: Bol už Satan zvrhnutý 
alebo to bolo niečo, čo sa stane v budúcnosti? Krátko po svojom 
zjavení v tieni stromu som sa zmocnil prepravky s publikáciami 
Strážnej Veže, ktorú som hladne zožral. Po prečítaní prakticky každej 
knihy, ktorú Strážna Veža v priebehu leta 1950 až 1970 vydala, som 
sa presvedčil, že v roku 1914 boli démoni vyhnaní z neba v dôsledku 
toho, že Kristus dostal Kráľovstvo. Všetko akoby do seba zapadalo. 
Prvá svetová vojna sa začala presne tak, ako to naznačuje 
sedemnásobná chronológia. V roku 1977 som bol pokrstený ako 
jeden zo svedkov Jehovových a začal som službu viac odôvodňovať. 
Ale v roku 1996 som zrazu začal čítať Bibliu nanovo. Nie je to tak, že 
som prestal študovať Písmo. Ako starší a častý priekopník som 
poslušne držal krok so všetkým študijným materiálom a týždenným 
čítaním Biblie. V októbri 1996 som však z nijakého zvláštneho dôvodu 
otvoril Bibliu uprostred Ezechiela a začal čítať a nemohol som prestať. 
Každý deň som čítal hodiny a hodiny. Keďže som bol v tom čase 
nezamestnaný, niekedy som čítal celý deň. Čítal som všetkých 
prorokov znova a znova a znova. Keď sa môj čitateľský maratón 
predĺžil niekoľko mesiacov, postupne mi bolo jasné, že moja 



nevysvetliteľná posadnutosť prorokmi bola výsledkom toho, že som 
bol pomazaný. Zhruba v tom istom čase som začal ťukať na 
notebooku svojej ženy. Kedže predtým som bol trochu proti 
technológii, bolo to ďalšou úpravou objatia počítača. V každom 
prípade v priebehu rokov 2001-02 vyšla najavo tajná príslušnosť 
Strážnej veže k Organizácii Spojených národov, spolu s veľkým 
mediálnym odhalením ich hanebnej vojny proti obetiam sexuálneho 
zneužívania detí. V tej chvíli mi to všetko zacvaklo na miesto. Musí 
existovať budúci súd nad domom Božím, ktorý sa bude zhodovať s 
autentickým Kristovým príchodom a vyhnaním Diabla z neba! Bol som 
prinútený zapojiť sa do online prezentácie, aj keď spočiatku 
anonymne. Keď začal počet článkov stúpať, navrhlo sa mi napísať 
knihu. Prvé vydanie knihy Jehova sa stal kráľom teda vyšlo v roku 
2005. Pred jeho vydaním som však uskutočnil rozsiahlu poštovú 
kampaň do každej sály kráľovstva v Spojených štátoch, Kanade, 
Anglicku, na Novom Zélande a v Austrálii, aby som informoval starších 
o politickom partnerstve Spoločnosti SV s OSN a o dôsledku zrady 
Betelu. Kópiu som odovzdal aj vlastným starším a informoval ich, že 
som verejne obvinil Strážnu Vežu z odpadlíctva. Moja anonymita sa 
vtedy skončila. Výsledkom bolo, že výbor starších nakoniec začal 
konanie, ktoré ma z organizácie vylúčilo. Po niekoľkých mesiacoch 
som oznámil odvolaciemu výboru, že som rukopis poslal práve 
vydavateľovi, ktorý im nenechal inú možnosť, ako vylúčiť ma ako 
odpadlíka. Posledné, čo som povedal starším, keď som naposledy 
opúšťal sálu kráľovstva, bolo, že bude ďalšia svetová vojna. 
Pravdepodobne už v tom okamihu boli presvedčení, že som sa 
zbláznil, ale povedal som to, pretože teraz som presvedčený, že v 
roku 1914 nebol Diabol zvrhnutý z neba, že jeho vysťahovanie je 



okamžite v budúcnosti a bude to dôkazom toho, že mier bude vzatý zo 
Zeme a všetky veci, ktoré Jehovovi svedkovia predpokladajú, sa už 
uskutočnili. Ako by som sa nemohol pokúsiť dostať túto správu k 
Jehovovým svedkom? To bolo pred 11 rokmi. Teraz sa ďalšia svetová 
vojna nezdá taká neskutočná! Ako by však mohol človek, považovaný 
za nebezpečného odpadlíka, mať skutočne pravdivé poznatky alebo 
niečo z duchovnej hodnoty? Pamätajte, že na Ježiša sa pozeralo 
podobne. Bol obvinený z toho, že bol v lige s Belzebubom, že bol 
opilec a žrút a stýkal sa s opovrhovanými vyberačmi daní a hriešnikmi. 
Ježiš v odpovedi uviedol: „Múdrosť sa aj tak ukazuje ako spravodlivá 
svojimi skutkami.“ Inými slovami, aké boli výsledky? Aký vplyv mal 
Ježiš? Fakty hovoria samy za seba. Pri uplatnení rovnakého princípu 
boli v priebehu viac ako desaťročia desaťtisíce Jehovových svedkov a 
zainteresovaných osôb vystavení buď online verzii, alebo tlačenej 
verzii tejto knihy. Ako boli informácie prijaté? Aký vplyv to malo na 
čitateľov? Stroskotalo to ich vieru alebo ich to posilnilo? Ďalej 
uvádzame niektoré z ich výrazov. Robert King 

__________ 

Mnoho svedkov sa bojí prečítať čokoľvek, čo napíše ktokoľvek iný ako 
Strážna Veža. Z dobrého dôvodu, pretože odpadlícke materiály na 
čítanie môžu zničiť vašu vieru v Jehovu a Ježiša. Kniha Jehova sa stal 
kráľom na mňa zapôsobila opačne. Moja viera v budúce udalosti nikdy 
nebola silnejšia. Pri vysvetľovaní proroctva som vždy cítil, že Strážnej 
Veži niečo chýba. Táto kniha vysvetľuje proroctvo od A po Z bez toho, 
aby sa krútila v Písme. Biblia má pre mňa konečne zmysel! —Kevin B 

__________ 



Čítal som nespočetné množstvo prorockej literatúry. Za môjho života 
musím úprimne povedať, že dielo Roberta Kinga nemá obdoby a stojí 
nad ostatnými. Jeho práca ide nad rámec mimoriadnych. Ak túžite po 
odpovediach týkajúcich sa Jehovovho plánu do budúcnosti, máte 
príležitosť získať odpovede. "To znamená večný život, to, že ťa 
spoznajú, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal." Ježiš 
Kristus, Ján 17: 3. Ďakujem ti, brat Robert, za všetku tvoju láskyplnú 
tvrdú prácu a nech naďalej oplývaš Jehovovým požehnaním. - Kevin 
Flynn. 

                       ____________ 
Musím povedať, že sám Jehova sa stal kráľom, ktorý duchovne veľmi 
ovplyvnil môj život. Táto kniha mi veľmi pomohla prekonať duchovné 
kamene úrazu. Dalo mi to veľké porozumenie a presné poznanie 
týkajúce sa Biblie a biblických proroctiev a už viac nie som v nepokoji, 
ale teraz môžem napredovať a ďalej duchovne rásť a budovať svoj 
osobný vzťah s našim nebeským Otcom Jehovom. Kniha je dobre 
napísaná a má pravdu, obsahuje množstvo presných poznatkov a 
silný prehľad. Ďakujem pán King. - Leonard K Flynn 

                       ____________ 
Väčšina kníh potrebuje nové vydania kvôli novým informáciám alebo 
„novému svetlu“. Toto obsahuje rovnakú pravdu ako prvé vydanie a 
vzbudzuje dôveru v to, že Jehova je zdrojom jeho svetla. Jedným zo 
zjavných dôvodov pre nasledujúce vydania je potreba držať krok s 
neustále sa meniacim chápaním proroctva zo strany Strážnej Veže. 
Jeho posolstvom nie je zdiskreditovať Jehovových svedkov. Práve 
naopak, prostredníctvom Jehovovho písomného slova poskytuje 
dôkaz, že Strážna Veža je jediným zdrojom základného porozumenia 



Biblie. Irónia toho všetkého je odhalená prostredníctvom Robertovho 
vysvetlenia a uplatnenia 2. Tesaloničanom 2: 1–12 - Joe Dman 

__________ 

To mi dalo veľa na zamyslenie, najmä pokiaľ ide o predvídanie 
úplných následkov toho, čo sa v budúcnosti stane. . - L 

__________ 

Kniha zvýšila moju túžbu po Božom Slove, najmä po prorokoch a po 
tom, ako Jehovove rozsudky ovplyvnia jeho ľud. Dobre napísané a 
závislé od Písma. - Sam 

__________ 

Samotný Jehova sa stal kráľom je kniha, ktorá sa snaží poskytnúť 
odpovede na všetky aktuálne otázky, ktoré môžu mať Jehovovi 
svedkovia k otázke „Akú úlohu má Božia organizácia v posledných 
dňoch pred sebou a prečo je duchovný raj tak naplnený nevýslovnou 
bolesťou pre obete týrania detí?“ Malo by byť zrejmé, prečo je v 
divočine potrebný hlas, napríklad strážca Jeremiášovho typu, ktorého 
hlas existuje mimo inštitúcie Spoločnosti Strážna Veža. Strážna Veža 
si určite uvedomuje skutočnosť, že rastie počet nespokojných svedkov 
Jehovových. Mnohé zoslabli a boli odradení. Niektorí sa rozhodli 
odlúčiť od organizácie. Iní sa rozhodli vyblednúť. Na vedenie v tomto 
kritickom čase skutočne platia Jehovove slová: „Jeho strážcovia sú 
slepí. Nikto z nich to nevzal na vedomie. Všetci sú nemí psi; nie sú 
schopní štekať, lapať po dychu, ležia a milujú spánok.“ - Izaiáš 56:10 
Teraz som presvedčený, že záblesky nového svetla v Bételi 
pochádzali z knihy Sám Jehova sa stal kráľom, keď sa pokúšali 



zvládnuť rastúci počet Jehovových svedkov, ktorí odchádzali. Toto je 
povinná kniha pre všetkých Jehovových svedkov a pomohla nájsť 
nejaké vzácne stratené Jehovove ovce a pomohla im obviazať ich 
duchovné rany. Robert má v tejto knihe banket s duchovným 
pokrmom a darom učiť. Pri čítaní jeho knihy to môže chvíľu trvať, 
najmä ak máte klapky od Strážnej Veži. Ale ak je tvoje srdce čisté a 
modlíš sa k Jehovovi za pochopenie, všetko to bude mať zmysel. 
Vaše oči sa otvoria stráženým tajomstvám, ktoré ste nepoznali. (Izaiáš 
48: 6) Je to naliehavé a teraz je čas, aby všetci milovníci Pravdy 
otvorili túto knihu. Váš život bude závisieť od toho, čo sa v tejto knihe 
dozviete a ako môžete tieto vedomosti uplatniť v nasledujúcich dňoch. 
S týmto poznaním a Jehovovou láskou a láskavosťou budeš môcť 
robiť správne rozhodnutia, keď sa veci vo vedení WTBTS strašne 
pokazia. - Joseph S. Schiess 

__________ 

Som aktívnym SJ od polovice 60. rokov. Za ten čas som z rôznych 
zdrojov prečítal veľa literatúry o proroctvách o posledných časoch. 
Môžem s úplnou úprimnosťou a čestnosťou povedať: zo všetkých 
informácií, s ktorými som sa počas mnohých rokov stretol, sú tieto 
informácie tou najrozumnejšou aplikáciou proroctiev, s ktorými som sa 
kedy stretol. Mnoho Písiem má nielen solídne logické uplatnenie, ale 
nemožno uniknúť ani takmer ohlušujúcemu „Prsteňu pravdy“, ktorý 
rezonuje z tejto knihy. Žiadam každého SJ, aby si ju prečítal sám a 
vyvodil z toho svoje vlastné závery. - Erik 

__________ 



V roku 2010 som uvažoval o odchode z organizácie, pretože mi 
čítanie proroctiev Izaiáša, Daniela a Ezechiela pripadalo nudné. Tiež 
som nebol schopný porozumieť týmto knihám, pretože každý vie, že 
Strážna Veža učí, že všetko sa stalo v roku 1914. Videl som tiež, že v 
organizácii sa deje veľa zlých vecí, dokonca aj medzi staršími a 
služobnými pomocníkmi a obvodnými dozorcami. Preto som si v 
duchu myslel: Sú to Jehovovi ľudia? Bolo to kvôli mojej manželke, s 
ktorou som išiel do sály kráľovstva, pretože dodnes je to veľmi dobrá 
žena. Ale chcel som z organizácie vypadnúť, bol som totálne 
depresívny. Modlil som sa a pýtal som sa, kde nájdem pravdu. Potom 
som jedného dňa v roku 2010 zadal do vyhľadávania Google výraz 
„Jehova“ a zistil som, že sám Jehova sa stal kráľom. WHOOOSH, bol 
som unesený! Po krátkom prečítaní som opäť začal veriť v Jehovu a 
Ježiša .... Bliklo na mňa nové svetlo, rovnako ako Ježišovo svetlo 
zasvietilo na Pavla na ceste do Damasku a otvorilo mi slepé oči. Mám 
pocit, akoby ma sám Jehova zachránil pred odchodom od pravdy ... 
Teraz milujem Jehovu a Ježiša nie kvôli svojej manželke, ale kvôli 
pravde, ktorú som našiel v tejto knihe. —Basavaraj zo Severnej 
Karnataky 

__________ 

Keď som si prvýkrát prečítal článok týkajúci sa Amosových proroctiev, 
bol som ohromený. Správa proroctiev z Biblie sa mi zdala šokujúca. - 
EVG 

                       ____________ 
Táto kniha nielen obnovila moju vieru, že Boh neschvaľuje zlo, ktoré 
vidí v organizácii, ale zároveň sa obnovila aj moja viera v Boží zámer 



so svedkami Jehovovými - niečo, čo by mi nenapadlo ako možné. Ak 
poznáte niekoho nespokojného alebo zakopnutého, naliehajte na 
neho, aby si prečítal túto knihu! - LT 

                       ____________ 
Počas celého môjho života ako Jehovov svedok, odo dňa svojho krstu 
až do času, keď som sa stal pravidelným priekopníkom, až kým som 
nebol nútený opustiť zbor pred 3 rokmi, som nikdy skutočne 
nepochopil ani neocenil väčšinu z ich proroctva v Biblii, kým som 
nenašiel a neprečítal túto knihu. Proroctvá, ktoré sme považovali za 
také ťažko žuvateľné, boli ľahšie pochopiteľné prostredníctvom veľmi 
jasných a jednoduchých vysvetlení, ktoré sa nachádzajú v tejto knihe. 
A napriek svojmu tvrdeniu je táto kniha skutočne „základom pre 
apokalypsu“ a otváračom mysle, ktorý si musia skutočne prečítať 
Jehovovi svedkovia a tí, ktorí milujú pravdu, aby ich pripravila na 
ohromné udalosti, ktoré sa uskutočnia v samom závere blízkej 
budúcnosť. Oceňujem skutočnosť, že mi to pomohlo spoznať Jehovu 
Boha na hlbšej úrovni a lepšie pochopiť jeho vôľu a pochopiť týranie, 
ktoré som ako dieťa trpel v rukách starších v mojom zbore a 
ostatných, ktorí sa to snažili zakryť. Táto kniha slúži ako obväz pre 
všetkých, ktorí môžu byť duchovne zranení alebo zakopnutí, pretože 
jasne vysvetľuje dôvody, pre ktoré Spoločnosť koná tak, ako koná, a 
uisťuje čitateľa, že Boh nie je iba náhodný okoloidúci - je veľmi živý! A 
veľmi skoro sa pohne, aby uviedol veci na pravú mieru a súdil tých, 
ktorí zavádzali a týrali jeho ovce ... Táto kniha je skutočne jediná 
svojho druhu. Na rozdiel od mnohých kníh vydaných inými ľuďmi, táto 
kniha nielenže kritizuje organizáciu, ale poskytuje dôkladné 



vysvetlenie a jasné odpovede z Biblie, ktoré posilnia vašu vieru. —K. 
Vinuya 

                       ____________ 
Ako skúsený svedok a milovník pravdy som sa pokúsil a vyskúšal som 
Roberta Kinga. A zakaždým mi dôsledne ukazuje svoju pravú ruku. 
Veľmi zjednodušene povedané, tento autor miluje Jehovu Boha a 
nikdy sa ho nesnaží vzdať. Kniha „Sám Jehova sa stal kráľom“ znovu 
posilnila moju vieru v Neviditeľného a pripomenula mi Jehovovu 
osobnosť v jeho jednaní s ľuďmi: Necháva svoj ľud skúšať zvnútra a 
tými, čo ho najviac zbožňujú - jeho identitou. Ak chcete solídne jedlo, 
ktoré patrí zrelým ľuďom a nebaví vás mlieko pre dojčatá, bude sa 
vám toto čítanie o proroctve páčiť a vo finále si uvedomíte, že 
inšpekcia Ježiša Krista v jeho zbore sa ešte len má začať. “(Vilhelm 
H.) 

__________ 

Logickejšie a vieru inšpirujúca ako WatchTower; Pravda o pravde. - 
Popeye 

__________ 
Kiež by som mohol povedať, že je to najlepšia kniha, akú som kedy 
čítal, ale nemôžem. Táto chvála musí určite ísť na inšpirované Božie 
Slovo, Bibliu. Ak chcete navždy zmeniť svoj život a dospieť ku koncu 
svojho hľadania pravdy, prečítajte si o podvode z roku 1914, veľkom 
Satanovom pôsobení, a začnite skutočnú cestu toho, čo skutočne 
znamená byť jedným z Jehovových svedkov. —PEL 

                       ____________ 



Táto kniha mala obrovský vplyv na môj život a prišla v čase, keď som 
mal stratiť vieru. Informácie v nej mi pomohli obnoviť moju vieru a 
poskytli osvetu o súčasnom vývoji v tejto oblasti, svete a v organizácii 
Jehovových svedkov. Vysvetlenia proroctva nie sú niečím úžasným a 
myslím si, že sú inšpirované samotným Bohom. —AO 

__________ 

Táto kniha je pre súčasných Jehovových svedkov povinným čítaním. 
Ak ste niekedy premýšľali, prečo sa vám zdá, že sa určité veci 
nezhodujú, a prišli ste na to, že nie všetko, čo vás učia v sále 
Kráľovstva, je pravda, potom je táto kniha pre vás. Inšpiruje vás, aby 
ste sa znovu pozreli na to, čo Biblia skutočne učí, a dostane vás na 
cestu k vytvoreniu vzťahu s Jehovom a Ježišom, ktorý je založený na 
duchu a pravde. —MK 

Táto kniha je určená pre každého, kto miluje Jehovu, ale bojoval so 
zlým pocitom, že v organizácii nie je všetko v poriadku. Kniha, ktorá 
ilustruje, ako si môžete zachovať svoju vieru a stále spochybňovať, čo 
je podľa vás zlé. Otvorenie a uzdravenie očí, pochopíte prorokov a 
našu nádej spôsobom, ktorý ste nikdy nepovažovali za možný. - 
Noname  

ÚVOD: 

Biblia je v mnohých ohľadoch jedinečná. Poskytuje stručné 
vysvetlenie začiatku stvorenia - dokonca existencie sveta, ktorý v 
duchovnej dimenzii predchádzal náš. Od šťastného začiatku Adama a 
Evy v záhrade rozkoše a ich tragického vylúčenia z Edenu, cez veľkú 



potopu a zmätenie pôvodného jazyka ľudstva v Babeli až po 
Abraháma, Izáka a Jakuba, Biblia podrobne opisuje Božie jednanie s 
Abrahámovými potomkami. S izraelitmi, v priebehu 2 000 rokov, do 
začiatku kresťanstva. Ale Biblia je oveľa viac ako správa o Božích 
činoch z minulosti. Vytvára vzorec budúcich vecí - zjavenie 
budúcnosti, dokonca aj Božie slová, ktoré ešte neboli povedané; 
ktorých vyvrcholenie sa ešte zjaví počas odhalenia Ježiša Krista. 
Prostredníctvom Bohom inšpirovaných prorokov ako Amos, Micheáš, 
Izaiáš, Daniel, Ezechiel a Zachariáš - apoštolov Petra, Jáai, Pavla a 
predovšetkým Ježiša Krista - Sväté Písmo odhaľuje Jehovove 
rozsudky a súdne rozhodnutia - jeho nespochybniteľný účel potvrdiť 
jeho zvrchovanosť a zbavenie vesmíru zla tým, že urovná všetky 
záležitosti pomocou špeciálnej vlády - Božieho kráľovstva. Určený kráľ 
budúceho kráľovstva, Ježiš Kristus, zjavil veľa vecí týkajúcich sa 
budúceho súdu. Napríklad vo všetkých hebrejských textoch je Satan 
Diabol spomenutý iba na niekoľkých miestach a miera jeho vplyvu nie 
je jasne definovaná; Ježiš však počas svojej krátkej pozemskej služby 
odhalil, že Diabol bol pôvodným klamárom v záhrade Eden a je 
vlastne neviditeľným vládcom tohto sveta a nepriateľom všetkých, 
ktorí si ctia Jehovu. Ďalej Ježiš odhalil, že zlý bude zvrhnutý ako blesk 
z neba a nakoniec zničený. Úspešná služba a obetavá smrť Ježiša a 
jeho zmŕtvychvstanie ako nesmrteľný duch sú v skutočnosti zárukou 
Diablovho prípadného zániku. Jehova Boh však rozhodol, že medzi 
vládnutím nad Satanom a prichádzajúcim Kristovým kráľovstvom bude 
čas prechodu, keď budú dve protichodné mocnosti krátko vládnuť 
súčasne. Toto vrcholné a búrlivé prechodné obdobie bude poznačené 
intenzívnou epizódou vojen, nedostatkom potravín, pandémiami a 
zemetraseniami a nakoniec súžením na rozdiel od všetkého, čo kedy 



na svet narazilo. Môžeme očakávať, že angloamerický politický a 
ekonomický systém zostúpi so silným krachom, akoby bol smrteľne 
zranený - iba aby vstal z popola, stal sa diktátorským tyranom a stal 
sa ôsmym kráľom zjavenia. Preklad nového sveta používa rôzne 
výrazy, ako napríklad čas konca, posledná časť dní, posledné dni a 
záver systému vecí, počas ktorých sa ľudia nakoniec rozdelia na dva 
protikladné tábory bez medzistupňa . "To je miesto, kde to vyžaduje 
vytrvalosť a vieru zo strany svätých." Začiatok prechodnej fázy sa 
iniciuje, keď Ježiš v noci prichádza neočakávane ako zlodej. Majster 
hovoril o svojom príchode v 12. kapitole Lukáša. Ježiš v rozhovore so 
svojím „malým stádom“ povedal: „Buďte oblečení a pripravení a 
zapálte si lampy. Mali by ste byť ako muži, ktorí čakajú na návrat 
svojho pána z manželstva, takže keď príde a zaklope, môžu sa 
okamžite otvoriť jemu. Šťastní sú tí otroci, ktorých pán pri príchode 
nájde bdelých! Úprimne vám hovorím, že sa oblečie do služby a 
nechá ich ležať pri stole a príde vedľa a bude im slúžiť. A ak príde v 
druhej hodinke, aj keď v tretej, a nájde ich pripravených, šťastní sú! 
Ale vedzte, že keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, 
nenechal by ho vlámať do svojho domu. Vy tiež buďte pripravení, 
pretože v hodinu, o ktorej si myslíte, že nie je pravdepodobná, 
prichádza Syn človeka!“ Príchod Krista zaháji súd nad Božím domom, 
čo Ježiš vysvetlil Petrovi. Potom budú niektorí otroci, ktorí boli v jeho 
neprítomnosti poverení vedením domu pána, bití mnohými údermi a 
iní iba niekoľkými. To znamená, že zlý otrok je súdený ako svojvoľne 
neposlušný; zatiaľ čo ten porazený niekoľkými údermi - verný otrok - 
bude posudzovaný ako neposlušný, ale z nevedomosti. Ježiš bude 
„nasledovať“ svojich učeníkov a bude im slúžiť až po potrestaní 
nevedomých otrokov. To je to, čím je parousia - toto grécke slovo je 



definované ako „byť vedľa“. Ich ležanie za stolom a Kristus, ktorý im 
slúži, je niečím mimoriadnym - keď si pripomínajú posledný večer, 
ktorý Ježiš strávil so svojimi učeníkmi pred svojou smrťou, keď medzi 
nimi prešiel chlieb a pohár, opásal sa ako sluha a umyl im nohy. Bolo 
to pri tej príležitosti, keď im Kristus povedal: „V žiadnom prípade 
nebudem piť žiaden z týchto produktov viniča až do toho dňa, keď ho 
budem piť nový s vami v Kráľovstve môjho Otca.“ Niektorí môžu 
predpokladať, že „v ten deň“, keď sa Kristus opäť podelí o pohár so 
svojimi učeníkmi, je ten, keď sú spojení v nebi. To však neplatí pre 
tých, ktorí sú nažive, keď príde, ako je zrejmé z pasáže citovanej v 12. 
kapitole Lukáša, ktorá spája pôvodné večerné jedlo a vrcholnú 
parúziu. Ich zdieľanie pohára jednoty s Ježišom v Kráľovstve 
znamená, že títo pomazaní učeníci budú zapečatení - zaistení svojim 
miestom v Kráľovstve. Vtedy „spravodliví budú svietiť tak jasne ako 
slnko v Kráľovstve svojho Otca“ - aj keď sú ešte stále na zemi. Toto je 
fenomén, o ktorom Pavol písal v ôsmej kapitole Rimanom o zjavení 
Božích synov. Popravde, neexistuje nič také ako neviditeľná 
prítomnosť Krista. Napríklad v Hebrejom 9:28 Pavol spomínal 
„druhýkrát, keď sa zjaví“ v súvislosti s Kristovým návratom. Iste, ak sa 
Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní viditeľne zjavil svojim učeníkom, hoci 
bol oslaveným duchom, prečo je „druhé zjavenie“ považované za 
neviditeľné? Nie je pre to nijaké biblické ospravedlnenie. Apoštol Ján 
navyše napísal toto: „Milovaní, teraz sme Božie deti, ale zatiaľ nie je 
zjavné, čo budeme. Vieme, že kedykoľvek sa prejaví, budeme ako on, 
pretože ho uvidíme takého, aký je.“ Apoštol Pavol hovoril o svojom 
stretnutí s Ježišom ako o svojom „narodení sa predčasne“. Povedal to 
preto, lebo všetci ostatní apoštoli videli Ježiša v ľudskej podobe, keď 
sa im zjavil po jeho zmŕtvychvstaní. Pavol však videl Ježiša takého, 



aký je - ako ho uvidia živí svätí, keď sa im zjaví počas odhalenia. 
Svedkovia Jehovovi nebudú schopní túto otázku ani položiť, nieto ešte 
zvážiť odpoveď - otázkou je: 

Ako sa mohla Strážna Veža pomýliť? Ale odpoveď tu je a bola po celú 
dobu. Pavol vo svojom druhom liste Tesaloničanom predpovedal, že 
Boh umožní „klamný vplyv“ nad Kristovým zhromaždením, ktorý bude 
vychádzať z človeka, ktorý je vo vnútri nezákonný; ten, ktorého Pavol 
označil za „syna zničenia“, čo je tiež titul, ktorý Ježiš udelil Judášovi v 
okamihu predtým, ako ho jeho zradný apoštol zradil bozkom. Dielo 
muža bezprávia je opísané ako „satanova činnosť“, ktorá sa skladá z 
„každého silného diela a lživých znamení a zázrakov a každého 
nespravodlivého podvodu“. Do akeho konca? Pavol vysvetlil, že 
satanovým cieľom je presvedčiť tých, ktorých oslovil ako „bratov“, že 
Kristova prítomnosť sa začala a Jehovov deň je tu. Pomysli na to! 
Satan úspešne propaguje falošnú parúziu! A podporuje to so všetkými 
svojimi podvodnými schopnosťami. Aké diabolské! Inšpirovaný apoštol 
nám však zjavuje, že „Jehovov deň” nepríde, pokiaľ odpadnutie 
nebude na prvom mieste a nebude zjavený človek bezprávia, syn 
zničenia. Falošná parúzia teda bezprostredne predchádza 
autentickému príchodu Krista. Aké upokojujúce! Sám Ježiš naznačil, 
že pred jeho príchodom bude v platnosti veľmi efektívny podvod, keď 
varoval: „Dávajte pozor, aby ste neboli uvedení do omylu, pretože 
mnohí prídu na základe môjho mena a povedia: „Ja som on“ a "Blíži 
sa termín. Nechoďte za nimi.“ Dokonca aj počas záveru Ježiš 
naznačil, že klam bude taký presvedčivý, že ak by to bolo možné, boli 
by podvedení aj vyvolení. Ako je všeobecne známe, Strážna Veža 
ohlasuje Kristovu dokonalú prítomnosť od samého počiatku. Počas 



mnoho rokov Betel dokonca hlásal, že Jehovov deň už začal. Až do 
roku 1930 Strážna veža učila, že Ježišova prítomnosť sa začala v 
roku 1874. Od roku 1930 zmenila Strážna Veža príchod Krista do roku 
1914. V roku 2014 oslavovala Strážna Veža dokonca storočie vlády 
Kráľovstva! Táto publikácia má odhaliť podvod s parousiou Strážnej 
Veže a odhaliť tajomstvo odpadlíctva, ktoré sa už prejavuje vo vedení 
Jehovových svedkov, za účelom kultivácie očakávania Kristovho 
príchodu a začiatku času konca a odhalenie všetkých Jehovových 
súdov. Prečo by však Jehova dovolil, aby bol jeho ľud tak zavádzaný? 
Slová Božie, ktoré ešte nebudú povedané, poskytujú odpoveď: „Toto 
všetko ste počuli a videli. Nebudete to deklarovať? Odteraz vám 
oznamujem nové veci, strážené tajomstvá, ktoré ste nepoznali. Až 
teraz sa vytvárajú, a nie dávno, veci, ktoré ste dnes nikdy predtým 
nepočuli, takže nemôžete povedať: 'Pozri! Už ich poznám'. Nie, 
nepočuli ste, nevedeli ste a v minulosti vaše uši neboli otvorené. Viem 
totiž, že si veľmi zradný a od narodenia ťa nazývajú priestupníkom.“ 
48. kapitola Izaiáša je dialógom, ktorý bude mať Jehova so svojou 
organizáciou, keď ju podrobí ohňu rafinérie. Pretože jeho ľud začal 
považovať svoju modlu za zdroj všetkého poznania, Boh im úmyselne 
zadržal dôležité informácie až do Kristovho zjavenia. To, čo nasleduje 
v tejto práci, možno považovať za dopyt po Božích „prísne strážených 
tajomstvách“ - základný kameň pre apokalypsu. V skromnej úcte je 
táto kniha venovaná Odhaľovaču tajomstiev, Jehovovi Bohu. 
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Ak chcete získať prístup k záložkám kapitol, kliknite na ikonu záložky 
v pravom hornom rohu aplikácie Adobe Reader. 

Jehova sa stal kráľom! 
Nech je zem radostná. 
Nech sa raduje veľa ostrovov. 
Mraky a hustá šero sú všade okolo neho; 
Spravodlivosť a spravodlivosť sú základom jeho trónu. - Žalmy 
97: 1–3 

Medzi národmi vyhláste: „Jehova sa stal kráľom! 

Zem je pevne založená; nedá sa s ním pohnúť. 

Bude spravodlivo posudzovať národy.„- Žalmy 96:10  

Jehova sa stal kráľom. Nech sa národy chvejú. 
Sedí na tróne nad cherubínmi. Nech sa zem trasie. - Žalmy 99: 1 

Nech sa radujú nebesia, nech sa raduje zem, a nech hovoria 
medzi národmi: ‚Jehova sa stal kráľom!‘ Nech more zahrmí a tiež 

to, čo ho naplní, Nech pole jasá a všetko, čo je v ňom. - 1. 
Paralipomenon 16: 31–32 

Jehova sa stal kráľom! Vo vznešenosti je oblečený; Jehova je 
oblečený v sile; Nosí ho ako opasok. Zem je pevne založená; 

Nedá sa s ním pohnúť. - Žalmy 93: 1  



1- Pravda 

Predstavte si aké prekvapujúce vzrušenie to vytvorilo, keď Ježiš 
Kristus spôsobil aby bolo oznámené po celej krajine:  “Nebeské 
Kráľovstvo sa priblížilo!” 

Prešlo asi 2 000 rokov od času, keď Jehova Boh urobil s Abrahámom 
zmluvu, ktorej účelom bolo v určitom čase produkovať mesiášske 
semeno na požehnanie všetkých národov. Napriek mnohým 
nepodloženým očakávaniam apoštolov ohľadne Kráľovstva, v čase, 
keď sa Ježiš dal pokrstiť a bol pomazaný, Božie Kráľovstvo sa skutočne 
už priblížilo.      

A keďže nikto z Dávidovho rodu nesedel na Jehovovom tróne v 
Jeruzaléme od času, keď si Babylón podmanil Judeu pred piatimi 
storočiami, bolo pochopiteľne dojímavé, keď Ježiš vstúpil do 
Jeruzaléma sediaci na oslovi, na osliatku, mláďati oslice, zdravený ako 
Kráľ Izraela. Takto sa splnilo proroctvo Zachariáša 9:9, ktoré 
predpovedalo: “Jasaj, dcéra Sionu. Víťazoslávne volaj, dcéra 
Jeruzalema. Pozri, prichádza k tebe tvoj kráľ. Je 



spravodlivý a prináša záchranu. Je pokorný a ide na 
oslovi, na osliatku, mláďati oslice.” 

Aj keď pozemský Jeruzalém už nebol viac trónom kráľovstva Izraela a 
Júdu v tom čase, ešte stále bolo exkluzívne náboženské centrum na 
uctievanie Jehovu Boha, keď bol Ježiš Kristus na Zemi. Ale aj to sa 
nakoniec malo zmeniť. Ježiš sám povedal samaritánskej žene: “Ver 
mi, prichádza čas, keď nebudete uctievať Otca ani na tomto 
vrchu, ani v Jeruzaleme.” Príchod Božieho Kráľovstva, ktoré bolo 
na začiatku zjavené vo forme kongregácie apoštolov, označilo začiatok 
konca uctievania Izraelitov v Jeruzalemskom chráme.    

Listy apoštola Pavla, hlavne jeho dopis adresovaný Hebrejom, 
vysvetľujú, ako tradičný spôsob uctievania bol len predobrazom 
väčších duchovných realít. Skutočná pravda bola za záclonou svätyne, 
ako to bolo zjavené apoštolom Pavlom. Apoštol ďalej vysvetľoval vo 
svojom liste Galatským kresťanom, že Zmluva Zákona splnila svoju 
úlohu tým, že slúžila ako vychovávateľ vedúci ku Kristovi. A preto, keď 
prišiel Kristus, výchova cez Zákon splnila svoj účel, a celý Judský 
systém sa stal zastaralým a čoskoro bol násilne odstránený. Menej ako 
desať rokov po apoštolovom liste Hebrejom chrám na uctievanie v 
Jeruzaléme bol násilne odstránený Rimskymi légiami. 

Storočia prešli od času, keď bolo oznámené, že Božie Kráľovstvo sa 
priblížilo. Možno nie náhodou prešlo asi 2 000 rokov od času, keď 
Jehova Boh urobil zmluvu s Abrahámom až do krstu Ježiša Krista. 
Medzitým, od čias apoštolov, Kresťanstvo nastúpilo tú istú cestu 
korupcie, modlárstva a odpadlíctva, ako to bolo s Izraelom, takže čisté 
učenie Krista bolo pomiešané s babylonským mysticizmom, 
nacionalizmom a svetáctvom.     



Ale potom, ku sklonku 19. storočia, veľmi nutné reformy sa začali 
formovať okolo malej skupinky študentov Biblie v spoločnosti s 
horlivým mladým mužom menom Charles Taze Russell. Účinok bol 
podobný tomu, čo sa stalo počas vlády mladého horlivého Judského 
kráľa pod menom Joziáš (659-629 pr.n.l.). Všimnime si niekoľko 
podobností: Predtým, ako Joziáš začal vládnuť kráľovstvo Izraela 
spadlo do takých poľutovaniahodných hlbín neznalosti a modlárstva, 
že dokonca zmluva Zákona, ktorú pod inšpiráciou napísal Mojžiš sa 
stratila! Ale história napísaná v 2. Kroník 34:14 nás informuje, že 
počas reštauračných prác schátraného chrámu pod iniciatívou 
Joziášom, “kňaz Chilkijah našiel knihu Jehovovho Zákona, 
ktorý bol daný prostredníctvom Mojžiša.” 

A keď mu čítali Zákon Mojžiša, kráľ Joziáš roztrhol svoje rúcho ako 
následok toho, že národ zlomil zmluvu s Bohom a tak veľmi urazil 
Jehovu vyznávajúc rôzne formy modlárstva pohanov. Joziáš si v 
skutočnosti uvedomil, že také priestupky voči Mojžišovmu Zákonu si 
zaslúžili zničenie národa, pretože zlomili svätú Zmluvu Zákona. 
Bohabojný Joziáš poslal delegáciu ku prorokyni Chulde, aby vedel, či 
by sa dalo vyhnúť patričnému trestu cez pokánie. Prorokyňa 
informovala kráľa, že Jehova Boh bol rozhodnuý potrestať  tvrdohlavý 
národ a priniesť naň pohromu. Ale vzhľadom na reformy, ktoré Joziáš 
urobil, Jehova Boh sa rozhodol nepotrestať národ zničením počas 
Joziášovho života. Potom Joziáš zhromaždil celý národ aby si vypočuli 
čítanie Zákona. 

Podľa tohoto vzoru sa zdalo, akoby za čias Kresťanstva Biblia bola 
stratená svetu počas Doby Temna a určitý čas potom. V skutočnosti aj 
keď Biblia sama nebola doslovne stratená, jej pravda ale áno. Aj 
napriek tomu, že mnohí pred Charlesom T. Russellom sa pokúsili nájsť 
znovu stratené biblické pravdy, nikto nebol tak úspešný priviesť ju na 



svetlo, ako Spoločnosť Strážna Veža. Komentujúc na dôležitosť práce 
Charlesa Russella, kniha Zvestovatelia Kráľovstva hovorí: “Potom, 
ako vnímal Russell úlohu, ktorú on a jeho spoločníci hrali v 
publikovaní Biblickej pravdy? Vysvetlil Russell: ‘Naša 
práca…spočívala v tom, aby sme pozbierali roztratené časti 
právd a ponúkli ich Pánovému ľudu – nie ako nové, nie ako 
naše, ale ako Pánové’.”    

Počas jeho intenzívneho štúdia Písiem, Russell si uvedomil, že 
Kresťanstvo je odsúdené na zničenie pre modlárstvo a korupciu. Až 
potom, s pocitom naliehavosti sa stalo, že Spoločnosť Strážna Veža 
bola stvorená a Medzinárodní Študenti Biblie sa zaviazali začať 
intenzívne zvestovateľskú kampaň na prehlásenie varovania o Božom 
hroziacom súde. Ako výsledok Božieho viditeľného požehnania na ich 
prácu obnovy, základné pravdy Biblie začali žiariť znova. Pohanské 
učenia, ako Trojica, nesmrteľnosť duše a diabolska doktrína večného 
ohňa a týrania v pekle boli energicky vyvrátené. Katolícke praktiky 
oddanosti svätým, vrátane Márii, ako zbožňovaná ‘Matka Božia’, boli 
podobne verejne odhalené ako pozostatky pohanského modlárstva. 
Podobne ako Joziáš doslovne rozdrvil a znesvätil mnohé modly a 
pohanské oltáre, ktoré boli postavené v Jehovovom chráme a po celej 
krajine, v tom istom duchu Kresťanské modly a falošné dogmy boli 
rozbité na prach, takpovediac, horlivým a zručným použitím Biblie. 

Charles T. Russell tiež obnovil použitie Božieho osobného mena – 
Jehova, v slovenčine. Iné vitálne pravdy, ako biblická nádej prežitia 
Armagedonu a život večný na rajskej Zemi sa začali učiť ako autentické 
Biblické náuky. Otázka Jehovovej vesmírnej Zvrchovanosti bola 
pochopená po prvýkrát, a to vysvetľuje prečo boli prvotní Kresťania 
zmätení ohľadne dôvodu, prečo Boh lásky tak dlho dopustil zlo a 
nechával aj svojich služobníkov trpieť prenasledovaním! Spoločnosť 



Strážna Veža začala slúžit podobne, ako Kresťanský zbor v prvom 
storočí – ‘ako stĺp a opora pravdy’. 

Iná fascinujúca paralela existuje v spojitosti s Joziášovým objavením 
Knihy Zmluvy. Záznam v knihe 2. Kráľov hovorí o veľkej slávnosti 
pesachu potom, ako bol chrám obnovený: “A kráľ prikázal 
všetkému ľudu: ‘Slávte Pesach na počesť Jehovu, svojho 
Boha, ako je napísané v knihe zmluvy’. Taký Pesach sa 
neslávil od čias sudcov, ktorí súdili Izrael, ani za celé 
obdobie izraelských a judských kráľov. Až v 18. roku vlády 
kráľa Joziáša sa v Jeruzaleme slávil na počesť Jehovu 
takýto Pesach.” – 2. Kráľov 23:21-23. 

Tak, ako bol slávený veľký Pesach na počesť obnovy Zmluvy a 
oslavenie reform, ktoré urobil Joziáš, tak sa zdá, akoby Nová Zmluva, 
ktorú Kristus na začiatku uzavrel s apoštolmi, bola znovu obnovená v 
spojitosti so Študentmi Biblie, znázornená nielen v zvestovaní pravdy, 
ako ju spoznali, ale aj obnovenie výskytu pomazaných bratov, ktorí s 
ešte väčšou hlbkou si začali vážiť Kristovu obeť, začali oslavy veľkého 
Kresťanského Pesachu, ktorý pokračuje až dodnes. Aj keď sa plaholčili 
pod mnohými chybnými očakávaniami, ako apoštoli v rannom 
Kresťanstve, Študenti Biblie pocítili, že nastal čas a obdobie aby sa o 
Božom Kráľovstve začalo zvestovať po celom svete! 

Na rovine v údolí Megidda 

Napriek svojej horlivosti pre Jehovu Boha a reformy, ktoré uskutočnil, 
Joziáš bol tragicky usmrtený v nerozumnej vojenskej bitke proti 
faraónovi Nechovi. Záznam v 2. Kráľov 23:29-30 hovorí: “Za jeho 
čias vytiahol egyptský kráľ, faraón Necho, na pomoc 



asýrskemu kráľovi k rieke Eufrat. Kráľ Joziáš vytiahol 
proti nemu, ale Necho ho zabil pri Megidde, hneď ako ho 
uvidel. Jeho mŕtve telo sluhovia previezli na voze z 
Megidda do Jeruzalema a pochovali ho v jeho 
hrobe.” Jeremiáš a celé Judsko opakávali predčasnú smrť Joziáša 
počas generácií. 

Je jasné z niekoľkých dôvodov, že pád kráľa Joziáša pri Megide bol 
predobrazom. Jeden dôvod je ten, že výraz “Armageddon” je odvodený 
od Hebrejského výrazu “Megiddo”. To ale nemusí znamenať, že 
historický opis je prorockým vzorom väčších skutočností. Predsa len 
proroctvo Zachariáša, o ktorom môžeme myslieť ako o Hebrejskom 
predchodcovi knihy Zjavenie, dáva prorocký význam k plaču nad 
Joziášom, hovoriac: “V ten deň sa bude v Jeruzaleme ozývať 
veľký nárek, aký sa ozýval v Hadadrimmone na rovine 
Megiddo.” – Zechariáš 12:11. 

Aká spojitosť existuje s Joziášom? Encyklopédická kniha Náhľad do 
Písiem píše nasledovné pod titulkou Hadadrimmon: “Čo bolo 
‘nariekanie Hadadrimmonovo v údolnej rovine Megidda’? Judský kráľ 
Joziáš bol zabitý v boji s egyptským faraónom Nechom ‘v údolí roviny 
Megiddo’ a jeho smrť bola ešte roky oplakávaná v ‘žalospevoch’. (2. 
Paralipomenon 35:25) Preto sa ‘nariekanie Hadadrimmonovo’ môže 
vzťahovať na smútenie nad Joziášovou smrťou.” Ale v súvislosti s 
proroctvom v Zachariášovi proroctvo má do činenia s plačom ohľadne 
smrti Mesiáša – a nie Joziáša. Mesiášska súvislosť proroctva bola 
potvrdená, keď apoštoli prirovnali Zachriáša k exekúcii Krista. Ale, 
ako je to s mnohými proroctvami, Zachariáš bezproblémovo viaže 
spolu aspekty prvého aj druhého príchodu Ježiša Krista. V druhom 
príklade Kristus prichádza ako zdokonaľovateľ a očišťovač svojho 
ľudu. Tak, ako Joziáš, začína odstraňovať všetky modly z ‘krajiny’. 



Zachariáš 13:1-3 predpovedá: “V ten deň sa Dávidovmu domu a 
obyvateľom Jeruzalema vykope studňa, aby sa očistili od 
hriechov a nečistoty. V ten deň, vyhlasuje Jehova vojsk, 
vymažem z krajiny mená modiel a už si na ne nikto 
nespomenie. A zbavím krajinu prorokov a ducha nečistoty. 
Keby ešte niekto prorokoval, jeho otec a matka, tí, ktorí ho 
priviedli na svet, mu povedia: ‚Zomrieš, lebo si v 
Jehovovom mene hovoril klamstvá.‘ A jeho vlastný otec a 
matka ho prebodnú za to, že prorokoval.” ‘Studňa vykopaná 
Dávidovmu domu’ má význam, že sa aplikuje plne provízia 
zadosťučinenia hriechu Kristovou obeťou; do tej miery sa uskutoční 
dokonalé odstránenie hriechu ‘Dávodovho domu’, kde patrí 144 000 
spoluvládcov Ježiša Krista. 

Je ale viditeľné, že význam výrazu – ‘v ten deň’– sa nevzťahuje na 
kresťanský zbor v prvom storočí. To preto, že je faktom, že Božie súdy 
na Kresťanský zbor v prvom storočí neočistili ‘kajinu’ od modiel a 
falošných prorokov. Naopak, apoštoli špecificky varovali Kresťanov, 
aby sa varovali pred falošnými prorokmi vo vnútri zboru. Okrem toho, 
prvý list apoštola Jána stroho končí s napomenutím pre Božích 
synov: “Dieťatká, vyhýbajte sa modlám.” Z toho je jasné, že 
konečné splnenie proroctva Zachariáša je spojené so zriadením 
Božieho Kráľovstva – keď konečne, “Syn človeka vyšle svojich 
anjelov a tí zozbierajú z jeho Kráľovstva všetkých, ktorí 
zvádzajú iných na hriech, a tých, ktorí páchajú zlo.” Len 
potom bude Kristov zbor dokonale očistený od klopýtajúcich sa vecí, a 
to falošných prorokov a modiel! 

Ale tak, ako poctivé snahy Joziáša neoddialili navždy Božie odsúdenie, 
tak ani snahy obnovenia Spoločnosti Strážna Veža nezmenili Božie 
rozhodnutie urovnať veci ‘na rovine Megidda’. V skutočnosti 



potreba aby Boh urovnal veci je väčšia dnes ako kedykoľvek. Dôvodom 
je to, že napriek tomu, že Svedkovia Jehovovi opustili do oči bijúce 
babylonské modlárstvo, v procese sa Strážna Veža stala organizačným 
zlatým teľaťom.  A napriek tomu, že Strážna Veža obnovila základné 
Kresťanské náuky, Svedkovia Jehovovi pokračujú pod váhou falošného 
proroctva. Nepochybne z dôvodu, že Strážna Veža a Svedkovia 
Jehovovi hovoria ‘v mene Jehovu Boha’, ako to bolo citované vyššie, 
sme to my, čo sme najviac zodpovední zo všetkých ľudí z celého sveta. 

Zachariášovo proroctvo pokračuje o Božom bližiacom sa súde: “V ten 
deň sa bude každý prorok hanbiť za svoje prorocké videnie, 
a aby druhých oklamal, nebude nosiť odev zo srsti. Bude 
hovoriť: ‚Nie som prorok, som roľník. Keď som bol mladý, 
kúpil si ma istý človek.‘ A keď sa ho niekto opýta: ‚Čo to 
máš na tele za rany?‘, odpovie: ‚Zbili ma v dome mojich 
priateľov.‘”     

Za horecitovaným veršom následuje rozkaz zabiť pastiera a nech sa 
ovce rozptýlia. Toto proroctvo Zachariáša sa v pravde splnilo, keď 
Ježiš bol uväznený a popravený a jeho opoštolovia dočasne rozptýlení. 
Ale v pravde kontext proroctva sa dá použiť vo väčšom splnení s 
Kristovým druhým príchodom. V tom prípade ale ‘prorok’, ktorý je 
odsúdený na to, aby bol ‘zbitý v dome jeho priateľov’ korešponduje s 
Verným a Rozvážnym Otrokom Ježiša Krista, ktorý podľa Lukáša 
12:48, bude bitý s malým množstvom rán pre svoje neznalé 
zanedbanie, keď Kristus príde súdiť Božiu domácnosť. Boží dom Betel 
si nárokuje postavenie Jeremiášovej triedy a Ezechielovej 
triedy prorokov a podobne. Avšak evidencia prezentovaná v tejto 
práci je určená na to, aby ukázala, že väčšina prorockých interpretácií 
Spoločnosti Strážnej Veže je alebo nesprávne mierená ku svetovému 
Kresťanstvu alebo nesprávne aplikovaná na roky 1914-1919. Seriózne, 



Svedkovia Jehovovi sú jediný ľud, proti ktorému sú mierené 
slová: “Vy, ktorí prisaháte na Jehovovo meno a chválite 
Boha Izraela, ale nie v pravde a spravodlivosti.” 

Z dôvodu skutočnosti, že Strážna Veža priniesla takú potupu na meno 
Boha – akoby ‘prisáhaním na Jehovovo meno’ – je len rozumné, 
že sú oficiálnym prorokom, ktorý sa ‘bude hanbiť’ pre chyby a klam, 
ktorý spáchali v mene Jehovu Boha. Avšak, tak ako inštitucionálne 
uctievanie sústredené v Jeruzaléme v čase Krista, Strážna Veža tak isto 
poslúžila na Boží účel. Ale aj tak, napriek služby, ktorú vykonala v 
prospech pravdy, je tiež odsúdená na zánik ako zastaraná! Naštastie 
však, tak ako formálne náboženstvo sústredené v Jeruzaléme bolo 
nahradené nadriadeným spôsobom uctievania na základe plnšej miery 
ducha a pravdy, prítomné usporiadanie musí, nevyhnutne, byť 
nahradené najplnejším výrazom Božieho ducha a pravdy, presne tak, 
ako Ježiš uistil všetkých, ktorí milujú pravdu: “Spoznáte pravdu a 
pravda vás oslobodí.”    



2 – Čas pohanov 
“Brat Russell…rozpoznal, že rok 1914 označil koniec Času 
národov…povzbudzoval čitateľov, aby sa uistili pozorne 
porovnaním s inšpirovaným Slovom, že je tomu tak a že čo 
čítali bolo s ním v súlade!” – z knihy: Svedkovia Jehovovi 
Hlásatelia Kráľovstva. 

Druhého Októbra roku 1914 Zakladateľ Spoločnosti Strážna Veža, 
Biblia a Traktáty, Charles Taze Russell, sebavedomo vkročil do jedálne 
Betelu a prekvapivo ohlásil personálu ústredia: “Časy národov sa 
skončili, ich králi mali svoj deň.” A aký ďalekosiahly efekt malo jeho 
smelé prehlásenie na chod Svedkov Jehovových! Od tohoto 
prehlásenia pred viac ako 100 rokmi, viera Svedkov Jehovových je 
zakotvená v myšlienke, že Ježiš Kristus začal vládnuť vo svojom 
nebeskom Kráľovstve v roku 1914. Strážna Veža od tohoto roku 
navrhla prehlásenie – “Jehova sa Sám Stal Kráľom”! 

Bezpochyby rok 1914 bol kritický a strategický bod obratu v histórii 
ľudstva. Pretože pomocou chronológie medzinárodní Študenti Biblie 
už predvídali zemetrasné udalosti, ktoré sa mali začať v roku 1914, a 
zdalo sa, že začiatok Prvej Svetovej vojny potvrdil ich očakávania. V 
skutočnosti mnohí biblickí študenti boli presvedčení, že Armageddon 



bol vtedy bezprostredne hroziaci. Bol však tento dátum, teraz takmer 
storočie v našej minulosti, „najdôležitejším dátumom pre celé ľudské 
stvorenie“, ako kedysi tvrdila Strážna veža? 

Táto otázka nemusí vzniknúť z nedostatku viery v posvätné Božie 
zasľúbenie. Naopak, Jehovovi svedkovia by mali nasledovať 
apoštolovu radu a „uistiť sa o všetkom.“ Malo by byť našou najvyššou 
túžbou vedieť, aspoň tak jasne, ako sa to dá ľudsky zistiť, či sa Jehova 
skutočne stal kráľom v roku 1914 alebo či je táto významná udalosť 
stále v našej budúcnosti. V duchu vlastného naliehania Charlesa 
Russella sa pozrime na spisy Strážnej veže – pozorne – proti Božiemu 
inšpirovanému Slovu, aby sme sa uistili, že naše chápanie pohanských 
čias je s ním v úplnom súlade. 

Aké presné sú teda pohanské časy, ako sa bežne volajú? Presný výraz 
„časy pohanov“ alebo „určené časy národov“, ako sa veta uvádza v 
preklade Nového sveta, sa v Písme nachádzajú iba na jednom mieste. 
V Lukášovi 21:24 Ježiš povedal toto: „Jeruzalem bude šliapaný 
pohanmi, až kým sa nenaplnia časy pohanov.“ (NIV) 

Študenti biblie si už dávno uvedomujú, že Ježišovo proroctvo malo 
oveľa väčšie uplatnenie ako len v starovekom Jeruzaléme, ktorý bol pri 
viacerých príležitostiach zničený pošliapaním útočníkov. Jeruzalem by 
podľa prorokov a apoštolov mal reprezentovať samotné kráľovstvo 
Božie, pretože to bolo v doslovnom meste Jeruzalem, kde bolo 
pôvodne založené Dávidské kráľovstvo. A ako legitímny dedič 
Dávidovho trónu sa Kristus Ježiš predstavil ako mesiášsky kráľ 
občanom Jeruzalema, keď vošiel do mesta sediaci na chrbte osla. 
Jeruzalem sa preto považoval za hlavné mesto kráľovského trónu 
Jehovu Boha. Preto sa mesto Jeruzalem v proroctve používa na 
vyjadrenie rôznych aspektov Božieho nebeského kráľovstva. 



Jehovovi svedkovia pochopili, že súčasný politický systém, ktorý 
dominuje Zem približne 4 000 rokov v určitom okamihu ustúpi vláde 
Božieho kráľovstva. Takže v kontexte príchodu k moci nebeského 
kráľovstva, o čom Ježiš nakoniec diskutoval v 21. kapitole Lukáša, 
pohanské časy sa považujú za interval, keď národy potláčajú vládu 
Božieho kráľovstva a vypršaním tohto obdobia pohanskej nadvlády sa 
rozumie koniec prideleného času, v ktorom majú národy vládnuť 
Zemi. 

Ako všetci svedkovia Jehovovi vedia, Strážna Veža spojila „sedem 
časov“ vo štvrtej kapitole Daniela do tzv. „určených časov pohanov“, o 
ktorých hovoril Kristus. Podľa Strážnej Veže časy, počas ktorých má 
byť šliapaný národmi (pohanmi) Jeruzalem, sa začali viac ako 600 
rokov predtým, ako Kristus vyslovil svoje proroctvo – späť v roku 607 
pred Kr., keď Babylončania zničili Jeruzalem a judské kráľovstvo. 
Sedechiáš mal byť posledným kráľom Dávidovej línie, ktorý sedel na 
tróne, kým Mesiášovi nebolo dané nebeské kráľovstvo. Jehovovi 
svedkovia sa domnievajú, že stanovené časy, keď mali národy vládnuť 
namiesto Božieho kráľa, vypršali o 2 520 rokov neskôr, v roku 1914. Po 
vypuknutí prvej svetovej vojny následovala hrozná pandémia 
španielskej chrípky – spolu s mnohými ďalšími vývojmi od tej doby – 
slúžili na presvedčenie Jehovových svedkov, že znak Kristovej 
neviditeľnej prítomnosti sa začal prejavovať v roku 1914. 

Existuje mnoho dôvodov, prečo by sme mali spochybňovať aplikáciu 
siedmich časov Strážnej Veže, ako aj chronológiu, ktorá sa používa na 
pripevnenie sedem časov k roku 607 pred Kr. Položením Chronológiu 
stranou pre argumentáciu iných, logická otázka je: ak kráľovstvo sveta 
skutočne prešlo ku Kristovmu kráľovstvu v roku 1914, prečo národy 
stále uplatňujú úplnú nadvládu nad Zemou? Čo sa zmenilo od roku 



1914? Pokiaľ ide o politické krajiny tohto sveta, ktoré robia, ako sa im 
páči, je zrejmé, že sa nič nezmenilo! 

Svedkovia Jehovovi samozrejme veria, že koniec pohanských časov 
jednoducho znamená, že národy už nemôžu zasahovať do práce 
pravých kresťanov, ale inak môžu ovládať ľudstvo ako predtým. Zjavne 
sa však prejavuje chyba dlhodobého presvedčenia Jehovových 
svedkov, že Božie kráľovstvo bolo založené v roku 1914, keď uvažujeme 
o Písmach. Napríklad, druhý žalm sa týka reakcie národov na to, že 
Jehova dal svojmu Mesiášovi vládu nad svetom. Žalm 2: 1-2 
hovorí: ”Prečo boli národy v búrlivej situácii a samotné 
národné skupiny stále mumlali prázdnu vec? Králi zeme sa 
postavia a sami vysokí úradníci sa spojili ako jeden proti 
Jehovovi a proti jeho pomazanému…! “ 

Prorocký druhý Žalm je jedným z mnohých proroctiev, ktoré Strážna 
Veža aplikuje na rok 1914. Údajne sa žalm splnil, keď boli národy 
počas prvej svetovej vojny uvrhnuté do vojny a boli nútené zjednotiť sa 
proti Božiemu kráľovstvu spojením sa do Ligy národov. S týmto 
výkladom však existuje niekoľko problémov. Medzi výkladovými 
ťažkosťami Strážnej Veže je predovšetkým to, že Žalm naznačuje, že 
keď sa národy pokúšajú odstrániť obmedzenia uvalené na nich, Jehova 
okamžite zareaguje hnevom. Žalm 2: 4-6 ďalej hovorí: “Ten, kto sedí 
na nebesiach, sa bude smiať; Samotný Jehova ich bude 
držať v posmechu. V tom čase s nimi bude hovoriť vo 
svojom hneve a vo svojej horúcej neľúbosti ich bude 
vyrušovať a hovoriť: ‘Ja sám, ja som si postavil svojho 
kráľa na Sion, moju svätú horu’.“ 

Ďalšie rozumovanie odôvodnenia Žalmu Strážnou Vežou je, že ak 
Jehova v roku 1914 nainštaloval svojho kráľa na nebeskú horu Sion a 



národy od tej doby vzdorujú jeho kráľovstvu, ako potom máme 
rozumieť slovám Žalmu, ktoré naznačujú, že Jehova ich ‘v tom 
čase’ vyruší? Podľa znenia druhého Žalmu je Boží odpor na 
vzdorujúce národy viac-menej okamžitý. Napriek tomu je to už takmer 
storočie, odkedy mali byť národy uvrhnuté do nepokoja a ‘spojené 
dohromady ako jeden’, aby zničili Božie kráľovstvo, a Jehova ich 
napriek tomu neruší ‘vo svojej horúcej neľúbosti’! 

Izaiáš, kapitola 17, je podobné proroctvo, ktoré opisuje priebeh 
národov a prirovnáva ich k rozruchu a k ‘hluku veľkých 
vôd’: “Počúvajte! Rozruch mnohých národov, sú ako 
burácajúce more! Národy sa búria, hučia ako mohutné 
vody! Národy burácajú ako hukot mnohých vôd. Boh ich 
pokarhá a utečú ďaleko, budú ako plevy hnané vetrom po 
kopcoch, ako kotúľajúce sa suché bodliaky unášané 
víchricou. Keď padne noc, zavládne zdesenie, ale pred 
svitaním po nich nebude ani stopy. Toto je údel tých, čo nás 
plienia, tak dopadnú všetci, čo nás vykorisťujú.” 

Ježiš použil podobný výraz, keď predpovedal, že bude zlosť národov, 
ktoré nepoznajú cestu von z nešťastia, ktoré ich postihlo, zatiaľ čo 
ľudia z burácania mora odpadávajú strachom. Aj keď niektorí, ktorí by 
mali vedieť lepšie, hlúpo navrhli, že ‘burácanie mora’ súvisí s 
doslovnými tsunami, Izaiášovo proroctvo objasňuje, že revúce búrlivé 
more je iba symbolom opisujúcim ‘národné skupiny’; to znamená, 
že revúci morský múr symbolizuje globálnu civilizáciu pohltenú 
chaosom a zmätkom. A podobne ako druhý Žalm, aj 17. kapitola 
Izaiáša zobrazuje Jehovu, ktorý pokarháva národy hneď potom, ako sa 
stanú ‘búrlivými’; akoby v ‘ráno’ a po ‘večernom’ ich rozruchu 
národy ‘už viac neexistujú’! 



Ďalším vážnym problémom s doktrínou roku 1914 je skutočnosť, že 
Liga národov bola relatívne neefektívnou organizáciou, ktorá nakoniec 
vyšla z existencie. A nielen to, ale Spojené štáty neboli ani členom Ligy. 
Ako teda možno tvrdiť, že sa naplnilo písmo týkajúce sa vysokých 
úradníkov Zeme a národných skupín, ktoré sa spojili ako jeden celok? 
V skutočnosti neboli všetky národy pod záštitou Spoločnosti národov a 
impotentná Liga nemala taký vplyv na svet, aký by sa dalo očakávať od 
politickej entity, o ktorej sa predpokladá, že vyzvala Krista na globálnu 
nadvládu. A koľkokrát sa tiež stretávajú národy a ich vládcovia v 
úplnej opozícii voči kráľovstvu Jehovu Boha?  Je rozumné, že existuje 
iba jedno zhromaždenie všetkých kráľovstiev Zeme na boj proti Bohu! 
A podľa 16. kapitoly Zjavenia sa všetci králi zeme zhromažďujú 
démonickou propagandou, aby bojovali proti Bohu na mieste 
zvanom Har-Magedon. 

Podľa proroctva v siedmej kapitole Daniela, keď Boh dáva kráľovstvo 
Synovi človeka a svätým, potom sa zvieraťu politického systému 
poskytne iba krátke predĺženie času, počas ktorého budú svätí ‘daní 
do ruky na čas a na časy a pol času’. Obdobie, ktoré je 
dešifrované ako ‘čas a časy a pol času’, možno považovať za zmenu 
stráže. Daniel 12:7 sa odvoláva na rovnaké časové obdobie a 
hovorí: “Akonáhle dôjde k dokončeniu zničenia moci svätých 
na kusy, všetky tieto veci sa dokončia.“ ‘Všetky tieto veci’, 
na ktoré sa odvoláva prorok, logicky súvisia s koncom ľudského 
systému vecí a úplným prenosom suverenity do rúk Krista Ježiša a 
jeho zástupcov. Toto je koniec koncov téma Danielovej knihy. Ale ak 
boli svätí údajne rozdrvení na kusy v minulosti počas perzekúcie v čase 
1916-1919, ako to učí Strážna Veža, prečo sa potom ‘všetky tieto 
veci’ neskončili? 



Ôsma kapitola Daniela podobne predpovedá, ako budú svätí zničení a 
sväté miesto bude pošliapané pod nohami po dobu 2 300 ‘večerov a 
rán’, ktoré Strážna Veža pripisuje obdobiu počas druhej svetovej 
vojny. Ale opäť, otázka – ak symbolický Jeruzalem prestal byť šliapaný 
národmi v roku 1914, prečo je to tak, že národy naďalej šliapajú na 
synov kráľovstva po stanovenú dobu potom, čo sa údajne skončil čas, 
kedy sa takéto šlapanie skončilo? 

Skutočne to, čo Strážna Veža vyprodukovala, je protirečivé a veľmi 
zmätené proroctvo, ktoré určilo časy, kedy majú národy pošliapať 
Božie kráľovstvo do roku 1914; ale doktrína Strážnej Veže potom počas 
prvej svetovej vojny pridelí ďalšie tri a polročné obdobie, keď národy 
opäť obťažujú a pošliapajú Boží ľud pod nohami. Ale to nie je všetko: 
Strážna Veža tiež aplikovala ďalšie proroctvo na obdobie počas druhej 
svetovej vojny, počas ktorého politickí mocnári opäť šliapali na 
Jehovových svedkov. 

Strážna Veža takýmto svojvoľným výkladom proroctva dáva menej 
zmysel Kristovým slovám o konci pohanských časoch. Je to tak preto, 
že keď sa ustanovené časy národov skončili v roku 1914, a napriek 
tomu, rok čo rok, odkedy majú národy povolené pokračovať v bežnom 
podnikaní, tak ako predtým, musíme buď dospieť k záveru, že Kristovo 
kráľovstvo je inštitúcia bezmocná, alebo primeranejšie, že kráľovstvo 
sveta ešte nebolo dané Kristovi. 

Čo sú to časy pohanov 

Dôkladné skúmanie kontextu proroctva týkajúceho sa toho, že bol 
Jeruzalem pošliapaný až do skončenia určených národov, ukazuje, že 
Ježiš neodkázal ani nenaznačoval ničenie Jeruzalema Babylončanmi, 



ku ktorému došlo pred piatimi storočiami. Dôvod je, že apoštoli 
priamo požiadali Ježiša o znamenie, pretože ich Pán im predtým 
povedal, že chrám bude úplne zničený, takže ani kameň nezostane na 
kameni. O zničenie Šalamúnovho chrámu vyše 500 rokov predtým 
apoštoli nemali záujem. Chceli poznať budúcnosť – nie minulosť. A 
Ježiš jasne prorokoval o budúcom období, keď rímske légie spustošia 
chrám a sväté mesto Jeruzalém. 

Okrem toho sa zdá, že Strážna Veža prehliadla jednu veľmi zásadnú 
pravdu; a to, že Jeruzalém a chrám boli po babylonskom dobytí 
prestavané. Možno však povedať, že keď chaldejskí útočníci zrazili 
Jeruzalém do prachu, Jehova zasiahol a zvrátil túto situáciu. Aj keď je 
pravda, že podľa prorokov zostal Jeruzalem navždy potom, keď bol 
Kristov čas, pod nadvládou dedičstva pohanských kráľovstiev vrátane 
Perzie, Grécka a Ríma. Keď však Babylon zvrhol Cyrus, Božia 
pokarhaná ženská organizácia sa potom vynorila z prachu a Jehova 
udelil Jeruzalému svoju bývalú slávu. A hoci Židia v čase Krista možno 
opovrhovali svojimi rímskymi okupantmi, hlavne kvôli daniam a 
poctám, ktoré im boli uložené, je skutočnosťou, že Židia dostali veľkú 
mieru autonómie, najmä v záležitostiach bohoslužieb. A čo je 
najdôležitejšie, bohoslužby Jehovovi v Jeruzaléme neboli potlačené. 
Preto to bolo také pobúrenie, keď rímska “ohavná vec“ porušila 
židovský chrám v roku 66 C. E. ako naplnenie Ježišovho proroctva. 

Je teda nepochybné, že apoštolovia nechápali slová Ježiša 
Krista, že znamenajú, že národy šliapali Jeruzalem od čias 
Nabuchodonozora! Preto na aplikáciu siedmich časov Daniela 
na ‘určené časy pohanov’, o ktorých hovoril Ježiš Kristus, teda 
neexistuje nijaké biblické ospravedlnenie. Nič nenasvedčuje tomu, 
že ‘stanovené časy národov’ sa začali, keď rímske cisárske légie 
pošliapali židovské sväté miesto v roku 70 po K. Je zrejmé, že 



proroctvo o Jeruzalémskom zničení malo oveľa ďalekosiahlejšiu 
aplikáciu, čo naznačuje tieň dnešnej ohavnej veci, ktorá by priviedla 
zničenie na miesto sväté Bohu. Možno správne vyvodiť záver, že 
stanovené časy sa týkajú intervalu, v ktorom Boh umožňuje, aby sa 
symbolický Jeruzalém a jeho sväté miesto dostali pod ich nohy a ležali 
zničené. Okrem toho existuje presvedčivý dôvod domnievať sa, že 
stanovené časy národov sú stále budúce. 

V Matúšovi 24:15-16 Ježiš naznačil, že spustošenie a pošliapanie 
svätého miesta v Jeruzaléme bude naplnením Danielovho proroctva. 
Konkrétne Ježiš uviedol: “Preto, keď uvidíte ohavnú vec, ktorá 
spôsobuje púšť, ako hovorí prorok Daniel, stojaci na 
svätom mieste (nech čitateľ použije rozlišovaciu 
schopnosť), potom nechajte tých v Judsku, aby utiekli do 
hôr.” Preto čitateľ s rozlišovacou schopnosťou v Danielovej knihe si 
určite všimne skutočnosť, že proroctvo predpovedá na niekoľkých 
miestach, že svätí a ‘krajina vyznamenania’ spolu so svätým 
miestom, svätyňou a ‘stálou črtou’ sú prinútení a zničení a 
pošliapaní národmi na určité časové obdobie. Jehovovi svedkovia sa 
však domnievajú, že Kresťanstvo je moderné sväté miesto z dôvodu, 
že staroveký Jeruzalém bol Bohu neverný, a preto Boh nariadil, aby 
bol zničený. Ak je tomu však tak, prečo potom hovorí paralelná verzia 
Kristovho proroctva v knihe Marka, že ohavná vec bude ‘stáť tam, 
kde by nemala’? Ak by sväté miesto skutočne predstavovalo nesväté 
miesto množstvam protichodných náboženstiev a sekt, ktoré existujú v 
kresťanstve, mohlo by sa zdať, že politická ohavná vec by mala nájsť 
vítaný domov namiesto toho, aby ‘stála tam, kde by nemala’. 

Prevláda presvedčenie, že ako organizácia sú Strážna Veža a Svedkovia 
Jehovovi v schválenom postavení pred Bohom. Pretože Kristus 
predpovedal, že sväté miesto bude spustošené v dôsledku Božieho 



dosiahnutia spravodlivosti, z tohto dôvodu sa naivne predpokladá, že 
sväté miesto musí znamenať niečo iné ako duchovný chrám zložený z 
Božích svätých. Ešte o niekoľko veršov v tom istom kontexte Ježiš 
hovoril o tom, že Jeruzalém bude pošliapaný po stanovenú dobu, 
ktorú Strážna Veža interpretuje, aby reprezentovala Božie nebeské 
kráľovstvo. Určite je nejednotné a rozporuplné a svedčiace o umelej 
interpretácii Kristových slov, aby Strážna Veža pripájala dva rôzne 
výklady toho, čo symbolizuje Jeruzalém a sväté miesto, najmä 
vzhľadom na skutočnosť, že púšť svätého miesta a Jeruzaléma a 
stanovené časy pre pohanov, ktoré šliapajú po Jeruzaléme, sú v 
kontexte. 

A čo je najdôležitejšie, sám Kristus uznal Jeruzalém ako sväté mesto. 
Dokonca nazval Jeruzalém “mestom Veľkého Kráľa.“ Nielen to, ale 
Ježiš očistil Jehovov chrám pri dvoch rôznych príležitostiach a nazval 
ho ‘dom môjho Otca’. Takže aj keď v tom čase bolo židovské 
náboženstvo skorumpované, Ježiš nevnímal samotný chrám a to, čo 
predstavoval, ako niečo zlé. V opačnom prípade, prečo by sa Ježiš 
dokonca dostal do problémov s vyhadzovaním tých, ktorí zbíjajú 
peniaze z chrámu? Ježiš ako verný Žid prejavil úctu k Božiemu 
chrámu. Zhlboka ho zarmútilo, keď musel odsúdiť Jeruzalém a jeho 
krásny chrám. Pri príležitosti svojej poslednej cesty do svätého mesta 
Ježiš skutočne plakal, keď z diaľky hľadel na Jeruzalém. Vzhľadom na 
Ježišove pocity voči Jeruzalému a chrámu nie je pravdepodobné, že by 
jeho odkazy na sväté miesto a na Jeruzalém symbolizovali svetské 
Kresťanstvo. 

Nech si čitateľ všimne, že pri príležitosti, keď Ježiš plakal nad 
Jeruzalémom, predpovedal tiež, že “na teba prídu dni, keď tvoji 
nepriatelia postavia okolo teba opevnenie špicatými 
stávkami a obkľúčia ťa s tiesňou zo všetkých strán … 



pretože si nerozpoznal čas, kedy si bol skúmaný.“ – Lukáš 
19:43. 29. kapitola Izaiáša, ktorá vychádza z hebrejských prorokov, na 
ktorých Ježiš založil svoje vlastné učenia a proroctvá, začína 
vyhlásením beda nad Božím služobníkom Arielom. Jeden verš 
znie: “Beda Arielu, Arielu, mestu, kde sa usadil 
Dávid!“ Mesto, v ktorom sa táboril David, nie je nič iné ako mesto 
Jeruzalém, ktoré Dávid získal od Jebuzejov, aby sa z neho stalo hlavné 
mesto izraelského kráľovstva. Preto sa Jeruzalém 
nazýval ‘Davidovým mestom’. 

Tretí verš ďalej hovorí: “A musím sa na všetky strany proti tebe 
utáboriť a musím ti dať obliehanie palisádou a povzniesť 
proti tebe obliehacie práce.“ Slovníková 
definícia ‘palisády’ je ‘rad špicatých kolov’. Nie je náhoda, že v 
Lukášovi 19:43 je to presne to, čo Ježiš povedal, že nepriateľ by urobil 
Jeruzalemu. Potom vyvstáva otázka: Izaiáš predpovedal zničenie 
Jeruzaléma Rimanmi? Nie, nepredpovedal. Týka sa táto časť 
Izaiášovho proroctva zničením Jeruzaléma Nabuchodonozorom? Nie, 
vôbec nie! Dôvodom je, že vo veršoch sedem a osem proroctvo ďalej 
hovorí o útočníkoch ako o pluralite národov. Čiastočne tieto verše 
hovoria: “A musí sa to stať rovnako ako vo sne, vo vízii noci, 
čo sa týka davu všetkých národov, ktoré vedú vojnu proti 
Arielovi, dokonca aj všetkých tých, ktorí vedú vojnu proti 
nej … tak sa to stane s davom všetkých národov, ktoré vedú 
vojnu proti Hore Sion.“ 

Všade proroci potvrdzujú, že kombinácia všetkých národov bude 
drancovať duchovný Jeruzalém. Napríklad Zachariáš 14: 2 hovorí: ”A 
určite zhromaždím všetky národy proti Jeruzalému na 
vojnu; a mesto bude skutočne zajaté… “ Význam doplnkového 
proroctva v Zachariášovi je ten, že proroctvo bolo dané potom, čo 



Babylončania zničili Jeruzalém. Krutosti, ktoré majú byť spáchané 
proti Božiemu ľudu počas útoku na ‘Jeruzalém’, to nakoniec 
vyprovokujú Jehovov hrôzostrašný hnev a zničenie všetkých národov 
na symbolickom bojisku v Armagedone. Izajáš 29: 5-6 odhaľuje, že 
Jehova okamžite reaguje na útok na Ariela zničením útočníkov 
pomocou nadprirodzenej armády. Pretože Ježiš citoval takmer slovo 
za slovo od proroka Izaiáša, keď vyhlásil beda nad Jeruzalémom, a 
keďže Boh nezničil Rímsku ríšu alebo jej cisárske légie v reakcii na 
zničenie Jeruzaléma a židovského chrámu, je zrejmé, že obe proroctvá 
sa vzťahujú na duchovný Izrael. To znamená, že svätým miestom, 
ktoré je určené na spustošenie počas blížiaceho sa veľkého súženia na 
celom svete, je pozemská organizácia Jehovu Boha, nie Kresťanstvo! 

Na základe týchto vedomostí je teraz možné pochopiť, aké 
sú vlastne určené časy pohanov. 

Pretože „žiadne proroctvo Písma nevyplýva z nijakého súkromného 
výkladu“, ako napísal apoštol Peter, Božie slovo sa musí interpretovať 
samo. Zoberme si príklad: V knihe Zjavenie, ktorá bola napísaná viac 
ako dvadsať rokov po tom, ako Rimania zničili Jeruzalém, Kristus 
odhalil, že je skutočne určený čas, aby národy spustošili Božie sväté 
miesto. Určený čas je štyridsaťdva mesiacov. V Zjavení 11: 2-3 sa 
uvádza: “Ale pokiaľ ide o nádvorie, ktoré je mimo chrámovej 
svätyne, vyhoď ho a nemeraj ho, pretože bolo dané 
národom, a pošliapajú sväté mesto pod nohami 
štyridsaťdva mesiacov. A spôsobím, že moji dvaja 
svedkovia budú prorokovať tisíc dvesto šesťdesiat dní 
oblečení do vrecoviny.“ 

Štyridsaťdva mesiacov a 1 260 dní je ekvivalentom troch a pol roka. 
Proroctvo v siedmej kapitole Daniela podobne predpovedalo obdobie 



troch a pol roka, počas ktorého by divoké zviera pošliapalo synov 
kráľovstva. Napodiv, Strážna Veža učí, že štyridsaťdvamesačné 
obdobie šliapania nastalo bezprostredne po určených časoch pohanov, 
ktoré sa údajne mali skončiť v roku 1914. Avšak keďže jediný pravdivý 
biblický výklad ‘určených časov pohanov’ ukazuje na tri a pol 
ročné obdobie a nie umelo vykonštruované 2 500 ročné obdobie, 
neexistuje žiadny platný základ na pripojenie záverov pohanských čias 
k roku 1914. Nakoniec, keďže kniha Zjavenie stavia kolísanie svätého 
mesta tak, ako sa vyskytuje bezprostredne predtým, ako Boh 
prináša ‘zničiť tých, čo ničia zem’, je zrejmé, že nielenže neboli 
ukončené určené časy národov-pohanov, tie ešte ani nezačali! 



3 – Žatva 

„Žatva je záverom systému vecí a žatci sú 
anjeli.“ – Ježiš Kristus 

So sedem časovou chronológiou alebo bez nej, sú Jehovovi svedkovia 
úplne presvedčení, že čas konca a predpovedaný záver žatvy sa začal v 
roku 1914. Táto kapitola však podrobnejšie skúma niektoré draho 
držané chybné predpoklady a dôsledky budúceho obdobia úrody. Čo je 
to žatva? 

Ježiš Kristus prirovnal kresťanskú službu ku žatve. V Matúšovi 9: 
36-38 Ježiš hovoril o možnosti zhromaždenia veľkého počtu ľudí a o 
potrebe terénnych pracovníkov a povedal: “Áno, úroda je skvelá, 
ale pracujúcich je málo. Preto proste majstra žatvy, aby 
vyslal pracovníkov na svoju žatvu.“ Podľa Ježišovej ilustrácie 
sa žatva začínala vtedy. 

V trinástej kapitole Matúša Ježiš však hovoril o ďalšej žatve, ktorá by 
sa uskutočnila pri uzavretí systému. Konkrétne Ježiš uviedol: “Žatva 



je záver systému vecí a ženci sú anjeli.“ Je teda zrejmé, že Ježiš 
použil ilustráciu úrody všeobecným spôsobom na ilustráciu práce 
kresťanských ministrov, ale analogicky použil tú istú ilustráciu na to, 
čo by sa malo stať počas záverečného rozsudku. Tieto dve ilustrácie sa 
veľmi líšia: v konečnej žatve sú žencami anjeli, nie kresťanskí ministri! 

Svedkovia Jehovovi však stále veria, že anjelskí žatci už boli vyslaní do 
poľa. To je v súlade s učením Strážnej Veže, že obdobie vymedzené v 
Písme na uzávierku systému sa začalo v roku 1914. To však 
neznamená, že neexistuje dostatok dôkazov o tom, že anjeli dozerajú a 
riadia kresťanských ministrov! Otázkou však je, či skutočná záverečná 
žatva už prebieha. Inak povedané, možno evanjelizačné dielo svedkov 
Jehovových ľahšie porovnávať s prácou k žatve, na ktorej sa zúčastnili 
kresťanskí učeníci z prvého storočia – na rozdiel od záverečnej žatvy? 
Existujú presvedčivé dôvody domnievať sa, že tomu tak je, pretože 
mnoho aspektov podobenstva Ježiša v tomto okamihu jednoducho nie 
je dokázaných! 

Napríklad Ježiš celkom jasne uviedol, že anjeli idú von a najprv 
oddelia burinu od pšenice. Ježiš povedal: “Nechajte obidve rásť 
spolu až do žatvy; ale v žatevnom období poviem žatcom: 
Najprv zozbierajte burinu a zviažte ich do zväzkov, aby ste 
ju spálili, a potom choďte zbierať pšenicu do môjho 
skladu.“ Interpretácia ilustrácie Strážnej Veže porušuje jednoduchú 
postupnosť udalostí, ktoré Ježiš načrtol. Aby sa podporila 
neudržateľná predstava, že úroda sa začala v roku 1919, Strážna Veža 
sa uchýlila k prekrucovaniu Ježišových slov, že najprv sa pšenica 
zozbiera a oddeľuje od buriny. Pozorne si všimnite komentár z 1. 
augusta 1981, kde pozorovala Veža: 



“Kedy po roku 1914 poslal Syn človeka ‘svojich anjelov’, aby 
oddelili ‘synov kráľovstva’ od ‘synov bezbožných’, alebo 
napodobeniny ‘pšenice’, teda osôb, ktoré konajú ‘bezprávie’ 
a medzi ktorých patrí ‘muž bezprávia’, náboženskí 
vodcovia falošného kresťanstva? Odpoveď musí 
zodpovedať skutočnostiam, ktoré ukazujú, že v roku 1919 sa 
duchovní ľudia, pomazaní ‘synovia kráľovstva’, 
symbolizovaní ‘pšenicou’, začali zbavovať ‘burín’ alebo 
falošných kresťanov, ktoré zamorili náboženské pole 
ľudstva … “ 

Ježiš jednoznačne uviedol, že žatva je dosiahnutá, keď anjeli odstránia 
bezbožných spomedzi spravodlivých. Súčasné učenie podobenstva 
Strážnej Veže však predpokladá, že spravodlivá ‘pšenica’ je najprv 
oddelená od buriny. Je však zrejmé, že v podobenstve sa hovorí, že 
anjeli žatvi uskutočňujú dôkladné očistenie odstránením a zničením 
všetkých škodlivých vplyvov z Kristovho kráľovstva. Ježiš ďalej 
vysvetlil význam podobenstva: “Preto, rovnako ako sa burina 
zhromažďuje a spaľuje ohňom, tak to bude v závere 
systému vecí. Syn človeka vyšle svojich anjelov a 
zhromaždia zo svojho kráľovstva všetko, čo spôsobí 
potkýnanie, a osoby, ktoré konajú bez zákonie, a hodia ich 
do ohnivej pece. Tam bude ich plač a škrípanie zubov. V 
tom čase spravodliví budú žiariť rovnako jasne ako slnko v 
kráľovstve svojho Otca. Nech počúva ten, kto má uši.“ 

V ilustrácii ‘jeho kráľovstvo’ môže predstavovať iba Kristov zbor. 
Napríklad Kolosenským 1:13 sa hovorí o tom, že kresťania boli vybraní 
zo sveta duchovnej temnoty a prenesení Jehovom ‘do kráľovstva 
Syna svojej lásky’. Otázka znie: Ak buriny v podobenstve 
predstavujú falošných kresťanov v Kresťanstve, ako by sa dalo 



povedať, že takíto jedinci sú v Božom kráľovstve? – Poznámka: Ježiš 
povedal, že buriny sa budú zbierať ‘z jeho kráľovstva’. Ako by tiež 
mohlo platiť, že anjeli už z Kristovho kráľovstva odstránili “všetky 
veci, ktoré spôsobujú klopýtanie a osoby, ktoré robia 
nezákonnosť“? Ako sa to mohlo dosiahnuť v roku 1919? Kristus 
určite nehovoril o tom, že by poslal svojich anjelov, aby vyčistili 
kamene úrazu a nezákonných jednotlivcov z Kresťanstva, však? 
Navyše, ak anjeli začali v roku 1919 odstraňovanie takýchto vecí 
spomedzi pravých synov kráľovstva, prečo je medzi svedkami 
Jehovovými dodnes nespočetné množstvo kameňov úrazu a osôb, 
ktoré robia bezprávie? 

Ako príklad kameňov úrazu je známe, že začiatkom konca 60. rokov 
hovorcovia Strážnej Veže začali kultivovať očakávania medzi 
Jehovovými svedkami, že Armageddon sa mal začať v roku 1975 alebo 
niekde v tom čase. V nasledujúcich rokoch pre toto fiasko opustilo 
organizáciu tisíce rozčarovaných svedkov. Hystéria z roku 1975 bola 
pre nich duchovne klopytajúcim kameňom úrazu. Nedávno bola 
organizácia nútená realitou upustiť od učenia, že jednotlivci z 
generácie 1914 boli stále nažive, aby boli svedkami konca systému. 
Opäť sa nespočetné množstvo svedkov Jehovových potklo, možno aj 
niektorí z pomazaných synov kráľovstva. 

Ešte len nedávno sa ukázalo, že pokrytecká záležitosť NGO Strážnej 
Veže je príčinou úrazu niektorých svedkov Jehovových. Je tiež pravda, 
že medzi svedkami Jehovovými existuje nespočetne mnoho duchovne 
nezákonných jednotlivcov – natoľko, že každý rok sú vylúčené 
desiatky tisíc nemorálnych svedkov. A samozrejme, existuje mnoho 
ďalších problémov, ktoré postihujú zhromaždenia. Ako teda môže byť 
pravda, že anjeli začali žatvu, ktorá odstraňuje všetko zlo z Kristovho 
kráľovstva? Sú Jehovovi mocní anjelskí žatci skutočne tak 



neefektívni? Tiež, ak sa žatva skutočne začala v roku 1919 a 
pravdepodobne všetci falošní kresťania boli zozbieraní, aby boli 
vrhnutí do ohňa, prečo je to, že k takému zničeniu ešte nedošlo? 
Namiesto toho celé generácie tých predpokladaných jedincov 
podobných burinám len opustili scénu – zjavne boli nahradeni novou 
úrodou burín. Okrem toho solídne rozumovanie trvá na tom, že 
záverečná úroda sa nevykonáva po celé desaťročia, ale je realizovaná v 
relatívne krátkom období z už zozbieranej ‘plodiny’! 

Aby sme si uvedomili, čo znamená podobenstvo žatvy, treba zvážiť, čo 
v týchto veciach povedal apoštol Pavol. V 1 Korintským 3: 9. Apoštol 
napísal: “Pretože sme Božími spolupracovníkmi. Vy ste 
ľudia, ktorí sú kultivovaní v Božom poli, Božia 
budova.“ Keď Pavol prirovnal Kristovo zhromaždenie k budove pod 
konštrukciou a obrábanému poľu, poskytol prostriedky na pochopenie 
Kristovho podobenstva o žatve. Ako to? Pavol ďalej ilustroval 
prebiehajúcu výstavbu ‘Božej budovy’ porovnaním príspevkov každého 
z nich k rôznym druhom stavebných materiálov a povedal: “Ak 
niekto stavia na základoch zlata, striebra, drahých 
kameňov, drevených materiálov, sene, strniska, zjaví sa 
každého dielo, pretože to ukáže deň, pretože sa odhalí 
ohňom; a samotný oheň preukáže, aká je práca každého z 
nás.“ 

Apoštol uznal, že žiadúce aj nežiadúce veci sú súčasťou pomazaného 
zhromaždenia alebo Kristovho kráľovstva a že podradné materiály, 
ako aj drahé kovy a kamene budú existovať súčasne v tej istej budove 
alebo organizácii, až kým deň nezasiahne ohňom, aby vystavil prácu 
každého skúške. Niektoré osoby a veci by zostali, ale iné by boli 
skonzumované. Horľavé materiály (drevo, seno a strnisko) sú 
porovnateľné k burine podľa ilustrácie Ježiša. Dôvod, prečo Pavol 



použil túto ilustráciu, spočiatku bolo, že niektorí Korinťania 
nasledovali mužov a mali tendenciu vytvárať sekty. Niektorí hovorili, 
že patria k Pavlovi, niektorí k Apollosovi a k Cefasovi a tak ďalej. 
Ilustrácia, ktorú Pavol použil, mala ukázať, že aj keď títo jednotlivci 
boli súčasťou zhromaždenia, keby ich viera nebola pevne založená na 
Kristovom základe učenia, stavali by iba z dreva, sena a strniska a ich 
práca by neprešla cez oheň skúšky, ktorá ležali pred nimi! 

Na inej ilustrácii Pavol podobne porovnal zhromaždenie k veľkému 
domu, ktorý obsahuje čestné aj nepoctivé nádoby. Ide teda o to – ako 
vysvetľuje Kristova ilustrácia, pšenica aj burina existujú v 
kresťanskom zhromaždení až do dňa ohňa. To znamená, že pšenica aj 
burina sa nenachádzajú rozptýlené v rôznych denomináciách 
Babylonu Veľkého; ale namiesto toho tieto dva druhy už existujú 
v kresťanskom zhromaždení svedkov Jehovových! To, že 
pšenica aj burina sú zozbierané z tej istej kresťanskej organizácie, je 
zrejmé aj zo siedmich listov Zjavenia; adresované siedmim 
zhromaždeniam v Pánov deň. Ježišova rada pre kongregácie jasne 
ukazuje, že niektorí jednotliví členovia týchto kongregácií, aj keď sú 
pomazaní, sa nemusia nevyhnutne stretnúť s jeho súhlasom a 
neprejdú skúškou, pokiaľ nebudú činiť pokánie. Napríklad Kristus 
povedal kongregácii Sardis: 

“Dávaj pozor a posilň zostávajúce veci, ktoré boli 
pripravené na smrť, pretože som nenašiel tvoje skutky 
naplnené pred mojím Bohom. Preto maj na pamäti, ako si 
dostali a ako si počul, a pokračuj v jeho zachovávaní a čin 
pokánie. Ak sa nezobudíš, určite prídem ako zlodej v noci a 
nebudeš vedieť, v ktorú hodinu prídem na teba!“ Je 
pozoruhodné, že Ježiš uzavrel každý list pre kongregácie tým, že im 
povedal: „Nech ten, kto má ucho, počuje, čo duch hovorí 



kongregáciám.“Ježiš tiež uzavrel svoju ilustráciu pšenice a buriny 
takmer identickým spôsobom, napomenutím: “Nech počúva ten, 
kto má uši.“ 

Nebeské kráľovstvo je ako záťah na ryby 

Ďalším aspekt, ktorý treba vziať do úvahy, je, že Ježiš povedal, že 
buriny zažijú ‘plač a škrípanie zubov’. Čo to znamená? Výraz ‘tam 
bude ich plač a škrípanie zubov’, vždy používal Ježiš, aby ilustroval 
stav zúfalstva, ktorý by tí, ktorí boli odmietnutí, prežili, keď boli 
vylúčení z kráľovstva. Táto konkrétna veta sa nikdy nepoužíva vo 
vzťahu k rozsudku vo svete všeobecne. Napríklad v Matúšovi 8:12 Ježiš 
povedal: “Zatiaľ čo synovia kráľovstva budú zvrhnutí von do 
tmy. Tam bude ich plač a škrípanie zubov.“ 

Podobne aj na ilustrácii svadby syna kráľa, ktorý je jasne obrazom 
svadby Baránka, bol muž, ktorému bol povolený vstup na svadobnú 
hostinu, ale o ktorom sa neskôr zistilo, že je nesprávne oblečený, bol 
následne zviazaný a hodený do vonkajšej tmy, čoje príčinou jeho plaču 
a škrípania zubov. Podobne, v ilustrácii verného a rozvážneho otroka, 
o zlom otrokovi sa hovorí, že plače a škrípe zubami, keď je vyhodený z 
Božej domácnosti na poslednej kontrole Krista. Navyše zlý a pomalý 
otrok, ktorý zneužíva majetok svojho pána, je predurčený na to, aby sa 
stretol s rovnakým osudom. 

Ježiš použil výraz plač a škrípanie zubov ešte v jednej ďalšej ilustrácii. 
V súvislosti s podobenstvom pšenice a burín v 13. kapitole Matúša 
Ježiš použil podobnú ilustráciu, prirovnal nebeské kráľovstvo k 
rybárskej sieti a povedal: “Nebeské kráľovstvo je opäť ako sieť 
spustená do mora a zhromažďujúca ryby všetkého druhu. 



Keď sa naplnila, vytiahli ju na pláž a posadili sa, vybrali 
tie dobré do nádob, ale nevhodné vyhodili. Takto to bude v 
závere systému vecí: anjeli vyjdú a oddelia bezbožných od 
spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude ich 
plač a škrípanie zubov.“ 

Čo symbolizuje rýbárska sieť? Podľa Strážnej Veže z 15. júna 1992, sieť 
symbolizuje kresťanstvo, rovnako ako Kristovo skutočné 
zhromaždenie. Čítame preto: “Rybárska sieť teda predstavuje 
pozemský nástroj, ktorý sa hlási k Božiemu zhromaždeniu 
a zhromažďuje ryby. Zahŕňa Kresťanstvo aj zhromaždenie 
pomazaných kresťanov, ktorí naďalej zhromažďujú dobré 
ryby pod neviditeľným vedením anjelov … “ Ježiš však 
nepoukazoval na to, že by sieť symbolizovala množstvo organizácií, 
ktoré sa iba hlásili k Božiemu zhromaždeniu. Povedal: ‘nebeské 
kráľovstvo je ako rybárska sieť’. To znamená, že sieť predstavuje 
Božie pozemské zhromaždenie – a nie Babel inštitúcií, ktoré sa falošne 
hlásia byť také. Interpretácia Strážnej Veže je neadekvátna aj iným 
spôsobom. 

Keby bola symbolická rybárska sieť obrazne vytiahnutá na pláž a 
predpovedané oddelenie sa začalo v roku 1919, ako tvrdí Strážna Veža, 
znamenalo by to, že by sa rozsudok začal vtedy. Nehovoril Ježiš, že 
nevhodné ryby sa odhodia do ohnivej pece? Napriek tomu takmer 
každý, kto žil vtedy, zomrel. Pretože počas tisícročnej vlády Božieho 
kráľovstva má dôjsť k vzkrieseniu spravodlivých aj nespravodlivých, 
na aký účel by slúžili anjeli, ktorí vykonajú oddelenie spravodlivých a 
nespravedlivých, keď majú byť zjednotení v hrobe a potom vzkriesení 
späť k životu na zemi – alebo v nebi v prípade pomazaných 
jednotlivcov? 



Ježišovo podobenstvo o rybárskej sieti ukazuje rozhodujúce konečné 
rozdelenie, ktoré určuje večný osud tých, ktorí žijú v určitom časovom 
okamihu. Podobne ako v podobenstve o pšenici a burine, aj Ježiš 
špecifikoval, že anjeli vykonávajú separačnú prácu – a nie muži pod 
anjelským vedením, ako tvrdila už citovaná Strážna Veža. Okrem toho, 
ak nevhodné ryby sa nevrhli do ohnivej pece, čo sa zjavne nestalo, 
potom sa ani nezískali vhodné ryby. Učitelia a spisovatelia Betelu by 
mali nájsť odpoveď na otázku: Koľko je rozhodujúcich rozdelení? To je 
vhodná otázka vzhľadom na skutočnosť, že podľa Strážnej Veže 
existujú dve rozdelenia úrody podobné žatve. Jedna údajne pokračuje 
už od roku 1919 a ďalšia sa má objaviť v budúcnosti. Sú však učenia 
Strážnej Veže skutočne tak protichodné? Áno, bohužiaľ sú! Zvážte 
ďalší výňatok z vydania časopisu Strážna Veža z roku 1992, ktorý 
diskutuje o rybárskej sieti: 

“Pravdepodobne viete, že po roku 1919 bol pomazaný 
zvyšok zaneprázdnený kazateľskou prácou v spolupráci s 
anjelmi, ktorí naďalej používali symbolickú rybársku sieť 
na vyťahovanie rýb na pláž, aby sa oddelili dobré ryby od 
zlých. Štatistiky z tohto obdobia ukazujú, že úlovok dobých 
rýb na pomazanie Božím duchom pokračoval, keď posledné 
zo 144 000 boli zhromaždené do symbolickej sieti. Ale do 
polovice 30. rokov sa v podstate skončil zber dobrých rýb 
na pomazanie svätým duchom. Čiže zhromaždenie 
pomazaného zvyšku zahodilo sieť, takpovediac, a 
jednoducho sedelo nečinne a čakalo na svoju  nebeskú 
odmenu? Vôbec nie!” 

Podľa vyššie uvedeného komentára prebiehajú oddeľovacie práce od 
roku 1919. V roku 1995 však Strážna Veža zanechala učenie, že v tomto 
období sa oddeľujú ovce a kozy. V 15. vydaní sme čítali: “Už dlho 



sme cítili, že podobenstvo líčilo Ježiša, ktorý si sadol za 
kráľa v roku 1914 a odvtedy robí súdy – večný život pre 
ľudí, ktorí sa ukázali ako ovce, trvalá smrť pre kozy. 
Prehodnotenie podobenstiev však poukazuje na upravené 
chápanie jeho načasovania a toho, čo ilustruje. Toto 
vylepšenie zdôrazňuje dôležitosť našej kazateľskej práce a 
dôležitosť reakcie ľudí.“ 

Čo potom podobenstvo znázorňuje? Znázorňuje budúce súdenie a 
oddeľovanie. Lenže pri preukazovaní svojej novej pozície 
a ‘upraveného porozumenia’ Strážna Veža neúmyselne protirečí a 
ruší všetko, čo predtým učili a kedy sa naplnia súvisiace podobenstvá 
pšenice, buriny a rybárskej sieti. Strážna veža pokračuje: “Ak 
analyzujeme Ježišovu činnosť v podobenstve, pozorujeme, 
ako konečne súdil všetky národy. Podobenstvo neukazuje, 
že takéto súdenie by pokračovalo po dlhé roky, akoby 
každý, kto zomrel v týchto posledných desaťročiach, bol 
považovaný za hodného večnej smrti alebo večného života. 
Zdá sa, že väčšina, ktorá za posledné desaťročia zomrela, 
išla do spoločného hrobu ľudstva. Podobenstvo však 
zobrazuje čas, keď Ježiš súdil ľudí ‘všetkých národov’, ktorí 
sú potom nažive a čelia výkonu trestu.“ 

Inými slovami, podobenstvo ukazuje na budúcnosť, keď Syn človeka 
príde vo svojej sláve. Sadne si, aby súdil ľudí, ktorí sú potom živí. Jeho 
rozsudok bude založený na tom, ako sa prejavili. V tom čase bude 
jasne stanovené ‘rozlíšenie medzi spravodlivým a bezbožným. 
Skutočné vyhlásenie a vykonanie rozsudku sa uskutoční v 
obmedzenom čase. Ježiš bude robiť spravodlivé rozhodnutia na 
základe toho, čo sa ukázalo na jednotlivcoch’. Na jednej strane Strážna 
Veža správne odôvodňuje, že súdenie národov sa 



neuskutočňuje ‘počas dlhého obdobia mnohých rokov’. Pri 
dosahovaní tohto záveru Strážna Veža si dôkladne uvedomuje, že 
podobenstvo učí, že Ježišov rozsudok prichádza bezprostredne pred 
posledným ‘vykonaním jeho súdneho rozhodnutia’! Avšak 
Strážna Veža si naopak protirečí, že rozsudok o žatve sa začal takmer 
pred sto rokmi a stále prebieha! 

Čo môže zodpovedať tejto šialenej metóde interpretácie proroctva, 
podľa ktorej z jasne súvisiacich textov vyplynulo viac významov? 
Jediným racionálnym vysvetlením očividne protirečivých učení 
Strážnej Veže je to, že sú odhodlaní podporovať omyl, že Kristus začal 
vládnuť svetu v roku 1914. Nezáleží na cene ich dôveryhodnosti. Jediný 
dôvod, prečo sa podobenstvo pšenice, burín a rýbárskej sieti pripisuje 
roku 1919, je ten, že Ježiš naznačil, že tieto podobenstvá ilustrujú, čo 
sa má stať pri uzavretí systému vecí. Keby sa Strážna Veža riadila 
vlastným odôvodnením, ktoré sa uplatňuje na podobenstvo oviec a 
kôz, boli by nútení pripustiť, že uzavretie systému sa ešte nezačalo. To 
je zjavne neprijateľné pre vedenie svedkov Jehovových. Betel je 
očividne presvedčený, že väčšina svedkov si neuvedomí ich chybný 
výklad! A bohužiaľ, doteraz si to zrejme uvedomilo len veľmi mále 
množstvo! 

Čo sa týka výkladu Strážnej Veže, je iróniou to, že podobenstvo oviec a 
kôz sa oddiaľuje, keď sa Kristus stane kráľom: Matúš 25:31 
znie: “Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s 
ním, tak si sadne na svoj slávny trón. A zhromaždia sa 
všetky národy pred ním a oddelí ľudí jeden od druhého, tak 
ako pastier oddeľuje ovce od kôz.“ Aby sa preklenul ďalší 
rozpor, Strážna Veža vysvetľuje podobenstvo oviec a kôz, pokiaľ ide o 
Krista, ktorý sa posadil na jeho súdny trón – nie na jeho kráľovský 
trón, ako keby sa vyskytli dve rôzne príležitosti, keď je Ježiš dosadený 



na trón. Jednoznačne však existuje iba jeden konečný súd a oddelenie 
spravodlivých a bezbožných. A Ježiš predpovedal, že sa to stane 
nečakane, keď príde Pán, a to sa dosiahne relatívne zakrátko! V 
Matúšovi 24: 40-42 Ježiš povedal: “Potom budú na poli dvaja 
muži: jeden bude vzatý a druhý bude opustený; dve ženy 
budú tkať v ručnom mlyne: jedna bude vzatá a druhá 
opustená. Preto buďte na pozore, pretože neviete, v ktorý 
deň prichádza váš Pán.“ 

Žatva zeme je dôkladne zrelá 

Aby sme v tomto ohľade ďalej ustanovili učenie Biblie a 
vyvrátili ‘silne zakorenenú’ dogmu podporujúcu rok 1914, v knihe 
Zjavenie kapitola 14 sa umiestňuje žatva v čase obdobia súženia. Ako 
to? Ako je uvedené na inom mieste tejto publikácie, otvorením šiestej 
pečate sa začínajú udalosti, ktoré otrasajú zemou a sú spojené s tým, 
čo Kristus nazval veľkým súžením. Súženie však nevedie okamžite k 
Armageddonu. Namiesto toho siedma kapitola Zjavenia naznačuje, že 
anjeli sa prikláňajú k tomu, aby zadržali štyri vetry Božieho ničivého 
súdu, až kým nebude zapečatených všetkých zostávajúcich 144 000. 
Ježiš priamo hovoril o tom istom vývoji, keď povedal: “Vtedy bude 
také veľké súženie, aké sa od začiatku sveta doposiaľ 
nevyskytlo, nie, ani sa neobjaví znova. V skutočnosti, ak by 
tieto dni neboli krátené, žiadne telo by nebolo zachránené; 
ale kvôli vyvoleným budú tieto dni skrátené.“ 

Zadržanie štyroch vetrov je rovnobežné s prerušením súženia kvôli 
vyvoleným 144 000. Je zrejmé, že súženie bude pozastavené, aby bolo 
možné dosiahnuť konečné zapečatenie. 14. kapitola Zjavenia teda 
stanovuje usporiadanie udalostí po tomto konečnom zapečatení. Je to 



zrejmé, pretože vízia 144 000 stojacich na vrchu Sion môže znamenať 
iba to, že Kristov zvyšok je nakoniec zapečatený v tomto bode, takže 
kráľovstvo je konečne úplné. A to, že stoja na vrchu Sion s Baránkom 
Božím sa rovná tomu, že pšenicia bola zhromaždená v nebeskom 
sklade. Na rozdiel od predpokladov väčšiny Jehovových svedkov, Boží 
zámer ešte nedosiahol túto úroveň. 

Videnie Zjavenia odhaľuje, že po zhromaždení posledných 144 000 
synov kráľovstva do skladu prichádza hodina súdu pre ovce a kozy. 
Zjavenie 14: 6 teda znie: “Videl som iného anjela, ktorý lietal v 
polovici neba, a mal večnú dobrú správu, aby vyhlásil za 
radostné zvesti tým, ktorí bývajú na zemi, a každému 
národu, kmeňu, jazyku a ľudu, hovoriaci hlasom: ‘Boj sa 
Boha a vzdaj mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, a tak 
uctievaj toho, ktorý stvoril nebo a zem i more a fontány 
vôd’.“ Ihneď po žatve ‘vecí na nebesiach’ a po anjelskom vyhlásení 
Božieho súdu sa začína ‘žatva zeme’: “A z chrámu svätyne sa 
vynoril ďalší anjel a hlasným hlasom kričal k tomu, ktorý 
sedel na oblaku: ‘Vlož kosák a žni, pretože prišla hodina, 
pretože úroda zeme je dokonale zrelá.“ A ten, ktorý sedel na 
oblaku, vrazil kosák na zem a zem bola zožatá.“ 

Usporiadanie udalostí v Zjavení sa zhoduje so sekvenciou vývoja, ktorý 
Kristus predpovedal, ku ktorému by došlo v závere. Rozsudok sa 
začína najskôr na budúcich dedičoch kráľovstva. Počas diskusie o 
znamení jeho prítomnosti a uzavretí systému vecí v 24. a 25. kapitole 
Matúša Ježiš uviedol niekoľko podobenstiev, aby to ilustroval; 
menovite ilustrácie verného a neverného otroka; podobenstvo o 
múdrych a bláznivých pannách a podobenstvo o talentoch. Potom, čo 
predpovedal, ako budú zlí a pomalí otroci prepustení z Božej 
domácnosti, Kristus dal ilustráciu oviec a kôz, čo súvisí s rozsudkom 



všetkých národov. Je rozumné vyvodiť záver, že ovce sú tí, ktorí robia 
dobre Kristovým bratom v čase súženia a prenasledovania, ktoré je 
znamením súdu nad domom Božím!4 – Rozsudok 

4 – Rozsudok 

„Ľudstvo vstúpilo do obdobia súdneho konania … rozsudok 

vyznaných kresťanských organizácií, ktorý je zjavný od  začiatku 

‘posledných dní’, sa začal zabíjaním v prvej svetovej vojne.“ –
 April 1. 1996, Strážna Veža. 

Niekoľko mesiacov po tom, ako bol Jánom Krstiteľom ponorený do 
vôd Jordánu, Ježiš vykonal svoj prvý pobyt v Jeruzaleme ako Mesiáš. 
Keď prišiel na veľkonočný sviatok, Ježiš vošiel na chrámové nádvorie, 
vyhodil obchodníkov a prevrátil stoly peňazomencov, ktorí tam zriadili 
obchod, a povedal im: “Odneste odtiaľto tieto veci! Prestaňte z 
domu môjho otca robiť obchod!“ 



Počas svojej poslednej cesty do Jeruzaléma, aj na slávnostnom 
veľkonočnom sviatku, ktorý v konečnom dôsledku viedol k jeho 
zatknutiu, súdu a poprave, Ježiš opäť vysťahoval páchateľov a 
obchodníkov z domu svojho otca. Niet pochýb o údive svojich 
učeníkov, bezprostredne pred očistením chrámu, keď Ježiš druhýkrát 
oznámil prichádzajúce zničenie Jeruzaléma aj chrámu. Uvedeným 
dôvodom je: “Pretože ste nerozpoznali čas, keď ste boli 
podrobení inšpekcii.“ Ako ustanovený Mesiáš bol Ježiš 
inšpektorom domu jeho Otca a kvôli ich poľutovaniahodnej nedôvere 
väčšina Židov touto kontrolou neprešla. 

Bol však postavený nový chrám. Nie, žiadny iný chrám vyrobený z 
dreva a kameňov – tentoraz duchovný. Ježiš predtým hovoril o tomto 
novom ‘chráme’ pri príležitosti bezprostredne po tom, čo prvýkrát 
vyhodil peňazomencov z domu svojho otca; Keď Židia žiadali, aby od 
neho videli znamenie ako dôkaz svojej autority od Boha, Ježiš im 
povedal: “Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia 
samozrejme predpokladali, že Ježiš im hovoril o fyzickej štruktúre 
Herodesovho chrámu, preto odpovedali: “Tento chrám bol 
postavený za štyridsaťšesť rokov a ty ho postavíš za tri 
dni?“ Apoštol Ján, ktorý bol pravdepodobne svedkom rozhovoru, 
neskôr objasnil, čo vlastne Ježiš myslel. V Jánovi 2: 21-22 
čítame: “Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď bol však 
vzkriesený z mŕtvych, jeho učeníci si pamätali, že to 
hovoril; a oni uverili v Písmo a príslovie, ktoré povedal 
Ježiš. “ 

Jehovovi svedkovia dobre vedia, že Ježiš nehovoril doslovne, keď 
hovoril o ‘chráme svojho tela’. Ježiš hovoril o skutočnosti, že 
tradičná forma bohoslužby zameraná na chrám v Jeruzaléme sa stala 
zastaranou. Po jeho zmŕtvychvstaní sa Ježiš sám stal ústrednou 



postavou v úplne novej podobe uctievania – v podstate sa stal sám 
chrámom alebo aspoň hlavným kameňom veľkej duchovnej 
organizácie podobnej chrámu. Apoštol Peter prirovnal Kristovo 
duchovné zhromaždenie k chrámu vyskúšaného pravého kameňa, keď 
napísal v liste 1. Petra 2: 4-6 a povedal: “Prichádzajúc k nemu ako 
k živému kameňu, to je pravda, ako ľudia, ale vyvolení, 
vzácni, s Bohom, vy sami ste tiež ako živé kamene stavaní v 
duchovný dom za účelom svätého kňazstva, aby ste 
obetovali skutočné duchovné obete prijateľné pre Boha 
skrze Ježiša Krista. Lebo je obsiahnuté v Písme: ‘Pozri! 
Položím v Sione kameň, vyskúšaný, základný kameň, 
vzácny; a nikto, kto v neho bude uplatňovať vieru, v 
žiadnom prípade sa nesklame’.“ 

Apoštol Pavol použil presne tú istú analógiu v Efezanom 2: 20-22, kde 
povedal: “Boli ste vybudovaní na základe, ktorý tvoria 
apoštoli a proroci, a základným kameňom je sám Kristus 
Ježiš. V spojení s ním celá pevne pospájaná stavba rastie, 
aby z nej bol svätý chrám pre Jehovu. A v spojení s ním sa 
aj z vás spoločne stáva stavba, v ktorej Boh prebýva svojím 
duchom.” Rovnako ako sa doslovný chrám v Jeruzaléme dostal do 
súladu s nebeskou inšpekciou, Boh tiež skontroluje duchovný chrám 
na konci systému vecí. Apoštol Peter v skutočnosti naznačil, že všetky 
budúce chrámové kamene sú neustále pod Božím súdom. Preto Peter 
napísal toto: “Lebo je určený čas, aby súd začal domom 
Božím. Teraz, keď to začína najprv u nás, aký bude koniec 
tých, ktorí sa nepodriaďajú dobrej zvesti Boha?“ 

Podľa kontextu Petrovho listu je prenasledovanie, ťažkosti a utrpenie, 
ktoré prežívajú všetci kresťania, súčasťou procesu vytesávania a 
vyleštenia kameňa, ktorý Boh chcel pre budúcich členov svojej 



duchovnej štruktúry. Jehova popisuje svoj spôsob zaobchádzania so 
svojimi synmi v Hozeášovi 6: 5: „Preto ich budem musieť kresať 
prorokmi; Budem ich musieť zabíjať hovorením svojich úst. 
A súdy na vás budú ako svetlo, ktoré vychádza.“ Je však 
zrejmé, že hoci v určitom zmysle už určený čas na posúdenie domu 
Božieho začal už v prvom storočí a stále prebieha, Písmo predpovedá 
konečnú súdnu lehotu súbežne so záverom celého zlého systému vecí. 
Preto Peter v druhej kapitole toho istého listu napísal o budúcom dni 
inšpekcie, keď povedal: “Udržujte svoje správanie medzi 
národmi v poriadku, aby vo veci, v ktorej hovoria proti 
vám ako zločinci, mohli vďaka vaším dobrým skutkom, 
ktorých sú očití svedkami, oslavoviť Boha v deň, v ktorom 
ich navštívi.“ Logicky budúci ‘deň jeho inšpekcie’ je 
bezprostredným predbežným krokom k tomu, keď sa Jehova stane 
kráľom v plnom slova zmysle. 

Podľa článku v Strážnej Veži citovanom v nadpise tejto kapitoly sa 
Jehova údajne stal kráľom v roku 1914 a krátko potom, podľa ich 
viery, sa rozsudok začal – nielen pre dom Boží, ale aj pre ‘vyznávané 
kresťanské organizácie’, ktoré sa postavili proti súdu. Strážna 
Veža navyše tvrdí, že Boh v rokoch 1918-1919 odsúdil všetkých z 
Veľkého Babylóna na súde, čo zahŕňa aj nekresťanské náboženstvá. Až 
v roku 1989 Strážna veža uviedla: “Do roku 1919 bolo zrejmé, že 
Jehova vyniesol rozsudok o Kresťanstve – a skutočne o 
každom falošnom náboženstve.“ Strážna veža, v rozpore so 
svojím vlastným učením, nerozlišuje medzi súdom, ktorý začína 
domom Božím, a obdobím súdenia svetových náboženstiev. 
Predpoklad Strážnej Veže, že do roku 1919 Boh vyniesol rozsudok nad 
všetkými náboženstvami, sa zakladá na skutočnosti, že hŕstka 
významných duchovných hláv kedysi nazývala Ligu národov 
ako ‘politické vyjadrenie Božieho kráľovstva na zemi’. Je 



však rozumné, aby sa Boží súd začal v rokoch 1918-1919? Navyše je to 
pravda? Najprv by však bolo najlepšie zistiť, čo sa má stať, keď Kristus 
príde na prehliadku duchovného domu svojho Otca; potom je lepšie 
určiť, či sa tieto veci už uskutočnili. 

Malachiášovo proroctvo popisuje príchod Jehovovho posla do chrámu 
ľahko zrozumiteľným symbolickým spôsobom. Malachiáš 3: 1-4 
znie: “Posielam svojho posla a ten predo mnou prečistí 
cestu. A náhle príde do svojho chrámu pravý Pán, ktorého 
hľadáte, a posol zmluvy, ktorého dychtivo očakávate. 
Určite príde,“ hovorí Jehova vojsk.„Ale kto znesie deň jeho 
príchodu a kto obstojí, keď sa objaví? Veď bude ako oheň 
taviča a ako lúh práčov. Sadne si a prečistí potomkov 
Léviho, tak ako tavič prečisťuje striebro. Prečistí ich ako 
zlato a striebro a budú ľudom, ktorý predkladá Jehovovi 
obetný dar tak, ako je to správne. Vtedy bude obetný dar 
Júdu a Jeruzalema Jehovovi príjemný, tak ako to bolo za 
dávnych dní a za dávnych rokov.” Príchod ‘posla zmluvy’ je 
očividne veľmi významnou udalosťou pri uskutočnení Božieho 
zámeru. Predpovedaný ‘posol zmluvy’ nemôže byť nikto iný ako 
Ježiš Kristus, pretože je poslom a sprostredkovateľom novej zmluvy s 
pomazanými kresťanmi. Jeho príchod ako tavič a čistič sa netýka jeho 
príchodu na Zem takmer pred 2000 rokmi. 

Ako naznačuje vyššie uvedený verš, príchod posla je ‘pre rozsudok’. 
Počiatočná fáza rozsudku však nie je rozsudkom ľudstva všeobecne, 
ako sa uvádza v 1. apríli 1996, Strážnej Veže. Proroctvo hovorí 
o ‘synoch Leviho’ – inými slovami, očistenie sa týka pomazaného 
zhromaždenia Krista. Prirovnávajú sa k ‘Leviho synom’ – levitským 
kňazom – pretože majú slúžiť ako kňazi v Božom kráľovstve. Takže 
odpoveď na otázku, čo sa stane, keď Kristus príde na prehliadku 



Božieho duchovného domu, je odpoveď na to, že Ježiš začína dôkladné 
očistenie svojho zhromaždenia. Preto sa môže zdať čudné, že Strážna 
Veža v skutočnosti učí, že Malachiášovo proroctvo sa už splnilo. 
Strážna Veža uverejnila až v roku 2000 túto poznámku k tretej 
kapitole Malachiáša: “Poukazovalo to na čas, keď Jehova Boh 
príde do svojho duchovného chrámu spolu s jeho ‘poslom 
zmluvy’, Ježišom Kristom. Zjavne sa to stalo na konci prvej 
svetovej vojny. Jehova skontroloval všetkých tých, ktorí 
tvrdia, že sú kresťania, a preosial pravých od 
falošných.“ (Zväzok I, komentár k Izaiášovi, strana 33) 

‘Zjavne’ Kristus prišiel počas prvej svetovej vojny, aby zdokonalil a 
očistil svoj ľud? Na základe akých dôkazov zakladá Strážna Veža svoj 
odvážny predpoklad? Rovnaký komentár pokračuje: “V roku 1919 sa 
z obdobia skúšania vynorili Jehovovi novodobí ľudia. Boli 
oslobodení z duchovného otroctva vo Veľkom Babylóne, 
svetovej ríše falošného náboženstva. Objasnilo sa rozlíšenie 
medzi týmto verným pomazaným zvyškom a odpadlým 
duchovným Kresťanstvom.“ Pravda, príchod posla súvisí s 
očistením Božích ľudí od ich vlastných chýb a duchovnej nečistoty. 
Keby však Ježiš Kristus prišiel ako predpovedaný čistič a tavič počas 
prvej svetovej vojny, potom by sme očakávali, že organizácia bude 
očistená od všetkej morálnej a duchovnej korupcie. Je to tak? Ďalšia 
otázka: Zatiaľ čo Strážna Veža tvrdí, že existuje jasný rozdiel 
medzi ‘verným pomazaným zvyškom a odpadlými 
duchovnými Kresťanstva’ – je to naozaj tak? 

Napríklad po celé desaťročia Strážna Veža vinila Kresťanské 
duchovenstvo za ich politickú podporu OSN. Ako je však 
zdokumentované v kapitole „Čudní spoločníci”, spoločnosť Strážnej 
Veže sa tiež zapojila do tajného politického partnerstva s OSN, 10 



rokov pôsobením v OSN ako mimovládna organizácia na pridruženej 
úrovni. Pretože Strážna Veža tvrdí, že je hlasom pomazaného zvyšku, 
jediným zjavným rozdielom medzi Kresťanstvom a pomazanými v 
tomto ohľade je to, že mnohé z kresťanských cirkví otvorene podporili 
Organizáciu Spojených národov, zatiaľ čo Strážna Veža tak urobila 
tajne – pokrytecky! Potom vezmite si otázku cudzoložstva: 
Malachiášovo proroctvo hovorí, že posol ‘sa stane rýchlym 
svedkom proti cudzoložníkom’. Toto je v súlade s knihou 
Hebrejom 13: 4, ktorá hovorí: “Boh bude súdiť smilníkov a 
cudzoložníkov.“ Takže, Ak sa Kristus stal ‘rýchlym 
svedkom’ proti tým, ktorí praktizujú cudzoložstvo už v roku 1918, 
ako je to, že dnes je v organizácii rozšírené smilstvo i cudzoložstvo? 
Dokonca aj Strážna Veža pripúšťa, že desaťtisíce svedkov Jehovových 
sú každoročne vylúčení kvôli sexuálnej nemorálnosti. Nespočetné 
množstvo ďalších žije dvojitým životom a nikdy sa nenašli. Akým 
spôsobom bol teda Kristus ‘rýchlym svedkom’ proti nim? 

Nemorálne sexuálne vzťahy so súhlasom dospelých sú dosť zlé, ale v 
posledných rokoch boli tisíce detí v zhromaždeniach svedkov 
Jehovových obeťami zvrhnutých sexuálnych predátorov – pedofilných 
svedkov Jehovových. Horšie je, že mnohé z dospelých obetí a ich 
obhájcovia majú pocit, že za ochranu sexuálnych predátorov pred 
vystavením sú priamo zodpovedné pravidlá Strážnej Veže. Je 
neuveriteľné, že zatiaľ čo oddelenie pre styk s verejnosťou spoločnosti 
odsudzuje takéto zločiny proti deťom tvrdením, že metla pedofílie nie 
je medzi Jehovovými svedkami horšia, ako je situácia zistená v 
akejkoľvek inej náboženskej organizácii, Strážna Veža stále tvrdohlavo 
tvrdí, že je Jehovovou ‘čistou organizáciou’, ktorá bola odlíšená od 
pošpinených kresťanských náboženstiev. Mysliaci Jehovoví svedkovia 
by sa mali pýtať, prečo je Pán Ježiš Kristus takým neefektívnym 
tavičským čističom duchovného domu svojho Otca? 



Uprednostňovanou alternatívou k takémuto rúhaniu je, samozrejme, 
uznanie, že Kristus ešte neprišiel ako čistič! A je pravda, že Jehovovi 
svedkovia majú dosť ‘špinavého prádla’, ktoré si vyžaduje jeho 
pozornosť. 

Odstránim všetku tvoju nečistotu lúhom 

Čo znamená verš, ktorý hovorí: “A musí sedieť ako tavič a čistič 
striebra … a musí ich prečistiť ako zlato a ako striebro“? Na 
iných miestach v proroctve Jehova používa tú istú analógiu na 
ilustráciu toho, ako má v úmysle zošľachťovať svoj ľud voči 
neohrabaným nečistotám podobným troske. Napríklad Izajáš 1: 25-28 
hovorí: “Potrestám ťa, oddelím tvoju trosku ako 
lúhom, odstránim všetku tvoju nečistotu. Znova ti dám 
sudcov ako kedysi a radcov ako na začiatku. Potom sa 
budeš nazývať Mesto spravodlivosti, Verné mesto. Sion 
bude vykúpený právom a jeho ľud, ktorý sa vráti, bude 
vykúpený spravodlivosťou. Ale vzbúrenci a hriešnici spolu 
zahynú a tých, ktorí opúšťajú Jehovu, čaká záhuba.” Z 
informačného prieskumu Strážnej Veže o Písme sme informovaní, že 
lúh bielizne sa použil aj pri tavení kovov. Pri rafinérii striebra, aby sa 
oddelilo od základných kovov, ako je cín a meď, by niekedy rafinér 
hádzal lýtko do téglika, aby sa roztavené kovy plávajúce na povrchu 
spevnili. Tento materiál sa potom odstránil ako špinavá troska a 
zanechalo za sebou čisté roztavené striebro. 

Strážna Veža, v skutku, aplikuje túto časť Izaiášovho proroctva na 
obdobie rokov 1918-1919. Porovnanie však jednoducho nie je v súlade 
s pravdou. Najzreteľnejším nedostatkom vo výklade Strážnej Veže je 
skutočnosť, že Jehova pôvodne dokončil zdokonaľovanie svojej 



národnej organizácie tým, že umožnil babylonským armádam, aby 
spôsobili úplné zničenie na ceste k judskému kráľovstvu. Tí, ktorí sa 
vzbúrili proti Jehovovi, boli jednoducho zničení. Boli odvedení, ako 
maličké trosky. Iba verný a prečistený zvyšok sa mohol vrátiť z 
babylonského vyhnanstva, aby znovu vybudoval a obýval 
Jeruzalém. Ako to však možno porovnať s tým, čo sa stalo v roku 1918? 
Naozaj neexistuje porovnanie. Aj keď je pravda, že medzinárodní 
biblickí študenti vtedy prešli intenzívnym obdobím nepokojov; 
napriek tomu krátke uväznenie ôsmich úradníkov Strážnej Veže sa 
nemôže porovnať s katastrofami, ktoré Jehova spôsobil pre Židov v 
piatom storočí a opäť v roku 70 n.l. Faktom je, že ani jeden z 
medzinárodných biblických študentov nestratil život v období, keď sa 
malo uskutočniť Jehovovo ohnivé očistenie. A ak bol Boží úžasný súd 
vykonaný v roku 1918, prečo je to tak, že protivníci a odpadlíci 
stále ‘neskončili’, ako to proroctvo popisuje? 

Jehova použil rovnaké porovnania aj v Ezechielovom proroctve, kde 
čítame: “Syn človeka, Izraeliti sú pre mňa už iba ako 
bezcenná troska. Všetci sa stali meďou, cínom, železom a 
olovom v peci, troskou po tavení striebra. Preto toto hovorí 
Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Pretože ste sa všetci stali 
bezcennou troskou, zhrniem vás do Jeruzalema, ako sa 
zhŕňa striebro, meď, železo, olovo a cín doprostred pece, 
aby sa dúchaním do pahreby roztavili. Tak vás zhrniem vo 
svojom hneve, vo svojej zúrivosti a budem dúchať a 
roztavím vás. Zhrniem vás dohromady, budem na vás 
dúchať oheň svojej zúrivosti a roztavíte sa v ňom. Roztavíte 
sa v ňom, ako sa taví striebro v peci. Vtedy spoznáte, že ja, 
Jehova, som na vás vylial svoj hnev.‘“ – Ezechiel 22:17:22. Ako 
ďalší príklad interpretatívnej nekonzistentnosti, Strážna Veža aplikuje 
Izaiášovo proroctvo o ‘krutej troske’ na udalosti, ktoré postihli 



študentov Biblie v roku 1918, ale používajú Ezechielovo proroctvo na 
zničenie odpadlíckeho Kresťanstva počas konečného súženia. Ani 
prorocká interpretácia však nie je v súlade s Bibliou. 

Apoštol Pavol podobne napísal o dni ohnivého procesu, ktorý je 
predurčený prísť na Kristovo zhromaždenie – zničí všetko, čo je 
podradné: “Niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra 
a drahokamov a niekto z dreva, sena a slamy. No príde deň, 
keď sa ukáže, aké je dielo každého, lebo oheň odhalí 
všetko, a bude jasné, ako kto staval. Ak niečie dielo 
postavené na tomto základe vydrží, ten človek dostane 
odmenu, ak niečie dielo zhorí, ten človek utrpí škodu. On 
sám bude zachránený, ale bude to, akoby unikol z ohňa.” – 
1. Korinťanom 3:12-15. Ilustrácia inšpirovaného apoštola úplne 
harmonizuje s Ezechielovym proroctvom. Je preto zrejmé, že všetci 
kresťania žijúci v čase Kristovej inšpekcie budú ‘skvapalnení’ vo 
vysokej peci Božieho horúceho hnevu. V obidvoch príkladoch zostanú 
po ukončení rozsudku iba drahé kovy. Nepochybne, dogma Strážnej 
Veže z roku 1914 bude v deň požiaru spálená ako obyčajné seno a 
strnisko. 

Žiadny z Jehovových svedkov určite nie je natoľko neprimeraný, že 
bude trvať na tom, že sa už uskutočnil deň ohňa! V skutočnosti v 
kresťanskej histórii nie je nič, čo by zodpovedalo vzoru proroctiev. 
Rozumne teda nedošlo k ohnivému spúšťaniu a následnému 
obnoveniu antitypického Jeruzaléma. Nepochybné nechutné veci, 
ktoré spôsobujú púšť, budú nápomocné pri uskutočňovaní modernej 
paralely. Keď sa vrátime k Malachiášovmu proroctvu, zvážte rétorickú 
otázku, ktorú prorokovi položil: „Kto však bude pretrvávať v deň 
jeho príchodu a kto bude tým, komu sa zjaví?“ Ježiš tieto 
slová opakoval dvakrát, keď hovoril o súdnych procesoch spojených s 



jeho druhým príchodom. Napríklad, varujúc svojich učeníkov pred 
vážnosťou blížiaceho sa súženia, Ježiš povedal v Lukášovi 21: 
34: “Lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej 
zeme. Zostaňte teda hore a neustále proste, aby ste uspeli v 
úteku pred všetkými týmito vecami, ktoré sa majú splniť, a 
stáť pred Synom človeka. “ 

Ani Strážna Veža neučí, že veľké utrpenie už prišlo ‘tvárou v tvár 
celej zemi’, ako predpovedal Kristus. Z tohto dôvodu ostáva vidieť, 
kto bude verne ‘stáť pred Synom človeka’. Prečo sa však Strážna 
Veža môže pochváliť tým, že proroctvo v Malachiášovom proroctve sa 
dávno splnilo, keď údajne existovalo len niekoľko tisíc biblických 
študentov postavených pred Krista v roku 1918? Ježiš položil v 
Lukášovi 18:8 podobnú otázku ako v Malachiášovi, keď sa 
opýtal: “Keď príde Syn človeka, skutočne nájde vieru na 
zemi?“ Pretože Strážna veža tvrdí, že Kristus prišiel na súd v roku 
1914, a verná trieda otrokov dostala v roku 1919 bezvýhradné 
schválenie – potom, čo bola v tom čase vymenovaná za vlastníka 
všetkych majetkov Pána – Strážna Veža nevedomky učinila Kristovu 
otázku viac alebo menej irelevantnou. Je to tak preto, že podľa 
odôvodnenia Strážnej Veže k jeho logickému záveru to znamená, že už 
viac nie je potrebné, aby žiadny z budúcich Kristových členov  ‘triedy 
nevesty’ už zostal na stráži, keď sa Pán vráti! Samozrejme, žiadny z 
Jehovových svedkov by to nikdy nepriznal, ale kvôli tomu, že v 
minulosti boli nesprávne aplikované životne dôležité proroctvá, 
nemajú Jehovovi svedkovia nijaký biblický základ na predvídanie 
odhalenia budúcich Božích súdov. 

Kto je verný a rozvážny otrok 



Ježiš opakovane zdôrazňoval, že je dôležité, aby jeho učeníci zostali 
bdelí a reagovali na jeho náhly zlodejský príchod. V Lukášovi 12: 35-40 
Ježiš ilustroval svoj príchod slovami: ”Nech sú opasané vaše 
bedrá a vaše lampy nech horia, a vy sami ste ako muži 
čakajúci na svojho Pána, keď sa vráti zo svadby, aby ste 
mu pri jeho príchode a klepaní mohli okamžite otvoriť. 
Šťastní sú tí otroci, ktorých majster pri príchode nájde 
bdelých! Veru, hovorím vám, že sa opasí a urobí, aby sedeli 
pri stole a príde vedľa nich a bude im slúžiť. A ak príde v 
druhej hodine, aj keď v treťej, a takto ich nájde, sú šťastní! 
Ale vedzte to, že keby vedeli, v ktorú hodinu by mal zlodej 
prísť, sledovali by a nedovolili, aby sa do jeho domu 
vlámal. Vy tiež pripravte sa, pretože o hodinu, o ktorej si 
nemyslíte, že nie je pravdepodobné, príde Syn človeka. “ 

Dokonca aj bežné čítanie Ježišovej ilustrácie by malo na čitateľa 
zapôsobiť, že načasovanie jeho príchodu je nepoznateľné a že Ježiš 
zdôraznil svojim učeníkom, že budúci deň počítania a účtovníctva leží 
pred členmi Božej domácnosti, ktorí budú na Zemi, keď sa náhle 
dostaví ich Pán. Ako sme už uviedli v súvislosti s inými proroctvami, 
interpretácia tohto jednoduchého príkladu Strážnou Vežou urobila 
kresťanskú ostražitosť úplne zbytočnou, pretože Jehovovi svedkovia sa 
domnievajú, že Ježiš ako zlodej už prišiel v roku 1914. Aj keď niektoré 
články Strážnej Veže aplikujú podobenstvo aj na budúci Kristov 
príchod, základným učením je, že verný otrok bol už ustanovený nad 
všetkými vecami Majstra, čo jasne odporuje Kristovmu 
podobenstvu. Na ilustráciu tohto bodu uvádza článok Strážna veža 
napísaný pred 50 rokmi: 

“Svetové udalosti od roku 1914 n.l, a najmä udalosti medzi 
Jehovovým ľudom od roku 1918 n.l, svedčia o tom, že Pán 



Ježiš Kristus, ktorý prišiel do svojho kráľovstva, prišiel do 
Božieho duchovného chrámu, aby pokračoval v konečnom 
súde v dome Božom a ako prejav svojho úsudku našiel 
‘verného a diskrétneho otroka’ a ustanovil ho nad všetky 
svoje veci, všetky svoje viditeľné záujmy Kráľovstva na 
zemi. Preto, aby sme dnes úplne uznali teokratickú 
organizáciu, musíme uznať tohto ‘verného a diskrétneho 
otroka’, ktorého ustanovil Pán a sudca nad všetky svoje 
veci.“ (Strážna veža 9-1-1954) Učenie Strážnej Veže sa za polstoročie 
nezmenilo. Článok z 15. januára 2001 znie podobne: “Verný otrok 
bol vymenovaný nad všetkymi vecami jeho Pána. Patria 
sem zariadenia v ústredí v štáte New York, USA a 110 
pobočiek, ktoré v súčasnosti pôsobia po celom svete. 
Členovia triedy otroka vedia, že budú vyzvaní, aby poskytli 
informácie o spôsobe, akým použili to, čo im bolo zverené.” 

Vyššie uvedené tvrdenie nie je presné. Po prvé, Strážna Veža uvádza, 
že verný otrok bol menovaný vo všetkých zariadeniach spoločnosti. Ale 
aj za predpokladu, že Riadiaci Orgán predstavuje celosvetový skupinu 
pomazaných kresťanov, Riadiaci Orgán nekontroluje rôzne právne 
subjekty a zariadenia, ktoré spadajú pod zastrešenú zapísanú 
spoločnosť Bible and Tract Society Watchtower. V roku 2000 Riadiaci 
Orgán rezignoval na funkcie v siedmich členoch správnej rady a zveril 
úplnú kontrolu a vlastníctvo spoločnosti rade, ktorú tvoria výlučne 
nepomazaní jednotlivci. Napríklad Don Adams – člen mimovládneho 
orgánu – je súčasným prezidentom spoločnosti Strážna Veža a 
Spoločnosť Tract Society v New Yorku. Riadiaci orgán už nemá žiadnu 
právnu moc, pokiaľ ide o prevádzku a vlastníctvo spoločnosti 
Watchtower Bible and Tract Society Inc. 



Dôsledky týchto činov spočívajú v tom, že Riadiaci Orgán ustanovil 
Kristovu pomazanú kongregáciu, ktorá bola údajne už menovaná nad 
všetky majetky Pána, podriadenú správnej rade spoločnosti Strážna 
Veža Inc. Otázka však znie: Aká je pravdepodobnosť, že Ježiš súhlasil 
aby sa jeho verný otrok vzdal kontroly nad ‘jeho vecami’ osobám, 
ktoré sa ani nepriznávajú k takzvanej ‘triede otroka’? Je 
nemysliteľné, aby Kristus takéto činy sankcionoval! Zatiaľ čo úradníci 
Strážnej Veže vytrvalo tvrdia, že už boli menovaní ‘nad všetky jeho 
veci’, rozumná interpretácia Písma naznačuje inak. Podľa 
jednoduchého čítania Ježišovej ilustrácie existujú dve menovania 
otroka, ale iba jeden príchod pána. Čo to znamená? Zvážte: Keď Ježiš 
povzbudil svojich učeníkov, aby zostali na stráži a boli pripravení na 
jeho návrat, požiadal Peter Ježiša, na ktorého ilustráciu sa vzťahuje. 
Kristus odpovedal na otázku: “Kto je skutočne verný správca, 
diskrétny, ktorého jeho Pán vymenuje nad svojím telom 
sprievodcov, aby im dával mieru zásobovania potravinami 
v správny čas? Šťastný je ten otrok, ak ho jeho Pán pri 
príchode zistí, že to robí! Pravdu vám hovorím, že ho 
vymenuje nad všetky svoje veci. “ 

V citovanom verši nad textom sa dvakrát zobrazí fráza ‘bude 
menovať’. Prvé menovanie majstrom umiestni jeho otroka ‘nad 
jeho telo obsluhy, aby im neustále dával mieru 
zásobovania potravinami’. Na základe toho, či je otrok verný 
svojmu povereniu, potom Pán vymenuje otroka ‘nad všetky svoje 
veci’ – druhé menovanie. Zásadná otázka znie: Kedy majster 
vymenuje otroka ‘nad všetkými jeho vecami’? Text jasne 
naznačuje, že druhé menovanie sa uskutoční po ‘príchode’ Pána ako 
zlodeja v noci. Ďalšou dôležitou otázkou je toto: Koľkokrát 
Pán ‘príde’? Rozumné je, že je iba jeden príchod! V pôvodnej 
ilustrácii o ženíchovi, ktorý sa vracia zo svadby, Ježiš použil slová 



‘príchod’, ‘prichádza’ a ‘príde’. Ide o to, aby svojim učeníkom zapôsobil 
na potrebu zostať v očakávaní konečného príchodu Pána. Iba tí otroci, 
ktorí sa nachádzajú vo vernom očakávaní, budú menovaní nad všetky 
majetky Pána. Interpretácia Strážnej Veže je teda chybná. Ak sa 
Ježišov zlodejský príchod ešte neuskutočnil, čo s najväčšou 
pravdepodobnosťou sa ešte neurobilo – potom ani majster neurčil 
svojho verného otroka ‘nad všetky svoje veci’. 

Navyše, keď bude konečne menovaný verný otrok nad všetky veci jeho 
Pána, toto vymenovanie je neodvolateľné. Ježiš dal mnoho ďalších 
ilustrácií, napríklad podobenstvo o talentoch, čo naznačuje, že 
Kristovým pomazaným učeníkom sú zverené peniaze Pána a sú súdení 
podľa ich vernosti pri zaobchádzaní so striebrom Pána v jeho 
neprítomnosti. A rovnako ako ilustrácia verného a diskrétneho otroka, 
aj otroci, o ktorých sa predpokladá, že veria pri plnení svojich 
zverených povinností, sú poverení väčším majetkom pána. Za zmienku 
stojí aj to, že Ježiš tiež ukončil podobenstvo o talentoch tým, že 
povedal: „Preto dávajte pozor, pretože nepoznáte ani deň, 
ani hodinu.“ 

Ďalšou dôležitou podobnosťou podobenstva o talentoch a ilustráciou 
verného a diskrétneho otroka je to, že oba prorocké príbehy obsahujú 
zlého otroka, ktorý je nakoniec odsúdený a zbavený jeho privilégií a 
vyhodený, kde plače a krúši zubamy – ako neveriaci Judáš to urobil 
skôr, ako sa zničil. Napriek zrejmým paralelám medzi týmito dvoma 
ilustráciami Strážna Veža prinajmenšom v zásade prideľuje naplnenie 
podobenstva o talentoch do budúcnosti; po celú dobu však tvrdohlavo 
trvala na tom, že sa podobné podobenstvo veriacich a zlých otrokov 
splnilo v roku 1918. Ešte viac protirečivá, už citovaná Strážna Veža z 
roku 2001 uvádza: “Členovia triedy otrokov vedia, že budú 



vyzvaní, aby poskytli informácie o spôsobe, akým použili 
to, čo im bolo zverené.“ 

S najväčšou pravdepodobnosťou existuje budúci deň účtovníctva pred 
Jehovom, ale ak už ‘členovia triedy otroka’ boli vymenovaní nad 
všetky veci, ako tvrdí Strážna Veža, potom podľa Kristových ilustrácií 
veriaci aj neveriaci otroci už obstáli pred Ježišom! Čo znova 
znamenajú protichodné interpretácie Kristových podobenstiev 
Strážnej Veže? Existuje niekoľko faktorov, ktoré vážia prísne. Po prvé, 
organizácia zjavne prekročila rámec toho, čo je napísané v snahe 
ustanoviť absolútnu interpretačnú autoritu nad svedkami Jehovovými. 
Strážna Veža tým, že tvrdí, že už bola menovaná nad všetky veci Pána, 
nie je iba skromným služobníkom, ktorý živí svojich spoluotrokov, ale 
ako jediný komunikačný kanál Jehovu Boha! Medzi svedkami 
Jehovovými je populárny názor, že každý, kto neakceptuje všetky 
výpovede Strážnej Veže za pravdivé, odmieta autoritu otroka, čo 
nemusí byť vôbec pravda! 

Po druhé, ak sa ilustrácia správne vyučuje, znamená to, že verný otrok 
a zlý otrok súbežne existujú v tej istej domácnosti až do príchodu 
Ježiša ako zlodeja v noci. Keby Strážna Veža pripustila, že verný otrok 
ešte nebol ustanovený nad všetky veci Pána, bolo by potrebné, aby sa 
tiež vyrovnali so skutočnosťou, že nie všetci otroci v dome Božom sú 
verní! Pravdou je, že Kristovmu zhromaždeniu predsedajú verní aj 
neverní otroci až do okamihu, keď pán neočakávane príde na kontrolu. 
Niet divu, že Ježiš orámoval diskusiu o otrokoch domácnosti vo forme 
provokačnej otázky: “Kto je skutočne verný a diskrétny 
otrok?“ Odpoveď nebude zrejmá, kým Ježiš skutočne nerozozná 
svojho verného otroka a zamietne neverného otroka počas počiatočnej 
fázy parousie a súdu Božieho domu! 



5 – Prítomnosť 

“A Ježiš sa pred nimi premenil. Jeho tvár žiarila ako slnko 

a jeho odev bol oslnivo biely.” – Matúš 17:2. 

Pretože určené časy národov sa jednoznačne netýkajú pôvodného 
zničenia Jeruzaléma Babylónom, v sedemnásobnom chronologickom 
vzorci Strážnej Veže, ktorý je ukotvený k 607 pred nl, jednoducho 
neexistuje dôkaz. Taktiež nie je preukázateľne pravda, že sa už 
uskutočnila žatva pšenice kráľovstva a spaľovanie burín, alebo že 
súdny proces duchovného domu Božieho sa uskutočnil v roku 1918. 

Nejde o tvrdošijnú nedôveru alebo zosmiešňovanie reality Kristovej 
prítomnosti ľudí zbavených pravdy. Odmietnutie nepravdy nie je 
činom odpadnutia! Nikto by nemal akceptovať doktrínu spoločnosti o 
roku 1914 založenú iba na prezieravosti ‘verného otroka’ v iných 
doktrinálnych veciach, ktoré sú nesporné. Určenie, či je nejaká 
doktrína pravdivá alebo nepravdivá, je jednoducho vecou čestného 



odôvodnenia Písma – ako občas napomenula Strážna Veža – a 
vyskúšať to, čo sa predkladá ako inšpirované výrazy. V tomto prípade 
to vedie k nevyhnutnému záveru, že vyhlásenie prítomnosti Strážnej 
Veže z roku 1914 je nepravdivé. 

Vzhľadom na také masívne prepočty a slepé naliehanie zo strany 
vodcovstva Jehovových svedkov na tom, aby si tak dlho zachovali takú 
závažnú chybu, je potrebné nielenže zamietnuť časový rámec 
Prítomnosti z roku 1914, ale musí sa prehodnotiť aj samotná povaha 
neviditeľného príchodu – alebo ako to C.T. Russell stručne definoval 
ako ‘predmet a spôsob návratu nášho Pána’! K veci: dôrazne sa 
tu hovorí, že nikde v Písme nie je výslovne ani výslovne uvedené, 
že ‘spôsob návratu nášho Pána’ bude pre ľudské oči výlučne 
neviditeľný. Je to nespochybniteľná náboženská dogma, ktorá už príliš 
dlho prešla medzi pravými biblickými pravdami medzi svedkami 
Jehovovými! 

Prípad bude uvedený v tejto kapitole pre viditeľný prejav-príchod 
Ježiša Krista. Koniec koncov, Ježiš bol vždy neviditeľne prítomný so 
svojimi stúpencami, ako to vyplýva z tvrdenia: ‘Pozrite! Som s vami 
celé dni až do ukončenia systému vecí’. Prítomnosť preto musí 
byť niečo oveľa dôležitejšie akože Kristus bol iba v duchu so svojimi 
stúpencami, ako vždy od svojho odchodu, čo v podstate predstavuje 
celú neviditeľnú doktrínu Strážnej Veže. Sväté tajomstvo, ktoré musí 
nakoniec vyjsť najavo, je to, že Ježiš sa viditeľne zjaví vyvoleným na 
zemi počas skutočného dňa nášho Pána. Preto prítomnosť musí 
skutočne vyvrcholiť iba slávnym prejavom Ježiša Krista pred synmi 
kráľovstva. Samotná šanca na takéto stretnutie by určite mala vzbudiť 
všetkých s nebeskou nádejou. Aký je však biblický základ tohto 
výrazného tvrdenia? 



Prítomnosť zjavenie a apokalypsa 

V spojení s Ježišovým druhým príchodom sa používajú tri rôzne 
grécke slová. Ako je známe, ‘parousia’ znamená ‘prítomnosť’ a ako 
taká sa stále uvádza v preklade nového sveta. Parousia sa v gréckych 
písmach objavuje 13-krát mimo evanjelia v súvislosti s Kristom 
(Parousia sa tiež používa bežným spôsobom, ako je napríklad Pavlova 
parousia medzi bratmi). Ďalšie súvisiace grécke slovo 
je ‘epiphaneia’, odkiaľ pochádza anglické slovo ‘epiphany’ . 
Epiphaneia sa vyskytuje osemkrát v spojení s Kristom a používa sa 
nielen vo vzťahu k času, keď sa Ježiš viditeľne zjavil na Zemi ako 
človek, ako aj jeho zhmotnenie po vzkriesení, ale častejšie sa používa s 
ohľadom na jeho prítomnosť-parousiu v budúcnosti! Epiphaneia 
doslovne znamená ‘zdanie, zjav’ a, ako je zrejmé, Ježiš sa viditeľne 
zjavil svojim učeníkom v prvom storočí rôznymi spôsobmi. Epifaneia 
však nesie aj konotáciu ‘jasu’, odvodenú z gréckeho 
slovesa ‘epiphanio’, čo znamená ‘žiariť’ – presviedčanie slávneho, 
brilantného vzhľadu, dokonca aj prudkého zjavenia pre pozorovateľa 
zdania alevo zjavu. 

Epiphaneia sa v preklade Nového sveta dôsledne prekladá 
ako ‘zjav’. Napríklad, v 2. Tesaloničanom 2: 8 Pavol písal o 
‘epiphaneia [jeho] parousia’ alebo ‘o prejave jeho prítomnosti’ – vo 
verzii kráľa Jakuba sa v anglickom preklade prekladal ako ‘jas jeho 
príchodu’. Ďalší súvisiaci grécky výraz je ‘apokalypsa’, ktorý sa 
prepisuje ako ‘apokalypsa’ – znamená odkrytie, odhalenie alebo 
odhalenie niečoho predtým skrytého. Môže to tiež znamenať doslovný 
prejav alebo viditeľný vzhľad. Preklad nového sveta prekladá 
apokalypsu ako ‘zjavenie’. Apokalypsa sa vyskytuje v kresťanských 
gréckych písmach 18-krát, ale nie vždy vo vzťahu k zjaveniu Ježiša 



Krista. Existujú tiež odvodenia apokalypsy, ako 
napríklad ‘apokaluptetai’, ktorá je preložená do angličtiny ako 
‘odhalený’; a tiež ‘apokaluyín’ – preložený ako ‘odhaľujúci’. Keď sa 
Jehovovi svedkovia domnievajú, že Ježišova parousia sa už začala, s 
týmito výrazmi lepšie zameranými, čo v súčasnosti učí Strážna Veža, 
pokiaľ ide o manifestáciu a zjavenie Ježiša Krista? Prekvapivo, vzácne 
málo. 

Hoci v literatúre Strážnej Veže existujú desiatky odkazov a vysvetlení 
gréckeho slova ‘parousia’, v poslednom polstoročí sa vyskytlo iba 
niekoľko prípadov, keď spoločnosť dokonca spomenula súvisiaci 
grécky výraz epiphaneia. Ani prejavu, ani zjaveniu Ježiša Krista sa 
neprikladá osobitný význam, pretože sa predpokladá, že zjavenie a deň 
Ježiša Krista začali už v roku 1914. Strážna Veža nesprávnym 
použitím, opomenutím, nedostatočnou jasnosťou alebo jednoducho 
nezdôraznením významu epifaneie a apokalypsy vylúčila to, čo je jasne 
uvedené v Biblii, ako slávny vzhľad a zjavenie Krista do 
neuskutočnenia udalosti. — Iba názor spoločnosti o fantázijnej 
prítomnosti Krista! Nevyhnutnou otázkou však je, kedy je vo 
vzťahu k parousii epifaneia a apokalypsa? Existuje podstatný rozdiel 
medzi prítomnosťou, prejavom a zjavením Kristovým? Ako je tomu 
často v prípade Strážnej Veže, v skutočnosti majú dva protichodné 
názory. Napríklad nasledujúce vyhlásenie sa objavilo v 15. februári 
1955, v časopise Strážna Veža, ktorý vyhlasuje, že epifaneia sa 
uskutočnila už v roku 1918: 

“Kristus potom, čo zvrhol svojich nepriateľov z neba, 
obrátil svoju pozornosť na svojich nasledovníkov na zemi, 
tých, ktorí spia v smrti, aj tých, ktorí žijú, aby pokračoval 
vo svojej epifánii alebo ‘manifestácii’. Fyzické fakty 
naznačujú, že rovnako ako Kristus prišiel do židovského 



chrámu tri a pol roka po tom, čo prišiel ako Mesiáš, tak v 
roku 1918, tri a pol roka po začiatku jeho prítomnosti, 
prišiel do svojho duchovného chrámu, aby súdil a 
odmeňoval.” Strážna Veža samozrejme nemôže predložiť 
žiadne ‘fyzické fakty’ na podporu tvrdenia, že sa Kristus zjavil v 
roku 1918. Je nepochybné, že preto spoločnosť ticho odišla z tohto 
neudržateľného a absurdného postavenia (bez toho, aby sa zriekli 
svojho chybného názoru o roku 1914), takže teraz učia, že k 
manifestácii dôjde, keď Ježiš zničí kresťanstvo; opäť, bez toho, aby sa 
akýmkoľvek osobitným spôsobom pripisoval význam epifaneii! 
Spoločnosť v podstate učí, že parousia postupuje cez tri vágne štádiá, 
počnúc neviditeľnou prítomnosťou a nejasným zjavením a končiac 
neviditeľným a neurčitým prejavom. 

Otázka, ktorú by mali zvážiť Jehovovi svedkovia, by však mala znieť 
takto: Je rozumné, aby pokračujúca neviditeľná prítomnosť mala 
vyvrcholiť neviditeľným prejavom alebo neviditeľným odhalením toho, 
čo sa skrýva? Odpoveď by mala byť zrejmá každému, kto je ochotný 
čestne odôvodniť predložené skutočnosti. V skutočnosti neviditeľná 
doktrína o prítomnosti/manifestácii/zjavení poskytla záclonu pre 
páchateľov, ktorí robia svoje kúzlo pre dôverných kresťanov! Ďalšou 
dôležitou otázkou, ktorú je potrebné zvážiť, je, aké dôvody existujú na 
rozdelenie ‘dňa Pána’ na tri fázy? Hovorí Písmo o parousii, epiphaneii 
a apokalypse ako o troch rôznych fázach? Ak áno, rozvíja sa parousia 
po celé desaťročia alebo dokonca storočia, než vyvrcholí epifaneiou? 
Nemalo by byť také ťažké určiť odpovede. Nasleduje výber 
relevantných veršov (v žiadnom konkrétnom poradí) týkajúcich sa 
prítomnosti, prejavu a zjavenia Krista, ako sa objavujú v inšpirovaných 
listoch. 



• “Veď čo je našou nádejou alebo radosťou, alebo 
korunou, na ktorú budeme hrdí pred naším Pánom 
Ježišom počas jeho prítomnosti? Či nie vy?” – 1. 
Tesaloničanom 2:19. 

• “Naopak, radujte sa, pretože ste vytrvalí v Kristovom 
utrpení, aby ste sa mohli radovať a byť nadšení aj počas 
zjavenia jeho slávy.“ – 1. Peter 4:13. 

• “Nech vás Pán naviac navyšuje, áno, prinútite vás, aby 
ste sa oplývali láskou k sebe navzájom a ku všetkým, tak 
ako to robíme aj vám; až do konca, aby upevnil vaše 
srdcia, svätosti bez svätosti pred Bohom a Otcom za 
prítomnosti nášho Pána Ježiša so všetkými jeho 
svätými. “- 1 Tesalonickým 3: 12-13. 

• “Dávam vám rozkazy, aby ste zachovávali prikázanie 
bez poškvrny a zrozumiteľným spôsobom až do prejavu 
nášho Pána Ježiša Krista. Tento prejav šťastného a 
jediného potenciálneho človeka sa prejaví vo vlastných 
časoch … “- 1 Timoteovi 6: 13-15. 

• “V tejto skutočnosti sa veľmi tešíte, hoci na chvíľu, ak to 
musí byť, ste boli zarmútení rôznymi pokusmi, aby 
testovaná kvalita vašej viery bola oveľa väčšia ako zlato, 
ktoré pomynie napriek jej suške ohňom, možno nájsť 
dôvod na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. “- 
1. Peter 1: 6-8. 

• “Aby ste vôbec nepostrádali žiadny dar, zatiaľ čo 
dychtivo čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. 
Nakoniec vás pevne uzdraví, aby ste neboli v deň nášho 
Pána Ježiša Krista otvorene obvinení. “- 1. Korinťanom 
1: 7-8. 

• “Cvičte sa preto trpezlivo až do prítomnosti Pánovej. 
Pozrite sa! Farmár stále čaká na vzácne ovocie zeme s 



trpezlivosťou, kým nedostane skorý dážď a neskorý 
dážď. Aj vy trpezlivosť trpíte; upokojte svoje srdcia, 
pretože sa Pánova prítomnosť priblížila. “- Jakub 5: 7-8. 

• “Takže teraz, malé deti, zostaňme s ním v jednote, aby 
keď sa zjaví, budeme mať neúprosnú reč a nebudeme sa 
za neho hanbiť pri jeho prítomnosti.” – 1 Ján 2:28. 

• “Slávnostne vám prikazujem pred Bohom a Kristom 
Ježišom, ktorý je určený na to, aby súdil žijúcich a 
mŕtvych, a jeho prejavom a jeho kráľovstvom …“ – 2. 
Timoteovi 4: 1. 

• “Pretože rovnako ako v Adamovi všetci zomierajú, tak 
aj v Kristovi budú všetci živí. Ale každý vo svojej vlastnej 
hodnosti: Kristus prvorodenec, potom tí, ktorí patria ku 
Kristovi počas jeho prítomnosti. “- 1. Korinťanom 15: 
22-23. 

• “Pre vás, ktorí trpíte súžením, zmierte sa spolu s nami 
pri zjavení Pána Ježiša z neba so svojimi mocnými 
anjelmi v žeravom ohni, pretože prináša pomstu tým, 
ktorí nepoznajú Boha…“ – 2 Tesalonickým 1: 7-8. 

• “Inštruuje nás, aby sme odmietli bezbožnosť a svetské 
túžby a aby sme žili so zdravou mysľou a 
spravodlivosťou a zbožnou oddanosťou uprostred tohto 
súčasného systému vecí, zatiaľ čo čakáme na šťastnú 
nádej a slávnu manifestáciu veľkého Boha a Spasiteľa 
nás, Krista. Ježiš … “- Titus 2: 12-13. 

• “Preto si dajte pozor na činnosť, úplne zmeňte svoje 
zmysly; zamerajte svoju nádej na nezaslúženú 
láskavosť, ktorá sa vám má priniesť pri zjavení Ježiša 
Krista. “- 1 Peter 1: 13-14. 

————————————————————————- 



Zdôvodnenie z Písma, hoci sa v niektorých prípadoch javí ako jemné 
rozlíšenie, je tiež ľahšie zrejmé, že Ježišova prítomnosť, prejav a 
zjavenie sú inak takmer vzájomne zameniteľnými pojmami. Je to 
zrejmé z dôvodu, že zamýšľaný význam spisov Petra, Pavla, Jakuba a 
Jána by sa podstatne nezmenil, ak by sa transponovali slová parousia, 
epiphaneia a apokalypsis a ich zodpovedajúce anglické 
náprotivky. Napríklad v 1. Petra 1: 13-14 sa kresťania vyzývajú, aby boli 
verní a aktívni až do ‘zjavenia Ježiša Krista’. Pavol však 
povzbudzoval Titusa, aby verne čakal na ‘slávnu 
manifestáciu’ Jehovu a jeho Krista. Jakub však povzbudzuje bratov, 
aby trpezlivo čakali na parousiu ako konečný cieľ, ako to urobil aj 
Pavol v 1. Tesaloničanom 3: 12-13. A v 1 Jána 2:28 pradávny apoštol 
povzbudzuje Božie deti zostať v jednote s Ježišom, až kým 
nebude ‘zjavený’, aby ‘neboli zahanbení pri jeho prítomnosti’, 
pričom vôbec nerozlišuje medzi jeho zjavením a prítomnosťou. 

Vo všetkých citovaných prípadoch sa ako konečný cieľ uvádza 
parousia, epiphaneia a apokalypsa – koniec cesty, pokiaľ ide o 
kresťanský pobyt v reakcii na nebeské povolanie. Keby však parousia 
začala, povedzme, storočie pred epiphaneiou alebo apokalypsou, 
potom by parousia bola sotva koniec našej nádeje, ako je to 
znázornené v kresťanských gréckych písmach. Inak povedané, ak je 
nádej kresťanov iba ‘do prítomnosti Pána’, ako napísal Jakub, 
prečo je to tak, že Svedkovia Jehovovi trpezlivo čakali dlho potom, čo 
sa predpokladala prítomnosť Krista; Medzitým prišli a odišli celé 
generácie a stále sa nevidí Kristovo zjavenie ani jeho prítomnosť za 
celú túto dobu? 

Do dňa Ježiša Krista 



V súvislosti s týmito vecami ďalej – v liste Filipov 1: 6 Pavol 
spomínal ‘deň Ježiša Krista’ v súvislosti s dokončením diela, ktoré 
sa začalo v prvom storočí. V kontexte apoštol napísal: “Pretože som 
presvedčený o tejto veci, že ten, kto vo vás začal dobrú 
prácu, ju dokončí až do dňa Ježiša Krista.” Kresťania z prvého 
storočia vo Filipi, ktorým Pavol adresoval svoj list, samozrejme 
nebudú na zemi počas dňa Ježiša Krista nažive. ‘Dobrá práca’, ktorú 
začal Ježiš a ktorú vykonali apoštolovia a pôvodní učeníci a ktorá 
pokračovala v priebehu storočí až do súčasnosti, bude pokračovať 
iba ‘až do dňa Ježiša Krista’. To naznačuje, že Ježišov deň je 
dokončením práce na budovanie a rozvoji celosvetového 
zhromaždenia svätých. Vzhľadom na vyššie uvedené by malo byť 
zrejmé, že kresťanská evanjelizácia a povolanie a výber synov 
kráľovstva nebudú charakterizovať deň Ježiša Krista; Deň Pánov je 
skôr úplným vykonaním a následným ukončením tohto diela! Za 
týchto okolností, hoci apoštolské spisy priamo nesúvisia s parousiou a 
dňom Ježiša Krista, ako je naznačené v predchádzajúcich citovaných 
veršoch v súvislosti s Kristovou prítomnosťou, je parousia tiež 
vykreslená ako úplné vyvrcholenie kresťanskej éry. — Nielen ďalšia 
pokračujúca fáza evanjelizácie a učenia! 

Spisy apoštola Pavla však spájajú zjavenie Ježiša s ‘dňom nášho 
Pána Ježiša Krista’. (1 Korintským 1: 7-9 napísal Pavol: “Zatiaľ 
čo dychtivo čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. 
On vás tiež urobí pevnými až do konca, aby ste neboli 
otvorení žiadnemu obvineniu v deň nášho Pána Ježiša 
Krista. Boh je verný, prostredníctvom ktorého ste boli 
povolaní zdieľať so svojím Synom Ježišom Kristom, našim 
Pánom. “ Aby sa tento bod zdôraznil, vyššie uvedený verš ukazuje, že 
kresťania sa majú ‘pevne držať až do konca’ – ‘koniec’ sa rôzne 
označuje ako zjavenie Ježiša a Ježišov deň. V predošlom citovanom 



verši z 1. Tesaloničanom 3:13 však Pavol podobne nabáda bratov, aby 
zostali horliví a pevní až do konca; ale namiesto použitia 
výrazu ‘apokalypsa’ alebo ‘deň Ježiša Krista’ apoštol namiesto 
toho použil slovo ‘parousia’. Znovu to naznačuje, že pojmy sú viac-
menej vzájomne zameniteľné a že deň Ježiša Krista je ukončením 
dlhého obdobia, keď kresťania s nebeskou nádejou už nebudú pod 
skúškou, pokiaľ ide o ich hodnosť dosiahnuť ich povolanie. 

Prítomnosť, zjavenie alebo prejav Krista bude znamenať, že kresťania 
už nemusia čakať vo viere; parousia je vtedy, keď tí, ktorí 
boli ‘povolaní do spoločného života’ so Synom Božím, budú v 
tom čase buď odmietnutí ako neveriaci alebo budú úplne prijatí do 
nebeského kráľovstva, a teda – ‘otvorení k žiadnemu obvineniu 
v deň nášho Pána Ježiša Krista’! Pretože Diabol Satan 
je ‘žalobcom našich bratov’, ktorý ich ‘obviňuje deň a 
noc’ pred Jehovom, až kým nebude navždy odstránený z prítomnosti 
Božej a násilne zvrhnutý z neba, musí sa začať ‘deň Ježiša 
Krista’ potom, čo je žalobca vyhodený dole na zem, a preto vyvolení 
už nie sú otvorení ďalším obvineniam zo strany Diabla – pretože už 
nebude mať prístup do neba, aby ich obviňoval pred Bohom. Napriek 
tomu, že medzi diskutovanými gréckymi pojmami nie je žiadny 
významný rozdiel, aký existuje biblický dôkaz, že nebeský Kristus sa v 
určitom okamihu stane viditeľným niektorým pozemšťanom? 

K akoby nedonosenému dieťaťu 

Keď bol Ježiš vzkriesený z mŕtvych, najprv sa zjavil Márii a láskyplne 
ju oslovil, aby sa ho prestala držať, až kým sa nevráti k Otcovi; a 
prikázal jej, aby povedala Petrovi a učeníkom, že je nažive a že sa im 
čoskoro zjaví. V tomto ohľade bol Ježiš s nimi prítomný, aj keď nie 



okamžite viditeľný pre všetkých svojich nasledovníkov. Ale postupne 
počas štyridsiatich dní, keď bol na zemi pred svojím vzostupom, Ježiš 
viditeľne prejavoval svoju prítomnosť s nimi rôznymi 
spôsobmi. Najprv sa javil ako cudzinec dvom učeníkom, ktorí kráčali 
po ceste a zapojil sa k ich rozhovoru, aby ich pokáral za nezmyselných 
a pomalých, lebo neuverili prorokom! Potom sa náhle objavil pred 
zhromaždením učeníkov v miestnosti so zamknutými dverami a znova 
na inom zhromaždení s prítomným Tomášom, ktorého Ježiš tiež 
pokáral za jeho nedôveru. V Jánovi 21: 1 napísal apoštol Ján ešte 
ďalšie vystúpenie s použitím gréckeho výrazu ‘epifaneia’, kde 
povedal: “Po týchto veciach sa Ježiš znova zjavil učeníkom 
pri Tiberiasovom mori; ale prejavil sa týmto spôsobom.“ 

Pri tejto manifestácii Ježiš láskavo pokarhal Petra za to, že ho trikrát 
poprel. Spoločnou témou každého vystúpenia počas Ježišových 40 dní 
po vzkriesení bolo, že každú príležitosť využil na to, aby svojich 
učeníkov vychovával, usmerňoval, nabádal a posilňoval. Nakoniec sa 
Ježiš zjavil pred veľkou skupinou svojich učeníkov pri príležitosti, keď 
bol vzatý do neba. To však nebolo posledné Kristovo zjavenie. Zrejme 
bol Pavol poslednou osobou, ktorá skutočne videla Ježiša. Pavol to 
vysvetlil Korinťanom a píše: “Lebo medzi prvé veci, ktoré som 
prijal, a ktoré som vám oznámil, že Kristus zomrel za naše 
hriechy podľa Písma; a že bol pochovaný, áno, že bol 
vzkriesený tretí deň podľa Písma; a že sa zjavil Kéfasovi, 
potom dvanástim. Potom sa objavil vyše päťsto bratom 
naraz, z ktorých väčšina zostala dodnes, ale niektorí 
zaspali v smrti. Potom sa zjavil Jakubovi, potom všetkým 
apoštolom; ale nakoniec sa zjavil mne, akoby narodenému 
predčasne.“ – 1 Korintským 15: 3-8. 



Pavol nebol iba posledným človekom, ktorý videl Ježiša, ale je jediným 
človekom, ktorý videl Krista po jeho vzostupe k Otcovi. Mária, Peter a 
apoštolovia, ako aj päťsto, ktorí videli, že ich Pán vystúpil na nebesia, 
všetci videli Ježiša, ktorý sa zjavil v tele, pretože ich Ježiš pri viacerých 
príležitostiach ubezpečil, že je telom. Pavol však nevidel stelesneného 
Ježiša, ktorý sa javí ako človek. Pavol videl veľký záblesk božského 
svetla – zahliadol premeneného Krista, ktorý v súčasnosti existuje v 
duchovnej dimenzii. Pre istotu mal kontakt s najslávnejším stvorením 
vo vesmíre! V dôsledku tohto blízkeho stretnutia s božským bol Pavol 
ohromený a slepý a tri dni nejedol ani nepil. Aký význam to má, keď 
Pavol pri popise tejto skúsenosti hovorí, že akoby sa narodil 
predčasne? Strážna Veža to vysvetľuje tým, že Pavol dostal ukážku 
nebeského života. Je to však rozumné? Ján dostal víziu nebeského 
života, dokonca aj vo videní Jehovu a Ježiša a 144 000 stojacich na 
nebeskej hore Sion, ale apoštol Ján neoznačil skúsenosť prijatia 
Zjavenia za to, že bol predčasne narodený. Je pozoruhodné, že Pavlovo 
stretnutie nebolo inšpirovaným snom alebo víziou – rovnako ako 
Jánovo zjavenie. Pavol videl Pána, ako povedal v 1 Korintským 9: 1, 
keď sa opýtal: “Nie som apoštol? Nevidel som Ježiša, nášho 
Pána?” 

Vzhľadom na skutočnosť, že Ježiš sa zjavil Saulovi/Pavlovi, ale muži, 
ktorí ho sprevádzali, ho určite nevideli, a preto ich Ježišova 
manifestácia neoslepila, táto skúsenosť slúži ako ukážka, nie konečnej 
nebeskej odmeny, ale epifaneie, ktorá sa uskutoční počas parousie-
prítomnosti. Pavol predtým prežíval to, čo vyvolení na Zemi zažijú 
počas intímneho prejavu Ježiša Krista v sláve. V tomto ohľade to bolo, 
akoby sa Pavol narodil predčasne. Vyvolení budú ‘narodení’ v tom 
zmysle, že sa v tom okamihu znovu narodia, a potom budú oslávení v 
spojení s Ježišom. Nebude to nič iné ako slávne odhalenie nového 
stvorenia. Pavol tiež písal Kolosanom o budúcom prejave 



znovuzrodených synov v súvislosti s Kristom a povedal: “Lebo ty si 
zomrel a tvoj život bol ukrytý s Kristom v spojení s Bohom. 
Keď sa zjaví Kristus, náš život, budeš s ním tiež zjavený v 
sláve.“ – Kolosanom 3: 3-4. 

A Ježiš sa pred nimi premenil 

Zoberme si, čo Ježiš povedal v Lukášovi 9: 26-27 o jeho príchode do 
Božieho kráľovstva: “Lebo ktokoľvek by sa za mňa hanbil a za 
moje slová, bude sa za neho hanbiť Syn človeka, keď príde 
vo svojej sláve a sláve Otca a svätých anjelov. Ale pravdu 
vám hovorím, že sú tu niektorí z tých, ktorí tu vôbec 
nepocítia smrť, kým najprv neuvidia Božie 
kráľovstvo.“ ‘Niektorí z tých, ktorí tu stáli’, o ktorých hovoril 
Ježiš, sa ukázali byť Peter, Jakub a Ján. Asi týždeň po tom, čo Ježiš 
povedal tieto slová, vzal svojich troch apoštolov na vrchol 
nemenovanej hory a slovo hovorí: “A pred nimi bol premenený a 
jeho tvár žiarila ako slnko a jeho vonkajší odev žiaril ako 
svetlo. A pozrite sa! Zjavili sa im Mojžiš a Eliáš a rozprávali 
sa s ním.“ (Matúš 17: 2-3) Známe premenenie predurčilo Krista 
prichádzať do jeho kráľovstva – ako povedal Ježiš: ‘keď príde do 
svojej slávy’. Apoštoli prostredníctvom premenenia videli ‘živú 
víziu’ reality Božieho kráľovstva. 

O niekoľko rokov neskôr Peter písal o význame udalosti a 
povedal: “Nie, nebolo to tak, že sme vás oboznámlii s umelo 
vymyslenými falošnými príbehmi, ktoré vás oboznámili s 
mocou a prítomnosťou nášho Pána Ježiša Krista, ale stalo 
sa to tým, že sme sa stali očitými svedkami jeho 
veľkoleposti. Lebo dostal od Boha Otca česť a slávu, keď mu 



slová ako tieto boli nesené veľkolepou slávou: ‘Toto je môj 
syn, môj milovaný, ktorého som sám schválil’. Áno, tieto 
slová sme počuli z neba keď sme boli s ním na svätej 
hore.“ Peter svedčí o tom, že transfigurácia-premenenie sa 
týkala ‘sily a prítomnosti (parousia) nášho Pána Ježiša 
Krista’. Apoštol ďalej o tom napísal: “V dôsledku toho mám je 
prorocké slovo zabezpečené; a robíte dobre, keď tomu 
venujete pozornosť, ako svietlu lampe na tmavom mieste, 
až do úsvitu kým sa vo vašich srdciach nerozsvietí denná 
hviezda.“ 

Petrove spisy ustanovujú premenu ako ústredný bod Božieho 
prorockého slova. Je to tak preto, že konečná realizácia prorockej vízie 
počas parousie dokončí úplné osvietenie Kristovho zhromaždenia. 
Preto Peter prirovnáva Božie prorocké slovo k ‘lampe žiariacej na 
tmavom mieste’. Podľa ilustrácie, keď sa Kristova prítomnosť stane 
realitou, temnota noci ustúpi ‘úsvitu’; v tom momente už nebude 
potrebné ‘venovať pozornosť’ ‘žiareniu svetla na tmavom mieste’. 
Počas úsvitu kráľovstva ‘v srdciach pomazaných kresťanov 
stúpa denná hviezda’, čo znamená, že budú mať konečne získanú 
odmenu a úplné osvietenie a prijatie do nebeského kráľovstva! Otázka: 
Ak sa Kristova prítomnosť začala v roku 1914, znamená to, 
že ‘úsvit’ už prišiel a všetci prežívší kresťania sú teraz duchovne 
osvetlení zvnútra obraznou dennou hviezdou, ktorú Kristus spôsobí, že 
povstane v ich srdciach? Je neuveriteľné, že Strážna Veža odpovedá 
kladne. Strážna Veža z 1. apríla 2000 vydala nasledujúce fantastické 
tvrdenie: 

“Dennica už vstala! … Aké požehnanie máme, že v roku 1914 
Ježiš Kristus, Dennica, vstal v celom vesmíre a začal plniť 
víziu transfigurácie!” Jehovova denná hviezda je teraz na 



scéne, pripravená uskutočniť Boží zámer pri ďalšom plnení 
premeny – „vojna veľkého dňa Boha Všemohúceho“ … Až 
do tohto veľkého dňa, pokračujme v chodení v božskom 
svetle a venujme pozornosť k Božiemu prorockému 
slovu.“ Aj keď umne vymyslené a presvedčivé, učenie Strážnej Veže 
úplne a bezohľadne zlyháva v základnom vysvetlení jednoduchej 
ilustrácie, ktorú použil Peter! Apoštol kontrastoval temnotu noci so 
vzácnym denným svetlom. Zatiaľ čo rovnako ako v doslovných 
nočných hodinách svetelné lampy razia cestu temnotou, keď sa slnko 
objavuje za úsvitu, už nie je potrebné na osvetlenie používať lampu! V 
ilustrácii apoštola prorocké Slovo Božie, ktorého vízia premeny je 
základným kameňom, slúži ako obrazová lampa – vedie kresťanov 
touto duchovnou temnotou sveta ‘až do úsvitu dňa’! Kristova 
žiarivá prítomnosť bude ako žiariaca polárna žiara v nový deň. 
Žiarivosť úsvitu kráľovstva potom presiahne aj samotné svetlo Božieho 
prorockého slova – vylučuje to pokračujúce tápanie obraznou lampou 
proroctva! 

To je to, čo symbolizuje denná hviezda stúpajúca ‘vo vašich 
srdciach’. Vzkriesená denná hviezda v srdciach synov kráľovstva 
symbolizuje ich úplné osvietenie – osvetlenie, ktoré v žiadnom prípade 
nemožno dosiahnuť ani najnáročnejšou biblickou štúdiou – ale môže 
vychádzať iba z osobného prežívania transcendentného jasu 
prítomnosti a prejavu Ježiša Krista. Zdá sa, že ‘králi od 
vychádzajúceho slnka’ (Zjavenie 16:12) sú synovia úsvitu, v 
ktorých srdciach sa objavuje denná hviezda. A ako sa bude ďalej 
vysvetľovať, vychádzajúca denná hviezda v srdciach synov kráľovstva 
bude mať za následok ich žiarenie jasnejšie ako slnko – rovnako ako 
Kristus počas jeho premeny v transfigurácii! Petrova ilustrácia noci, 
ktorá ustupuje svitaniu, je v súlade s už uvedenými skutočnosťami a 
poskytuje ďalší dôkaz, že realizácia transfigurácie je koniec kresťanskej 



viery – nie začiatok inej epochy, počas ktorej musia kresťania verne 
čakať na ďalší deň Ježiša na úsvite. 

Na zdôraznenie tohto bodu je zámerom biblického proroctva viesť 
kresťanov ku Kristovi, ale akonáhle Ježiš Kristus príde vo svojej sláve 
– ako požehnané slnko nového dňa – svetlo proroctva úplne splní svoj 
zamýšľaný účel – nahradené osvetlením samotného Krista. Preto, ak 
by sa parousia stala skutočnosťou v roku 1914, vyhýbalo by sa tomu, 
aby sa naďalej venovala pozornosť Božiemu prorockému slovu! Aj keď 
transfigurácia bola iba víziou, význam odhalenia transfigurácie je taký, 
že Peter, Jakub a Ján sa stali ‘očitými svedkami jeho 
veľkoleposti’. A ako Peter neskôr uviedol, účelom ich videnia bolo, 
aby mohli svojich bratov oboznámiť s ‘mocou prítomnosťou 
(parousiou) nášho Pána Ježiša’. Dôsledky skutočnosti, že títo 
traja apoštolovia sa obrazne stali zázračne očitými svedkami samotnej 
Kristovej prítomnosti, nemožno podceňovať. Konečné uskutočnenie 
transfigurácie bude znamenať, že pomazaní nasledovníci Krista na 
Zemi, ktorí zažívajú skutočnú parousiu a epiphaneiu, sa stanú 
Kristovými očitými svedkami. Doslovne ho uvidia, aj keď apoštolovia 
mali tú česť vidieť jeho veľkoleposť v žiarivej vízii! 

Možno však ešte hlbšie, pokiaľ ide o jej dôsledky, epifaneia nie je iba 
záležitosťou slávneho zjavenia Ježiša. Posvätné tajomstvo zviazané so 
semenom zasľúbenia je, že Boží synovia sú tiež predurčení, aby sa 
prejavili v sláve – žiarili spolu s Kristom pred ich nebeským 
vzkriesením. Apoštol Ján, ktorý bol tiež uprednostňovaný ako jeden 
z ‘očitých svedkov jeho veľkoleposti’ na vrchu, napísal o 
Ježišovom prejave a že ‘uvidíme ho tak, ako je’, napísal v 1 Jána 3: 
2-3: “Milovaní, teraz sme Božími deťmi, ale zatiaľ nebolo 
preukázané, čím budeme. Vieme, že kedykoľvek sa prejaví, 
budeme ako on, pretože ho uvidíme tak, ako je. A každý, kto 



má túto nádej na neho, sa očisťuje tak, ako je ten 
čistý.“ Samozrejme sa rozumie, že všetci vyvolení uvidia Ježiša Krista 
a stanú sa takí, aký je, keď sú s ním spojení v nebi. Ak sa však 
kresťania ‘zjavia s ním v sláve’, komu sa zjavia? Vrátiac sa k 
ilustrácii o žatve, Ježiš na záver uzavrel svoje podobenstvo o pšenici a 
burine a povedal: “Tam bude ich plač a škrípanie zubov. V tom 
čase spravodliví budú žiariť rovnako jasne ako slnko v 
kráľovstve svojho Otca.“ Keďže už bol odmietnutý názor, že zber 
už prebehol, plač a škrípanie zubov tých, ktorí majú byť vyradení z 
kráľovstva, musí byť budúcou udalosťou. Čo teda musí znamenať –
 ‘spravodliví budú žiariť jasnejšie ako slnko v kráľovstve 
svojho otca’? 

Strážna Veža, samozrejme, pretrváva v absurdite, že spravodliví začali 
žiariť ako žiarivosť slnka v roku 1919. Ale ak je to pravda, aký dôkaz 
existuje, že sa duchovný stav medzinárodných biblických študentov 
výrazne zmenil? Nepracovali neustále medzinárodní biblickí študenti 
pod ilúziou, že sa Prítomnosť začala v roku 1874? A falošnosť súčasnej 
schémy z roku 1914, ak by biblickí študenti skutočne začali žiariť 
jasnejšie ako slnko, nemalo by sa očakávať, že by aspoň mali jasnejšie 
pochopenie Parousie a Kráľovstva? Ako Betel dobre vie, trvalo by 
viac ako desať rokov do času, keď biblickí študenti pravdepodobne 
začali žiariť ako slnko so súčasnou doktrínou o vyhnaní satana a 
Kristovho kráľovstva, ktoré sa dostalo k moci v roku 1914, nadobudlo 
svoju súčasnú podobu. 

Nielen to, ale od chvíle, keď Ježiš povzbudzoval svojich učeníkov v 
kázaní na vrchu, aby nechali svietiť svoje svetlo pred ľuďmi, slúžili tí, 
ktorí sa snažia nasledovať Krista, žiarivými svetlami v tomto duchovne 
zatemnenom svete. Pavol tiež opísal kresťanov ako žiariace 
osvetľovače. Ježiš ani apoštolovia však nikdy nepovedali, že prví 



učeníci žiarili jasnejšie ako slnko v Jehovovom kráľovstve. Koniec 
koncov, medzi jasom blikajúceho plameňa olejovej lampy a jasom a 
intenzitou slnka na nebesiach je výrazný rozdiel. Okrem toho existuje 
rozumný dôvod veriť, že akt žiarenia tak jasne, ako slnko, nie je iba 
metaforou duchovného svetla vrhaného kresťanmi. 

Spravodliví žiaria tak jasne, ako slnko, čo nie je výsledkom čítania 
literatúry Strážnej Veže alebo dokonca Biblie. Fenomén, že sa stanú 
solárnymi svietidlami, sa dosiahne vtedy, keď sa Ježiš zjaví vyvoleným 
a naplní ich Jehovovým duchom a spôsobí ich premenu. Bude to 
skutočný fyzický, viditeľný jav, ktorý bude sprevádzať odhalenie 
Božích synov. Neukazovali apoštolovia na budúcnosť, na zvláštnu 
udalosť, keď by sa kresťania oslávili v spojení s Kristom? A nebola 
Ježišova tvár doslova žiarená ako slnko počas premeny? Ak majú byť 
oslávení kresťania oslávení v súvislosti s Kristovou prítomnosťou, musí 
existovať podobný jav. 

Pavol písal o „odhaľovaní“ (apokaluyíne) synov kráľovstva v Rimanom 
8: 18-19: “Preto si myslím, že utrpenie v tejto sezóne nie je 
ničím porovnateľným so slávou, ktorá bude odhalená v 
nás. Trpiace stvorenie dychtivo očakáva na odhalenie 
Božích synov.“ Ak má byť Kristus a jeho synovia Boží zjavení v sláve 
trpiacemu ‘stvoreniu’, teda iba veriacim ľuďom na zemi, a pred 
časom odhalenia synov Božích, ktorí sú v tele. Hovorí sa, že sú ‘ukrytí 
v Kristovi’, ich slávny prejav, pretože vyvolení musia byť 
nadprirodzeným prejavom. Strážna Veža prekvapivo súhlasí. Písomne 
o zjavení Božích synov z 15. septembra 1998 sa vyjadruje: “Zvyšok 
pomazaných synov Božích ‘sa musia najprv odhaliť ‘. Čo to 
bude zahŕňať? V pravý čas Boží sa iným ovciam ukáže, že 
pomazaní boli konečne ‘zapečatení’ a velebení, aby vládli s 
Kristom. Vzkriesení ‘synovia Boží’ budú ‘odhalení’ aj vtedy, 



keď budú zdieľať s Kristom ničenie satanovho zlého 
systému vecí.“ 

Ako by sa mohlo ‘ukázať iným ovciam, že pomazaní boli 
nakoniec zapečatení a oslávení’? Článok to nehovorí. Biblia však 
naznačuje, ako k tomu dôjde. V tretej kapitole 2. Korinťanom Pavol 
rozprával o príležitosti, keď Mojžiš zostúpil z hory po stretnutí s 
Jehovom a dostal zákon zmluvy a jeho samotná tvár ‘vyžarovala 
lúče’ – podobne ako slnko. Aaron a starší muži, ktorí čakali na 
Mojžiša, aby zostúpil z hory, boli tak z jeho tváre vystrašení, že od 
neho najprv utiekli. Po nejakú dobu potom mal Mojžiš pri rozhovore s 
Izraelitmi dal závoj cez tvár, ale keď hovoril s Jehovom, odstránil 
ho. Pavol však opísal všetkých služobníkov novej zmluvy, ako keby 
mali tú istú slávu ako Mojžiš, keď hovoril o kresťanoch: “A my 
všetci, zatiaľ čo my sme zjavení, odrážame ako zrkadlá 
slávu Hospodinovu, sme premenení na ten istý obraz od 
slávy k sláve, presne ako to urobil Jehova Duch.“ (2 
Korintským 3:18) Samozrejme, Pavol a jeho kolegovia z novej zmluvy 
doslova nevyžarovali z ich tváre lúče svetla, rovnako ako Mojžiš. Pavol 
však nebol iba apoštolom a kresťanom prvého storočia. Pretože Božie 
slovo je živé vo všetkých vekových skupinách, je to tak, akoby aj teraz 
apoštol Pavol žil! 

Na ilustráciu tejto veci sa Pavol pri diskusii o zmŕtvychvstaní zmienil o 
tom, že ‘my, živí, ktorí prežívame do prítomnosti Pána …’ Ale 
Pavol už nie je medzi živými. Keď začne parousia, nebude na Zemi 
nažive. Ale to, že hovoril o sebe ako o tých žijúcich v tom čase, hovorí k 
tomu, že väčšina Pavlových spisov je prorocká. Je to, akoby bol Pavol 
počas parousie nažive a vysvetlil to. Keďže účelom novej zmluvy je 
produkovať kráľovské semeno pre prípadné požehnanie všetkých 
národov, bolo by obzvlášť vhodné, aby sa ministri novej zmluvy zjavili 



v sláve v čase, keď nová zmluva dosiahne svoj zamýšľaný účel 
spôsobom, ktorým je vytvorenie nového stvorenia. 

A skutočnosť, že nová zmluva je ukončená príchodom Krista, je 
evidentná pravda, keď Pavol povedal, že Pánove večerné jedlo 
nekvaseného chleba a vína, ktoré slúžia ako emblémy novej zmluvy, by 
sa oslavovalo len dovtedy, kým nenastane čas, keď ‘príde’ (1 
Korinťanom 11:26). Je zjavné, že odhalenie Božích synov sa môže 
uskutočniť iba v súvislosti so zjavením (apokalypsou) a 
prejavom (epifaneiou) samotného Ježiša. A keďže Boží synovia sa 
ešte majú oslavovať v súvislosti s Ježišovým prejavom, skutočná 
realizácia tohto fenoménu – keď ‘my s odhalenými tvárami 
odrážame ako zrkadlá slávu Jehovu’ – sa stane, keď sa opona 
zruší a synovia Boží sa zjavujú v celej svojej sláve ako praví nositelia 
slávy samotného Ježiša Krista. Zatiaľ čo Ježiš sa osobne zjaví 
vyvoleným, prejavom Krista nastávajúcemu stvoreniu bude cez 
oslavovaných svätých po dokončení žatvy, pretože oni potom ‘žiaria 
rovnako jasne ako slnko v kráľovstve svojho Otca’! 

Jeho tvár bola ako tvár anjela 

V prvom storočí sa v súvislosti s mučeníkom Štefanom konalo 
podobné senzačné predstavenie, aké sa vyskytlo pri Mojžišovej tvári 
vyžarujúcej lúče. Príklad v Skutkoch slúži ako mocná predzvesť, keď k 
nemu došlo krátko po Turíce, keď apoštol Peter oznámil, že Joelovo 
proroctvo sa naplnilo a že sa začali posledné dni. Proroctvo Joela však 
nájde svoje konečné naplnenie v posledných dňoch sveta – uzavretie 
systému – v žatve. Vtedy bude duch vyliaty v čo najväčšej miere na 
vtedy zapečatených synov a dcéry Hospodinove; vtedy uvidia prorocké 
vízie a sny s úplným duchovným porozumením. S ohľadom na to sa 



hovorí, že Štefan bol plný svätého ducha pri vykonávaní mocných diel 
a predchodcov a že žiadny zo Židov, ktorí boli proti kresťanstvu, sa 
nemohol proti nemu postaviť ani proti jeho vysvetleniam. V tomto 
ohľade charakterizuje oslávených synov kráľovstva. Je príznačné, že v 
dôsledku jeho mocného svedectva pred neveriacimi Židmi bol Štefan 
odvezený pred Sanhedrin – ten istý súd, ktorý predtým Ježiša odsúdil 
na smrť. Správa hovorí: “A keď na neho všetci, čo sedia v 
Sanhedríne, hľadeli, videli, že jeho tvár je ako anjelská 
tvár.“ 

Keď im Štefan rozprával o Božích rokovaniach s Izraelom, kritizujúc 
súd, ktorý odsúdil vraždou Božieho Syna. Tento príklad hovorí: “No, 
keď počuli tieto veci, cítili sa zaseknutí do svojich sŕdc a 
začali na neho škrípať zubami. Ale on, plný svätého ducha, 
sa pozrel do neba a videl Božiu slávu a Ježiša, ktorý stojí po 
pravici Božej, a povedal: ‘Pozrite sa! Hľa, nebesá sa otvorili 
a Syn človeka stojí pri Božej pravici. ‘Kričali na vrchu 
hlasu, dali si ruky na uši a oborili sa na neho s jedným 
súhlasom. A ďalej hádzali kamene do Štefana, keď prosil a 
povedal: ‘Pane Ježišu, prijmi môjho ducha’.“ 

Nikto nevie, ako môže vyzerať anjelská tvár. Príklad v Skutkoch 
neposkytuje vôbec žiadny opis. Ale vzhľadom na skutočnosť, že anjeli 
sú nadľudské stvorenia, ktoré prebývajú v nebeskej ríši a vyhrievajú sa 
žiarením neprístupného svetla vyžarovaného z trónu Hospodinovho, je 
zrejmé, že Židia videli v Štefanovej tvári úžasný pohľad na božskú 
luminiscenciu. To im však nebránilo v tom, aby ho zavraždili. Potom, 
čo Štefan vydal svoje posledné svedectvo o Kristových zabijákoch, 
videl vo videní samotnú slávu Jehovu v nebi a Ježiša po jeho pravici. 
Inými slovami, mal zjavenie. Videl manifestáciu (epifaneiu) Jehovu 
aj Krista. Židia pred ním však tento vzhľad nevideli. Aj keď slávne 



zjavenie prišlo po tom, čo Štefanova tvár už zaujala žiarivosť anjelskej 
tváre, stále slúži ako predzvesť v spojení s oslávením Božích synov, keď 
sa stanú očitými svedkami Kristovho prejavu. 

Je tiež dôležité, že v správe sa uvádza, že rozzúrení Židia na 
neho ‘začali škrípať zubami’. Môže to znamenať, že odmietnutí 
synovia kráľovstva, tí synovia ako burina, ktorí sú bezbožní a ktorí 
tvrdia, že sú duchovnými Židmi, ktorí sú však Ježišovými mocnými 
anjeli zviazaní vo zväzkoch ako predohra k ich zničeniu, budú ešte 
predurčení plakať a škrípať zubami, v Judášovskej móde zradia 
pravých Božích synov k smrti. Rovnako ako Židia, ktorí zabili Krista, 
boli po tom, čo Štefana odsúdil po jeho zjavení, naplnení šialenstvom a 
žiarlivosťou, tak aj odpadlícki Jehovovi svedkovia budú určite zohrávať 
aktívnu úlohu pri prenasledovaní a mučeníctve Božích synov po ich 
odhalení! 

Ďalšia predzvesť existuje v tom, že Ježiš predpovedal, že v závere budú 
kresťania presviedčaní svätým duchom, aby odvážne hovorili pred 
úradmi ako poslední svedkovia – presne tak, ako bol Štefan pred 
najvyšším židovským súdom plný ducha. Štefanovo silné svedectvo a 
mučeníctvo slúži ako predzvesť záverečného odsudzujúceho posolstva, 
ktoré vydajú dvaja pomazaní svedkovia ako predohra k ich povolaniu 
do neba. Skutočnosť, že Štefan prosil Pána Ježiša o prijatie svojho 
ducha v tom istom okamihu, tiež ukazuje, ako budú mučeníci svätí v 
duchu vzkriesení okamžite – ‘v mihnutí oka’, ako to opísal Pavol. 
Štefan si samozrejme uvedomil, že v tom okamihu nebude vzkriesený 
do neba. V skutočnosti sa v správe hovorí, že po vyslovení týchto 
posledných slov zaspal. Ale oslavovaní synovia Boží, ktorí budú žiariť 
tak jasne ako slnko, budú mať nevysloviteľné privilégium, že Ježiš ich 
dostane cez svojho ducha do nebeskej ríše v okamihu, keď budú zabití. 



Napokon, pretože navrhovatelia nezmyselného ponímania, že Ježiš je 
Boh, často poukazujú na stať v Skutkoch, keď Štefan oslovil Ježiša 
priamo ako ‘dôkazový text’, aby ukázal, že Ježiš zaujíma Božie 
miesto a nie je iba prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi, slovo je tu 
na mieste! Vzhľadom na skutočnosť, že Štefanovo mučeníctvo je 
vynikajúcou drámou, ktorá je tieňom epifanei a prvého vzkriesenia, a 
ako už bolo uvedené, návrat Krista, aby zhromaždil svojich 
vyvolených, predstavuje záver Kristovho sprostredkovania novej 
zmluvy, malo by byť zrejmé že akonáhle sa Ježiš zjaví vyvoleným, 
potom sa samy Boží synovia zjavia stvoreniu – ako sa obrazne stalo, 
keď sa Štefanova tvár ukázala ako anjelská tvár – ich vzťah s Ježišom 
sa zmení. Ježiš už nebude slúžiť ako ich sprostredkovateľ. Stane sa ich 
rovesníkom – hoci vždy bude ich prvorodeným starším bratom. 
Odhalení synovia Boží potom budú mať priamy prístup k Jehovovi, tak 
ako mal vždy Kristus, a ako to vyobrazuje skutočnosť, že Štefan priamo 
videl slávu Jehovu s Ježišom po jeho pravici. Toto je plný význam 
toho, že ich nazývajú bratmi Kristovými, a preto aj zaobchádzanie, 
ktoré sa im dostane potom, čo sa stanú plne akceptovanými, ako 
adoptovaní synovia Boží, nakoniec určí, či sú členovia národov súdené 
ako ovce alebo kozy. 



6 – Znamenie 

“Najdôležitejším dátumom pre celé ľudské stvorenie je rok 

1914, pretože to znamenalo najväčší zlom v celej ľudskej 

histórii …” – Watchtower, 15. mája 1960 – 

Keď sú mnohí Jehovovi svedkovia konfrontovaní so skutočnosťou, 
ktorá už bola predložená v súvislosti s nepravdivosťou doktríny 
prítomnosti Krista v roku 1914, môžu mať tendenciu uvažovať 
podobne ako v tomto prípade: „Možno existujú niektoré aspekty 
doktríny Strážnej Veže o roku 1914, ktorá ešte nie je zdokumentovaná, 
ale určite znamenie Kristovej prítomnosti sa prejavuje už od roku 
1914!“ 

V tejto kapitole sa podrobnejšie preskúmajú predložené dôkazy. Jadro 
znamenia je veľmi jednoduché, ako povedal Ježiš: “Lebo národ 



povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a na 
jednom mieste za druhým bude nedostatok potravy a 
zemetrasenia. Všetky tieto veci sú začiatkom bolesti 
posledných dní.“ – Matúš 24:7, 8. 

Nie je pochýb o tom, že prvá svetová vojna bola najničivejšou vojnou v 
histórii – aspoň dovtedy. Napĺňala však vojna v roku 1914 Ježišovo 
proroctvo takým spôsobom, že žiadna iná vojna nemôže – alebo 
nebude? Je možné, že v budúcnosti dôjde k ďalšej vojne, ktorá bude 
ešte deštruktívnejšia ako dve svetové vojny 20. storočia, ktoré, ak budú 
sprevádzané ďalšími ešte nešpecifikovanými pohromami, môžu slúžiť 
ako skutočné znamenie Kristovho príchodu? 

Strážna veža hovorí, že nie. Dôvod, ktorý stojí za tým, je založený na 
predpoklade, že pretože mnoho krajín teraz vlastní jadrové zbrane a 
rôzne iné diabolské zbrane hromadného ničenia, akékoľvek budúce 
vojny by boli také deštruktívne, že ľudská rasa jednoducho nemôže 
prežiť. A keďže nás Biblia uisťuje, že Zem nebude zničená a že ľudia 
budú žiť večne na Zemi, z tohto dôvodu sa ďalšia svetová vojna 
považuje za neprichádzajúcu do úvahy. Napríklad v knihe 
Zdôvodnenie z Písma, pod témou „Posledné dni“, Strážna Veža ponúka 
toto vysvetlenie skeptickým domácnostiam ľudí, ktoré by mohli 
predstavovať možnosť budúcej vojny, ktorá by napĺňala znamenie 
Kristovej prítomnosti: 

“No, medzi Ježišovým znamením patrí vojna medzi 
národmi a kráľovstvami. Čo by sa však stalo dnes, keby si 
naplnenie znamenia vyžadovalo, aby sme počkali, kým 
medzi veľmocami vypukne ďalšia vojna? Takáto vojna by 
zanechala málo, ak vôbec nejakých preživších. Takže vidíte, 



že Boží zámer, aby tam prežili, naznačuje, že sme teraz 
veľmi blízko ku koncu tohto starého systému.“ 

Odôvodnenie z Písma ponúka aj ďalšie vysvetlenie: 

“Prispôsobenie svetových udalostí tomuto proroctvu je ako 
priradenie odtlačku prsta k jeho vlastníkovi. Nebude tu 
niekto iný s rovnakou tlačou. Podobne aj udalosti, ktoré sa 
začali v roku 1914, sa v budúcej generácii nebudú 
opakovať.“ Je však vysvetlenie Strážnej Veže rozumý? Dá sa 
pozitívne vylúčiť, že znamenie Kristovej prítomnosti sa v budúcnosti 
nemôže presvedčivejšie prejaviť? Táto otázka je o to relevantnejšia, že 
Strážna Veža tiež učí, že proroctvá nemôžu byť pochopené skôr, ako 
budú splnené. 

Strážna Veža v rozpore so svojím vlastným odôvodnením si protirečí. 
Na jednej strane sa hovorí Jehovovým svedkom, že model stanovený v 
roku 1914 sa v budúcej generácii určite nemôže opakovať; Strážna 
Veža napriek tomu pripúšťa, že proroctvá nemôžu byť pochopené skôr, 
ako budú splnené. Ak sa však proroctvá nedajú vopred pochopiť 
podrobne, ako možno s istotou povedať, že budúci vývoj neprekročí 
rozsah predpovedaných udalostí, ktoré sa teraz spájajú s rokom 1914? 
Podľa vlastných spisov Strážnej Veže budeme musieť počkať a 
uvidíme, ako sa budú veci vyvíjať v budúcnosti, aby sme mohli s 
istotou určiť, či boli proroctvá splnené alebo nie. 

Vo vyššie citovanom vyhlásení sa uvádza, že vojna s jadrovými 
mocnosťami „ponechá len málo ľudí, ak vôbec by nejakí prežili“, a 
preto sa považuje za nemožnú. Ale tento typ scenára je presne tým, na 
čo sa Ježiš odvoláva, keď povedal, že súženie bude také prísne, že 
pokiaľ Jehova nezasiahne, aby to skrátil, neprežilo by žiadne telo. Je 



zrejmé, že nič nebráni národom zapojiť sa do inej svetovej vojny – 
dokonca ani mnohokrát ničivejšej ako predchádzajúce vojny. Netreba 
dodávať, že aj obmedzená výmena jadrových zbraní by zatrpasličila 
katastrofu známu ako prvá svetová vojna. Strážna Veža v minulosti 
učila, že Ježišovo proroctvo o „strašných vidinách“ a „veľkých 
znameniach“ z neba, ako aj o tom, že ľudia „odpadnú zo strachu“, sa 
splnilo už v 20. storočí. Strážna Veža citovala hrôzostrašné zbrane 
používané počas prvej svetovej vojny a napísala tak nedávno ako 1. 
októbra 1988: 

“Prvá svetová vojna predstavila strašné nové zbrane. Z 
neba z lietadiel a vzducholodí pršali bomby a guľky. Ešte 
desivejšia bola deštrukcia, ktorá pršala na bezmocných 
civilistoch v druhej svetovej vojne, vrátane zničenia dvoch 
atómových bômb .. Medzitým, ako bolo predpovedané, 
„ľudia odpadnú zo strachu a očakávaní vecí, ktoré 
prichádzajú na obývanú Zem.“ Zločin, terorizmus, hospodársky 
kolaps, chemické znečistenie a otrava z jadrových elektrární spolu s 
narastajúcou hrozbou jadrovej vojny sú príčinou ‘strachu’. 

V skutočnosti však, plachtové lietadlá z obdobia 1914 sa nemôžu začať 
porovnávať s modernými zbraňami. Okrem toho sa tieto surové 
lietadlá nezameriavali na civilné obyvateľstvo, ani neboli schopné tak 
urobiť! Ale iba jeden sofistikovaný bojový letún môže dnes niesť viac 
palebnej sily ako všetky zbrane a strelivo použité v oboch svetových 
vojnách! Okrem toho sa zdá, že úzkosť ľudí v 20. storočí, pokiaľ ide o 
budúcnosť, nie je presne to, čo Ježiš opísal, keď predpovedal, že 
ľudia ‘odpadnú zo strachu a očakávania z vecí, ktoré 
prichádzajú na obývanú Zem’. Je pravda, že svet žil v strachu z 
jadrovej vojny a iných katastróf, ale zdá sa, že ‘odpadávať od 



strachu’ by naznačoval jedinečný druh kolenotrasiacého sa teroru v 
reakcii na katastrofickú situáciu – nielen strach z jej možnosti. 

Je zaujímavé, že od roku 1995 sa Strážna Veža pokojne začala 
dištancovať od tejto časti znaku, podľa ktorého muži odpadávajú od 
strachu, aby ho mohli aplikovať do budúcnosti. Svedkovia Jehovovi už 
nepovažujú spoločenskú úzkostnú situáciu za súčasť znamenia 
Kristovej prítomnosti. To však dáva Strážnej Veži ďalšiu interpretačnú 
dilému. Je to tak preto, lebo podľa Ježišovho proroctva sú strašné 
znamenia z neba a ľudia slabí od strachu nie výsledok toho, žeby národ 
bojoval proti národu vo vojne. To je očividne dôvod, prečo Ježiš vo 
svojom nasledujúcom verši povedal svojim učeníkom: “Ale keď sa 
tieto veci začnú objavovať, postavte sa vzpriamene a 
zdvihnite hlavu, pretože sa vaše vyslobodenie blíži.“ Ako 
sa ‘veci začnú objavovať’? Podľa Ježiša vojny a dokonca správy o 
vojnách vyvolali hrôzu. Preto Ježiš nabádal svojich učeníkov, aby sa 
nebáli od strachu a povedal: “Okrem toho, keď počujete vojny a 
nepokoje, nebojte sa. Pretože tieto veci sa musia najskôr 
stať, ale koniec nenastane okamžite.“ 

Ježiš ďalej rozširoval znamenie a predpovedal, že jeho učeníci uvidia 
„strašné znamenia“. V Lukášovi 21: 10-11 Ježiš povedal: “Národ 
povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu; a 
dôjde k veľkým zemetraseniam a na jednom mieste za 
druhým mor a nedostatok potravín; a budú tam strašné 
úkazy a z nebies veľké znamenia.“ Vojny a nepokoje, ktoré Ježiš 
predpovedal, sú evidentne tiež prvotnou príčinou teroru – možno 
vyvrcholením strašnými úkazmi a veľkými znameniami v podobe 
veľkých vybuchujúcich oblakov vriacich húb do nebies. Jedna vec je 
istá: Dokonca aj detonácia jednej termonukleárnej zbrane v ľudstve 
vyvolá živý teror, ktorý nikdy nebol zvažený v celej histórii. 



Pokolenie ktoré sa nepominie 

Najviditeľnejším nedostatkom doktríny Strážnej Veže o roku 1914 je 
zrejmá skutočnosť, že už je to takmer storočie a prakticky každý, kto 
bol pôvodne svedkom udalostí spojených s Veľkou vojnou v roku 1914, 
už dávno zomrel. Až do roku 1995 však Strážna veža posilňovala vieru 
medzi Jehovovými svedkami, že niektorí z generácie z roku 1914 budú 
ešte stále nažive, aby videli koniec. Už v roku 1993 Strážna veža 
uviedla: “Všetky vlastnosti posledných dní sa teda musia 
odohrať počas života jednej generácie, generácie roku 1914. 
Takže niektorí ľudia, ktorí žili v roku 1914, budú stále 
nažive, keď sa tento systém skončí. Táto generácia ľudí je 
teraz veľmi pokročilá v rokoch, čo naznačuje, že nezostáva 
veľa času, kým Boh ukončí tento súčasný systém vecí.“ 

1. novembra 1995 sa Strážna Veža pokúsila predefinovať generáciu, 
pričom si zachovala dátum 1914. Pretože Ježiš používal 
pojem ‘generácia-pokolenie’ v súvislosti s bezbožnou 
beznádejnosťou Židov, svedkovia Jehovovi teraz veria, 
že ‘generácia’ nemá žiadnu súvislosť s trvaním skupiny ľudí žijúcich 
v konkrétnom čase. Keď však Ježiš vyhlásil rozsudok o nevernom 
židovskom národe v Matúšovi 23:36, povedal im: “Veru, hovorím 
vám, že všetky tieto veci prídu na túto generáciu.“ V prvom 
storočí, generácia, ktorá počula Ježišovo vyhlásenie. nezomrela, kým 
neuvidela naplnenie ‘všetkých týchto vecí’, ktoré vyvrcholili 
zničením Jeruzaléma. Podľa Ježiša jeho bývalí učeníci osobne videli 
znamenie jeho prítomnosti. Ježiš dokonca poskytol ilustráciu, aby 
zdôraznil tento bod, a povedal: “Teraz sa poučte z fíg ako 
príkladu tento bod: Hneď, ako jeho mladá vetva rastie 
nežná a vydáva listy, viete, že leto je blízko. Podobne aj vy, 



keď vidíte všetky tieto veci, vedzte, že je blízko pri 
dverách.“ 

Zmienené zámeno ‘vy’ sa objaví trikrát v citovanom verši. Boli ste 
však osobne svedkami udalostí, ku ktorým došlo v roku 1914? Už bol 
niekto, kto žije dnes, svedkom všetkých vecí, ktoré Ježiš predpovedal? 
Zamýšľal Ježiš len pre svojich učeníkov, ktorí žili v čase jeho návratu, 
aby ‘videli’ znamenie jeho prítomnosti čítaním historických kníh 
alebo ústnymi svedkami očitých svedkov vydávaných rodičmi a 
starými rodičmi? Ak áno, prečo Ježiš povedal: ‘keď vidíte všetky 
tieto veci’? Podľa brožúry uvedenej v prvej časti tejto kapitoly 
Strážna Veža tvrdí, že veľa ľudí osobne videlo znamenie Ježišovej 
prítomnosti. Článok kladie otázku: 

“Zažili ste vojnové zničenie, nedostatok potravín alebo nejaké veľké 
zemetrasenie, ktoré trápilo Zem od roku 1914? Ak áno, ste boli očitým 
svedkom ‘znamenia času konca tohto systému vecí’. Úprimne 
povedané, koľko ľudí dnes skutočne ‘zažilo’ znamenie Kristovej 
prítomnosti? Väčšina ľudí žijúcich v západnom svete osobne nezažila 
nič, čo Ježiš predpovedal. Podľa brožúry Strážnej Veže s 
názvom ‘Stará sa o nás Boh?’ naplnením tohto znaku sú aj 
moderné prípady srdcových chorôb, AIDS a rakoviny. Strážna Veža 
uviedla toto: 

“Samotná španielska chrípka zabila po prvej svetovej vojne 
asi 20 000 000 ľudí – niektoré odhady sú 30 000 000 alebo 
viac. AIDS si vyžiadalo stovky tisíc životov a v blízkej 
budúcnosti by mohlo vziať milióny ďalších. Každý rok 
zomrú milióny ľudí na choroby srdca, rakovinu a iné 
choroby. Pomalou smrťou od hladu zomierajú ďalšie 
milióny ľudí. ‘Jazdci Apokalypsy’ s vojnami, nedostatkom 



potravín a epidémiami chorôb od roku 1914 znižujú počet 
ľudskej rodiny.“ 

Ak však štyria jazdci Apokalypsy už začali smrtiaci cval, ako sa 
predpokladá, je rozumné, že svetová populácia by sa mala neustále 
zvyšovať? Nemalo by sa obyvateľstvo dramaticky zredukovať, keď sú 
na svet vrhnutí smrteľní prorockí jazdci? Napríklad v čase, keď Čierna 
smrť prenikla na európsky kontinent, sa počet obyvateľov niektorých 
regiónov znížil až o 50%! Celé mestá boli smrteľnou pohromou úplne 
zničené. Predstavujú však degenerované choroby západnej civilizácie, 
ako sú rakovina a srdcové choroby, rovnaký druh hrozby ako búrická 
nákaza minulých storočí? Očividne nie. 

Ďalej, má nejaký zmysel, že veľkú časť svetovej populácie trápia 
epidémie chorôb a hladomor apokalyptických rozmerov, keď je podľa 
Strážnej Veže jednou z hlavných hrozieb, ktorým dnes čelia 
najbohatšie národy, je obezita? Podľa Zjavenia je štvrtina zemskej 
populácie určená na to, aby podľahla kombinovaným spustošeniam 
troch apokalyptických jazdcov: “A ja som to videl a pozrite sa! 
svetlý kôň; a ten, ktorý na ňom sedel, mal meno Smrť. A 
Hades ho blízko sledoval. A bola im daná moc nad štvrtou 
časťou Zeme, aby zabili dlhým mečom, nedostatkom 
potravy a smrtiacou chorobou a divými šelmami zeme.“ 

Čo to znamená, že ‘štvrtá časť Zeme’ je odovzdaná autorite smrti? 
Ak slová znamenajú niečo, najmä Božie slová, ‘štvrtá časť’ musí 
zreteľne znamenať, že približne 25% alebo približne štvrtina sveta je 
predurčená na to, aby sa stala obeťou apokalyptických jazdcov. 
Približuje sa počet úmrtí spôsobených vojnami, hladomormi a morom 
20. storočia ku štvrtine zemského obyvateľstva? V roku 1900 bolo na 
Zemi okolo 1,5 miliardy ľudí. Počas prvej svetovej vojny zahynulo asi 8 



– 9 miliónov mužov a ďalších 20 – 40 miliónov nešťastných duší 
zahynulo v dôsledku pandémie španielskej chrípky v roku 1918. 
Zrejme v tom istom období neboli žiadne veľké hladomory. Ak teda 
vezmeme najvyšší počet úmrtí na španielsku chrípku a zaokrúhlime 
počet úmrtí z prvej svetovej vojny na 10 miliónov, pri celkovom počte 
50 miliónov, aké percento 1,5 miliardy predstavuje 50 miliónov? 

Toto číslo predstavuje približne 3% z celkovej populácie v 
tom čase – nikde blízko jednej štvrtiny svetovej populácie v 
rokoch 1914-19! Čo však s prihliadnutím na všetky úmrtia 
spôsobené vojnou, hladom a morom počas 20. storočia, ako to robí 
Strážna Veža? Napríklad Strážna Veža často uvádza, že početné vojny 
minulého storočia si vyžiadali viac ako 100 miliónov životov. 
Problémom tohto prístupu je to, že populácia Zeme sa rozmnožuje – 
teraz exponenciálne – aj napriek strašnému počtu obetí vojny, hladu a 
moru. 

Ak teda vezmeme číslo 100 miliónov a dokonca k nim 
pridáme ďalších 150 miliónov pre najrôznejšie predčasné 
úmrtia, táto hypotetická štvrtina miliardy mŕtvych stále 
predstavuje iba približne 4% súčasnej populácie, ktorá v 
súčasnosti predstavuje vyše 6 700 000 000. Je Božie Slovo 
prehnané, keď sa v ňom uvádza, že štyria jazdci majú autoritu ‘nad 
štvrtou časťou Zeme’? Alebo, vzhľadom na všetko, čo bolo doteraz 
predložené, je rozumnejšie dospieť k záveru, že znamenie Kristovej 
prítomnosti sa ešte neobjavilo? 

Rovnako ako nás Strážna Veža nemôže autoritatívne ubezpečiť, že 
nedôjde k ďalšej svetovej vojne, nemôžu ani platne vyradiť možnosť, že 
v budúcnosti sa nemôže vyskytnúť nedostatok potravín a pandémie v 
takom rozsahu, aký sa nikdy predtým nezažilo. Napríklad odborníci v 



oblasti virologie naďalej vydávajú priame varovania, že vznikajúca 
vtáčia chrípka má potenciál zamoriť zemeguľu a mohla by zabiť až 
miliardu ľudí. Keby sa obeťou stal iba zlomok z tohto počtu, taký 
ponurý, najhorší scenár by ďaleko predbehol hrôzy španielskej chrípky 
z roku 1918. A nie je vylúčené, že budúce morové chrípky môžu byť 
dokonca dôsledkom ľudskej práce, biologické zbrane. 

Budú vás prenasledovať 

Ak bola prvá svetová vojna „začiatkom úzkostných bolestí“, ktoré Ježiš 
predpovedal, mali by byť na tom aj ďalšie aspekty znamenia Kristovej 
prítomnosti. Sú? Ďalší aspekt znamenia Kristovej prítomnosti je 
zaznamenaný v Matúšovi 24: 9-14, ktorý znie: “Potom vás ľudia 
vydajú na súženie a zabijú vás a vy budete predmetom 
nenávisti všetkých národov kvôli môjmu menu. Potom 
bude tiež veľa klopýtaných a navzájom sa zradia a budú sa 
navzájom nenávidieť. A mnoho falošných prorokov 
povstane a mnohých uvedie do omylu; a kvôli zvyšovaniu 
bezprávia sa láska väčšieho počtu ochladí. Ale ten, ktorý 
vydrží až do konca, je ten, ktorý bude spasený. A táto dobrá 
správa o kráľovstve bude kázaná na celej obývanej zemi 
ako svedectvo všetkým národom; a potom príde koniec.“ 

Niet pochýb o tom, že za posledných 100 rokov boli svedkovia 
Jehovovi jednou z najnenenávidenejších a najprenasledovanejších 
náboženských organizácií na svete. Je dobre známe prenasledovanie 
svedkov Jehovových nacistami. Počas tridsiatych a štyridsiatych rokov 
boli Jehovovi svedkovia v Spojených štátoch tiež vystavení vlnám 
intenzívneho násilia a obťažovania z húfov ľudí. Počas 50. rokov 20. 



storočia boli tiež intenzívne prenasledovaní kanadskí svedkovia, najmä 
vo francúzsky hovoriacej provincii Quebec. 

Nedávno vláda Malawi v 70. rokoch schválila nelegálne 
prenasledovanie svedkov Jehovových, čo viedlo k tomu, že tisíce boli 
vyhnaní zo svojich domovov, brutalizovaní a zabíjaní. Jehovovi 
svedkovia sú v súčasnosti prenasledovaní v mnohých bývalých 
sovietskych krajinách. Predstavujú však tieto prenasledovania, minulé 
aj súčasné, znamenie ukončenia systému vecí? Koniec-koncov, 
pôvodní kresťania boli niekedy tiež aj brutálne prenasledovaní. Nie je 
možné, že všetky prenasledovania až do tohto bodu boli iba ukážkou 
toho, čo má prísť? 

Podrobnejšie zvážte paralelné vyjadrenie Kristovho proroctva, ktoré sa 
objavuje v Markovi: “Pokiaľ ide o vás, dávajte si pozor na seba; 
ľudia vás dopravia na miestne súdy, a budete obvinení v 
synagógach a postavíte sa pred guvernérov a kráľov kvôli 
mne kvôli svedectvu. Dobré správy musia byť hlásené aj vo 
všetkých krajinách. Keď vás však vedú, aby vás odsúdili, 
nemusíte sa vopred obávať, čo máte hovoriť; Ale všetko, čo 
sa vám dá v tú hodinu, hovorte to, lebo to nie ste vy, ktorí 
hovoria, ale svätý duch je. Ďalej brat vydá brata na smrť a 
otec dieťa a deti povstanú proti rodičom a nechajú ich 
zabiť; a pre moje meno budete predmetom nenávisti 
všetkých ľudí. Ale ten, kto by vydržal až do konca, je ten, 
ktorý bude spasený.“ 

Upozorňujeme, že Ježiš povedal, že dobré správy sa musia kázať ako 
prvé. ‘Ako prvé’, pred čím? Dobrá správa je kázaná národom najskôr 
predtým, ako sú kresťania doručení pred súd a pred vládcov, aby im 
dali posledného svedectva. Boli svedkovia Jehovovi postavení na 



tribúnu pred guvernérmi a vládcami sveta ‘za ich svedectvo’? Je 
pravda, že niektoré súdne konania, ktoré sa týkali nespravodlivého 
prenasledovania a zákazu svedkov Jehovových, získali na 
vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni významné výhry. Príkladom je 
nedávny zákaz svedkov Jehovových v Moskve. Ale naozaj také prípady 
skutočne spĺňajú požiadavky Kristovho prorockého znamenia? 
Pamätajte, že Strážna Veža porovnala znamenie Kristovej prítomnosti 
s jedinečným odtlačkom prsta. Otázka znie, či sú minulé udalosti 
skutočným dôkazom o tom, čo by Kristus predpovedal? 

Ježišove pokyny pre jeho nasledovníkov sú, aby sa príliš nestarali o ich 
snahu a “rozhodnúť sa vo vašich srdciach, aby ste sa vopred 
nepripravovali, ako sa ochrániť“, (Lukáš 21: 14-16) vylučuje 
právnikov, ktorí sa dokonca podieľajú na osobné obrany. Umožňujú 
okrem toho moderné právne prípady týkajúce sa Strážnej Veže 
svedkov Jehovových svedčiť o Božom kráľovstve pred vládnymi 
úradníkmi? Alebo ide skôr o právny spor medzi vládami a právnikmi 
Strážnej Veže? Na rozdiel od Kristovej rady, aký právnik by sa odvážil 
obrátiť sa na súd bez toho, aby si vopred najprv dôkladne 
nepreštudoval spôsob, ako obhajovať svojho klienta? Hovorí svätý 
duch štátnym vládcom prostredníctvom právnych petícií, ktoré 
podávajú právnici Strážnej Veže? Príklad, ktorý sa nachádza v Svätom 
písme, naznačuje inak! 

Sám Ježiš Kristus kedysi stál pred súdom židovského najvyššieho 
kňaza a kráľa Heroda, ako aj pred rímskym guvernérom Pilátom, bez 
prítomnosti prokurátora. Jeho obrana bola veľmi jednoduchá. Hovoril 
o Božom kráľovstve. Peter, Jakub a Ján tiež svedčili pred židovským 
najvyšším súdom bez toho, aby za nich nejakí právny zástupcovia 
hovorili v tom istom čase v zákonníkoch. Pavol sa dokonca predstavil 
pred cisárom v Ríme, aby vypovedal o Kristovom kráľovstve. Ale 



objavili sa niekedy svedkovia Jehovovi pred vysokopostavenými 
funkcionármi bez toho, aby boli zastúpení právnikmi a vopred sa 
pripravili na právnu obranu? Aj keď Svedkovia Jehovovi môžu 
predpokladať, že základná otázka kráľovstva je prvoradá v takých 
prípadoch, keď právnici Strážnej Veže hľadajú právnu nápravu za 
zákazy a prenasledovanie, aké porovnanie existuje s odvážnym 
svedectvom Krista a apoštolov? 

Navyše sa zdá, že prenasledovanie svedkov Jehovových sa doteraz 
nepribližovalo k rozsahu alebo závažnosti, ktorú Kristus opísal, keď 
predpovedal: “Ďalej brat vydá brata na smrť a otec dieťaťa a 
deti povstanú proti rodičom. A nechajú ich zabiť.“ Rodinná 
zrada kresťanov je významnou črtou znaku ukončenia systému. Ak sa 
čas konca skutočne začal v roku 1914, nemala by byť táto 
charakteristika Kristovho proroctva taká prominentná ako vojny, 
hladomor a mor? Možno, že počas holokaustu bolo členmi rodiny 
zradení kresťanskí svedkovia, ale ak boli také prípady, boli veľmi 
zriedkavé. 

Hebrejské proroctvá však poukazujú na čas, keď bude kresťanská 
spoločnosť rozbitá a duchovní bratia sa budú vo veľkom počte obracať, 
aby ich zabili. Napríklad celá siedma kapitola Micheáša súvisí s pádom 
a následnou obnovou Jehovových ľudí v závere. Konkrétne, Micheáš 7: 
2 hovorí: „Ten lojálny zahynul zo zeme a medzi ľuďmi 
neexistuje nikto priamy. Všetci na krviprelievanie čakajú. 
Lovia, všetci, svojho brata do siete.“ Micheáš pokračoval a 
povedal: „Nevkladajte svoju vieru v spoločníka. Nedôverujte 
dôvernému priateľovi. Pred ňou, ktorá leží vo vašom lone, 
strážte otvory úst. Lebo syn pohŕda otcom; dcéra vstáva 
proti svojej matke; nevesta proti svojej svokre; nepriatelia 
človeka sú osoby jeho domácnosti.“ 



Pre Jehovových svedkov by mohlo byť ťažké predstaviť si organizáciu, 
ktorá sa na seba niekedy vzpiera, zatiaľ čo bratia a sestry sa navzájom 
obracajú v škaredých skutkoch podlej zrady; pre väčšinu ľudí je 
rovnako ťažké predstaviť si súčasný systém, ktorý sa niekedy prudko 
zrúti. Proroci nás však uisťujú, že Jehova bude tento svet búrať až po 
jeho samotný základu. Pokiaľ ide o duchovný stav organizácie, medzi 
rastúcim počtom svedkov Jehovových už existuje zjavný duch 
rozčarovania a klesajúcej horlivosti. Medzitým veľa cudzincov a 
bývalých svedkov považuje spoločnosť Strážnu Vežu za nebezpečný 
kult vymývanými mozgami. Prenasledovanie Jehovových svedkov v 
minulosti svedčí o tom, ako ľahko sa dá zapáliť verejný sentiment, 
najmä počas vojnovej hystérie. Zatiaľ čo drvivá väčšina svedkov 
Jehovových je spokojná s tým, že v súčasnosti bezpochyby sledujú 
Strážnu Vežu, čo sa stane, keď sa prorocké očakávania Strážnej Veže 
nepopierateľne zdiskreditujú neočakávaným vývojom? Potom čo? 

Mnohí odpadnú od viery 

Napríklad je dobre známe, že Strážna Veža opakovane vyhlásila, že 
veľké súženie sa začne, keď OSN náhle zničí Veľký Babylón – vrátane 
celého Kresťanstva. Písmo však jednoducho nepodporuje špekulatívne 
interpretácie Strážnej veže. Ešte viac znepokojujúce je, že svedkovia 
Jehovovi boli vedení k presvedčeniu, že budú viac či menej nečinnými 
okoloidúcimi súdu Boha. Na rozdiel od prevládajúceho názoru, že 
organizácia prežije koniec, Hosea predpovedá: „A vašu matku umlčím. 
Moji ľudia budú určite umlčaní, pretože neexistujú žiadne vedomosti.“ 
Teraz je tu položená otázka: Čo sa stane, keď Bethel bude umlčaný a 
keď Jehovovi svedkovia hľadajú svoju „matku” kvôli usmerneniu? 



V nevyhnutnom zmätku a šialenstve vojny, hladomore, morom, 
finančnom kolapse a konečnom ponižovaní a spustošení Spoločnosti 
Strážnych Veží prepukne v súčasnosti vrúcna nenávisť a strach zo 
Svedkov Jehovových do neočakávaného prenasledovania, ktoré sa 
nikdy predtým nezažilo. Svedkovia Jehovovi, ktorí slepo sledujú 
Strážnu Vežu bez skutočného pripútania k Jehovovi, budú 
pravdepodobne úplne sklamaní a zmätení. V súvislosti s Micheášovým 
proroctvom, ktoré sa týka bratov, ktorých zradili bratia, prorok 
skutočne hovorí: „Deň vašich strážcov, keď sa im bude venovať 
pozornosť, musí prísť. Teraz dôjde k ich zmäteniu.“ 

V podmienkach policajného štátu sa nevyžaduje veľa fantázie na to, 
aby sme si predstavili, ako bezvládne praskajú pod tlakom a zrazili 
svojich bývalých bratov a rodinných príslušníkov na smrť, ako varoval 
Kristus, keď povedal: „Potom budú mnohí klopýtaní a 
navzájom sa zradia a budú sa navzájom nenávidieť. A mnoho 
falošných prorokov povstane a mnohých zavádzajú … “ Je 
tragické, že Strážna Veža v skutočnosti nemá náhľad do týchto životne 
dôležitých záležitostí. Chceli by, aby svedkovia Jehovovi verili, že 
„mnohí“, „ktorí budú sklamaní“ a „navzájom sa zradia“, nie sú ani 
kresťania. Keď Strážna Veža citovala 24. kapitolu Matúša, zriedka 
dokonca ponúkla jediné slovo komentára k vyššie uvedeným veršom. 
Zrejme sa považuje za zanedbateľnú črtu znamenia. 

Ďalším aspektom znamenia Kristovej prítomnosti je „rozmnožovanie 
bezprávia.“ Ale čo presne Ježiš predpovedal, keď povedal: „Kvôli 
rozmnožovaniu bezprávia sa láska väčšieho počtu ochladí“? Strážna 
veža vždy tvrdila, že „rozmnožovanie bezprávia“ súvisí so zvýšením 
kriminality všetkého druhu. S týmto výkladom existuje niekoľko 
problémov. Webová stránka Ministerstva spravodlivosti Spojených 
štátov pre štatistiku o trestnej činnosti naznačuje, že za posledné 



desaťročia trendy v trestnej činnosti sústavne klesajú – nezvyšujú sa. 
Niet pochýb o tom, že v šesťdesiatych, sedemdesiatych a začiatkom 
deväťdesiatych rokov došlo k nárastu zločinu všetkého druhu, ale 
trend sa nepochybne zvrátil – prinajmenšom v Spojených štátoch, 
ktoré sú jedným z najnásilnejších a najnezákonných národov na svete. 
Slovo „bezprávie“, ako sa používa v Písmach, sa však vždy týka 
náboženského pokrytectva a vzbury proti Bohu. Ježiš použil toto slovo 
pri troch ďalších príležitostiach. Na kázni na vrchu Ježiš povedal 
pokrytcom, ktorí predstierajú, že mu slúžia: „A napriek tomu sa im 
priznám: nikdy som vás nepoznal! Choďte odo mňa, vy 
robotníci bezprávia.“ 

A v súvislosti s rozsudkom proti pomazaným podobným burinám Ježiš 
povedal: „Syn človeka vyšle svojich anjelov a zhromaždí zo svojho 
kráľovstva všetko, čo spôsobí úraz, a osoby, ktoré konajú nezákonne.“ 
A o pokryteckých farizejoch Ježiš povedal: „Týmto spôsobom sa aj 
vy navonok javíte spravodliví pre ľudí, ale vo vnútri ste 
plný pokrytectva a nezákonnosti.“ V každom z citovaných 
textov sa pojem „bezprávie“ používa vo vzťahu k duchovnej korupcii 
medzi tými, ktorí tvrdili, že slúžia Bohu. Je teda zjavné, že Ježiš 
predpovedal zvyšovanie pokrytectva a odpadlíctva vo svojom zbore 
ako časť znaku jeho prítomnosti – nie zvýšenie trestnej činnosti vo 
svete. Medzi tými, ktorí formálne milovali Boha a boli mu verní, musí 
dôjsť k ochladeniu lásky k mnohým a zvýšeniu bezprávia. 

V biblickej knihe Marka Ježiš predpovedal: „Vo všetkých 
krajinách sa musí najprv hlásať dobrá zvesť.“ V súčasnosti sa 
Ježišove slová chápu ako „prvé“ – pred koncom systému. Je to preto, 
že Ježiš povedal v často citovanej 24. kapitole Matúša: „A táto dobrá 
správa o kráľovstve bude kázaná na celej obývanej zemi 
ako svedok pre všetky národy; a potom príde 



koniec.“ Paradoxne, na jednej strane, v evanjeliu Matúša Ježiš 
hovorí, že dobré správy sa budú kázať pred koncom, ale v Marku 
hovorí, že sa musí kázať ako prvé – pred prenasledovaním a zdanlivo 
pred tým, ako „národ povstane proti národu a kráľovstvo 
proti kráľovstvu.” 

To je ešte zjavnejšie v 21. kapitole Lukáša, kde Ježiš povedal: „Ale 
predtým, než všetky tieto veci, položia ľudia na vás ruky a 
prenasledujú vás, vydajú vás do synagóg a väzníc.“ „Pred 
všetkými týmito vecami“ je odkazom na vojny, nedostatok jedla a 
strašné znamenia z neba, ktoré Ježiš predpovedal v predchádzajúcom 
verši. Mohlo by to byť tak, že kázanie na celom svete, ktoré už vykonali 
svedkovia Jehovovi, a prenasledovania, ktoré boli až do tohto bodu 
vykonané, sú pred skutočným zjavením znamenia Kristovej 
prítomnosti, ale že počas Kristovej prítomnosti bude veľké svedectvo 
doručené – „a potom príde koniec“? Existujú presvedčivé dôvody 
domnievať sa, že je to pravda. 

Zoberme si príklad z prvého storočia, ktorým krátko po tom, čo Ježiš 
začal svoju službu, vyškolil a vyslal 70 učeníkov, aby ohlasovali 
príchod Božieho kráľovstva. Je pozoruhodné, že apoštolovia a učeníci 
mali len základné vedomosti o tom, čo v tom čase bolo Božie 
kráľovstvo. Apoštoli tiež predpokladali, že kráľovstvo začne okamžite 
vládnuť. Verili, že odkedy bol Ježiš fyzicky prítomný, kráľovstvo 
okamžite prevzalo svet. V Lukášovi 19:11 sme informovaní, že Ježiš im 
dal ilustráciu, pretože „si predstavovali, že Božie kráľovstvo sa 
okamžite prejaví.“ Je pozoruhodné, že Ježiš im napriek ich 
nevedomosti stále prikázal kázať. Ale po Ježišovom vzkriesení apoštoli 
a učeníci mali úplne otvorenú myseľ k skutočnej pravde o Božom 
kráľovstve. A po vyliatí ducha pomazania sa prví kresťania stali 



neskrotnou duchovnou silou, ktorá sa zaviazala evanjelizovať celý 
stredomorský svet. 

Ježišove rokovania s jeho zhromaždením z prvého storočia sú vzorom. 
Svedkovia Jehovovi sú v rovnakom postavení v porovnaní s Kristovým 
príchodom ako apoštolovia pred Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním. 
Rovnako ako 70 učeníkov, ktorí boli vyslaní oznámiť, že sa Božie 
kráľovstvo priblížilo, svedkovia Jehovovi zvýšili povedomie o životne 
dôležitých duchovných veciach týkajúcich sa Božieho kráľovstva. 
Podobne ako 70 osôb, ktoré boli rozposlané, pracujú aj Jehovovi 
svedkovia podľa rôznych chybných predpokladov a predčasných 
očakávaní. 

Podľa prakticky každej prorockej knihy v Biblii, príchod Ježiša Krista 
bude mať za následok veľké preosievanie a rafináciu všetkých 
pomazaných kresťanov v čase veľkého súženia. Vtedy sa prejaví 
skutočné znamenie Kristovej prítomnosti. Potom dôjde k vyliatiu 
ducha a pravdy, ktoré prinúti zvestovateľov a pokorných k tomu, aby 
sa pustili do intenzívnej zvestovateľskej kampane, ktorá bude slúžiť na 
upozornenie sveta, že kráľovstvo konečne začalo vládnuť – ‘a potom 
príde koniec’! 



7 – Búrka 

“Pozrite sa! Z národa na národ sa  vyvíja katastrofa a zo 

samých najvzdialenejších častí Zeme sa prebudí veľká 

búrka. “–  Jeremiáš 25:32 – 



Keď Charles Taze Russell vytvoril pôvodnú študijnú skupinu pre 
biblickú Allegheny v roku 1874, od skončenia americkej občianskej 
vojny to bolo menej ako desať rokov. Aby som to uviedol do určitej 
perspektívy, v tom čase sa posledná vlna priekopníkov smerujúcich na 
západ stále tĺkala po otvorenej prérii vo vozoch a zakrytými vagónmy 
ťahanými koňmi a vojny sa stále viedli pomocou muškiet, bajonetov a 
železných kanónov. Keď Strážna Veža pôvodne začala zverejňovať 
svoje posolstvo svetu, bolo to ešte viac ako desať rokov, kým sa na 
uliciach mesta a na vidieckych uličkách objavili prvé surové vozy bez 
konských síl. A bratia Wrightovci ani nezačali éru letectva, keď prví 
medzinárodní biblickí študenti v Amerike a Európe začali predvídať 
veľké a strašné znamenia, ktoré Ježiš predpovedal, že sa objavia na 
nebesiach ako znak.  

Vtedy neexistovali žiadne telefóny, žiadne rádiá, žiadne televízory, 
žiadne počítače, žiadne i-pady ani satelity obiehajúce okolo Zeme. 
Človekom poháňaný tlačiarenský stroj a telegraf boli stále 
najmodernejším komunikačnými prostriedkami a bicykel bol 
najmodernejšou formou osobnej dopravy. Svet bol oveľa väčším a 
jednoduchším miestom, alebo to aspoň tak muselo vyzerať. Bolo to 
však prostredie, keď sa na scénu prvýkrát objavili predchodcovia 
moderného hnutia Svedkov Jehovových a začali oznamovať príchod 
najväčšej búrky Jehovu Boha. A na krátku dobu počas hroznej búrky 
prvej svetovej vojny, najmä keď bola sprevádzaná strašnou 
španielskou chrípkovou pandémiou z roku 1918, sa to určite muselo 
zdať, akoby to boli jazdci z Apokalypsy rozpútaní a samotná civilizácia 
sa blížila k smrti. Samozrejme tak to vôbec nebolo. Namiesto toho, aby 
sme označili začiatok katastrofálneho záveru systému vecí, svet sa od 
roku 1914 vyvíjal spôsobmi, ktoré boli pre túto minulú generáciu 
nepredstaviteľné. 



Nie je pochýb o tom, že ľudstvo veľmi prospelo z technologického 
pokroku, ktorý sa dosiahol od začiatku priemyselnej revolúcie. V 
krajinách, ktoré sa mohli rozvíjať prinajmenšom, je konečný prínos 
aplikovanej vedy a inovácií veľký. Svet prinajmenšom z praktického 
hľadiska ťažil znížením detskej úmrtnosti; eradikáciou niektorých 
chorôb; zmiernením nedostatku potravín a hladomorov a zvýšením 
životnosti a kvality života vo všetkom. Zároveň sa však národy 
rozvinutých krajín čoraz viac stávali závislými od stále zložitejšieho a 
komplexnejšieho systému vecí. A najviac znepokojujúca bola rastúca 
zraniteľnosť všetkých národov voči hrozbe, ktorú predstavuje 
množstvo diabolských zbraní hromadného ničenia a prízrak jadrového 
holokaustu a ekologický kolaps. 

Na ilustráciu hlbokých spoločenských zmien, ku ktorým došlo v 
dôsledku industrializácie, na prelome 19. a 20. storočia väčšina ľudí v 
rozvinutých krajinách stále žila na malých rodinných farmách alebo v 
malých mestách a vidieckych dedinách. Ľudia, ktorí vtedy bývali 
pravdepodobne chudobní, boli sebestační, hoci v len malej miere. To je 
jeden z dôvodov, prečo veľká depresia v 30. rokoch neviedla k 
masovému hladovaniu v Amerike. Okrem vládnych bezpečnostných 
sietí, ktoré sa poskytovali v tomto období bezútešného obdobia, ako sú 
napríklad kuchynské jedlá s polievkou, spoločnosť Civilian 
Conservation Corp a sociálne zabezpečenie, mnoho nezamestnaných 
mestských obyvateľov jednoducho migrovalo späť na rodinnú farmu, 
kde boli schopní vydobiť si život až do konca depresie. 

Ale teraz väčšina pozemských 6,7 miliardy duší žije v mestách a stovky 
miliónov ľudí po celom svete, dokonca aj v rozľahlých mega – mestách 
a sú závislé na neustálej funkcii čím ďalej zložitejšom, ale krehkom 
labyrintnom systéme; ako je zložitá elektrická sieť, dopravná 
infraštruktúra, systémy dodávok v pravý čas, systémy prepravy a 



skladovania paliva, systémy udržiavania a čistenia vody a bludisko 
vzájomne prepojených komunikačných sietí. Životné potreby, ako je 
jedlo, palivo, oblečenie a lieky, môžu pochádzať od nespočetných 
dodávateľov a sprostredkovateľov z najvzdialenejších kútov planéty. 
Prerušenie akéhokoľvek spojenia globálneho reťazca znamená určitú 
katastrofu. 

Možno jedným z najhlbších a najrozsiahlejších spôsobov, akými 
technológia zmenila svet v posledných desaťročiach, je vývoj 
nepochopiteľne komplexného, počítačom riadeného globálneho 
finančného systému. Aj keď sa predpokladá, že je prospešný pre 
národy sveta, aby sa zdôraznila náchylnosť národov k rizikám 
spojeným s takýmto systémom, nedávny finančný krach, ktorý sa začal 
vážne v septembri 2008, spôsobil, že po celom svete sa odrážajú 
nárazové vlny, ktoré okamžite spôsobujú hospodársku krízu na 
miestach vzdialených od Wall Street, napríklad na Islande, v Indonézii 
a Indii. Dokonca aj priemyselné elektrárne, ako napríklad Nemecko, 
Južná Kórea, Čína a Japonsko, sú ohrozené z kolapsu systému Wall 
Street. 

Ako náznak kritickej povahy prebiehajúcej finančnej krízy, hoci len pár 
týždňov pred vypuknutím krízy ako správy na titulnej strane, sa 
politici a podnikatelia posmievali návrhu na výrazný hospodársky 
pokles, teraz však niektorí z tých istých podnikov a politickí vodcovia 
hovoria ostro zafarbenými slovami o skutočnej 
možnosti systémového zrútenia a o potrebe globálneho riešenia 
ťažkostí, ktoré ich prekonávajú. A keďže vypukla finančná búrka, vlády 
a centrálne banky na celom svete boli v núdzovom režime krízového 
riadenia, v snahe odvrátiť búrky hádzaním biliónov dolárov, libier, eur, 
jenov a čohokoľvek iného do bánk a trhov, aby zabránili 
katastrofickému krachu svetových finančných a menových systémov. 



Zdá sa však, že kolaps je nevyhnutný. Je to preto, že je fyzicky 
nemožné, aby sa bilióny a bilióny dolárových dlhov a fiktívnych 
finančných pohľadáviek nazývaných deriváty mohli uspokojiť. Súčasný 
globálny finančný systém je účelový, neproduktívny, špekulatívny a 
koristnícky. Gargantuum, ktorý musí expandovať alebo implodovať 
kreditnú bublinu, rýchlo dosahuje koniec svojej schopnosti extrahovať 
všetku krv z vyčerpaného hostiteľa. Čo sa potom pravdepodobne 
stane? Jednoducho povedané, pódium je nastavené na 
nepredstaviteľnú katastrofu; a to kolaps finančného systému 
založeného na amerických dolároch. A keďže sa globalizácia rozvinula 
do tej miery, že americký dolár funguje ako svetová rezervná mena, 
žiadny národ sa nemôže izolovať od kalamity, ktorá teraz pohlcuje 
anglo-americký systém. 

Skutočne, rastúca finančná búrka zametajúca planétu má potenciál 
zničiť celé národy, najmä tie najbohatšie. A so svetom v takom 
krízovom stave existuje tiež zvýšená pravdepodobnosť, že určité 
svetové vojny začnú niektoré mocnosti, ktoré sú odhodlané zostať pod 
kontrolou vo svete po páde. Kým na jednej strane vedecký pokrok a 
počítačová technológia priniesli veľa výhod, poskytli vládnym 
orgánom takmer všemocné právomoci v oblasti dohľadu a zmocnilo 
peňažných múrnikov k podvodom a drancovaniu v globálnom 
meradle. Umožnil zničujúci elektronický beh na svetových bankách 
pomocou niekoľkých kliknutí počítačovou myškou. Moderné dopravné 
prostriedky umožnili ľuďom ľahko cestovať po svete, zároveň však 
uľahčili rýchle šírenie nákazlivých chorôb z izolovaných oblastí. 
Väčšina znepokojujúcich vojenských plánovačov použila technológiu 
na zdokonalenie Hitlerovej stratégie Blitzkrieg – blesková vojna – 
teraz známa ako ‘šok a hrôza’. 



A hoci veda priniesla zelenú revolúciu zvýšenej úrody, zložitosť 
trhového systému a monopolná koncentrácia podnikovej sily na všetky 
aspekty výroby potravín znamenajú, že rozdelenie kdekoľvek v reťazci 
by mohlo spôsobiť masívny nedostatok potravín a hladomor, a to aj v 
rozvinutých krajinách. Áno, veda poskytla ľudstvu veľa záchranných 
liekov a chirurgických prístrojov, vyvinula však aj bakteriologické a 
vírusové látky a super-toxíny a zmocnila zlých mužov schopnosťou 
zničiť ľudskú rasu pomocou jednoduchého stlačenia gombíka! Stručne 
povedané, svet nevšedne skonštruoval prostriedky vlastnej deštrukcie 
a princíp Jehovovho dekrétu spočíva v tom, že tí, ktorí siali vietor, 
musia nakoniec aj žať víchricu. Ako inak by však mala skončiť taká 
bezbožná a morálne skorumpovaná civilizácia, s výnimkou príšery 
vlastného šialenstva? 

Veľká búrka, ktorá je potrebná 

Aj keď to už dlho očakávajú, svedkovia Jehovovi však pracujú pod 
ilúziou, že najväčšia búrka Jehovova vychádza priamo z neba a prejaví 
sa ako úžasné zobrazenie božskej moci. Aj keď je pravda, že Kristus 
nakoniec prejaví svoju prítomnosť v nadprirodzenom prejave Božej 
moci počas skutočnej vojny v Armagedone, nie je to tá búrka Jehovu 
Boha, prinajmenšom nie jej počiatočná fáza. Podľa Božieho slova 
pochádza búrka zvnútra samotných národov. Jehova iba umožňuje, 
aby sa to stalo, a používa ho na vykonanie svojich súdov. Vyplýva to z 
25. kapitoly Jeremiáša, ktorá znie: “‚Vojnový hluk sa bude 
rozliehať až do najvzdialenejších končín zeme, lebo Jehova 
má spor s národmi. Osobne bude súdiť všetkých ľudí a 
zlých vydá napospas meču,‘ vyhlasuje Jehova. Toto hovorí 
Jehova vojsk: ‚Od národa k národu sa šíri pohroma, z 



najodľahlejších končín zeme sa priženie veľká búrka.” –
 Jeremiáš 25:31, 32. 

V dňoch proroka Jeremiáša ‘veľká búrka’, ktorá bola ‘z 
najvzdialenejších častí Zeme’, bola vo forme pokračujúcich légií 
mocného Babylona. Národ v kríze rozdrvil babylonský obor. Žiadny 
národ v tomto regióne neunikol katastrofe – ani Júda s jeho očareným 
mestom na kopci, Jeruzalemom. Izaiáš označil Babylonskú armádu za 
divokú, nezastaviteľnú silu; poverený samotným Bohom, ktorý o tom 
povedal: “Dal znamenie vzdialenému národu, zahvízdal naň, 
aby prišiel z ďalekých končín zeme. A už sa aj rútia, nikto z 
nich nie je unavený, nikto sa nepotkýna, nikto nie je 
ospalý, nikto nedrieme. Opasok, ktorým sú opásaní, sa im 
neuvoľní a remienky na sandáloch sa im neroztrhnú. Šípy 
majú naostrené a všetky luky napnuté. Kopytá ich koní sú 
ako kremeň a kolesá ich vozov ako víchor. Ich rev je ako rev 
leva, revú ako mladé levy. Zavrčia a vrhnú sa na 
korisť, odvlečú ju a nikto im ju nevytrhne.” – Izaiáš 5:26-29. 

Dobytie Babylonom, také hrozné a rozsiahlé, aké to bolo, nebolo v 
žiadnom prípade globálnou katastrofou. Vtedy sa ‘nesúdil ani 
Hospodin so všetkým telom’, ako hovorí proroctvo Jeremiáša. To 
vedie k nevyhnutnému záveru, že hebrejské proroctvá týkajúce 
sa ‘svetového’ dobytia cisárskym Babylonom majú oveľa širšie 
uplatnenie týkajúce sa posledného kráľa, takzvaného ôsmeho kráľa 
Zjavenia. Jeremiáš 23: 19-20 určite hovorí, že vírivá búrka 
Hospodinova bude mať konečné uplatnenie ‘v poslednej časti dní’! 
Tieto verše hovoria: “Strhne sa víchor Jehovovho hnevu, v 
divokých víroch sa znesie na hlavu zlých. Jehovov hnev 
neutíchne, kým nevykoná a nesplní zámery svojho srdca. V 
konečnej časti dní to jasne pochopíte.”  



Aj keď sú svedkovia Jehovovi presvedčení, že posledná časť dní sa 
začala v roku 1914, očividne ‘veterná búrka Jehovu’ sa ešte 
nezačala. Svedkovia Jehovovi skutočne nebudú ani nečinnými 
okoloidúcimi – nebudú svedkami najkrutejšej udalosti akoby z diaľky, 
ako oni vlastne predpokladajú! Práve naopak, blížiaca sa búrka a 
tyranie bude prostriedkom, ktorým sa Jehova najprv postaví pred svoj 
ľud pred súdom – vypláchnutím bezbožných a neveriacich mužov z 
miest utajenia v rámci svojej organizácie. Možno je možné, že finančné 
kolapsy, ktoré teraz prechádzajú národmi, sú len predbežné vonkajšie 
vrstvy, ktoré sa tiahnu od najsilnejšej búrky Jehovu – čas ukáže. 

Hlučná búrka zaplávajúcich vôd 

V Izajášovi 28: 2 vydal Boh globálne varovanie pred búrkami vo forme 
vyhlášky proti svojmu národu/kongregácii a povedal: “Jehova pošle 
niekoho silného a mocného a ten ju násilím zmetie na 
zem ako strašné krupobitie, ako ničivá smršť, ako príval 
mohutných vôd.” ‘Niekto silný a mocný’ odkazuje na pozemskú 
agentúru, ktorú Boh použije, aby dosiahol svoje súdy. To, že ‘strašné 
krupobitie’ zvrhne to, čo patrí Jehovovi, je zjavné zo skutočnosti, že 
verný zvyšok ‘jeho ľudu’ nebude zmetený pri ‘strašnom 
krupobiti’ a zaplavený ‘mohutnými vodami’. Veriaci však 
nielenže prežijú zaplávajúcu potopu, verše 5-6 predpovedajú, že 
Jehova ich počas horúcej bitky rozlíši ako ‘nádhernú korunu’. Tieto 
verše inšpirujúce nádej čítajú: “V ten deň bude Jehova vojsk 
nádhernou korunou a krásnym vencom pre tých, čo 
zostanú z jeho ľudu. Sudcov podnieti súdiť spravodlivo 
a dodá silu tým, čo odrážajú útok od brány mesta.” 



Výraz ‘tí, čo zostanú z jeho ľudu’ – možno vyjadriť aj ako ‘zvyšok 
jeho ľudu’. ‘Zvyšok’ je biblické vyjadrenie, ktoré svedkovia 
Jehovovi často používajú v súvislosti s pomazanými – tento výraz je 
pozdržaním jazyka Biblie kráľa Jakuba. Najpozoruhodnejšie je však 
podobnosť tejto časti proroctva Izaiáša s 12. kapitolou Zjavenia. 
Konkrétne ‘povodeň’ prenasledovania, ktoré bolo vychrlené 
symbolickým Satanským drakom namiereným na ženu zmluvy, je 
presne tou istou udalosťou, ktorú zobrazuje ‘príval mohutných 
vôd’. Ako to možno presvedčivo dokázať? Kniha Zjavenie odhaľuje, že 
Diablovi bude dovolené priviesť ‘beda’ na zem a na more, keď rozpúta 
‘šok a hrôzu’ voči zvyšku semena ženy; čo nastáva priamym 
dôsledkom jeho násilného zvrhnutia z neba prvým skutkom Kristovho 
prichádzajúceho kráľovstva. Izaiášovo proroctvo je v súlade s týmto 
usporiadaním udalostí. 

Proroctvo naznačuje, že búrka sa vyskytuje súbežne so založením 
kráľovstva. Proroctvo, ktoré sa odvoláva na Ježiša Krista ako 
základného kameňa kráľovstva Sionu – symbolického hlavného mesta 
nebeského kráľovstva Božieho – hovorí: “Kladiem na Sione ako 
základ vyskúšaný kameň, drahocenný uholný kameň 
pevného základu. Kto v neho verí, nepodľahne 
panike. Právo urobím meracou šnúrou a spravodlivosť 
olovnicou. Krupobitie zmetie útočisko lží a vody zaplavia 
úkryt. Vaša zmluva so smrťou bude zrušená a vaša dohoda 
s hrobom bude neplatná. Keď sa privalí prudká 
záplava, rozdrví vás. Kedykoľvek sa privalí, zmetie 
vás. Bude vás zaplavovať ráno čo ráno, vo dne i v noci. Iba 
hrôza ich prinúti pochopiť, čo počuli.“ – Izaiáš 28:16-19. 

Záplavový prúd odsúdenia Jehovu Boha nevyhnutne odstráni lož, že 
Kristova prítomnosť začala v roku 1914. Zaplaví a odhalí ako 



skorumpovaných tých, ktorí sa naďalej zvrátene držia ‘umelo 
vymyslených falošných príbehov’ spoločnosti po tom, ako sa 
začne skutočná silná prítomnosť Krista. Pretrvávajúce presvedčenie, že 
spasenie je dosiahnuteľné iba pre tých, ktorí zostávajú lojálni voči 
Spoločnosti Strážnej Veže, ako keby uzavreli zmluvu so Smrťou, bude 
s určitosťou rozpustené a odplavené. Ich útočisko v rámci vymyslenej 
klamnej domnienky nedotknuteľnosti ‘pozemskej organizácie 
Jehovovej’ bude pri prílivu zmetené ako detské hradisko. Ako 
príklad toho, ako sa spoločnosť pokúsila skrývať pred Božím 
vypovedaním, uvážme, ako nesprávne uplatnila 54. kapitolu Izaiáša. 
Proroctvo je zamerané na Božiu vlastnú milovanú, ale ‘búrkou 
zmietanú’ ženu zmluvy. Verše 7-8 hovoria: “‘Na chvíľku som ťa 
opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa privediem späť. V 
návale hnevu som na okamih skryl pred tebou svoju 
tvár, ale pre svoju večnú lásku sa nad tebou zľutujem’, 
hovorí tvoj Vykupiteľ, Jehova.” 

Malo by byť zrejmé, že ‘v návale hnevu’, ktorý Jehova spôsobil, aby 
sa uvoľnil proti jeho ľudu, je rovnaká ‘mocná povodňová 
voda’ uvedená v 28. kapitole Izaiáša. Takto to však spoločnosť 
nevykladá. Podľa Strážnej Veže bola v roku 1918 proti medzinárodným 
študentom Biblie povodeň zapálená Jehovovým hnevom 
proti ‘zborovaj žene’; zatiaľ čo povodeň, ktorá odplavuje ‘tvoju 
zmluvu so smrťou’, sa považuje za vypovedanie Kresťanstva, 
ktoré sa má splniť počas spustošenia ‘svätého miesta’ počas veľkého 
súženia. Strážna Veža v podstate učí, že proroctvá Izaiáša sa týkajú 
dvoch samostatných metaforických záplavných výpovedí namierených 
proti dvom neprepojeným entitám, z ktorých obidve sú považované za 
Jehovov vlastný majetok! 



Pretože Betel išiel do takej diaľky, aby interpretoval prorocké vízie 
takým spôsobom, aby zrušil Božie súdy proti sebe, 
akoby Spoločenstvo ovplyvnilo ‘víziu so Smrťou’ a dosiahlo 
‘dohodu s Hrobom’, aby sa zachovala nažive. Jehova však rozhodol, 
že blížiaca sa búrka zruší ich zmluvu so smrťou. V dôsledku toho, že 
Jehova zrušil ich nezákonný pakt so spoločnosťou Smrť a Hrob, je 
organizácia Strážnej Veže predurčená stať sa iba ‘miestom na 
šliapanie’; čoskoro sa bude podobať iba troskám, ktoré ostanú v 
dôsledku veľkej a hroznej búrky. Tí, ktorí boli oklamaní, keď vložili 
svoju vieru v dohodu spoločnosti so smrťou, sú pred sklamaním. 
Svedkovia Jehovovi, ktorí sa skalopevne presvedčení o ich postaveniu 
v spoločnosti, budú vyhodení zo svojho ‘miesta utajenia’ a budú 
stáť pred Kristovým trónom bez toho, aby im bola sprostredkovaná 
akákoľvek pomoc pozemskej organizácie! Blížiaca sa búrka vojny, 
globálny finančný kolaps a tyranie spôsobia hrôzu pre organizačných 
mužov. 

32. kapitola Izaiáša je tiež v súhlase s príchodom Krista s veľkou 
búrkou tyranie! Úvodné verše tejto kapitoly znejú: “Kráľ bude 
vládnuť spravodlivo a kniežatá budú panovať v súlade s 
právom. Každý z nich bude ako úkryt pred vetrom, ako 
skrýša pred lejakom, ako potoky plné vody vo 
vyprahnutom kraji, ako tieň mohutnej skaly v bezvodnej 
krajine.” Strážna veža učí, že proroctvo už bolo naplnené v modernej 
dobe v rámci organizácie Jehovových svedkov. Kniežatá vládnuce 
spravodlivostou, ktorí poskytujú útočisko pred búrkou, sú údajne 
zboroví starší. To však nemôže byť pravda, pretože ‘vodná 
búrka’ ešte nezačala! Zdá sa rozumnejšie dospieť k záveru, že 
kniežatá symbolizujú svätých kráľovstva po tom, čo boli vymenovaní 
ako dediči všetkých vecí svojho pána. Kniežatá spolu s Kristom – 
Kráľom kráľov, Pánom pánov a Princom kniežat – poskytnú počas 



tohto bezútešného a zúfalého dňa miesto útočiska pre vykúpených v 
období post-Strážnej Veže. 

25. kapitola Izaiáša presvedčivo potvrdzuje skutočnosť, že Jehovova 
búrka nie je nadprirodzeným javom, ale iba symbolizuje búrku tyranie, 
ktorá čoskoro pohltí národy. V súlade s tým Izaiáš 25: 7 hovorí: “Na 
tomto vrchu odstráni závoj, ktorý zahaľuje všetky 
národy, tkaninu, ktorá prikrýva celé ľudstvo.” Hora zjavne 
symbolizuje zavedenie kráľovstva Kristovho nad zemou. ‘Závoj, 
ktorý zahaľuje všetky národy’, však nie je iba smrťou 
Adamovou, ako to učitelia Strážnej Veže nesprávne učia. Kontext 
súvisí s Jehovovým rozsudkom proti ‘mestu tyranských 
národov’, ktoré sa vzťahuje na symbolické hlavné mesto Satanovej 
post-systémovej skolapsovanej svetovej vlády. 

‘Závoj’, ktorý ‘zahaľuje národy’ musí byť 
konečný ‘úspech’ pokračujúceho sprisahania, aby sa krajiny chytili do 
genocídnej sieti. V súlade s tým proroctvo o Habakkukovi, ktoré je 
zatiaľ víziou, je obrazom Chaldejov, ktorí zachytávajú všetky národy vo 
svojej sieti, akoby boli nešťastnými rybami. Vždy v proroctve sa 
chaldejský štát nazýva ‘despotom národov’! Niet divu, že Ježiš 
nabádal svojich učeníkov, aby sa nebáli udalostí, ktoré sa odohrajú so 
spustošením svätého miesta pri uzavretí systému vecí. Našťastie, hoci 
Jehova dovolí najtemnejšej tyranii zmiesť svet, sľubuje tiež, že 
poskytne veriacim útočisko! Izaiáš ďalej predpovedá: “Veď si sa stal 
pevnosťou pre poníženého, pevnosťou pre chudobného v 
jeho ťažkostiach, úkrytom pred lejakom, tieňom v 
horúčave. Keď je nápor hnevu tyranov ako lejak bičujúci 
múr, ako horúčava vo vyprahnutej krajine, ty umlčíš hluk 
cudzincov. Ako tieň oblaku zmierni horúčavu, tak je 
umlčaný spev tyranov.” – Izaiáš 25:4, 5. 



Rovnako ako Všemohúci hovoril s Jobom a urovnal veci priamo z 
búrlivého vetra, Mojžiš sa stretol s Bohom Jehovom na vrchu Sinaj, 
zatiaľ čo sa hora otriasala a bola zahalená do divoko vychádzajúceho 
dymu a otriasala sa hromovým rachotom, v tom istom čase spôsob, 
ako sa bude blížiť globálna búrka, bude kulisou, v ktorej Jehova 
prelomí svoje ticho a bude hovoriť so svojím ľudom zakrátko! Žalm 
poukazuje na to, že Boh bude ‘hovoriť’ z búrky, aby súdil svoj 
ľud: “Boh bohov, Jehova, prehovoril a predvoláva celú 
zem, od východu až po západ. Boh žiari zo Sionu, mesta 
dokonalej krásy. Náš Boh príde a nebude mlčať. Pred ním 
pustoší oheň, okolo neho zúri búrka. Predvoláva nebo i 
zem, aby súdil svoj ľud…” – Žalm 50:1-4. 

Aj keď spoločnosť Strážna Veža falošne oznámila prítomnosť Krista a 
bezprostrednosť dňa Jehovu Boha už viac ako jedno storočie, a v 
dôsledku toho klopýtala nespočetné množstvo kresťanov a premrhala 
svoju dôveryhodnosť v očiach mnohých, to v žiadnom prípade neruší 
Boží zámer priviesť svet k súdu. Naopak, chyby a korupcia Spoločnosti 
Strážnej Veže a Svedkov Jehovových sú tým, čo urýchľuje samotný 
‘víchricu’ Jehovu Boha! Tak ako v minulosti, aj dnes Jehova Boh 
bude čoskoro hovoriť so svojimi bludnými ľuďmi zvnútra víriaceho 
najväčšieho súženia na svete! Prelomová búrka vzbudí ospalých z ich 
duchovného spánku a bude slúžiť ako signál pre veriacich, aby opustili 
to, čo dovtedy slúžilo ako pozemská Jehovova organizácia. Namiesto 
toho, aby sa oddali svojej vernosti k viditeľnej organizácii, budú však 
vyzvaní Jehovom, aby sa zhromaždili okolo neviditeľnej organizácie 
Jehovu Boha – vtedy ustanoveného nebeského kráľovstva Krista. 

Súdiac podľa zrelosti fermentácie Spoločnosti a zrýchľujúceho sa 
rúcania globálneho finančného systému by sa ukázalo, že 
predpovedané časy a ročné obdobia na vyvrcholenie hlavného cieľa 



Jehovu Boha sa konečne dostavili. Je čas, aby Jehova prerušil svoje 
ticho a hovoril! Zvyšok tejto publikácie sa bude zaoberať súdnymi 
otázkami súvisiacimi s nadchádzajúcim rozsudkom o Dome Božom 
(Btelu), ako aj o povahe politických záchvatov, ktoré sú predpovedané 
v Božom prorockom Slove, ktoré zvrhnú anglo-americký systém vecí a 
zrealizujú pozemskú agentúru, ktorá bude vykonávať Jehovove 
rozsudky a ktorá bude nakoniec zničená Kristom a 144 000 jeho 
svätými bratmi! 

8 – Kto je slepý 

„Kto je slepý ako ten, ktorý je odmenený, alebo slepý ako 

služobník Jehovovi?“  – Izaiáš 42:19 – 



Predstavte si úžasné privilégium, ktoré mali apoštolovia keď 
každodenne boli s Ježišom; cestovali s ním; boli s ním pri 
spoločenských príležitostiach a počúvali ho majstrovsky umlčať 
farizejov a iných kritikov. Aká by to bola česť pre mňa, keby som 
mohol položiť Ježišovi akékoľvek otázky, ktoré by som mohol mať na 
mysli, a on by mi odpovedal! Keď Ježiš dal najinšpiratívnejšiu kázeň, 
akú kedy dal – kázeň na vrchu – boli tam jeho učeníci. Boli s ním na 
Galilejskom mori, keď sa Ježiš prebudil zo spánku v malej rybárskej 
lodi hádzanou búrkou a keď len jedným slovom okamžite upokojil 
búrlivý vietor a vlny!  

Alebo keď Ježišovo samotné slovo spôsobilo, že sa démoni vystrašili, 
otvoril uši nepočujúcich, dávajúc videnie slepým aôebo dokonca 
zobudiť mŕtvych z ich spánku (smrti), vtedy apoštolovia boli po jeho 
boku. Boli očitými svedkami toľkých úžasných vecí, ktoré Kristus 
povedal a urobil tak, že Ján bol neskôr pohnutý napísať, že 
predpokladal, že všetky knihy na svete nemôžu obsahovať podrobný 
popis života a služby a učení Ježiša Krista! Napriek tomu, že Ježiš je 
osobným učiteľom, moderný čitateľ evanjelických záznamov si 
nemôže pomôcť, ale musí byť ovplyvnený tým, ako sa občas zdali 
apoštolovia nechápaví! Aj keď mali tú česť hovoriť priamo s Ježišom, 
často ich tiež pokáral. Zoberme si napríklad skutočnosť, že Ježiš pri 
mnohých príležitostiach jasne hovoril s apoštolmi o jeho blížiacej sa 
smrti a zmŕtvychvstaní, ale z nejakého dôvodu jednoducho nemohli 
pochopiť to, o čom im hovoril. 

V 16. kapitole Matúša sa Ježiš opýtal apoštolov, čo si mysleli o ňom, že 
kto je. Peter odpovedal pozitívne a povedal, že Ježiš je Syn živého 
Boha, na čo Ježiš odpovedal, že jeho Otec je zodpovedný za to, že mu 
to zjavil. Krátko na to však Písmo hovorí: “Odvtedy začal 
učeníkom vysvetľovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho 



vytrpieť od starších, hlavných kňazov a znalcov Zákona a 
že musí byť zabitý a na tretí deň vzkriesený. Peter ho vzal 
nabok a začal mu dohovárať: ‘Buď k sebe láskavý, Pane, to 
sa ti určite nestane’.” – Matúš 16:21, 22. Aké ponižujúce muselo 
byť pre Petra, že v tejto veci bude radiť Ježišovi Kristovi, akoby Ježiš 
nevedel, o čom hovorí, keď hovoril o svojej hroziacej smrti, najmä 
preto, že kresťania žijúci asi 2 000 rokov po Kristovi uznávajú, že smrť 
a zmŕtvychvstanie Ježiš je základným kameňom kresťanskej viery. 
Preto treba položiť otázku, ako mohli byť apoštolovia voči skutočnej 
pravde tak slepí. Otázka nie je iba akademickým cvičením. Odpoveď sa 
najviac týka situácie, v ktorej sa dnes nachádzajú svedkovia Jehovovi! 

Apoštoli jednoducho nemohli pochopiť, čo Ježiš učil, keď hovoril tak 
jasne o svojej smrti a zmŕtvychvstaní, pretože v tom čase ešte nemohli 
pochopiť Jehovovu vôľu. Zvážte, čo v tejto súvislosti hovorí Lukáš 9: 
43-45: “A ľudia žasli nad obdivuhodnou Božou mocou. Keď 
sa všetci čudovali tomu, čo robil, povedal svojim 
učeníkom: „Pozorne počúvajte a zapamätajte si tieto slová: 
Syna človeka zradia a vydajú do rúk ľudí.“ Ale oni 
nerozumeli tomu, čo hovorí. Význam tých slov bol pred 
nimi skrytý, a tak ich nepochopili, ale báli sa ho na to 
spýtať.” – Lukáš 9:43-45. Vzhľadom na toto tvrdenie vyvstávajú dve 
veľmi dôležité otázky: Po prvé – prečo nemohli apoštolovia rozumieť 
niečomu, čo sa dnes kresťanom zdá tak elementárne a priame? Po 
druhé, prečo Boh zjavne skrýval túto životne dôležitú pravdu od 
apoštolov, keď Ježiš predtým komentoval, že im ich Otec zjavil životnú 
pravdu, že je Kristus? Aký účel slúžila ich nútenáj nevedomosť? 

Hlavným dôvodom, prečo apoštolovia nemohli pochopiť Ježišovo 
učenie týkajúce sa jeho smrti, je nepochybne to, že mali vopred 
pripravené myšlienky založené na ich obmedzenej znalosti proroctiev, 



ktoré sa zaoberali Mesiášom. Predstavovali si, že Ježiš mal doslova 
sedieť na Dávidovom tróne v Jeruzaleme. Toto nedorozumenie im 
znemožnilo pochopiť väčšiu duchovnú realitu! A to, že dedič z 
Dávidovho trónu mal vládnuť z nebeského Jeruzalema a nie z 
akéhokoľvek doslovného mesta na zemi. Apoštoli vedeli a verili len to, 
že Ježiš bol dedičom a oprávneným kráľom, Božím Synom – ktorý bol, 
samozrejme, viac ako len židovský dedič ochotný získať vládu. Ale 
keďže hebrejské proroctvá predpovedali, že mesiášsky potomok kráľa 
Dávida bude vládnuť naveky nad všetkými národmi, učeenie o 
Ježišovej smrti im v tom čase nedávalo zmysel. Takže to boli ich 
nesprávne omyly a predsudky a nedostatok pochopenia, ktoré im 
bránili porozumieť, že Ježiš musí zomrieť! 

Po Ježišovom vzkriesení sa im však úplne otvorila ich myseľ, ako 
hovorí Lukáš 24:27: “A začal od Mojžiša a všetkých Prorokov a 
vysvetľoval im veci, ktoré sa v celom Písme vzťahovali 
naňho.” Otázkou však zostáva, prečo Jehova nepovažoval za vhodné 
zdvihnúť závoj ich nevedomosti, ktorý zahalil mysle apoštolov pred 
Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním? Okrem ich vopred 
chápaných predstáv musel ďalší dôvod súvisieť s nedostatkom viery 
apoštolov. Preto ich Ježiš v predchádzajúcom verši pokáral znova a 
povedal: “Ó nezmyselní a pomaly v srdci uveriť všetkým 
veciam, ktoré hovorili proroci! Nebolo potrebné, aby 
Kristus trpel týmito vecami a vstúpil do svojej slávy?“  

Matúš 28:17 ukazuje, že niektorí apoštolovia pochybovali, aj keď boli v 
samotnej prítomnosti svojho vzkrieseného Pána! Malo by slúžiť ako 
ponižujúca lekcia pre všetkých kresťanov, že Ježiš opísal svojich 
najbližších učeníkov – samotné základné kamene jeho zhromaždenia 
– ako ‘nezmyselných a pomalých v srdci, aby verili všetkým 
veciam, ktoré hovorili proroci’. Ďalším dôvodom, prečo apoštoli 



museli nechať vyskúšať svoju vieru, je to, že Satan žiadal, aby sa 
vykonali také skúšky tých, ktorých si Jehova vyvolil, aby vládli vesmíru 
s Kristom. Preto Ježiš vysvetlil Petrovi v noci, že bude zradený a 
zatknutý, lebo Satan zvlášť požadoval, aby jeho učeníci 
bolo ‘preosiatí ako pšenica’. Ježiš však upokojil Petra, že prosil 
Jehovu Boha v ich mene, aby ich viera nemohla byť zlomená! 

Peter teda mohol hovoriť zo skúsenosti, keď neskôr písal o 
kresťanochaj keď:  “…teraz musíte chvíľu znášať rôzne 
skúšky. Tie prichádzajú preto, aby vám vaša vyskúšaná 
viera slúžila na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša 
Krista.” – 1. Petra 1:6, 7. Satanova požiadavka sa zdá byť hlavným 
dôvodom, prečo Jehova skrýval realitu Kristovej smrti pred inak 
osvietenými apoštolmi. A aký to bol test! Keď čelil obvineniu, že bol 
spájaný s Ježišom, Peter trikrát poprel, že ho pozná! 

Bezpochyby so založením kresťanstva sa kvalita kresťanskej viery a 
hĺbka oddanosti Bohu stala ťažiskom Diablovho obvinenia. Predtým, 
ako sa univerzálny problém definitívne vyrieši, musí každý Boží 
služobník čeliť nejakému súdnemu procesu, ktorý môže prekonať iba 
viera. Boh s potešením umožňuje svojim sluhom, aby dokázali svoju 
vieru pod skúškou, aby umlčali žalobcu. Teraz je potrebné zvážiť túto 
otázku: Ak Jehova uznal za vhodné dovoliť tak prísne skúšky viery, aby 
postihli pôvodných Kristových nasledovníkov, prečo by mal niekto 
predpokladať, že kresťania žijúci v búrlivom čase Kristovho druhého 
návratu budú nejako oslobodení od takých skúšiek? 

Zakryl vaše hlavy, vizionári 



Tak ako boli pred apoštolmi skryté určité životne dôležité pravdy, 
proroctvá odhaľujú, že slúži aj Božiemu účelu, aby umožnil 
podobnej ‘operácii omylu’ dokončiť svoju prácu so skutočnými 
kresťanmi počas parousie Krista! V tejto súvislosti určil Jehova, že 
jeho ľud bude ohromený ako pri omamnej látke, aby bol slepý voči 
samotnému prepracovaniu svojho veľkého zámeru v súvislosti s nimi. 
Izaiáš 29: 9-10 znie: “Buďte zhrození a udivení, zatvorte oči, 
buďte slepí. Opili sa, ale nie vínom, tackajú sa, ale nie od 
alkoholu. Veď Jehova na vás zoslal ducha hlbokého 
spánku a zatvoril vaše oči – vašich prorokov, zahalil vaše 
hlavy – vašich vidiacich.” 

Aj keď sú omámení svojimi vlastnými znalosťami a domnelým 
pochopením Biblie ako Boží hovorcovia, z pohľadu Jehovovho sú 
poprední muži Ariela rovnako nerozumní ako opilci. A treba 
poznamenať, že v Písme sa neuvádza, že Boh zatvára oči tým, ktorí sa 
iba myslia, že sú jeho proroci a vizionári. Nehovorí tiež, že sú to 
nevyhnutne falošní proroci a bezcenní vizionári, hoci inde sú v 
proroctve opísaní ako takí. Nakoniec však apoštolovia slúžili ako 
hovorcovia a proroci, keď ich Ježiš prvýkrát poveril oznámením, že sa 
priblížilo Božie kráľovstvo; Jehova však s potešením dočasne 
skrýval pred nimi životnú pravdu o Ježišovej obetnej smrti! 

Preto rozumne Boh tiež uznáva ‘prorokov a vizionárov’ Izaiášovho 
proroctva ako svojich sluhov; ale podľa vzoru, ktorý bol ustanovený v 
súvislosti s apoštolmi a učeníkmi pred letnicami, Jehova tiež zatajil 
význam zaznamenaných prorockých vízií od svojich inak osvietených 
sluhov, až kým nebude potešený odhaliť pravdu tým, ktorí majú vieru! 
Kontext proroctva v 29. kapitole Izaiáša súvisí s Jehovom, ktorý 
sťažuje veci jeho sluhovi Arielovi; čo mu umožnilo trúchliť, až kým ho 
nakoniec nevykúpil z nešťastia. Dôvod, prečo Boh takýto rozsudok 



umožňuje, je uvedený v 13. verši, ktorý znie: “Jehova hovorí: 
‘Tento ľud sa ku mne približuje svojimi ústami a ctí ma 
svojimi perami, ale ich srdce je odo mňa veľmi ďaleko. Ich 
bázeň predo mnou vychádza iba z ľudských príkazov, 
ktorým sú vyučovaní’.” 

Iba Boh môže čítať tajomstvá ľudského srdca a iba on je schopný určiť, 
či sú naše srdcia voči nemu úplné. Nezáleží na tom, ako sa môžeme 
súdiť sami; dôležitý je Boží súd. Preto Pavol v 1. liste Korintským 4: 
4 povedal : “Nie som si vedomý, že by som urobil niečo zlé, 
ale to ešte nedokazuje, že som nevinný. Jehova je ten, kto 
ma posudzuje.” Ako príklad Jehovovho prenikavého predvídania a 
nahliadnutia Ježiš citoval proroctvo Izaiáša a aplikoval ho na Židov, 
keď povedal: “Vy pokrytci, Izaiáš o vás prorokoval, keď 
povedal: ‘Tento ľud ma ctí svojimi perami, ale ich srdce je 
odo mňa ďaleko vzdialené’.” 

Židia porušili Boží zákon tým, že ho zmenili na obyčajnú ľudskú 
tradíciu. Ide však o to, že Židia boli v tom čase Božím ľudom – boli to 
jeho služobníci. Kontext však naznačuje, že proroctvo sa týka 
predovšetkým duchovného Izraela, pretože Ježiš uplatňoval 
tento princíp iba na Židov svojej doby. V skutočnosti sa rozsudok 
dnes najviac hodí na svedkov Jehovových. Ako to? Kto iný oslavuje 
Jehovu svojimi ústami? Duchovní a farníci kresťanstva význam mena 
Jehova určite nepochopili. Sú ďaleko od toho! Odmietajú dokonca 
uznať, že Jehova je Boh. Prekladatelia Biblie dokonca zašli tak ďaleko, 
že vyhodili posvätné meno Božie z ich verzií Biblie – nahrádzali 
jedinečné Božie osobné meno všeobecnými pojmami ako Pán a Boh. 
Zneuctili Jehovu svojou nezmyselnou Trojicou a inými detskými 
náboženskými doktrínami a praktikami. Na druhej strane však 
Jehovovi svedkovia oslavujú Jehovu ‘svojimi perami’ zvestovaním o 



Bohu v organizovanej verejnej službe a v rámci zhromaždení. Nech už 
je to akokoľvek, z Božieho vznešeného hľadiska evidentne jasné, že 
jeho strach zamenili na dodržiavanie jednoduchých ľudských 
prikázaní. Kto môže poprieť, že Jehovovi svedkovia kladú veľký dôraz 
na dôsledné dodržiavanie organizačných postupov a politík 
vychádzajúcich z Strážnej Veže? 

Strážna Veža je nepochybne skutočným srdcom a dušou viery Svedkov 
Jehovových. Rovnako nepopierateľné je, že Svedkovia Jehovovi sú viac 
agentmi a zástupcami Spoločnosti Strážna Veža a ešte menej 
skutočnými služobníkmi Jehovovými. Svedkovia Jehovovi nie sú 
poučení iba o tom, čo povedať v službe, ale aj o tom, ako to povedať. 
Betel určuje prakticky každý aspekt viery v takom rozsahu, že nie je 
vôbec nezvyčajné počuť, že Jehovovi svedkovia citujú 
autoritu ‘Spoločnosti’, na rozdiel od autority Biblie alebo samotného 
Jehovu Boha. Spoločnosť bez náznaku irónie dokonca prikázala 
Jehovovým svedkom, aby nehovorili: ‘Spoločnosť hovorí …“’ Niet 
divu, že verejnoť a bývalí Jehovovi svedkovia vidia Jehovových 
svedkov ako obete kultu vymývania mozgov. 

Je pravda, že Pavol radil kresťanom, aby boli poslušní tým, ktorí sa 
medzi nimi ujímajú vedenia; apoštol si však bol vedomý prevládajúcej 
tendencie kresťanov stať sa iba stúpencami ľudí. Niektorí Korinťania 
sa dokonca vyhlásili za patriacich k Pavlovi, iní k Petrovi a Apollovi. Sú 
dnes kresťania menej ochotní nasledovať mužov alebo Organizáciu? Je 
zrejmé, že odpoveď znie nie! Vzhľadom na všadeprítomnú úlohu, 
ktorú organizácia zohráva v živote svedkov Jehovových, je otázkou, či 
sú svedkovia Jehovovi skutočne oddaní Jehovovi Bohu a či skutočne 
sledujú Kristove kroky, alebo či sú iba stúpenci mužov. Aký má byť 
koniec pre tých, ktorí iba ctia Jehovu svojimi perami, ale ktorých 
srdcia sú od neho vzdialené? To je presne to, čo sa týka zvyšku 29. 



kapitoly Izaiáša. V 14. verši sa uvádza, že: “Preto s týmto ľudom 
urobím znovu niečo prekvapivé, jednu prekvapivú vec za 
druhou. Múdrosť jeho múdrych sa rozplynie a rozumnosť 
jeho rozumných zmizne.“ 

Ak sa rozsudok Izaiášov vzťahuje na kresťanstvo, ako je možné, že 
Boh ‘koná s týmto ľudom znovu úžasne’? Malo by sa považovať 
za dobré, ak Boh koná voči niekomu ‘úžasným spôsobom’. Keďže 
celý kontext Izaiáša ukazuje, ako Jehova spôsobí obnovenie srdca pre 
svoj ľud, treba dospieť k záveru, že ‘ich diskrétni muži’ sú tí, 
ktorých múdrosť ‘musí zahynúť’! Tvárou v tvár Božiemu súdu, nie 
sú nič iné ako verná a diskrétna trieda otrokov. To je zrejmé z veršov 
15-16, ktoré hovoria: “Beda tým, ktorí sa za každú cenu snažia 
utajiť svoje plány* pred Jehovom! Svoje skutky konajú pod 
rúškom tmy a hovoria: „Kto nás vidí? Kto o nás vie?“ Ako 
len všetko prekrúcate! Či je hrnčiar to isté čo hlina? Môže 
výrobok povedať o svojom výrobcovi: „Neurobil ma“? Môže 
výtvor povedať o svojom tvorcovi: „Ničomu nerozumie“? 

Jehova Boh je Veľký Hrnčiar, múdry Tvorca a Tvorca Izraela pre svoju 
slávu. Je čírym zvrátením každého slabého stvorenia animovaného z 
obyčajného bahna, aby spochybnilo, prečo by bolo vhodné, aby Boží 
zámer priniesol ťažkosti a zmätok do jeho vlastnej milovanej 
duchovnej organizácie! Je dôležité, aby apoštol Pavol citoval ilustráciu 
hrnčiara a hliny a použil ju na kresťanov v prvom storočí, ktorí by 
mohli hlúpo spochybňovať spôsob, akým Boh zaobchádza so svojím 
ľudom, aby dosiahol svoj účel. Logicky teda ‘tí, ktorí veľmi hlboko 
zakrývajú radu pred samotným Jehovom’, môžu byť iba tí, 
ktorí sú v prvom rade schopní dať Jehovovu radu. Zdá sa teda, že 
vopred zaznamenané pokarhanie Jehovovo smeruje k tým, ktorí v 
modernej dobe išli do veľkej miery, aby podporovali fiktívnu doktrínu, 
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že sa Kristus vrátil v roku 1914 a že už veci ustanovil správne v dome 
Božom. 

Napriek kolektívnej múdrosti a vedomostiam Spoločnosti Vtrážna 
Veža, pokiaľ ide o pochopenie rozsudkov Jehovových obsiahnutých v 
proroctve, môžu byť diskrétni muži a organizační viditelia tejto 
spoločnosti negramotní. Ich interpretačná negramotnosť a slepota nie 
je väčšia ako to, čo je obsiahnuté vo vlastnom komentári Strážnej Veže 
o Izaiášovi. Aj keď Betel nikdy nepriznal, že je slepý alebo nevedomý, 
je zrejmé, že nasledujúca časť proroctva sa im najviac hodí: “Každé 
videnie bude pre vás ako slová zapečatenej knihy. Keď ju 
dajú niekomu, kto vie čítať, a povedia: „Prečítaj nám to, 
prosím,“ on odpovie: „Nemôžem, je zapečatená.“ A keď ju 
dajú niekomu, kto nevie čítať, a povedia: „Prečítaj nám to, 
prosím,“ on odpovie: „Neviem čítať.“ – Izaiáš 29:11. 

Presne tak, ako ich prepadli predpoklady apoštolov, ‘tak aj súdržnosť 
Strážnej veže, že Kristus začal vládnuť svetu v roku 1914, prakticky 
zaručuje, že Jehovovi svedkovia budú konfrontovaní s ťažkou skúškou 
viery, keď Kristus skutočne príde. A práve v tomto kritickom momente 
proroctvá naznačujú, že pozemský hovorca Jehovu Boha bude 
umlčaný. Izaiáš 29: 4 predpovedá: “Budeš pokorený, budeš 
hovoriť zo zeme a tvoja reč bude tlmená prachom. Tvoj hlas 
bude znieť zo zeme ako hlas špiritistického média a tvoje 
slová ako šepot z prachu.” 

Jehova krypticky popisuje svojho organizačného služobníka Ariela ako 
zoslabeného, takže jeho hlas bude mať strašidelný charakter – akoby 
vychádzal z prachu slabým šepotom spoza hrobu. Týmto obrazom Boh 
predpovedá, že kedysi silný hlas jeho kresťanského sluhu bude počas 
súdu stlmený. Keďže svedkovia Jehovovi začali akceptovať, že Strážna 



Veža je pozemským hovorcom organizácie Jehovu Boha, Arielovo 
čviríkanie z prachu znamená, že Kristov verný a diskrétny otrok bude 
bez reči, akoby trpel afáziou (stratou reči). 

Až potom Boh otvorí oči slepých a odopne uši duchovne nepočujúcich. 
Nie prostredníctvom žiadneho pozemského pôsobenia, ale priamo 
prostredníctvom Krista Ježiša, ako bolo predpovedané v Izaiášovi 
29:18: “V ten deň budú hluchí počuť slová knihy a oči 
slepých, oslobodené od temnoty a tmy, uvidia.” Ak majú 
pokorní ‘zväčšiť svoju radosť v samotnom Jehovovi’, 
nevyhnutne to znamená, že pokorní sa radovali v Jehovovi skôr, ako 
mali otvorené oči a uši – len nie v plnom rozsahu! 

29. kapitola Izaiáša uzatvára s Jehovovým splnením svojho účelu v 
súvislosti s jeho erudujúcimi ľuďmi tým, že ich osobne poučil – 
ukončil ich výcvik. A rovnako ako apoštolom konečne nechal zaslepené 
oči po Kristovom zmŕtvychvstaní otvoriť, rovnakým spôsobom 
je ‘Jacob’ upokojený, že jeho deti, ostatné ovce, konečne spoznajú 
Boha a úplne pochopia pravdu: “Keď uvidí vo svojom strede 
svoje deti, dielo mojich rúk, budú posväcovať moje 
meno. Budú posväcovať Jakobovho Svätého, k Bohu Izraela 
budú mať posvätnú úctu. Tí, ktorí sa mýlia, získajú 
porozumenie, a tí, ktorí sa sťažujú, prijmú poučenie.“ – 
Izaiáš 29:23, 24. 

Spravila ich moja vlastná modla 

48. kapitola Izaiáša podobne vysvetľuje, že Jehova skrýval pred ľudom 
značnú časť biblickej pravdy a udržal ju v rezerve až do budúceho 
zjavenia. Izaiáš 48: 6-7 hovorí z budúceho času, akoby z časovej 



kapsuly a hovoril: “Všetko si to videl a počul. Nebudeš to 
oznamovať? Odteraz ti budem hovoriť nové veci, prísne 
strážené tajomstvá, o ktorých si nevedel. Stvoril som ich len 
teraz, nie dávno. Predtým si o nich nepočul, aby si nemohol 
povedať: ‚Už o tom viem’.” 

  

Aký účel slúži Jehovovi, keď skrýva veci pred svojimi služobníkmi? 
Piaty verš vysvetľuje, že je v poriadku, “aby si nemohol povedať: 
‚Urobila to moja modla, moja drevená a kovová modla to 
prikázala.‘” Jehova zadržal svetlo od svojho ľudu, lebo 
diskreditačna modla Strážnej Veže je zrejmá z 11. verša, ktorý ďalej 
hovorí: “Kvôli sebe, kvôli sebe budem konať, veď ako by som 
mohol dopustiť, aby som bol znesvätený? Nikomu inému 
nedám svoju slávu.” Pretože Strážna Veža neprávom berie uznanie 
za odhalenie všetkej pravdy, Boh považoval za spôsobilé zadržať 
dôležité odhalenia, aby zdiskreditoval vševediace a vševidúce modly. 
Počas tiesne a utrpenia sa potom Jehova stane kráľom tým, že odkúpi 
svojich ponížených sluhov a odkryje veci, ktoré n’m boli uložené 
priamo v rezerve. A teraz za otázky položené v názve a titulku tejto 
kapitoly, prevzaté od Izaiáša 42:19, ktoré znie: “Kto je slepý, ak nie 
môj služobník, a kto je taký hluchý ako posol, ktorého 
posielam? Kto je taký slepý ako ten, ktorého som 
odmenil, taký slepý ako Jehovov služobník?” Aká je odpoveď? 

Komu Boh hovorí v 20. verši, ktorý hovorí: “Vidíš mnohé veci, ale 
nevšímaš si ich. Počuješ, ale nepočúvaš.” Svedkovia Jehovovi 
určite svedčia o tom, že mali privilégium ‘vidieť veľa vecí’ – z 
Božieho Slova majú často veľa hlbokých a skrytých vecí. A Svedkovia 
Jehovovi sa môžu pochváliť aj tým, že sú ‘v pravde’ a že majú 



otvorené uši, aby počuli pravdu. Ale rovnako ako Boh drží veci v 
rezerve, aby sa jeho ľud nemusel chváliť tým, že im ich modla už 
odhalila, verš, ktorý predchádza Božiu sériu otázok v Izaiášovi 42: 
18-20, tiež ukazuje, že základný dôvod slepoty jeho sluhov je preto, že 
sú modlármi. 17. verš znie: “Tí, čo dôverujú modlám, tí, čo 
hovoria sochám: „Vy ste naši bohovia,“ ustúpia a budú 
veľmi zahanbení.” 

Božím cieľom je spôsobiť, aby sa jeho ľud ‘odvrátil’ od svojej 
organizačnej modloslužby, aby uctieval a dôveroval Jehovovi Bohu 
výlučne! Pokiaľ ide o odpoveď na pátracie rétorické otázky, Boh kladie 
otázku, kto je slepý ako služobník Jehovov? Keď sa samotný Jehova 
stane kráľom, jediná odpoveď, ktorú môže pokorný služobník 
ponúknuť Bohu ako odpoveď, je: “Nikto, Otče. Nikto nie je taký 
hluchý ako tvoji poslovia. Nikto nie je taký slepý ako tvoj 
sluha. Nikto nie je taký slepý ako Svedkovia Jehovovi!“ 



9 – Duchovný raj 

„Pomysli však na duchovný raj, ktorý si teraz užívame. V 

porovnaní so zdravotným stavom, v ktorom sme kedysi 



boli, sme boli duchovne uzdravení. “   – 15. októbra 2004, 

Strážna veža – . 

V Izaiášovi nie je nikde bolestnejšia duchovná slepota ako v 
pretrvávajúcom presvedčení, že medzi svedkami Jehovovými v 
súčasnosti existuje duchovný raj. Aj keď v Biblii nenájdeme presný 
výraz „duchovný raj“, pojem bezstarostný, Edénsky, duchovný raj 
určite existuje. Čo je to ale presne? Táto kapitola preskúma túto otázku 
spolu s tvrdením Strážnej Veže, že Jehovovi svedkovia momentálne 
žijú v duchovnom raji, ktorý opisuje Biblia. 

15. októbra 2004, Strážna veža priniesla študijný článok, ktorý 
zaujal: ‘Veríš, že budeš žiť v raji‘? Tento článok posilňuje dlho držané 
presvedčenie, že Jehovovi svedkovia žijú v biblicky predpovedanom 
duchovnom raji Božieho stvorenia. Článok správne poukazuje na to, že 
Pavlovo privilegované videnie „tretieho neba“ malo duchovnú 
povahu. Apoštol bol pravdepodobne privilegovaný vizionárskym 
videním duchovného raja, o ktorom Izaiáš prorokoval. 
Nezabudnuteľným dôvodom toho, že Boh v prvom rade dal Pavlovi 
inšpirovaný pohľad na raj, bolo preto, že pomazaní kresťania v prvom 
storočí nežili v duchovnom raji! Existoval iba vo vízii – 
nadprirodzenom zjavení vecí, ktoré ešte len majú prísť! Otázka teda 
znie: Čo sa zmenilo dnes, že kresťania sú teraz žijú v duchovnom raji, 
hoci apoštoli a prví kresťania nemali taký požehnaný stav? Je 
organizácia Jehovových svedkov nejako lepšia ako pôvodne založené 
zhromaždenie Krista? Ak by to bola pravda, určite by to bola 
mimoriadna vec! Z článku Strážnej Veže vyplýva, že duchovný raj je 
iba výsledkom poznania základných biblických právd. Napríklad 19. 
odsek hovorí: 

https://wol.jw.org/sk/wol/d/r38/lp-v/2004763


“Ale zamysli sa nad duchovným rajom, z ktorého sa teraz tešíme. 
Kým v minulosti sme boli duchovne chorí, dnes sme duchovne 
uzdravení. A porovnaj náš niekdajší stav hladovania s tým, ako sme 
dnes dobre duchovne živení. Boží ľud neživorí ako v nejakej duchovne 
vyprahnutej krajine, ale má Božie schválenie a je zvlažovaný 
nespočetnými požehnaniami. (Izaiáš 35:1, 7) Nie sme ako slepí ľudia, 
v duchovnej tme, ale vidíme svetlo slobody a Božej priazne. Mnohí, 
ktorí boli hluchí voči biblickým proroctvám, začali počúvať a chápať, 
čo hovorí Biblia. (Izaiáš 35:5) Napríklad milióny Jehovových 
svedkov na celom svete študovali Danielovo proroctvo verš za 
veršom. Potom podrobne uvažovali nad každou kapitolou z biblickej 
knihy Izaiáš. Nie je tento občerstvujúci duchovný pokrm jasným 
dôkazom existencie nášho duchovného raja?” 

Podľa odôvodnenia Strážnej Veže je už iba štúdium biblického 
proroctva jedným z dôkazov toho, že Jehovovi svedkovia sú v 
duchovnom raji. V súlade s našou povinnosťou skúmať „inšpirované 
výrazy“ by sme si však mali položiť niekoľko relevantných otázok, 
ako napríklad: Ak iba štúdium a dokonca aj porozumenie biblického 
proroctva je dôkazom existencie duchovného raja, prečo v tom raji 
neboli starí kresťania? A netešili sa z požehnaného stavu? Pavol a 
Peter, ako aj iní, ako napríklad Jakub a Júda, neboli iba študentmi 
biblických proroctiev, boli v skutočnosti inšpirovanými kresťanskými 
prorokmi! Záznam ukazuje, že títo proroci slúžili zhromaždeniam veľa 
v tom zmysle, že ich proroctvo vyprovokovalo a „osviežilo 
duchovné jedlo“, ako to hovorí tento článok; a predsa tieto rané 
zhromaždenia neboli v duchovnom raji! Prečo je to tak? Jehova im tiež 
zahŕňal s mnohými duchovnými požehnaniami! Prečo si teda 
apoštolovia neužili požehnania duchovného raja? 



V tomto článku sa žiada, aby svedkovia Jehovovi porovnali ich 
duchovný stavo pred a po tom, ako sa stali svedkami Jehovovými, ako 
dôkaz ich údajnej rajskej blaženosti. Apoštol Pavol však povedal 
nežidovským kresťanom, že boli kedysi odcudzení Bohu a slepí k 
zmluvám, ale že ich Božou nezaslúženou láskavosťou im bolo udelené, 
aby vstúpili do slávneho svetla pravdy – napriek tomu neboli 
požehnaní zdržiavať sa v akomkoľvek duchovnom raji. Znova, prečo je 
to tak? Sám Pavol porovnával svoj život pred a po jeho obrátení. Jeho 
duchovná slepota ako Saul, farizej, bola taká extrémna, že to bolo 
napravené iba blízkym stretnutím so prejavom slávneho Pána, takže 
to, čo bolo označené ako klapky, doslova spadlo z jeho zaslepených očí 
pár dní po jeho zážitku. Nikto dnes už určite nemôže prežiť taký 
radikálny zážitok, ktorý mení život; napriek tomu, aj keď Pavol zažil 
takú zázračnú premenu, stále si mohol iba predstaviť  duchovný raj, 
ktorý Strážna Veža tvrdí, že si Jehovovi svedkovia teraz užívajú! 

Ďalšou líniou úvah uvádzanou v Strážnej Veži ako dôkaz toho, že 
Jehovovi svedkovia žijú v slávnom duchovnom raji, je transformácia 
svojej osobnosti, ktorá z nich urobila kresťanov. 11. odsek 
uvádza: “Zamyslime sa aj nad tým, ako sa menia vlastnosti 
úprimných ľudí rôzneho pôvodu, ktorí sa snažia 
porozumieť Božiemu Slovu a uplatňovať ho.” Jehovovi 
svedkovia sú si dobre vedomí toho, že biblická pravda má pri 
uplatňovaní svojej rady transformačný účinok. Niet pochýb, že tisíce 
kresťanov na celom svete urobili ohromujúce zmeny osobnosti. Ale to 
samo osebe vytvára duchovný raj? Prečo by to malo byť tak? Neurobili 
pôvodní kresťania tiež pozoruhodné zmeny charakteru? Pavol napísal 
Korinťanom, aby im pripomenul, že niektorí z nich boli kedysi 
smilníkmi, povstalcami, homosexuálmi, opilcami a chamtivými 
osobami, ale boli očistení. Ale ako mimoriadna premena, ktorú mnohí 
z tých skorých Korinťanov vykonali vo svojom osobnom živote, stále sa 



netešili z požehnania duchovného raja. Prečo je to tak? Strážna 
Veža komentuje ďalej v 11. bode: 

“Preto keď sa stretávaš so zborom Jehovových svedkov, si s 
ľuďmi, ktorí sa stali pokojnejšími a prívetivejšími. Nie, ešte 
nie sú dokonalí, ale už sa na nich nehodí opis neskrotných 
levov ani dravých divých zvierat. (Izaiáš 35:9) Čo ukazuje 
toto pokojné duchovné spoločenstvo? To, že sa tešíme z 
duchovných podmienok, ktoré právom môžeme nazvať 
duchovným rajom.”  Podľa úvah Strážnej Veže sa zhromaždenia 
svedkov Jehovových tešia duchovnému raju, pretože každý radikálne 
zmenil osobnosť. Ale je to skutočne pravda? Zoberme si na chvíľu 
niektoré z problémov v ranom kresťanskom zbore. Ako už bolo 
spomenuté, mnoho Korinťanov síce urobilo pozoruhodné zmeny, ale 
stále pretrvávalo veľa problémov, ktoré narušovali pokoj 
zborov. Dôkazom toho bol známy sexuálny škandál, ktorý sa týkal 
brata žijúceho s manželkou jeho otca – žalostne nemorálna situácia, 
ktorú očividne tolerovali korintskí bratia. 

Potom tu bol problém kultového uctievania Apolla, Pavla a Cefasa, 
ktorý apoštol Pavol vo svojom liste inšpirovanom Korinťanom 
adresoval. Bol tiež znepokojujúci stav vecí v dôsledku 
vplyvu „preslávených apoštolov“ v kongregácii; ktorých Pavol 
odhalil, boli v skutočnosti tajnými agentami Diabla, ktorí urobili 
premenu – nie na obraz Krista, ale na falošných „služobníkov 
nespravodlivosti“. Pavol sa z dobrého dôvodu nevychvaľoval 
Korinťanom akoby bol žijúcim v duchovnom raji. Zdá sa 
pravdepodobnejšie, že Pavol hovoril o svojich nadprirodzených víziách 
duchovného raja Korinťanom, pretože boli natoľko nefunkční ako 
zhromaždenie, vzdialení od raja, ktorý si Pavol predstavil, ale čo pre 
neho bolo „nezákonné“, aby o vízii podrobne diskutoval. 



Potom tam boli Galaťania. Pavlova rada pre kongregáciu v Galatii 
naznačuje, že nie všetci tam vykonali úplnú duchovnú premenu. Aj 
keď poznali Krista, z čistého zúfalstva nad ich neprimeranosťou ich 
Pavol oslovil ako „Ó nezmyselní Galaťania“! Apoštol kvôli svojmu 
telesnému mysleniu varoval Galaťanov a povedal im: „Ak sa však 
stále hrýziete a hltáte jeden druhého, dávajte pozor, aby ste 
sa navzájom nezničili.“  Akt „hrýzania a pohlťania“ je sotva 
niečo, čo by sa vyskytlo v duchovnom raji, však? Je zrejmé, že niektorí 
z Galaťanov poskytli dôkazy o tom, že stále majú určité nekresťanske, 
zvieracie charakteristiky. Je zrejmé, že sa Galaťania nemohli úprimne 
pochváliť tým, že si užívajú „mierumilovné duchovné 
spoločenstvo“ – ako tvrdí Strážna Veža, ktorému sa svedkovia 
Jehovovi v súčasnosti tešia. Môžu svedkovia Jehovovi pravdivo tvrdiť, 
že zhromaždenia nie sú niekedy zasiahnuté udalosťami „hryzenia a 
hltania“? Čestnosť a skromnosť by mali presvedčiť Jehovových 
svedkov, aby pripustili, že ich zhromaždenia sú postihnuté rovnakým 
zlom, ktoré trápilo prvých kresťanov! 

Pedofili a podvodníci v duchovnom raji 

Strážna Veža vyhlásila, že nikoho z našich zborov „nemožno opísať 
ako divoké levy alebo dravé divoké zvieratá“; ale je 
to skutočne pravda? A čo tisíce detí svedkov Jehovových, ktorí boli 
sexuálne zneužívaní inými, ktorí sami boli, a v niektorých prípadoch 
stále, sú svedkami Jehovovými? Či neboli chytení a zvedení lstivými 
šelmami? Či nebolo týmto biedným obetiam pohltené nevinnosť a 
čistota, ako im to urobili sexuálne chamtivé, zvieracie dravci? Urobí 
Strážna Veža čestné uznanie a vysvetlí, ako sa môžu v duchovnom raji 
vyskytnúť tisíce zverstiev so sexuálnym zneužívaním detí? 



Napríklad 9. augusta 2004 v meste Rock Hill v Južnej Karolíne jeden z 
Jehovových svedkov menom Joe Meza , ktorý čelil súdnemu procesu 
znásilnenia svojej vlastnej dcéry, očividne podrezal hrdlo všetkých 
troch jeho detí a potom očividne zabil svoju manželku a seba po tom, 
čo zapálil ich dom. Úrady tvrdia, že jedna zo zavraždených dcér bola 
sexuálne zneužitá aj niekoľko dní pred jej smrťou. Evidentne však bol 
brat Meza v dobrom postavení v Kongregácii Rock Hill v Južnej 
Karolíne. Pravdepodobne stál bok po boku s bratmi a sestrami v 
miestnej kongregácii – užíval si „mierumilovné duchovné 
spoločenstvo“ po celú dobu, keď sexuálne zneužíval svoje dcéry, až 
do chvíle, keď zavraždil svoju rodinu apotom spáchal samovraždu! 

Ďalší prípad znásilnenia a vraždy dieťaťa sa vyskytol v Britskej 
Kolumbii v roku 1985 a dostal národné titulky, keď svedok Jehovov 
menom Jeffery Anderson zavraždil svoju manželku a dve dcéry. 
Neskôr sa pri nedávnom vypočúvaní na prepustenie pre uväzneného 
vraha ukázalo, že mladé dievčatá znásilňoval v priebehu niekoľkých 
rokov! V tomto prípade spoločnosť a miestni starší nesú zodpovednosť 
za šokujúce zločiny, lebo v tomto prípade pani Andersonová opustila 
svojho urážlivého manžela, ale starší jej poradili, aby sa zmierila. 
Sestra Andersonová na základe ich rady dovolila svojmu odcudzenému 
manželovi, aby sa vrátil do ich života, len aby boli všetci povraždení! 

Potom je tu sériový pedofil, Ricky McLean. „Brat McLean“ bol 
ministerským pomocníkom kongregácie a bol známy mnohými 
svedkami Jehovovými v oblasti južnej Kalifornie. Avšak až v januári 
2009 bola osobnpsť McLean v miestnych správach v San Diegu v 
centre pozornosti celonárodného pátrania ako jedného z desiatich 
najžiadanejších utečencov v Amerike! Jeho zločiny? Ricky McLean 
údajne zneužíval sexuálne stovky detí, z ktorých mnohé boli deťmi 
rodičov Jehovových svedkov, ktorí dôverovali bratovi McLeanovi. Je 
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pravda, že tragédia v Britskej Kolumbii, Rock Hill a notoricky známa 
Ricky Mcleanová sú extrémnymi príkladmi, ale je to skutočne čestné, 
keď Strážna Veža považuje tieto hrozné činy bezbožnosti ako obyčajnú 
ľudskú nedokonalosť, ako to tu posudzuje tento článok? 

A zatiaľ čo McLean a mnoho ďalších pedofilov mohli byť vylúčení 
potom, čo vyšli najavo ich zlé činy, je odstránenie zvieracej bytosti 
potom, čo znásilnili a pohltili nevinnosť svojich obetí, ako sa udržiava 
duchovný raj? Strážna Veža v skutočnosti tvrdí, že tomu tak je! Ako je 
však možné, že sa takáto zločinnosť spáchala predovšetkým na 
nevinných deťoch, ak Jehovovi svedkovia skutočne žijú v duchovnom 
raji bez dravcov? Boli Adam a Eva v spoločnosti divokých zvierat v raji 
Eden? Ak nie, tak prečo sú svedkovia Jehovovi v duchovnom raji 
Strážnej Veže strážení šelmami? 

Vyskytlo sa tiež niekoľko prípadov, keď vymenovaní starší zradili svoju 
posvätnú dôveru vo vysoko propagovaných škandálov. V Montane bola 
staršia 100-ročná sestra podvedená o milióny dolárov dvoma 
intrigánskymi stršimi podvodníkmi, ktorí boli úradmi následne 
odsúdení na väzenie. Helena Independent Record vydával príbeh s 
tučným sub-titulok: “Dvaja svedkovia, cirkevné starší, ktorí 
obrali 100-ročnú ženu Deer Lodge o jej celoživotné úspory a 
rodinnú farmu, boli odsúdení v pondelok až na 25 rokov 
väzenia!” Ďalší podobný prípad, ktorý sa týkal staršieho, 
podvodníka, sa vyskytol na Floride v roku 2003.  Noviny Sun Sentinel 
na južnej Floride hlásili: 

„Federálny sudca v utorok nariadil, aby starší zo zboru zaplatili viac 
ako 4,7 milióna dolárov reštitúcii takmer 50 obetiam podvodnej hry 
podobnej Ponzi – mnohým z nich starším členom vlastnej 
kongregácie. Finančný poradca a bývalý misionár Raymond L. 

http://helenair.com/news/article_18919743-6198-59bd-ad90-647f723978a4.html
http://www.rickross.com/reference/general/general527.html
http://www.rickross.com/reference/general/general527.html


Knowles, bývalý rezident Pembroke Pines a Opa-locka a novšie San 
Antonio v Texase, bol v januári odsúdený federálnym sudcom USA 
Donald L. Graham za oklamanie starších osôb na 57 mesiacov vo 
federálnom väzení za finančne oklamanie neoficiálnych investorov 
počas systému podvodov s cennými papiermi v hodnote niekoľkých 
miliónov dolárov. Minulého októbra bol odsúdený za 16 podvodov v 
pošte, štyroch drôtových podvodov a štyroch podvodov s cennými 
papiermi. Mnohé obete boli členmi toho istého zhromaždenia svedkov 
Jehovových, kde bol starší. “ 

Tieto dva prípadyy môžu byť opäť extrémnymi prípadmi, ale ukazujeú 
že v zboroch svedkov Jehovových môžu často existovať veľké zlá, ktoré 
Strážna Veža buď mlčaním popiera, alebo uprednostňuje ich zakryť, 
aby si zachovala svoje rajské ilúzie. Je však prirodzené sa pýtať, či 
obete, ktoré boli obeťami týchto zradných dozorcov, zdieľajú názor 
Strážnej Veže, že medzi svedkami Jehovovými nemožno nájsť žiadnych 
zlých jednotlivcov? Je pravda, že existuje mnoho ďalších prípadov, 
keď sa Jehovovi svedkovia dopustili rôznych zločinov, ale na 
objasnenie by malo stačiť týchto pár príkladov. Ako povedal apoštol 
Pavol, vaše dôvody na pochválenie sa nie sú v poriadku! 

Čo je duchovný raj 

V tomto bode treba položiť otázku: Čo vlastne je duchovný raj? Keďže 
prvotní kresťania nemali také požehnané podmienky a sú v rozpore s 
nepodloženými tvrdeniami Strážnej Veže, svedkovia Jehovovi zjavne 
tiež nie sú v duchovnom raji – čo to znamená byť v duchovnom raji? 
Bude niekedy taká úžasná vec ako duchovný raj – alebo je to iba 
fantázia? Najlepšie je nechať o tom hovoriť Bibliu. 35. kapitola Izaiáša 
odhaľuje, že duchovný raj je stav, ktorý vzniká v dôsledku zjavenia 



slávy Jehovovej. Napríklad, keď duchovne vyprahnutá krajina kvitne v 
rajskej kráse, čítame v druhom verši: „Budú tí, ktorí uvidia slávu 
Jehovu, krásu nášho Boha.“ Štvrtý verš naznačuje, že zjavenie 
Božej slávy je priamo spojené s vyjadrením Božej pomsty a spásou 
jeho ľudu. Znie: “Tým, ktorí majú v srdci úzkosť, 
povedzte: „Buďte silní, nebojte sa! Váš Boh príde s 
pomstou, Boh príde s odplatou. Príde a zachráni vás.“ 

Strážna Veža tvrdí, že Jehovov ľud bol prepustený z Babylonu Veľkého 
v roku 1919. Ak by to bola pravda, tak kde je dôkaz, že Jehova Boh 
vykonal svoju pomstu alebo splatil svojim nepriateľom? Je zrejmé, že 
svedkovia Jehovovi boli oslepení vlastným učením Strážnej Veže v 
tomto ohľade. Preto niet pochýb o tom, že po prijatí Božej disciplíny 
budú mať tí, ktorí sú požehnaní Jehovom, svoje duchovné oči a uši 
skutočne úžasne otvorené. Preto nasledujúci verš v kontexte znie: “V 
tom čase sa otvoria oči slepých a uši hluchých budú 
počuť. V tom čase bude chromý skákať ako jeleň a jazyk 
nemého skríkne od radosti.” 

Výraz „v tom čase“, použitý dvakrát vo vyššie uvedenom verši, 
naznačuje, že Boh otvára oči a uši svojho ľudu náhle, masovo , v 
určitom čase – nie postupne po celé desaťročia alebo individuálne, ako 
keď ľudia prichádzajú do pravdy! Kedy vykonáva Jehova tento zázrak 
otvárajúci oči, ktorý vám otvára oči? Stáva sa to, keď Jehova vykoná 
rozsudok proti tyranom a chvastúňom, ktorí týrajú a ovládajú jeho 
ľud! Keď sa teda vrátime ku kapitole 29. Izaiáša, čítame Jehovovi 
súdny dekrét o Izaiášovi 29: 17-20: “Už čoskoro sa Libanon 
zmení na ovocný sad a ovocný sad sa bude považovať za 
les. V ten deň budú hluchí počuť slová knihy a oči slepých, 
oslobodené od temnoty a tmy, uvidia. Mierni sa budú veľmi 
radovať z Jehovu a chudobní sa budú tešiť zo Svätého 



Izraela. Tyranov viac nebude, chvastúni zahynú, zničení 
budú všetci, ktorí čakajú iba na to, aby škodili,” 

Vezmite prosím na vedomie, že proroctvo popisuje podmienky raja – 
ovocný sad sa stáva skutočným lesom – ktorý sa objaví súčasne s 
pokornými s otvorenými očami a nezakrytými ušami. Súbežne s tým sa 
tyran a braggart dostávajú na svoj neskutočný koniec! Teraz zvážte 
túto otázku: Strážna Veža tvrdí, že Jehovovi svedkovia boli v 
duchovnom raji od doby, keď boli v roku 1919 oslobodení spod 
nadvlády Veľkého Babylóna; prečo však nikto nemôže poukazovať na 
žiadne dôkazy o tom, že tyrani a chvastania tohto sveta už tiež 
skončili? 

Tyranmi a chvastúni Izaiášovho proroctva sú tí, ktorí sú v tomto 
kontexte opísaní ako duchovne intoxikovaní, a preto nemôžu 
koherentne čítať z posolstva proroctva, ako je uvedené v 
predchádzajúcej kapitole. Toto dokonale popisuje vedenie dnešných 
Jehovových svedkov. Je neuveriteľné, že v tom istom článku z 15. 
októbra Strážna Veža sa správna rada pýši predpokladaným chápaním 
Izaiáša ako jedného z dôkazov, že Jehovovi svedkovia sú v duchovnom 
raji. Je zrejmé, že Betel vôbec nerozumie Jehovovým rozsudkom v 
Izaiášovi. Keby tak urobili, bezducho by sa nevychvalovali o svojom 
predsedaní duchovnému raju, ktorý vôbec neexistuje! Čo je teda 
duchovný raj? 

Duchovný raj je požehnanou podmienkou, ktorú prinesie 
Jehova potom, čo odkúpi svoj ľud od stavu, v ktorom sa nachádzajú 
počas súženia. 51. kapitola Izaiáša zobrazuje obnovenie duchovného 
Siónu takto: “Veď Jehova uteší Sion, uteší všetky jeho ruiny a 
jeho pustatinu zmení na Eden, jeho púšť bude ako Jehovova 
záhrada. Zavládne v ňom radosť a veselosť.” – Izaiáš 



51:3. Táto duchovná „Jehovova záhrada“ bude charakterizovaná 
úplnou absenciou akejkoľvek zloby. Ježiš povedal, že k takémuto stavu 
dôjde pri uzavretí systému vecí, keď Boží mocní anjeli odstránia z 
Kristovho kráľovstva „všetko, čo spôsobí úraz, a osoby, ktoré 
konajú nezákonne, a hodia ich do ohnivej pece. ”  Výsledkom 
bude, že medzi Božím ľudom nebude nájdený ani jeden bezbožný 
človek. Izaiáš 35: 8-10 to opisuje takto: 

“Bude tam cesta a tá sa bude nazývať Svätá cesta. Neprejde 
po nej nečistý, bude určená iba pre tých, ktorí ňou budú 
kráčať, nezablúdi na ňu nikto nerozumný. Neobjaví sa na 
nej žiadny lev, nevstúpi na ňu dravá zver, ani sa tam 
neukáže. Pôjdu po nej iba vykúpení. Tí, ktorých vykúpi 
Jehova, sa vrátia a prídu na Sion s radostným 
volaním, ovenčení nekonečnou radosťou. Zmocní sa ich 
radosť a veselosť a zármutok a vzdychanie ich 
opustí.” Prorok Ezekiel podobne predpovedal, že žiadne zúrivé šelmy 
všetkého druhu nebudú ohrozovať odkúpené Božie osoby. Ezechiel 
34:25 predpovedá: “Uzavriem s nimi zmluvu 
pokoja a vyženiem z krajiny dravú zver, aby mohli bývať 
bezpečne v pustatine a spať v lesoch.” 

Ako tento názov napovedá, duchovný raj je bezpečným a pokojným 
prístavom. Bude to charakterizovať úplná neprítomnosť zlých ľudí – 
presne tak, ako bude doslovný raj. V skutočnom duchovnom raji, v 
ktorom sa Jehova postará o tých pokorných, nebudú nečistí 
pedofilovia, ktorí sa budú plaziť – dokonca ani jeden! V raji nebudú 
žiadni neveriaci odpadlíci ani praktizujúci smilníci – žiaden! Nebudú 
žiadni chvastúni, chváliaci sa alebo hlupáci akéhokoľvek druhu. 
Najistejšie je, že nebudú existovať zradní dozorcovia, ktorí drancujú 
zraniteľné vdovy! 



Rovnako ako cherubi umiestnení na hranici brány Edénu 
zabránili Adamovi a Eve a ich potomkom, aby sa vkradli 
späť do raja, v budúcnosti silní anjeli Jehovovi vylúčia 
ničiteľov z vstupu na Diaľnicu Svätosti, cez ktorú 
prechádzajú vykúpení Jehovovi uctievatelia do nového 
sveta. Skutočný duchovný raj bude zložený výhradne z 
tých, ktorí milujú pravdu a počúvajú Jehovu Boha a Ježiša 
Krista a budú prežívať Božie duchovné požehnania v takej 
miere, ako žiadny človek nikdy predtým! 

10 -Človek bezprávia 



„Nech ťa nikto nezvedie, pretože nepríde, pokiaľ nepríde 

najprv odpadlíctvo a kým nebude odhalený muž 

bezzákonnosti, syn zničenia.“  – Apoštol Pavol – 

Verní kresťania v apoštolskej dobe boli vo vysokom stave očakávania 
návratu svojho Pána. Koniec koncov, Ježiš a apoštolovia opakovane 
vyzývali veriacich, aby boli ostražití a pripravení na jeho návrat! To ich 
však urobilo obzvlášť zraniteľnými voči úskokom odpadlíkov, 
ktorí falošne tvrdili, že vzkriesenie už začalo a že bezprostredne hrozí 
deň Jehovov! Podvodníci vtedy mali očividne v úmysle oklamať 
bratov, aby verili, že Kristova parousia už začala, čo je očividne dôvod, 
prečo Pavol napísal Tesaloničanom toto nabádanie: “Čo sa týka 
prítomnosti nášho Pána Ježiša Krista a času, keď k nemu 
budeme zhromaždení, prosíme vás, bratia, nedajte sa 
rýchlo zmiasť ani rozrušiť, ak niekto tvrdí, že 
Jehovov deň je už tu, a to ani vtedy, keby vás presviedčal, 
že je to posolstvo od Boha alebo vyhlásenie či list od 
nás. Nedajte sa nikým a ničím oklamať, lebo skôr ako príde 
ten deň, musí nastať odpadnutie a prejaví sa človek 
nezákonnosti, syn zničenia.” – 2. Tesaloničanom 2:1-3. 

Tak ako v pôvodných kresťanských zhromaždeniach, aj po mnoho 
desaťročiach boli Jehovovi svedkovia vo zvýšenom stave očakávania 
týkajúceho sa Jehovovho dňa. Ale opäť, to nie je nevyhnutne zlá vec, 
pretože Biblia nabáda kresťanov, aby mali na pamäti prítomnosť dňa 
Jehovu Boha! Avšak nebezpečenstvo je, ako zdôraznil Pavol v 
súvislosti s Tesaloničanmi, kresťanom, ktorí sú príliš horliví v 
očakávaní dňa Jehovu  Boha, môžu byť náchylní k tomu, že môžu byť 
otriasení dôvodmi a oklamní k prijatiu falošnej parousie. Skutočnosť, 
že kontext Pavlovho varovania silne naznačuje, že muž Bez 



Zákonnosti je zdrojom zdanlivo inšpirovanými správami, ktoré 
zvestujú, že „je tu deň Jehovov“, by mal dať svedkom Jehovovým 
dôvod na opatrné pozastavenie sa! 

Aj keď Svedkovia Jehovovi pracujú pod dojmom, že Kresťanský klérus 
je kolektívnym človekom bezprávia, je nepopierateľné, že v 
súčasnosti z existujúcich všetkých takzvaných kresťanských skupín 
vyčnieva len jedna organizácia ako zdroj predpokladaných 
biblických „inšpirovaných výrazov“ ohlasujúca Kristovú 
prítomnosť! Táto organizácia je, samozrejme, spoločnosťou Strážna 
Veža! Presne tak, ako predpovedal apoštol Pavol, Strážna Veža je 
prostredníctvom nespočetných verbálnych správ vydávaných vo 
verejných rozhovoroch v kráľovských sálach a na zhromaždeniach a 
konvenciách a prostredníctvom autoritatívnych listov a publikácií 
podobných apoštolským listinám a publikáciami, Strážna Veža je 
jednoznačne nepopierateľným prameňom stálych správ, ktoré 
ohlasujú, že Kristova prítomnosť sa začala v roku 1914 a „že už je tu 
deň Hospodinov“! 

Odpadlíctvo prichádza ako prvé 

Apoštol ďalej rozpracováva a hovorí, že “človek nezákonnosti sedí 
v chráme Božom a verejne sa ukazuje, že je bohom.“ Písmo 
ukazuje, že Boží chrám je v každom danom čase celé telo pomazaných 
veriacich Kresťanov! Napríklad, apoštol Pavol napísal v 1 Korintským 
3:16, ktorý povedal: “Neviete, že ste Božím chrámom a že vo 
vás prebýva Boží duch? a v 2 Korintským 6:16 hovorí: “My sme 
chrámom živého Boha”! S ohľadom na to, že je zrejmé, že človek 
nezákonnosti nepredstiera, že len sedí v chráme Božom, ani 
nepredstiera, že sa posadil uprostred tých, ktorí len vyznávajú, že sú 



chrámom Božím, ako to tvrdí Strážna Veža! Nie, ale v skutočnosti je 
posadený uprostred Božieho duchovného chrámu! To znamená, že je v 
intímnej skupine pomazaných synov Božích. Nakoniec sa človek 
nezákonnosti bude povýši nad všetkých, vrátane vhlavy 
kresťanského zhromaždenia – samotného Krista! 

Samotná skutočnosť, že inšpirované varovanie apoštola Pavla je 
adresované bratom vo viere, ktorí sú náchylní na to, aby ich zviedol 
svojimi úskokmi človek nezákonnosti, svedčí o tom, že človek 
nezákonnosti existuje v Kristovom zhromaždení! A keďže odpadnutie 
je bezákonnosť, jeho zdrojom musí byť človek nezákonnosti! A pretože 
muž bezprávia sedí v tom samom Božom chráme v čase, keď ho 
Kristus odhalí počas svojej parousie, duchovenstvo Kresťanstva 
nemôže tvoriť zloženého človeka bezákonnosti, ktorý sedí medzi 
Kristovými bratmi. V tomto okamihu nie je možné, aby duchovní 
Kresťanstva držali akúkoľvek cirkevnú autoritu nad skutočnými synmi 
kráľovstva! 

Napriek tomu podľa apoštola Pavla má človek nezákonnosti takú 
autoritu nad bratmi! Na jeho posolstvá sa pozerajú ako 
na „inšpirované výrazy“ a jeho spisy sa vnímajú ako dokumenty s 
rovnakou autoritou ako tie, ktoré napísali samotní apoštolovia, a preto 
apoštol Pavol varoval bratov, aby týmto verbálnym posolstvám a 
listom nevenovali pozornosť, aj keď by sa javili “akoby od 
nás!“ Pretože, ako naznačil Pavol, človek nezákonnosti presvedčivo 
hovorí a píše s autoritou apoštolov a pôsobí v kongregácii, musí 
pochádzať z najvyšších úrovní organizácie. Odpadlíctvo, o ktorom 
Pavol predpovedal, že musí prísť ako prvé, nie je odpadlíctvo 
Kresťanstva, ktoré sa začalo pred storočiami a nakoniec nadobudlo 
podobu súčasného Kresťanstva. Odpadlíctvo, ktoré bezprostredne 



predchádza parúzii, sa koná medzi Kristovými pomazanými 
stúpencami a predsedá mu človek nezákonnosti! 

Vzhľadom na všetko, čo sa doteraz zvažovalo v súvislosti s chybou 
doktríny Strážnej Veže z roku 1914, sa zdá, že Pavlovo inšpirované 
varovanie Tesaloničanom bolo napísané špeciálne pre Jehovových 
svedkov v tomto kritickom okamihu. Ale ak je to pravda, tak čo o 
predpovedanom odpadnutí, ktoré musí prísť nako prvé a odhalenie 
prítomnosti človeka nezákonnosti? Podľa zjavenia apoštola Pavla 
bude Kristovej prítomnosti a jeho konečnému prejavu vo svete 
predchádzať odpadnutie medzi pravými kresťanmi. Koniec koncov, 
odpadnutie má slúžiť ako ukazovateľ blízkosti dňa Jehovu Boha, alebo 
ako to povedal apoštol Pavol, tento veľký deň „nepríde, pokiaľ 
odpadnutie nebude na prvom mieste!“ Podľa vysvetlenia 
Strážnej Veže sa odpadnutie, ktoré predpovedal Pavol, uskutočnilo 
takmer okamžite po založení kresťanstva. A hoci niet pochýb o tom, že 
konglomerácia náboženstiev, ktoré tvoria Kresťanstvo, dnes vznikla v 
tej veľkej apostázii pred mnohými storočiami, Pavlovo varovanie však 
naznačuje, že sa musí objaviť ďalšie odpadnutie! Odpadnutie, ktoré 
nastane bezprostredne pred Kristovou prítomnosťou a veľkým dňom 
Jehovu Boha; odpadnutie vychádzajúce zvnútra samotného 
obnoveného kresťanského chrámu! 

Hebrejské proroctvá v tomto ohľade potvrdzujú Pavlovo zjavenie. 
Najme 32. a 33. kapitola Izaiáša, hoci bola napísaná dlho predtým, ako 
sa Ježiš objavil na zemi, sa týkajú záverov Krista o zhromaždení počas 
jeho uzavretia. Napríklad Izaiáš 32:5.7 predpovedá vládu 
spravodlivého kráľa, keď hovorí: “Hlupáka už nebudú nazývať 
šľachetným ani podliaka vznešeným, lebo hlupák bude 
hovoriť nezmysly a jeho srdce bude vymýšľať zlo, bude šíriť 
odpadlíctvo a hovoriť o Jehovovi klamstvá, hladného nechá 



hladným a smädného smädným. Prostriedky podliaka sú 
zlé, podnecuje k nehanebnému správaniu a klamstvom ničí 
biedneho, aj keď chudobný hovorí pravdu.” 

Je dôležité, že proroctvo Izaiáša naznačuje, že pred príchodom kráľa, 
ktorý “bude vládnuť spravodlivo”, sa nezmyselný považuje za 
veľkorysého a „nenásytný muž“ sa považuje za ušľachtilého. 
Napriek tomu sa hovorí, že „pracuje na odpadlíctve a hovorí 
proti Jehovovi nezmysly“, aby spôsobil, že „smädný človek 
odíde bez toho, aby sa napil“ počas manifestácie Krista! Izaiáš 
tiež naznačuje, že kráľ, ktorý „bude vládnuť za spravodlivosť“, 
nakoniec odsúdi mužov, ktorých si Boží ľud veľmi váži! Pozoruhodné 
je aj to, že „bezzasádový človek“ je v autoritárskej pozícii, pretože 
v Písme sa hovorí, že „dal radu za činy voľného správania“. Tiež 
to, že je schopný poprieť „smädnému“ nápoj, naznačuje, že sa 
považuje za osobu schopnú poskytovať duchovný nápoj. Skutočnosť, 
že „bezzasádový človek“ sa považuje za veľkorysého a vznešeného, 
ale napriek tomu hovorí proti Jehovovi, čo je nepraktické, určite 
potvrdzuje to, čo apoštol Pavol odhalil, pokiaľ ide o zákerný 
vplyv človeka nezákonnosti na bratov. 

Vzhľadom na skutočnosť, že vedenie Strážnej Veže nesporne učí 
podvody týkajúce sa prítomnosti Krista v roku 1914, svedkovia 
Jehovovi ich všeobecne považujú za veľkorysých a vznešených mužov 
a hľadali od nich radu, duchovné jedlo a pitie, „Je to samotná 
Spoločnosť, ktorá je určená na to, aby postihnutých zničila 
nepravdivými výrokmi“. V skutočnosti sa Spoločnosť neustále 
povýšovala na svedkov Jehovových ako pozemský nástroj Boha a 
veľkorysý poskytovateľ úplnej miery duchovného jedla a bola prijatá a 
sáma seba uznáva, že je Verným a Rozvážnym Otrokom, ktorý bol 



vymenovaný nad všetkym majetkom Pána Ježiša Krista! Ako však 
môže Strážna Veža „hovoriť proti Jehovovi, čo je spurné“? 

Ako sa uvádza v predchádzajúcej kapitole, za jeden príklad uvážte 
nezmyselné učenie propagované Strážnou Vežou, že Svedkovia 
Jehovovi teraz žijú v duchovnom raji – to aj napriek mnohým zlám, 
ktoré trápia organizáciu. Tým, že tvrdia, že Jehova už ustanovil 
duchovný raj v Organizácii plnej s obťažovaním detí a mnohými 
ďalšími formami zla a nemorálnosti, tak títo muži nepriamo pripisujú 
zlo v Organizácii Bohu, pretože zjavne nemôže zabrániť alebo sa 
rozhodnúť nedovoliť zlým mužom loviť jeho ľud dokonca aj v 
bezchybnom raji, ktorý údajne poskytoval! Skutočne tí, ktorí tvrdia, že 
v organizácii svedkov Jehovových existuje duchovný raj, hovoria 
naprosto nezmyselne! „Jeho nástroje sú zlé“ v tom zmysle, že 
používa ľudské uvažovanie a iba organizačné vyhlášky na založenie 
nebeského kráľovstva nad tými, ktorí sú pod jeho vplyvom! 

To, že odpadlíci žijú na najvyššej úrovni v rámci zboru až do času, keď 
bude zapálený požiar a zničí ich, je zrejmé aj z 32. kapitoly Izaiáša; 
čkde Boží súd zahŕňa tých, čo sú „ďaleko“, čo sú na okraji 
Organizácie aj tých „ktorí sú blízko”, v Sione – v samom srdci 
Organizácie. To im povedal Jehova: “Počali ste seno, porodíte 
strnisko. Vaše zmýšľanie vás strávi ako oheň. Národy budú 
vypálené ako vápno, budú spálené ohňom ako vyťaté 
tŕnie. Vy, čo ste ďaleko, počúvajte, čo urobím! A vy, čo ste 
blízko, spoznajte moju moc! Hriešnici na Sione sa 
desia, odpadlíci sa trasú: ‚Kto z nás môže bývať pri 
stravujúcom ohni? Kto z nás môže bývať pri 
neuhasiteľných plameňoch?‘” – Izaiáš 33:11-14. Svedkovia 
Jehovovi síce môžu byť slepí voči odpadnutiu tých, ktorých v 
súčasnosti považujú za veľkorysých a vznešených mužov, Jehova však 



nie je slepý. Svoju moc ukáže ohňom 
na „seno“ a „strnisko“ horľavých učení, ktoré si nahromadili tí, 
ktorí tvrdo pracujú na odpadnutí. “Neuhasiteľné plamene” raz a 
navždy očistia Sion – to znamená zhromaždenie Kristovo – 
nezákonných ľudí a ich bezcenné učenia. 

Syn zničenia 

Pavol tiež označoval človeka nezákonnosti za „syna ničenia“. Je 
dôležité, že jediné iné miesto v Písmach, kde sa táto veta používa, je v 
spojení s Judášom Iškariotským. V Jánovi 17:12 Ježiš 
modlil: “Keď som bol s nimi, bdel som nad nimi pre tvoje 
meno, ktoré si mi dal. Chránil som ich a ani jeden z nich nie 
je stratený, okrem syna zničenia, aby sa splnil výrok z 
Písma.” Jedno proroctvo, ktoré sa naplnilo v Judášovi, bolo Žalm 41: 
9, ktoré znejú: “Ešte aj môj blízky priateľ, ktorému som 
dôveroval a ktorý jedol môj chlieb, sa obrátil proti 
mne.” Tiež  Žalm 109:8 hovorí o Judášovi ak o prorockom synovi 
ničenia. Znie: “Dní jeho života nech je málo, jeho úrad 
dozorcu nech prevezme iný.” 

Je zrejmé, že na to, aby sme prezradili dôveru iných, je najprv 
potrebné získať ich dôveru. Rovnako ako pôvodný syn zničenia bol 
dôveryhodný a verný spolupracovník Krista a dozorca spolu s ďalšími 
11 apoštolmi, tak aj podľa vzoru pôvodného syna ničenia musí 
byť človek bezzákonia človek alebo skupina mužov, ktorí sú v 
dôveryhodných pozíciách dohľadu medzi pravými Kristovými 
nasledovníkmi! Rovnako ako Judáš sedel pri tom istom stole a delil sa 
o chlieb z posledného veľkonočného jedla s Ježišom a apoštolmi, musí 
sa človek bezákonnosti podieľať na chlebe a víne spolu s 



pomazanými bratmi pri každoročnej Pamätnej Kristovej večeri. 
Moderný syn ničenia stojí v dôveryhodnej pozícii a je pripravený 
konať zradne a nakoniec sa stane očitým zradcom celého Kristovho 
zhromaždenia počas hodiny autority temnoty. 

Je zaujímavé, že niektoré aspekty 109. žalmu sa nesplnili v Judášovi; 
ako napríklad 16. verš, ktorý hovorí: “prenasledoval utláčaného, 
chudobného a zlomeného človeka a chcel ho usmrtiť.” Žalmy 
môžu dobre opísať konečný výsledok deštruktívnej 
prítomnosti človeka bezákonnosti! Počas vypuknutia obdobia 
problémov, ktoré sú pred nami, sa nepochybne rozšíri zmätok a 
odrádzanie. Žalm 10: 9-10 hovorí o chorých a odrádzajúcich od toho, 
kto sa stane obeťou koristi. Žalm znie: “Číha vo svojej skrýši ako 
lev v brlohu, čaká, aby chytil bezmocného. Zmocňuje sa ho 
a zaťahuje svoju sieť. Jeho zdrvená obeť klesá k 
zemi, nešťastníci končia v jeho pazúroch.” Kresťanskí 
spisovatelia predpovedali, že animalistickí muži by v posledných 
dňoch prenikli do Kristovho stáda. Júda ich prirovnal k ponoreným 
skalám pod vodou, ktoré sú potenciálnymi kameňmi úrazu pre 
neopatrných kresťanov! 

Rovnako ako apoštolovia nevideli Judášovo vychýlenie – dokonca ani 
potom, keď mu Kristus dal počas veľkonočného jedla identifikačný 
kúsok – je možné, že ten, ktorý sa vo svojej tajnosti skrýva ako lev v 
brlohu, sa môže dobre vzťahovať na človeka bezákonnosti ktorý až 
do tohto bodu zostal ukrytý ako nočný dravec v rámci 
Organizácie. Bod, v ktorom sa jeho sieť pritiahne k Jehovovi nič 
netušiacími, bude počas parousie; keď predpovedaná narastajúca 
apostázia a bezprávie v organizácii spôsobí ochladenie lásky väčšieho 
počtu svedkov. Ak nepôjdu veci, ako očakávajú Jehovovi svedkovia, 
nepochybne mnoho z nich bude sklesnutých a stratia vieru! V 109. 



žalme, 20. verš, sa o Kristových zradcoch hovorí v množnom čísle, ako 
tí, ktorí odporujú Kristovi a hovoria proti nemu zle. 29. verš takisto 
vydáva Jehovovu kliatbu proti tým, ktorí odporujú Kristovi. Hebrejské 
slovo pre odporcu alebo odporcu je „satan“. Satanovo meno teda 
doslova znamená odporca alebo protivník! Tento výraz sa spája aj 
s človekom bezákonnosti kde o ňom Pavol povedal: „Je to 
protivník.“ Inými slovami, človek bezákonnosti je protivník – 
Satan. 

Náradie neužitočného pastiera 

Ďalšie proroctvo, ktoré sa naplnilo v Judsku, bolo Zachariáš 11: 12-13. 
Na tomto mieste bolo predpovedané, že mzda neužitočného pastiera 
Jehovovho bude 30 kusov striebra, ktoré sa má hodiť do chrámovej 
pokladnice. Matúš 27: 3-5 zaznamenáva skutočné naplnenie tohto 
proroctva. Znie: “Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, 
začalo ho trápiť svedomie. Vrátil 30 strieborných hlavným 
kňazom a starším a povedal: „Zhrešil som, lebo som zradil 
nevinnú krv.“ Oni povedali: „Čo je nás do toho? To je tvoja 
vec!“ A tak odhodil strieborné peniaze v chráme, odišiel a 
obesil sa!” 

Boh usporiadal proroctvá takým spôsobom, že niektoré drobné 
aspekty sa odohrali dlho pred tým, ako sa spĺnia oveľa väčšie detaily! 
Staré proroctvá teda iba poskytujú ďalší model toho, čo má 
nasledovať. Tak, ako bol Ježiš zradený pri ukončení svojho troi a 
polročného pôsobenia, pozemská služba tých, ktorí tvoria Kristovo 
telo, sa uzavrie ľsťou zradcov! Aj keď Zachariáš predpovedal, že pastier 
bude zasiahnutý tak, aby boli roztrúsené ovce, je to tak, že 11. kapitola 
Zachariáša prechádza oveľa podrobnejšie, akoby sa dalo jednoducho 



použiť na stádo prvého storočia. Napríklad Zachariáš 11: 4 znie: “Toto 
hovorí Jehova, môj Boh: ‚Pas ovce určené na zabitie. Tí, 
ktorí ich kupujú, ich beztrestne zabíjajú. A tí, ktorí ich 
predávajú, hovoria: „Nech je chválený Jehova, lebo budem 
bohatý.“ Ich pastieri nemajú s nimi zľutovanie.‘” 

Rovnako ako Judáš zradil Syna človeka bozkom za 30 kusov striebra, 
zlí pastieri, ktorí zradia ovce pre svoje vlastné obohatenie, tiež 
pokrytecky požehnali Jehovu Boha! To naznačuje, že vystupujú ako 
kresťanskí starší, aby získali autoritu nad dôveryhodnými ovcami. Zlí 
pastieri, ktorí predávajú ovce na porážku, zrejme tvoria 
zloženého človeka bezákonnosti! Aby sa človek 
bezákonnosti „posadil do chrámu Božieho“, je nevyhnutné, aby 
mu Jehova dovolil, aby mu na krátky čas úplne umožnil úplnú 
kontrolu nad jeho organizáciou. Zdá sa, že to predpovedá Zachariáš 11: 
15-16, kde sa hovorí: “Jehova mi povedal: „Teraz si vezmi 
náradie neužitočného pastiera. Lebo nechám krajinu 
v rukách pastiera, ktorý sa nebude starať o hynúce ovce,
+ nebude hľadať mladé, ktoré sa stratili, ošetrovať 
zranené ani kŕmiť zdravé. Bude jesť mäso tučných oviec 
a strhávať im kopytá.” 

Kto môžu byť „kupujúci“, ktorým nepotrebný pastier predáva 
Jehovove ovce? Zachariáš 11: 6 odpovedá: “Ani ja už nebudem mať 
zľutovanie s obyvateľmi tejto krajiny,‘ vyhlasuje Jehova. 
‚Vydám každého do rúk jeho blížneho a do rúk jeho kráľa. 
Rozdrvia krajinu a ja ich nevyslobodím z ich rúk.‘“  Tento 
verš naznačuje, že súd nad Božím zhromaždení sa koná v súvislosti s 
časom utrpenia celého ľudstva. Zachariáš 11: 6 je v harmónii s 
mnohými inými proroctvami, ktoré neodhalili nič iné ako globálny 
bratovražedný holokaust ako posledný súd sveta! 

https://wol.jw.org/sk/wol/dx/r38/lp-v/1001061142/23160
https://wol.jw.org/sk/wol/bc/r38/lp-v/1001061142/198


Vplyv klamlivej moci 

Keď sa vrátime k Pavlovmu proroctvu, 2 Tesalonickým 2: 9-12 
predpovedá, do akej miery Boh umožňuje Satanovi 
vymýšľať „operáciu omylu“. Apoštol napísal: “Ale prítomnosť 
človeka nezákonnosti bude dielom Satana, ktorý mu dá 
moc vykonávať mocné skutky, falošné znamenia 
a zázraky a všemožnými podvodmi klamať tých, ktorých 
čaká zničenie, pretože neprijali a nezamilovali si pravdu, 
ktorá by im priniesla záchranu. Preto Boh pripúšťa, aby 
pod vplyvom klamlivej moci uverili lži a aby boli odsúdení 
všetci, čo neuverili pravde, ale tešili sa zo zla.”  

Písmo naznačuje, že ak má byť človek zachránený pred nepriaznivým 
rozsudkom, musí preukázať „lásku k pravde“. Je však iba rozumné, 
že ak chce niekto milovať pravdu, musí najprv poznať pravdu. 
Svedkovia Jehovovi poznajú pravdu. Aspoň Jehovovi svedkovia dostali 
pevný doktrinálny základ, ktorý každému umožňuje rozvíjať pravú 
vieru v Jehovu Boha a Ježiša Krista. Takže „operácia lži“, ktorú Boh 
umožňuje „ísť k nim“, musí vyjsť medzi ľudí spojených s duchovným 
chrámom Božím. A keďže verš hovorí: „aby mohli byť súdení“, je 
zrejmé, že to súvisí s budúcim súdom Božieho domu. V kontexte 
teda „tí, ktorí veria v lož“, sú tí, ktorí sú pod vplyvom učenia, ktoré 
vychádza z človeka bezákonnosti týkajúceho sa falošnej parúzie. 
Ako varoval apoštol, na tento účel diabol “vykonáva mocné skutky, 
falošné znamenia a zázraky”! A za akým účelom? Opäť, s cieľom 
oklamať Kristových nasledovníkov, aby verili, že parousia už začala, a 
dať vieru človeku bezákonnosti ako uctievanému zdroju 
ezoterického poznania! 



Ako už bolo povedané, skutočnosť, že Pavol povzbudzoval pravých 
kresťanov, aby sa rýchlo nevzdávali svojej viery a rozumu, je dôkazom 
toho, že mocné diela Diabla, klamlivé znaky a predchodcovia majú 
podvádzať pomazaných kresťanov. Koniec koncov, keďže celý svet už 
leží v Satanovej moci, ťažko by bolo potrebné, aby podvodník vytvoril 
mocné klamlivé diela a predzvesť, aby ešte viac oklamal podvodníkov, 
pravda? Nie. Satan už „uvádza do omylu celú obývanú 
zem“. „Operácia Satana“ je konkrétne určená na to, aby podviedla 
tých, ktorí patria k Jehovovi. Čo presne teda znamená „operácia 
Satana“? 

Zoberme si nasledujúcu otázku: Malo by sa považovať za nejakú 
zvláštnu udalosť pre Satana Diabla, ktorý sa ukázal byť viac ako 
schopný dokázať sa v dávnych dobách prenasledovať uprostred 
Jehovových ľudí pomocou rôznych machinácií, najskôr implantovať 
predstavu v mysliach pôvodných pomazaných biblických študentov o 
tom, že rok 1914 je rokom určeným v proroctve, a potom – 
prostredníctvom „každého mocného diela“ – zorganizovať 
vypuknutie prvej svetovej vojny, aby sa kryla so zavádzajúcimi 
očakávaniami prehnane očakávaného Študenti Biblie? 

Hoci medzi európskymi mocnosťami existovali po desaťročia 
nebezpečné politické a hospodárske súperenia, ktoré viedli k 
vypuknutiu vojny, vzhľadom na to, že požiar bol zapálený jediným 
výstrelom atentátnikovej pištole v auguste 1914, ukazuje relatívnu 
ľahkosť, s akou démonickí vládcovia mohli dosiahnuť takúto vec v 
presnom okamihu. A hoci ľudstvo bolo v dejinách pravidelne 
postihnuté morom a pandémiami, nikto by nemal naivne 
predpokladať, že je mimo rámec Diablovho temperamentu alebo 
schopnosti vykúzliť a rozšíriť odpornú nákazu, ako je španielska 
chrípka a zosúladť ju s vypuknutím Veľkej vojny! A tým sa vytvára 



ilúzia, že sa uvoľnili jazdci Apokalypsy. V dôsledku toho boli biblickí 
študenti rýchlo vytrhnutí zo svojich rozumných dôvodov a vzrušení 
svojimi očakávaniami. 

Súdne procesy a prenasledovania, ktoré potom trápili ústredie 
Strážnej Veže, najmä neoprávnené uväznenie JF Rutherforda a 
spoločnosti a ich následné prepustenie z „babylónskeho zajatia“, 
slúžili ako „klamlivé znaky a predpovede“!  A oklamali 
vodcovstvo Strážnej Veže, aby teraz dôkladne presvedčili Jehovových 
svedkov, že Babylon Veľký už padol! A že hrsť medzinárodných 
biblických študentov, ktorí vtedy slúžili v ústredí Strážnej Veže a ktorá 
sa pokúsila zmocniť sa kontroly nad Spoločnosťou Strážnej Veže, ktorí 
boli následne prepustení z Betelu a následne viedli niekoľko 
nespokojných členov k odchodu z organizácie, Trasa Spoločnosti 
Strážnej Veže trvala dokonca približne tri a pol roka – od roku 1916 do 
roku 1919 – napodobňuje čas, časy a pol času (1 260 dní) určené v 
inšpirovanom proroctve. Ako diabolsky múdre! Zriadenie Ligy 
národov v roku 1919, ktorú potom niekoľko prominentných 
duchovných privítalo ako „politické vyjadrenie Božieho 
kráľovstva“, sa zdalo, že naplní aj proroctvo – ďalšie 
lživé „klamlivé znamenie“. 

Neskôr v 20. rokoch sponzorovala Strážna Veža sériu výročných 
dohovorov a boli vydané rôzne uznesenia a vyhlásenia o božskom súde 
proti Satanovmu svetu. Aj keď na samotné vyhlásenia už dávno 
zabudli, najmä tí, proti ktorým boli pôvodne vydaní, tieto konvencie 
vyhlášky naďalej slúžia ako dôveryhodné „klamlivé znaky a 
predzvesť“; presvedčiť vzrušujúcich kresťanov, že vtedy zneli 
zemetrasiace trúby Apokalypsy. S nástupom nacizmu, holokaustu a 
druhej svetovej vojny sa Jehovovi svedkovia stali objektom 
začarovaného prenasledovania. Toto bolo prezentované ako 



presvedčivé znamenie, že Satan a démoni boli vyhodení z neba a 
zostúpení na zem, kde potom spustili „záplavu“ prenasledovania 
proti tým, ktorí sú svedkami kráľovstva. 

Počas druhej svetovej vojny sa zdalo, že Strážna Veža tajne 
zvestuje „vzkriesenie“ vtedy zaniknutej Ligy národov vo forme 
Organizácie Spojených národov. Strážna Veža to dodnes používa ako 
príklad svojej predpokladanej schopnosti interpretovať proroctvo! Ale 
pretože podľa Zjavenia, oživenie obrazu šelmy z priepasti iniciuje 
rozsudok pre všetky národy sveta, je mimo realitu, že formácia Ligy 
národov alebo OSN by mohla byť splnenie proroctva Zjavenia. 
Namiesto zriadenia OSN, ktoré by plnilo proroctvo, by sa 
predpokladané prorocké „náhľady“ Strážnej veže mali považovať 
za „nespravodlivý podvod“. 

Nič z toho nemá naznačovať, že spoločnosť Strážna Veža neslúži tiež 
Jehovovým zámerom. Naopak, samotná skutočnosť, že organizácia 
nesie meno Jehova a svedčí o Kristovi a nebeskom kráľovstve 
spôsobom, ktorý je pre kresťanstvo nemožné, robí z organizácie 
Strážna Veža najvyššiu prioritu pre podvracanie nepriateľskými 
agentami. A nezabúdať na to, že je v súlade s Božím zámerom umožniť, 
aby „operácia omylu“ kontrolovala kresťanské zhromaždenie, až 
kým Kristus nepríde so svojou anjelskou armádou, aby zničil všetkých 
nezákonných v jeho kráľovstve! 

Oklamať podľa možnosti aj vyvolených 

Pavlove varovania svojim bratom, pokiaľ ide o mocné diela, klamlivé 
znaky a zázraky, ktoré vznikli ako „satanova operácia“, iba 
podčiarkujú varovanie samotného Pána Ježiša, keď povedal: “A ak 



vám niekto povie: ‚Pozrite, tu je Kristus!‘ alebo ‚Tam je!‘, 
neverte tomu. Lebo sa objavia falošní Kristovia a falošní 
proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby 
oklamali aj vyvolených, ak to bude možné. Vopred vás pred 
tým varujem. Preto ak vám ľudia povedia: ‚Pozrite, je na 
pustatine!‘, nechoďte tam. Alebo keď povedia: ‚Je vnútri 
v dome!‘, neverte tomu.” – Matúš 24:23-26. Nie je prehnané 
tvrdiť, že najdôležitejšou črtou podrobného znaku Kristovej 
prítomnosti sú opakované varovania vyvoleným, aby sa nenechali 
oklamať mnohými falošnými prorokmi a falošnými Kristami 
(pomazanými), o ktorých Ježiš povedal, že povstanú a 
preukážu „veľké príznaky a zázraky.“ 

Aj keď sa tu uvádza prípad, že klamstvo satanskéhej parousie je už v 
prevádzke, treba poznamenať, že Pánovo varovanie sa týka ešte 
väčšieho klamstva, ku ktorému dôjde počas skutočnej parousie. 
Skutočnosť, že Ježiš povedal, že „veľké znamenia a 
zázraky“ sprevádzajúce vzhľad falošných Kristov a falošných 
prorokov, by bola tak klamlivé, že bude existovať potenciál klamať aj 
vyvolených, je triezvým varovaním pre všetkých, ktorí očakávajú 
Kristovo návrat. Je však varovaním, že až do dnešnej chvíle je to 
stratené svedkom Jehovovým, ktorí boli zvedení k tomu, aby si 
predstavovali, že spoločnosť je ich neochvejným duchovným vodcom 
vo všetkých veciach. 

Názor na odzbrojenie, že duchovenstvo je nejakým spôsobom 
zloženým človekom nezákonnosti, možno bezpochyby pripísať aj 
ľstivému vplyvu diabla na Organizáciu. Je zrejmé, že vyvolení nie sú v 
nebezpečenstve, že ich kňaz podvedie – nie teraz, ani v 
predstaviteľnom budúcom scenári. Prakticky všetci vyvolení Jehovovi 
svedkovia sú pod vplyvom organizačných kruhov spojených so 



Strážnou Vežou. Nezdôrazňuje táto skutočnosť výrazne Ježišove 
slová – „Pozri! Varoval som ťa“? 

Aj keď sú Jehovovi svedkovia vystrašení zo strany, ktorú spoločnosť 
Strážna Veža považuje za odpadlíkov a odporcov pravdy, oveľa väčšie 
duchovné nebezpečenstvo, ktoré predstavujú nepovšimnutí odpadlíci 
vo vedení organizácie, zostáva neobjasnené. Ako v prípade 
presl’vaných apoštolov, ktorí sa napodobňovaním svojho satanského 
majstra úspešne premenili na popredných ministrov spravodlivosti 
medzi kresťanským zhromaždením v Korinte, zdá sa, že šikovný 
Diabol sa opäť majstrovsky zmenil na osvieteného anjela v najvyšších 
kruhoch vedenia svedkov Jehovových. Koniec koncov, čo by mohlo byť 
klamlivejšie ako navrhnúť schému presvedčenia samotných 
Jehovových synov a dcér, že Ježiš už prišiel a dal vernému otrokovi 
jeho bezvýhradné schválenie! 

Keď hovoríme skrze proroctvo Izaiáša v čase odhalenia jeho súdov, 
Jehova Boh pripomína tým, ktorých nazýva „mojimi 
svedkami“ jeho vernosť voči nim „keď medzi vami nebol nijaký 
cudzí boh“. „Podivným bohom“ medzi „mojimi 
svedkami“ nemôže byť nikto iný ako Diabol a jeho krutý človek 
bezzákonnosti, ktorý, ako predpovedal apoštol Pavol, bude sedieť v 
duchovnom chráme Jehovovom a verejne sa prejaví ako boh. Zatiaľ 
čo „podivný boh“ na jednej strane klamlivo presvedčil Jehovových 
svedkov, aby verili, že Diabol nemá vplyv na „Jehovovu viditeľnú 
organizáciu“, zatiaľ čo klamár vykonáva mocné znamenia, aby 
akreditoval svoj inštitucionálny idol pre účel podvádzania Jehovových 
svedkov k prijatiu a propagácii falošnej parousie; parousia vyrobená 
Otcom klamstva – samotným Diablom! Čo iné ako nepríjemný vplyv 
Satana môže vysvetliť pretrvávanie silného klamstva parousie, ktoré 
neúnavne oklamalo svedkov Jehovových do tejto chvíle? 



Napriek tomu, ako už bolo povedané, je síce jasné, že Satanov najväčší 
podvod sa ešte len uvedie do prevádzky počas skutočného záveru. V 
tomto kritickom okamihu budú falošní Kristovia a falošní proroci 
presvedčivo tvrdiť, že Kristus je v „pustatine“ alebo 
vo „vnútorných komnatách“. („Vnútorné komory“ sa môžu 
ukázať ako vnútorné svätyne samotnej Spoločnosti, keď človek 
bezákonnosti sa vyhlasuje za boha.) Fáza je teraz nastavená, keď sa 
láska každého k pravde stane najťažšou skúškou, keď príde čas, aby sa 
oslobodil od falšovanej parousie Strážnej Veže, počas ktorej musí byť 
bezpochyby bezprostredne začatie skutočnej prítomnosti Ježiša Krista! 

Pretože Písma naznačujú, že schéma podporovaná Diablom 
na vytvorenie falošnej parouzie bezprostredne predchádza 
manifestácii Krista, čo znamená, že vývoj predpovedaného 
odpadlíctva, ktorá je na prvom mieste, musí tiež sprevádzať 
falošnú parouziu. Aké dôkazy o odpadlíkoch existujú medzi 
svedkami Jehovovými? Jedným z aspektov 
predpovedaného odpadnutia je duchovne cudzoložné 
spojenie Strážnej Veže s OSN. V nasledujúcej kapitole sú 
uvedené nezmyselné podrobnosti o ich nemorálnosti! 



11 – Zvláštní spoločníci! 



„Staré príslovie hovorí: ‘Politika robí podivných 

spojencov’… Ale keď niečo ohrozuje ich spôsob pôsobenia … 

spoja svoje sily s bývalými súpermi alebo dokonca s 

nepriateľmi a ohavne spolupracujú.“ – Strážna veža z 15. 

marca 1967 – 

Je to pravda – politika robí čudných spojencov. Ale náboženstvo a 
politika sú ešte horšími spojencami. Nikde to nie je zrejmejšie ako 
v absurdnom politickom partnerstve medzi profesionálne „politicky 
neutrálnou“ Strážnou Vežou a domnelým „ohavným“ – OSN! Je 
to neuveriteľné, aj keď mnohí z Jehovových svedkov sú informovaní o 
tejto záležitosti, jednoducho odmietajú veriť, že Strážna Veža mohla 
niekedy urobiť takúto kompromisnú alianciu. Ale urobilo to! 
Nasledujú fakty o podivnej záležitosti. 

8. októbra 2001 Stephen Bates, korešpondent pre náboženské 
záležitosti novín The Guardian v Londýne, pôvodne prelomil príbeh 
odhaľujúci spoločnosť Strážna Veža, Biblická a traktátna Spoločnosť, 
ktorá bola zaregistrovaná na Ministerstve zahraničných vecí OSN ako 
oficiálne uznaná mimovládna organizácia. Neznámym miliónom 
svedkom Jehovovým sa ukázalo, že Strážna Veža bola takmer desať 
rokov tajne pridružená k OSN! 

Strážna Veža bezpochyby predvídala vlnu kritiky v súvislosti s vlnou 
tsunami a možno aj oficiálne vyšetrovanie OSN, rýchlo požiadala o 
ukončenie pridruženia mimovládnych organizácií k DPI. Krátko nato 
Paul Gillies, hovorca Strážnej veže v Londýne, vydal vyhlásenie v 
časopise The Guardian tvrdiac, že bolo potrebné zaregistrovať túto 

http://www.guardian.co.uk/uk/2001/oct/15/religion.unitednations


organizáciu ako mimovládnu organizáciu, aby mali výskumní 
pracovníci Betelu prístup do knižnice Dag Hammarskjöld v ústredí 
OSN v New Yorku, a to bolo všetko. Avšak po očakávanej záplave 
telefonátov svedkov Jehovových z celého sveta – mnohí z nich si 
prečítali tento príbeh na internete – o niekoľko týždňov neskôr vydala 
Správna Rada podrobnejšie „vysvetlenie“, aby uspokojila cestovných 
služobníkov Strážnej Veže. Oficiálny pobočkový list naznačoval, že 
vzťah MVO Strážnej veže nebol vôbec tajný. V úvodnej vete Strážna 
Veža uvádza: „Z dôvodu zverejnených obvinení oponentov, že máme 
tajné väzby na OSN, sa niekoľko pobočiek pýtalo na túto záležitosť a 
my sme odpovedali.“ (kliknite sem pre dokument WT . Kliknutím na 
ňu zväčšíte lightbox) 

Vzhľadom na skutočnosť, že Strážna Veža nikdy nezverejnila svoje 
spojenie ako mimovládna organizácia s OSN v žiadnej zo svojich 
publikácií, predtým, ako to publikoval The Guardian, žiadny zo 
svedkov Jehovových na svete nevedel o vzťahu! Ani početné dozorné 
úrady Strážnej Veže neboli informované o tejto záležitosti. Je preto 
určite nevhodné, aby Riadiaci Orgán kauzálne zamietol túto záležitosť 
ako obyčajné „obvinenia oponentov, že sme tajne spojení s 
OSN“. Až do dnešného dňa veľká väčšina svedkov 
Jehovových stále nevie o tejto záležitosti! Na rozdiel od ich starostlivo 
vypracovanej tlačovej správy bolo spojenie Strážnej Veže s 
Organizáciou Spojených národov tajné a v mnohých ohľadoch stále je 
utajené! 

Bolo potrebné registrovať sa ako NGO 

List adresovaný pobočkám opakuje pôvodné tvrdenie Strážnej Veže, že 
sa snažili o členstvo ako mimovládna organizácia výlučne s cieľom 

http://jehovah-is-king.com/united-nations-2001/


získať prístup do knižnice Spojených národov. Riadiaci Orgán 
konkrétne uviedol: „Našim cieľom pri registrácii na 
Ministerstve informácií ako mimovládna organizácia 
(MVO) v roku 1991 bolo sprístupnenie výskumných 
materiálov o zdravotných, ekologických a sociálnych 
problémoch, ktoré sú k dispozícii v zariadeniach knižnice 
OSN. Knižnicu sme používali mnoho rokov pred rokom 
1991, ale v tomto roku bolo potrebné sa zaregistrovať ako 
mimovládna organizácia, aby sme k nej mali nepretržitý 
prístup.“ 

Betel iste vo veľkej miere využíva knižnicu OSN. Strážna Veža a 
Prebuďte sa! časopisy sú plné stoviek štatistík a faktov získaných z 
desiatok agentúr a úradníkov OSN. (pozri PDF nižšie) Existuje tiež 
veľa publikovaných fotografií v časopisoch, ktoré sú akreditované v 
archívoch OSN/DPI. Nie je pochýb o tom, že Strážna Veža používala 
archívy OSN už mnoho rokov, ako sa uvádza. Po vyšetrovaní sa však 
ukázalo, že vstup do knižnice Organizácie Spojených národov nebol 
vôbec obmedzený na mimovládne organizácie, ako tvrdí Strážna Veža 
– aspoň nie skôr ako 11. septembra 2001! 

Na základe priamej e-mailovej odpovede vedúceho knižničného úradu 
v knižnici Dag Hammarskjölda boli dočasne udelené dočasné 
kvalifikované vedecké a výskumné prístupy bez toho, aby boli 
zástupcami organizácie so štatútom pridruženého MVO. Až nedávno, v 
dôsledku zvýšenej bezpečnosti po teroristických útokoch z 11. 
septembra v New Yorku, OSN znemožnila prístup k zariadeniu 
všetkým úradníkom okrem úradníkov OSN – výnimkou sú zástupcovia 
mimovládnych organizácií. Strážna Veža bola, samozrejme, 
pridružená k OSN ako mimovládna organizácia už dávno pred 9 – 11 a 
odčlenila sa až o mesiac neskôr po 11. septembri 2001! 



Okrem toho, že knižnica Dag Hammarskjöld sa neobmedzovala len na 
MVO, existuje mnoho ďalších spôsobov, ako môžu jednotlivci a 
organizácie zhromažďovať informácie z OSN. Jedným zo spôsobov je 
poskytnutie viac ako 400 depozitných knižníc sponzorovaných OSN po 
celom svete. Depozitné knižnice sú zvyčajne univerzitné knižnice s 
malou časťou venovanou archivácii materiálov OSN. OSN okrem 
depozitných knižníc udržuje po celom svete aj sieť informačných 
centier (UNIC); tieto slúžia ako pobočky pre DPI. Ich účelom je 
sprístupniť informácie novinárom a výskumníkom, ktorí nemajú 
prístup k knižnici Dag Hammarskjöld. Nielen to, ale v posledných 
rokoch OSN sprístupnila obrovské množstvo dokumentov online. K 
dispozícii je tiež veľa publikácií OSN, ktoré je možné zakúpiť. 
Tvrdenie, že v roku 1991 bolo potrebné sa zaregistrovať ako 
mimovládna organizácia, nie je preukázateľne pravdivé! V liste 
riadiaceho orgánu adresovanom pobočkám sa uvádza: 

„Registračné dokumenty predložené OSN, ktoré máme v 
evidencii, neobsahujú žiadne vyhlásenia, ktoré by boli v 
rozpore s našimi kresťanskými presvedčeniami.“ 

Vedúci pobočiek boli presvedčení, že stať sa pridruženou 
mimovládnou organizáciou je jednoducho záležitosťou vyplnenia 
niekoľkých registračných dokumentov a žeby nič nemalo byť proti 
tomu, aby to bolo pre kresťanské svedomie Jehovových svedkov 
nevhodné. Stať sa schválenou mimovládnou organizáciou je však 
omnoho viac, než len podpísanie niekoľkých registračných formulárov. 
Tento spisovateľ priamo kontaktoval DPI e-mailom a tento úrad ho 
informoval, že v roku 1992 (rok, keď bola Strážna Veža prijatá ako 
mimovládna organizácia), bolo štandardným postupom, keď DPI 
zasielalo novým členom brožúru a uvítací list, v 

https://library.un.org/


ktorom presne uvádzali , čo sa očakáva od mimovládnych organizácií. 
V liste sa okrem iného uvádza: 

„Hlavným účelom pridruženia mimovládnych organizácií k 
Ministerstvu informácií Spojených národov je redistribúcia 
informácií s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o 
zásadách, činnostiach a úspechoch Organizácie Spojených 
národov a jej agentúr. Preto je dôležité, aby ste nás 
informovali o informačnom programe vašej organizácie, 
ktorý sa týka OSN, vrátane zasielania otázok týkajúcich sa 
vašich relevantných publikácií. Prikladáme brožúru 
„Organizácia Spojených národov a mimovládne 
organizácie“, ktorá vám poskytne niekoľko informácií o 
vzťahoch s mimovládnymi organizáciami.“ 

V rozpore so Strážnou Vežou nevhodným popretím, poskytnuté 
informácie, ktoré im DPI v skutočnosti dala jasne robí, že je 
vyhlásenie “v rozpore s našimi kresťanskými 
učeniami”! Očakáva sa od svedkov Jehovových, že sa domnievajú, že 
právne oddelenie Strážnej Veže tieto dokumenty vôbec nepreskúmalo, 
alebo že dvaja povinní podpisovatelia žiadosti o registráciu zaväzovali 
celú organizáciu k politickému spojenectvu s OSN bez toho, aby sa 
zvážili alebo prediskutovali všetky dôsledky? 

Ešte viac znepokojujúce je, že Strážna Veža informuje, že Organizácia 
Spojených národov zmenila kritériá pridruženia a jazyk žiadosti bez 
ich vedomia po tom, čo sa Strážna Veža pôvodne uchádzala o účasť v 
MVO; takže registračné dokumenty, ktoré mali v spise, neboli 
aktuálne. V odvetvovom liste sa uvádza: 



„Kritériá pre združenie mimovládnych organizácií – aspoň 
v ich najnovšej verzii – stále obsahujú podmienky, ktorý si 
nemôžeme dovoliť. Keď sme si to uvedomili, okamžite sme 
svoju registráciu stiahli. Sme vďační, že sme na túto 
záležitosť boli upozornení.“ 

Toto tvrdenie sa tiež javí ako nepravdivé. Ak nie, nechajte Strážnu 
Vežu vyhotoviť originálne dokumenty, ktoré majú v spise a ktoré 
neobsahujú jazyk, ktorý je v rozpore s vierou svedkov Jehovových. 
Podľa ministerstva verejných informácií, kritériom pre MVO, ktorá 
bola pôvodne založená v roku 1968 pod názvom “Kedy DPI Vzťahy 
s mimovládnymi organizáciami začať?” sa uvádza: 

„V roku 1968 vyzvala Hospodárska a sociálna rada 
(ECOSOC) uznesením 1297 (XLIV) z 27. mája DPI, aby 
združila mimovládne organizácie, berúc do úvahy list a 
duch svojho uznesenia 1296 (XLIV) z 23. mája 1968, kde 
uviedla, že mimovládna organizácia…sa zaväzuje 
podporovať prácu OSN a propagovať informácie o jej 
zásadách a činnostiach v súlade so svojimi vlastnými 
cieľmi a cieľmi a povahou a rozsahom svojich právomocí a 
činností“. 

Strážna Veža sa snaží vyvolať dojem, že iba „najnovšia verzia 
kritérií pridruženia mimovládnych organizácií“ OSN je 
nevhodná. Fakty však ukazujú inak. Pre organizáciu, ktorá sa zdanlivo 
zameriavala na všetky výpovede OSN v posledných rokoch, je 
jednoducho neuveriteľné, že nevie o základných vzťahoch medzi MVO 
a DPI! 

http://www.un.org/dpi/ngosection/criteria.asp


Strážna Veža tiež zanedbáva detail, že každá mimovládna organizácia 
si musí zvoliť aspoň jednu kategóriu mimovládnych organizácií, s 
ktorou sa chce združiť, a od mimovládnych organizácií sa tiež 
vyžaduje, aby pravidelne aktualizovali svoju žiadosť o mimovládnu 
organizáciu a uviedli svoju konkrétnu oblasť záujmu. V roku 1997 
Strážna Veža zmenila rozsah svojho záujmu v OSN tak, aby zahŕňal 
otázky ľudských práv. Aký to má význam? To naznačuje, že Betel 
vedel, že ich pridruženie k DPI znamenalo, že OSN a mnoho ďalších 
mimovládnych organizácií by uznalo Strážnu Vežu a jej záujem o 
podporu konkrétnych otázok súvisiacich s OSN. Fakty ukazujú, že 
Strážna Veža urobila presne to! 

To rozširuje dôveryhodnosť nad limit, pretože sa domnievajú, že 
kľúčoví úradníci Strážnej Veže nevinne zaregistrovali organizáciu v 
OSN ako mimovládna organizácia, ktorá si neuvedomila, že to bolo 
porušením ich politickej neutrality. Strážna Veža považuje za 
odpadlíctvo, ak by sa ktorýkoľvek z Jehovových svedkov pripojil k 
YMCA (Kresťanské združenie mladých mužov), aby jednoducho využil 
cvičebné zariadenia. Takto bola odpoveď na otázku od čitateľov v čísle 
1. januára 1979, ktorá sa týka Strážnej Veže a členstva v YMCA: 

„Pri vstupe do YMCA ako člen osoba prijíma alebo schvaľuje 
všeobecné ciele a princípy organizácie. Neplatí jednoducho 
za niečo, čo dostáva, napríklad pri nákupe vecí, ktoré sa 
predávajú verejnosti v obchode. Jeho členstvo nie je iba 
vstupným preukazom, ako keď si človek kupuje vstupenky 
do divadla. Členstvo znamená, že človek sa stal 
neoddeliteľnou súčasťou tejto organizácie založenej s 
určitými náboženskými cieľmi vrátane podpory vzájomného 
vyznávania. Preto ak by sa jeden z Jehovových svedkov stal 



členom takéhoto takzvaného „kresťanského“ združenia, by 
to predstavovalo odpadlíctvo!“ 

Ak sa stať členom YMCA znamená, že člen „prijíma alebo 
schvaľuje všeobecné ciele a princípy organizácie“, ako to 
uvádza Strážna Veža, a ich „členstvo znamená, že človek sa stal 
neoddeliteľnou súčasťou tejto organizácie“ nemala by sa 
Strážna Veža držať rovnako prísneho štandardu, pokiaľ ide o to, aby sa 
stala politickým partnerom Organizácie Spojených národov – aj keby 
to bolo údajne iba za účelom využitia ich knižničných zariadení? 

Strážna Veža na jednej strane trvá na tom, že členstvo jednotlivca v 
YMCA nie je iba vstupným preukazom, ale predstavuje všeobecné 
prijatie a potvrdenie náboženských zásad tejto organizácie. Pokiaľ 
však ide o samotnú Strážnu Vežu, Betel neodmieta členstvo v OSN/
DPI, pretože to nie je nič iné ako získanie preukazu! Zapojila sa však 
Strážna Veža do politického partnerstva s OSN? Na zodpovedanie tejto 
otázky je potrebné zistiť, čo je MVO. Čo presne vlastne je mimovládna 
organizácia? 

NGO sa stali partnermi DPI od roku 1947 

Vo svete sú doslova desiatky tisíc mimovládnych organizácií. Väčšina z 
nich však nemá štatút MVO v OSN. Niektoré mimovládne organizácie 
sú veľmi vplyvné – tešia sa tomu, čo sa nazýva „poradný štatút“ s 
najvyššou úrovňou Organizácie Spojených národov. Ďalšia kategória 
mimovládnych organizácií je menej vplyvná – dostanú to, čo sa 
nazýva „pridružené postavenie“ s ministerstvom informácií pre 
verejnosť OSN. S DPI je spojených len asi 1400 mimovládnych 
organizácií. Podľa vlastnej definície OSN, mimovládna organizácia 



spojená s DPI je ne – vládna organizácia, ktorá pracuje v partnerstves 
s OSN. Ako príklad možno uviesť, že na stránke OSN DPI-NGO 
vtedajší generálny tajomník OSN Kofi Annan vyhlásil účel 
mimovládnych organizácií: „Ak sa má náležite riešiť globálny 
program OSN, partnerstvo s občianskou spoločnosťou 
všeobecne nie je možnosť, je to nevyhnutnosť.“ 

Cieľom mimovládnych organizácií je uľahčiť toto partnerstvo medzi 
OSN a celosvetovou občianskou spoločnosťou. Sekcia DPI/NGO na 
webovej stránke OSN podrobnejšie vysvetľuje dôležitú úlohu, ktorú 
zohrávajú mimovládne organizácie: „Mimovládne organizácie sú 
partnermi DPI od svojho založenia v roku 1947. Sekcia 
mimovládnych organizácií DPI je súčasťou divízie pomoci 
DPI a slúži ako jej kontakt s OSN. Poskytuje množstvo 
informačných služieb občianskej spoločnosti a iným 
partnerom vrátane akademickej obce, vzdelávacích 
inštitúcií a širokej verejnosti.“ 

Oddelenie verejných informácií je rozdelením rozsiahlej byrokracie 
OSN a je zodpovedné za šírenie informácií v mene Organizácie 
Spojených národov. Na tento účel DPI požiadala o pomoc širokú škálu 
neziskových občianskych skupín, ktoré majú záujem podporovať 
globálny program OSN. Podľa DPI slúžia kvalifikované organizácie v 
politickom partnerstve s OSN. Ako spolupracujú MVO a DPI? DPI sa 
pýta a odpovedá na túto otázku: „Sekcia DPI / MVO dohliada na 
partnerstvá s pridruženými MVO, aby lepšie podporovala 
prácu OSN. Mimovládne organizácie, ktoré majú záväzok a 
prostriedky na uskutočňovanie účinných informačných 
programov so svojimi zložkami a so širším publikom o 
činnostiach OSN, môžu požiadať o pridruženie k DPI. 
Mimovládne organizácie môžu šíriť informácie 



prostredníctvom bulletinov, vestníkov a brožúr, 
rozhlasových alebo televíznych programov alebo 
prostredníctvom verejných aktivít, ako sú konferencie, 
prednášky, semináre alebo workshopy.“ 

Podľa vyhlásení prevzatých priamo z webovej stránky OSN sa očakáva, 
že všetky akreditované mimovládne organizácie budú spolupracovať s 
ministerstvom verejných informácií využívaním vlastných zdrojov „na 
vykonávanie efektívnych informačných programov so 
svojimi voličmi a širšiemu publiku o činnostiach 
OSN“, inými slovami povedané povedané: od mimovládnych 
organizácií sa požaduje, aby propagovali v mene OSN. List Strážnej 
Veže adresovaný pobočkám dokonca cituje ten istý citovaný dokument 
OSN, v ktorom je uvedený účel mimovládnych organizácií. Strážna 
Veža však cituje iba selektívne z poznámky pod čiarou, v ktorej sa 
uvádza: „OSN okrem toho informuje mimovládne organizácie, že 
pridruženie mimovládnych organizácií k DPI nepredstavuje ich 
začlenenie do systému OSN…“ 

Je pravda, že mimovládne organizácie nie sú začlenené do vládneho 
systému OSN. Mimovládne organizácie, ako názov napovedá, 
sú mimovládne organizácie. Keby boli „začlenené do systému OSN“, 
stali by sa vládnymi organizáciami. Strážna Veža tento problém iba 
zahmlieva. Nejde o to, či mimovládne organizácie majú vládnu 
autoritu od OSN. Kľúčovým bodom je, že všetky mimovládne 
organizácie pridružené k DPI sa považujú za politické partnerstvo 
s OSN! Vzhľadom na to, že Strážna Veža citovala samotný dokument, 
ktorý načrtol kritériá pre mimovládne organizácie, aby sa stali 
partnermi s OSN, je nepredstaviteľné, že úradníci Strážnej Veže 
nevedeli, že DPI považuje všetky mimovládne organizácie za 
partnerské vzťahy s OSN. 



Je možné, že DPI by udelila štatút pridruženej MVO Strážnej Veži 
jednoducho preto, že žiadateľ chcel použiť knižnicu OSN a 
nevyžadovala od nich, aby dodržali svoje zmluvné povinnosti? Nie, to 
nie je rozumné. Jednako, ako už bolo uvedené, nebol prístup do 
knižnice obmedzený na MVO. Podľa DPI je dôvodom, prečo sa 
mimovládne organizácie nabádajú na používanie knižnice a prístup k 
iným zariadeniam a brífingom a tak ďalej, je to, že tieto organizácie 
môžu byť efektívnejšie pri vzdelávaní verejnosti o činnostiach OSN. 
Preto DPI dôkladne skúma všetkých žiadateľov, aby sa skutočne 
akceptovala iba malá časť žiadateľov! Návrh, že OSN vedome udelila 
Strážnej Veži výnimku z povinností svojho partnerstva, je čisto fikciou! 
Uvádzame kontextovú ponuku, ktorú pripisuje vedúci DPI Pavol 
Hoeffel, prevzatý z Insight na webovej stránke News , ktorý objasňuje 
proces preskúmania: 

„Štatút DPI je pod dohľadom odboru verejných informácií 
OSN (UNDPI), ktorý riadi archívne a výskumné zariadenia 
OSN. Podľa Pavla Hoeffela, vedúceho sekcie DPI / NGO v 
OSN, organizácia musí existovať aspoň tri roky a musí 
poskytnúť dôkaz o spolupráci s OSN. Finančné záznamy 
organizácie sa musia odovzdať na preskúmanie UNDPI a 
ideály a filozofia organizácie nesmú byť v rozpore so 
všeobecnými misiami a politikou OSN. “Musíme byť 
opatrní, s kým súhlasíme,” hovorí Hoeffel. Výhodou tohto 
štatútu je, že mimovládne organizácie získavajú prístup do 
všetkých zariadení a konferencií OSN a môžu zbierať 
informácie o svojich záujmových oblastiach v knižnici OSN. 
V súčasnosti hovorí: ročne o štatút DPI požiada asi 250 
organizácií, z ktorých je 40 až 50 prijatých. Teraz existuje 
1400 mimovládnych organizácií so štatútom DPI. “ 



DPI nielen starostlivo preveruje všetkých pôvodných žiadateľov o 
MVO, ale prebieha aj každoročný akreditačný proces. DPI disociuje 
mimovládne organizácie, ktoré už nespĺňajú podmienky. Nižšie je 
uvedený citát od úradníka OSN, v ktorom sa uvádza, že mimovládne 
organizácie sa podrobujú „prísnemu preskúmaniu“ a tie, ktoré už 
nespĺňajú uvedené kritériá, sa oddeľujú. 

„Raymond Sommereyns, predseda Výboru DPI pre 
mimovládne organizácie a riaditeľ verejnej divízie DPI, 
poznamenal, že polročné stretnutie víta novú skupinu 
vysokokvalifikovaných mimovládnych organizácií na 
spoluprácu s OSN. „Zároveň, podrobne skúmame tie 
mimovládne organizácie, ktoré už nespĺňajú kritériá pre 
pridruženie k DPI.“ Zoznam odlúčených mimovládnych 
organizácií bude k dispozícii vo februári 2003.“ Keby sa 
Strážna Veža v skutočnosti nedodržiavala podmienky dohody, DPI by 
ich pravdepodobne zrušila. Strážna Veža však pôsobila ako 
mimovládna organizácia v rokoch 1992 – 2001 a bola odčlenená iba na 
základe ich vlastnej žiadosti, nie preto, že nespĺňali požiadavky 
združenia! 

Dohodli sa plniť kritéria pre združenie 

Podľa Pavla Hoeffela bol Strážnej Veži udelený status pridruženého 
DPI, pretože súhlasili so splnením stanovených požiadaviek pre 
mimovládne organizácie. Nižšie je uvedený výňatok z oficiálnej 
odpovede OSN na otázky týkajúce sa tejto záležitosti. Je určený 
špeciálne pre svedkov Jehovových na webovej stránke DPI 
OSN: „Sekcia mimovládnych organizácií nedávno získala množstvo 
otázok týkajúcich sa asociácie Spoločnosti biblickej a trakčnej 



spoločnosti v New Yorku s Strážnou Vežou a Ministerstvom 
verejných informácií (DPI). Táto organizácia požiadala o 
pridruženie v roku 1991 a bola jej udelená v roku 1992. Prijatím 
pridruženia k DPI sa organizácia dohodla na splnení kritérií 
pridruženia vrátane podpory a dodržiavania zásad Charty 
Organizácie Spojených národov a záväzku a prostriedkov na vedenie 
efektívne informačné programy so svojimi zložkami a pre širšie 
publikum o činnostiach OSN.“ 

Na rozdiel od toho, čo tvrdí Strážna Veža, proces vybavovania žiadostí 
pre mimovládne organizácie vyžaduje oveľa viac ako len podpis 
formulára žiadosti. Ak organizácia spĺňa kritériá – má prostriedky na 
oslovenie širšieho publika a záväzok k politickým ideálom Organizácie 
Spojených národov – od každej potenciálnej mimovládnej organizácie 
sa vyžaduje, aby dodržiavala nasledujúci postup, ako je predpísané na 
webovej stránke DPI/NGO: 

Požadované aplikačné materiály zahŕňajú: 

• Vyplnený formulár žiadosti pre mimovládne organizácie 

• Kompletný súhrn žiadosti 

• Kópia zakladateľskej listiny alebo stanov organizácie 

• Úradný doklad o neziskovom štatúte vydaný orgánmi verejnej moci a 
oslobodenie od dane 

• Kópia posledného kontrolovaného ročného rozpočtu alebo 
finančného výkazu organizácie, ktorú vyhotovil kvalifikovaný a 
nezávislý účtovník. 



• Dôkaz o aktívnom informačnom programe týkajúcom sa OSN: 
najmenej šesť (6) rôznych typov vzoriek najnovších informačných 
materiálov organizácie (napr. Spravodajca, periodiká, pásky 
rozhlasových alebo televíznych programov, konferenčné správy, 
webová stránka, výstrižky správ). ) 

• Dva (2) odporúčacie listy od organizácií (OSN alebo iných) 

• Referencie (pozri otázku 21 vo formulári žiadosti) 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nepochybné, že Strážna Veža 
musela preukázať svoju schopnosť a trvalý záväzok viesť informačnú 
kampaň v mene OSN. Nie je možné dospieť k inému záveru, okrem 
toho, že vysvetlenie záležitosti mimovládnych organizácií Strážnou 
Vežou je úplný výmysel! 

OSN - rúhanie Bohu a falošné predstieranie 

Nie je pochýb o tom, že Strážna Veža bola povinná postupovať rovnako 
ako všetci ostatní žiadatelia o MVO. V takom prípade by Betel musel 
predložiť „dôkaz o aktívnom informačnom programe 
relevantnom pre OSN“. Aby sa v plnej miere dodržiavala, každá 
potenciálna mimovládna organizácia musí predložiť najmenej šesť (6) 
rôznych typov vzoriek z najobľúbenejších organizácií a najnovšie 
informačné materiály. “To nevyhnutne znamená, že Strážna Veža by 
musela predložiť vzorky zo Strážnej Veže a Prebuďte sa! časopisov. Ale 
tu je miesto, kde sa vzťah medzi Strážnou Vežou a OSN skutočne stáva 
prípadom zvláštnych spoločníkov. Následuje napríklad výber 
poznámok z rôznych publikácií Strážnej Veže za posledné desaťročie, 
ktoré sa zaoberajú OSN: 



• “Toto božské kráľovstvo skôr zničí OSN, bez ohľadu na to, koľko 
nebeských anjelov môže byť potrebných na to!” – Strážna 
veža 2-1-1985 

• „Potom, v roku 1945, sa objavila organizácia Organizácie 
Spojených národov, ktorú duchovenstvo kresťanstva chválilo a 
zbožňovalo ako nádej ľudstva na mier … Dnes málokto verí, že 
OSN má schopnosť zabrániť vypuknutiu vojen a konfliktov. Jeho 
existencia len málo obmedzuje strach z tretej svetovej vojny 
alebo z jadrového holokaustu. “- Strážna veža 2-15-1985 

• „Pôvodne to bola Liga národov. Teraz je to OSN. V skutočnosti 
ide o sprisahanie proti Božiemu kráľovstvu. Jeho cieľom je robiť 
to, čo môže urobiť iba Božie kráľovstvo – nastoliť trvalý mier…. 
Čo tento grafický jazyk predpovedá? Tieto politické prvky 
zastúpené v OSN sa obrátia proti svetovej ríši falošného 
náboženstva, aby ho zničili. Znamená to však, že sa nakoniec 
obrátia proti skutočným predstaviteľom Božieho kráľovstva 
Krista, konkrétne svedkom Jehovovým. Aký bude výsledok? “-
 Prebuď sa! 4.8.1985 

• „Ako nástupca Ligy vznikla Organizácia spojených národov 24. 
októbra 1945. Neskôr rímski pápeži označili OSN za „konečnú 
nádej na harmóniu a mier a najvyššie fórum mieru a 
spravodlivosti.” „Áno, Liga národov, spolu s jej nástupcom, OSN, 
sa skutočne stala modlom, „nechutnou vecou“ v očiach Boha a 
jeho ľudu.“ – Watchtower 6-15-1996 

• „Pri najväčšom naplnení tohto znaku je ohavnou Ligou Národov 
a ich nástupcom, OSN. Toto svetové mierové usporiadanie 
považuje kresťanstvo za náhradu Božieho kráľovstva. Aké je to 
ale ohavné! Preto sa politické sily spojené s OSN časom obrátia 
na kresťanstvo (antitypický Jeruzalem) a pustošia ju.“- Strážna 
veža 3-15 – 1990 



• “Spočiatku boli vyjadrené veľké nádeje pre OSN … Obyvatelia 
Zeme obdivovali tento nový kolos, pôsobiaci z jeho 
impozantného veliteľstva na NY East River Street.” Skutočný 
mier a bezpečnosť však unikli OSN … OSN nemá odpovede. A 
prečo? Pretože Dár života celému ľudstvu nemôže byť OSN. Jeho 
životnosť bude krátka, pretože podľa Božieho nariadenia „ide o 
zničenie.“ Zakladatelia a obdivovatelia OSN nemajú svoje mená 
zaznamenané v Božom zvitku života … OSN je vlastne rúhavé 
falšované Božské mesiášske Kráľovstvo jeho kniežaťa mieru, 
Ježiša Krista …“- Zjavenie – jeho veľké vyvrcholenie , s. 250 

Nie je žiadnym tajomstvom, že podľa výkladu biblického proroctva 
Strážnej Veže je OSN šarlátovou šelmou Zjavenia a „ohavnou 
vecou“ v očiach Božích. Svedkovia Jehovovi distribuovali milióny 
kópií publikácií Strážnej Veže po celom svete, v ktorých vyjadrili 
názor, že OSN je falšovaním Božieho Kráľovstva a že nakoniec OSN 
prevezme vedúcu úlohu pri ničení všetkého organizovaného falošného 
náboženstva na celom svete skôr, ako bude definitívne zničená Božím 
prichádzajúcim kráľovstvom. 

Je zrejmé, že svedkovia Jehovovi nepodporujú princípy OSN. Strážna 
Veža neprispela ani s jedným z citovaných článkov ako príklad 
zdieľania rovnakých ideálov ako OSN. Napodiv však DPI očividne ani 
netušila pohľad Strážnej Veže na OSN. Alebo možno áno. To ešte treba 
vidieť. Avšak, to, čo je zrejmé, že cieľom kvalifikovať sa ako NGO 
Strážna Veža bola nútená prijať viac akomodačné postavenie voči 
OSN, a aspoň napísať niektoré pozitívne články o Organizácii 
spojených národov, aby ich mohli predložiť DPI ako vzorku ich 
záväzku dodržiavať zásady Organizácie Spojených národov. 

Keďže sa od mimovládnych organizácií očividne vyžaduje, aby 
pravidelne predkladali vzorky svojej práce DPI ako dôkaz 



svojho pokračujúceho záväzku voči OSN – ak nie každoročne, 
aspoň štvrťročne, vynútilo to použitie veľmi ľstivého spôsobu zo strany 
autorov Strážnej Veže, aby nedošlo k vzbudeniu podozrenia zo strany 
Jehovových svedkov, ktorí sa ako ministri miestnej samosprávy 
nevedomky zapletli do distribúcie literatúry, ktorá nenápadne chválila 
OSN ako dôstojnú inštitúciu, pričom ju striedavo odsudzuvali ako 
satanský podvod! 

Čo sa robí v Spojených Národoch 

Zdá sa, že prvý zistiteľný posun v prístupe k OSN nastal v roku 1985. 
To je obdobie, keď Strážna Veža začala upozorňovať na 
nadchádzajúci „medzinárodný rok mieru“ Organizácie Spojených 
národov v roku 1986. Jehovovi svedkovia sa samozrejme o tento 
medzinárodný rok mieru zaujímali, pretože sme cítili, že to môže viesť 
k naplneniu biblického proroctva. V tom čase sa teda nezdalo byť na 
mieste, keď Strážna Veža ocenila ušľachtilé (ale márne) úsilie OSN o 
nastolenie mieru. Medzinárodný rok mieru nepochybne prešiel 
zbytočne. 

Avšak v roku 1991, v tom istom roku, kedy sa Strážna Veža pôvodne 
uchádzala o pridruženú mimovládnu organizáciu, Prebuďte sa! 
časopis vydával záhadný kúsok, ktorý mal podľa všetkého vyvolávať u 
unáhlených čitateľov dojem, že Jehovovi svedkovia skutočne 
podporovali politické ciele OSN. Článok s názvom Prebuďte sa! zo dňa 
8. septembra 1991 bol nazvaný: „Čo sa deje v OSN?“ Úvodná veta 
uvádza: „V OSN sa niečo deje. Deje sa prekvapivý vývoj, 
ktorý ovplyvní možno vašu budúcnosť. Svetoví lídri sú 
kvôli tomu veľmi optimistickí.“ 



K akým „prekvapujúcim vývojom“ časopis odkazoval? V článku 
sa uvádza, ako národy začali propagovať OSN po skončení Studenej 
Vojny s optimistickým presvedčením, že by konečne mohla napĺňať 
svoje vlastné ideály. Vskutku, podľa Prebuďte sa! sa zdalo, že 
vierohodnosť predstáv o tom, že OSN nedokázala nastoliť svetový 
mier, spočívala v tom, že jednotlivé národy úplne nespolupracovali s 
OSN. Zdalo sa, že Prebuďte sa! opakovalo výzvu, aby OSN 
získala viac právomocí s cieľom presadiť svoje vyhlásenia! 

Z trojdielnej série však zjavne chýbala zmienka o tom, že by OSN bola 
symbolickou šarlátovou šelmou Zjavenia alebo „ohavnou vecou, 
ktorá spôsobuje púšť“. Neprítomná nebola ani zmienka, že OSN 
môže byť modernou modlou alebo falšovaným Kristovým 
kráľovstvom! V skutočnosti nebolo ani jediné slovo o tom, ako Božie 
kráľovstvo nahradí všetky existujúce kráľovstvá na Zemi. Namiesto 
toho, ocenili ich „vznešené ciele“ a úprimné úsilie, podľa Prebuďte 
sa! Dúfali, že hovorili o možnosti, že obnovenému OSN by sa skutočne 
podarí priniesť svetový mier a bezpečnosť do vojnového sveta. 

Nepochybne, v 8. septembra 1991, Prebuďte sa! bol viditeľný odklon 
od predchádzajúcich spisov Strážnej Veže o OSN. Záverečný odsek na 
strane 10 predstavuje nejednoznačné dvojité vystúpenie, ktoré bolo 
očividne dômyselne navrhnuté tak, aby zanechalo neinformovaných 
čitateľov s dojmom, že Jehovovi svedkovia veria, podobne 
ako bahajská viera podporujúca OSN, že OSN je Božím nástrojom, 
ktorý má priniesť mier. V nasledujúcej citácii si pozorne všimnite, ako 
by mohol neznámy čitateľ ľahko vytvoriť dojem, že OSN by mohla 
dosiahnuť iné politické ciele, ako očakávali Jehovovi svedkovia. 

„Svedkovia Jehovovi pevne veria, že Organizácia spojených 
národov bude hrať veľmi dôležitú úlohu vo svetových 
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udalostiach vo veľmi blízkej budúcnosti. Tento vývoj bude 
nepochybne veľmi vzrušujúci. A výsledky budú mať 
ďalekosiahly vplyv na váš život. Žiadame vás, aby ste vo 
svojom okolí požiadali svedkov Jehovových o ďalšie 
podrobnosti v tejto veci. Biblia jasne vykresľuje obraz, 
ktorý ukazuje, že OSN bude čoskoro udelená moc a 
autorita. OSN potom urobí niektoré veľmi úžasné veci, 
ktoré vás môžu ohromiť. A budete nadšení, keď sa dozviete, 
že ešte stále existuje lepšia cesta, ktorá určite prinesie 
večný mier a bezpečnosť!“ 

Keby mal čitateľ skutočne nasledovať návrh Prebuďte sa! časopisu a 
požiadať jedného zo Svedkov Jehovových v ich okolí „o ďalšie 
podrobnosti v tejto veci“, určite by zistili, že vzrušujúci vývoj, ktorý 
očakávajú Jehovovi svedkovia, súvisí s OSN, ktorá plní svoju úlohu 
prorockého ôsmeho kráľa knihy Zjavenie 17. a 18. kapitola. Strážna 
Veža v minulosti napísala správy o tom, ako bude OSN čoskoro 
oprávnená národmi stať sa militarizovaným tyranom, a potom iniciuje 
hrozný holokaust, ktorý zničí všetko organizované náboženstvo zo 
zeme – vrátane kresťanstva! 

Toto sú „úžasné veci“, ktoré svedkovia Jehovovi očakávajú v 
budúcnosti! Ale prečo sa prebudiť! autori to jednoducho hovoria? 

Tento článok Prebuďte sa! je zrozumiteľný iba vzhľadom na to, že je 
potrebné, aby sa mimovládne organizácie uchádzali o vzorky svojho 
záväzku voči ideálom Organizácie Spojených národov. Na základe 
týchto poznatkov je úplne jasné, prečo bol záverečný odsek 
nejednoznačne formulovaný tak, aby sa javil pre svedkov Jehovových 
prijateľne, zatiaľ čo nenápadne dáva neznámym čitateľom (napríklad 
recenzentov DPI) úplne iný dojem. Vzhľadom na hanebnú legendu 



Strážnej Veže, namiesto zváženia otázky „Čo sa deje v OSN?“, 
Relevantnejšou otázkou pre premýšľajúcich Jehovových svedkov je: 
Čo sa deje v Beteli ? 

Päťdesiat rokov sklamaných snáh 

Po prijatí za pridruženú mimovládnu organizáciu v roku 1992 
zamestnanci pre Strážnu Vežu aj Prebuďte sa! zrejme napísali 
niekoľko článkov, ktoré boli konkrétne určené na preukázanie DPI, že 
Jehovovi svedkovia zdieľajú rovnaké politické ideály ako Organizácia 
Spojených národov. Ako príklad toho, ako spoločnosť Strážna Veža si 
ďalej plnila svoj záväzok voči DPI, pri príležitosti 50. výročia založenia 
OSN v roku 1995 bol v Strážnej Veži z 1. októbra uverejnený článok s 
názvom „Päťdesiat rokov frustrovaného úsilia.“ Nasledujúca 
citácia je ukážkou vysokej chvály, ktorou časopis Strážna Veža chválil 
ohavnú vec: 

„Organizácia Spojených národov vyvíja 50 rokov značné 
úsilie o dosiahnutie svetového mieru a bezpečnosti. 
Pravdepodobne to mohlo zabrániť tretej svetovej vojne a 
rozsiahle ničenie ľudského života pomocou jadrových 
bômb sa neopakovalo. OSN poskytla miliónom detí jedlo a 
lieky. Prispela k zlepšeniu zdravotných noriem v mnohých 
krajinách a okrem iného zabezpečila čistejšiu pitnú vodu a 
imunizáciu proti nebezpečným chorobám. Humanitárna 
pomoc bola poskytnutá miliónom utečencom.“ 

Pre inštitúciu, ktorá tvrdí, že je politicky neutrálna, sa určite zdá, 
akoby Strážna Veža bola uctená prednosťou OSN. Opýtajte sa sami 
seba: Kedy si spoločnosť pripomenula narodenie jednotlivého národa 



pri príležitosti výročia vzniku? Prečo napríklad nesláviť narodenie 
Spojených štátov 4. júla? A prečo vyčleniť humanitárnu pomoc 
poskytovanú prostredníctvom OSN, akoby to bolo niečo jedinečné na 
svete? Podľa dôkazu o ich nestrannosti celkové výdavky Organizácie 
Spojených národov za rok 1995 prekročili 13 miliárd dolárov. Z tejto 
sumy je asi sedem miliárd dolárov uvedených ako „dobrovoľné 
výdavky“, ktoré sa pravdepodobne použili na humanitárne účely. Len v 
roku 1995 však samotná japonská vláda prispela viac ako 14 
miliardami dolárov na zámorské rozvojové príčiny – viac ako 
dvojnásobok príspevku OSN, Strážna Veža napriek tomu oceňuje 
štedré humanitárne úsilie OSN, pričom vynecháva akékoľvek ocenenia 
jednotlivých národov alebo organizácie pre ich charitatívne práce. 

Napríklad Mierové Jednotky sú určite vynikajúcim príkladom 
chvályhodnej celosvetovej humanitárnej organizácie. Vyškolili a 
nasadili tisíce dobrovoľníkov zo Spojených štátov, aby pomohli pri 
rozvoji krajín tretieho sveta. Prečo je to však tak, že Strážna Veža ani 
raz neuznala chvályhodné príspevky spoločnosti Amerických 
Mierových Jednotiek k zlepšeniu ľudstva? V časopise SV Prebuďte 
sa! sú doslova stovky odkazov a Strážna Veža tiež informuje verejnosť 
o programoch OSN a ani jedno slovo za pochvalu za Mierové 
Jednotky! Prečo je to tak? Ako môže Strážna Veža tvrdiť, že je politicky 
neutrálna, keď sa natiahla tak dlho, aby vychvaľovala cnosti OSN, 
chválila úsilie a úspechy svojich nespočetných agentúr a programov, 
zatiaľ čo úplne ignorovala ostatné organizácie, ktoré robia podobné 
veci? 

Ale to ide ešte hlbšie. Strážna Veža síce zdanlivo kritizuje Organizáciu 
Spojených národov za to, že doteraz nespájala svet v mieri, ale v 
skutočnosti odráža „kritiku“ najhorúcejších podporovateľov OSN! 
Akým spôsobom? Primárni architekti OSN pôvodne zamýšľali, že OSN 



by mala nakoniec nahradiť systém národného štátu nedemokratickou 
socialistickou svetovou vládou. Napríklad britský autor HG Wells 
napísal knihu z roku 1932 s názvom Otvorená Konšpirácia, v 
ktorej Wells žiada zrušenie tradičných náboženstiev, ako aj národných 
štátov. Tu je citát z knihy: 

„Základná organizácia súčasných štátov je jednoznačne 
stále vojenská a to je presne to, čo svetová organizácia 
nemôže byť. Vlajky, uniformy, národné hymny, 
vlastenectvo svedomito kultivované v kostole a škole, 
chvast a zanietené vlastenectvo našich konkurenčných 
suverenít patria do fázy vývoja, ktorý bude nahradený 
Otvoreným Sprisahaním. Musíme sa zbaviť tohto 
neporiadku.“ 

Po načrtnutí plánu otvoreného sprisahania pre svetovú vládu 
propaganda globalistov v posledných desaťročiach neustále zaútočila 
na nacionalizmus ako na metlu ľudstva, čo Wells 
nazýva „konkurenčné suverenity“. Na tento účel si Strážna Veža 
požičala globalistickú vlastnú dôveryhodnosť biblickým posilňovaním 
výzvy na zrušenie náboženstva a systému národného štátu a vytvorenie 
nového svetového poriadku. Podobnosť „kráľovského posolstva 
Strážnej Veže“ a propagandy globalistov umožňuje s istotou ľahké 
falšovanie. Preto dokážeme rozoznať slabé ozveny propagandy HG 
Wellsa v tej istej Strážnej Veži venovanej pri príležitosti 50. výročia 
OSN. Tu je citácia: 

„Organizácia Spojených národov sa zdá byť taká mocná, že 
jej úsilie je často brzdené politikou a médiami. OSN nemá 
moc, ak nemá podporu svojich členov. Ale bez súhlasu 
verejnosti nebude veľa členov OSN podporovať OSN.“ 



Zdá sa teda, že Strážna Veža podporuje argument, že populizmus a 
tvrdohlavý nacionalizmus sú skutočnými dôvodmi, pre ktoré OSN 
doteraz nevytvorila utópiu. Strážna Veža tiež zjavne súhlasí s tým, že 
Organizácia Spojených národov je bezmocná, ak nemá verejnú 
podporu. A čo čitatelia nevedia, Strážna Veža robila presne to, čo sa 
očakáva od mimovládnych organizácií spojených s DPI. Tento článok 
obviňuje falošné náboženstvo ako bojovníka za vojnu a nepokoj, a hoci 
sa spomína skutočnosť, že biblické proroctvo predpovedá zničenie 
babylonského náboženstva v rukách ôsmeho kráľa podobného 
zvieraťu, priamo nepripojuje OSN k proroctvu, ako to Strážna Veža 
mala pri mnohých príležitostiach predtým, ako sa stala mimovládnou 
organizáciou na pridruženej úrovni. 

Naviac sa hovorí, že Strážna veža z roku 1995 sa ľstivo posúva od 
svojej predchádzajúcej interpretácie, že šarlátová šelma špecificky 
symbolizuje OSN; namiesto toho teraz zviera predstavuje iba 
nešpecifické „vlády“, ktoré sa obrátia na náboženstvo. Ako príklad 
toho, ako Strážna Veža falšovala svoje vlastné prorocké interpretácie – 
zdanlivo na ubezpečenie OSN – čítame na strane 6: „Tieto vlády sú 
znázornené ako ‘šarlátová šelma červenej farby’, na ktorej 
smilnica jazdí pohodlne. Táto mocná a nemorálna žena, 
známa ako ‘Babylon Veľký’, je pomenovaná po starom 
Babylone, kolíske modlárskeho náboženstva. Dnes je 
vhodné, že smilnica predstavuje všetky svetové 
náboženstvá, ktoré sa prelínajú s vládami.“ 

Snáď najviac znepokojujúce je však to, že v osobitnej kolónke toho 
istého čísla Strážna Veža pripúšťa, že v minulosti identifikovali OSN 
ako šarlátovú šelmu; ale účel pomocných informácií nemá nič 
spoločné s potvrdením biblického proroctva. Namiesto toho sú 
doplňujúce informácie nehanebným pokusom písomne ospravedlniť 



svoje vlastné odovzdanie sa OSN tým, že upozornia Jehovových 
svedkov na to, že Boh prikazuje kresťanom, aby prejavili úctu 
vládnym „vyšším autoritám“ – najmä OSN! Zdalo by sa, akoby 
Riadiaci Orgán využil svoju cirkevnú moc nad svedkami Jehovovými 
na zmiernenie akéhokoľvek podozrenia, ktoré by sa mohlo vyskytnúť, 
pokiaľ ide o vhodnosť priateľskejšieho vzťahu Strážnej Veže s OSN. 
Pod názvom „Pohľad kresťanov na OSN“ sú svedkovia Jehovovi 
informovaní: 

„V biblickom proroctve sú ľudské vlády často 
symbolizované divými šelmami. Časopis Strážna Veža teda 
už desaťročia identifikovala divoké zvieratá z kapitol 13 a 
17 Zjavenia s dnešnými svetskými vládami. Patrí sem aj 
OSN, ktorá je v kapitole Zjavenie 17 znázornená ako 
šarlátová šelma so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi. 
Toto biblické postavenie však neospravedlňuje žiadnu 
formu neúcty voči vládam alebo ich úradníkom … 
Svedkovia Jehovovi vnímajú organizáciu Spojených 
národov ako iné vládne orgány sveta. Uznávajú, že 
Organizácia Spojených národov naďalej existuje na 
základe Božieho súhlasu. V súlade s Bibliu svedkovia 
Jehovovi náležite rešpektujú všetky vlády a poslúchajú ich, 
pokiaľ si taká poslušnosť nevyžaduje, aby hrešili proti 
Bohu.” Strážna Veža sa však zámerne snaží oceniť úspechy OSN a 
propagovať svoje množstvo programov a agentúr a 
tak ďaleko presahovala iba uznanie a preukázanie rešpektu voči OSN. 
Podriadenie sa vládnym „vyšším autoritám“ nevyžaduje, aby 
kresťania propagovali v ich prospech, je to tak? 

Medzinárodný rok 



Existujú ďalšie príklady, ktoré svedčia o tom, že Strážna Veža usilovne 
hľadala spoluprácu s OSN a jej DPI. Napríklad sa zdalo, že Betel 
obzvlášť rád spomína vyhlásenia OSN za mimoriadne roky. Takže, v 
súlade so svojou povinnosťou informovať verejnosť o širokom spektre 
otázok súvisiacich s OSN, 22. júla 1999, Prebuďte sa! predstavil sériu 
článkov o starnutí. Stalo sa tak, že rok 1999 bol tiež „Medzinárodným 
rokom starších osôb“ OSN. Niet divu, že časopis Prebuďte 
sa! uverejnil toto oznámenie: 

“Keď som dosiahol 60 rokov…teraz sa rátam medzi 
štatistikami, ktoré som spomínal predtým, uviedol 
generálny tajomník OSN Kofi Annan nedávno počas 
začatia Medzinárodného roka starších osôb … Pomôcť 
tvorcom politík vyrovnať sa s výzvami, ktoré prináša táto 
‘demografická revolúcia’, a získať lepšie uznanie ‘hodnoty 
staroby v spoločnosti’ sa Valné zhromaždenie OSN v roku 
1992 rozhodlo vyhlásiť rok 1999 za Medzinárodný rok 
starších osôb.“ 

Časopis Strážna Veža diskutoval problémy v rodine a pohodlne 
upozornil na skutočnosť, že 1994 bol tiež len tak náhodou 
“Medzinárodný rok Rodiny” OSN: „Rodina – na ktorú sa OSN 
pokúsila zamerať pozornosť sveta. Ako? Vyhlásením roku 1994 
za „Medzinárodný rok rodiny“. Hoci svetoví vodcovia, 
sociológovia a rodinní poradcovia rýchlo nariekajú nad takými 
vecami, ako je nárast nelegitímnych pôrodov a prudký nárast 
rozvodovosti, pomaly prichádzajú s uskutočniteľným, realistickým 
riešením týchto problémov. “ (9-15-95) 

Rok 1995 mal byť „rokom tolerancie“ – vyhlásila OSN, o čom 
pozorne informovala čitateľská Strážna Veža 1. októbra toho istého 
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roku: „V súlade s ich vyhlásením OSN vyhlásila rok 1995 za 
rok tolerancie. Realisticky povedané, však bude niekedy 
možné dosiahnuť mier a bezpečnosť vo svete rozdelenom 
náboženstvom? “ Rok 1998 bol vyhlásený OSN 
za „Medzinárodný rok oceánu“, ktorému sa venoval Prebuďte 
sa! v dvoch samostatných vydaniach toho roku. 8. júna 
1998, Prebuďte sa! informoval aj svojich čitateľov, že OSN vyhlásila 
roky 1997-2006 za desaťročie odstránenia chudoby!“ 

Strážna Veža z 1. januára 2001 oneskorene oznámila, že rok 2000 bol 
vyhlásený za „Medzinárodný rok kultúry mieru“. Rok 2001 bol 
OSN vyhlásený za „medzinárodný rok dobrovoľníkov“. Len 
niekoľko mesiacov predtým, ako bola Strážna Veža odhalená a 
prinútená urýchlene rozpustiť svoje členstvo ako mimovládna 
organizácia, článok v časopise Prebudte sa ! 22. júla bol venovaný 
dobrovoľníckej činnosti. Aj keď nie je prekvapujúce, že sa 
dobrovoľnícka práca svedkov Jehovových po celom svete prekvapuje 
jasne, Prebuďte sa! tiež dal reklamu „Medzinárodnému roku 
dobrovoľníkov“ OSN: 

„OSN dúfa, že IYV 2001 (Medzinárodný rok dobrovoľníkov) 
prinesie viac žiadostí o služby dobrovoľníkov, viac ponúk 
od ľudí, ktorí budú slúžiť ako dobrovoľníci, a vo viac 
finančných prostriedkov a možností pre dobrovoľnícke 
organizácie na riešenie rastúcich potrieb spoločnosti. Na 
ciele tejto rezolúcie OSN sa zapojilo celkom 123 vlád. “ 

Strážna Veža si však nielen pripomínala a propagovala súčasné krízové 
výpravy OSN, napríklad Medzinárodný rok dobrovoľníkov; oni tiež 
informovali čitateľskú verejnosť o posledných iniciatívach OSN 
rovnako. Napríklad OSN vyhlásila, že rok 1979 



bol „Medzinárodným rokom dieťaťa“. Viac ako pravdepodobné, 
8. decembra 2000, vydanie časopisu Prebuďte sa! bol tiež časopisom, 
ktorý Betel poslal recenzentom DPI ako dôkaz ich neustálej podpory 
globálnej agende OSN. Toto konkrétne číslo časopisu Prebuďte sa! sa 
venuvalo oceneniu UNICEF a propagácii „Medzinárodného roku 
dieťaťa“. Článok s názvom „Priebežné hľadanie riešení“ sa otvára 
nadšeným podporovaním UNICEF: 

„Organizácia Spojených národov sa od svojho vzniku 
zaujíma o deti a ich problémy. Na konci roku 1946 založil 
Medzinárodný fond OSN pre núdzové situácie detí 
(UNICEF) ako dočasné opatrenie na starostlivosť o deti v 
oblastiach zničených vojnou…Potreby detí dostali väčší 
význam v roku 1959, keď Organizácia Spojených národov 
prijala Deklaráciu práv dieťaťa… Organizácia Spojených 
národov preto uznala, že je naďalej potrebné riešiť 
problémy detí a v súlade s jej deklarovanými cieľmi urobili 
1979 – Medzinárodný rok dieťaťa. Vládne, občianske, 
náboženské a charitatívne skupiny na celom svete rýchlo 
reagovali na hľadanie riešení!“ 

Iní však nezdieľajú posúdenie Prebuďte sa! o záujmu OSN o deti a to z 
dobrého dôvodu. Napríklad bývalý predstaviteľ OSN Denis Halliday 
označil sankcie sponzorované OSN proti Iraku za formu genocídy, pri 
ktorej pravdepodobne zomrelo viac ako milión Iračanov – mnohí z 
nich boli dojčatá a deti. Na rozdiel od Prebuďte sa! žiariaceho 
potvrdenie ich partnera OSN zrejme nebolo Detským fondom OSN tak 
zaujímavé o nešťastnú situáciu hladujúcich irackých detí. 

Komentár samozrejme uzatvára povinným odkazom na Božie 
kráľovstvo, ktoré je odpoveďou; je však evidentne vedľajšie k 



zameraniu na OSN a ich neustálemu hľadaniu riešenia problémov 
detí. Aj v tomto článku článok falšuje jedinečnosť dobrých správ tým, 
že nehanebne tlieska OSN pre zdieľanie rovnakých vznešených ideálov 
ako samotné Božie kráľovstvo. Na záver Awake! neúprosne sa 
tryská: „Podľa Božieho kráľovstva budú mať ľudia možnosť 
vychovávať deti vyváženým spôsobom. Mladí ľudia budú 
vychovaní v duchu mieru a univerzálneho bratstva, ideálu 
stanoveného v Deklarácii OSN o právach dieťaťa. Už nikdy 
viac nebude potrebný Medzinárodný rok dieťaťa alebo 
Dohovor o právach dieťaťa.“ 

Asi najhorúcejšou propagáciou Strážnej Veže na podporu OSN bolo 
vydanie časopisu Prebuďte sa! z 22. novembra 1998. Zdá sa, že 
Strážna Veža dobrovoľne prispela pri príležitosti 50. výročia 
podpísania Všeobecnej deklarácie ľudských práv napísaním 
desaťstránkového článku na propagáciu tejto udalosti. Zatiaľ čo 
priemerní Jehovovi svedkovia tejto príležitosti neprikladali žiadny 
význam, Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) to 
určite urobil – a rovnako to urobila aj Strážna Veža! Webová stránka 
OHCHR propagovala 50. výročie uverejnením zoznamu „Viac ako 
päťdesiat nápadov na pripomenutie si Všeobecnej deklarácie ľudských 
práv“. Táto webová stránka ponúkla návrhy vládam, školám a 
mládežníckym skupinám a áno, mimovládnym organizáciám. 

Nasledovali tri návrhy pre MVO: 

• Predefinujte každodenný život/prácu z hľadiska 
ľudských práv. 

• Vzdelávajte členstvo a komunitu o tom, ako sa činnosti 
organizácie týkajú ľudských práv. 



• Distribujte volebným obvodom informačné a 
vzdelávacie materiály (napr. Reklamné plagáty, letáky, 
kalendáre ukazujúce udalosti v oblasti ľudských práv, 
obrázky OSN). 

Je zrejmé, že Strážna Veža sa zaviazala implementovať najmenej dva z 
návrhov na pripomenutie deklarácie. Nepochybne sa vynaložilo úsilie 
na distribúciu informácií vrátane fotografií OSN s cieľom 
vzdelávať „členstvo a komunitu“ o „činnostiach 
organizácie“ týkajúcich sa ľudských práv. Prebuďte sa! dokonca 
zverejnili základné princípy Deklarácie ľudských práv, akoby išlo o 
Desatoro. Bolo to pochopiteľné, vzhľadom na skutočnosť, že rok 
predtým, ako sa Strážna Veža zaregistrovala v DPI ako mimovládna 
organizácia so zvláštnymi záujmami v oblasti ľudských práv. 

Rovnako ako v prípade iných kompromitujúcich článkov, ktoré Betel 
zverejnil, je premyslenou flim-flammeriou Prebuďte sa! zámerom 
upokojiť Jehovových svedkov tým, že urobia symbolickú zmienku o 
Jehovovi, zatiaľ čo vyvolávajúc v nezasvätenom čitateľovi dojem, že 
Kristovo kráľovstvo má určité abstraktné spojenie s OSN. Článok o 
ľudských právach končí formálnym odkazom na Božie navrhované 
riešenie: „Tak ako Biblia ukazuje, že Stvoriteľ je zdrojom 
fakúlt, ktoré sú základom ľudských práv, informuje nás 
tiež o tom, že je zdrojom svetovej vlády, ktorá ich 
zabezpečuje. Táto nebeská vláda je neviditeľná, ale 
skutočná. V skutočnosti sa milióny ľudí, možno 
nevedomky, modlia za túto svetovú vládu, keď hovoria o 
tom, čo sa bežne nazýva Pánova modlitba: „Nech príde 
tvoje kráľovstvo!“ 

Prebuďte sa! neinformuje čitateľa o tom, že Božie kráľovstvo nie je 
súčasťou súčasného politického zriadenia. Nezmieňuje sa ani o 



skutočnosti, že Boh má v úmysle odstrániť porušovanie ľudských práv 
a vojnu zničením všetkých pozemských politických inštitúcií –
 vrátane Organizácie Spojených národov. Namiesto toho je čitateľovi 
ponechaná nejasná predstava Nového Veku, že Boh je zdrojom 
ľudského úsilia o založenie svetovej vlády. 

Výhľad z 29. poschodia 

V tvrdom rozpore s kresťanskou neutralitou Betel zašiel tak ďaleko, že 
poslal zástupcu Strážnej Veže do sídla OSN s cieľom vypočuť si 
úradníka pre ľudské práva v súvislosti s osobitným výročím. Strážna 
Veža vedela, že Jehovovi svedkovia nevedia o vtedajšej súvislosti s 
mimovládnymi organizáciami, a tak zdanlivo zneužila svoju duchovne 
cudzoložnú aféru tým, že zverejnila skutočnosť, že k nedovolenému 
spojeniu došlo vysoko na 29. poschodí ústredia OSN. Prebuďte 
sa! rozhovor s názvom „Pohľad z 29. poschodia“ je označený 
nasledujúcimi poznámkami, ktoré sa objavujú na strane 6: 

„Keď vystúpite z výťahu na 29. poschodie budovy OSN v 
New Yorku, malá modrá značka ukazuje cestu k Úradu 
vysokého komisára pre ľudské práva (OHCHR). Táto 
kontaktná kancelária predstavuje ústredie OHCHR v 
Ženeve vo Švajčiarsku – ústredné miesto pre činnosť OSN v 
oblasti ľudských práv. Zatiaľ čo Mary Robinson, vysoká 
komisárka pre ľudské práva, vedie OHCHR v Ženeve, Elsa 
Stamatopoulou, rodená v Grécku, je vedúcou kancelárie v 
New Yorku. Začiatkom tohto roku pani Stamatopoulouová 
láskavo prijala Prebuďte sa! spisovateľa štábu aby sa 
pozrel späť na päť desaťročí aktivít v oblasti ľudských 
práv.“ 



V článku sa nespomína, že ako predstaviteľka Úradu vysokého 
komisára OSN pre ľudské práva nepochybne dôvod, prečo pani 
Stamatopoulouová „láskavo prijala! spisovateľa a zamestnca v 
kancelárii v New Yorku je preto, že spoločnosť Strážna Veža bola v tom 
čase aktívna mimovládna organizácia pre ľudské práva. Ako už bolo 
uvedené, mimovládne organizácie sú v partnerstve s OSN, a preto im 
je poskytnutý lepší prístup k zariadeniam OSN. Ak by spoločnosť 
Strážna Veža nebola v tom čase akreditovanou mimovládnou 
organizáciou OSN, spisovateľ pravdepodobne by nemohol mať 
povolený ani vstup na 29. poschodie veže OSN. (To tiež naznačuje, že 
Betel vedela, že status ich mimovládnych organizácií na úrovni 
spolupracovníkov im dal viac než len prístup do knižnice 
OSN!) Samotný rozhovor s pani Stamatopoulouovou je tiež poučný. 
Na otázku od Prebuďte sa! zástupcu, že čo vidí do budúcnosti, uviedla: 

„Rozvoj globálnej kultúry ľudských práv. Mám na mysli to, 
že prostredníctvom vzdelávania by sme mali ľudí viac 
informovať o ľudských právach. To je, samozrejme, 
obrovská výzva, pretože zahŕňa zmenu mentality. Preto 
pred desiatimi rokmi OSN začala celosvetovú verejnú 
informačnú kampaň s cieľom informovať ľudí o ich 
právach a krajinách o ich zodpovednosti. OSN okrem toho 
určila roky 1995 až 2004 za „Dekádu vzdelávania o 
ľudských právach“. 

Pani Stamatopoulouva zopakovala, že cieľom OSN je „vychovávať 
ľudí“, najmä pokiaľ ide o otázky ľudských práv. A hoci sa nespomína 
osobitne dôležitá úlohu, v ktorej v tomto ohľade zohrávajú 
mimovládne organizácie, alebo možno zastupiteľ Prebuďte 
sa! diskrétne rozhodol, že nebudú opakovať svoje komentáre, a ak áno, 
je úplne jasné, že Prebuďte sa! pri tejto príležitosti slúžil ako 



sprostredkovateľ mimovládnych organizácií pri OSN tým, že hrdo 
informoval a vzdelával svojich čitateľov o otázkach ľudských práv. 

Aby sme však uviedli veci, čo sa týka nevhodnosti slávnostného článku 
k 50. výročiu podpísania deklarácie, ako aj nespravodlivosti osobného 
pohovoru s úradníkom OSN v samotnych útrobách ústredia OSN, 
jednoducho sa musíme opýtať, prečo sa Betel nikdy nezúčastnil 
rozhovoru, napríklad senátora alebo kongresmana USA pri príležitosti 
výročia podpísania Deklarácie nezávislosti Spojených štátov; možno 
na schodoch Capitol Hill alebo niečo také. Takáto vec by samozrejme 
urážala citlivosť mnohých svedkov Jehovových; Strážna Veža očividne 
nepovažovala spomienku na osobitnú príležitosť OSN za porušenie ich 
politickej neutrality. 

V súlade s duchom „Dekády výchovy k ľudským právam“, 
niekoľko mesiacov po príležitosti 50. výročia podpísania Deklarácie 
ľudských práv, 8. januára 1999, Prebudte sa! časopis zverejnil ďalšiu 
sériu článkov o ľudských právach, tentokrát transparentne 
odovzdaných OSN na ochranu práv svedkov Jehovových. Najviac 
urážlivo sa segment ľudských práv uzavrel obscénnym vyhlásením, že 
Ježišovo takzvané zlaté pravidlo bolo v navrhovanej deklarácii OSN 
inšpiráciou pre „niektoré hodnoty“. Zdá sa, že veľa článkov 
v Prebuďte sa!, ktoré sa zaoberajú mnohými zdravotnými, sociálnymi 
a taktiež aj environmentálnymi problémami na svete, iba zriedka 
spomínajú biblické riešenie týchto problémov, a ak, potom ako len 
dodatok. Zdá sa, že existuje niekoľko spoločenských neduhov, ktoré sa 
v časopise Prebuďte sa! diskutujú, ktoré sa ale nepoužívajú ani ako 
príležitosť na citáciu niektorých úradníkov OSN. 

Ale okrem odporúčaných článkov, ktoré ohlasujú posolstvo OSN, ktoré 
sa pravidelne objavovalo v Strážnej Veži aj v Prebuďte sa! časopisov, v 



časti „Pozeranie na svet“ časopis Prebuďte sa! je plný faktov a 
drobností prevzatých z množstva agentúr OSN. V priemere každé 
vydanie Prebuďte sa! odkazuje aspoň na Organizáciu Spojených 
národov alebo niektorú agentúru OSN. Je pravda, že väčšina odkazov 
je neškodných, ale nezabudnite, že primárnou povinnosťou Strážnej 
Veže voči DPI bolo šírenie informácií o OSN – bez ohľadu na to, aké 
nevýhodné. Hľadanie v Prebuďte sa! pomocou CD ROM je medzi 
rokmi 1991-2001 výraz „Organizácia Spojených národov“ doslova viac 
rozšírenejší ako presná fráza „Božie kráľovstvo“. Samozrejme existujú 
aj iné spôsoby vyjadrenia každého pojmu, ale berúc do úvahy všetky 
rôzne skratky OSN ktoré sa objavujú aj v literatúre spoločnosti Strážna 
Veža (napr. UNICEF, WHO), zdá sa, že Jehovovo kráľovstvo bolo 
odsunuté na druhé miesto v Prebuďte sa! časopise, po OSN! 

Misia do Afriky 

Svedkovia Jehovovi by nemali byť naivní k tomu, že spoločnosť 
Strážna Veža získala po pridružení mimovládnej organizácie mieru 
politickej postavy s OSN. Účelom bolo zjavne zhromaždiť podporu v 
mene svedkov Jehovových, ktorí čelia ťažkým situáciám v rôznych 
krajinách na celom svete. A očividne partnerstvo s OSN sa nezmenilo, 
čo samotná organizácia zrádza, ako je nasledujúca krátka správa, ktorá 
sa objavila v správe Prebuďte sa! 22. júla 2001: 

„Jeden denník v Kongu (Kinshasa) ocenil humanitárnu 
prácu svedkov Jehovových ako ‘praktickú a nie formálnu’. 
Úradníci Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) 
tiež vyjadrili svoju podporu. Jedna úradníčka UNHCR v 
Konžskej demokratickej republike bola taká potešená 



usporiadaním úsilia, ktoré vynakladajú svedkovia, že im 
dobrovoľne poskytla svoje vozidlo.“ 

Do akej miery dostala Strážna Veža pomoc priamo od OSN? Je ťažké 
povedať. Ukazuje sa však, že išlo o omnoho viac ako len o použitie 
vozidla pri jednej príležitosti. Pri snahe dostať sa na koniec rokovaní 
Strážnej Veže s OSN tento výskumník zistil, že Strážna Veža splodila 
takmer tucet dcérskych mimovládnych organizácií v rôznych 
európskych krajinách. Napríklad predtým, ako v roku 1992 získala 
štatút pridruženej neziskovej organizácie Strážna Veža, vo Francúzsku 
bola v roku 1990 založená mimovládna organizácia s 
názvom Aidafrique. Aký bol jej zamýšľaný účel? Zambijská denná 
pošta zo 17. júna 1999 pod nadpisom „Francúzski úradníci 
mimovládnych organizácií vstúpili na pomoc utečencom v 
Kongu“, uviedli: 

„V súčasnosti sa v krajine očakáva, že dvaja úradníci 
organizácie Aid Afrique poskytnú dodatočnú humanitárnu 
podporu tisícom utečencom, ktorí utiekli z problémových 
krajín Konga. Záchranárske zdroje poskytujú zbory 
svedkov Jehovových v Belgicku, Francúzsku a Švajčiarsku. 
Aid Afrique je európska medzinárodná humanitárna 
organizácia založená vo Francúzsku v roku 1990 s cieľom 
priniesť pomoc do kritických oblastí Afriky. 
Prostredníctvom úsilia UNHCR v Tanzánii organizácia 
minulý rok rozdelila utečencom v regióne Kigoma viac ako 
20 ton potravín a liekov. V roku 1997 vynaložila spoločnosť 
Aid Afrique na humanitárnu pomoc bývalému Zairu 820 
000 dolárov.“ 



Zambijské správy ukazujú, že mimovládna 
organizácia Aidafrique dokázala dosiahnuť svoje humanitárne ciele 
len prostredníctvom spolupráce s UNHCR. Ak však sekulárne médiá v 
Afrike otvorene informujú o kooperatívnych podnikoch Aidafrique s 
rôznymi agentúrami OSN, prečo nie je Strážna Veža jasnejšia v 
informovaní Jehovových svedkov o svojich úspechoch? Ak je vzťah 
Strážnej Veže s Organizáciou Spojených národov taký čestný režim, 
prečo to nezverejňovať – keďže má toľko iných programov 
sponzorovaných OSN? Najpravdepodobnejším dôvodom založenia 
dcérskych mimovládnych organizácií, ako je Aidafrique, bolo 
predovšetkým udržanie známejšej značky Strážnej Veže na pozadí a 
mimo titulnej strany. 

Je zaujímavé, že pred niekoľkými rokmi svedkovia Jehovovi vo 
Francúzsku nezávisle vydali brožúru s názvom „Misia v Afrike“. V 
nej podrobne vysvetlili činnosti mimovládnej 
organizácie Aidafrique. Na stranách 9 – 10 bol uvedený odhaľujúci 
komentár: „Naša činnosť bola často brzdená ťažkosťami 
najmä v regióne. Vzdialenosti sú obrovské a komunikačné 
linky v krajine sú takmer neexistujúce. Najlepším 
spôsobom cestovania, ak nie jediným, je lietadlo. Často sme 
používali lietadlá Vysokej komisie OSN pre utečencov 
(HCR). Administratívne formality nás tiež zadržali “ 

Nikto nespochybňuje motívy svedkov Jehovových v snahe poskytnúť 
záchrannú pomoc pre záchranu životov bratom v Afrike, ktorým 
zachránili život. Bolo to správne a kresťanské. Otázkou však je – za akú 
cenu? Stojí za to urobiť dohodu s Diablom, aby ste zachránili dušu? 
Jehovovi svedkovia v Malawi si to nemysleli. Neboli dokonca ochotní 
kúpiť si 25-centovú politickú občiansku kartu, napriek tomu, že tak 
neurobili, vyvolala sa proti nim hrozná pogroma! 



Časté používanie lietadiel OSN je veľmi nákladnou výhodou a Strážna 
Veža bezpochyby získala výhody, ktoré by sa neuskutočnili, keby sa 
nestala pridruženou mimovládnou organizáciou a založením 
pomocných mimovládnych organizácií, ako je Aidafrique, s cieľom 
užšej spolupráce s organizáciou OSN. Prinajmenšom je zrejmé, že 
vzťah Strážnej Veže s OSN je komplikovanejší, ako boli doteraz 
ochotný priznať Riadiaci Orgán svedkov Jehovových. Strážna Veža je 
skutočne oveľa politickejšie zapojená, ako si uvedomujú Jehovovi 
svedkovia! 

V októbri 2000 viedli portugalské noviny Publico rozhovor s 
dohľadom pobočky Strážnej Veže v Portugalsku. Brat Candeias, ktorý 
poprel, že došlo k nejakému kompromisu, v momente nestráženého 
momentu neúmyselne pripustil, že dôvod, prečo Strážna Veža 
kultivovala vzťahy s OSN, je otázkou politickej vhodnosti pri 
poskytovaní humanitárnej pomoci svedkom Jehovovým. Uvádza sa v 
ňom: „Bez podpory OSN by nebolo možné distribuovať 
humanitárnu pomoc.“ 

Vedúci portugalskej pobočky bol zrejme tiež korešpondentom, ktorého 
úlohou bolo napísať článok 22. augusta 1997, v Prebuďte sa! týkajúce 
sa OBSE (Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe). 
Dôvodom, prečo sa portugalský korešpondent venoval tejto téme, je 
skutočnosť, že OBSE usporiadala dôležitý politický samit v 
portugalskom Lisabone v decembri 1996. Zrejme sa brat Candeias 
osobne zúčastnil na konferencii, a preto článok, ktorý napísal s 
najväčšou pravdepodobnosťou, napodiv uzavrel na základe správy o 
poveternostných podmienkách v deň samitu z pohľadu pozorovateľa; 
spolu so zaseknutou poznámkou o Božom kráľovstve. Nižšie je 
uvedený výpis: 



„Zdá sa, že sálavé popoludňajšie slnko na konci summitu 
vytváralo atmosféru všeobecného optimizmu, a to napriek 
pripomienkam tlače, ktoré sa týkali jeho nejasných 
výsledkov. Bez ohľadu na úspech alebo neúspech OBSE si 
môžu milovníci mieru všade byť istí, že skutočný mier a 
bezpečnosť sa čoskoro zrealizujú na celom svete pod vládou 
Božieho kráľovstva.“ 

Aj keď iba povrchne podávajú správy o OBSE pracovnej porase v 
Lisabone, Prebudte sa! časopis nespomenul, že sa na samite zúčastnilo 
množstvo zástupcov mimovládnych organizácií. Webová stránka 
OBSE však obsahuje podrobné záznamy o rokovaniach a ukazuje, že 
niektoré mimovládne organizácie sa na konferencii dokonca zúčastnili. 
Portugalskému korešpondentovi bolo s najväčšou pravdepodobnosťou 
povolené zúčastniť sa na politickej konferencii na vysokej úrovni ako 
zástupca európskej mimovládnej organizácie – v tomto 
prípade „Združenie svedkov Jehovových“. Nie je preto 
prekvapujúce, že dozorný úradník neskôr úprimne priznal politickú 
motiváciu, ktorá stojí za partnerstvom Strážnej Veže s OSN, pretože sa 
zjavne domnieval, že bol poverený osobným pozorovaním a 
podávaním správ o dianí na politickom samite vládnych a 
mimovládnych organizácií. 

Samit OBSE v Lisabone nebol v skutočnosti jedinou politickou 
konferenciou, na ktorej sa zúčastnili svedkovia Jehovovi. Napríklad v 
októbri 2000 organizácia Balkán pre ľudské práva uverejnila petíciu 
pre OBSE, ktorú podpísali početné mimovládne organizácie 
(nepochybne mnohé z tých istých mimovládnych organizácií, ktoré sa 
zúčastnili na lisabonskom samite niekoľko rokov predtým). Jednou z 
nich bola mimovládna organizácia s názvom „Administratívne 
centrum pre svedkov Jehovových v Rusku“. 

http://www.greekhelsinki.gr/english/pressrelease/ngo-petition-23-10-2000-osce2000.html


Aké je správne stredisko pre svedkov Jehovových v Rusku? Je to 
ďalšia mimovládna organizácia zriadená na zastupovanie Jehovových 
svedkov. Nepochybne to nie je mimovládna organizácia rovnakým 
spôsobom, ako by Strážna Veža bola medzinárodnou mimovládnou 
organizáciou spojenou s UN-DPI, ale zjavne slúži podobnému účelu. V 
petícii OBSE, ktorú podpísali svedkovia Jehovovi v Rusku, sa 
uvádza „Dolu podpísané mimovládne organizácie hodnotili 
stretnutia ľudskej dimenzie v priebehu rokov a v rôznych 
formách ako významné pre vlády a mimovládne 
organizácie, aby vyjadrili obavy v oblasti ľudských práv v 
zúčastnených štátoch. Preto sa na nich aktívne podieľali 
správami a intervenciami a nabádali ostatné mimovládne 
organizácie, aby konali rovnako.” 

Petícia potvrdzuje, že dcérska ruská mimovládna organizácia 
zastupujúca Strážnu Vežu a Jehovovi svedkovia sa dobrovoľne 
podieľala s mnohými ďalšími mimovládnymi organizáciami vrátane 
Scientologickej cirkvi na zvyšovaní „obáv v oblasti ľudských práv 
v zúčastnených štátoch“. Podpísaním petície Správne centrum pre 
svedkov Jehovových v Rusku pripúšťa, že aktívne „povzbudzuje 
ďalšie mimovládne organizácie“, aby sa zapojili do zásahov do 
ľudských práv. Dôkazy sú samozrejme ohromujúce, že materská 
organizácia v Brooklyne využila svoje zdroje na „vyjadrenie obáv v 
oblasti ľudských práv“. 

Čo presne je OBSE? Podľa encyklopédie Wikipedia online, OBSE je 
najväčšou medzivládnou organizáciou na svete zameranou na 
bezpečnosť a jej právna existencia je založená v charte OSN. Hoci 
OSEC nemá žiadnu armádu, je oprávnená využívať vojenské zdroje 
NATO a OSN. Zdá sa, že OBSEC je iba regionálnym rozšírením 
Organizácie Spojených národov. Aj keď Strážna Veža mohla rozpustiť 



svoje tajné pridruženie k OSN priamo, stále je veľmi zapojená do 
OBSE, dcérskej spoločnosti OSN. V skutočnosti existuje mnoho ad hoc 
(keď sú potrebné) mimovládnych organizácií, ktoré zriadila Strážna 
Veža s cieľom legálne zastupovať Jehovových svedkov vo vládnych 
záležitostiach. Prehľadávanie archívov webových stránok OSEC 
ukazuje, že Strážna Veža a rôzne mimovládne organizácie zastupujúce 
Jehovových svedkov podali vyše 150 petícií! 

Napríklad v máji 1999 sa v Ženeve konala výročná konferencia 
Komisie OSN pre ľudské práva. Medzi mnohými prítomnými 
vládnymi a mimovládnymi organizáciami boli tri mimovládne 
organizácie zastupujúce Jehovových svedkov. Boli to vyššie 
uvedené „Združenia svedkov Jehovových“ a „Jehovovi 
svedkovia v Rusku“, ako aj tretia mimovládna organizácia s 
názvom „Európske združenie svedkov Jehovových na 
ochranu náboženskej slobody.“ (Kliknite sem, ak chcete získať 
PDF účastníkov) 

Ďalšími NGOS sú: „Consistoire National des Temoins de 
Jehovah“, francúzska mimovládna organizácia; „Zväz svedkov 
Jehovových“ a „Zastúpenie Spoločnosti pre biblické a 
traktárne veže v Pensylvánii“; ktoré sú mimovládnymi 
organizáciami pôsobiacimi v krajine Gruzínsko. A 
nakoniec: „Spoločnosť Watch Tower Bible & Tract Society, 
Poľsko.“ Politické aktivity Strážnej Veže ako mimovládnej 
organizácie sa neobmedzujú iba na Európu. V roku 1999 austrálska 
vláda usporiadala vypočutia s pozvanými zástupcami mimovládnych 
organizácií mnohých náboženstiev s cieľom napredovať v spolupráci a 
ľudských právach. Oficiálny záznam uvádza predstaviteľov Strážnej 
Veže ako Donald MacLean – riaditeľ austrálskej pobočky – 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/0/66cf0523c6217c4b802567cc002f8b0e?OpenDocument


a Vincent Toole, právny poradca Strážnej Veže. Záznam oficiálneho 
výboru Hansard je k dispozícii online. 

Priateľ sveta - nepriateľ Boha 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, pokiaľ ide o kritériá pre 
mimovládne organizácie uverejnené samotnou OSN, a na bohaté 
dôkazy o tom, že Strážna Veža bola pri plnení svojich povinností ako 
mimovládna organizácia pridružená na úrovni najpoddajnejšia, ako aj 
potvrdzujúci dôkaz o priamej účasti zo strany Strážnej Veže úradníci 
na mnohých politických konferenciách, vrátane partnerstva s inými 
náboženskými mimovládnymi organizáciami pri podpisovaní petície, 
ktorá naliehala na ďalšie organizácie, aby sa aktívnejšie zapojili do 
propagácie – nie povedomia o Božom kráľovstve, ale na zvyšovanie 
povedomia o ľudských právach, je dokázaný podvod a pokrytectvo 
Strážnej Veže holý. Bez ohľadu na zdanlivo ušľachtilý motív takejto 
politickej angažovanosti, oprávňuje konanie v mene humanitárnych 
alebo dokonca teokratických cieľov nadviazať priateľstvo so svetom? 
Kde je Božia dôvera a strach? Ak ide o „Jehovovu organizáciu“, 
ako to má byť, nedá sa podceňovať následky pre duplicitu Strážnej 
Veže pri duchovnej prostitúcii so svojím podivným spoločníkom. 
Biblia hovorí veľmi jasne ku kresťanom o Jakubovi 4: 4, ktorý znie: 

„Cudzoložnice, neviete, že priateľstvo so svetom je 
nepriateľstvo s Bohom? Každý, kto sa preto chce stať 
priateľom sveta, sa stáva nepriateľom Božím!” Boli však 
aktivity Strážnej Veže ako mimovládnej organizácie rovnako vážne? 
Áno, aspoň podľa Strážnej Veže to je! Tu je to, čo 1. januára 1978, 
Strážna Veža povedala, že kresťanstvo podporuje OSN: „Kresťanské 
diela zahŕňali podporu ľudským schémam mieru, zatiaľ čo 



Ježiš učil pravých kresťanov, aby sa modlili za Božie 
kráľovstvo ako nástroj na dosiahnutie mieru na tejto zemi. 
Katolickí a protestantskí vodcovia označili OSN za 
„poslednú nádej človeka na mier!” 

Ako sa však ukázalo, od všetkých mimovládnych organizácií 
pridružených k OSN sa vyžaduje, aby poskytli svoju podporu 
uskutočňovaním informačných kampaní v mene Organizácie 
Spojených národov, ktoré Strážna Veža, nepochybne, uskutočňovala. 
To znamená, že Strážna Veža a nepriamo všetci svedkovia Jehovovi sú 
vinní za podporu politického systému vytvoreného človekom. Je 
iróniou, že vo svojom odsúdení na krestanstvo sa Strážna Veža 
neúmyselne odsudzuje nasledujúcim vyhlásením z 1. novembra 
1972, Strážna veža : „Logicky teda kresťanstvo patrí do 
Organizácie Spojených národov a je pre ľudskú (nie 
božskú) vládu … Kresťanstvo uverilo svojmu menu a preto 
to nie je ospravedlniteľné!“ 

Ak je kresťanstvo neospravedlniteľné a odmietlo tvrdenie, že je 
kresťanské „tým, že patrí do Organizácie Spojených 
národov“, o čo viac je neospravedlniteľné partnerstvo Strážnej Veže 
s Organizáciou Spojených národov? Aspoň Kresťanstvo bolo otvorené 
a čestné, pokiaľ ide o podporu OSN; zatiaľ čo Strážna Veža je vinná z 
hrubého pokrytectva! Strážna Veža sa chovala rovnako ako nemravná 
cudzoložnica, tajne sa vkrádala v tieni a klamal, keď ju prichytili. Je 
pravda, že to sú silné slová. Je skutočne spravodlivé obviňovať Strážnu 
Vežu z praktizovania modloslužby, duchovnej prostitúcie a 
pokrytectva? Podľa vlastných slov Strážnej Veže pri odsúdení 
kresťanstva je opäť odpoveďou áno: 



„Trvalé priateľstvo Kresťanstva s politikmi a vojenskými 
silami a veľkými podnikateľskými znalcami tohto sveta je 
verejný škandál … Náboženské sekty Krestanstva sa 
dopustili duchovného cudzoložstva aj ‘svojimi špinavými 
modlami’. Jednou z najnovších a najväčších vecí, ktoré 
majú byť Jej vzorom je ‘obraz’ symbolického divokého 
zvieraťa svetovej politiky, konkrétne OSN, ku ktorej patrí 
väčšina z kresťanských národov. “- Kniha Národy vedia 

Ak je kresťanská „trvalá priateľskosť s politikmi“ opäť verejným 
škandálom, tajné spojenie Strážnej Veže s Organizáciou Spojených 
národov je viac trestuhodné, pretože Jehovovi svedkovia sa môžu 
pochváliť tým, že sa takúto svetskosť nepodporujú! Akým spôsobom 
urobilo Kresťanstvo modlu z Organizácie Spojených národov, zatiaľ čo 
Strážna veža nie? Zatiaľ čo Strážna Veža pravdepodobne nevyhlásila 
OSN alebo Ligu národov za politický prejav Božieho kráľovstva na 
zemi, ako to urobili niektorí z kresťanských duchovných; Napriek 
tomu, ak je Organizácia Spojených národov skutočne „ohavnou 
vecou“ proroctva, ako veria svedkovia Jehovovi, nepredstavuje 
neustála účasť Strážnej Veže na jej všetkých výrokoch 
oslavu „špinavej modly“, ako to vyjadril Jehova Boh? 

Faktom je, že spoločnosť Strážna Veža sa stala ochotným politickým 
partnerom s agentúrou Satanovho sveta a množstvo dôkazov svedčí o 
tom, že Organizácia podriadene plnila povinnosť tohto 
partnerstva. Strážna veža nielenže slúžila OSN, ale spreneverila 
využívanie zdrojov – ľudských i materiálnych – určených výlučne 
Bohu Jehovovi. Podľa Jehovovho rozsudku to znamená duchovnú 
prostitúciu, modlárstvo a odpadnutie. Pre takúto zlobu sú nevyhnutné 
následky. V roku 1951, pred viac ako polstoročím, sa 15. septemberové 



číslo Strážnej Veže pýši tým, že Jehovovi svedkovia „odmietajú vstúpiť 
do partnerstva s odpornou ligou národov alebo OSN“. 

Ó ako sa veci zmenili 

Niet divu, že Jehova vyjadruje svoje sklamanie a údiv nad 
poľutovaniahodným pokrytectvom svojich organizovaných ľudí a 
hovorí v Izaiášovi 1:21: „Ó, ako sa z verného mesta stala 
prostitútka!” Vzhľadom na to, ako Strážna Veža praktizuje to, čo 
kruto a ostro odsúdili, je lepšie pochopiť, prečo Jehova už dávno 
uviedol v Ezechielovi 7:27: “Naložím s nimi podľa ich skutkov a budem 
ich súdiť tak, ako súdili oni. A spoznajú, že som Jehova.‘“ 

Nasledujúca príloha PDF poskytuje dodatočne približnú mieru, do 
akej išla Strážna Veža informovať verejnosť o všetkých programoch a 
činnostiach OSN. Ako sa ukazuje počas rokov ich partnerstva s MVO 
v OSN, slová „OSN“ a „všetky súvisiace agentúry, ktoré tvoria OSN“, 
sa v časopise Prebuďte sa! objavujú častejšie ako výrazy „Božie 
kráľovstvo“ alebo „Božie kráľovstvo“. 

Inštalačné hĺbky PDF 

http://jehovah-is-king.com/wp-content/uploads/2005/11/Plumbing-the-Depths.pdf
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“Vaša vina sa vám stane prasknutou stenou, trhlinou na 

vysokom múre, ktorý každú chvíľu spadne. Zrúti sa náhle, 

v okamihu.” – Izaiáš 30:13. 

Druhý príchod Ježiša Krista môže byť pravdepodobne 
najočakávanejšou udalosťou v histórii sveta a tiež paradoxne aj tým, že 
je najviac nepochopený! Zatiaľ čo svedkovia Jehovovi nepoužívajú 
výraz „druhý príchod“, vo svojom liste Hebrejom apoštol Pavol 
použil podobný výraz a povedal: „Druhýkrát, keď sa zjaví.“  – 
Hebrejom 9:28. Apoštol pritom porovnával a kontrastoval určité črty 
Kristovho prvého a druhého príchodu na svet. A ako sa uvádza v 
kapitole 5, zdá sa, že druhé Kristovo zjavenie naznačuje 
skôr viditeľnú než neviditeľnú parousiu! 

Kvôli ich falošným očakávaniam sa veľmi očakávaný vzhľad Mesiáša 
stal kameňom úrazu židovského národa ako celku. Mesiáš mal podľa 
ich chybnej viery obnoviť Dávidov trón v Jeruzaleme a zvrhnúť rímsku 
okupáciu. O tom, že to bolo všeobecné očakávanie Izraela, svedčí 
otázka, ktorú učeníci položili Ježišovi po jeho zmŕtvychvstaní, keď sa 
pýtali: „Pane, obnovíš už v tomto čase kráľovstvo v 
Izraeli?” – Skutky 1:6. Pre Židov bolo nepredstaviteľné, že by sa 
Mesiáš nestal neoddeliteľnou súčasťou židovského zriadenia. Boli 
Božím ľudom už takmer dvetisíc rokov! A ani v židovskej mesiášskej 
doktríne nebolo ustanovenie, aby sa Kristus objavil druhýkrát! Bolo 
preto nevyhnutné, aby hrdí židovskí vodcovia odmietli Ježiša Krista! 



Keď však Rimania v roku 70 nl zničili Jeruzalem a jeho chrám, 
židovský systém bohoslužby sa náhle skončil a s ním aj akákoľvek 
možnosť, že z potom hebrejského národa vyjde budúci mesiáš.! Z 
pohľadu Jehovu Boha židovský systém slúžil svojmu účelu. Priniesol 
zasľúbeného Mesiáša, ako zamýšľal Boh, a potom sa tento systém 
bohoslužby skončil. Pri písaní hebrejským kresťanom sa zdá, že Pavol 
chcel ich pripraviť na blížiaci sa koniec židovského systému vecí. 
Napríklad v súvislosti s Jeruzalemom napísal Pavol: “Preto aj Ježiš 
trpel za bránou mesta, aby posvätil ľud svojou 
krvou. Vyjdime teda k nemu von za tábor a znášajme 
potupu, akú znášal on, lebo tu nemáme trvalé mesto, ale 
dychtivo očakávame to budúce.” – Hebrejom 13:12-14. 

Keď povedal, že Ježiš bol „mimo tábora“, Pavol porovnával 
zvieracie obete, ktoré sa konali v príbytku – ktorého zvyšky boli 
zneškodnené ako odpad „mimo tábora“. Apoštol však pri tejto 
analógii povedal, že Ježiš bol mimo židovskej náboženskej inštitúcie so 
sídlom v Jeruzaleme. A pretože kresťania v prvom storočí očakávali 
bezprostredný príchod Krista, zdá sa pravdepodobné, že tiež očakávali, 
že Ježiš sa vráti do fyzického mesta Jeruzalem. Preto Pavol 
pripomenul hebrejským kresťanom, že v Jeruzaleme nemali „mesto, 
ktoré pokračuje“. Pretože Ježiš aj Pavol používali výraz „záver 
systému vecí“ v súvislosti s koncom Jeruzalema ako centrum 
uctievania Jehovu Boha, je zrejmé, že vzor v prvom storočí má pre 
týchto kresťanov osobitný význam, ktorý bude mať 
splnenie „druhýkrát, keď sa objaví“, počas záveru súčasného 
systému vecí. 

V 12. kapitole Hebrejom apoštol Pavol pripomína kresťanom úžasnú 
moc, ktorá sa prejavila, keď sa Jehova zjavil izraelskému národu, ktorý 
sa zhromaždil na úpätí vrchu Sinaj. Keď Jehova na vrchole hovoril s 



Mojžišom, celá hora sa otriasala a bola zapálená ohňom a dymom. 
Akoby rozptýlili akúkoľvek predstavu, že tento jav je prirodzeným 
sopečným javom – ohlušujúce trúby zneli z neviditeľnosti! 
Apoštol Pavol ďalej vysvetľuje význam tejto udalosti citovaním 
proroka Haggaiho. Napísal: “Vtedy jeho hlas zatriasol zemou, 
ale teraz sľubuje: „Ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj 
nebom.“ Výraz „ešte raz“ poukazuje na to, že budú 
odstránené veci, ktoré boli urobené a ktorými sa dá otriasť, 
aby zostali veci, ktorými sa nedá otriasť.” – Hebrejom 12:26, 
27. 

Pôvodne sa „otrasené veci“ ukázali ako celý židovský náboženský 
systém, jeho Sväté mesto, chrám a kňazstvo sa úplne vytriasali z 
existencie. Avšak proroctvo Aggeusa, z ktorého apoštol priamo citoval, 
predpovedá, že Jehova „bude triasť všetkými národmi“, nielen 
Jeruzalemom! Z tohto dôvodu je zrejmé, že proroctvá požadujú, aby sa 
celý druhý zlý systém vecí rozpadol do zabudnutia, keď sa Kristus 
objaví druhýkrát. To by zahŕňalo to, ktoré dovtedy slúžilo ako 
pozemské centrum uctievania Jehovu Boha, ako bol pôvodne 
Jeruzalem. Je zrejmé, že jediná vec, ktorá zostane stáť, keď sa dym 
rozptýli, bude Božie kráľovstvo a deti s vierou v neotrasiteľné 
kráľovstvo! 

Rozriešenie otázky vznesenej v Edene 

Je tragické, že ľudská rasa bola od Boha odcudzená od doby, keď sa 
Adam a Eva vzbúrili proti Jehovovi a boli v dôsledku toho vysťahovaní 
z raja potešenia známeho ako Edenska záhrada. Dôverný vzťah, ktorý 
si Adam krátko užíval so svojím Stvoriteľom, bol zničený tak pre neho, 
ako aj pre jeho potomkov! Ako náznak úzkeho priateľstva, ktoré kedysi 



existovalo medzi Bohom a človekom, Genesis odhaľuje, že bol čas – v 
minulosti, keď bol svet nový – keď sa Božia prítomnosť prejavovala 
nejakým spôsobom, akoby sa pokojne prechádzal po záhrade Edena 
počas sviežej časti dňa – náhodne sa rozprávali so svojím pozemským 
synom Adamom. Od tohto prchavého okamihu dokonalej harmónie 
medzi Bohom a prvým človekom sú následné anále histórie na 
vonkajšej strane brán Edenu iba kronikou zla, ktorá je spôsobená 
odcudzením človeka od Boha. 

Jehova sa však cítil ako odhodlaný a trpiaci rodič s problémovým 
dieťaťom. Jehova však vo svojej obrovskej múdrosti vie, že jediný 
spôsob, ako bude ľudstvo konečne zbavené svojej hlúposti a skutočne 
si uvedomí výhody úplného dôverovania a poslušnosti Bohu, je, ak 
budeme nútení trpieť bolestivými následkami pre našu hrdú hlúposť a 
nedostatok viery. Jehovovi svedkovia vedia, že ústredným cieľom 
Božieho vykúpenia ľudstva je zriadenie Kristovho kráľovstva. Spoločne 
s Ježišom v jeho nebeskom kráľovstve by malo byť 144 000 vyvolených 
z ľudstva, ktorí budú nakoniec pozvaní, aby sa priblížili k samotnému 
Jehovovmu bydlisku v nebi – skutočnej hore a meste Božom. Ale na 
aký účel budú slúžiť? Jehova a Ježiš určite nepotrebujú ich pomoc ako 
pridružení králi. Prečo Boh skutočne pozýva niekoho z ríše nižšie, aby 
obýval nebeskú sféru? 

Z pôvodného hada v Edene vyplynulo, že Boh nedôverčivo držal niečo 
dobré od Adama a Evy. “Je to naozaj tak?” Napádal cherubín. 
Neskôr v dni Jóba Satan zákerne tvrdil, že Boh bol vinný z toho, že 
prinútil svojich sluhov, aby ho poslúchali prostým úplatkom. Na jeho 
večnú chválu Jehovova odpoveď na urážlivé obvinenia zďaleka 
presahovala to, čo mohol nejaký anjel alebo človek očakávať. Jehova 
nielenže poskytoval prostriedky na zákonné výkupné na obnovu 
ľudstvo do raja – dokázal, že od začiatku mal v srdci tie najlepšie 



záujmy človeka, Jehova tiež chcel vo svojej veľkodušnosti vybrať si 
niektorých z nedokonalého ľudstva a vyvýšiť ich do samotného neba! 

Božia milosť však presahuje rámec toho, že iba obnovuje niektorých 
ľudí v duchovné stvorenia. Jehova chce udeliť týmto špeciálne 
vybraným, aby mali život samy osebe . To je niečo, čo nikto nemôže 
mať, pretože pozemské bytosti sú svojou povahou závislé od 
vonkajších síl, aby udržali život. A hoci sú anjeli vynikajúcou formou 
života, ani oni sami sami nevlastnia život. Mať život v sebe znamená 
byť nesmrteľným. Nesmrteľné bytosti už nie sú závislé ani od Jehova 
od výživy. Nesmrteľnosť znamená vlastniť život ako smrteľná, 
nezničiteľná a nezničiteľná bytosť. Nesmrteľnosť je existencia sama 
osebe. Nesmrteľnosť má život tak, ako má sám Všemohúci Jehova, 
ktorý má Boh! Jehova teda dobrovoľne povýši iba ľudské bytosti do 
svojej samotnej prítomnosti – niektorí jednotlivci dokonca aj zo 
spodiny degradovanej ľudskej spoločnosti, ale tiež si kladie za cieľ, aby 
sa stali presne ako on sám v skutočnosti – ako slávne, nesmrteľné, 
božské nebeské bytosti! A to je to isté, čo Satan predpokladal, že 
Jehova sa podľa všetkého nechcel vzdať, keď povedal: “Boh vie, že v 
deň, keď z neho zjete, otvoria sa vám oči a budete ako Boh: 
budete vedieť, čo je dobré a čo zlé.” – 1. Mojžišova 3:5. 

Podľa Satana Diabla Boh neveril svojmu vlastnému stvoreniu. A keďže 
prví ľudia a žalobca očividne neboli dôveryhodní, kto mohol skutočne 
argumentovať inak? Ale na rozdiel od domnelých obvinení Diabla, 
Jehova Boh považoval za vhodné obdariť nepochopiteľným darom, aby 
sa stal presne podobným sebe samému Kristovi a z vybraných 
Adamových synov. S najväčšou pravdepodobnosťou žalobca nemal 
pochopenie veľkosti Jehovovej lásky k jeho stvoreniu. Takto sa Pán 
Jehova pri splnení svojho večného účelu úžasným a majstrovským 
spôsobom etabloval ako „Boh bohov“. Nielenže sa ukázal byť 



silnejším a nekonečne múdrejším, ale Jehova tiež potešil prejavením 
svojej nadradenej morálky a božstva nad jeho ľudskými aj 
démonickými kritikmi! 

Tvárou v tvár tomuto úžasnému spôsobu, akým Jehova Boh reagoval 
na Satanovu výzvu, ako keby utišil svoje poníženie a znížil slávny cieľ 
Boha, Diabol rázne podvrhol tú smiešnu lož, že ľudia majú prirodzenú 
nesmrteľnú dušu. Podporoval tiež očividne falošné náboženské učenie, 
že všetci „dobrí“ ľudia idú do neba, keď zomrú; akoby to bolo 
privilégium nejakého prvorodenstva ľudstva a nebolo závislé od 
Jehovovej obmedzenej voľby a nezaslúženej dobroty. Je zrejmé, že 
Diabol má v úmysle znehodnotiť Boží Boží dar pred svetom tým, že sa 
zdá byť svetským! Pravda je, že Jehova nikomu neudeľuje večné 
nebeské bydlisko so sebou, omnoho menej nesmrteľnosť, pokiaľ 
najprv nepreukážu, že majú nerozbitnú vieru a lojalitu. A aby vo 
svojich vyvolených vytvoril nesmiernu vieru, musia najprv znášať 
Jehovovu nemilosť a jeho primeranú disciplínu! Lebo ako hovorí aj 
Písmo, náš Pán sa naučil poslušnosti z vecí, ktoré ho prinútili trpieť. 

Preto apoštol nabádal Židov, aby vydržali disciplínu – bez ohľadu na 
to, aká je ťažká. V Hebrejom 12: 8 Pavol napísal: “Ale ak ste 
nedostali takú výchovu, potom ste nemanželské deti, a nie 
synovia.” Pár veršov v tej istej 12. kapitole, Pavol čiastočne cituje 
Izaiáša, kde povedal: “Preto posilnite ovisnuté ruky a 
zoslabnuté kolená a narovnávajte cesty svojim nohám, aby 
sa chromé nevykĺbilo, ale, naopak, aby sa uzdravilo.” –
 Hebrejom 12:12, 13. 35. kapitola Izaiáša – zdroj Pavlovho citátu – je 
Božia milostivá prosba o Izrael po tom, čo národ znášal najťažší trest. 
Apoštol Pavol teda inšpiráciou skutočne povzbudzuje kresťanov, ktorí 
budú žiť počas záverov celého systému vecí, pretože v tom čase Jehova 
bude triasť nebesiami a zemou a prísne bude kárať tých, ktorých 



nazýva svojimi synmi. Toto bude príležitosťou, keď sa duchovný Izrael 
konečne postaví pred úžasný nebeský vrch Sion. Po podrobnejšom 
zvážení toho, ako Jehova Boh zamýšľal natrvalo vyriešiť výzvu svojej 
univerzálnej zvrchovanosti, zvážte teraz konečné vyvrcholenie jeho 
práce. 

Tvoj vznešený učiteľ sa už nebude skrývať 

Ako pôvodca a právoplatný vládca vesmíru je Jehova Boh jedinečne 
kvalifikovaný na vedenie svojho stvorenia. Môže však tiež vyhovovať 
Božiemu zámeru zostať v pozadí a skryť sa na čas a jednoducho 
dovoliť, aby sa udalosti odohrali – dokonca, ako sám Boh uvádza, keď 
kladie otázku v Izajášovi: “Som mlčal a nijako nezasahoval,” –
 Izaiáš 57:11. Podľa kontextu tridsiatej kapitoly Izaiáša sa Jehova 
nakoniec zjaví ako hlavný inštruktor a Spasiteľ tých, ktorí mu 
dôverujú, počas hrozivých udalostí bezprostredne pred koncom sveta. 
Preto hovorí Izaiáš 30:20: “Hoci vám Jehova dá chlieb úzkosti 
a vodu trápenia, tvoj Vznešený Učiteľ sa už nebude skrývať. 
Na vlastné oči uvidíš svojho Vznešeného Učiteľa.” 

Kontext naznačuje, že Jehova sa počas súdu zjavuje ako hlavný 
inštruktor svojho ľudu. Čítame preto v Izaiášovi 30:18: “Ale Jehova 
trpezlivo čaká, aby sa nad vami zľutoval, povstane, aby 
vám prejavil milosrdenstvo. Veď Jehova je spravodlivý 
Boh. Šťastní sú všetci, ktorí ho túžobne očakávajú.” Ale ak sa 
Boh už v roku 1919 ako hlavný inštruktor zjavil, aký účel by mohli 
slúžiť jeho služobníci, ktorí zostanú v očakávaní, že im bude 
preukázaná jeho priazeň a dostanú jeho nápravné pokyny, ktoré im 
dávajú život? Pravda je taká, že Jehovovi ľudia musia byť ešte 
nakŕmení chlebom nešťastia a piť horké vody útlaku. Je to práve v 



tejto nízkej situácii, v ktorej sa Boží ľud čoskoro ocitne, že Jehova 
odhalí seba ako Veľkého inštruktora. Vzhľadom na vyššie uvedené 
musí mať Izaiáš 30:21 budúce naplnenie. Tento verš znie: “Ak 
odbočíš zo správnej cesty doprava alebo doľava, na vlastné 
uši budeš počuť za sebou hlas: „Toto je správna 
cesta. Choďte po nej!“ 

Teraz zvážte nasledujúcu otázku: Ak Jehova vedie a jeho 
ľud ho pravdepodobne sleduje a napriek tomu počuje jeho hlas, akoby 
vychádzal zozadu , neznamená to, že Boží ľud je na scestie v okamihu, 
keď hovorí ich hlavný inštruktor, akoby zozadu, ako keby ich 
povzbudzoval, aby sa otočili? Nie je to tak podľa Strážnej Veže! 
Komentár Strážnej Veže k Izaiášovi trvá na tom, že proroctvo je 
naplnené „keď hovorí Jehova prostredníctvom strán Biblie a 
prostredníctvom biblických publikácií poskytnutých 
verným a diskrétnym otrokom!” Ale okrem nesprávnych, 
samoobslužných výkladov Strážnej Veže by malo byť zrejmé, že 
konečná Božia výučba otvárajúca oči 
neprichádza „prostredníctvom biblických publikácií“ Strážnej 
Veže. Veľkou iróniou je, že tvrdohlavé odmietnutie Betelu uznať 
svoju vlastnú potrebu Božieho opravného poradcu sa zdá byť jedným z 
hlavných dôvodov, pre ktoré veľký inštruktor považuje za potrebné 
privolať svoj ľud; prikazuje im, aby sa otočili, aby činili pokánie, a aby 
poslušne chodili po správnej ceste! 

Beda vzdorovitým synom 

V Izaiášovi 30: 1 Jehova oslovuje Izraelitov ako „vzdorovitých 
synov“ a hovorí im: „Beda vzdorovitým synom!“ vyhlasuje 
Jehova. „Uskutočňujú plány, ale nie moje, uzatvárajú 



spojenectvá, ale nevedie ich môj duch, a tak pridávajú 
hriech k hriechu. Idú do Egypta, ale so mnou sa 
neporadili,” – Izaiáš 30:1, 2. Stojí za zmienku, že Izaiáš 30: 1 nie je 
jediné miesto v Izaiášovi, kde Boh vyhlasuje „beda“ nad svojím 
ľudom. V skutočnosti každá kapitola Izaiáša, počnúc 28. kapitolou až 
po 31., začína rovnakým spôsobom. Napríklad Izaiáš 28: 1 
hovorí: “Beda pyšnej korune efraimských opilcov!” Izaiáš 29: 1 
tiež znie:„Beda Arielu, Arielu…!” Izaiáš 31: 1 hovorí: “Beda tým, 
ktorí idú hľadať pomoc do Egypta, ktorí… nehľadajú 
Jehovu.” 

Jehovovi synovia majú prístup k radám svojho Otca, ale k svojej hanbe 
sa tvrdohlavo odmietajú spoliehať na Božiu múdrosť a ducha. 
Namiesto toho iba predstierajú, že robia veci Božou cestou, pričom 
dôverujú svojim vlastným silám a ľudským schémam. Ako naznačuje 
kontext, tento vývoj má ďalekosiahlejšie dôsledky ako iba staroveký 
Izrael. Môžu sa však dnešní svedkovia Jehovovi skutočne prirovnať k 
tvrdohlavým synom Izraela, ktorí si priviedli beda na seba? Je smutné, 
ale áno! Svedkovia Jehovovi sú podobne „pripravení vykonávať 
radu, ale nie to odo mňa“ – to znamená, že kresťania môžu 
prejavovať poslušnosť voči Bohu, ale ich obete nemusia byť 
nevyhnutne v súlade s Božou vôľou! Ako mohli Jehovovi svedkovia 
vylievať obetné „oslobodenie“, ale bez Jehovaho požehnania a ducha? 
Kompromisné partnerstvo Strážnej Veže s OSN je jednou z ‘obetí’, 
ktoré určite nemali Jehovovi požehnanie. 

Rovnako ako Izraeliti hľadali bezpečnosť v Egypte, zrejme právnici 
zastupujúci Strážnu Vežu obmedzili pochybné dohody o zákulisí s 
rôznymi politickými agentúrami okrem OSN s cieľom presadzovať 
záujmy Strážnej Veže v určitých krajinách. Napríklad koncom 90. 
rokov bulharská vláda odmietla právnu kontrolu Strážnej Veže, 



pretože orgány okrem iného cítili, že Strážna Veža nútila svojich 
členov odmietnuť transfúziu krvi tým, že im odovzdala hrozbu sankcií 
zo strany zhromaždenia. Strážna Veža podala proti bulharskému 
rozhodnutiu odvolanie na Európsku komisiu pre ľudské práva. V roku 
1998 právnici dosiahli kompromis. Bulharská vláda by udelila právne 
uznanie Strážnej Veže a Jehovovym svedkom by sa udelil štatút 
odporcu vo veci svedomia a na oplátku by sa Strážna veža dohodla, že 
nebude sankcionovať bulharských svedkov, ktorí sa podrobili 
transfúzii krvi. Vedenie Strážnej Veže samozrejme nespomínalo tento 
kompromis svedkom Jehovovým. 

Takáto ochota vyjednávať s Diablom v životne dôležitých veciach viery 
naznačuje, že duchovní vodcovia a hovorcovia svedkov Jehovových 
skutočne zodpovedajú profilu opísanému v proroctve ako „tí, ktorí 
sú ochotní vykonávať radu, ale nie odo mňa“,  tvrdohlaví 
synovia, ktorí odmietajú robiť účty a činiť pokánie z ich pokrytectva a 
zrady! Hoci sa to môže zdať ako maličkosť, Ježiš povedal, že človek 
(alebo inštitúcia) neveriaca v najmenšom je tiež neverná vo veľkých 
veciach. Ako je teda možné vzhľadom na to, že existuje sklon k 
dosiahnutiu kompromisu v záujme ochrany korporátnych záujmov 
Strážnej Veže, ako môže vedenie Strážnej veže reagovať, keď v 
budúcnosti dôjde k zániku organizácie? 

Fantastická viera medzi svedkami Jehovovými je, že Boh ochráni svoju 
takzvanú „viditeľnú organizáciu“ pred všetkými pohromami. Je 
to preto, že mnohé proroctvá boli nesprávne aplikované, takže v 
mysliach Jehovových svedkov je jednoducho nepredstaviteľné, že by 
sa organizácia mohla stať predmetom Jehovovho hnevu. Napríklad, 
prispievaním k tomuto zmýšľaniu, Strážna Veža aplikuje na seba 
nasledujúci verš: „To ja som stvoril kováča, ktorý rozdúchava 
žeravé uhlie a vyrába zbraň, a stvoril som aj ničiteľa, aby 



ničil. Nijaká zbraň vyrobená proti tebe nebude účinná a 
každého, kto ťa bude obviňovať, usvedčíš z klamstva. To je 
dedičstvo Jehovových služobníkov. V mojich očiach sú 
spravodliví,“ vyhlasuje Jehova.” – Izaiáš 54:16, 17. 

Táto časť Izaiáša – hoci bola napísaná už viac ako jedno storočie pred 
tým, ako bol Chaldejcami zničený Jeruzalem – je v skutočnosti 
projekciou Božieho hlasu jeho ľudu, ktorý žije v exile v Babylone – 
uisťuje ich o jeho požehnaní a že Jeruzalem bude prestavaný a v 
konečnom dôsledku v súvislosti s tým plniť veľký Boží účel. Zrejmé je 
však, že zbraň, ktorú Boh použil proti nepriaznivým Židom, 
mala „úspech“. Nič nemohlo zabrániť zničeniu Jeruzalema, keď to 
Boh nariadil. V tejto súvislosti Jeruzalem predstavuje to, čo sa dnes 
nazýva pozemská organizácia Jehovova. Kontext Izaiáša súvisí s 
Bohom, ktorý upokojuje jeho zmluvnú organizáciu v dôsledku zničenia 
Jeruzalema: „Ty biedna žena, búrkami zmietaná a zbavená 
útechy, položím tvoje kamene do malty a tvoje základy 
vystaviam zo zafíru. Cimburia ti urobím z rubínov, brány z 
trblietavých kameňov a všetky hranice z 
drahokamov. Všetci tvoji synovia budú vyučovaní 
Jehovom a pokoj tvojich synov bude hojný.” – Izaiáš 54:11-13. 

Aj keď bolo obnovené fyzické mesto Jeruzalem, proroctvo jasne hovorí 
k väčšej duchovnej realite vo vzťahu k nebeskému mestu Nový 
Jeruzalem. 21. kapitola Zjavenia zobrazuje nový Jeruzalem s 
podobnou symbolikou. Je to symbolické mesto, samotné nebeské 
kráľovstvo, ktoré sa nikdy nezničí – dokonca aj keď Ježiš ubezpečil 
svojich stúpencov, keď povedal v súvislosti so svojou 
kongregáciou: “Brány hrobu ho nepremôžu!” Vedenie Strážnej 
Veže bezpochyby dokazuje, že sú ako tvrdohlaví synovia tým, že sa 
opierajú o nepresné interpretácie proroctiev. Rovnako ako starobylé 



židovské zariadenie, ktoré sa pokúšalo umlčať Jehovových prorokov, aj 
Strážna Veža je pripravená vysmievať sa každému náznaku, že Božie 
rozsudky by sa mohli vzťahovať na Svedkov Jehovových namiesto 
Kresťanstva! 

Preto prorok hovorí o Hospodinových tvrdohlavých synoch: “Lebo je 
to spurný ľud, klamári, synovia, ktorí nechcú poslúchať 
Jehovov zákon. Vidiacim hovoria: ‚Nemajte videnia,‘ a 
prorokom: ‚Neprorokujte o nás nič pravdivé. Hovorte nám 
príjemné veci, zavádzajte nás.” . Izaiáš 30:9, 10. Zatiaľ čo 
prakticky každý biblický prorok priamo predpovedá, ako bude 
duchovný Izrael privedený k súdu s Bohom, Strážna Veža odvážne 
odvrátila všetky negatívne aspekty týchto prorockých vízií ku 
Kresťanstvu alebo ich aplikovala na relatívne nevýznamné udalosti, 
ktoré upútajú medzinárodných biblických študentov počas prvého 
svetovej Vojny. Alebo jednoducho úplne ignorujú určité časti 
Biblie. „Nepravdiví synovia“! 

Strážna Veža v tomto ohľade vytrvalo odmietla počuť zákon Jehovu 
Boha! „Tí, ktorí majú vízie“, sú „tí, ktorí vidia” správne 
pochopenie prorockých vízií, ktoré Jehova Boh pôvodne dal biblickým 
vizionárom, vidiacim a prorokom. Ale rovnako ako Židia boli 
neprijateľní, ukázalo sa, že vedenie organizácie nie je ochotné prijať 
Božiu radu, ako je obsiahnuté v Písme! Všetci Jehovovi svedkovia 
radšej počúvajú „hladké veci“ a „klamlivé veci“. V tomto ohľade 
boli preferované prorocké interpretácie Strážnej Veže postavené ako 
nepreniknuteľný ochranný múr – považovanáý za pevne 
ustanovený! Ale ako sa mýlia! 

Trhlina na vysokom múre 



Tridsiata kapitola Izaiáša oznamuje Jehovovo odhodlanie 
zvrhnúť „vysoko zvýšenú stenu“ chýb, ktorú si Organizácia 
vybudovala. Jehova hovorí: „Pretože zavrhujete moje slovo a 
dôverujete podvodu a klamu a spoliehate sa na ne, vaša 
vina sa vám stane prasknutou stenou, trhlinou na vysokom 
múre, ktorý každú chvíľu spadne. Zrúti sa náhle, v 
okamihu. Rozbije sa ako hlinený krčah. Rozbije sa tak, že z 
neho nezostane ani jeden črep, ktorým by sa nahrabali 
uhlíky z ohniska alebo nabrala voda z mláky.“ – Izaiáš 
30:12-14. Ale skutočne sa Izaiášovo proroctvo vzťahuje na Strážnu 
Vežu? Pred odpoveďou na túto otázku zvážte ďalšie súvisiace 
proroctvo v 13. kapitole Ezechiela. Rovnako ako po sebe nasledujúce 
kapitoly v Izaiášovi vyslovujú beda nad Božím národom a ľudom, 
Ezechiel 13: 3 oznamuje: „Beda hlúpym prorokom, ktorí 
nemajú žiadne videnie a prorokujú z vlastnej hlavy!” 

Kto sú tí, ktorým Ezechiel prikazuje vypovedať? Jehova ďalej hovorí o 
„hlúpych prorokoch“: „Mali falošné videnia a prorokujú lož. 
Hoci ich Jehova neposlal, vyhlasujú: ‚Toto hovorí Jehova,‘ 
a čakajú, že sa ich slová splnia. Nemali ste azda falošné 
videnie a neprorokujete lož, keď vyhlasujete: ‚Toto hovorí 
Jehova,‘ hoci som nič nehovoril?“‘ – Ezechiel 13:6, 7. Keď 
uvažujeme o kresťanskej paralele proroctva, kto iný ako spoločnosť 
Strážna Veža a Spoločenstvo traktátov hovorí autoritívne v mene 
Jehovu Boha? Ako všetci svedkovia Jehovovi vedia, Strážna Veža tvrdí, 
že je pozemským náustkom Jehovu Boha. Organizácia ako taká tvrdí, 
že jej prorocké interpretácie sú autentickým „výrokom 
Jehovoým“!  

Najmä je to tak, že pokiaľ ide o desiatky proroctiev, Strážna Veža sa 
zviazala s rokom 1914. Je to akoby za posledných približne 100 rokov 



Strážna Veža a Svedkovia Jehovovi „čakali, až sa slovo splní“ – 
ale márne! Namiesto potvrdzovania ich vízie o roku 1914 plynie čas a 
iba viac prasklín v stene! Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina výkladov 
proroctva Strážnej Veže je chybná – ako sa nezvratne preukázalo na 
stranách tejto publikácie – z pohľadu Jehovu Boha všetky také dogmy 
znamenajú „nepravdivé videnie“. A pretože „proroci“ používajú 
autoritu organizácie a tvrdenie, že hovoria v mene Jehovu Boha, akoby 
odvodili svoje esoterické znalosti z božského zdroja, akoby títo 
vizionári propagovali „klamlivé veštenia“. Platí to však opäť pre 
tých, ktorí sú v skutočnosti Božím ľudom, alebo iba pre tých, ktorí 
klamne tvrdia, že sú takí? 

Ezechiel 13: 9-10 poskytuje odpoveď: “Dvíham ruku proti 
prorokom, ktorí majú falošné videnia a prorokujú lož. 
Nebudú medzi ľudom, ktorému dôverujem, nebudú 
zapísaní do zoznamu potomkov Izraela a nevrátia sa na 
pôdu Izraela. A spoznáte, že som Zvrchovaný Pán 
Jehova. To všetko preto, že klamú môj ľud, keď hovoria: 
„Je pokoj!“, hoci žiaden pokoj nie je. Keď ľud postaví 
chatrnú stenu, oni ju natierajú vápnom.‘” Proroctvo jasne 
uvádza, že „hlúpi proroci“ existujú „v intímnej skupine môjho 
ľudu“ a že v dôsledku ich zavádzajúceho vplyvu Jehova 
hovorí: „viedli mojich ľudí na scestie.“ Prirodzene Strážna Veža 
učí, že odsúdení falošní vizionári sú typickým duchovenstvom 
Kresťanstva. Ale ak je to tak, ako je možné, že existujúci proroci sa 
nachádzajú „v intímnej skupine mojich ľudí “? Ak sú Svedkovia 
Jehovovi praví Boží ľud, ako to, že údajní „hlúpi 
proroci“ Kresťanstva majú moc a vplyv na to, aby viedli Boží ľud na 
scestie? 



Proroci, proti ktorým hovorí Jehova, sú najvýznamnejšími mužmi v 
Organizácii. Sú zodpovední za zavádzanie svedkov Jehovových 
prostredníctvom falošných a klamlivých vízií. Je to práve učenie 
Strážnej Veže, ktoré neustále “šteklí” uši svedkov Jehovových; uisťuje 
ich, že „existuje mier, všetko je v dobré duchovnom 
raji!“ Strážna Veža nepochybne presvedčila Jehovových svedkov o 
tom, že Jehova sa stal kráľom v roku 1914 – k tomuto dátumu sa tak 
viaže takmer každé proroctvo v Biblii – a tým oslepilo dôveru 
kresťanov v realitu budúcej prítomnosti Krista. Analógia steny je 
trefná! Betel vybudoval prepracovanú a rozsiahlu stenu podobnú 
štruktúre biblického proroctva, ktorá slúži predovšetkým na spevnenie 
miesta Spoločnosti Strážnej Veží ako Jehovovej organizácie. Samotné 
logo organizácie – kamenná a maltová strážna veža – je ironickým 
prejavom metaforiky. 

Takýmto zbytočným úsilím o podporu klamstva je to, akoby 
ospravedlňovatelia Strážnej Veže udržiavali omietku po bielení na 
organizačnej „stene“ vlastnej výroby. Bez ohľadu na ich úsilie, keď 
Jehova Boh skutočne uplatní svoje kráľovské právo a bude súdiť svoj 
ľud, biely prorocký múr Strážnej Veže určite bude zvrhnutý a 
rozdrvený. Jehova v skutočnosti prikazuje svojmu skutočnému 
prorokovi, aby vopred povedal „hlúpym prorokom“, že ich stena 
obielená s bielym pozadím je odsúdená na spadnutie! Ezechiel 13: 
11-16 znie: 

“Povedz tým, čo natierajú vápnom stenu, že spadne. Príde 
prudký lejak a krupobitie a silná víchrica ju zvalí. Keď 
stena spadne, spýtajú sa vás: ‚Kde je ten váš náter?‘ Preto 
toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Vo svojej zúrivosti 
rozpútam silnú víchricu, v zápale hnevu zošlem prudký 
lejak a v ničivej zúrivosti krupobitie. Zbúram stenu, ktorú 



ste natreli vápnom, a zrovnám ju so zemou, takže sa 
odkryjú jej základy. Keď mesto padne, zahyniete v ňom. 
Vtedy spoznáte, že som Jehova.‘ ‚Keď vylejem svoj hnev na 
stenu a na tých, čo ju natierajú vápnom, poviem vám: 
„Stena je preč a s ňou aj tí, čo ju natierali. Preč sú izraelskí 
proroci, ktorí prorokovali o Jeruzaleme a mali videnia, že 
ho čaká pokoj, hoci žiaden pokoj nie je,“‘ vyhlasuje 
Zvrchovaný Pán Jehova.” 

To, že vyššie uvedené proroctvo Ezechiela sa vzťahuje na Kristovo 
zhromaždenie počas „druhého zjavenia“, je zrejmé z paralelného 
proroctva v 28. kapitole Izaiáša. Význam Izaiášovho proroctva spočíva 
v tom, že Jehova Boh používa tú istú analógiu búrlivej, záplavovej 
búrky, ktorá odplavuje klamstvá a bludy, ktoré vychvaľujúci vládcovia 
uvalili na Boží ľud. Izaiáš 28: 14-16 znie: “Preto počujte Jehovovo 
slovo, vy chvastúni, vy, ktorí vládnete tomuto ľudu v 
Jeruzaleme. Hovoríte: „Uzavreli sme zmluvu so 
smrťou a s hrobom máme dohodu. Keď sa privalí prudká 
záplava, nás nezasiahne, lebo naším útočiskom je lož a 
skryli sme sa v klame.“ Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán 
Jehova: „Kladiem na Sione ako základ vyskúšaný 
kameň, drahocenný uholný kameň pevného základu. Kto v 
neho verí, nepodľahne panike.” 

Ako dôkaz, že proroctvo sa ešte nenaplnilo, Izaiáš 28:16 uvádza 
skutočné založenie Kristovho kráľovstva, ktoré sa zhoduje so záplavou 
lejaku výpovede Jehovu Boha. Je zrejmé, že proroctvo odhaľuje, že 
Jehova kladie kameň kráľovstva na Sion – čo je zrejmý odkaz na 
Kristovo kráľovstvo – a súčasne sa uvoľňuje „pretekajúca 
povodeň“. Tí, ktorí si myslia, že majú uzavretú dohodu so 
spoločnosťou Smrť a Hrob, sú tí, ktorí dôverujú výlučne svojmu miestu 
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v rámci Organizácie. Na ich hrôzu sa ich zdanlivé útočisko bude 
zmetené v záplave krupobitia prenasledovania. Skutoční kresťania, to 
znamená tí, ktorí skutočne poznajú a veria Jehovovi a veria v Krista, 
nebudú počas prebiehajúcich nepokojov panikáriť. Ich viera je 
silnejšia ako organizačná lojalita. Netreba dodávať, že skutočný 
Kristov príchod rozbije Strážnu mesto chiméry spolu s nádejami tých, 
ktorí sa hlúpo držia Lži, keď je to konečne zničené Jehovovým súdom. 

Vráťme sa k tridsiatej kapitole Izaiáša a proroctvo hovorí: “Kedysi 
im povedal: „Toto je miesto odpočinku. Doprajte odpočinok 
unavenému. Tu sa dá osviežiť,“ ale oni ho neposlúchali.” – 
Izaiáš 28:12. Podľa Jehovovho vyhlásenia mu jeho ľud nebude veriť, 
keď príde skúška. Niet pochýb, že to bude preto, že Jehovovi svedkovia 
boli prinútení dôverovať svojej vlastnej sile a Strážnej Veži. Tragickým 
dôsledkom toho, že Bohu úplne neveríme, bude to, že: “Tisíc sa 
bude chvieť pred hrozbou jedného, pred hrozbou piatich 
zutekáte, kým nezostanete ako osamelý stožiar na vrchole 
vrchu, ako signálny stĺp na pahorku.” – Izaiáš 30:17. 

Izaiáš 30:18 hovorí v súvislosti s hrdými ľuďmi Jehovovými, ktorí sa 
krčia pred tyranským nepriateľom: “Ale Jehova trpezlivo čaká, 
aby sa nad vami zľutoval, povstane, aby vám prejavil 
milosrdenstvo.” Bolestivú lekciu, ktorú sa musia všetci čoskoro 
naučiť, je, že Jehova Boh je oprávneným panovníkom tejto zeme. 
Nočná mora, ktorá je určená na zostúpenie na tento svet, nepochybne 
dokáže, že ľudia jednoducho nemajú múdrosť vládnuť 
samy. Nakoniec, Jehovovi svedkovia musia tiež vedieť, že Jehova je 
Boh spôsobom, o ktorom sme doteraz nevedeli. Po páde 
organizačného múru veriaci, ktorí prijímajú Jehovovu prísnu 
disciplínu a jeho láskavý pokyn, odmietnu všetky pozostatky 
spoločnosti, akoby bol odporným modlom. 22. verš 



predpovedá: “Poškvrníš svoje postriebrené modly a pozlátené 
sochy a odhodíš ich ako zakrvavenú handru. Povieš im: 
„Preč odtiaľto!“ 

Podľa apoštola Pavla je vznešená vec medzi ľuďmi ohavná pre 
Hospodina. Počas rozsudku dá Jehova Boh svoje znechutenie, aby už 
nikdy ľud Jehovu Boha už nikdy nevyvýšil žiadnu takzvanú pozemskú 
organizáciu na vznešené miesto, ktoré teraz obsadila Strážna 
Veža. Jehovov potrestaný ľud zahodí svoju organizačnú modlu a 
všetko, čo je k nej pripojené, akoby „iba špina“. V Izaiášovi 30:26 
Jehova naznačuje veľkosť a intenzitu pravdy, ktorá sa ešte musí 
odhaliť jeho ľudu porovnaním s doslovným svetlom. Znie: “V deň, 
keď Jehova obviaže rany svojho ľudu a vylieči zranenie 
spôsobené jeho úderom, bude mesiac v splne žiariť ako 
slnko a svetlo slnka bude sedemkrát jasnejšie, bude ako 
svetlo siedmich dní.” Posledný „komentár“ Strážnej Veže k 
Izaiášovi neposkytuje žiadne zmysluplné vysvetlenie proroctva, okrem 
toho, že povie: „Aký vzrušujúci vrchol tohto skvelého proroctva! Sláva 
Božia bude žiariť v celej svojej kráse. Požehnanie pre verných Božích 
veriacich prekročí nesmierne – sedemkrát – všetko, čo predtým 
zažili.“ 

Zatiaľ čo vyššie uvedená poznámka je pravdivá, náročné osoby by sa 
mali opýtať: Aké je nastavenie príležitosti, keď sa duchovné svetlo od 
Jehovu Boha  zintenzívni sedemkrát? Predchádzajúci verš Izaiáša 
poskytuje odpoveď: „v deň veľkého zabíjania, keď padnú 
veže.“Je zaujímavé, že údajný komentár Strážnej Veže, verš po verši, 
nedokáže citovať ani verš, nieto ešte nejaké vysvetlenie. Čestná a 
odôvodnená interpretácia proroctva však vedie k nevyhnutnému 
záveru, že predpovedané duchovné „zrútenie jeho ľudu“ a „ťažká 
rana“ disciplinárnou ranou Boha bezprostredne predchádzajú 



liečiacemu svetlu. Preto „deň veľkého zabitia, keď padnú veže“, 
nemôže byť bezvýznamnou udalosťou, ale bezpochyby súvisí s 
blížiacim sa zrútením Strážnej Veže a porážkou jej hlúpych prorokov! 

13 – Kráľ severu 

“V čase konca sa s ním bude drgať kráľ juhu. Kráľ severu 

naňho zaútočí…” – Daniel 11:4. 



Od rozpadu Sovietskeho zväzu takmer pred tridsiatimi rokmi boli 
Jehovovi svedkovia trochu v rozpakoch, pokiaľ ide o totožnosť 
prorockého kráľa severu. Strážna Veža k tomuto problému uviedla 
toto: 

„Po rozpade Sovietskeho zväzu v decembri 1991 severný 
kráľ utrpel vážny neúspech. Kto bude týmto kráľom, keď 
sa naplní Daniel 11:44, 45? Bude sa stotožňovať s jednou z 
krajín, ktoré boli súčasťou bývalého Sovietskeho zväzu? 
Alebo úplne zmení identitu, ako to už viackrát urobil? Bude 
mať vývoj jadrových zbraní v ďalších krajinách za 
následok nové preteky v zbrojení a bude mať vplyv na 
identitu tohto kráľa? Na tieto otázky odpovie iba čas. Sme 
múdri, ak nebudeme špekulovať! Keď kráľ severu sa pustí 
do svojej poslednej kampane, naplnenie proroctva bude 
jasne rozoznateľné všetkým, ktorí majú biblické 
porozumenie.” 

V skutočnosti kráľ severu „neutrpel vážny neúspech“, ako tvrdí 
komentár v knihe o Danielovom proroctvaé. Skôr ako kráľ severu je 
to výklad Strážnej Veže Danielovho proroctva, ktoré utrpelo vážny 
neúspech. Podľa proroctva Daniela je kráľ severu úspešný! „Kráľ 
juhu utrpí vážnym neúspechom“– presne naopak, ako je výklad 
spoločnosti. Strážna Veža okrem toho tvrdí, že čas konca sa začal v 
roku 1914 a vtedy sa pravdepodobne splnilo Danielovo proroctvo. Ak 
je to však tak, ak bolo proroctvo odpečatené takmer pred sto rokmi, 
prečo sú potom svedkovia Jehovovi stále v tme, pokiaľ ide o totožnosť 
kráľa severu? Prečo musia čakať na to, aby „čas poskytol 
odpovede“, až kým „sa kráľ severu pustí do svojej poslednej 



kampane“, aby rozoznali pravdu? Je to ďalší príklad dvojitého 
hovorenia zo strany hlúpych prorokov! 

Namiesto toho, aby sme sa vyhýbali špekuláciám o tom, kto by mohol 
byť budúci nový kráľ, akoby sa v súčasnosti nenašiel žiadny, zdá sa 
najaktuálnejšie prehodnotiť, či boli ZSSR a Nemecko niekedy v pozícii 
kráľa severu! Vzhľadom na trápne skutočnosti, že interpretácie 
Strážnej Veže viedli do slepej uličky, pričom neexistujú uskutočniteľné 
prostriedky na pochopenie súčasného politického vývoja vo svetle 
proroctva, je nevyhnutné očistiť staré a vytvoriť nový rámec v 
očakávaní o skutočnom odhalení Danielovho proroctva v čase 
konca. Na to, aby sme pochopili cestu kráľa severu, je dobré začať s 
Danielom 11: 20-22, ktorý znie: “Na jeho miesto nastúpi ten, čo 
pošle vymáhateľa, aby prešiel nádherným kráľovstvom. 
Ale po niekoľkých dňoch bude zlomený, no nie v hneve ani 
v boji.” 

Interpretácia Strážnej Veže o tejto časti proroctva sa zdá byť správna v 
tom, že ten, kto sa postavil do pozícii kráľa severu v tomto okamihu, je 
Augustus Caesar – prvý rímsky cisár. Augustus nariadil sčítanie ľudu, 
zjavne na účelamy zdanenia a brannej povinnosti; preto spôsobil, 
že „exekútor prešiel nádherným kráľovstvom“ Judska. Krátko 
nato Augustus zomrel z prírodných príčin. Po Augustovi prišiel 
Tiberius cisár, ktorého meno sa spomína v Lukášovom evanjeliu v 
súvislosti s Ježišovým krstom a pomazaním. Daniel 11:21 hovorí o 
Augustovom nástupcovi: “Jeho miesto zaujme niekto 
opovrhovaný. Nedajú mu kráľovskú dôstojnosť, ale príde 
v čase bezpečia a zmocní sa kráľovstva pomocou ľsti.” 

Výklad Strážnej Veže, ktorý sa týka vyššie uvedeného verša, znie 
vierohodne, ale nie je celkom jasné, ako “mu nedajú kráľovskú 



dôstojnosť”! Strážna Veža poznamenáva, že “nechtiac ho 
obdarovali až potom, keď boli mŕtvi všetci ostatní 
pravdepodobní nástupcovia”! Možno to však bola dôstojnosť 
judského kráľovstva, z toho dôvodu, že Židia pohŕdali svojimi 
rímskymi okupantami – vrátane  Pontského Piláta – Tiberiusom 
menovaného guvernéra Jeruzalema. Židovská história zaznamenáva 
niekoľko incidentov, keď Pilát veľmi urazil židovskéú náboženskú 
citlivosť. Koniec koncov, predchádzajúci verš v kontexte odkazoval 
na „nádherné kráľovstvo“ Dávida. V tejto súvislosti zvážte, ako 
Pilát takmer spôsobil povstanie, keď umiestnil rímske prápory do 
Jeruzalema – pripomienky nenávidenej rímskej cisárskej prítomnosti. 
Židia sa však postavili proti Pilátovej autorite a nepriznali mu 
dôstojnosť jeho postavenia ako Tibériusovho menovaného a žiadali, 
aby boli prápory odstránené zo svätého mesta. Pilát nariadil svojim 
vojakom, aby obkľúčili Židov, ale tí sa postavili pevne proti; dokonca aj 
pod rizikom smrti, takže Pilát bol donútený odstrániť prápory! 

Pri inej príležitosti Pilát zavesil v Herodesovom paláci niektoré zbrojné 
štíty na počesť cisára. Židia sa opäť urazili a požiadali Tiberia, ktorý 
potom nariadil odstránenie protiprávnych štítov. Týmto spôsobom sa 
Tiberius získal priazeň Židov – “zmocní sa kráľovstva pomocou 
ľsti”! V čase Kristovej popravy vedúci predstavitelia židovského 
kráľovstva vyjadrili Tiberiusovi úplnú vernosť nasledujúcimi 
slovami: „Nemáme kráľa, ale cisára!“ Preto bolo nielen 
súdnictvo Judského kráľovstva kontrolované hladkosťom rímskeho 
kráľa severu, ale miesto narodenia a pôvodná oblasť pôsobenia 
kresťanstva spadali ešte viac pod moc a vplyv kráľa severu. 22. verš 
ďalej hovorí o rímskom kráľovi severu: “Pokorí vojská, ktoré sú 
ako záplava, a budú rozdrvené, podobne ako Vodca 
zmluvy.” Zatiaľ čo vodca zmluvy je bezpochyby Ježiš Kristus, čo 



znamená, že “bude zaplavený kvôli nemu“? Interpretácia Strážnej Veže 
zjavne chybyla a tak uvádza: 

“Pokiaľ ide o ramená povodne – vojenské sily okolitých 
kráľovstiev – anjel povedal: “Budú zaplavení a budú 
zlomení.” Keď sa Tiberius stal kráľom severu, jeho synovec 
Germanicus cisár bol veliteľom rímskych vojsk na Rýne. V 
roku 15 nl Germanicus s určitým úspechom viedol svoje sily 
proti nemeckému hrdinovi Arminiovi. Obmedzené víťazstvá 
však boli vyhraté za veľkú cenu a Tiberius potom prerušil 
operácie v Nemecku. Namiesto toho sa snažil 
prostredníctvom podpory občianskej vojny zabrániť 
spojeniu nemeckých kmeňov. Tiberius vo všeobecnosti 
uprednostňoval obrannú zahraničnú politiku a zameriaval 
sa na posilnenie hraníc. Tento postoj bol pomerne úspešný. 
Týmto spôsobom boli „ramená povodne“ kontrolované a 
rozbité.“  

Podľa Strážnej Veže boli „ramenami povodne“ germánske armády 
nepriateľské k Rímu na severnom okraji ríše. Zdá sa však, že Strážna 
Veža hovorí, že germánske sily sú „ramenami povodne“, ako 
aj „oni“, ktoré sú „zaplavené“. Je to však rozumné? Strážna Veža 
neposkytuje žiadne rozumné vysvetlenie toho, ako boli povodňové 
ramená zaplavené! Po druhé, zdá sa úplne neopodstatnené dospieť k 
záveru, že zámeno „oni“, ktorí boli „zaplavení“, sa týka Nemcov, 
keď to nie je v bezprostrednom kontexte na podporu. Berúc do úvahy, 
že zameranie proroctva súvisí s tým, čo sa malo vyskytnúť 
v „nádhernom kráľovstve“ v súvislosti so „zlomom vodcu 
zmluvy“ kráľom severu, zdá sa, že zámeno „oni“ je vo vzťahu k 
Židom. Je veľmi pochybné, že anjel by spomenul nevýznamný boj 



medzi germánskymi kmeňmi a rímskymi armádami rovnakým 
dychom, ako predpovedal popravu Božieho Syna. 

Budúci biblickí tlmočníci by si dobre uvedomiť, že Biblia sa 
interpretuje sama. Napríklad deviata kapitola Daniela sa týka 
židovského svätého miesta (nádherného kráľovstva) a „ľud vodcu“, 
ktorý je zaplavený a spustošený ohavnou vecou po tom, čo je Mesiáš 
odrezaný. To je presne ten istý námet predmetného verša v spojitosti s 
kráľom severu. Zdá sa preto rozumné dospieť k záveru, že „oni“, o 
ktorých sa hovorí, že sú zaplavení a „zlomení“ v Danielovi 11: 22, sú 
obyvatelia „nádherného kráľovstva“, ktorí tragicky odmietli „vodcu 
zmluvy“. K povodni a k pustote, samozrejme, došlo v roku 70 nl, keď 
Rimania za generála Titusa úplne zničili Jeruzalem. 

Evidentne však totožnosť kráľa severu v každej etape nie je obmedzená 
iba na jedného jednotlivca, ako je napríklad cisár Tibérius. Ale 
proroctvo skôr zahŕňa vývoj, ktorý sa jednotlivými kráľmi, ako 
napríklad Tiberius, iba pustil do pohybu. Pretože tento aspekt 
proroctva nás nesie za vlády Augustovho opovrhnutého nástupcu, 
Tiberia, komentár Strážnej Veže k ďalšiemu rozpätiu veršov prináša aj 
revíziu: “Pretože s ním uzavrú spojenectvo, uchýli sa k 
podvodu, povstane a prostredníctvom malého národa sa 
stane mocným.” 

Pomocou malého národa 

Komentár Strážnej Veže v knihe Venujte pozornosť Danielovmu 
proroctvu interpretuje proroctvo tak, že sa to týka vnútorných 
záležitostí rímskeho politického orgánu. „Ich spojenie s ním“ sa 
vzťahuje na Rímsky senát. V kontexte však opäť nie je nič, čo by 



svojvoľne pripisovalo zámeno „ich“ subjektu ako je Rímsky senát. 
Kontext sa týka „zaplavenia kvôli nemu.“ Zdá sa teda, že 
proroctvo hovorí, že Židia sa spojili s Rímskou ríšou. Ale ako? Druhý 
žalm, ktorý umožňuje, aby sa sám interpretoval, je mesiánske 
proroctvo, ktoré apoštoli aplikovali na protikristovské sprisahanie, 
ktoré sa vyvinulo v prvom storočí medzi židovskými vládcami a 
rímskym vládcom – Pontským Pilátom. V Skutkoch 4: 26-28 sa 
apoštolovia modlili k Bohu, citovali druhý žalm a ponúkali tieto 
inšpirované slová interpretácie, keď hovorili: “Králi zeme povstali 
a vládcovia spojili sily proti Jehovovi a jeho 
pomazanému.‘ V tomto meste sa Herodes a Pontský Pilát 
naozaj spojili s ľuďmi z národov a s izraelským ľudom 
proti tvojmu svätému služobníkovi Ježišovi, ktorého si 
pomazal. Spojili sa, aby vykonali to, čo si vopred určil 
svojou mocou a v súlade so svojím zámerom.” 

Lukáš tiež uvádza, že nominálny židovský kráľ Edomitov, Herodes a 
Pontius Pilát sa stali priateľmi v deň, keď bol Kristus popravený. 
Lukáš 23: 11-12 hovorí: “Herodes so svojimi vojakmi ho potom 
ponižoval, posmieval sa mu, dal ho obliecť do honosného 
odevu a poslal ho späť k Pilátovi. V ten deň sa Herodes a 
Pilát spriatelili, predtým totiž medzi nimi vládlo 
nepriateľstvo.” Nezmyslená politická aliancia medzi Židmi a ich 
opovrhnutými rímskymi pánmi by mohla byť považovaná za jeden z 
aspektov plnenia Danielovho proroctva. Rozumie sa však, že druhý 
žalm má ďalekosiahlejšie uplatnenie. 

V tejto chvíli je dôležité vziať na vedomie niektoré zásadné 
podrobnosti. “krajina Okrasy” v Danielovi 11:16 a “krajina Okrasy” v 
41. verši nie sú rovnaké. Je to preto, že pôvodne krajina okrasy bola 
doslovným „nádherným kráľovstvom“ Júdu. Ale na Turíce v roku 



33n.l. bol stvorený duchovný Izrael a to je kráľovstvo, nad ktorým sa 
Kristus stal kráľom. Takže pomazaná kongregácia, ktorá vznikla vtedy, 
je modernou „krajinou vyznamenania“. Ani „vodca zmluvy“, 
Kristus, nie je vodcom zmluvy Mojžišovej, ktorú Boh uzavrel s 
národom Israel. Ježiš sprostredkúva zmluvu s členmi Izraela Božieho, 
ako Pavol nazýval kresťanské zhromaždenie. Ale tragicky, rovnako ako 
telesný izraelský národ odmietol Krista a stal sa odpadlíkom, apostáza 
sa rozvinula krátko po tom, ako vznikol duchovný Izrael. Vzhľadom na 
tieto prekrývajúce sa rysy proroctva je pozoruhodné, že odpadicki 
kresťanskí biskupi sa tiež spojili s rímskym kráľom severu, tak ako to 
robili židovskí vodcovia. Ako sa to stalo? Po smrti apoštolov sa 
kresťanstvo postupne zhoršovalo. Nakoniec, hoci kresťania tvorili len 
asi 10% z celkovej populácie žijúcej pod rímskou vládou v štvrtom 
storočí, cisár Konštantín urobil z kresťanstva štátne náboženstvo. 
Preto vtedy sa zrodilo Kresťanstvo! 

Týmto spôsobom bola Rímska ríša pripravená „stať sa mocnou 
prostredníctvom malého národa“ – „malého národa“, ktorý 
vznikol z Izraela Božieho. A prostredníctvom falošných 
kresťanov, „ktorí sa s ním spájajú“, bol kráľ severu 
schopný „pokračovať v klamstve“. Pomyslite si len na to – 
Konštantín urobil z odpadlíckeho kresťanstva oficiálne náboženstvo, a 
tak rímsky cisár, kráľa severu sa stal titulárnou hlavou toho, čo bolo 
Kristovým zhromaždením! A aké ďalekosiahle účinky mala klamná 
aliancia! Dodnes sú stovky miliónov katolíkov, protestantov a členov 
pravoslávnych cirkví a nespočetné množstvo sekt a kultov, ktoré 
spadajú medzi nich, pod falošným učením, ktoré prvýkrát ustanovila 
rada v Nicei cisára Konštantína. 

Pokiaľ ide o výklad Strážnej Veže, v komentári knihy “venuj 
pozornosť Danielovmu proroctvu” sa uvádza, že „malý národ“ je 



takzvaná prétoriánska garda. Praetorianska garda bola elitnou 
skupinou osobne vyvolenej pechoty a jazdectva, ktoré slúžili ako typ 
tajnej služby a osobného strážcu pre cisára. Je však skutočne presné 
povedať, že cisár sa prostredníctvom nich stal mocným? Nie je to tak 
naozaj! Cézari boli mocní, pretože ovládali obrovskú armádu – nielen 
svojich Pretoriánskych telesných strážcov. V niektorých ohľadoch 
samotná prétoriánska garda predstavovala hrozbu atentátu, takže na 
zabezpečenie svojej lojality museli byť dobre zaplatení! Interpretácia 
Strážnej Veže je nielen z týchto dôvodov neudržateľná. Relevantnou 
otázkou je, prečo by sa Jehova zaoberal takou triviálnou chmúrou 
histórie a zanedbával akékoľvek svetlo o tom, ako sa Rímska ríša 
udržiavala od staroveku do novoveku. Podľa súčasného komentára 
Strážnej Veže proroctvo neposkytuje žiadne podrobnosti o tom, ako 
kráľ severu prežil tzv. Pád Rímskej ríše. Strážna Veža dokonca ľahko 
pripúšťa podľa vlastného komentára, ktorý čítame na strane 242: 

„Bez toho, žeby uviedol zbytočné podrobnosti o rozpadu 
Rímskej ríše, ktorá sa tiahla v priebehu storočí, pokračoval 
anjel Jehovu Boha, aby predpovedal ďalšie vykorisťovania 
kráľa severu a kráľa juhu. Stručný prehľad určitých 
vývojov v Rímskej ríši nám však v neskoršom období 
pomôže identifikovať dvoch súperiacich kráľov.“ Komentár 
Strážnej Veže necháva v rozpakoch študentov Biblie, ktorí si škrabú 
hlavy o tom, prečo Jehova pociťoval potrebu osvietiť nás o 
bezvýznamnej histórii, ktorá súvisí so hraničnými potržkami na 
germánskych hraniciach, maličkými rokovaniami s cisárom a 
pretoriánskou gardou rímskeho senátu, pričom ako „zbytočné 
podrobnosti“ vynechala, ako sa stalo, že sa Rímska ríša 
transformovala na Kresťanstvo, aby sa udržala v modernej ére. 



Pravdepodobne zámerom toho, aby Boh v prvom rade vydal proroctvo, 
nie je len zapôsobiť na nás jeho predvídavosťou. Jedným z primárnych 
cieľov proroctva je odhaliť, ako Boží zámer má a bude sa rozvíjať v 
súvislosti s jeho ľudom. Jehovov zámer je určite úzko spätý s 
Kresťanskou minulosťou; len keby sme mohli poznať naše duchovné 
dedičstvo a ako sa svetové politické a náboženské štádium dalo 
nastaviť tak, ako je to v súčasnosti. Výklad, ktorý uprednostňuje 
Organizácia, však predstavuje pre študentov biblie obrovskú 
neprekonateľnú priepasť medzi rímskym cisárom a moderným kráľom 
severu, ktokoľvek sa predpokladá, že je. Skutočne, nabádanie Strážnej 
Veže, aby sa venovala pozornosť Danielovmu proroctvu, je dobrá rada! 

Vrátime sa k Danielovi 11: 23-24 a čítame: “Pretože s ním uzavrú 
spojenectvo, uchýli sa k podvodu, povstane 
a prostredníctvom malého národa sa stane mocným. V čase 
bezpečia vojde do najbohatších častí provincie a bude robiť 
to, čo nerobili jeho otcovia ani otcovia jeho otcov. Medzi 
ľud rozdelí korisť, lup a majetok. Bude plánovať úklady 
proti opevneným miestam, ale len dočasne. Strážna Veža 
neponúka žiadne komentáre o tom, ako mohol cisár Tiberius 
urobiť „čo neurobili jeho otcovia a otcovia jeho 
otcov.“ Jednoducho sa nám hovorí, že Tiberius urobil určité 
zlepšenia v Rímskej ríši a zmiernil daňové zaťaženie a to bolo ako kráľ 
severu zdieľal korisť ríše. Ak by sa však skutočne „spojili s ním“, 
zistilo by sa, že odpadlíctvo biskupov má sekundárne splnenie s 
Konštantínom, potom by sa 24. verš uplatnil v období, keď v Európe 
dominovalo Kresťanstvo! Pred Konštantínom boli kresťania pravidelne 
zakázaní a prenasledovaní rímskymi cisármi. Tým, že sa kresťanstvo 
stalo štátom sponzorovaným náboženstvom, vstúpilo sa do obdobia, 
ktoré bolo v Danielovom proroctve opísané ako “čas 
bezpečia.” (Daniel 8:25) 



Pomocou kresťanského Pontifex Maximus sa pápeži stali 
nástupcami rímskych cisárov, a preto bol kráľ severu schopný robiť to, 
čo cisár (jeho otcovia a otcovia jeho otcov) neboli schopní dosiahnúť! 
Vďaka pontifikátu mohol kráľ severu účinnejšie kontrolovať európsku 
civilizáciu, ako aj samotné Kresťanstvo. V čase zrútenia Rímskej ríše v 
4. a 5. storočí, označujúc začiatok približne 1 000-ročného obdobia 
známeho ako temný a stredovek, až do konca Svätej rímskej ríše 
začiatkom 18. storočia Konštantín, ktorý bol na mieste, zostal pri moci. 
Prostredníctvom feudálneho systému a cisárskych krížových výprav 
kráľ severu splnil proroctvo: “Bude plánovať úklady proti 
opevneným miestam” Kráľ severu s nadvládou Európy však nemal 
ďalej pokračovať. Proroctvo ďalej hovorí: “Bude plánovať úklady 
proti opevneným miestam, ale len dočasne.” 

Mimoriadne veľké vojsko 

V tejto fáze sme znovu predstavení k dlhoročnému nepriateľovi kráľa 
severu – kráľ Juhu, kde čítame v Danielovi 11: 25-26: “Pozbiera silu 
a odvahu a vytiahne s veľkým vojskom proti kráľovi juhu. 
Kráľ juhu zhromaždí mimoriadne veľké vojsko a pripraví 
sa na vojnu, ale neobstojí, lebo proti nemu nastražia 
úklady. Tí, ktorí jedia jeho lahôdky, ho zničia. Jeho vojsko 
bude zmetené a mnohí padnú zabití.” Strážna Veža učí, že táto 
časť proroctva našla naplnenie v treťom storočí našej éry. 
Kniha “venovať pozornosť  Danielovmu proroctvu” vo svojom 
komentári uvádza: 

„Asi 300 rokov po tom, čo Octavian urobil z Egypta rímsku 
provinciu, prevzal rímske kráľovstvo rímsky cisár 
Aurelian. Medzitým kráľovná Septimia Zenobia z rímskej 



kolónie Palmyra obsadila postavenie kráľa juhu … Ako 
vládnuca jednotka vedená Zenobiou sa kráľ juhu „vzrušil“ 
vojnou proti kráľovi severu ‘s mimoriadne veľkým 
úspechom a veľkou, mocnou vojenskou silou … Aurelian 
sám nestál kvôli intrigám proti nemu’. V roku 275 nl sa 
vydal na výpravu proti Peržanom. Zatiaľ čo v Thrákii čakal 
na príležitosť prejsť prielivy do Malej Ázie, tí, ktorí ‘jedli 
jeho jedlo’, proti nemu uskutočnili plány a spôsobili jeho 
rozpad.” 

S touto interpretáciou existuje niekoľko problémov. Po prvé, zatiaľ čo 
niet pochýb o tom, že Rím dobyl Palmyru a zajal kráľovnú Zenobiu, z 
histórie nevyplýva, že bitka medzi púštnym kráľovstvom Palmyry a 
Rímom bola taká epická, že rímske cisárske légie by mali byť opísané 
anjelským proroctvom ako ‘veľká vojenská sila’; alebo že by sa 
armády Palmyry mali nazývať ‘mimoriadne veľká a mocná 
vojenská sila’. Jeden historický zdroj opisuje dve armády Ríma a 
Palmyry ako rovnako veľké, každá s približne 70 000 mužmi. Toto nie 
je „mimoriadne veľká vojenská sila“ podľa starodávnych alebo 
moderných štandardov! Ďalej je zrejmé, že kráľovná Zenobia nebola 
kráľom. Možno malý detail, ale ak by sa Jehovov anjel považoval za 
vhodný odkazovať sa na Kleopatru v ženskom rode v Danielovi 11:17, 
pre anjela by nebolo nijakým špeciálnym činom, keby špecifikoval, že 
kráľ juhu je kráľovná! 

Po druhé, výklad Strážnej Veže identifikuje kráľa severu ako kráľa, 
ktorý „nebude stáť, pretože sa postavia proti nemu.“ Pravda, 
rímsky cisár, Aurelian, bol evidentne zradený a zavraždený jeho 
vlastnou prétoriánskou gardou – ako komentuje Strážna Veža. 
Okamžitý kontext predmetného verša však naznačuje, že práve 
sprisahanskými schémami kráľa severu je v skutočnosti kráľ Juhu – 



kráľ s veľkou a mocnou vojenskou silou obeťou! Atentát na Aureliana 
je okrem toho iba poznámkou pod čiarou histórie a nemal významný 
vplyv na priebeh Rímskej ríše. Proroctvo načrtáva nepriateľstvo medzi 
kráľmi severu a juhu, nie malicherné vnútorné intrígy v kráľovskom 
tábore. Ďalšou zjavnou nezrovnalosťou pri uplatňovaní tejto časti 
proroctva Strážnou Vežou je skutočnosť, že verš hovorí: “budú proti 
nemu robiť konšpirácie” „konšpirácie” sú množné číslo – ako v 
mnohých konšpiráciach! Je zrejmé, že rozumné uvažovanie vyžaduje, 
aby bol úspešný iba jeden atentát. A akékoľvek následné „konšpirácie“ 
na vraždu Aureliana by boli – prepáčte výraz – nadmerné! 

A nakoniec, najväčšou nevýhodou pri výklade Spoločnosti je to, že 
ďalší verš v Danielovi, ktorý sa odvoláva na dvoch kráľov, ktorí sedia 
pri tom istom stole, sa splňuje na konferencii európskych vodcov v 
Haagu v roku 1898! Interpretácia Strážnej Veže nevysvetliteľne 
preskočí z relatívne zanedbateľnej bitky a politického atentátu na 
nevýznamné stretnutie konkurenčných európskych národov na konci 
19. storočia! Mysliaci kresťania majú všetky dôvody na to, aby 
spochybnili, či Jehovova metóda predpovedania budúcich udalostí je 
skutočne taká nelogická a nesúvislá. Strážna Veža sa určite mýli, keď 
usudzuje, že zjavenia Božieho anjela nám nedávajú „zbytočné 
podrobnosti“, keď je to práve samotná interpretácia Strážnej Veže, 
ktorá sa zameriava skôr na púhe detaily histórie, než na čokoľvek 
zmysluplné! V dôsledku toho, že anjelský oznamovateľ údajne 
neuviedol žiadne „zbytočné podrobnosti“, je Strážna Veža nútená 
venovať veľkú časť svojho vlastného komentára 
vyplneniu potrebných detailov na vysvetlenie zdanlivých 
nedostatočných detailov anjela. 

Namiesto toho, aby sme predpokladali, že Danielovo proroctvo 
predpovedá iba maličkosti, zatiaľ čo zanedbáva široký historický vývoj, 



ktorý formoval vtedajší svet, možno je načase úplne zrušiť výklad 
Danielovho proroctva Strážnou Vežou! Je rozumné, že storočia dlhá 
súťaž o nadvládu medzi kráľom severu a kráľom juhu je hlavným 
fenoménom, okolo ktorého sa točí moderná história. O prebiehajúcom 
boji medzi dvoma súperiacimi kráľmi by sa však nemalo uvažovať iba z 
hľadiska vojenského konfliktu medzi dvoma protichodnými 
národnými armádami na bojovom poli. Priame bojovanie je iba 
vonkajším vyjadrením hlboko podloženého filozofického konfliktu. 
Aby sme pochopili pretrvávajúce nepriateľstvo medzi kráľom severu a 
kráľom juhu, je nevyhnutné porozumieť dvom existujúcim 
protichodným ideológiám, ktoré doteraz polarizovali svet. Rovnako 
ako moderné dvojstranné politické systémy sa zvyčajne opierajú o 
protichodné platformy v rôznych otázkach, konflikt medzi kráľom 
severu a kráľom juhu má korene v dvoch vzájomne protichodných 
systémoch! 

Čiastočne z hliny a čiastočne zo železa 

Na inom mieste v Danielovi sa prorok zmieňuje o politickom a 
ideologickom rozdelení popredného svetového kráľovstva. V Danielovi 
2: 41-43 čítame: “A keďže chodidlá a prsty, ktoré si videl, boli 
čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, 
kráľovstvo bude nejednotné. Bude v ňom niečo z tvrdosti 
železa, ako si videl železo zmiešané s mäkkou hlinou. To, že 
prsty na nohách boli čiastočne zo železa a čiastočne z hliny, 
znamená, že kráľovstvo bude sčasti silné a sčasti 
krehké. Keďže si videl železo zmiešané s mäkkou hlinou, 
znamená to, že sa zmiešajú s ľudom. Ale nebudú spolu 
držať, tak ako železo nedrží s hlinou.” 



Kráľ severu a kráľ juhu sú tiež symbolizované železom a nohami z 
hliny kovového kolosu Nabuchodonozora. Čo však tieto dva 
nekompatibilné materiály symbolizujú v skutočnom svete? 
Jednoducho povedané – železo predstavuje impérium a hlina 
predstavuje demokratickú formu vlády. Železo je vhodným symbolom 
pre železnú päsť cisárskej vlády; keďže ľudstvo bolo pôvodne vyrobené 
z prachu zeme, vlastnosti hliny ho robia vhodným symbolom pre 
obyčajného človeka. Samotná preambula ústavy Spojených štátov 
hovorí to najlepším spôsobom: – „My, ľudia.“ Republikalizmus je 
protikladom oligarchizmu a monarchie. Oligarchovia a elitári 
vládnucej triedy sa obvykle považujú za prirodzene nadradených 
nižším triedam. Všeobecne považujú ľudstvo za nič viac ako za 
výchovnú formu zvieraťa. Monarchie a oligarchické kruhy s nimi 
spojené sa však „začali miešať s potomkami ľudstva“ kvôli 
existujúcim parlamentným a demokratickým štruktúram zdieľania 
moci. 

Kovový obraz Daniela však zobrazuje postupnosť jednotlivých 
svetových veľmocí, nie neopísateľných systémov alebo ideológií. Preto 
musí byť moderné politické vyjadrenie železa a hliny stelesnené v 
súčasnej anglo-americkej svetovvej veľmoci! V skutočnosti je dodnes 
Londýn ako nástupca Rímskej ríše hlavným sídlom najmocnejšej 
oligarchie, ktorá kedy vládla tejto planéte! Až donedávna boli Spojené 
štáty historicky majstrom ľudských práv, slobody a demokracie. Veľká 
Británia a Spojené štáty sa spojili v nefunkčnú fúziu dvoch 
nezlučiteľných systémov – tvoriacich angloamerickú alianciu. Na 
úplné pochopenie prebiehajúcej vojny medzi kráľom severu a kráľom 
juhu je potrebné si uvedomiť, že existoval čas, keď kráľ severu úplne 
dominoval! Proroctvo v druhej kapitole Daniela tiež ukazuje, že železo 
a hlina, ktoré tvoria chodidlá a prsty politického obrazu, sú iba 
relatívne novým javom. Nohy železa naznačujú, že pred zmesou hliny 



a železa vládla jediná ríša! Dejiny svedčia o tom, že Rímska ríša a jej 
potomstvo, Krestanstvo a nakoniec Britská ríša, sa na seba podobajú. 
Zatiaľ čo Vatikán a Konštantínopol bojovali za náboženskú a politickú 
kontrolu nad obrovskou časťou planéty počas tzv. Temného veku, 
Benátky sa potichu stali finančným kapitálom sveta! 

Miliardársky klub benátskej oligarchie založil v rámci svojho 
menovaného vodcu zvaného Doge v Benátkach ako najmocnejší 
mestský štát v celej feudalnej Európe. Potom v 16. storočí Benátčania 
vyviedli svoj užitočný finančný systém do Londýna, takže v priebehu 
storočí sa transplantované benátske usporiadanie postupne zmenilo 
na moderný globálny finančný systém Wall Street-MMF. Za verejné 
tajomstvo sa považuje dnešná oligarchia zameraná na Londýn podľa 
vzoru benátskej organizácie. Prostredníctvom benátskeho 
transplantovaného finančného systému sa mesto Londýn stalo 
dedičom a pokračovateľom Rímskej ríše; odtiaľ kráľ severu! A čo s 
kráľom juhu? 

V období, keď v Európe dominoval feudálny systém, 95% populácie 
žilo ako bestializovaní poddaní. Je však ironické, že Čierna smrť, ktorá 
spustošila kontinent počas viac ako storočia, priniesla prospešné 
politické a spoločenské zmeny. Pretože séria rán zdecimovala 
pracujúcu populáciu v takom rozsahu (odhady sa pohybujú od jednej 
tretiny do jednej polovice), nastal dopyt po schopných pracovníkoch. 
Kvalifikovaní remeselníci a majstri boli nakoniec schopní získať lepšiu 
mzdu – to označovalo začiatky toho, čo sa nakoniec stalo strednou 
triedou. Zároveň renesancia začala mať všeobecne zušľachťujúci a 
technologicky povznášajúci účinok na európsku civilizáciu. Nakoniec, 
v 15. a 16. storočí, začínajúcom vo Francúzsku za kráľa Ľudovíta XI., sa 
suverénne národné štáty začali formovať ako alternatíva feudalizmu a 
impéria. 
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Až po kolonizácii Amerík Európanmi sa konečne 
vytvorila prvá skutočne nezávislá republika národného štátu, 
Spojené štáty americké. Prvýkrát v modernej histórii sa oligarchický 
systém stretával s impozantným protivníkom. Takto prorocký kráľ 
severu a kráľ juhu začali obnovovať svoje storočné nepriateľstvo. Boj 
medzi Spojenými štátmi a Veľkou Britániou pokračoval aj po 
revolučnej civilnej vojne a vojne v roku 1812, keď britskí vojaci spálili 
prezidentské sídlo. Zatiaľ čo historici učebníc citujú otázku otroctva 
ako jediný dôvod americkej občianskej vojny, skutočný základný 
konflikt súvisel s konfliktom medzi americkým hospodárstvom a 
britským systémom! Zásadný rozdiel medzi nimi je, že v americkom 
systéme je vláda ústavne zaviazaná využívať svoju moc v prospech 
všeobecného blaha všetkých svojich občanov. Britský systém sa iba 
snaží uvaliť úroky a nájomné, pričom využíva lacnú pracovnú silu 
prostredníctvom rôznych foriem otroctva – dnes sa to už nazýva 
globalizmus a voľný obchod! 

Americká občianska vojna bola skutočne prejavom rozvíjajúceho sa 
konfliktu medzi entitami, ktoré boli v proroctve zastúpené ako železo a 
hlina. Spojené štáty boli pred občianskou vojnou odhodlané zrušiť 
systém otroctva, ktorý zdedili po pôvodných koloniálnych 
mocnostiach. Aj keď Británia obchod s otrokmi zakázala už začiatkom 
18. storočia, alebo by sa dalo povedať, že ho prenielsa do Španielska 
nepríjemné obchodovanie s ľuďmi, napriek tomu boli Anglické 
bavlnené plantáže hlavnými dodávateľmi otrokárskeho zisku z juhu. 
Ako málo známa skutočnosť histórie britská monarchia podporovala 
Konfederáciu v snahe rozdeliť a dobyť úniu Spojených štátov. Keby 
nebolo hrozbou cisára Alexandra použitie ruského námorníctva aby sa 
zabránilo britskej blokáde prístavov Únie, vojna mohla mať úplne iný 
výsledok. Počas americkej občianskej vojny sa Abraham Lincoln pustil 
do zrýchleného programu výstavby železníc a budovania štátov, ktorý 
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USA postavil na cestu ďalšieho konfliktu s oligarchiou existujúcou v 
Londýne. 

Čo sa týka ľudských schém, americký systém je výrazne lepší ako 
britsko-benátsky systém; a tak ako ostatné národy začali 
industrializovať a usilovať sa o americký ekonomický model –
 konkrétne Nemecko, Japonsko, Rusko a Čína, Britská ríša bola 
nútená konať, aby zabránila šíreniu amerického systému, alebo inak by 
musela čeliť prípadnému vyhynutiu. Navrhovaná železnica Berlín-
Bagdad bola poslednou slamkou. Britské obchodné námorníctvo malo 
takmer monopol na námorný obchod a bolo rozhodnuté ustanoviť 
monopol nad novoobjavenými ropnými poliami na Blízkom východe. 
Pre lordov v Londýne bola neprijateľná pozemná železničná trať 
spájajúca Blízky východ so srdcom Európy. Britským geopolitickým 
machináciam za kráľa Edwarda VII. sa nakoniec podarilo 
vyprovokovať prvú svetovú vojnu a prostredníctvom tejto vojny boli 
Spojené štáty podvrátené od svojej historickej misie v opozícii voči 
oligarchizmu a v jej mene sa dostali do bojov prvej svetovej vojny! 

Po vytvorení historického základu epického konfliktu medzi dvoma 
nepriateľskými systémami môžu byť teraz moderné udalosti lepšie 
umiestnené v kontexte proroctva kráľa severu a kráľa juhu. Keď už 
nastal dôvod na úpravu výkladu Daniela 11: 23-24, z toho vyplýva, že 
úprava je tiež na Danielovi 11: 25-26. Opäť tieto verše 
čítali: “Pozbiera silu a odvahu a vytiahne s veľkým vojskom 
proti kráľovi juhu. Kráľ juhu zhromaždí mimoriadne veľké 
vojsko a pripraví sa na vojnu, ale neobstojí, lebo proti 
nemu nastražia úklady. Tí, ktorí jedia jeho lahôdky, ho 
zničia. Jeho vojsko bude zmetené a mnohí padnú 
zabití.” Ako alternatívny výklad a vzhľadom na predtým navrhnuté 
revízie, obnova konfliktu medzi kráľom severu a kráľom juhu, ktorá 
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zahŕňa „mimoriadne veľkú a mocnú vojenskú silu“, dobre 
opisuje veľkú vojnu v roku 1914. Zo širšieho historického hľadiska čo 
je určite Jehovov pohľad na pozemské záležitosti, prvá svetová vojna 
bola epickým stretom zvyškov rímskej cisárskej moci a buržoáznej 
moci republikánskej formy vlády, ktorá sa zrodila počas renesancie a 
rozpútala ju americká revolúcia. 

Ako je známe, prvá svetová vojna bola doteraz najintenzívnejšou 
epizódou krviprelievania vo svetovej histórii. Pri porážke bolo zabitých 
alebo zranených viac ako 35 miliónov mužov – presne, ako hovorí 
Danielovo proroctvo: „A mnohí určite padnú zabití.“ Na vojnu 
bolo mobilizované veľké množstvo mužov. Podľa niektorých odhadov 
bol celkový počet mužov počas prvej svetovej vojny na 65 000 000! 
Určite to vyhovuje anjelskému popisu „mimoriadne veľkej a 
mocnej vojenskej sily“. Je zrejmé, že tieto počty ďaleko presahujú 
kombinované sily palmyrenských a rímskych armád! Keďže však 
Spojené štáty a Veľká Británia boli víťazmi ako spojenci v prvej 
svetovej vojne, a ak Amerika predstavuje kráľa juhu, ako môžeme 
povedať, že kráľ juhu podľahol schémam kráľa severu? Odpoveď na 
túto otázku vás môže ohromiť! 

Proti nemu nastražia úklady 

Po občianskej vojne sa USA rýchlo stali najväčšou priemyselnou 
veľmocou na Zemi. Čoskoro sa ukázalo najvýznamnejším 
oligarchickým kruhom v Londýne a Európe, že formálna britská ríša 
dosiahla svoj vrchol pod kráľovnou Viktóriou a bola určite odsúdená 
na zánik bezvýznamnosti počas nového 20. storočia, pokiaľ 
sa niečo neurobí. A čo najviac znepokojujovalo kolonialistov a 
imperialistov, ostatné národy chceli napodobniť americký model 



rozvoja! Vo svojej knihe Anglo-americký Podnik, historik Carroll 
Quigley píše veľmi podrobne a opisuje, ako sa v Británii počas 
desaťročí bezprostredne predchádzajúcich prvej svetovej vojne 
vytvorilo množstvo prekrývajúcich sa tajných spoločností a diskusných 
skupín pri okrúhlom stole; predovšetkým za účelom podvracania 
Spojených štátov späť pod kontrolu Britskej ríše. Jednou z takýchto 
skupín bola spoločnosť Fabian Society, ktorá bola založená na konci 
18. storočia a prijala dlhodobý cieľ podmieňovania sveta, aby prijal 
socializmus. Neskôr bol Kráľovský inštitút pre medzinárodné 
záležitosti založený v roku 1919 (známy tiež ako Chathamov dom) s 
cieľom podporovať anglo-americké vzťahy. Mimoriadne bohatý 
diamantový magnát, Cecil Rhodos, po ktorom bola menovaná africká 
krajina Rodézia (teraz Zimbabwe), ako aj HG Wells, Bertrand Russell 
a Lord Alfred Milner. 

Výňatok z knihy, ktorú vydala Carol White v roku 1980 opisuje, ako 
pred prvou svetovou vojnou sprisahaneckí imperialisti diskutovali, ako 
najlepšie ísť o zachytenie Spojené štáty tak, aby mohlo slúžiť ako 
londýnsky “nemý obor” – bojoval ich vojny a platil ich účty! Pokiaľ 
ide o sprisahania, ide o sprisahanie všetkých sprisahaní – ktoré majú v 
úmysle zničiť americký systém hospodárstva na celej planéte a založiť 
novú anglosaskú svetovú ríšu – „nový svetový poriadok“, ako sa 
dnes bežne hovorí. Ako to HG Wells nazval, sprisahanci si uvedomili, 
že na to, aby dosiahli svoje otvorené sprisahanie, museli najprv 
obmedziť americký motor výroby ovládaním jeho úveru, čo znamenalo 
zničenie národného bankového systému v Spojených štátoch! 

Edward Griffin dokumentuje veľmi podrobne vo svojej knihe The 
Creature from Jekyll Island ako sa v roku 1913 podarilo americkým 
federálnym rezervným bankám USA, ako napríklad Paul Warburg, JP 
Morgan a ďalším, uspieť v prenose súkromnej federálnej rezervnej 
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banky na Spojené štáty. To viedlo k tomu, že sa hospodárska 
suverenita Spojených štátov dostala do rúk exkluzívnej skupiny 
súkromných bankárov, ktorých vlastné ciele boli diametrálne odlišné 
od cieľov občanov Spojených štátov! Takýto akt bol očividne 
neústavný a je presne tým, čo sa americkí zakladatelia snažili zabrániť. 
Tento program bol však taký úspešný, že väčšina Američanov dodnes 
predpokladá, že federálny rezervný systém vlastní vláda Spojených 
štátov. Nie je tomu tak! Federálny rezervný systém je riadený radou 
federálne menovaných guvernérov. 

Zdá sa, že Jehovova bezkonkurenčná predvídavosť opísala pokračujúce 
sprisahanie, keď inšpiroval proroka pred storočiami, aby 
napísal: “Lebo proti nemu nastražia úklady!” Druhým 
aspektom systému impéria finančníkov bolo vedenie vojny na 
európskom kontinente. Pôvodní zakladatelia Spojených štátov 
amerických si uvedomili dôležitosť ochrany pred cudzími zapleteniami 
a vojnami. Na tento účel v roku 1823 prezident James Monroe 
artikuloval zahraničnú politiku Spojených štátov v tom, čo sa stalo 
známym ako doktrína Monroe. Doktrína v podstate uvádza, že 
Spojené štáty sa nebudú zapájať do zahraničných vecí Európy a že 
európske koloniálne mocnosti by sa nemali zaoberať záležitosťami 
Ameriky. 

Na začiatku prvej svetovej vojny si USA naďalej udržiavali svoju 
neutralitu voči európskym mocnostiam. Aj keď v Európe vypukla 
vojna – najmä kvôli mnohým zapleteným spojenectvám európskych 
národov, USA zostali neutrálne. Napríklad 19. augusta 1914 sa 
prezident Woodrow Wilson obrátil na Kongres USA a 
povedal: „Každý človek, ktorý naozaj miluje Ameriku, bude 
konať a hovoriť v skutočnom duchu neutrality, ktorý je 
duchom nestrannosti a spravodlivosti a priateľstva pre 
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všetkých, ktorých sa to týka.” Avšak, potopenie 
britskej Lusitánie nemeckými ponorkami, ktoré malo za následok 
smrť asi 120 Američanov, nakoniec priviedlo USA do prvej svetovej 
vojny v roku 1917 na strane Britov a Francúzov. 

Dodnes však pokračuje kontroverzia v otázke, či Briti navádzali 
Nemcov na torpédovanie Lusitánie tým, že dali vedieť, že osobné 
plavidlo „tajne“ prepravuje muníciu z New Yorku do Veľkej 
Británie. Lusitania údajne dokonca spomalila a otáľala v U-Boat-
zamorených vodách pri pobreží Írska. Nezáleží na tom, či je táto 
konkrétna Lusitánska konšpiračná teória pravdivá alebo nie; 
historicky významný je fakt, že pro-nemecká propaganda nakoniec 
ovplyvnila americký názor v prospech Britov. Najbližší dôverník a 
poradca Woodrowa Wilsona, plukovník Edwin Mandell House, často 
označovaný ako Wilsonovo alter ego, bol v skutočnosti anglofil (ak nie 
priamy britský agent), ktorý bol najviac zodpovedný za nasmerovanie 
Spojených štátov do prvej svetovej vojny. M. House bol evidentne 
významný aj pri zakladaní Federálnej rezervnej banky a tiež pri 
vytváraní Rady pre zahraničné vzťahy v roku 1919, ktorá je americkým 
náprotivkom londýnskeho Kráľovského inštitútu pre medzinárodné 
záležitosti. Obe organizácie sa venujú založeniu angloamerickej ríše a 
ničeniu systému národných štátov. Ako hlavný poradca Woodrowa 
Wilsona je Edwin House uznávaný aj za amerického architekta 
spoločnosti Liga Národov po prvej svetovej vojne! 

Aj keď vstup Spojených štátov do Veľkej vojny rýchlo prevrátil 
rovnováhu síl v prospech takzvaných spojencov, Amerika slúžila iba 
ako londýnsky „nemý gigant“ a potom sa ocitla osedlaná 
zahraničnou centrálnou bankou a národnou politikou stále viac pod 
vplyvom britských imperialistov. Po storočnom boji proti 
geopolitickým machináciám Londýna udalosti prvej svetovej vojny 
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úspešne zmanipulovali Ameriku, aby sa stala najbližším spojencom jej 
bývalého koloniálneho majstra. A londýnske cisárske záujmy slúžili 
rozdrvením kontinentálnych cisárskych súperov. Týmto spôsobom bol 
americký kráľ juhu lákaný zradnými veriteľmi, ktorí boli lojálni ku 
Korune, aby sa naplnilo písmo, ktoré bolo predpovedané: “Tí, ktorí 
jedia jeho lahôdky, ho zničia.” 

28. júna 1919 víťazní spojenci sedeli pri mierovom stole a prinútili 
Nemecko, aby prijalo podmienky Versaillskej zmluvy. Signatári 
zmluvy predstierali, že majú v úmysle mier. To bola lož. Historici sa 
zhodujú na tom, že podmienky zmluvy pre víťazov boli také neúprosné 
a represívne, najmä pokiaľ ide o pomstychtivo prehnané vojnové 
odškodnenie uvalené na Nemecko, že v 
skutočnosti „mierová“ Versaillská zmluva vyvolala vzrast nacizmu a 
druhej svetovej vojny nevyhnutnou! Týmto spôsobom sa naplnil 
Daniel 11:27: “Srdce oboch tých kráľov bude naklonené k 
zlému, a hoci zasadnú k jednému stolu, budú si navzájom 
klamať. Ale nič sa im nepodarí, lebo koniec príde až v 
určenom čase.” 

Zatiaľ čo sa ríši podarilo zachytiť svojho „hlúpeho obra“, nepodarilo 
sa im okamžite vytvoriť anglo kontrolovaný super štát, čo niektorí 
chceli, aby sa ním nakoniec stala Liga Národov. Napriek tomu, že ho 
niektorí kňazi toho dňa považovali za „politické vyjadrenie 
Božieho kráľovstva na zemi“, Senát Spojených štátov ho 
odmietol ratifikovať – citoval to ako porušenie Monroeovho zákona! 
Prorocký osud by nedovolil kráľovi severu dosiahnuť svoj vytúžený cieľ 
nespornej svetovej vlády až do stanoveného času konca! Medzitým, 11 
rokov po skončení Veľkej vojny, kráľ severu využil svoju novoobjavenú 
moc nad finančnými záležitosťami kráľa juhu, aby ďalej „prinútil 
jeho zničenie“ vytiahnutím zástrčky americkej ekonomiky. Historik 



Webster Tarpley vo svojej knihe Proti Oligarchii starostlivo 
zdokumentoval, ako Londýn vytvoril Veľkú depresiu. 

Jeho srdce bude proti svätej zmluve 

Ako príklad programu proti kráľovi juhu, ktorý nebol úspešný: Pretože 
Franklin Roosevelt využil svoje prezidentské právomoci na to, aby 
konal proti tým, ktorých nazval „ekonomických royalistov“ počas 
Veľkej hospodárskej krízy, vyliahlo sa spiknutie z oligarchie 
finančníkov zvrhnúť vládu Spojených štátov. (Prepis a zvuk 
Roosevellovej reči) Bolo prerušené, keď vysoký vojenský 
dôstojník Smedley Butler  odhalil sprisahanie pred 
kongresom. Nielenže boli sprisahaneckí imperialisti odhodlaní 
vykoreniť americký systém, bolo ich zámerom tiež kontrolovať, 
poškodzovať a ničiť kresťanstvo; pretože podľa ich názoru 
republikánsky systém našiel svoju legitimitu v základnom princípe, že 
človek bol stvorený na Boží obraz. A koncom 19. storočia určite 
neuniklo pozornosti démonských kniežat, skutočných vládcov sveta , 
že okolo Charlesa Taze Russella a Strážnej Veže sa začala formovať 
malá skupina pomazaných kresťanov. Rovnako ako v prvom storočí, aj 
kráľ severu sa bude musieť vysporiadať s pozemskými nepriateľmi 
svojho satanského majstra. Čítame teda v Danielovi 11:28: “A vráti 
sa do svojej krajiny s veľkým bohatstvom a jeho srdce bude 
proti svätej zmluve. Bude konať účinne a vráti sa do svojej 
krajiny.” 

Ako história vypovedá, Rímska ríša pôvodne brutálne prenasledovala 
kresťanov, ale ako čas plynul, Rím zaujal voči kresťanstvu 
ústretovejšiu pozíciu a nakoniec si impérium dokonca osvojilo 
skorumpovanú formu kresťanstva ako štátne náboženstvo. Po tom, čo 
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kráľ Henrich VIII. Prerušil vzťahy Anglicka s Rímskym Vatikánom, si 
Londýn vytvoril vlastné štátne náboženstvo v podobe anglikánskej 
cirkvi v Anglicku. Pri opätovnom objavení živého hnutia pomazaných 
kresťanov v neskorších častiach 19. storočia, kresťanov v „svätej 
zmluve“ s Jehovom, skrze Krista, je však možné, že kráľ severu “ide 
späť do svojej krajiny” v zmysle návratu k pôvodnej rímskej politike 
otvorenej opozície. Nie náhodou, tesne pred tým, ako medzinárodní 
biblickí študenti začali propagovať pôvodné biblické doktríny, sídlo 
impéria založilo aj rôzne virulentné formy antikresťanstva. Medzi nimi 
bol darwinizmus a komunizmus a satanský názor, že ľudstvo súviselo 
so živočíšnym kráľovstvom. Evolucia prostredníctvom neustále 
rastúcej kontroly nad akademickými inštitúciami a médiami oligarchie 
takmer nahradila biblickú pravdu o božskom pôvode ľudstva! 

Približne v rovnakom čase, keď CT Russell prvýkrát začal vydávať 
doktríny Strážnej Veže, bol v Amerike inštitucionalizovaný 
duchovný prostriedok nenávidiaci Jehovu Boha Helenou Blavatsky. 
Hoci sa Blavatsky narodila v Rusku, jej svetové cesty ju nakoniec 
pristáli v Londýne, kde jej okultnú teosofiu prijalo mnoho britských 
aristokratov. Nakoniec si Blavatsky našla cestu do New Yorku, kde 
pomohla založiť spoločnosť pod menom  Theosophical 
Society. Prostredníctvom horných vrstiev slobodomurárstva sa 
Blavatskej teosofia stala základom dnešného nesmierne populárneho, 
mnohostranného náboženstva Nový Vek. Britka Alice Baileyová bola 
plodná okultná spisovateľka a členka teosofickej spoločnosti. V roku 
1922 založila vydavateľskú spoločnosť v New Yorku s názvom Lucis 
Trust. Dodnes je Lucis Trust významnou mimovládnou organizáciou 
s poradenským štatútom v OSN a je veľkým propagátorom OSN. 
Naopak, vplyv Lucis Trust je nepochybne dôvodom, prečo bol 
panteizmus v New Age (Nový Vek) tiež prijatý ako neoficiálne 
náboženstvo OSN. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Theosophical_Society
http://en.wikipedia.org/wiki/Theosophical_Society


Kráľ severu však podnikol agresívnejšie kroky aj proti „svätej 
zmluve“. Pretože vplyv nadšených Jehovových študentov Biblie sa 
začal šíriť po celej Severnej Amerike a Európe – spočiatku 
prostredníctvom takých prostriedkov, ako bola neuveriteľne úspešná 
Foto dráma stvorenia a neskôr Prostredníctvom rádia a tlačenej 
stránky sa milióny ľudí začali vystavovať dlho skrytým biblickým 
pravdám. Netrvalo dlho a semená vojny vysadené vo Versailles pučali 
fašizmus, holokaust a hrôzy druhej svetovej vojny ako priame urážky 
proti svätej zmluve! Daniel 11: 29-30 predpovedá ďalšie stretnutie 
medzi kráľom severu kráľom juhu: “V určenom čase znovu 
pritiahne proti juhu. Ale tentoraz to nebude ako 
predtým. Priplávajú proti nemu kittimské lode a bude 
pokorený.” 

Textové verzie histórie zobrazujú Hitlera a nacizmus ako úplne 
nemecké stvorenie. Po pravde povedané, Hitler bol financovaný a 
podporovaný určitými zložkami finančníkov proti americkému 
systému. Osobitný záujem o túto súčasnú históriu predstavuje 
Webster Tarpley vo svojej Neautorizovanej biografii Georgea Busha, 
ako starý otec 43. prezidenta USA bol nápomocný pri zabezpečovaní 
pôžičiek od Brown Brothers Harriman pre Adolfa Hitlera a jeho 
nacistického režimu. Je tiež známe, že mimoriadne bohatá rodina 
Rockefellerovcov mala obchodné vzťahy s nacistami, dokonca aj počas 
vojny.  Výkonná spravodajská kontrola skúmala nedávno odtajené 
dokumenty vlády USA z tohoto obdobia, ktoré odhaľujú, že 
administratíva Franklina Roosevelta si bola vedomá skutočnosti, že 
európske finančné záujmy podporovali sprisahanie, ktoré by postavilo 
Sovietsky Sväz proti nacizmu a aby rozpustili svoje národné vlády a 
vytvorili feudalistický super štát. Americká spravodajská služba 
nazývala fašistické hnutie toho obdobia synarchizmom. (Synergia 
fašizmu a komunizmu) 

http://tarpley.net/online-books/george-bush-the-unauthorized-biography/
http://www.tetrahedron.org/articles/new_world_order/UN_Rockefeller_Genocide.html
http://www.tetrahedron.org/articles/new_world_order/UN_Rockefeller_Genocide.html
http://www.larouchepub.com/other/2003/3021synarchism.html


V súlade so spôsobom, akým je napísané proroctvo Daniela, by sme 
nemali očakávať, že totožnosti kráľa severu a kráľa juhu sa tak prudko 
zmení z jedného verša na druhý – ako to učí Strážna Veža! V súlade so 
pravými skutočnosťami histórie druhá svetová vojna opäť postavila 
Spojené štáty proti machináciám britskej ríše. Keď bola kedysi mocná 
americká ekonomika utláčaná depresiou a národ samotný na pokraji 
zvrhnutia do fašizmu bankárov, kráľ severu mal v úmysle dodať 
smrteľnému ranu kráľovi juhu uvoľnením kombinovanej sily nacistov 
a japonských imperialistov proti Spojeným štátom. Avšak veci 
nefungovali tak, ako mala oligarchia v úmysle. Ich predchádzajúce 
úspechy proti kráľovi juhu sa nemali opakovať – aspoň nie počas 
druhej svetovej vojny; dokonca ako bolo predpovedané 
proroctvom: “Ale tentoraz to nebude ako predtým!” 

Počas vojny a po vojne bol americký ekonomický systém znovu 
rozpútaný – rýchlo vytiahol národ z Veľkej hospodárskej krízy. 
Výsledkom bolo, že Spojené štáty sa stali ekonomickou a vojenskou 
superveľmocou a vďaka Marshallovmu plánu sa tiež pomohlo 
krajinám západnej Európy rýchlo sa zotaviť z devastácie spôsobenej 
vojnou. Po druhej svetovej vojne sa imperialistický kráľ severu ocitol v 
tvári tvár novej vlne nacionalistickej pýchy a ekonomickej sily – a 
podľa anjela „bude musieť byť skľúčený.“ Ale znova, “vrátiť sa 
späť a bude konať efektívne“. 

Tí, čo si počínajú podlo voči zmluve 

Daniel 11:30 hovorí: “Priplávajú proti nemu kittimské lode 
a bude pokorený. Vráti sa a bude zúriť proti svätej zmluve 
a bude konať účinne. Vráti sa a bude venovať pozornosť 
tým, čo opúšťajú svätú zmluvu.” Ale “konať účinne proti čomu-



komu”? Interpretácia Strážnej Veže o tomto aspekte proroctva 
pripisuje jeho naplnenie povojnovému vzostupu nacizmu. 
O „opúšťaní svätej zmluvy“ sa hovorí, že je to duchovenstvo 
Kresťanstva, ktoré podporovalo Adolfa Hitlera. Čo je však zarážajúce, 
je skutočnosť, že Kresťanskí duchovní nikdy neboli v zmluve s Bohom 
Jehovom – ako ho teda možno správne opísať, že „opúšťa svätú 
zmluvu“? Podľa názoru Strážnej Veže oni len tvrdia byť v 
kresťanskej zmluve má byť to, čo je obsiahnuté v Danielovom 
proroctve. Hovorí sa tiež o nacistickom kráľovi severu, ktorý 
prenasledovaním svedkov Jehovových zvrhol vypovedania proti svätej 
zmluve. Ale keďže Hitlerov nacistický systém svetovej nadvlády bol 
úplným neúspechom – rovnako ako jeho pokus zničiť Jehovových 
svedkov – ako sa dá skutočne povedať, že nacistický kráľ severu 
konal „efektívne“? 

V súlade s už predloženými dôkazmi sa nezdá, že by 
Nemecko vôbec bolo kráľom severu. Okrem toho, namiesto toho, aby 
symbolizovali duchovenstvo, rozumnejšie je, že tí, ktorí sú označovaní 
ako „opúšťajúci svätú zmluvu“, sú tí, ktorí boli jeden raz 
pomazanými kresťanmi, ale odvtedy sa stali „zlými 
otrokmi“ Kristových ilustrácií. Rovnako ako Judáš bol účinným 
spolupáchateľom rímskeho kráľa severu a Rímska ríša bola kedysi 
účinná aj na zvádzanie niektorých pomazaných kresťanov vedúcich k 
Konštantínovi a počas neho, takže Kristovo zhromaždenie bolo účinne 
pohltené tým, čo sa stalo Kresťanstvo! Aj so vznikom Jehovových 
svedkov v modernej dobe sa evidentne kráľ severu, pod rúškom 
londýnskej ríše, vracia „späť“ k technike infiltrácie Kristovho 
zhromaždenia zvnútra, aby ho ovládol. V tomto mu možno povedať, 
že „koná efektívne.“   



Je potrebné poznamenať, že Ježiš Kristus sa v súvislosti s jeho 
zhromaždením odvolával na pozemský trón Satana. Keď Ježiš 
spomenul niekoľko pomazaných kresťanov v kongregácii Pergamum, 
uviedol: “Viem, že bývaš tam, kde je Satanov trón”. Cieľom 
Ježišových slov je evidentne uznať vplyv na zhromaždenie kvôli jeho 
blízkosti k satanovmu trónu. Majúc na pamäti, že listy siedmim 
symbolickým zhromaždeniam v Zjavení sú skutočne určené pre tých, 
ktorí žijú počas Dňa Pánovho, je zrejmé, že v súčasnosti je s Diablovou 
vládou nad svetom spojený osobitné hlavné mesto. Zdá sa, že zo 
všetkých veľkých miest na svete slúži Londýn ako satanský 
pozemský trón. Aby bolo možné oceniť miesto, ktoré dnes Londýn 
zaujíma ako démonické kontrolné centrum a aký vplyv má Londýn 
najmä na Spojené štáty, ako aj na Strážnu Vežu a Jehovových svedkov, 
zvážte teraz vývoj a pôvod moderného náboženského myslenia a 
kultúry vo Veľkej Británii. 

Po rozchode Anglicka s Vatikánom sa v roku 1534 stala vládnucim 
panovníkom hlava novovytvorenej anglikánskej cirkvi. Netrvalo však 
dlho, kým sa rozličné druhy protestantských reformátorov – 
kolektívne známych ako Puritáni – odtrhli od Korunnej anglickej 
verzie katolicizmu. To malo za následok roky tvrdého prenasledovania 
Puritánov, čo nakoniec viedlo k ich vysťahovalectvu do Ameriky ako 
pôvodných pútnikov a nakoniec k založeniu americkej republiky v 
opozícii voči Britskému impériu. Je tiež pozoruhodné, že Puritáni 
odmietli liturgickú formu bohoslužby a rozvíjali kázeňskú službu, 
ktorá je dnes známa Jehovovým svedkom. 

Pochopiteľne, kráľovská anglikánska cirkev mala ťažké obdobie, keď 
sa etablovala na začiatku Ameriky, pretože členovia cirkvi boli povinní 
prisahať vernosť anglickému kráľovi. Ríša však vyvinula jemnejšie 
prostriedky na ovplyvňovanie a kontrolu náboženského a politického 



myslenia. Po tom, ako Koruna schválila preklad Biblie kráľa Jakuba na 
začiatku 16. storočia, sa Londýn nakoniec stal domovom mnohých 
biblických spoločností a misijných skupín. Ako Vatikán a 
Konštantínopol mali po stáročia nadviazanú kontrolu nad biblickým a 
náboženským myslením, novovznikajúca Anglo ríša sa snažila urobiť 
to isté. Možno to nevyhnutne nebolo dlho predtým, ako sa prehlbujúci 
záujem o Bibliu stal podnetom pre výučbu britského izraelizmu a 
takzvaný dispenzacionalizmus – alebo to, čo sa dnes nazýva 
eschatológia „časov konca“. Anglikánsky duchovný, John Nelson 
Darby, je zodpovedný za ich popularizáciu. Najznepokojivejším 
následkom britského izraelizmu je sionizmus, ktorý bol dnes 
prakticky všetkými evanjelickými a armagedonistickými sektami a 
kultami prijatý ako autentická biblická doktrína. Sionizmus sa stal 
najmä základným kameňom angloamerickej zahraničnej politiky – 
dokonca poskytuje biblické odôvodnenie nekonečnej geopolitickej 
intriky na Blízkom východe. Možno je vhodné, že sionizmus môže 
dobre slúžiť ako rozbúška jadrovej vojny – sionistická verzia 
Armageddonu. (Ako evanjelici prenikli do americkej armády – 
Alternet) 

Prostredníctvom doktríny britského izraelizmu (alebo anglo-
izraelizmu) a tajného aparátu slobodomurárstva – zrejme v niektorých 
prípadoch dokonca smerovaného cez siete angloamerických 
spravodajských agentov – Londýn vyliahol a riadil početné sekty a 
kulty; ako je napríklad Low-church s letničníkmi, Armstrongova 
svetová cirkev Božia, ako aj hnutie „Ježišovi ľudia“ v 60. rokoch. 
Reverend Sun Yung Moon, ktorý je považovaný za neonacistu, vedie 
takzvaný Moonie kult, inak známy ako Cirkev zjednotenia. OSN 
podporujúca Bahai viera tiež vyzerá, že má pripojenie k 
viktoriánskemu britskému impériu; jeho zakladateľ bol zástancom 
politického superštátu. Náboženstvo sa vždy používalo ako nástroj 

http://en.wikipedia.org/wiki/British_Israelism
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štátu a rovnako ako jeho cisárski predchodcovia aj Londýn účinne 
využíval náboženstvo na dosiahnutie svojich geopolitických cieľov 
svetovej nadvlády. Spoločným vláknom, ktoré akoby spájalo všetky 
sekty a kulty, je matica tajných spoločností. 

Hovorí sa o Jehovových svedkoch, že majú slobodomurársky 
pôvod. Otázka teda nie je neprimeraná: Kde sa nachádza strážna veža 
vo vzťahu k londýnskej nábožensko-imperiálnej kontrole? V 
posledných rokoch došlo k špekuláciám o spojení Charlesa Taze 
Russella so slobodomurárstvom. Pastor Russell bol, žiaľ, zodpovedný 
za veľkú časť kontroverzie. Vo verejnej prednáške, ktorá sa uskutočnila 
v roku 1913, Russell hovoril veľmi priaznivo o slobodomurárstve. Aj 
keď jasne uviedol, že nebol Mason (alebo slobodomurár), jeho kázeň 
odhalila, že bol s Masoneriou dokonale oboznámený. O kresťanskom 
kňazstve hovoril aj v terminológii špecifickej pre slobodomurárov. 
Russell dokonca vyhlásil, že Kristus bol majster Mason – v tom 
zmysle, že je majstrom chrámu. Hoci príbehy o jeho údajnom živote v 
rodokmennej línii mystických Iluminátov nemajú v skutočnosti žiadny 
základ, Charles Russell a prví biblickí študenti boli bezpochyby silne 
ovplyvnení britským-izraelizmom, ako to bolo vyjadrené darbystami 
ovplyvnenými mileritsko-adventistickými skupinami v rokoch 1800s. 

Zatiaľ čo sa niektorí z mnohých Russellových nepriateľov snažili ho 
vykresliť ako satanistu, pre tých, ktorí milujú pravdu, je zrejmé, že CT 
Russell bol hlboko oddaným Božím dieťaťom. Bohužiaľ je však 
rovnako zrejmé, že ho do istej miery ovplyvnili aj slobodomurárske 
tajomstvá. Ako pár príkladov je kríž vložený do koruny, ktorá sa 
pôvodne objavila na obálke Russellovho časopisu Strážna Veža, je 
zjavne prominentným slobodomurárskym symbolom. Staroveký 
egyptský symbol okrídleného slnka sa tiež objavoval v mnohých 
knihách Strážnej Veže. Aj keď Russell odôvodnil jej použitie 



pripojením k Malachiášovi 4:2, Strážna Veža nakoniec múdro 
prerušila používanie okultných symbolov vo svojej literatúre. 
Russellovo fascinovanie pyramídami tiež zaváňa slobodomurárstvom. 
Napríklad jeho dispenzačný pyramídový diagram vekov si požičiava od 
toho istého okultného symbolizmu, ktorý sa objavuje na Veľkej pečati 
Federálnej rezervnej správy. A do dnešného dňa slobodomurárska 
pyramída označuje Russellov hrob v Pennnsylvanii. 

Vzhľadom na nepopierateľné skutočnosti je zrejmé, že použitie týchto 
mocných okultných symbolov Strážnou Vežou v jej prvých dňoch je 
dôkazom ich vlastných vplyvov, ale výskyt mystickej typológie muselo 
tiež slúžiť na prilákanie ďalších slobodomurárov do Organizácia, a tým 
aj spoločnosť Strážna Veža, bola s najväčšou pravdepodobnosťou tajne 
infiltrovaná a nepochybne jemne ovplyvnená tými, ktorí, ako hovorí 
proroctvo, „opúšťajú svätú zmluvu“. 

Bude zúriť proti svätej zmluve 

Vzhľadom na minulé úspechy rímskeho kráľa severu pri podvracaní 
kresťanstva a na mnohé dostupné dôkazy o snahách Londýna ovládať 
kresťanské sekty v modernej dobe je nemysliteľné, aby Satan Diabol 
nevyvinul všetko úsilie, aby využil svoj pozemský aparát na 
kontrolovanie pravých služobníkov Jehovových. Pred ďalším 
preskúmaním toho, ako mohol kráľ severu infiltrovať svedkov 
Jehovových, je nasledujúca krátka úvaha o iných spôsoboch, ako 
cisársky kráľ severu konal efektívne! Po druhej svetovej vojne bolo 
Britské impérium konfrontované s výzvou oživujúceho sa amerického 
kráľa juhu, ako aj rýchlo rastúcej celosvetovej spoločnosti svedkov 
Jehovových. Ríša teda prijala novú taktiku. Odvtedy sa stala stratégiou 
londýnskej oligarchie nielen snaha doktrinálne narušiť a ovládať 

http://www.agsconsulting.com/menu07.htm


kresťanstvo zvnútra, ale aj filozoficky sa proti nemu postaviť 
prostredníctvom ateizmu a pohanstva. Po strašnom zničení Hirošimy 
a Nagasaky, ktoré začalo jadrový vek, britský lord Bertrand Russell 
obhajoval odstup medzi angloamerickou dynastiou a Sovietskym 
zväzom o moc. Zámerom Bertranda Russella bolo terorizovať svet, aby 
upustilo od nacionalizmu a prijalo OSN ako svetovú vládu. 

V rovnakom čase, keď sa začala využívať „Červené hrozba“ a horúca 
studená vojna, londýnsky inštitút Tavistock začal s desaťročnou 
kampaňou hromadného vymývania mozgov s cieľom narušiť západnú 
civilizáciu. Novo vynájdená technológia televízie sa stala mocným 
nástrojom renomovaných sociálnych inžinierov v Londýne, a to nielen 
ako nástroj propagandy, ale aj ako prostriedok na prevzatie ich verzie 
demoralizačnej politiky populácie systémom „chlieb a 
cirkusy“ Rímskej ríše na upokojenie a úplne novú úroveň 
vzdelávania. Impériu ohrozovala najmä vlna kultúrneho optimizmu, 
ktorú prezident Kennedy vytvoril prostredníctvom jedinečných 
amerických programov, ako je spoločnosť Peace Corp, a najmä jeho 
odhodlanie vedeckého pokroku, ktorý je súčasťou misie Apollo 
moon. Ale potom, čo ‘trauma ohromujúca myseľ’ kubánskej 
raketovej krízy a zavraždenie kľúčových amerických predstaviteľov v 
priebehu roka 1960, vrátane samotného prezidenta Kennedyho, Ríša 
podporovala užívanie LSD a drogami sex-Rock & Roll pult-kultúra na 
účely hromadne vyvolávať kultúrny pesimizmus a hedonizmus v 
prebiehajúcej vojne proti renesancii a kresťanstvu. 

Nie je žiadnym tajomstvom, že mnohí z najznámejších rockových 
hviezd z pôvodnej vlny vhodne pomenovanej „Britská invázia“ boli 
hedonisti, okultisti a dokonca aj učeníci zbohatnutého britského 
satanistu Aleistera Crowleyho. Súčasne s tým počas búrlivých 60. 
rokov 20. storočia na scénu praskla aj kampaň „Boh je mŕtvy“ a 
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bola konkrétne zameraná proti kresťanstvu – nie proti panteizmu a 
bohom vtedajšieho kultu New Age (Nový Vek). Zamýšľaný výsledok 
bol taký, že veľká časť kultúrnych a vedeckých pokrokov kráľa juhu, 
ktorý vyvrcholil s astronautami kráčajúcimi po mesiaci, bola v jednej 
generácii účinne zvrátená vlnou pohanstva, hystérie antijadrovej 
energie a environmentalizmu v mene zachraňovania bohyne Zeme – 
Gaie. Spoločnosť bola podvedená, že verila lži, že za zničenie sveta bola 
zodpovedná kresťanská kultúra a vedecký pokrok. Takže namiesto 
vytvárania novej generácie vedcov, lekárov a renesančných mysliteľov 
nepriatelia civilizácie účinne hromadne vyvolali formu kultúrnej 
genocídy. Útokom na morálny základ biblického kresťanstva, dokonca 
nepriamo, by cisársky kráľ severu “bude zúriť proti svätej zmluve 
a bude konať účinne!” 

Privedie ich ľstivými slovami k odpadnutiu 

Rozpätie veršov z Daniela 11: 32-35 predpovedá, ako kráľ severu bude 
mať priamy vplyv na Boží ľud. Daniel 11:32 naznačuje, že kráľ severu 
predstavuje priamu výzvu pre vieru a integritu Jehovovho ľudu. 
Znie: “Tých, čo si počínajú podlo voči zmluve, privedie 
ľstivými slovami k odpadnutiu. Ale ľud, ktorý pozná svojho 
Boha, zvíťazí a bude konať účinne.” V noci Pánovej večere Ježiš 
uzavrel so svojimi apoštolmi zmluvu o kráľovstve, a teda so všetkými 
pomazanými kresťanmi. Pri Pánovom stole pri Veľkonočnom stole bol 
Judáš Iškariotský – jeden z dvanástich. Zradný Judáš bol určite vinný, 
že konal bezbožne proti zmluve. O Judášovi, „synovi zničenia“, sa 
už diskutovalo a má moderného náprotivku v človekovi 
bezákonnosti, ktorý je nápomocný pri podnecovaní odpadlíctva v 
rámci skutočného kresťanského zhromaždenia ako bezprostrednej 
predohry k manifestácii Krista. Pretože Kristovo kráľovstvo nie je 



súčasťou tohto sveta, kresťania nesmú byť súčasťou tohto sveta. 
Tí „konajúci bezbožne proti zmluve“ sú odpadlíci, ktorí porušujú 
svoju zmluvu s Jehovom a Kristom tým, že sa stanú súčasťou 
satanovho sveta. 

Strážna Veža, ktorá zodpovedá vzoru uvedenému v Danielovom 
proroctve, slúžila v posledných rokoch ako hovorca pomazaných 
kresťanov, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s Bohom. Aj keď by sa 
pripustilo, že len málo zo svedkov Jehovových, a väčšina o tom ani 
nevie, vedenie organizácie Strážna Veža skutočne porušilo zmluvu o 
Kristovom kráľovstve! Ako to? Zatiaľ čo časopis Strážna Veža niesol 
podkapitolu „Oznamovanie Jehovovho kráľovstva”,  organizácia tiež 
podpísala pakt s mimovládnymi organizáciami Organizáciou 
Spojených národov, ktorý, ako už bolo vysvetlené, v podstate vyžaduje, 
aby spoločnosť Strážna Veža využila svoje zdroje a vplyv na šírenie 
informácií týkajúcich sa Programu OSN pre globálnu vládu! Zradne 
niektorí muži na vysokých miestach v Spoločnosti Strážna Veža 
bezpochyby konali bezbožne proti Kristovej kráľovskej zmluve. 

Ako by však mohol kráľ severu priviesť vodcovstvo svedkov 
Jehovových k odpadlíctvu „hladkými slovami“? „Hladké slová“ by 
mohli naznačovať lichotivú reč alebo klamlivé falošné slová. V tejto 
súvislosti nie je náhodné, že nový svetový poriadok oligarchie a odkaz 
Strážnej Veže na nový svetový poriadok sú takmer nerozoznateľné. V 
skutočnosti je terminológia úplne rovnaká. Zoberme si niekoľko 
ďalších podobností: Tí, ktorí obhajujú nový svetový poriadok, 
uvádzajú, že národné vlády nemôžu spolupracovať pri prijímaní 
účinných právnych predpisov v oblasti životného prostredia, aby sa 
predišlo nekontrolovateľnému znečisteniu. Rovnako tak Strážna 
veža. 



Obhajcovia nového svetového poriadku uvádzajú vojny medzi národmi 
ako zdôvodnenie odstránenia konkurenčných národných 
vlád. Rovnako tak Strážna veža. 

Propagátori nového svetového poriadku uvádzajú neúčinnosť 
národných vlád pri riešení medzinárodného terorizmu ako základ 
globálnej vlády. Rovnako tak Strážna veža. 

Oligarchia za novým svetovým poriadkom chce odradiť mládež od 
získania klasického vzdelania. Rovnako tak Strážna veža. 

Prakticky každý sociálny problém, ktorému dnes čelia národy, či už ide 
o nadmerné obyvateľstvo, znečistenie, drogy, zločin alebo chudobu, 
používajú imperialisti ako odôvodnenie odstránenia národných 
suverenít v prospech globálnej vlády. Zdá sa, že Strážna veža 
napodobňuje globalistov. V skutočnosti sú to viditeľne „hladké 
slová“! Ale mimikry alebo napodobňovanie však ide ešte ďalej a siahá 
až po pripútanosť, ktorú majú svedkovia Jehovovi k roku 1914. Ako je 
to? 

Zoberme si, že svedkovia Jehovovi boli viedení k presvedčeniu, že 
Satan spočiatku založil Ligu národov ako falšované kráľovstvo v 
priamej reakcii na Božie kráľovstvo, ktoré sa dostalo k moci v roku 
1914. Zdá sa však, že je to naopak. Zdá sa, že správnejšie je, že Strážna 
Veža napodobňovala národy; je to preto, že Strážna Veža nezačala 
ukazovať na rok 1914 ako dátum založenia Kristovho kráľovstva až o 
niekoľko rokov neskôr – teda potom, čo Londýn už ustanovil svoju 
nádejnú svetovú vládu vo forme Ligy Národov. Predtým Strážna 
Veža učila, že Kristova prítomnosť sa začala v roku 1874 a že v roku 
1914 sa uskutoční a zvrhne všetky národy. Keď sa tieto očakávania 



neuskutočnili, až potom pripravila Strážna Veža doktrínu o roku 
1914 vo svojej súčasnej podobe. 

Ako rozumné je však to, že národy sa údajne spojili ako jeden pod 
zástavou už zaniknutej Ligy Národov, aby sa postavili proti 
Kristovmu kráľovstvu skôr, ako im bolo oznámené, že Mesiášske 
kráľovstvo začalo vládnuť? Inak povedané, je rozumné predpokladať, 
že ľudia falšovali Božie kráľovstvo pred tým, ako Jehovovi služobníci 
začali kázať posolstvo, že kráľovstvo začalo vládnuť v roku 1914? Satan 
Diabol si, samozrejme, uvedomoval vznik medzinárodného hnutia 
biblických študentov a bolo by zrejmé, že by slúžilo k jeho účelu 
podvrátiť Kristovo zhromaždenie a podriadiť ho jeho vlastnému 
kráľovstvu! 

Ľud, ktorý pozná svojho Boha 

Skutoční svedkovia Jehovovi však účinne konali aj proti diablovi a 
severnému kráľovi. Ako to? Zvyšok verša 32 a 33 hovorí: “Tých, čo si 
počínajú podlo voči zmluve, privedie ľstivými 
slovami k odpadnutiu. Ale ľud, ktorý pozná svojho Boha, 
zvíťazí a bude konať účinne. A tí z ľudu, ktorí majú 
pochopenie, budú mnohým odovzdávať porozumenie. 
Niekoľko dní budú padať za obeť meču a ohňu, zajatiu a 
drancovaniu.” Ježiš Kristus raz povedal: “To znamená večný 
život, že spoznávajú teba, jediného pravého Boha, a toho, 
ktorého si poslal, Ježiša Krista.” Na zemi neexistuje žiadna 
skupina, ktorá by bojovala za pravdu, okrem svedkov Jehovových! 

Napriek všetkým prorockým omylom a organizačnom šikanovaní sa 
Strážnej Veži podarilo preniesť pravú vieru do sŕdc receptívnych. 



Pravda o Jehovovi a Kristovi; ich skutočný vzťah medzi sebou; význam 
výkupného; otázky univerzálnej suverenity Jehovu Boha a kresťanskej 
integrity; Jehovov úmysel zničiť Diablovo kráľovstvo nad svetom a 
milujúci účel Stvoriteľa ohlasovať raj pre ľudstvo pod vládou Ježiša 
Krista – to sú základné pravdy, ktoré posilnili Jehovových svedkov, 
aby „konali efektívne“ proti nepriateľovi. Strážna Veža priniesla 
životne dôležité duchovné poznatky miliónom ľudí na celom svete. Je 
potrebné zdôrazniť, že proroctvo konkrétne nehovorí, že kráľ severu 
priamo odsudzuje Jehovových služobníkov k meču a plameňu, zajatiu 
a drancovaniu. Iba uvádza, že napriek účinnému úsiliu kráľa severu, 
Boží ľud zvíťazí nad kameňmi úrazu, ktoré sú pred nimi. Je to tak, že 
mnoho krajín sveta prenasledovalo Jehovových svedkov a 
podrobovalo ich väzeniu, zákazu alebo dokonca smrti. Svedkovia 
Jehovovi nepochybne dokázali zvíťaziť kvôli „poznaniu svojho 
Boha“. 

Danielovo proroctvo pokračuje v tom istom duchu, kde čítame: “Keď 
budú padať, dostane sa im trochu pomoci. Ale mnohí sa 
k nim pripoja ľstivými slovami. Niektorí z tých, ktorí majú 
pochopenie, padnú, aby v súvislosti s nimi došlo k 
prečisteniu a aby sa čistilo a bielilo až do času konca, lebo 
príde až v určenom čase.” V knihe Venujte pozornosť Danielovmu 
proroctvu Strážna Veža priraďuje naplnenie vyššie uvedeného verša 
komunistickej infiltrácii niekoľkých zborov v bývalom ZSSR. 
Komentár Strážnej veže: „Infiltrátori spôsobili, že niektorí 
verní padli do rúk orgánov. Jehova dovolil, aby sa také veci 
udiali na rafináciu a očistenie jeho ľudu. “ 

Nie je však jasné, ako sovietski infiltrátori mohli priniesť 
očistu. Namiesto toho je pravdepodobnejšie, že „niektorí z tých, 
ktorí majú poznanie“, ktorí sú nútení zakopnúť, sú niektorí z 



vedúcich mužov spoločnosti Strážnej Veže; ktorí svojimi chybnými 
učeniami klopýtajú seba aj o ostatných a pripravujú pôdu pre ďalšie 
zdokonaľovanie a „bielenie“ v čase konca. Ale po desaťročiach 
vedenia vojny prenasledovania, propagandy a podvádzania proti 
kresťanstvu sa kráľ severu konečne zaväzuje k rozsiahlej invázii do 
oblasti Krista Ježiša – pretože je na zemi zastúpený jeho pomazanými 
stúpencami. Čítame teda v Danielovi 11:31: “Povstanú jeho 
vojská a znesvätia svätyňu, pevnosť, a odstránia stálu 
obeť. A postavia ohavnosť, ktorá po sebe zanecháva spúšť.” 

Aké sú „zbrane, ktoré sa postavia a vychádzajú z“ kráľa 
severu? A kedy príde svätyňa, pevnosť a konštantná čiara do súladu s 
profanáciou? Podľa Danielovho proroctva o kráľovej krutej tvári je 
to v čase konca. Malo by sa tiež uznať, že Ježišovo povzbudenie –
 “Preto keď uvidíte, že ohavnosť, ktorá po sebe zanecháva 
spúšť a o ktorej hovoril prorok Daniel, stojí na svätom 
mieste (nech čitateľ použije dobrý úsudok) – usmerňuje 
rozumného čitateľa predovšetkým k Danielovi 11:31. Zdá sa však, že 
proroctvo sa nemá brať striktne chronologicky, sekvenčne podľa 
poradia od jedného verša k druhému – ako je v súčasnosti chápané. 
Pustošivé „zbrane“, ktoré „vstanú a budú predchádzať“– to jest 
od kráľa severu – odkazujú na už založenú inštitúciu Organizácie 
Spojených národov, ktorá bude slúžiť ako budúci ničiteľ svätého 
miesta. Daniel predpovedá, že obaja králi zriadia ohavnú vec, ako 
Daniel píše – “A postavia ohavnosť, ktorá po sebe zanecháva 
spúšť“. Toto je v súlade s proroctvom v knihe Zjavenie, ktorá 
požaduje, aby dva rohy angloamerickej subjektu “oni”  vdýchli život 
na mŕtvy modlársky obraz zieracieho politického systému. Zatiaľ čo sa 
zdá, že OSN je angloamerickým výtvorom, je v súlade s cieľom 
svetovej finančníckej oligarchie, ktoré je svetovým impériom, a preto 
schéma pochádza od cisárskeho kráľa severu! 



V čase konca drganie medzi dvoma kráľmi 

„Čas konca“ začína vrcholnú fázu dlhotrvajúcej rivality medzi 
kráľom severu a kráľom juhu, čo nakoniec vedie k tomu, 
že archanjel Michael povstane a zničí posledného kráľa. Aj keď je 
kráľ juhu predurčený na to, aby inicioval tlačenie proti cisárskemu 
nepriateľovi, s ohromnou silou reaguje kráľ severu! Anjel vysvetľuje 
podrobností o nezvratnom stretnutí: “V čase konca sa s ním bude 
drgať kráľ juhu. Kráľ severu naňho zaútočí s bojovými 
vozmi, jazdcami a mnohými loďami, vtrhne do krajín 
a preženie sa nimi ako záplava. Vstúpi aj do krajiny 
Okrasy a mnoho krajín padne. Ale títo z jeho rúk uniknú: 
Edom, Moáb a poprední z Ammóncov. Rozprestrie svoju 
moc nad krajinami, ani Egypt neunikne. Bude vládnuť nad 
skrytými pokladmi, nad zlatom, striebrom a všetkými 
cennosťami Egypta. A Líbyjčania a Etiópčania pôjdu v jeho 
šľapajach.” 

Po predstavení historických rozmerov prebiehajúcej konfrontácie 
medzi dvoma nepriateľskými systémami, ktoré sa spojili do dnešnej 
angloamerickej moci duálneho sveta, je čas zvážiť, čo sa má stať v čase 
konca. Je pozoruhodné, že anglická fráza „čas konca“ sa objavuje v 
gréckom Septuagintovom preklade Daniela ako slovo „synteleia“. 
Avšak v súčasných gréckych písmach sa „synteleia“ prekladá do 
angličtiny ako „uzavretie systému vecí” a naznačuje, že 
výrazy „čas konca“ a „uzavretie systému“ sú synonymá! Možno 
teda správne vyvodiť záver, že žatva sa uskutočňuje súbežne so 
záverečnou fázou súperenia medzi dvoma kráľmi. Zdalo by sa, že 
rôzne popísaná víchrica a invázia ako búrka kráľa severu je búrka 
Jehovu Boha. 



Hoci je iniciovaný „tlačením“ kráľom juhu, najvýznamnejšou črtou 
konfliktu v posledných časoch medzi oboma kráľmi je to, že kráľ 
severu nakoniec premôže a podrobí svojho rivala. Zdá sa, že jeho 
dominancia bude úplná – globálna. Preto je to len jediný kráľ – kráľ 
severu – ktorý prichádza až k svojmu koncu bez toho, aby mu prišiel 
niekto na pomoc. Táto rozhodujúca skutočnosť sa doteraz stratila na 
Sibyloch z Betelu. Proroctvo je však v harmónii s celkovým Božím 
prorockým slovom, ktoré odhaľuje osamelý kráľ, ktorý sa objaví na 
scéne počas posledného obdobia. Za zmienku stojí 
aj NWT aj KJV použite výraz „tlačenie“. Tlačenie alebo strkanieie 
medzi dvomi útočníkmi nie je zamýšľané ako konečný knokautový 
úder. Čo môže byť zapojené do „tlačenia“ medzi oboma kráľmi v 
čase konca? 

Výraz „čas konca“ môže byť vhodný výraz, ako opísať svet v tomto 
okamihu z hľadiska, že systém končí. Nie, nie celý zlý systém, ešte nie, 
ale určite nie je prehnané tvrdiť, že globálny finančný systém nedávno 
vstúpil do tohoto obdobia, čo by niektorí mohli označiť ako terminálnu 
fázu. Finančné usporiadanie Wall Street, ktoré je skutočne iba 
rozšírením londýnskej ríše finančníkov, bolo už od samého začiatku 
dravé. Ide najmä o prípad nových exotických finančných systémov z 
posledných rokov. Ako bolo preukázané, finančníci majú moc vydierať 
a drancovať svet v masovom meradle a priviesť národy na kolená. 
Jedinými dostatočne silnými subjektmi, aby tomu zabránili, sú 
národné vlády! 

Na ilustráciu tohto bodu boli v posledných desiatich rokoch oslabené 
zákony a regulačné systémy, ktoré mali tlmiť nekontrolované 
špekulácie. Napríklad počas Veľkej hospodárskej krízy Roosevelt 
podpísal zákon, tzv. Glass-Steagall Act, ktorý zakázal obchodné a 
investičné bankovníctvo pod jednou strechou. Zámerom zákona bolo 



chrániť vkladateľov a investorov pred stratami spôsobenými 
špekulatívnymi bankármi. V roku 1999 bol však Glass-Steagall bol 
zrušený z dôvodu nezákonného zlúčenia Travelers poistenia a 
Citibank. Mnoho pozorovateľov teraz poukazuje na zrušenie Glass-
Steagall ako na jeden z hlavných dôvodov prebiehajúceho finančného 
poklesu, ktorý k dnešnému dňu videl vyparovanie viac ako 50 biliónov 
dolárov z celosvetových hodnôt akcií, a to najmä v dôsledku 
derivátových strát obrovských bankových domov a ich dcérskych 
hedžových fondov! 

Ako ďalší príklad ochrnutia vládnych agentúr boli v posledných 
mesiacoch dvaja dobre rešpektovaní muži z Wall Street vystavení ako 
operujúci masívne Ponziho schémy, ktoré sa tiež používali ako kanály 
na pranie špinavých peňazí a ktoré nakoniec priviedli k strate desiatky 
miliárd od dôveryhodných jednotlivcov a inštitúcií. V obidvoch 
prípadoch si boli regulačné orgány v SEK vedomé podozrivých 
činností, ale neurobili nič na ochranu investorov. Teraz sa však nová 
americká administratíva pokúša zvrátiť roky deregulácie a dokonca 
urobiť pokusné kroky, aby zakročila proti prosperujúcemu obchodu s 
drogami v rámci impéria! A nielen to, ale podľa informácií britskej 
tlače Londýn je v poslednej dobe zdesený, že Obamova vláda nemusí 
pokračovať v angloamerickom „osobitnom vzťahu“. Tento 
prekvapivý vývoj vyvoláva otázku – začalo sa 
prorokované „tlačenie“? Čas ukáže. 

To všetko prichádza v čase, keď sa svetoví lídri stretávajú s vytvorením 
novej globálnej finančnej a menovej štruktúry, ktorá nahradí zlyhaný 
súčasný systém. Že takéto diskusie teraz prebiehajú, bývalý šéf MMF 
Michael Camdessus v nedávnom prejave pred stretnutím ázijských 
ministrov financií vyzval Áziu, aby sa stala novým centrom 
peňazí „nového svetového poriadku“. Existujú aj vážne diskusie 
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nahradiť americký dolár ako svetovú rezervnú menu menou vydanou 
OSN. Otázka, ktorá zostáva nezodpovedaná, je, kto bude kontrolovať 
nový finančný systém? Budú mať jednotlivé krajiny možnosť obnoviť 
svoju suverenitu nad svojimi menami a domácimi ekonomikami, alebo 
budú naďalej dominovať súkromné finančné záujmy? Toto sú kľúčové 
otázky, ktorým svet v súčasnosti čelí. 

Jedna vec sa zdá byť celkom istá: akýkoľvek krok americkej 
vlády, aby sa oslobodil z loveckej siete a zatlačil 
finančníkov do pozadia, sa stretne s búrkou divokosti! Ríša 
je teraz pripravená uvoľniť vlnu atentátov, terorizmu – 
možno pomocou biologických činiteľov – anarchiu a 
svetovú vojnu, aby absolútne zničila systém národného 
štátu. A hoci Londýn a Britské impérium mohli hrať úlohu 
kráľa severu za posledné dve storočia, to sa tiež zmení. V 
dôsledku nadchádzajúceho krachu súčasného 
angloamerického systému bude posledný prejav kráľa 
severu pravdepodobne vo forme OSN – nie tak, ako v 
súčasnosti existuje, ale ako totalitná, nadnárodná vláda – 
nový svetový poriadok! 



14 – Pád Ameriky 



“Lebo ten deň je blízko, Jehovov deň sa približuje. Bude to 

deň mrakov, čas súdu nad národmi.” – Ezechiel 30:3. 

  

Svet teraz stojí na pokraji jednej z najšokovanejších udalostí v histórii 
celého sveta! To, čo mnohí dnes považujú za veľmi nepravdepodobné, 
ba dokonca nemysliteľné, sa stane zajtrajším titulom s tučným 
písmom. Uskutoční sa to preto, lebo to nariadil Zvrchovaný Pán 
Jehova; Táto ‘udalosť’ bude ohlasovať samotný začiatok dňa 
Hospodina, ktorý inšpiruje strach. Podľa Ezechiela bude tento deň 
temným obdobím pre národy sveta, ‘deň oblakov, čas súdu nad 
národmi!” Čo je presne ‘čas súdu nad národmi’? 

Táto fráza je veľmi podobná výrazu, ktorý Ježiš použil, keď hovoril o 
určených časoch, keď národy budú šliapať Jeruzalem. ‘Čas určený 
národom’, ako sa to volá v 21. kapitole Lukáša, je obdobím, keď 
Kristus začína vládnuť ako kráľ uprostred svojich nepriateľov a ako 
reakcia vystrašených a rozzúrených národov, ktoré sa spolu vzdorovite 
držia svojej moci a brutálne prenasledujú synov kráľovstva, za čo 
nakoniec za ich hriechy  ich nebesia privedú k súdu! Čas určený 
národom’ sa začína vypuknutím globálnej vojny a vedúce krajiny 
sveta zažívajú veľký krach! 

Aj keď proroctvá Izaiáša a Ezechiela vykresľujú blížiacu sa katastrofu v 
starovekom prostredí v súvislosti so zvrhnutím Týru a Egypta, je 
zrejmé, že pád Egypta a Týru vrhá hlboké prorocké tiene, ktoré siahajú 
až do skutočného ‘dňa patriacemu Jehovovi’! Osud Týru a Egypta 
neprináša nič iné ako úžasný pád súčasnej anglo-americkej duálnej 
svetovej moci. (Týr predstavuje mesto Londýn, zatiaľ čo Egypt 



predstavuje Spojené štáty americké.) Že tento starodávny Egypt 
symbolizuje Ameriku v skutočnosti nie je novým konceptom pre 
svedkov Jehovových. Asi pred 50 rokmi Strážna Veža interpretovala 
‘Daniela’ v jeho proroctve v súvislosti s vojnou medzi kráľom severu a 
kráľom juhu, ktorá sa týka Spojených štátov. 

Strážna Veža dôvtipne uznala, že od doby, keď bol Ptolemajov Egypt 
pôvodným kráľom juhu po rozpadnutí Alexandrovej rozsiahlej ríše, je 
preto Egypt zástupca ‘kráľa juhu’ v dnešnom čase. Strážna Veža však 
nanešťastie interpretovala proroctvo ako naplnené počas studenej 
vojny. Podľa ich komentára k Danielovi Amerike sa ‘nepodarilo 
uniknúť’ expanzívnym útokom v súčasnosti neexistujúceho ZSSR. 
Hoci ich výklad Daniela nie je presný, prinajmenšom Strážna Veža 
priniesla Jehovovým svedkom koncept, podľa ktorého ‘Egypt’ 
reprezentuje Ameriku. 

Ako žiadny iný strom v záhrade Boha 

Proroctvo v 31. kapitole Ezechiela prirovnáva asýrsky národ k 
vysokému libanonskému cédru; strom tak veľký, akoby siahal k 
vrcholu nebeských oblakov. Ale Boh nechal tento národ sťať 
Babylonom. Preto Boh pri rozhovore s faraónom prirovnáva Egypt k 
vznešenému cédru, cedru, ktorý je určený na osud ako asýrsky céder. 
Verše 1-5 hovoria: “V 11. roku, prvého dňa tretieho mesiaca, ku 
mne Jehova prehovoril znovu: „Syn človeka, povedz 
faraónovi, egyptskému kráľovi, a jeho hordám: ‚Komu sa 
podobáš svojou veľkosťou? Si ako Asýrčan, ako libanonský 
céder vypínajúci sa do výšky, s krásnymi vetvami a 
košatou korunou poskytujúcou tieň, ktorého vrcholec 
siahal k oblakom. Vody mu dávali vzrast, vďaka 



podzemným prameňom vyrástol do výšky. Prúdy obtekali 
miesto, kde bol zasadený, ich voda zavlažovala všetky 
stromy. Preto vyrástol vyššie ako všetky ostatné 
stromy. Stále viac sa rozvetvoval a jeho konáre rástli do 
dĺžky, lebo v jeho potokoch bolo mnoho vody.” – Ezechiel 
21:1-5. 

V čase, keď sa proroctvo dalo Ezechielovi, Babylonské kráľovstvo 
práve začalo vyzývať Egypt k nadvláde sveta. Po páde asyrského 
hlavného mesta Ninive a pokornej porážke faraóna Necha 
Nebuchodonozorom v Karchajši v roku 629 pred Kr., sa Babylon plne 
etabloval ako novovznikajúca svetová moc. Napriek tomu, pretože 
Egypt bol zavedenou civilizáciou už viac ako tisíc rokov predtým, ako 
prišiel na scénu Nebuchodonozor, a nazhromaždil veľké bohatstvo a 
prestíž v očiach okolitých národov, tieto krajiny vrátane Judu sa 
nesprávne pozerali na Egypt ohľadne svojej bezpečnosti – akoby to bol 
bujný tienistý strom, pod ktorého konármi mohli nájsť útočisko. 

Z dôvodu rozsiahleho apokalyptického jazyka používaného pri 
výpovedi proti Egyptu je zrejmé, že Jehova premieta svoje rozsudky 
ďaleko za starú nilskú krajinu. Strážna Veža skutočne učí, že k 
proroctvu existuje moderné splnenie! Podľa preferovanej interpretácie 
Betelu však obrovský céder nesymbolizuje žiadny definitívny národ; 
namiesto toho sa predpokladá, že predstavuje celý Satanov politický 
systém. Ak je to však správna interpretácia, ako treba pochopiť, že 
žiadny iný strom sa nemôže porovnávať s asýrskym a egyptským 
cédrom? Ak céder predstavuje celý systém, ktorého súčasťou sú 
všetky národy, neexistovali by žiadne iné národné subjekty podobné 
stromom, ktoré by sa k nemu mohli porovnávať! Strážna Veža sa s 
týmto očividným rozporom v strážnej veži z 15. mája 1977, ťažko 
snaží vyrovnať a hovorí: 



„Tento celosvetový politický systém vecí priniesol mnoho 
vetiev, aby niesol dostatok hojnosti listnatých konárov, 
aby zakryl a chránil politické potreby všetkých národov 
sveta. Každý národ podobný stromu by chcel byť svetovou 
veľmocou, ktorá by dominovala všetkým ostatným, čím by 
bola závideniahodnou organizáciou!“ 

Vysvetlenie Strážnej Veže sa skutočne nezaoberá skutočnosťou, že 
proroctvo porovnáva asýrsky céder s inými stromami a že žiadny 
iný národ podobný stromu sa nemôže porovnávať s mohutným 
cédrom Libanonu. Ďalšie zdôvodnenie tejto pravdy: Boli všetky 
národy, ktoré existovali v staroveku časťou Asyrie alebo Egypta? Nie, 
samozrejme, že nie! Všetky ostatné národné skupiny však boli vo 
vzťahu k Asýrii a Egyptu menšie národy. Je pravda, že Egypt aj Asýria 
boli súčasťou toho istého cisárskeho systému; rovnako je však pravda, 
že iba jeden národ môže byť v danom čase najdominantnejším štátom. 
Akonáhle bola Assyria porazená, Egypt sa potom stal dominantným 
národom, aspoň kým ho Babylon nezvrátil. V skutočnosti bol pád 
Asýrie použitý ako predzvesť zániku Egypta. 

Nie je jednoducho opodstatnené, že Egypt predstavuje svetovú moc 
zloženú zo všetkých národov na Zemi. Okrem toho to nie je ani v 
súlade so skutočnosťou, ktorú Strážna Veža priradila ‘Egyptu’, ktorého 
v čase konca si podmaňuje kráľ severu. Strážna Veža slepo prehliadla 
skutočnosť, že Ezekiel presne zdôrazňuje skutočnosť, že všetky ostatné 
národy sú vo vzťahu k veľkosti egyptského cédera, ale sú 
neporovnateľné. Proroctvo to opisuje takto: “Nevyrovnali sa mu 
žiadne iné cédre v Božej záhrade. Žiadna borievka nemala 
vetvy ako on a konáre žiadneho platana neboli také ako 
jeho. Ani jeden strom v Božej záhrade sa mu nevyrovnal 
krásou. Urobil som ho nádherným, s hustou 



korunou, závideli mu všetky stromy v Edene, v záhrade 
pravého Boha.‘” – Ezechiel 31:8, 9. 

Uvažované proroctvo je nesporne určené na sprostredkovanie 
jednoduchej pravdy; konkrétne, že v staroveku sa žiadny národ na 
Zemi nemohol porovnávať s Egyptom! Je zrejmé, že opis egyptského 
cédru sa ešte viac týka Spojených štátov! Po pravde povedané, aký iný 
národ na svete sa dá porovnať s Amerikou? Kto môže argumentovať 
proti skutočnosti, že Amerika je najväčší národ, aký kedy existoval? 
Je faktom modernej histórie, že mnohí ľudia závideli slobodu a 
prosperitu Spojených štátov a hľadali v nej vodcovstvo, inšpiráciu, 
ochranu a finančnú pomoc. Spojené štáty americké dnes stoja ako 
jediná superveľmoc a najbohatší štát na Zemi – bašta hrdosti a zdroj 
slobody. Preto sa v Písme hovorí: “Závideli mu všetky stromy v 
Edene, v záhrade pravého Boha.” – Ezechiel 31:9 

Od svojho založenia ako prvého suverénneho národa Nového sveta 
emigrovali milióny jednotlivcov utekajúcich pred útlakom a chudobou 
na americké pobrežie, aby využili príležitosť na lepší spôsob života. A 
od doby, keď sa oslobodila od Britského impéria, Amerika inšpirovala 
mnoho krajín v Európe, Ázii a Južnej Amerike, aby prijali americký 
model a napodobnili americký systém hospodárstva. Preto sa 20. 
storočie sa z dobrého dôvodu nazývalo Americké storočie. Nie je 
prehnané, že všetky národy žili pod tieňom vrhnutým antitypickým 
egyptským cédrom. Americký systém vďaka posilneniu a vzdelávaniu 
obyčajného človeka a využitiu tejto obrovskej nádrže ľudskej tvorivosti 
uvoľnil najväčší ľudský potenciál a priniesol ohromujúce objavy a 
vynálezy, z ktorých profitovalo celé ľudstvo. 

Americký systém sa vyzdvihol z úrovne nevoľníkov a prilákal 
ambicióznych a brilantných emigrantov z celého sveta, podporoval 



rozvoj, výskum a podnikateľského ducha a vybudoval rozsiahlu 
infraštruktúru, aby sa stal najúspešnejším a najbohatším 
hospodárskym systémom, ktorý kedy bol vymyslený! Zrejme to 
znamená zdroj vody, ktorý živí egyptský céder – vody sú biblickým 
symbolom pre národy a jazyky, a preto: “Veď jeho korene siahali 
k hojným vodám!” Amerika samozrejme v minulosti utláčala aj 
svoje vlastné domorodé a africké obyvateľstvo a robila mnoho ďalších 
zlých vecí. Ale aby sme to uviedli v perspektíve, aj starí Asýrčania a 
Egypťania využívali otroctvo a utláčali iné národy, ale proroctvo o nich 
hovorí ako o závisti všetkých ostatných národov. Takže len v 
relatívnom zmysle slova je každý národ nad ostatnými. 

Prečo sa však Boh odvoláva na politické národy pod satanovou 
kontrolou, akoby boli stromy v Edenskej záhrade? Skutočne Boh 
ustanovil súčasný systém národov? Áno, prinajmenšom nepriamo. 
Keď Boh ‘zostúpil’ a zamenil ľudské jazyky, aby zmaril výstavbu 
Babylonskej veže, Jehova v skutočnosti vytvoril základ pre rôzne 
národné skupiny, ktoré sa odvtedy vyvinuli. Hebrejské proroctvá 
navyše obsahujú mnoho Božích súdov proti starovekým národom, z 
ktorých niektoré Boh odsúdil na zabudnutie a ktoré už dávno zanikli. 
Preto nepochybne uviedol Pavol v Rimanom 13: 1: “Tých, ktorí 
vládnu, umiestnil do ich relatívnych postavení 
Boh.” Toto usporiadanie národov teda existuje iba na základe Božej 
autority. 

Keď diabol lákal Ježiša tým, že mu ponúkol všetky kráľovstvá zeme, 
dokonca pripustil, že slávu a autoritu týchto kráľovstiev mu dal Boh. 
Odkedy bolo ľudstvo vylúčené z Edenu, a najmä od obdobia po 
Povodňovom Babelu, Boh umožnil existenciu rôznych autorít a 
vykonávanie autority, aby slúžili ako alternatíva k tribalizmu, anarchii 
alebo absolutizmu, až kým Jehova odovzdá kráľovstvo 



Kristovi. Pretože ‘s výnimkou Boha neexistuje žiadna 
autorita’, akoby to bolo, že národy boli ‘vysadené’ Bohom v tom 
zmysle, že existujú iba na základe jeho súhlasu a napokon slúžia jeho 
účelu! 

Tyrani národov ho zotnú 

Je preto vhodným príkladom, že rôzne stromy v Edene by mali logicky 
symbolizovať všetky národy na zemi, až kým sa sám Hospodin nestane 
kráľom; zatiaľ čo Egypt predstavuje vedúci národ – akoby najväčší 
strom v celej záhrade Božej výsadby. Keď sa však Jehovova práca 
priblíži k dokončeniu, národy budú musieť byť porazené – pokácané 
rovnako ako stromy – počnúc tým najväčším stromom v Edene! 
Ezechiel 31: 10-14 predpovedá: 

“Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Pretože vyrástol do 
takej výšky, že jeho vrcholec siahal až k oblakom, a jeho 
srdce spyšnelo pre jeho výšku, vydám ho do rúk mocného 
vládcu národov. Ten ho potrestá a ja ho zavrhnem za jeho 
zlo. Cudzinci, najkrutejší z národov, ho zotnú a nechajú ho 
na vrchoch. Jeho vetvy popadajú do všetkých údolí, jeho 
konáre budú ležať polámané vo všetkých potokoch 
zeme. Všetky národy zeme odídu z jeho tieňa a opustia 
ho. Na jeho padnutom kmeni sa usídlia všetky vtáky a 
medzi jeho konármi všetky divé zvieratá.”  

Proroctvo ďalej uvádza, že hoci najväčší strom padá ako prvý, všetky 
národné stromy sú určené pre ‘krajinu dole’ – Šeol, priepasť 
smrti: “To preto, aby už žiadne stromy rastúce pri vode 
nevyrástli tak vysoko, že by ich vrcholce siahali až k 



oblakom, a aby sa žiaden dobre zavlažovaný strom 
nepokúšal dosiahnuť oblaky. Lebo všetky budú vydané na 
smrť, pôjdu do hlbín zeme spolu s ľudskými synmi, ktorí 
zostupujú do jamy.‘” 

Proroctvo určite hovorí o záležitostiach starovekého sveta. Je to zrejmé 
zo skutočnosti, že Boží súd zahŕňa všetky národy a kráľov – ‘všetky 
sú oddané smrti’! Malo by sa tiež poznamenať, že Babylonské 
dobytie Egypta neznamenalo smrť pre národ! Egypt existoval aj v 
Ježišových dňoch. A samozrejme, existuje aj moderný Egypt. Je teda 
zrejmé, že proroctvo naznačuje niečo v oveľa väčšej miere! Ako 
Strážna Veža uznala, pád ‘stromov Edenu’ predstavuje úžasný súd, 
ktorý ešte len príde. Ako však bude zvrhnutý väčší Egypt? Jehova 
odpovedá prostredníctvom Ezechiela: “Vydám ho do rúk despotu 
národov. Ten ho potrestá a ja ho zavrhnem za jeho zlo.” – 
Ezechiel 41:11. V deň Ezechiela sa ukázalo, že despotom zničujúcim 
národy je Nebuchodonozor. Kto by však mohol slúžiť v úlohe 
moderného tyranského despotu národov? Aj keď sa môže zdať 
šokujúce, Strážna Veža tvrdí, že Ježiš Kristus je moderný tyran, ktorý 
bol predurčený Nebuchodonozorom. V už citovanej Strážnej Veži z 
roku 1977 sa uvádza: 

„Kto je moderný despot národov a kto sú ‘cudzinci, tyrani 
národov’? Je to komunistický blok národov, ktorý inšpiruje 
hrôzu, pravda? Na toto jednoznačne odpovedáme: Nie! 
Pretože aj komunistické národy bývajú pod rozšírenými sa 
vetvami symbolického ‘cédru Libanonu’ tak, ako to robia 
liberálne, demokratické národy … Nebudú to kresťanskí 
svedkovia Jehovovi, ktorí dnes majú len asi dva milióny 
roztrúsených medzi 210 krajinami po celom svete? Nie sú 
despotickí, nie tyranickí a v žiadnom prípade nevnášajú 



hrôzy v srdciach ľudí, a preto sú otvorene prenasledovaní 
ako bezmocná bezbranná náboženská menšina. Nie je to 
maličký pozemský nástroj, ale mocný nebeský nástroj, 
ktorý použije Jehova. Jehovovým nástrojom je oslavovaný 
Ježiš Kristus a jeho armády nebeských anjelov!“  

Strážna Veža neponúka žiadne platné vysvetlenie na pridelenie 
Kristovi nelichotivú úlohu moderného ‘despotu národov’. Je 
zarážajúce, že v článku sa uvádza, že Jehovovi svedkovia nie sú 
tyranistickí alebo despotickí, ale Ježiš je! Ale ďalšie zdôvodňovanie 
tejto záležitosti, ak starodávny ‘despot národov’, Nebuchodonozor, 
prefiguruje Krista v Armageddone, čo predstavujea skutočnosť, že 
babylonské kráľovstvo bolo tiež ‘sťaté’ Kýrom, ktorého Jehova označil 
ako ‘môj pomazaný’? Strážna Veža očividne nemá na tieto dôležité 
prorocké záležitosti jasné zameranie! 

Podľa proroctva má Jehova Boh cisárskeho ‘drevorubača’, ktorému 
bola zverená úloha vyrezávať národy pred Armageddonom. Potom aj 
Kristus zničí samotného tyrana národov. Vyplýva to zo 14. kapitoly 
Izaiáša, kde sa hovorí, že sa národy radujú, keď je ‘drevorubač’ 
definitívne zrezaný. Prorokovi Izaiášovi bolo povedané, aby vzniesol 
príslovečné slovo proti babylonskému kráľovi z dôvodu jeho vlastného 
zániku rukou Jehovu. Izaiáš 14: 5-8 znie: “Jehova zlomil palicu 
zlých, palicu vladárov, ktorá bez prestania zúrivo bila 
národy, ktorá v hneve podmaňovala a neľútostne 
prenasledovala národy. Celá zem odpočíva, dočkala sa 
pokoja. Ľudia volajú od radosti. Aj borievky a libanonské 
cédre sa tešia z toho, čo sa ti stalo. Hovoria: ‚Odkedy si 
padol, nikto nás neprichádza stínať.‘” Verš 12 hovorí o 
Babylone: “Ako si len bol zhodený na zem, ty, ktorý si 
porážal národy!” 



Je zrejmé, že ‘despot národov’ nie je predobrazom Krista! Ježiša sa dá 
ťažko označiť ako toho, kto prenasleduje národy ‘bez obmedzenia’. 
Kto sú teda ‘tyrani národov’? 

Moderný despot alebo tyran národov je malá klika mimoriadne 
bohatých bankárov, podnikateľov a majiteľov nehnuteľností, ktorí 
majú feudalistický postoj a vytvárajú tzv. Anglo-holandskú 
oligarchiu finančníkov. Od čias súkromnej spoločnosti Východnej 
Indie spojenej s Britskou ríšou tento financujúci kartel postupne 
vytvoril neviditeľnú ríšu nad svetovými finančnými, ekonomickými a 
politickými systémami. Avšak parazitický finančný systém ťažiaci z 
bohatstva, ktorý sa hromadí na základné produktívnej ekonomiky 
národov, je teraz v pokročilom konečnom stave. Deň sa rýchlo blíži, 
keď budú tieto dva systémy vtiahnuté do totálnej vojny o nadvládu! 

K rozdeľovaniu národov v rukách tyrana dochádza v dôsledku 
otvorenia šiestej pečate Zjavenia, ktorá vedie k tomu, že sa do temnoty 
vrhnú symbolické politické svetelné nebesia-národy. Ezechiel používa 
apokalyptický jazyk veľmi podobný Zjaveniu pri popise dôsledkov 
pádu Egypta. Prorok hovorí: “Keď zhasneš, zahalím nebesia a 
zatemním ich hviezdy. Slnko zakryjem oblakmi a mesiac 
nevydá svoj svit. Zatemním nad tebou všetky svetelné 
telesá, ktoré žiaria na nebi, a tvoju krajinu ponorím do 
tmy,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.” – Ezechiel 32:7, 8. 

Študenti Biblie okamžite spoznajú, že Ježiš použil presne ten istý 
symbolizmus, keď predpovedal udalosti otrasenia zeme, ktoré by sa 
vyskytli počas jeho prítomnosti. V Matúšovi 24:29 Ježiš 
povedal: “Ihneď po súžení, ktoré nastane v tých dňoch, sa 
zatmie slnko, prestane svietiť mesiac, z neba budú padať 
hviezdy a nebeské moci budú otrasené.” Len si predstavte 



hrôzu a chorobný strach, ktorý budú národy cítiť, keď je najväčší 
národ na svete zničený Jehovovým tyranským katom! Jehovov prorok 
ďalej zobrazuje reakciu na pád Egypta:  “Rachotom jeho pádu 
otrasiem národmi, keď ho zvrhnem do hrobu s tými, ktorí 
zostupujú do jamy. Vtedy sa v hlbinách zeme potešia všetky 
stromy Edenu,” – Ezechiel 31:16. Ezechiel 32: 9-10 
pokračuje: “‚Znepokojím srdce mnohých národov, keď 
privediem tvojich zajatých k iným národom, do krajín, 
ktoré si nepoznal. Vydesím tebou mnohé národy a ich králi 
sa budú triasť hrôzou, keď sa pred nimi zaženiem svojím 
mečom. V deň tvojho pádu sa budú chvieť, budú sa triasť o 
svoj život.‘” 

Jeho základy budú zbúrané 

V proroctve kráľa severu a kráľa juhu Daniel 11: 42-43 čiastočne 
hovorí: “Rozprestrie svoju moc nad krajinami, ani Egypt 
neunikne. Bude vládnuť nad skrytými pokladmi, nad 
zlatom, striebrom a všetkými cennosťami Egypta.”  Kráľ 
severu má vládnuť nad ‘všetkými vecami, ktoré sú v Egypte žiaduce’. 
Pretože nad americkým bohatstvom nikdy vládol Sovietský Zväz, o 
ktorom tvrdí Strážna Veža, že bol kráľom severu, musí proroctvo čakať 
na budúce naplnenie. Je zaujímavé, že Ezechiel 30: 4b potvrdzuje, že 
egyptské bohatstvo bude zabavené. Ten verš znie: “Jeho bohatstvo 
poberú a jeho základy zrúcajú.”  

‘Zničené’ musí byť nielen jeho veľké bohatstvo a zdroje, ale aj 
samotné ‘základy’ Spojených štátov, ktoré sú ústavou a rôznymi 
inštitúciami, ktoré regulujú priemysel a hospodárstvo. Proroctvo teda 
predpovedalo úplný koniec ústavnej republiky Spojených štátov 



Amerických! 32. kapitola Ezechiela je ešte grafickejšia, čo sa má stať. 
Tam zobrazuje Egypt ako vypitvané telo morskej príšery, ktorá sa 
stáva obyčajnou zdochlinou pre zvieratá z celej Zeme, na ktoré sa budú 
hostiť: “Hodím ťa na súš, vrhnem ťa do údolia. Nechám na 
teba zosadnúť všetko vtáctvo a nasýtim tebou divé zvieratá 
celej zeme. Porozhadzujem tvoje mäso po vrchoch a tvojimi 
pozostatkami naplním údolia. Krvou, ktorá sa bude z teba 
rinúť, zaplavím krajinu až po vrchy, naplnia sa ňou 
potoky.‘” – Ezechiel 32:4-6.  

Čo znamená tento príšerný obraz? Zdá sa, že vyššie uvedené proroctvo 
zveličuje pád starovekého Egypta. Ako sa napokon dá povedať, že 
národné ‘divoké zvieratá z celej krajiny’ sa mohli živiť padlým 
faraónom? Ak však vezmeme do úvahy, čo by sa stalo so Spojenými 
štátmi v prípade katastrofického finančného nárazu dolára, zdalo by 
sa, že ide o dokonalú analógiu! Takáto katastrofa by urobila Spojené 
štáty doslova cez noc doslova štátom tretieho sveta. Namiesto toho, 
aby sa týčili nad inými národmi, ako predtým, najväčší národ na svete 
by bol od nich málo rozlíšený, ako keby ostatné šelmy doslova 
konzumovali jeho mäso, krv a ‘vypustenú hmotu’! Namiesto toho, aby 
sa týčil cez menšie národy ako hora, by údolia vyplnené odmietnutými 
zvýškami padlého kráľa naznačovali, ako sa hovorí, vyrovnanie hry! 

Je dobre známe, že USA majú obrovský rozpočtový aj obchodný 
deficit. V posledných rokoch dosiahol americký obchodný deficit v 
priemere neuveriteľných 60 miliárd dolárov mesačne! To je ročná 
nerovnováha takmer troch štvrtín bilióna dolárov. (Je ironické, že 
obchodný deficit USA sa vyrovnáva v dôsledku rýchleho kolapsu ceny 
ropy a zníženia dovážaných položiek, čo ešte viac zrýchľuje globálny 
finančný kolaps). Deficit vlastného rozpočtu vlády USA je dokonca 
vyšší ako obchodný deficit krajiny. Od začiatku roka 2009 by mal 



ročný rozpočtový deficit USA prvýkrát v histórii prekročiť jeden bilión 
dolárov. Nezahŕňa to však bilióny dolárov, ktoré sa politici pripravujú 
vrhnúť do zívajúcej priepasti v pokračujúcom pokuse o záchranu 
bankrotujúceho systému Wall Street. Jednotlivé štáty USA sa podobne 
prepadajú do krátkeho dlhu. Kalifornia, ktorá je najviac zadlžená, čelí 
neschopnosti splácať svoj dlh, ktorý by pre občanov tohto štátu nebol 
ničím menším, ako katastrofálnym! 

Súčasná svetová superveľmoc je úplne závislá na prilákaní 
zahraničných investorov, aby pokračovali vo financovaní ich 
obrovských deficitov. Napríklad Čína drží viac ako jeden bilión dolárov 
amerického dlhu! Všetci triezvy ekonómovia pripúšťajú, že situácia je 
neudržateľná – ale nikto nemá riešenie. Náhle stiahnutie 
zahraničného kapitálu z amerických štátnych pokladníc a iných 
investičných nástrojov by malo katastrofálny dopad nielen na 
americké inštitúcie, ale rýchlo by sa rozpadol aj celý globálny finančný 
systém založený na Amerických dolároch. A teraz, keď sa zdá, že 
Kongres je hlúpym zaviazaním sa zdrojov americkej štátnej pokladnice 
na záchranu bankrotov, ktorých celková hodnota je v kasíne s 
globálnymi derivátmi vyše tisíc biliónov, americký dolár, ktorý bol 
kedysi rovnako dobrý ako zlato, bol odsúdený na zánik jeho chráncami 
pred hyperinflačnou trajektóriou do zabudnutia. 

19. kapitola Izaiáša tiež predpovedá hospodársky zánik Egypta. Vo 
veršoch 5-7 Jehova hovorí, že vyschne rieka Níl a všetky jej kanály. Níl 
bol živou krvnou žilou starovekého Egypta. Egypťania vymysleli 
dômyselný systém zavlažovacích kanálov, do ktorého sa celý región 
napojil, a tak sa hojne vyprodukovalo. Keby Níl vyschol, bola by to 
bezprecedentná národná katastrofa! Babylonská armáda inžinierov 
samozrejme nezaviedla doslova egyptskú mocnú rieku Níl do sucha a 
je pochybné, že Boh spôsobil katastrofálne sucho alebo ho dokonca 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601039&sid=ayC51TwbH6_8&refer=home
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/18/AR2008111803558.html


predvídal. Boží prorok iba vykreslil úplnú katastofu, ktorá by prišla na 
kedysi prosperujúcu obylnicu v Stredomorí, čo by bola takpu 
zrúcaninou, ktorá by vyzerala akoby ju Boh doslova spôsobil, že Níl 
vyschol. Jehova by v skutočnosti iba ‘vydal Egypt do rúk tvrdého 
pána’! 

Deviaty a desiaty verš naznačujú rozsah tohto hospodárskeho kolapsu 
slovami: “Tí, čo spracúvajú česaný ľan, aj tí, čo tkajú biele 
plátno, sa zahanbia. Jeho tkáči budú zdrvení, všetci najatí 
robotníci budú zronení.” Zdá sa, že prorok Jehovov predpovedal 
veľkú ekonomickú depresiu, ktorá zničí veľa bohatých a robotnícku 
triedu a z ktorej sa ‘americký faraón’ nikdy nebude môcť zotaviť! 

Princovia si počínali hlúpo 

Podľa proroctiev zaznamenaných v 19. kapitole Izaiáša bol 
rozhodujúcim faktorom, ktorý Egypt odsúdil na pokles, vnútorné 
konflikty a politická neschopnosť. Čo by to mohlo naznačovať pre väčší 
Egypt? Aby sme mohli oceniť, kde dnes stojíme, je potrebné sa hlbšie 
pozrieť na modernú históriu. Až do času ukončenia Vestfálskej zmluvy 
v roku 1648, katolícka ríša mala absolútnu kontrolu nad západnou 
Európou, neexistovali skutočné suverénne národný štát – iba ríše a ich 
poddaní. Od tej doby možno históriu úplne pochopiť iba vo svetle 
antagonizmu a boja medzi dvoma konkurenčnými systémami impéria 
a suverénnym národným štátmi. Dlhodobým cieľom zástancov 
Britskej ríše je nakoniec úplne odstrániť národné štáty a vrátiť sa k 
cisárskej vláde – využitie Spojených národov v New Yorku ako 
administratívneho a súdneho kapitálu Novej svetovej ríše. Výzva na 
ukončenie Vestfálskeho systému je čoraz viac hlasnejšia. 



V posledných tridsiatich rokoch sa pretrvávajúce súperenie medzi 
americkým systémom a britským systémom odráža v politikách, ako je 
britský voľný obchod verzus americký protekcionizmus. Zatiaľ čo 
americký systém predtým budoval národ prostredníctvom investícií do 
priemyslu, rozvoja infraštruktúry a vzdelávania, čím oprávňoval 
všetkých občanov, aby čo najefektívnejšie prenášali silu svojej práce na 
fyzickú ekonomiku, desaťročia zanedbávania a rabovania sveta 
prostredníctvom úžery a finančnych trikov Spojených štátov 
amerických a celého finančného systému, ktorý teraz dominuje, 
priniesol svet na pokraj kolapsu. Táto situácia sa samozrejme nestala 
iba cez noc. Je to výsledok hrubého zlého hospodárenia a korupcie za 
mnoho rokov. V súlade s tým v Izaiášovi 19: 11-13 zosmiešňovali 
Jehovovi proroci faraónovych radcov za ich nekompetentnosť a vo 
verši 13 povedali: “Coánske kniežatá ohlúpli, kniežatá Nofu 
boli podvedené, vodcovia jeho kmeňov zviedli Egypt na 
scestie.”  

Proroctvo s ohromujúcou prezieravosťou popisuje súčasnú politickú 
situáciu v Spojených štátoch. Kniežatá Nophov a Zoanov môžu dobre 
znázorňovať členov kabinetu a iných poradcov 
súčasného ‘faraóna’! ‘Kľúčoví muži jej kmeňov’ vhodne 
znázorňujú zvolených zástupcov amerického ľudu. Pochybne, samotní 
vodcovia sa nechali oklamať pri prijímaní politík a iniciatív, ktorých 
cieľom je zničiť ich vlastný národ! V súčasnej dobe tohto písania je 
zánik Spojených štátov zapečatený skorumpovanými, zbabelými a 
nešikovnými politikmi, ktorí sa jednoducho nemôžu prinútiť prijať 
právne predpisy proti finančným predátorom, ktorí privádzajú štát k 
zániku, a ktorí teraz požadujú, aby boli za prácu zaplatení! Niet divu, 
že Jehova charakterizuje vodcov národa za obyčajných bláznov! 



Mnoho amerických patriotov vyjadrilo svoje obavy, že ich kedysi 
prosperujúci národ sa pomaly padá na dno, a napriek všetkým 
prejavom dobre vedúcich politických vodcov a podnikateľov, padajúca 
špirála vytrvalo klesá! Aké pravdivé sú slová proroka: “Jehova 
uvrhol Egypt do zmätku, vodcovia zavádzajú Egypt, takže 
blúdi vo všetkom, čo robí, ako opilec, ktorý sa tacká vo 
svojich vývratkoch. Egypt sa na nič nezmôže, ani jeho 
hlava, ani chvost, ratolesť ani sitina.” – Izaiáš 19:14, 
15. Nezáleží na tom, ktorá politická strana má kontrolu, žiadny 
moderný egyptský vodca nemôže viesť svoj odsúdený národ späť z 
priepastnej katastrofy. Jehova skutočne zvážil národ na vážkach a 
zistil, že je chybný! 

Mesto ničenia 

Jedným z najzaujímavejších aspektov Izaiášovho proroctva proti 
Egyptu je to, čo je napísané v 18. verši. Tam sa hovorí: “V ten deň 
bude v Egypte päť miest, ktoré budú hovoriť kanaánskym 
jazykom a prisahať vernosť Jehovovi vojsk. Jedno z nich sa 
bude volať Mesto strhávania.” V čase, keď bolo proroctvo 
zaznamenané, bol kanaánskym jazykom hebrejčina. V modernej 
aplikácii je teda ‘kanaánskym jazykom’ duchovný dialekt, ktorým 
hovorí Izrael Boží, pričom ‘veľká zmiešaná spoločnosť’ ne-
Izraelitov plynule hovorí aj jazykom Písma. Rovnako ako staroveký 
Egypt bol v rôznych časoch útočiskom pre Jehovov ľud , vrátane 
malého Ježiša , aj Spojené štáty poskytli prostredie, ktoré umožnilo 
Jehovovým svedkom prosperovať a prekvitať. Dôkazom toho je, že 
približne jeden milión duší, pozostávajúcich z duchovných Izraelitov, 
ako aj z rozsiahlej zmiešanej skupiny ‘Egypťanov’, ‘prisahajú na 
meno Jehovu, Boha vojsk’! 



Spojené štáty sa často nazývajú taviacim kotlom kvôli svojej etnicky 
rôznorodej populácii. Pretože práca Jehovových svedkov vznikla v 
Amerike koncom osemdesiatych rokov 20. storočia, prisťahovalci z 
rôznych krajín vzali odkaz späť do svojej domovskej vlasti, čím im 
preukázali požehnanie. Spojené štáty tiež slúžili ako úrodná zárodočná 
pôda pre tisíce misionárov, ktorí zasa odišli do vzdialených kútov zeme 
s posolstvom Jehovovho kráľovstva. A vďaka relatívnej prosperite 
štátov v porovnaní s menej zámožnými krajinami celosvetová práca 
svedkov Jehovových pokročila z dôvodu mnohých materiálnych 
príspevkov a podpory veľkorysých amerických prispievateľov. Preto 
posledný verš 19. kapitoly Izaiáša hovorí: ‘Buď požehnaný môj 
ľud, Egypt’. Ale čo jedno mesto s názvom ‘Mesto strhávania’? 

Keďže staroveký Egypt bol napadnutý a strhnutý nepriateľskými 
silami, ktoré vyšli zvonku národa, je zaujímavé, že jedno z jeho 
egyptských miest by malo mať prorocké označenie ‘Mesto 
roztrhávania’. Majte na pamäti, že Asýria aj Babylon boli vždy 
nástroje Jehovu Boha na zbúranie národov v rôznych časoch. A tak v 
proroctve Jehova konkrétne nazýva svojho ničivého agenta ‘ničivým 
človekom’. Izaiáš 54:16 hovorí: “To ja som stvoril … aj ničiteľa, 
aby ničil.” Izaiáš 13: 5 načrtáva podstatu a rozsah práce popravcov 
Jehovových a hovorí: “Z ďalekej krajiny, spoza 
obzoru, prichádza Jehova s nástrojmi svojho hnevu, aby 
zničil celú zem.” V modernom naplnení slúži ôsmy kráľ ako najvyšší 
cisársky popravca Jehovu Boha. Strážna Veža už dávno túto 
skutočnosť uznala, zdá sa však, že ju už viac nezdôrazňuje. Ak je 
Amerika nakoniec nahradená Organizáciou Spojených národov a 
súčasný systém národného štátu bude zničený, rovnako ako zámer 
globalizujúceho spiklenca-kabalu, New York by nahradil Washington 
DC a Londýn ako primárny svetový kapitál. 



Takže ‘mesto ničenia’ by v tom čase bolo pre mesto New York 
najvhodnejším titulom. Možno, ešte presnejšie povedané, pokračuje 
19. kapitola Izaiáša: “V ten deň bude uprostred egyptskej 
krajiny oltár pre Jehovu a na jej hranici bude stĺp na počesť 
Jehovu. Budú znamením a svedectvom o Jehovovi vojsk v 
Egypte, lebo utláčaní ľudia budú volať k Jehovovi a on im 
pošle záchrancu, veľkého záchrancu, ktorý ich 
vyslobodí.” – Izaiáš 19:19, 20. Nachádza sa v tom istom meste, kde 
sa trhá, na pobreží moderného Egypta. Zatiaľ čo väčšina ľudí na svete 
nepripisuje meno Jehovovi osobitný význam, svedkovia Jehovovi to 
robia. Rovnako tak aj Boh. Napriek rôznym názorom na presnú 
výslovnosť Božieho mena, svedkovia Jehovovi stáli na čele úsilia o 
uznanie mena Jehovu za rozlišovacie a posvätné meno Stvoriteľa. 

Tak, ako Jehova uznal surové kamenné oltáre, jeho pravými veriacimi, 
ktorí boli postavené na jeho počesť počas biblických čias, stojí pred 
ním betelské sídlo svedkov Jehovových ako oltár a pamätník jeho 
mena. Veľkým spasiteľom, ktorého Jehova v tom čase pošle svojim 
utláčaným ľuďom, nemôže byť nikto iný ako Ježiš Kristus, keď je 
úplne splnomocnený novým zemským kráľom. Podľa proroctiev 
Izaiáša a Ezechiela bude pád moderného egyptského národa znamenať 
začiatok Dňa súdu Jehovovho súčasného zlého systému vecí. Ezechiel 
naznačuje túto vec, kde hovorí: “Synu človeka, prorokuj: ‚Toto 
hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Nariekajte a hovorte: 
‚Beda nám, ten deň prichádza!‘ Lebo ten deň je blízko, 
Jehovov deň sa približuje. Bude to deň mrakov, čas súdu 
nad národmi.” – Ezechiel 30:2, 3. Náhly pád Ameriky bude s 
určitosťou šokovať svet. Spojené štáty však nepadajú samy o sebe. 
Anglo-americká svetová veľmoc, ktorá tvorý siedmého kráľa Zjavenia, 
musia padnúť spolu, čo je témou nasledujúcej kapitoly. 



15 – Londýn – Satanov trón 

  

“Som boh. Sedím na tróne boha v srdci mora.” – Ezechiel 

28:2. 

Rovnako ako všetky národy na Zemi sú prirovnávané k symbolickým 
stromom vysadeným v rajskej záhrade, Jehovov les národov 



prirovnaných k stromom má ustanoveného dozorcu, ako pôvodne mal 
aj Eden. Dozorcom nad národmi v Ezechielskom proroctve je kráľ 
Týru, o ktorom Ezechiel 28: 13-14 hovorí: „V Edene, v záhrade 
Božej, si sa ukázal byť … Ty si pomazaný cherub, ktorý 
zakrýva.“  

Aj keď je zrejmé, že Jehova hovoril o Satanovi Diablovi pred jeho 
vzbúrou, prečo Boh spája kráľa Týru s pomazaným Cherubínom z 
Edenu? Odpoveď sa týka skutočnosti, že skutoční vládcovia nášho 
sveta nie sú vôbec ľuďmi. Ježiš a jeho osvietení apoštolovia odhalili, že 
zlí duchovia na nebeských miestach sú skutočnými autoritami a 
kniežatami, ktoré dominujú tomuto zlému systému vecí. Je teda 
logické, že akýkoľvek rozsudok proti duchovným vládcom v 
neviditeľnej ríši by sa tiež prejavil na pozemských silách pod ich 
kontrolou. Preto je Jehovovo súdne rozhodnutie vyjadrené proti 
kráľovi Týru prepojené s rozsudkom proti zlému duchu, ktorý sa teraz 
nazýva Satan diabol. 

Aký význam však môže mať toto prastaré proroctvo dnes? Hoci Božie 
súdy proti námornej ríši v Tyre boli splnené už dávno, proroctvá sa v 
úžasnej miere vzťahujú najmä na Britské impérium a najmä na 
moderné mesto Londýn. Keďže Diabol a jeho démoni neboli súdení v 
tom čase, keď Babylon alebo Alexander Veľký zničil Týr, je zrejmé, že 
proroctvá proti Týru majú v budúcnosti oveľa väčšie naplnenie 
týkajúce sa budúcich súdov Jehovových proti celému zlému systému 
vecí – obom nebeským a pozemským. V 27. kapitole Ezechiela sa 
prorokovi prikazuje, aby zložil žalospev proti pomínajúcemu Týru. V 
úvodných slovách v žalospeve sa hovorí o Tyre: “Ó Ty, čo bývaš pri 
bránach mora a obchoduješ s národmi mnohých 
ostrovov.” Fénické pobrežné mesto Týr je v histórii zaznamenané 
ako dominanta Stredozemného mora a s ňou flotila obchodných lodí, 



dokonca plaviacich sa po vodách severného a južného Atlantiku. Opis 
Týru ako jedného „obydlia pri vstupoch do mora“ sa však týka 
najmä londýnskej britskej ríše. Počas dní formálnej ríše ovládala 
prakticky všetky hlavné vodné cesty na celom svete. Bolo to 
nevyhnutné vzhľadom na skutočnosť, že londýnska Britská ríša bola 
námornou ríšou. Jedným z najdôležitejších „vstupov do mora“ je 
prírodná morská brána cez Gibraltársky prieliv. Gibraltárska úžina je, 
samozrejme, životne dôležitým vstupom spájajúcim Atlantický oceán a 
Stredozemné more. Je zaujímavé, že Feničania a Týrčania kedysi tiež 
držali túto morskú bránu a za posledných niekoľko storočí to bola 
Britská pevnosť. Gibraltár bol strategickým britským majetkom počas 
oboch svetových vojen. 

Suezský prieplav je ďalšou životne dôležitou vodnou cestou, ktorá 
umožňuje cestovať z Indického oceánu cez Červené more a do 
Stredozemného mora bez toho, aby sa muselo obchádzať celú Afriku. 
Pre britské cisárske záujmy bolo mimoriadne dôležité kontrolovať 
gibraltárske a suezské morské brány, pretože to Británii umožnilo 
priamejší prístup k jej najdôležitejšej kolónii v tom čase – Indii. Do 
roku 1900 sa britské námorné základne udržiavali po celom svete na 
strategických škrtiacich miestach, čo dali Londýnu prítomnosť takmer 
na všetkých veľkých námorných koridoroch na planéte. Napríklad od 
roku 1860 je tichomorská flotila Royal Navy v prístave Esquimalt v 
Britskej Kolumbii. Na atlantickej strane západnej pologule sa 
udržiavala britská námorná prítomnosť v Halifaxe, Novom Škótsku, 
ako aj na Bermude, Jamajke a Svetej Lucii. Na opačnej strane 
Atlantického oceánu sídlilo kráľovské námorníctvo v Gibraltári a 
Freetowne v africkej kolónii v Sierra Leone. Od roku 1814, po získanej 
kontrole proti holandským kolonialistom, Briti založili námornú 
prítomnosť v Kapskom Meste v Južnej Afrike, čo im umožnilo 
kontrolovať námorné koridory okolo južného cípu Afriky. Na 



východnej strane Afriky, na prelome 19. a 20. storočia, bolo kráľovské 
námorníctvo v Mombasse v Keni. Medzi ďalšie kritické škrtiace body 
patrili Aden a Jemen – ktorý bol pri vstupe na južný koniec Červeného 
mora, kde sa spája s Indickým oceánom. Od základní v Bombaji, 
Cejlóne, Singapure, Hongkongu a Sydney, Británia kontrolovala 
životne dôležité vodné cesty indického subkontinentu a celého 
Orientu, ako aj morské koridory nespočetných ostrovov južného 
Pacifiku! 

Koruna však okrem kontroly dôležitých lodných koridorov, morských 
brán a ďalšej životne dôležitej infraštruktúry udržuje aj virtuálne 
impérium zložené z desiatok ostrovov roztrúsených po siedmich 
moriach sveta – Anguilla a Barbuda, Bermuda, Falklandy, Britské 
Panenské ostrovy, Jamajka, Šalamúnove ostrovy, Svätá Helena a 
Kajmanie ostrovy. Z nich sa zdá byť najdôležitejšia Kajmanie ostrovy – 
slúži ako virtuálna moderná pirátska zátoka na pranie špinavých 
peňazí v zahraničí, daňové úniky a iné nezákonné operácie, ktoré sa 
vykonávajú prostredníctvom tam registrovaných tisícov hedžových 
fondov. Od roku 2007 je na Kajmanských ostrovoch zaregistrovaných 
takmer 10 000 hedžingových fondov na svete. Pre ostrovné 
zoskupenie s celkovým počtom obyvateľov menej ako 60 000 to 
znamená, že existuje jeden hedžingový fond pre každých 7,5 ľudí na 
ostrovoch. Naozaj, v akejkoľvek miere, v ktorej Týr kolonizoval 
stredomorský región, môžeme si byť istí, že slová proroka sa vzťahujú 
ešte viac na vzdialenú Britskú ríšu: „V srdci rozľahlých morí sa 
nachádzajú tvoje územia.“ (Ezekiel 27: 4a) 

Ezechiel 27:15 tiež presne popisuje britský námorný systém a 
hovorí: “Pracovali pre teba kupci na mnohých 
ostrovoch.” Ezekiel vhodne prirovná mesto Týr k lodi – čo by sa dalo 
nazvať štátnou loďou. Ezechiel 27: 5-6 hovorí: “Všetky tvoje 



dosky zhotovili z borievkového dreva zo Seniru a z 
libanonského cédra ti vyrobili sťažeň. Tvoje veslá urobili z 
bášanských dubov, provu z cyprusového dreva 
vykladaného slonovinou z kittimských 
ostrovov.” Plachetnica je vhodným symbolom námornej sily 
britských ostrovov. Nielen preto, že si udržiavala svoju vzdialenú ríšu 
pomocou rozsiahleho námorníctva a obchodného námorníctva, ale tiež 
preto, že Veľká Británia bola kedysi popredným svetovým staviteľom 
lodí – a nielen vojnovými loďami. V čase prvej svetovej vojny tvorili 
britské obchodné lode ohromujúcich 60% tonáže všetkých svetových 
lodí. A pretože kedysi dominovalo Kráľovské námorníctvo, ktoré bolo 
väčšie ako kombinované námorníctvo ďalších dvoch uchádzačov, 
Londýn dokázal kontrolovať obchodnú dopravu po celom svete. 

Podobne ako jej Týrsky predchodca, Londýn sa vhodne prirovnal k 
plachetnici, ktorej posádky sú kvalifikovaní námorníci a remeselníci z 
mnohých krajín. Je to tak preto, že Kanada, Austrália, Nový Zéland, 
India a mnoho ďalších teritórií v cisárskej ríši významne prispeli k 
udržiavaniu Britského impéria, najmä v čase vojny. Preto je Ezechiel 
27: 8-10 dôležitý pre Týrsku modernú inkarnáciu ako Britské 
impérium: “Obyvatelia Sidónu a Arvadu boli tvojimi 
veslármi. Tvoji zruční muži, Týros, boli tvojimi 
námorníkmi. Skúsení a zruční muži z Gebalu utesňovali 
tvoje lode. Všetky morské lode a ich námorníci k tebe 
prichádzali, aby obchodovali s tovarom. Ľudia z Perzie, 
Lúdu a Putu boli v tvojom vojsku, boli tvojimi 
bojovníkmi. Vešali si u teba štíty a prilby a vydobyli ti 
slávu.” 

Jedným z problémov, ktoré musí študent Biblie prekonať, pokiaľ ide o 
paralelu medzi starým Týrom a Britskou ríšou, je skutočnosť, že Veľká 



Británia už nemá tak ďalekosiahlu statickú námornú prítomnosť. 
Jedným z dôvodov je však to, že jadrové ponorky znížili potrebu 
pozemnej kontroly strategických škrtiacich bodov, z ktorých Spojené 
kráľovstvo udržuje flotilu so sídlom v škótskom Faslane. Tak ako v 
prípade amerického vojenského partnera, aspoň jedna z ponoriek Jej 
Veličenstva sa v ktoromkoľvek okamihu šíri pod oceánmi zeme a je 
vyzbrojená najsmrteľnejšími zbraňami, aké kedy boli navrhnuté. Hoci 
Veľká Británia už viac neovláda námorný obchod do tej miery, ako to 
robila počas slávnych rokov, Londýn stále vo svete výrazne dominuje. 
Napriek populárnym mýtom sa moc, ktorú Britská ríša získala za 
posledných 300 rokov, významne neznížila. Londýn sa iba 
transformoval na finančnú ríšu, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo samotné 
zostáva súčasťou najmocnejšej aliancie na Zemi – anglo-americkej 
svetovej veľmoci! 

Živnostníkom pre mnohých ľudí 

Londýn určite zodpovedá opisu, že je živnostníkom mnohých krajín. V 
dávnej minulosti privátne vlastnená britská Východoindická 
spoločnosť a britský obchodný námorník prinášali korisť z ďalekého 
dosahu ríše. Zatiaľ čo spoločnosť Východná India už neexistuje, 
mnoho z najväčších svetových spoločností, ktoré dnes existujú začali 
pred rokmi ako súčasť globálneho obchodného podniku v Londýne. 
Napríklad Bank of England, založená v roku 1694, je jednou z 
najstarších komerčných inštitúcií v súčasnosti a sedí pri peniazoch 
získaných z predaja ópia. v centre obchodného a finančného systému 
Londýna. Mená ako Barclays a nedávno zaniknutá banka Barings Bank 
sú spojené s ríšou minulosti. HSBC, inak známa ako Hongkong a 
Shanghai Banking Corporation, bola založená v roku 1865 s cieľom 
spracovať peniaze získané od čínskeho roľníctva. HSBC so sídlom v 
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Londýne je v súčasnosti jednou z najväčších finančných inštitúcií na 
planéte – sama sa označuje za „svetovú miestnu banku“. De 
Beers má virtuálny monopol na výrobu diamantov v Afrike a bol 
kľúčovou súčasťou impéria. Lloyd’s of London je najstaršou a 
najväčšou poisťovňou na svete. JP Morgan & Company z Wall 
Street má rodokmeň Anglo, ktorý siaha až do roku 
1838. GlaxoSmithKline vznikol ako drogový obchod v Londýne 
takmer pred 300 rokmi a stal sa štvrtou najväčšou farmaceutickou 
spoločnosťou na svete. Toto je len niekoľko známych spoločností, 
ktoré majú korene siahajúce až do rozkvetu Britskej ríše počas 
kráľovnej Viktórie a ktoré v súčasnosti stále kontrolujú obrovské 
bohatstvo v globálnom meradle. 

V modernej dobe dominujú spoločnosti spojené s Britskou ríšou ťažbu 
surovín a drahých kovov. Spoločnosti ako Anglo-Gold-Ashanti, 
Lonmin (predtým Lonrho, skratka pre Londýn/Rhodesia), Anglo 
American PLC a britsko-austrálske spoločnosti Rio Tinto Zinc a 
BHP Billiton sa považujú za kľúčové komponenty dominancie 
drahých kovov a surovín v Londýnskej globálnej 
výrobe. Dominantnosť Londýna vo výrobe surovín sa však posilňuje 
obchodovaním len s kontraktmi na takéto materiály. Ako príklad 
globálneho dosahu finančnej oblasti City of London bola donedávna 
medzinárodná cena zlata fixovaná kanceláriou londýnskej NM 
Rothschildovej dvakrát denne, presne o 10:30am a 15:00pm. 
Okrem toho donedávna obchodovali s futures kontraktami, ktoré 
ovládajú viac ako dve tretiny svetovej ropy, na londýnskej 
Medzinárodnej ropnej burze. Odhaduje sa, že ak ropný tanker opustí 
perzský záliv, jeho náklad sa môže na virtuálnych trhoch s ropou 
stokrát nakúpiť a predať predtým, ako sa dostane na miesto určenia. A 
keďže medzinárodný predaj ropy je denominovaný v amerických 
dolároch, Londýn má obrovskú kontrolu nad hodnotou 



takzvaného ropodolaru. London Metal Exchange je tiež 
popredným svetovým obchodníkom s neželeznými kovmi. V náročnom 
dni môže LME uľahčiť zmluvy v hodnote viac ako 10 miliárd dolárov! 

Zatiaľ čo v Anglicku nie sú žiadne suroviny okrem uhlia, od roku 1997 
britské a spojenecké spoločnosti kontrolovali 60% celosvetovej ročnej 
produkcie zlata, čo predstavuje podiel takmer 15 miliárd dolárov! 
Okrem toho skupiny zamerané na Londýn úplne kontrolujú polovicu 
všetkej výroby diamantov; 25% svetovej medi; 29% výroby striebra a 
78% ťažby platiny z drahých kovov. Dnes je londýnsky podiel ešte väčší 
ako v roku 1997. Rovnako ako v Týre, aj Londýn nazhromaždil striebro 
a zlato vo veľkom množstve. Písmo hovorí: “Týros si vybudoval 
násyp, nakopil striebra ako prachu a zlata ako blata na 
uliciach.” – Zachariáš 9:3. Starodávne proroctvo, ktoré sa týka 
mnohých obchodných partnerov Týru, a početné “články výmeny”, 
s ktorými sa obchodovalo, nachádzajú úžasnú zhodu s globálnym 
dosahom mesta Londýn. Napríklad 12. verš znie: “Taršíš s tebou 
obchodoval, lebo si bolo nesmierne bohaté. Za tvoj tovar ti 
ponúkal striebro, železo, cín a olovo.” 22. verš 
pokračuje: “Obchodovali s tebou kupci zo Sáby a Raamy, za 
tvoj tovar ti dodávali rôzne najjemnejšie voňavky, 
drahokamy a zlato.” 

Okrem ťažby sú hlavnými ropnými spoločnosťami Koruny, ktoré 
obchodujú s touto vzácnou komoditou, British Petroleum a Dutch 
Royal Shell. A keďže všetky medzinárodné ropné zmluvy sú 
denominované v tzv. Obchodoch s menou v amerických dolároch a 
hedžové fondy kontrolujú hodnotu amerického dolára. A bezpochyby 
od čias priemyselného veku, ktorý vytvoril neukojiteľnú túžbu po rope, 
vyvíjali angloamerické záujmy silnú kontrolnú rolu v záležitostiach 
Blízkeho východu bohatého na ropu. Okrem toho, že ovláda väčšinu 



zemských surovín, hŕstka spoločností sa bude húpať nad 
najdôležitejšou komoditou všetkého – jedlom. Unilever, napríklad so 
sídlom v Londýne a Rotterdame, je jednou z najstarších a najväčších 
spoločností na výrobu potravín na svete. Prepojené britské, holandské 
a švajčiarske spoločnosti sú poprednými svetovými obchodníkmi s 
potravinárskymi komoditami a tvoria cartel na základe vlastníctva 
kontrolných podielov v niekoľkých veľkých potravinárskych 
spoločnostiach. A rovnako ako v prípade kovov a ropy, zmluvy o 
potravinových komoditách sú podstatnou súčasťou obchodných 
stratégií manažérov a sprostredkovateľov hedžových fondov v 
Londýne. 

Podľa Izaiášovho proroctva proti Sidonu sa kupci Týru a Sidona 
obohatili o úrodu národov. Izaiáš 23: 3 hovorí: “Po mnohých 
vodách dopravovali obilie Šichoru, úrodu Nílu, na ktorej 
bohatol Týros a ktorá prinášala zisk národom.” Aká je to 
pravda pre obchodníkov nachádzajúcich sa aj v modernom Týru. 
Britský systém sa stal vzorom pre súčasný globálny finančný systém a 
je navrhnutý tak, aby ťažil bohatstvo národov a proroctvá sa zdajú byť 
skutočnou realitou! 

Týr nebol sam osebe ani národom, ale bolo to iba ostrovné mesto na 
fénickom pobreží, ako to uznal Izaiáš 23: 7, ktorý povedal: “Toto je to 
vaše mesto, ktoré je odpradávna, od svojich raných čias, 
známe hýrením? Jeho nohy ho viedli osídliť ďaleké 
krajiny.” Rovnako Londýn predčí dôležitosťou dokonca aj národ 
Spojeného kráľovstva. Metropolitný Londýn nie je 
ani skutočným Londýnom. Míľová finančná štvrť v centre Londýna, 
nazývaná Mesto Londýn alebo niekedy jednoducho Mesto, je 
skutočným spojením dnešného globálneho finančného systému. Mesto 
má dokonca svojho vlastného starostu, ktorý nesie titul správneho 
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pána primátora mesta Londýn. (Vzhľadom na rýchly rast finančného 
sektora v posledných rokoch sa Londýn rozšíril na Canary Wharf.) 

Zatiaľ čo v minulosti obchod medzi národmi a krajinami závisel od 
pozemných obchodných ciest alebo plavby po moriach a vodných 
cestách, dnes veľa z toho, čo prechádza za hospodárskym obchodom, 
so skutočnou výmenou tovaru nemá nič spoločné, ale len sa to 
nazýva „finančný obrat”. Z dôvodu štrukturálnych zmien v 
globálnom menovom systéme sa peniaze stali 
najpredávanejšou kúpenou a predanou komoditou a vymieňajú 
sa elektronicky po celom svete 24 hodín denne. V minulosti sa 
niektoré hnuteľné aktíva starali o národnú menu – zvyčajne zlato a 
striebro – nedávno, najmä od roku 1971, bol zošrotovaný zlatý 
štandard a bol prijatý tzv. Plávajúci kurz ktorý umožňuje rôznym 
svetovým menám „plávať“ v ich vzájomnej hodnote. Súčasný finančný 
systém umožnil moderným meničom peňazí dosahovať obrovské zisky 
z predaja jednej meny a nákupu inej ako pohyblivého výmenného 
kurzu každej meny a odlivu každý deň, ako je príliv vedený 
lunami. Dôležitosť tohto, pretože sa týka Tire-on-the-Thames, je, 
že Londýn dominuje dnešnému globálnemu finančnému systému, 
ktorý sa vynašiel ako náhrada za obchodný systém, ktorý Britannia 
používala na monopolizáciu. 

Podľa najnovších štatistík Bank of International Settlements v 
ktorýkoľvek daný deň vymení približne 3 bilióny dolárov z jednej 
meny na nasledujúcu. Z tejto obrovskej sumy sa v skutočnosti pri kúpe 
nejakej veci vymení menej ako ½ z 1% . To znamená, že viac ako 99% 
denného finančného obratu troch biliónov dolárov kupuje absolútne 
nič – okrem väčšieho množstva peňazí! Ale pretože ide o také obrovské 
množstvo peňazí, aj malé výkyvy v relatívnych hodnotách každej 
národnej meny, ktoré predstavujú iba zlomky halierov, môžu 
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predstavovať až milión alebo dokonca miliardy dolárov zisku za 
výmenu. Bankové domy mesta Londýn kontrolujú leví podiel na 
lukratívnych trhoch s devízovým trhom FOREX (devízový trh), spolu 
so značnými akciami všetkých ostatných takzvaných špekulatívnych 
schém s horúcimi peniazmi vrátane derivátov. Niektoré odhady 
hovoria, že Londýn kontroluje kdekoľvek od 35% do 50% denného 
globálneho finančného obratu. 

Britské združenie bankárov okrem toho, že je centrom obchodovania s 
menami a všetkými druhmi derivátov, stanovuje dennú 
sadzbu LIBOR (London Interbank Offered Rate). LIBOR určuje 
veľkoobchodné náklady na vypožičiavanie peňazí pre banky a 
hlavných dlžníkov na celom svete. Je nepochybné, že finančný systém, 
ktorým dominuje Londýn, má viac právomocí ako vlády jednotlivých 
štátov! Zatiaľ čo v Londýne bol nadvládou morí „obchodníkom pre 
mnoho národov“, dnes je ešte väčšia kontrola nad svetovými 
obchodnými a finančnými záležitosťami vykonávaná cez  dominancie 
elektronického systému s pohyblivým výmenným kurzom v Londýne a 
pridružených bankových a akciových trhov. Týmto spôsobom Londýn 
stále stojí v centre neoficiálnej ríše! Aké pravdivé sú Ezechielove slová 
v 33. verši: “Keď po mori prichádzal tvoj tovar, sýtil si 
mnohé národy, tvojím nesmiernym bohatstvom a tvojím 
tovarom zbohatli králi zeme.” 

Ten, ktorý korunoval vládcov 

Isaiah 23: 8 kladie otázku: “Kto takto rozhodol o Týre, ktorý 
korunoval vládcov, ktorého kupci boli kniežatami a 
ktorého obchodníkov si vážili všade na zemi?” Ďalším verši 
odpovedá: “To Jehova vojsk tak rozhodol, aby pokoril jeho 
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pýchu a všetku jeho nádheru, aby ponížil všetkých, ktorých 
si vážili všade na zemi.” Jehovovi, nadčasovej bytosti v ríši ďaleko 
nad príchodom a odchodom našej malej planéty, nie je nič také ako 
včera a zajtra. Čo sa z nášho pohľadu javí ako budúcnosť, pre Boha je 
akoby to bolo včera. Pretože Jehova Boh pozná budúcnosť, pretože on 
tam už takpovediac bol! Zatiaľ čo Jehovovo Slovo bolo napísané pred 
tisíckami rokov a pôvodne sa vzťahovalo na primitívne národy a 
krajiny, vzory stanovené v Písme kvôli Jehovovmu nepochopiteľnému 
nahliadnutiu a predvídavosti robia Božiu radu relevantnou pre 
nasledujúci súd. 

Niet divu, že apoštol raz zvolal: “Aká nesmierna je hĺbka Božej 
štedrosti, múdrosti a poznania! Aké nevyskúmateľné sú 
jeho rozhodnutia a aké nevystopovateľné sú jeho cesty!” –
 Rimanom 11:33. Pokiaľ ide o radu Jehovovu proti Týru, zdá sa, že 
tento aspekt proroctva sa vo väčšej miere vzťahuje na Londýn. Len 
krátky pohľad na históriu a pôvod mnohých súčasných národov 
ukazuje, že Londýn je skutočne „darcom korún“. Nasleduje 
čiastočný zoznam niekoľkých krajín, ktoré boli pôvodne založené v ich 
modernej podobe korunou: Zimbabwe, Botswana, Malawi, Malajzia, 
India, Egypt, Sudán a Aden. Národy ako Afganistan, Irak, Pakistan, 
Kuvajt, Katar, Kašmír, Spojené arabské emiráty a Irán existujú vo 
svojej modernej podobe ako odkaz britského imperializmu. 

Po prvej svetovej vojne víťazná Veľká Británia dostala od 
novovytvorenej Ligy Národov, ktorú Londýn vytvoril, to, čo sa nazýva 
Britský mandát. Mandátom bolo, aby Veľká Británia spravovala 
región Blízkeho východu, ktorý bol predtým súčasťou Osmanskej 
ríše. To viedlo k prípadnému vytvoreniu moderného štátu Izrael v 
roku 1948. Ale dlho pred ich „mandátom“ Londýn doslova 
prekreslil mapu veľkej zemepisnej oblasti sveta. Úspech britskej ríše 



pri ovládnutí tak veľkej časti sveta bol čiastočne spôsobený 
skutočnosťou, že Briti boli vynikajúci správcovia a posadili domácich 
kráľov a guvernérov (satrapov), aby vládli pod britskou korunou. 
Zriadením podriadených vlád Ríša zmiernila potrebu neustále 
podrobovať ľudí ostrím meča! 

A aj keď sa formálna ríša rozpustila, mnohé krajiny zostali pod 
korunou ako členovia takzvaného Britského Spoločenstva a 
ďalších závislých území. Doteraz je 54 Krajín súčasťou Britského 
Spoločenstva národov. Existuje 16 krajín, ktoré stále majú ako 
svojho panovníka kráľovnú Anglicka, hoci každý z nich má teraz veľkú 
mieru autonómie. Okrem samotných národov Spojeného kráľovstva sú 
najvýznamnejšími členmi Spoločenstva Kanada, Austrália a Nový 
Zéland. Prostredníctvom kráľovskej privátnej rady sa politická moc 
Londýna rozširuje na všetky národy kráľovskej ríše. Písmo okrem 
toho, že hovorí, že Britská ríša je „darcom korún“, hovorí, 
že „obchodníkmi Túru boli kniežatá, ktorých živnostníci 
boli cteními celej zeme.“ Podľa vzoru jej týrskeho predchodcu 
mnoho z najuznávanejších mužov a žien na svete dnes sú kniežatá a 
vojvodkyne, páni a dámy, barónky a 
baróni britského systému vzájomných vzťahov a 
vyznamenaní. Samotná britská monarchia je známa aj ako „Čestný 
prameň a zdroj všetkých dôstojností“. 

Hoci je pozostatkom feudálneho systému, dnes je britské rytierstvo 
vyhľadávaná česť. Mnoho členov britskej Snemovne lordov sedí v 
správnych radách spoločností ako riaditelia najmocnejších spoločností 
na svete. Iní, ktorí sa nenarodia v britskej šľachte, a preto sa 
nepovažujú za rovesníkov aristokracie, môžu od kráľovnej získať aj 
čestné rytierstvo. V žiadnom prípade nie je neobvyklé nájsť mená, 
ktoré sú označené ako „generálny riaditeľ“ a ktoré sú uvedené ako 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peerage


výkonní riaditelia a iní vysoko postavení vedúci pracovníci 
spoločností. Hoci to možno nie sú kniežatá v tradičnom slova zmysle, 
takíto muži sú napriek tomu bohatí obchodníci a živnostníci, ktorí sú v 
súčasnosti v rámci anglo aristokratického systému skutočne ctihodní 
zeme. 

Niektorí známi americkí podnikatelia a politickí vodcovia dosiahli v 
britskom systéme vyznamenania čestné rytierstvo. Napríklad George 
Bush Sr., Henry Kissinger, Colin Powell, Ronald Reagan, Brent 
Scowcroft a neskoro Ken Lay z Enronu, sú nositeľmi čestného 
titulu Sir. Neskôr meno, ktoré je najviac spojené s britským systémom 
voľného obchodu a úžery, a niektorí hovoria, že ten, ktorý je teraz 
najviac zodpovedný za finančný kolaps, ktorý teraz kolísa v Amerike, 
bola kráľovnou kráľovským predsedom Federálneho rezervného 
systému Alan Greenspan – pravdepodobne za služby 
poskytované Korune. 

Množstvo obchodov ťa naplnilo násilím 

Satanský diabol sa ako krytý pomazaný cherub nie je priamo zapojený 
do obchodu. Ezechiel však prorokoval proti kráľovi Týru a 
povedal: “Pre množstvo tvojich obchodov si sa naplnil 
násilím a hriechom. Pretože si sa znesvätil, zhodím ťa z 
Božieho vrchu a zničím ťa, odstránim ťa spomedzi ohnivých 
kameňov, cherubín ochranca.” – Ezechiel 28:16. Londýn je 
nepochybne jedným z najdôležitejších obchodných centier na svete. 
Akým spôsobom však moderný obchod prispel k násiliu a 
nespravodlivosti? Ezechiel 28: 3 hovorí o kráľovi Týru: “Myslíš si, že 
si múdrejší ako Daniel a že žiadne tajomstvo nie je pred 
tebou skryté. Svojou múdrosťou a rozumnosťou si si 



nadobudol bohatstvo, do pokladníc zhromažďuješ zlato a 
striebro.” – Ezechiel 28:3. 

Podľa biblického spisovateľa Jakuba je múdrosť tohto 
sveta „pozemská, zvieracia a démonická“. Pretože sa hovorí, že 
kráľ Týru získal zlato a striebro svojou veľkou múdrosťou, môže to byť 
iba druh zvieracej múdrosti tohto sveta. Jeho bytie „múdrejším ako 
Daniel“ by mohlo naznačovať, že satanský kráľ Týru rozumie skrytým 
významom proroctiev a pokúša sa zmeniť časy a zákon stanovené v 
Božom slove. Ale okrem kontroly, ktorú Londýn uplatňoval nad 
svetovými surovinami a tvorbou úverov a mnohými vojnami, ktoré za 
posledných 200 rokov viedli britské geopolitické machinácie, história 
ukazuje, že londýnska nenásytná túžba po globálnej nadvláde ju 
prinútila nehanebne využívajú veľa nerestí a slabostí ľudstva, aby 
kontrolovali svoje subjekty a urobili ich pružnejšími a poddajnejšími. 
Rovnako ako prefíkaný predátor vie vycítiť slabosť zamýšľanej koristi, 
rovnakým spôsobom si ríša stanovila za cieľ využiť a uspokojiť 
znevažujúce ľudské sklony a ignorancie. Rovnako ako ich rímski 
cisárski predchodcovia používali chlieb a cirkusový prístup na 
ukľudnenie a demoralizáciu más, aj Londýn propagoval 
deštruktívny „predajný tovar“. Ako to urobili? 

Od najranejších období kolonizácie obchodoval Londýn s tabakom a 
drogami. V skutočnosti tabak kedysi slúžil ako mena pre anglických 
osadníkov v novom svete. Veľká Británia z väčšej časti vynašla 
tabakový priemysel a do dnešného dňa patria britské tabakové 
spoločnosti k najväčším producentom škodlivých burín na 
svete. Napríklad British American Tobacco Company (BAT) bola 
založená pred viac ako 100 rokmi, aby propagovala a profitovala z 
tabaku na celom svete a je v skutočnosti najväčšou medzinárodnou 
tabakovou spoločnosťou. A hoci teraz má sídlo v New Yorku, obrovská 



cigaretová spoločnosť Phillip Morris začala ako tabakový obchod na 
Oxford Street v Londýne. Je tiež dobre zdokumentované, že Londýn 
založil nezákonný obchod s drogami a obchodné banky v Londýne 
dosiahli obrovské zisky, ktoré tlačili doping na obyvateľstvo menších 
národov. Počas britských plantáží v roku 1800 v Indii vyrástlo 
narkotikum, ktoré sa spracovávalo na ópium, ktoré potom britskí 
obchodníci dovážali do Číny. Bývalá britská kolónia v Hongkongu bola 
pôvodne pobrežnou oblasťou pre dovoz dopingu do pevninskej Číny. 
Keď čínski vládcovia odolávali zničeniu svojho ľudu londýnskymi 
lordmi a protestovali, aby zastavili ničivý obchod s drogami, britské 
námorníctvo reagovalo pomocou deloych lodí, čo sa stalo známym ako 
ópiové vojny. 

Ríša finančníkov zameraná na Londýn je najlepšie opísaná ako 
obrovský zločinecký podnik s chápadlami, ktoré zahŕňajú celý svet. Na 
ilustráciu kriminálnej povahy impéria sa v modernej dobe 
zdokumentovalo, že hnacou silou nelegálneho drogového priemyslu 
nie je pôvod v kolumbijských džungliach alebo v svahoch s makom v 
Turecku alebo Afganistane alebo inde, kde roľníci pestujú drogu. 
Skutočnými príjemcami a primárnymi propagátormi lukratívneho 
obchodu s drogami nie sú pouliční propagátori ani notoricky známí 
vládcovia drog. Zriedkavo sa spomína, ale nemenej pravdou je, že bez 
služieb prania špinavých peňazí bankového systému by sa obchod s 
drogami čoskoro udusil vlastnou potopou hotovosti. Pranie špinavých 
peňazí je preto nevyhnutnou porebou, a preto tu prichádza na pomoc 
globálny finančný systém. Sieť na obchodovanie s drogami v hodnote 
biliónov dolárov ročne zahŕňala banky a hedžové fondy so stovkami 
miliárd dolárov. Bez pochýb, droga je stále jedným z 
najdôležitejších „predajných tovarov“ Britskej ríše! 

http://www.larouchepub.com/other/2009/3605stop_dope_world.html


Ako už bolo spomenuté, britské ostrovy ako Caymans, Bahamy, 
Antigua a Antily sú dobre známe pre svoje takzvané bankové schémy 
proti praniu špinavých peňazí a daňovým únikom. Skutočnosť, že sú 
na otvorenom mori, ich umiestňuje mimo dosahu jediných orgánov, 
ktoré sú dostatočne silné na to, aby urobili čokoľvek, aby zastavili 
svoje nezákonné transakcie. Inými spôsobmi, britské impérium, spolu 
s jej kompatibilným americkým partnerom, sú tovarmi násilia tým, že 
sú poprednými vývozcami zbraní všetkého druhu. Okrem toho sa 
anglo-americký zábavný priemysel zjavne rozhodol úmyselne zvrátiť a 
demoralizovať celú populáciu. Západná forma znehodnocovania 
hudby a nemorálnej a násilnej zábavy sa vyrába a distribuuje po celom 
svete prostredníctvom anglo ovládaných mediálnych kanálov. 

V súvislosti s tovarom korupcie a podporovaním násilia Ezekiel hovorí 
o Tyre: „Ako si sa pominulo, mesto obývané námorníkmi, 
vychvaľované mesto! Ty a tvoji obyvatelia ste bývali mocní 
na mori a vyvolávali ste hrôzu vo všetkých obyvateľoch 
zeme!” – Ezechiel 26:17. Ak by ste sa chceli opýtať takzvaného muža 
na ulici, o ktorom národe, ktorý podľa jeho názoru je najviac 
zodpovedný za podporu medzinárodného terorizmu, by respondent s 
najväčšou pravdepodobnosťou uviedol Irak, Irán alebo možno nejaký 
ázijský národ. Samotný Londýn je však známy ako preferovaný prístav 
teroristov! Už v roku 2001 bol Londýn otriasaný obvinením z 
terorizmu. London Guardian oznámil, že egyptský prezident oficiálne 
protestoval, že Londýn poskytuje útočisko pre medzinárodných 
islamských teroristov. Mnoho teroristických organizácií malo dokonca 
samotné ústredie v Londýne. Patria sem niektoré z najznámejších 
známych teroristických skupín, napríklad Tamilskí tigri na Srí 
Lanke a Svietiaca cesta z Peru. 
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V novembri 2001 vydala organizácia USA Today  článok, v ktorom sa 
uvádza, ako početné islamské skupiny vrátane al-Káidy nachádzajú 
svätyňu v Londýne. V posledných rokoch informátori z vnútra MI5 a 
MI6 podrobne informovali o tom, ako britská spravodajská služba 
vedie nábor islamských radikálov, ktorí sú následne vstrekovaní do 
väčších teroristických skupín, ktoré potom môžu byť kontrolované z 
Londýna a použité na operácie s nesprávnymi vlajkami, na atentáty a 
tak ďalej. Príkladom je už dlho známe, že dokonca aj Usámu bin 
Ládina a islamského Muhajahddina pôvodne vytvorili a 
kontrolovali britské a americké spravodajské služby počas sovietsko-
afganskej vojny. Neexistuje žiadny dôvod predpokladať, že toto 
spojenie bolo niekedy prerušené. Bin Laden dokonca požiadal o azyl 
v Británii už v roku 1995. 

Samozrejme, Usáma bin Ládin je považovaný za jediného majstra 
najničivejších teroristických útokov v histórii – takzvaný útok 9-11, 
Twin Towers a Pentagon. Je však typické, že vždy, keď sa 
uskutoční vysoko organizovaný útok, ako napríklad 9-11 alebo 
politická vražda na vysokej úrovni, sú vopred vždy vhodne zavedené 
obete, ktoré sa potom považujú za jediného páchateľa trestného činu. 
A prirodzene, takíto osamelí vinníci sa vôbec nikdy nedostanú pred 
súd zo strachu, že ich svedectvo môže odhaliť skutočnú pravdu. V 
prípade 9 – 11 sa však nedávne odhalenia preukázali a spojenie 
Londýn/Saudskoarabsko prostredníctvom britskej obrannej 
spoločnosti BAE. Ukazuje sa, že miliardy dolárov v zložitom oleji-za-
zbrane obchod nakoniec priviedli peniaze od saudského princa k 
saudským únoscom, keď boli v americkej leteckej triede. Malo by sa 
však od mesta očakávať niečo menej podobné témam, ktoré slúžia ako 
moderný trón Satana Diabla? 
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Z Londýna vychádzajú aj ďalšie formy teroru a podvodu – pirátstvo. 
Keď sa v tomto druhom vydaní tlačí článok, ktorý sa objavil v 
londýnskom londýnskom opatrovníkovi 11. mája 2009, správy, že 
somálski piráti zapojení do nedávnych rozvážnych únosov lodí sú 
prostredníctvom satelitného telefónu sprevádzaní „konzultačným 
tímom“ v Británii, agentami v „chválenom meste“ Londýne. 
Kapitáni unesených lodí informovali, že piráti vedia všetko o náklade 
lode, napríklad o tom, pod akou vlajkou plávajú, o ich cieľoch, 
usporiadaní lode atď, ešte predtým, ako piráti nastúpia na loď. Takéto 
znalosti by bolo nemožné pre tím s handrami zbedačených 
Somálčanov dosiahnuť bez pomoci zasvätených. Je pravdepodobné, že 
skôr, ako sa článok Guardian dostal do tlače, oficiálna línia z Londýna 
bola, že pirátska operácia bola prácou jediného odpadlíka. 
Skutočne však realita potvrdzuje to, čo Písmo predpovedalo dávno: 
moderný kráľ Týru je mozgovým centrom pre rôzne formy teroru, 
ktoré dnes ohrozujú národy! 

Veľká Británia už dávno získala názov Perfidious Albion, čo 
znamená „zradné Anglicko“, pretože sa stala veľmi schopná v 
spôsoboch zrady, aby získala výhru vo Veľkej Hre medzinárodnej 
geopolitiky. Aby zostali na vrchole hromady, vždy bolo politikou Ríše 
postaviť národy a krajiny proti sebe, aby podporovali svoje vlastné 
záujmy. Rozdeliť a dobyť je časom overená a účinná stratégia! Malo 
by byť skutočne prekvapujúce, že pozemské miesto satanovho trónu by 
malo využívať terorizmus na podporu svojich vlastných cieľov, v 
prípade potreby aj proti svojim najbližším spojencom? 

Zatiaľ čo Amerika môže poskytnúť silu, Londýn poskytuje mozog 
angloamerickému osobitnému vzťahu! V snahe oslabiť nezávislé 
národné štáty prostredníctvom siete robotníkov nasadila oligarchia 
zameraná na Londýn rôzne teroristické skupiny s cieľom vytvoriť na 
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celom svete napätie a destabilizáciu! Do akej miery môžu Týr-on-
the-Thames ešte dať “ich teror všetkým obyvateľom Zeme”, je 
ešte potrebné vidieť. V každom prípade sa Jehovov rozsudok proti 
Diablovi vzťahuje aj na jeho pozemských agentov: “Pre tvoju krásu 
spyšnelo tvoje srdce, pre svoju žiarivú nádheru si skazil 
svoju múdrosť. Zhodím ťa na zem, urobím ťa divadlom pre 
kráľov.” – Ezechiel 28:17. 

Pošlem na teba nečakaný zdes a neunikneš 

Ezechiel 26:21 hovorí: “Postihnem ťa nečakaným zdesením 
a zanikneš. Budú ťa hľadať, ale už ťa nikdy nenájdu,‘ 
vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“ Ale ako by mohol starý Týr 
zažiť “náhle hrôzy“? O páde Týru nebolo nič náhle! V skutočnosti 
Nebuchodonozor uskutočnil vyčerpávajúce a namáhavé 13-ročné 
obliehanie mesta! V Ezechielovi 29: 18-20, Jehova uznáva, že 
Nebuchodonozor vykonával službu v mene Jehovu Boha proti Týru, 
ale za svoje úsilie dostal len malú kompenzáciu. Preto Jehova povedal, 
že dá egyptskému kráľovi Babylon náhradu za Týru. Je pozoruhodné, 
že aj keď Týr padol mnoho rokov pred Egyptom, prorok Izaiáš 
nerozlišuje medzi nimi a zdá sa, že v skutočnosti Egypt padne ako 
prvý, čo historicky tomu tak nebolo. Izaiáš 23: 5 hovorí: “Keď sa 
ľudia dozvedia správu o Týre, budú prežívať podobné muky 
ako pri správe o Egypte.” 

Zdanlivý nesúlad v proroctvách je lepšie pochopiť vo svetle 
skutočnosti, že skutočné naplnenie súvisí so súčasným pádom 
angloamerickej svetovej veľmoci! Ježiš Kristus predpovedal, že deň 
Hospodinov náhle vybuchne a že „príde na všetkých tých, ktorí 
bývajú na tvári celej zeme“, takže „ľudia odpadnú od 



strachu a očakávaní vecí, ktoré prichádzajú na obývanú 
zem“…lebo sily nebies budú otrasené.“ Dnešnými 
prevládajúcimi „mocnosťami nebies“ sú anglo-americkí králi. 
Otrasy moci nebies sú niečo úplne neočakávané a jedinečné. Preto 
pokračuje Ezechiel 26: 15-16, aby prorokoval proti Týrovi:Toto hovorí 
Zvrchovaný Pán Jehova Týru: ‚Nebudú sa ostrovy otriasať od 
rachotu tvojho pádu, keď budú stonať umierajúci, keď sa 
bude uprostred teba zabíjať? Všetky kniežatá mora 
zostúpia zo svojich trónov, odložia svoje rúcha, vyzlečú si 
svoje vyšívané odevy a zmocní sa ich chvenie. Posadajú si 
na zem a budú sa neustále triasť a hľadieť na teba v 
ohromení.” 

12. kapitola Zjavenia ukazuje poradie udalostí, keď Kristus prevezme 
moc vo svojom kráľovstve. Najskôr sú Satan a všetci jeho démoni 
vyhnaní z neba a pri príprave na poslednú rozhodujúcu bitku sú 
uväznení v blízkosti zeme. Pretože Satan je bohom tohto sveta, súd 
proti nemu bude mať pod jeho vplyvom hlboké a ďalekosiahle 
následky! Úmrtie zamerané na siedmu hlavu anglo-americkej divej 
zveri je v skutočnosti nepriamym výsledkom rozsudku proti 
symbolickému sedemhlavému drakovi, ktorý predstavuje Diabla. V 
skutočnosti je pozemská divá šelma so siedmimi hlavami iba odrazom 
nebeského draka so siedmimi hlavami. Je to zrejmé z toho dôvodu, že 
tak vypudenie Satana z neba, ako aj smrteľná mŕtvica šelmy iniciujú 
vyššie uvedené troj a polročné obdobie intenzívneho 
prenasledovania svätých. 

Keď Kristus nakoniec zvrhne Diabla na zem, celý systém sa bude krčiť 
s chvením smrti. Pád anglo-amerického kráľa bude znamenať začiatok 
konca celého satanského zlého systému vecí – čas súženia, ktorý 
nerovná ničomu! Králi Zeme spadnú zo svojich trónov pri 



katastrofálnom páde „Egypta“ a „Tyru“, čo bude znamenať koniec 
systému národného štátu a povedie k zavedeniu totalitnej svetovej 
vlády ako konečného zhromaždenia národov pre Armageddonom! 17. 
a 18. kapitola Zjavenia potvrdzuje, že králi zeme predajú svoju moc a 
autoritu ôsmemu kráľovi, ktorého sa veľmi boja. V súlade s týmto 
rozsudkom Ezechiel 28: 8-9 hovorí kráľovi Týru: “Hodia ťa do 
jamy, zomrieš násilnou smrťou v srdci mora. Budeš aj 
potom hovoriť: ‚Som boh‘ tomu, kto ťa zabije? V rukách 
tých, čo ťa poškvrnia, budeš len človek, a nie boh.“‘” 

Viac ako dve storočia dominovala britská Koruna celému svetu – 
najprv prostredníctvom vykorisťujúceho námorného obchodného 
systému; a novšie prostredníctvom sofistikovaného globálneho 
finančného systému. A menej zreteľne, ale rovnako účinne, sa 
impérium chystalo podkopávať, oslabovať a ochudobňovať národy 
rôznymi prostriedkami, ako sú terorizmus, záplavy sveta dopingom, 
atentáty a hrozbou atentátov politických činiteľov, finančné 
šikanovanie prostredníctvom finančných a komoditných kartelov 
podobné mafiánskym atď. Londýn je bezpochyby svojou vládnucou 
monarchiou a kruhom mimoriadne bohatých európskych oligarchov, 
ktorí tvoria tzv. Klub ostrovov, za pomoci sekundárnych úrovní 
anglofilských lokajov po celom svete, operačným centromom 
obrovského zločineckého podniku a najvplyvnejšie energetické 
centrum na Zemi. Londýn je miestom Satanovho pozemského trónu. 
Keď sa však sám Jehova stane kráľom a jeho rozsudky sa vykonajú 
proti bohom tohto sveta – ľudským aj iným, potom dole z jeho trónu 
padne božský kráľ Týru! 

Ezechiel 28: 16-17 vydáva Boží súd proti Diablovi a jeho ľudskému 
náprotivku: “Pre množstvo tvojich obchodov si sa naplnil 
násilím a hriechom. Pretože si sa znesvätil, zhodím ťa z 



Božieho vrchu a zničím ťa, odstránim ťa spomedzi ohnivých 
kameňov, cherubín ochranca. Pre tvoju krásu spyšnelo 
tvoje srdce, pre svoju žiarivú nádheru si skazil svoju 
múdrosť. Zhodím ťa na zem, urobím ťa divadlom pre 
kráľov.” Vzhľadom na zjavné podobnosti medzi kráľom Týru a 
modernou Britskou ríšou zameranou na Londýn je zrejmé, že Jehovov 
rozsudok proti pokrývajúcemu cherubovi Týru v skutočnosti opisuje 
Satanovu prípadnú hrozbu z neba. 

Proroci naznačujú, že viditeľným prejavom Satanského cherubína, 
ktorý je uvrhnutý „na zem“, bude náhly a hrozivý pád anglo-
americkej svetovej veľmoci! Správna interpretácia relevantných 
apokalyptických proroctiev úplne odhaľuje falošnú predstavu, že Satan 
bol zvrhnutý z neba v roku 1914 a že anglo-americké kráľovstvo 
utrpelo počas prvej svetovej vojny smrteľnú ranu! Je to zrejmé zo 
skutočnosti, že zničenie krycieho cherubína má za následok úplné 
zničenie právomocí, ktoré sú! Posledný verš Ezechielovej výpovede 
proti kráľovi Týru hovorí: “Kupci medzi národmi zahvízdajú 
nad tým, čo sa ti stalo. Tvoj koniec bude náhly a 
hrozný, zanikneš naveky!“ 



16 – Ôsmy kráľ 

“A divoké zviera, ktoré bolo, ale nie je, je tiež samo o sebe 

ôsmy kráľ, ale pramení z tých siedmich a ide do 

zničenia.”   –Zjavenie 17: 11. 

Nie je preháňaním, že súčasná globálna finančná kríza predstavuje 
najzávažnejšiu hrozbu pre mier a bezpečnosť sveta, pretože veľká 



hospodárska kríza a angloamerické duo sú na samom pozadí toho, čo 
by sa mohlo stať úplným kolapsom celého hospodárskeho a 
politického systému. Voči tejto ostrej realite je viac než aktuálne zvážiť 
13. a 17. kapitolu Zjavenia, ktoré ukazujú náhlu a neočakávanú smrť 
súčasných politických mocností. Presnejšie povedané, Zjavenie 13: 3 
znie: “Jedna z jeho hláv vyzerala ako smrteľne zranená, ale 
jeho smrteľná rana sa zahojila. Celá zem šla s obdivom za 
divým zvieraťom.”. 

Interpretácia tohto verša Strážnou Vežou označuje porazenú hlavu ako 
anglo-americkú moc duálneho sveta. Toto sa zdá byť rozumné, najmä s 
ohľadom na to, čo anjel povedal Jánovi v Zjavení 17:10. Znie: “Tie 
predstavujú sedem kráľov: Päť padlo, jeden je, ten ďalší 
ešte neprišiel. Ale keď príde, má zostať iba na krátky 
čas.” Päť kráľov, ktorí padli pred napísaním Zjavenia, sú tí králi 
uvedení v Biblii, ktorí v minulosti ovládali Boží ľud, konkrétne Egypt, 
Asýria, Babylon, Medo-Perzie a Grécko. Ten, ktorý „je“, bol rímsky 
kráľ, ktorý vládol, keď Ján prijal Zjavenie. Rímsky kráľ ovládal 
rímskokatolícku cirkev nad časom, ktorý historici označili za pád 
formálnej Rímskej ríše. Nakoniec, ako bývalá rímska základňa, sa 
postupne namiesto rímskeho kráľa objavilo Anglicko. A s nadvládou 
Britskej ríše na konci 17. storočia si Londýn túto pozíciu udržal až do 
začiatku 20. storočia. Kráľ, ktorý „ešte neprišiel“ (z Jánovho 
pohľadu), sa ukázal ako anglo-americká duálna veľmoc sveta. Otázkou 
však zostáva, či sa splnilo proroctvo, ktoré vyžaduje, aby jedna z hláv 
divého zvieraťa dostala smrteľnú ranu a potom bola oživená? 

V knihe Veľké vyvrcholenie Zjavenia , publikovanej v roku 1988, 
Strážna Veža prezentovala prípad, že proroctvo sa splnilo už počas 
prvej svetovej vojny. Podľa komentára Strážnej Veže bola prvá svetová 
vojna s jej hrozivou stratou na životoch a zničením zdrojov tak 



zničujúca, ako keby sa starý poriadok skončil a potom sa zázračne 
vrátil k životu. Ale je to skutočne pravda? Je to skutočne v súlade s 
historickými faktami? Okrem toho harmonizuje sto proroctvami 
Biblie? A môže byť odpoveď definitívne určená? Prvá svetová vojna 
bola bezpochyby obrovskou katastrofou pre európske národy, ale bolo 
to skutočné naplnenie proroctva, ktoré vyžaduje, aby vedúca svetová 
veľmoc utrpela katastrofickú smrť podobnej v proroctve? 

Prvá svetová vojna sa rozhodne viedla vo francúzskych zákopoch. Na 
rozdiel od druhej svetovej vojny neboli centrá civilného obyvateľstva a 
vládne sídla priamo ohrozené. Na rozdiel od vojny vo Vietname po 
uliciach nechodili protivojnoví demonštranti, ktorí by hrozili 
zvrhnutím vlády. V Londýne ani vo Washingtone neexistovala počas 
Veľkej vojny ani po nej žiadna sociálna nestabilita. Iba európska 
vláda, ktorá obdržala niečo porovnateľné s tým, čo by sa dalo nazvať 
smrteľnou mŕtvicou bolo cárske Rusko a snáď aj dom Habsburský a 
Osmanská ríša. Určite Amerikou neotriaslo jej krátke zapojenie do 
vojny v Európe. Úprimne povedané, jednoducho neexistujú žiadne 
historické dôkazy, ktoré by odôvodňovali interpretáciu proroctva 
Strážnej Veže! 

Pretože všetky proroctvá Biblie sú vzájomne prepojené, úlohou 
každého možného tlmočníka je objaviť vzory v prekrytí súvisiaceho 
proroctva. Keď dáte dohromady proroctvo, aby ste videli väčší 
obrázok, možno by sa to pripodobňovalo zložitej skladačke. Ako pri 
obrázkových hádankách, na začiatku by sa mohlo zdať, že všetky kusy 
sú na správnom mieste, ale ako sa skladba postupne rozvíja, je zrejmé, 
že niektoré kusy nie sú správne namontované. Je to tak, že pred rokmi 
sa interpretácia Strážnej Veže mohla zdať vierohodná, ale keď prvá 
svetová vojna ustupuje ďalej a ďalej do minulosti, je teraz zrejmé, že 
niektoré z hlavných častí prorockej hádanky sú nesprávne 



položené! Jedným príkladom nesprávneho nasadenia v prorockej 
hádanke je interpretácia Strážnou Vežou šelmy z priepasti – alebo v 
prípade interpretácií Strážnej Veže – šelm (množné číslo) z priepasti. 

Divé zviera ktoré vystupuje z priepasti 

Zvážte Zjavenie 11: 7, ktoré znie: “Keď dokončia svoje 
prorokovanie, divé zviera, ktoré vystupuje z priepasti, bude 
s nimi bojovať, zvíťazí nad nimi a zabije ich.” Podľa 
vysvetlenia Strážnej Veže zviera, ktoré vystúpi von z priepasti je celý 
politický systém, ktorý sa údajne oživil po tom, čo spadol do stavu 
podobného smrti v dôsledku Veľkej vojny v roku 1914. Podobne, 
Zjavenie 17: 8 tiež predpovedá, že divé zviera vystúpi von z priepasti. 
Znie: “Divé zviera, ktoré si videl, kedysi bolo, ale teraz nie 
je. Čoskoro však vystúpi z priepasti a bude zničené. A 
obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané vo zvitku 
života od založenia sveta, budú veľmi udivení, keď uvidia, 
že divé zviera bolo, potom nebolo, ale znovu prišlo.” 

Strážna Veža má nevysvetliteľne úplne odlišný výklad toho, čo 
symbolizuje šarlátovo divé zviera, ktoré vychádza z priepasti. Táto 
symbolická obluda sa považuje za Ligu národov, ktorá údajne naplnila 
proroctvo, keď sa počas druhej svetovej vojny dostala do podoby 
smrti, ktorá sa po 2. svetovej vojne znovu objavila vo forme OSN. Je 
však rozumné, že Boh chcel, aby zviera, ktoré sa vynorí z priepasti, 
symbolizovalo dve rôzne politické entity, ktoré sa pri dvoch rôznych 
príležitostiach dostanú do podoby smrti? Alebo to nie je skôr prípad, 
že Strážna Veža ponúka súkromný výklad a porušuje prirodzenú 
harmóniu, ktorá existuje v Božom prorockom slove? 



Toto je mimoriadne dôležitá otázka vzhľadom na skutočnosť, že počas 
Pánovho dňa, keď sa naplní vízia, bude večný osud každej živej duše 
na tejto planéte určený na základe toho, či obdivujú a uctievajú 
vzkriesené divé zviera alebo jej podobu. Toto je povaha Súdneho dňa. 
Naopak, pokiaľ ide o spasenie poskytované pomazaným synom Božím, 
v Zjavení 15: 2 sa hovorí o „tých, ktorí zvíťazia nad divým 
zvieraťom, nad jeho obrazom a nad číslom jeho mena 
…“ Zjavenie 20:4b hovorí o tých, ktorí sú umučení “preto, že 
hovorili o Bohu, a tými, ktorí neuctievali ani divoké zviera, 
ani jeho obraz a ktorý nedostali znamenie na čelo a na ich 
rukách.” 

Tí, ktorí boli súdení nepriaznivo „obdivovali“ vzkriesenú šelmu. 
Zjavenie 13: 8 hovorí o nich: “A tí, ktorí bývajú na zemi, sa jej 
budú klaňať; meno nikoho z nich nie je napísané v knihe 
života Baránka, ktorý bol zabitý, od založenia 
sveta.“ Zjavenie 14: 9-10 je ešte dôležitejšie. Znie takto: „A za nimi 
nasledoval tretí anjel, ktorý hovoril hlasným hlasom: “Ak 
niekto uctieva divé zviera a jej podobu a dostane znak na 
svoje čelo alebo na svoju ruku, vypije tiež víno z hnevu 
Božieho, ktoré sa vylieva nezriedené do pohára jeho hnevu, 
a bude mučený ohňom a sírou pred očami svätých anjelov a 
pred baránkom.“  

Zjavenie 17: 8b tiež vydáva ten istý rozsudok, ktorý sa týka šelmy, 
ktorá vystúpila z priepasti, a hovorí: „A keď uvidia, ako divá 
šelma bola, ale nie je, a napriek tomu bude prítomná, tí, 
ktorí bývajú na Zemi sa budú veľmi udivení, ale ich mená 
neboli napísané na zvitok života od založenia sveta.“ Písmo 
hovorí, že každý, kto prijíma „znamenie“ šelmy, je diskvalifikovaný z 
prijímania spasenia, keď Božie kráľovstvo nahrádza skorumpovaný 



politický systém človeka. Je zrejmé, že cieľom tejto šelmy je nezvratné 
odsúdenie Jehovu Boha! Zjavenie tiež vyjadruje tento úsudok iným 
spôsobom tvrdením, že ich mená sú vylúčené zo symbolickej knihy 
života. 

Rozsudok bude mať za následok rozdelenie ľudstva na dva odlišné 
tábory. Tí, ktorí majú znak šelmy, nemôžu ho v žiadnom prípade 
stratiť. Sú odsúdení na zánik. Je to, akoby každý, kto kompromituje so 
vzkriesenou politickou šelmou, dostal neodstrániteľné tetovanie, ktoré 
ich v očiach Božích identifikuje ako zaslúžené smrti. Je to zrejmé z 
Božieho súdu, ktorý žiada, aby „zhubný a bolestivý 
vred“ bol „proti mužom, ktorí mali znamenie divokého 
zvieraťa a ktorí uctievali jej obraz“ (Zjavenie 16: 2). Vzhľadom 
na vyššie uvedené je otázkou – kedy sa koná tento rozsudok? Začalo sa 
to už tak, ako už boli  vedení veriť svedkovia Jehovoví? Pokiaľ ide o 
vyššie uvedený verš, v komentári Veľkého vyvrcholenia Zjavenia 
sa uvádza, že národy už boli nútené uctievať šelmu a že ľudstvo je od 
roku 1922 prekliate: 

“Ľudstvo bolo nútené prijať ochrannú známku divej šelmy s 
úmyslom, aby ‘nikto nemohol byť schopný kúpiť ani predať 
okrem osoby, ktorá má ochrannú známku, meno divej 
šelmy alebo číslo jej mena. Za to však musíte zaplatiť! 
Jehova považuje tých, ktorí túto značku prijímajú, za 
‘zasiahnutých zhubným a bolestivým vredom’. Od roku 
1922 sú na verejnosti označovaní ako odmietnutí živým 
Bohom.“ A teraz zvážte, čo mal časopis Strážna veža z 1. októbra 
1983 povedať, pokiaľ ide o šarlátovú šelmu vystupujúcu z priepasti: 

“Toto symbolické ‘divoké zviera’ bolo pôvodne známe ako 
Liga národov. Zostúpilo do priepasti nečinnosti počas 



druhej svetovej vojny v rokoch 1939-45 a po tejto vojne 
vystúpilo z priepasti v podobe OSN. Takže od roku 1945 
prevláda nebezpečná situácia, ktorá by mohla mať vplyv 
na hľadača o večnom živote v raji. Môže byť oklamaný, že 
absolvuje kurz, ktorý ho diskvalifikuje na to, že jeho meno 
bude napísané na ‘zvitok života’.” 

Je neuveriteľné, že rovnako ako Strážna Veža má dve rozdielne 
interpretácie pre šelmu z priepasti, pridelili tiež dva rôzne dátumy na 
začiatok konečného rozsudku sveta – 1922 aj 1945! Ale bez ohľadu na 
trápne rozpory, ak je ktorýkoľvek z dátumov správny, skutočnou 
otázkou je – prečo je Boh taký rozmarný? Vylučuje nestranný sudca z 
celej krajiny bezcitne meno človeka z knihy života len preto, že kedysi 
boli príležitostným zástancom impotentnej inštitúcie, akou je Liga 
národov, ktorá už neexistuje? Okrem toho je rozumné, aby sa na večné 
odsúdenie dostali tí, ktorí sa mohli ‘diviť’ nad politickým systémom po 
prvej svetovej vojne a ‘obdivovať ho’; alebo že niektorí mohli chváliť 
OSN od roku 1945? 

Ak sú interpretácie Strážnej Veže správne, znamenalo by to, že každý, 
kto podporoval Ligu národov alebo OSN od roku 1945, je už odsúdený 
na večnú smrť! V skutočnosti je učenie Strážnej Veže rúhavé, pretože 
robí Jehovové rozsudky svojvoľnými a malichernými. Ale ako povedal 
Pavol: Nech sa to nikdy nestane! Vzhľadom na to, že symbolický 
znak šelmy je trvalý a vedie k nezvratnému zatrateniu, nie je možné, 
aby ktokoľvek, kto má znak šelmy, sa mohol kajať a získať Jehovov 
súhlas. Je zrejmé, že zatiaľ nikto nemá známku šelmy. Inak by bolo 
nemožné, aby každý, kto niekedy podporoval politický systém v 
minulosti, činil pokánie a spasenie. Aký by malo zmysel kázať dobrú 
správu o spasení svetu, ktorý bol neodvolateľne odsúdený na večné 
zničenie? Skutočnosť, že aj veľké množstvo svedkov Jehovových bolo 



predtým dosť aktívnych pri podpore súčasného politického systému – 
dokonca aj slúžiacich v armáde – svedčí o tom, že interpretácie 
Strážnej Veže sú nesprávne. 

Jehova je Boh spravodlivosti. Jeho rozsudky nie sú náhodné. Jeho 
súdne rozhodnutie vyhlasuje rozsudok za trvalú smrť pre každú osobu, 
ktorá uctieva divú zver alebo jej obraz po okamihu, keď šelma ožije a 
jej obraz zázračne ožije, pretože to vtedy preukáže jednoznačné 
odmietnutie Krista ako vládcu. To je základ pre ďalší rozsudok v 
budúcnosti. Predstava, že anglo-americká hlava šelmy utrpela počas 
prvej svetovej vojny prorocký úder smrti, jednoducho nie je založená 
na skutočnosti. Je to fikcia. Rovnako je absurdné tvrdenie Strážnej 
Veže, že samotná tvorba Organizácie Spojených Národov po druhej 
svetovej vojne bola akosi začiatkom úžasného rozsudku Jehovu. 
Okrem toho je nerozumné, aby Boh súdil ľudstvo na základe ich 
postoja k dnes irelevantnej Lige národov alebo k jej súčasnému 
oslabenému nástupcovi – Organizácii Spojených Národov. 

Nielen to, ale ako je možné, že nikto nemôže kupovať ani predávať bez 
uznania OSN, ako to naznačuje Strážna Veža? V modernej histórii nie 
je nič, čo by znamenalo taký hlboký a definitívny zlom, aký je opísaný v 
proroctve. Je preto zrejmé, že okolnosti spojené so smrťou a 
obnovením hlavy symbolického divého zvieraťa sú úplne jedinečnou 
okolnosťou, ktorá bude znamenať budúci začiatok veľkého dňa 
súdu. Pokiaľ ide o ten deň, Zjavenie 17: 8a hovorí: “Divá šelma, 
ktorú ste videli, bola, ale nie je, a napriek tomu sa chystá 
vystúpiť z priepasti, a má ísť do záhuby. A keď uvidia, ako 
divoké zviera bolo, ale nie je, a napriek tomu bude 
prítomné, obdivujú sa tí, ktorí bývajú na zemi,…“  



Vyššie uvedené kryptické vyjadrenie používa tri rôzne časy – minulosť, 
prítomnosť a budúcnosť. Bod, v ktorom proroctvo hovorí v prítomnom 
čase, je počas Pánovho dňa, počas krátkej prestávky, keď zviera „nie 
je“ – bezprostredne predtým, ako vystúpi z priepasti. Pretože v histórii 
nie je nič, čo by zodpovedalo opisu Zjavenia, malo by byť zrejmé, že 
čelíme budúcemu katastrofickému kolapsu anglo-amerického 
svetového systému – kalamite, ktorá nemá precedens v dávnej alebo 
modernej histórii. 

Kolaps Ameriky nepochybne otriasie svetom až k jeho samotnému 
základu a spochybní, či súčasná globálna civilizácia bude vôbec 
existovať. Strašný smrteľný úder na anglo-americký systém sa môže 
zdať, akoby sa civilizácia okamžite chýlila ku koncu. Tento jedinečný a 
desivý jav je v proroctve opísaný odpečatením šiestej pečate:  “A videl 
som, keď otvoril šiestu pečať a došlo k veľkému 
zemetraseniu; a slnko očiernelo ako srsť pytloviny a celý 
mesiac sa stal krvavým a nebeské hviezdy padli na zem, 
ako keď fíkový strom trasený veľkým vetrom vrhá nezrelé 
figy. A nebo odišlo ako zvitok, ktorý sa valí hore, a každá 
hora i každý ostrov boli odstránené z ich miest. A králi 
zeme a najvyššie postavení, vojenskí velitelia, bohatí a silní 
a každý otrok a každý slobodný sa schovali v jaskyniach a 
v horských masívoch hôr. A stále vraveli horám a skalám: 
‘Padajte na nás a schovajte nás pred tvárou toho, ktorý 
sedí na tróne a pred hnevom Baránka, pretože prišiel ten 
veľký deň ich hnevu, a kto je schopný stáť’?“ (Zjavenie 6: 
12-17) 

Strážna Veža uznala, že je rozumné, že sedem pečatí Zjavenia sú rýchlo 
odpečatené, jedna za druhou. Problém, ktorému čelia zastarané 
interpretácie Jehovových svedkov z roku 1914, je zrejmé, že 



apokalyptické udalosti vyvolané otvorením šiestej pečate sa ešte 
neuskutočnili. Komentár Veľkého vyvrcholenia Strážnej Veže však 
napriek tomu znižuje jedinečnosť udalostí vyvolaných odpečatením 
šiestej pečate tým, že trvá na tom, že proroctvo 
bolo čiastočne naplnené výskytom doslovných zemetrasení a 
metaforických záchvevmi v spoločnosti od roku 1914. Strážna Veža sa 
však púšťa do oblasti absurdity, čo naznačuje, že prvá svetová vojna 
začala hrozný deň Jehovovho hnevu. Pravdepodobne sa už začala 
tektonická búrka, ktorá spôsobuje zrútenie horských inštitúcií a 
spôsobuje zatmenie politickej nebeskej moci. Ak sa však príšerné 
udalosti, ktoré sa začali otváraním šiestej pečate, ešte nevyskytli, ako 
sa to určite nestalo, je zrejmé, že ani päť predchádzajúcich pečatí 
nebolo odpečatených. 

Keďže samotný Satan je v Zjavení zobrazený ako sedemhlavý drak, je 
zrejmé, že jeho neviditeľná kozmokracia sa prejavila prostredníctvom 
zodpovedajúcich siedmich hláv zvieracieho politického aparátu na 
Zemi. A hoci to už bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, zdá sa, že 
je potrebné zopakovať, že siedma hlava, ktorá je porazená na smrť, je 
iba odrazom úderu, ktorý Satan sám prijíma v dôsledku toho, že 
Kristus ho a jeho anjelov vyhnal z nebies! Viac než pravdepodobné, 
Diablov hnev vyprovokuje použitie jadrových zbraní a iných zbraní 
hromadného ničenia. Zdá sa, že vo fáze, keď sa zdá, že je všetko 
stratené a civilizácia je pripravená jednoducho rozuzliť a rozpadnúť sa, 
je smrteľne zranené zviera zdanlivo zázračne uzdravené, aby sa javilo 
ako zachránca sveta. 

Jeho číslo je šesťsto šesťdesiatšesť 



Blížiaci sa krach súčasného systému bude slúžiť ako zámienka na 
implementáciu celonárodného totalitného režimu. Trinásta kapitola 
Zjavenia hovorí, že po oživení šelmy z jej mŕtvolného úderu mečom 
ožije obraz šelmy, ktorý „zabije všetkých, ktorí by žiadným 
spôsobom neuctievali obraz divej šelmy“. K dnešnému dňu 
nebol nikto z Jehovových svedkov ani nikto iný za to mučený alebo 
prenasledovaný za to, že sa odmietol pokloniť pred OSN. 
Angloamerická veľmoc ani OSN sa evidentne nesnažili prinútiť celé 
ľudstvo, by uznalo jej autoritu. Za kritických okolností, ktoré ďaleko 
presahujú rámec predchádzajúcej krízy, sa však OSN v určitom 
okamihu chystá stať ôsmym kráľom proroctva; ukladá svoje pravidlo 
do tej miery, že ‘zaväzuje všetky osoby…, aby im dali 
ochrannú známku na ich pravici alebo na čele a aby nikto 
nemohol kúpiť ani predať, s výnimkou osoby, ktorá má 
ochrannú známku’! 

Písmo ďalej hovorí: “Tu je miesto, kde prichádza múdrosť: 
Nech ten, kto má inteligenciu, vypočíta číslo divého 
zvieraťa, pretože je to číslo človeka; a jeho číslo je šesťsto 
šesťdesiatšesť.“ Izaiáš 41: 1-5 ďalej potvrdzuje, že Deň súdu bude 
zahŕňať idolizáciu politického obrazu. Zopakuje proroctvo Zjavenia 
týkajúce sa smrteľnej rany na šelme. Prvý verš hovorí: “Mlčte 
a počúvajte ma, ostrovy. Nech národy pozbierajú sily, nech 
pristúpia a prehovoria. Predstúpme spoločne pred 
súd.” Aké sú okolnosti, za ktorých Jehova nazýva národné skupiny 
‘spoločne za samotný rozsudok’? Jehovova tolerancia pre národné 
skupiny na ‘opätovné získanie moci’ sa zjavne zhoduje s návratom 
šelmy z priepasti. Jehova teda hovorí k národom počas Súdneho dňa. 
Jehovovo povolanie národov k súdu je bezpochyby vývojom 
vyvolávajúcim strach. Lenže podľa odhadov Strážnej Veže sa 



zhromaždili národné skupiny, aby sa odsúdili v roku 1914. Strážna 
Veža neposkytuje žiadne vysvetlenie. 

Aj keď je zrejmé, že Cyrus, ktorého Jehova označuje za svojho 
pomazaného osloboditeľa, slúži ako vzor pre Krista počas parousie – 
zjavné podobnosti medzi bojovníkom Kristom Zjavenia a Cyrusom – 
nanajvýš pochybné je uplatňovanie do roku 1914. Napríklad Izaiáš 41: 
2 uvádza: “Kto vzbudil dobyvateľa od východu? Kto ho 
povolal k svojim nohám, aby vykonal spravodlivosť? Kto 
mu vydal do rúk národy a podrobil mu kráľov? Kto ich 
mení na prach jeho mečom a na rozviate plevy jeho 
lukom?” Aký je dôkaz toho, že Kristus v roku 1914 utlmil kráľov 
zeme, čo sa týka výkladu predchádzajúceho verša Strážnej Veže? 
Úprimne povedané, neexistuje. Národy pokračovali tak, ako sa im 
páčilo od chvíle, keď ich mal Kristus utlmiť svojím figuratívnym lukom 
a mečom. 

Izaiášovo proroctvo sa tiež podobá vytvoreniu obrazu šelmy vo vízii 
Zjavenia, v tom, že keď Boh povolal národy k súdu, vystrašené 
národné skupiny sa zaneprázdňovali vytváraním a uctievaním surovej 
modly. Izaiáš 41: 5-7 uvádza: “Ostrovy to videli a dostali 
strach, končiny zeme sa trasú. Národy sa zhromaždili a 
prichádzajú, navzájom sa podporujú, hovoria jeden 
druhému: ‘Buď silný’. Remeselník posmeľuje zlatníka, ten, 
čo vyklepáva kladivom, posilňuje toho, čo udiera na 
nákovu, a keď sa pozrie na zvarené miesto, hovorí: ‘Je to 
dobré’. Nakoniec modlu pribijú klincami, aby nespadla.” 

Keď vidíme, že medzi proroctvom Izaiáša a Zjavením sú zameniteľné 
podobnosti, najmä pokiaľ ide o národy, ktoré vymýšľajú, čo 
predstavuje idol v reakcii na traumatickú globálnu udalosť, a že 



prostredníctvom Izaiáša Jehova výslovne vyzýva národy, aby ‘sa 
priblížili’ malo by byť zrejmé, že založenie Organizácie Spojených 
národov v roku 1945 jednoducho nemohlo začať súdny deň. Okrem 
toho, na rozdiel od toho, čo v súčasnosti veria Jehovovi svedkovia, pád 
siedmej svetovej moci a vznik ôsmeho kráľa je sekvenčnou udalosťou. 
Inak povedané, úder meča na siedmej hlave šelmy je príčinou vzniku 
ôsmeho kráľa. Okrem toho ôsmy kráľ ešte nezačal vládnuť. Pretože 
ôsmy kráľ ‘pramení zo siedmich’, zjavne anglo-americký kráľ očividne 
nielen vdýchne život do obrazu a prikazuje svetu, aby ho uctievali, ale 
siedmy kráľ si tiež sadne na zadné sedadlo a uprednostní svoje 
Frankensteinove stvorenie. 

Súčasný prebiehajúci globálny finančný kolaps nám prináša určité 
tušenie o tom, ako môže byť súčasný vládny systém zničený a 
nahradený formou globálneho komunizmu. Týmto spôsobom by sa 
všetci na Zemi dostali do situácie, v ktorej by nikto nemohol kúpiť ani 
predať bez toho, aby potvrdil obraz šelmy. Hodina pridelená ôsmemu 
kráľovi sa zhoduje s hodinou skúšky, ktorú Ježiš uviedol v tretej 
kapitole Zjavenia, kde zasľúbil veriacich: “Pretože ste zachovávali 
slovo o mojej vytrvalosti, budem vás chrániť aj pred 
hodinou skúšky, ktorá má prísť na celú obývanú zem, aby 
vyskúšala tých, ktorí bývajú na zemi.“ Skúška, ktorá prichádza 
na svet, prinúti všetkých ľudí, aby preukázali svoju vernosť buď 
Satanovmu ‘zázračne’ oživenému politickému zvieraťu alebo Jehovovi 
ako kráľovi. Vtedy anjel oznamuje svetu: „Boj sa Boha a vzdaj mu 
slávu, pretože prišla hodina jeho súdu, a tak uctievaj toho, 
ktorý stvoril nebo, zem, more a fontány vôd.“ 



17-Habakuk 

“Jehova, poveril si ich vykonať rozsudok. Moja Skala, 

poslal si ich vykonať trest.” – Habakuk 1:12. 



Vízia Habakkuka sa otvára radom otázok, ktoré prorok smeruje k 
Bohu, a pýta sa: “Jehova, ako dlho budem volať o pomoc, kým 
ma vypočuješ? Ako dlho budem kričať o pomoc pred 
násilím, kým zasiahneš? Prečo ma nechávaš pozerať sa na 
zlo? Prečo pripúšťaš útlak? Predo mnou je ničenie a 
násilie, samé hádky a spory?” – Habakuk 1:2, 3. 

Od povstania a vylúčenia Adama a Evy z raja mieru a potešenia, 
problémy všetkého druhu – vrátane hádok, násilia, sporov, 
desoplovania a iných foriem zraniteľnosti – označili márnickú 
existenciu ľudstva mimo Edenu. A teraz, keď mnoho krajín a despotov 
vlastní zbrane s potenciálom spôsobiť zničenie a smrť v rozsahu, ktorý 
ohromuje predstavivosť, otázka božského zásahu sa stáva 
naliehavejšou. Realisticky, bez toho, aby sme vzali do úvahy Boží 
prípadný zásah, neexistuje žiadny platný základ na presvedčenie, že 
ľudská rasa prežije. Hoci väčšina ľudí nechce premýšľať o takom 
nepríjemnom výsledku pre svet, prorokmi sa hovorí, že táto zlá 
civilizácia bude nakoniec konfrontovaná s nemysliteľnou 
realitou! V skutočnosti je zámerom niektorých mužov to dosiahnuť! 

Väčšina ľudí sa prikláňa k myšlienke akéhokoľvek súdneho 
rozhodnutia od Boha. Podobne sa väčšina ľudí reflexívne úškrnie 
alebo smeje len pri púhej zmienke o slove „sprisahanie“. Ale 
vzhľadom na to, že svetu vládne zlý duch, ktorého Ježiš označil 
za “otca klamstva“, ako by tu nemohlo byť sprisahanie proti 
ľudstvu a Božiemu kráľovstvu? So Satanom ako jeho vládcom niet 
divu, že moderná spoločnosť bola jemne podmienená na to, aby sa 
niektorí, kto hovoria o novej konšpirácii vo svetovom poriadku, 
kvalifikovali ako paranoidné cvokové prípady, ktorí sa domnievajú, že 
boogiemen vo vláde skrýva pravdu o tom, že mimozemšťania lietajúci 
s taniermi a spúšťajú kruhy v obilí okolo planéty a iných podobných 



nezmyslov. Myšlienka, že by mohlo existovať neustále sprisahanie na 
premenu sveta na anti-božský, nadnárodný, totalitný štát, sa preto javí 
ako absurdná. 

Dokonca aj Jehovovi svedkovia sa môžu prikláňať k návrhu 
sprisahania za takzvaný nový svetový poriadok. Niektorí by mohli 
predpokladať, že ak by to bolo také dôležité, potom Strážna 
Veža a Prebuďte sa! určite o tom podali správu! Pretože zo všetkých 
úhlov pochádza toľko dezinformácií, ktoré komplikuje prírodný 
skepticizmus a dokonca hlboko zakorenená neochota uveriť tomu, že 
niečo také zlovestné by mohlo dokonca existovať, inak inteligentní 
ľudia nedokážu rozpoznať pravdu o týchto veciach týkajúcich sa 
budúcich súdov Jehovových! Jehova uznáva tendenciu odmietnuť a 
smiať sa takýmto veciam a otvára svoju odpoveď na Habakkukovu 
otázku: „Pozrite sa na národy a dávajte pozor! Hľaďte v 
údive a žasnite, lebo za vašich dní sa stane niečo, čomu 
neuveríte, aj keby vám o tom povedali.” – Habakuk 
1:5. Podľa prekladu Septuagint Habakkuk 1: 5 znie: „Hľa, 
opovrhujete, pozeráte sa a úžasne sa čudujete, a zmiznite, 
pretože robím za vašich dní niečo, čo v žiadnom prípade 
nebudete veriť, aj keď vám to niekto rozpovie podrobne!“  Čo 
je to „dielo“, na ktoré sa odvoláva Boží prorok? Tu je to, čo k tejto 
otázke musela povedať posledná strážna veža na Habakkuka: 

„Urobí Jehova Boh v našej dobe neuveriteľné “dielo“? 
Uisťujeme vás, že to urobí, aj keď sa to zdá neuveriteľné 
pochybujúcim. Tentoraz bude Jehovovým neuveriteľným 
dielom zničenie Kresťanstva. Rovnako ako staroveký Júda 
tvrdí, že uctieva Boha, ale stala sa úplne skorumpovanou. 
Jehova sa postará o to, aby sa čoskoro vytrhla každá 
pozostatka kresťanského náboženského systému, rovnako 



ako celý „Babylon Veľký“, svetová ríša falošného 
náboženstva.“-Strážna veža 1. februára 2000. 

Aj keď Strážna Veža tvrdí, že vízia Habakkuka sa týka zničenia 
Kresťanstva, čo by vlastne znamenalo, že Chaldejec symbolizuje 
ôsmeho kráľa, v tomto svetle sa ani nepokúšajú vysvetliť proroctvo. Je 
pravda, že podľa vízie Habakkuka práca, ktorú Jehova pôvodne robil, 
mala umožniť Babylonským vojskám dobyť Júdu a Jeruzalem. 
Nebuchodonozor bol však tiež Bohom Jehovom oprávnený 
tyranizovať a podrobiť veľkú časť sveta v jeho dni. Ak teda deštrukcia 
Júdu vytvorí vzor pre koniec Kresťanstva, čo predznamenáva 
skutočnosť, že Chaldej tiež dobyl všetky ostatné národy v tejto oblasti 
zeme? 

Poveril si ich vykonať rozsudok 

Po opise divokej povahy útočníkov bol Habakkuk inšpirovaný 
vysvetlením, že chaldejský vojnový stroj bude slúžiť ako oficiálny 
trestný vykonávateľ Jehovu Boha! Habakkuk 1:12 znie: “Či nie si od 
večnosti, Jehova? Môj Bože, môj Svätý, ty 
neumieraš. Jehova, poveril si ich vykonať rozsudok. Moja 
Skala poslal si ich vykonať trest.” Je teda zavedená zásada, 
podľa ktorej, hoci Jehova nevytvára také ľudí jediace bytosti, môže to 
niekedy vyhovovať jeho zámeru jednoducho umožniť už existujúcim 
inštitúciám slúžiť ako vykonávatelia jeho rozsudkov tým, že im 
nezabráni vykonávať ich zlú prácu! Boh pôvodne komunikoval väčšinu 
biblických proroctiev prostredníctvom vízií. A rovnako ako vízie 
Zjavenia Daniel, Izaiáš, Ezechiel a iní ešte nevideli svoje konečné 
naplnenie, je to tiež tak, že vízia Habakkuka je vyhradená na skutočný 
čas konca. Preto Boh hovorí svojmu strážcovi Habakkukovi, aby si 



zapísal víziu, aby si ju uchoval, pretože, ako hovorí Jehova: “Lebo 
videnie sa splní v určenom čase, náhli sa k svojmu koncu a 
nesklame. Aj keby sa zdržalo, čakaj naň! Lebo sa určite 
splní, neoneskorí sa!” – Habakuk 2:3. 

Napriek tomu, že v Písme sa jasne uvádza, že vízia je pre budúci 
určený čas – určený čas, ktorý učí aj Strážna Veža, je stále budúcnosť, 
podľa Betelovho vsunutého komentára o Habakkukovi je veľa vojen a 
zverstiev 20. storočia nejakým spôsobom dielo moderného Chaldeja. 
Napríklad v komentári ku Habakkukovi 2: 5, 1. februára 2000, 
vydanie Strážnej Veže uvádza: „Kto je tento muž, ktorý„ nemôže 
byť spokojný“? Tento všestranný „muž“, ktorý sa podobá 
na Babylon z doby Habakkuka, sa skladá z politických síl – 
či už fašistických, nacistických, komunistických alebo 
dokonca tzv. Demokratických, bojuje za vojny, aby rozšíril 
svoje krajiny. Naplňuje hrob Sheolu nevinnými dušami. Ale 
tento zradný zložený „muž“ satanovho sveta, opitý 
vlastnou istotou, sa stretáva bez úspechu „zhromaždením 
všetkých národov k sebe“. Iba Jehova Boh môže zjednotiť 
celé ľudstvo, a on to dosiahne prostredníctvom 
Mesiánskeho kráľovstva.” 

Článok tvrdí, že súčasný Chaldejec je zložený zo všetkých národov a že 
krutosti, ktoré proroctvo predpovedá, boli spáchané už počas 
minulého 20. storočia. Uvedená Srážna Veža tiež uvádza: „Aké 
krvavé viny dnes na Zemi nájdeme! Len v 20. storočí boli za 
zabitie viac ako sto miliónov ľudí zodpovedné národy a 
etnické skupiny. Beda tým, ktorí sa podieľajú na týchto 
krvavých kúpeľoch!“ Je zvláštne, že Strážna Veža, ktorá tvrdí, že 
zničenie Júdu, ktoré sa predpokladá v Habakkukovi, je typickým 
príkladom prípadného zničenia Kresťanstva, pripisuje všetky genocídy 



a zverstvá 20. storočia Jehovovmu popravcovi. Strážna Veža, ktorá 
ďalej zrádza ich nedostatočný vhľad do proroctva o Habakkukovi, 
vyhlasuje, že moderný Chaldejský štát „sa stretáva s 
neúspechom.“ Je však zrejmé, že vykonávateľ Jehovových 
rozsudkov však dosahuje určitú mieru úspechu, pretože robí Božie 
dielo, ako je napr. táto. Nedarí sa mu dosiahnuť len cieľ, ktorým je 
odstránenie Jehovových veriacich zo zeme! 

Ak je však výklad spoločnosti správny, znamená to, že nacisti, Sovieti, 
Číňania, Khmer Rouge a mnoho ďalších despotov slúžili Jehovovi, keď 
nemilosrdne zničili desiatky miliónov životov! Stále však ostávajú 
nezodpovedané otázky: Ak tieto zlé režimy slúžili ako Božie trestné 
činitele, prečo na celom svete stále vládne nespravodlivosť, spor a 
útlak? A prečo stále existuje Kresťanstvo? Prečo sa navyše Jehova Boh 
zázračne nezjavil, aby to napravil, ako si predstavoval 
Habakkuk? Malo by byť zrejmé, že tieto zlé vlády ani neslúžili Božiemu 
zámeru. Habakukovo proroctvo sa očividne týka budúceho určeného 
času Súdneho dňa – dokonca, ako Jehova povedal 
Habakkukovi: „Vízia je ešte na určený čas.“ 

Ako je to v prípade mnohých iných proroctiev, je zrejmé, že Jehova 
tiež zatajil pravý význam Habakkuka, kým nenastane vízia. Ako keby 
sa spiaci leviatan zrazu prebudil, aby koristil v nič netušiacom svete, 
takto je predstavená vízia. Preto prorok v liste Habakkuk 3: 1 prosí 
Jehovu týmito slovami: “Jehova, počul som správu o 
tebe. Jehova, žasnem nad tvojimi skutkami. Za našich čias 
ich urob znova! Za našich čias ich urob známymi. Keď 
spôsobíš nepokoj, pamätaj na zľutovanie.” Vzhľadom na to, že 
sa zdá, že sa svet v súčasnosti nachádza v nezmeniteľnom pochode 
smrti smerom k prípadnej totálnej vojne a nevyhnutnému použitiu 



zbraní hromadného ničenia, zdá sa byť obzvlášť načase zvážiť, čo vízia 
Habakkuka v skutočnosti predstavuje pre budúcnosť. 

Habakkuk nás uvádza do Kaldejského jazyka tým, že ho charakterizuje 
ako trpký, vytrvalý a strach inšpirujúci národ. Ôsmy verš znie: “Ich 
kone sú rýchlejšie ako leopardy a dravšie ako vlci za 
súmraku. Ich vojnové kone cválajú vpred, ich kone sa ženú 
zďaleka. Vrhajú sa strmhlav ako orol na korisť.” – Habakuk 
1:8. V minulých storočiach bol nebojácnym kôň vrchol vojenskej 
mašinérie! Útočiace jazdectvo alebo vozy ťahané koňmi mohli rýchlo 
zakryť terń na bojisku a ľahko premôcť alebo obkročiť obyčajných 
peších vojakov. To vedie k otázke: Ak bola primitívna babylonská 
armáda v tom istom čase opísaná ako impozantný dobyvateľ národov, 
o koľko viac strachu, inšpirujúce sú moderné mechanizované vojenské 
sily? 

Moderná americká armáda je bezpochyby najúžasnejším a 
najstrašnejším vojnovým strojom, aký kedy na tejto Zemi existoval. 
Žiadny iný národ nemôže dúfať, že sa vzpiera drvivej sile anglo-
americkej vojenskej nadradenosti. Posledná vojna v oblasti Perzského 
zálivu poskytla svetu malý pohľad na „šok a úžas“, ktorý sú Spojené 
štáty schopné uvoľniť. Zo základní na polceste po celom svete alebo z 
obrovských plávajúcich leteckých základní v moriach môžu doslova 
tisíce nadzvukových bojových lietadiel skĺznuť z nebies a vypustiť 
presné laserom navádzané rakety so smrtiacou presnosťou. Pozemné 
satelity obiehajúce okolo Zeme dokonca poskytujú vojakovi na zemi 
schopnosť viesť rakety po mori alebo vzduchu a veľké bomby, ktoré 
bombardujú bunkre, na dosah len pár metrov od cieľa kdekoľvek na 
Zemi. A to sú len konvenčné zbrane a technológie, ktoré sú v 
impozantnom americkom arzenáli. Viac ako tucet jadrových 
ozbrojených ponoriek brázdi oceány vo dne i v noci. Iba jedno z týchto 



plavidiel je schopné okamžite zmazať celý národ jednoduchým 
stlačením gombíka. Okrem mnohých tisícov jadrových zbraní existujú 
údajne rôzne tajné zbrane, ktoré sa buď vyvíjajú, alebo sa ešte v boji 
jednoducho nepoužili. Ak sa chaldejská armáda považovala za strach 
inšpirujúcu, o čo viac je moderná armáda angloamerickej 
superveľmoci? 

Jeho sila je spôsobená jeho bohom 

Satan diabol je viac než spokojný s udržiavaním vecí tak, ako sú – 
pokiaľ je pri moci. Za posledných približne 6 000 rokov hlavný démon 
zavádzal svet nespočetnými spôsobmi. Ale čas, aby Diabol vládol ako 
boh nad ľudstvom, je iba dočasným príspevkom zo strany Boha bohov. 
Jehova už položil základy Kristovi Ježišovi a jeho 144 000 vyvoleným, 
aby nahradili Diabla a jeho zlých anjelov. Nemalo by sa však 
predpokladať, že démonickí bohovia po uplynutí ich času potichu 
odídu do priepasti. Pretože hebrejské meno Satana doslova 
znamená „protivník“, Satan a démoni bezpochyby budú stáť ostro 
proti Kristovi, keď príde do svojho kráľovstva! 

12. kapitola Apokalypsy ukazuje, že Satan a jeho anjeli budú viesť 
zúrivý boj v nebi, keď bude Kristovi odovzdané kráľovstvo sveta. 
Výsledkom tejto neviditeľnej vojny v duchovnej dimenzii je to, že 
Satan a jeho légie majú byť násilne vyhnaní z ich pobytu vo vyššie 
uvedených ríšach. Zlou správou je, že budú nútení postaviť poslednú 
priekopu proti slávnemu Kristovmu kráľovstvu tu v blízkosti zeme! 
Netreba dodávať, že tento vývoj nebude pre svet vôbec prospešný! 
Zvrhnutie veľkého nebeského draka bude mať hlboké následky po celej 
Zemi, ktoré ďaleko predbehnú akúkoľvek katastrofu, ktorú ľudstvo 
kedy utrpelo! 



Rovnako ako napadnutý zločinec v rohu sa môže zúfalo pokúsiť 
odvrátiť svoje nevyhnutné zajatie a spôsobiť čo najväčšie škody, 
rovnako ako keď sú bohovia tohto systému vystavení vlastnému 
uväzneniu, bude to tak, ako keby vzali svet za rukojemníkov a 
vyhrážali sa zničením celej planéty, ak by sa ich Kristus snažil 
odstrániť. Počas kritickej poslednej hodiny, ktorá sa kryje so 
Satanovým “krátkym časovým obdobím“, sa vízia Habakkuka naplno 
naplní, keď moderný Chaldejec začne svoju svetovú dobývaciu 
kampaň. 

Habakkuk 1: 9-11 opisuje démonicky riadenú ríšu týmito 
slovami: “Všetci sú posadnutí násilím. Keď spoločne vyrazia 
vpred, sú ako východný vietor, zbierajú zajatcov ako 
piesok. Vysmievajú sa kráľom, vysokí úradníci sú im na 
smiech. Smejú sa z každej pevnosti, urobia násyp a dobyjú 
ju. Priženú sa ako vietor a prejdú krajinou, ale previnia 
sa, lebo zásluhu za svoju silu prisúdia svojmu 
bohu,” Najväčšou búrkou Jehovu Boha, ktorá má predurčiť, aby sa 
točila po celej Zemi, sa tu zjavuje babylonský kráľ, ktorý je 
kontrolovaný démonmi a ktorého sily sú prirovnávané k prudkému 
vetra. Aj keď je Chaldejská popísaná ako tvrdá a impozantná vojenská 
sila, existujú aj jemnejšie prostriedky na dosiahnutie svetovej 
nadvlády. 

Chce obsadiť rezidencie, ktoré mu nepatria 

Podľa Habakkuka je posledná ríša určená na drancovanie a 
zotročovanie celého sveta! To nie je malý výkon. Ako môže dôjsť k 
takejto katastrofe? V modernej dobe komunistické vlády jednoducho 
zrušili práva svojich občanov a zhabali všetok súkromný majetok. 



Kapitalizmus má však rovnakú disponibilitu – aj keď menej zjavnými 
spôsobmi. To sa dá dosiahnuť podporou nadmerného zadlženia, 
pretože, ako hovorí Biblia – dlžník sa stáva otrokom veriteľa. Vlády 
môžu tiež zotročiť a ochudobniť svoje subjekty prostredníctvom 
postupného vyššieho zdanenia, náhlej devalvácie meny alebo 
nadmerného nafúknutia množstva obeživa, čím sa stáva menej a 
menej cennou, až nakoniec sa stane bezcennou! 

Vzhľadom na neistú svetovú ekonomickú a finančnú situáciu v 
súčasnosti, keďže jednotlivci, korporácie a národy sa pomaly a hlbšie 
ponoria do hádanky nesplatiteľného dlhu, v súčasnosti sa objavuje 
hrozivé zlyhanie dlhu alebo hyperinflácia, ktorá spúšťa náhly, 
katastrofický scenár oslabenia s potenciálom jednoducho rozložiť celý 
dlh – zaťažená hospodárska štruktúra. Z dôvodu vzájomného 
prepojenia globálneho finančného systému môže kolaps jednej veľkej 
inštitúcie alebo národa spustiť obávanú reťazovú reakciu, tzv. 
Dominový efekt, ktorý by mohol zničiť celý svetový dom kariet, ako 
niektorí opísali systém. Zrejme kolaps Lehman Brothers v septembri 
2008 priniesol tento systém len niekoľko hodín od takého 
katastrofického kolapsu. 

Bezpochyby vek spojený s počítačom znamená, že v prípade 
systémovej havárie môže byť celý svet prakticky zničený. Ako sa 
ukázalo v posledných mesiacoch, akciové trhy sa môžu zrútiť s 
úchvatným unáhlením. Meny môžu byť znehodnotené. Obrovské 
spoločnosti, ktoré zamestnávajú desiatky tisíc ľudí, môžu skrachovať. 
Banky, ktoré sa javia ako silné, sa ukazujú ako ilúzia. Proroci sami 
určia peniaze, aby sa stali toľkými papierovými konfetami, ktoré sa 
hádžu do ulíc – čo naznačuje opakovanie katastrofy, ktorá postihla 
Weimar Nemecko v roku 1923, keď fúrik plný Reichsmarks nebude 



kupovať ani bochník chleba! Ako rýchlo sa môže civilizácia zmeniť, ak 
sa bežné každodenné finančné transakcie stanú nemožnými? 

Habakkuk 1: 6 ďalej opisuje prácu trestajúceho agenta Jehovu Boha, 
hovoriac o ňom: “Lebo burcujem Chaldejcov, národ krutý a 
prudký. Ženú sa šírou zemou, aby sa zmocnili príbytkov, 
ktoré im nepatria.” V odpovedi, Habakkuk 2: 6b vhodne vyslovuje 
kliatbu proti drancujúcemu impériu a hovorí: “Beda tomu, kto 
hromadí, čo mu nepatrí, a kto zväčšuje svoj dlh! Dokedy 
ešte?” A opäť v deviatom verši: “Beda tomu, kto hromadí 
nečestný zisk pre svoj dom, aby si urobil hniezdo vo výške a 
unikol tak nešťastiu!” Strážna Veža komentuje vyššie uvedené 
verše a hovorí: 

„Tu sa kladie dôraz na nespravodlivý zisk. Vo svete okolo 
nás bohatí sú bohatší a chudobní chudobnejší. Predajcovia 
drog a podvodníci zhromažďujú veľké bohatstvo, zatiaľ čo 
mnoho bežných ľudí trpí hladom. Jedna štvrtina svetovej 
populácie údajne žije pod hranicou chudoby. Životné 
podmienky sú v mnohých krajinách otrasné.” 

Na rozdiel od výkladu Habakuka Strážnou Vežou, „zlým ziskom“ nie 
je zisk drobných drogových predajcov a podvodníkov. Chaldejský kráľ 
je ten, kto sa postaví na vrchol tým, že získa „rezidencie, ktoré mu 
nepatria“, a „získa zlý zisk pre svoj dom“. Proroctvo popisuje 
vyvlastnenie národov ako súčasť rozsudku, ktorý Jehova zveril 
Chaldejcovi. Interpretácia Habakuka Strážnou Vežou je zbytočná, 
pokiaľ ide o objasnenie budúceho vývoja. V skutočnosti je to horšie 
ako bezcenné, pretože svedkovia Jehovovi boli oklamaní, pretože 
neboli pravdivo osvietení o význame Habakuka! V skutočnosti vízia 
stanoveného času zjavne zahŕňa úplný kolaps súčasného systému a 



zavedenie totalitného globálneho super štátu. Súkromné vlastníctvo 
sa očividne znárodní – alebo v tomto prípade – zinternacionalizuje! 

Prostredníctvom Habakuka Jehova predpovedá, že keď príde určený 
čas, aby sa naplnila vízia, neochaldejská ríša bude „zhromažďovať 
pre seba všetky národy a zhromažďovať pre seba všetkých 
ľudí!“  Zhromažďovanie a zber všetkých národov by sa nemalo brať 
za akékoľvek mierové zjednotenie! Zhromažďujú sa a zbierajú do siete 
svojho rybára ako zajatá korisť. Dispozícia národov ich urobí závislými 
od veľkosti nemilosrdného posledného kráľa. Chaldejec je predurčený 
na to, aby zničil všetky národy sveta. Preto v Jeremiášovi 51:25 Jehova 
opísal Babylon ako „ničiteľ celej zeme“! To je deň, kedy budú ľudia 
donútení čírym zúfalstvom okolností sa rozhodnúť, koho budú 
uctievať! Niet divu, že Jehova hovorí cez Habakuka a vysvetľuje: “Ale 
spravodlivý bude žiť vďaka svojej vernosti.” 

Božie vyhlásenie proti Chaldejcovi ho odsudzuje za to, že donútil 
ľudstvo, aby uctievalo obyčajnú modlu a povedal: “Beda tomu, kto 
svojim druhom dáva piť a do nápoja primiešava zlosť a 
hnev, aby ich opil a mohol sa pozerať na ich nahotu.” – 
Habakuk 2:15. Apoštol Pavol podobne odsudzuje kresťanov, ktorí sa 
zhovievavo stávajú bohmi svojho vlastného čreva. Podobne Ježiš 
varoval svojich nasledovníkov, aby boli veľmi opatrní, aby sa 
nezaťažovali ťažkým jedlom a nadmerným pitím, aby pre nich 
nemohol byť deň Hospodinov osídlom! Habakuk naznačuje, že 
duchovné zanedbávanie a nadmerná zhovievavosť môžu viesť k 
zotročeniu kvôli tomu, že neziskávajú duchovnú silu, aby odolali pitiu 
zo šialeného hnevu, ktorý rozzúrený kráľ privádza medzi ľudstvo. 
Počas obdobia nedostatku a prídelu si mnohí dovolia stať sa iba 
modliacimi uctievateľmi v marnom pokuse udržať svoje duše nažive. 



Niektorí sú toho názoru, že modloslužba je prax odsunutá 
ignorantskými národmi do dávnej minulosti. Predpokladajú, že 
uctievanie modiel je iba surová forma uctievania brutálnych pohanov, 
ktorí sa hnali pred grotesknými predstavami vo svojej vlastnej pokore. 
Jehova však má ďalšie vnímanie záležitostí. Z jeho pohľadu národy 
nášho moderného sveta praktizujú formu modlárstva, ktorá je rovnako 
barbarská a ohavná ako náboženstvo starovekého Caldejca. Rovnako 
ako doslovne vyrezávaný obraz odsudzuje a ponižuje slávneho Boha, 
vzdávať hold politickému obrazu, ktorý predpokladá nahradenie 
Božieho kráľovstva, je rúhavé a modlárske. 

Jehova považuje za zbytočné a domýšľavé pre hriešnych ľudí pochváliť 
sa, že ich múdrosť a sila vyriešia komplexné problémy sveta. 
Habakukovo proroctvo vyjadruje túto myšlienku v harmónii s 
ostatnými prorokmi a hovorí: “Načo je dobrá modla, ktorú 
niekto vytesal? Načo je liata socha a učiteľ klamstiev? Ich 
tvorca im síce dôveruje, ale vytvoril len bezcenných 
nemých bohov.” – Habakuk 2:18. „učiteľ klamstiev“ je 
vhodným opisom satanskej propagandy za svetovou vládou. 
Predchádzajúca generácia obdivovateľov sa rúhavo volala Ligu 
Národov ako jedinú nádej na mier pre našu planétu. 

Tí, ktorí sú informovaní o týchto veciach, vedia, že OSN si osvojuje 
biblické mesiášske proroctvo, ktoré predpovedá, že keď Hospodin 
vyrieši záležitosti, ľudia zmenia svoje meče na pluhy a nehanebne 
predpokladá, že prinesie svetový mier. Ako však vysvetľuje vyššie 
uvedený verš Habakuka, aký úžitok to môže priniesť tým, ktorí by 
mohli urobiť roztavenú sochu, dokonca izraelského symbolu mieru, a 
tak zbožňujú jeho ideál, keď sú bezmocní, aby dosiahli jeho 
realizáciu? Niet divu, že Habakuk 2: 4-5 opisuje domnelého Chaldejca 
ako nafúkaného sebavedomím a hovorí o ňom: “Pozri sa na 



pyšného, jeho srdce je neúprimné. Ale spravodlivý bude žiť 
vďaka svojej vernosti. Pretože víno je zradné, pyšný človek 
nedosiahne svoj cieľ. Je nenásytný ako hrob, ako smrť, 
ktorá nikdy nemá dosť. Uchvacuje všetky národy a 
zhromažďuje k sebe všetkých ľudí.” Akým spôsobom sa stane 
posledný kráľ tak priestranným ako Sheol (hrob) a taký nenasytný ako 
smrť? 

Moderná civilizácia je pre všetky svoje mnohé vedecké pokroky a 
sofistiku iba časťou starodávneho zlého systému vecí a ako taká sa 
potýka s rovnakými problémami, ktoré postihujú ľudské spoločnosti 
po tisícročia. Dôvodom je pokles ľudskej povahy v priebehu času. 
Ľudia sú stále rovnako náchylní k činom nemorálnosti, chamtivosti a 
barbarstva ako v staroveku. Pretože svet zavrhol Jehovovu radu a 
zasadil vetry ničenia, zákony reciprocity vyžadujú prípadné sklesanie 
víchrice vyhubenia. Tak nepríjemné a znepokojujúce, ako to môže byť, 
je skutočnosť, že muži majú dlhoročnú históriu vraždenia jeden 
druhého a ešte nie sú o to pripravení. Ríše a ich náboženské 
zhromaždenia sú nesporne najhoršími prelievateľmi krvi na planéte. 
Asýrska a babylonská ríša so svojimi mocnými kňazmi boli notoricky 
nemilosrdní a krutí. Tak to bola aj Rímska ríša a Kresťanstvo. Vízia 
Habakuka však vytrvalo predvída, že to najhoršie ešte len príde. 

Musí zabíjať národy neustále 

Potom, čo Jehova Boh odpovedal na prvú otázku Habakuka 
predstavením proroka ku Chaldejskému katovi, bol Habakuk zdesený 
tým, čo si najbližšie predstavil, keď uvidel Chaldejca inšpirujúceho 
strach. Preto sa prorok znova obrátil na Boha a pýtal sa, prečo by 
Jehova dovolil zradnému tyranovi spolknúť niekoho spravodlivejšieho 



ako on. V liste Habakuk 1:14 prorok pokračuje vo svojej otázke a pýta 
sa: “Prečo dovoľuješ, aby sa s ľuďmi zaobchádzalo ako s 
morskými rybami, ako s morskými tvormi, ktoré nemajú 
vládcu, aby ich ochránil?” 

Keďže sa Adam vzbúril proti Jehovovi a opustil ľudstvo bez priameho 
dohľadu našim nebeským kráľom, Boh sa rozhodol, že nebude chrániť 
ľudstvo pred prežívaním nevyhnutelného strašlivého konečného 
výsledku vzbury. V živočíšnej ríši sa za najúspešnejšie považujú 
najsilnejší alebo najchytrejší. Podľa pozemských, živočíšnych 
filozofických základov civilizácie nie je človek nič viac ako vysoko 
inteligentné, samovyvinuté zviera. Takýto nedostatok duchovnosti 
viedol ľudí, ktorí boli pôvodne stvorení k Božiemu obrazu, aby si 
navzájom na seba pozerali a zaobchádzali spôsobom, ktorý sa stal 
zvierací! Konečným cieľom tohto zlého systému je to, že celé národy sú 
predurčené na to, aby ich Chaldejec zajal, akoby to boli iba ryya v sieti! 
15. verš znie: “Všetky ich vyťahuje háčikom na ryby, chytá 
ich do vlečnej siete a do svojej rybárskej siete ich 
zhromažďuje. Preto sa teší a jasá.” 

Rasistické myslenie anglo-amerických imperialistov považuje iné 
etnické skupiny a nižšie spoločenské triedy za patriace k 
subhumánnemu druhu. A podobne ako obyčajný hovädzí dobytok a 
ryby, musia byť pasené a utratené, ako to uzná medzinárodná 
oligarchia! Nikto by nemal pochybovať o tom, že dnes existujú silní 
muži, ktorí majú v plnej miere v úmysle použiť všetky prostriedky, 
ktoré majú k dispozícii, na implementáciu nacistického 
globálneho „konečného riešenia“ skutočných alebo imaginárnych 
problémov zvyšovania počtu obyvateľov, zhoršovania životného 
prostredia a ubúdania prírodných zdrojov. Genocída je základnou 
politikou Britského impéria a vďaka anglosaskému vplyvu 



bol Malthusianizmus prijatý aj ako americká politika! Pomysli si na 
následky – najmocnejšia aliancia, akú kedy svet poznal, anglo-
americká svetová veľmoc má ako svoju oficiálnu politiku 
veľkoobchodné zníženie miliárdy obyvateľov zeme! 

Očividne „uspejú“ pri realizácii svojho plánu na zníženie ľudstva o 
značné percento, a preto bol Habakuk inšpirovaný písať: “Svojimi 
úkladmi si priviedol hanbu na svoj dom. Zhrešil si sám 
proti sebe, keď si vyvraždil mnohé národy.” – Habakuk 
2:10. Prostredníctvom prorokov Jehova Boh uviedol, že má v úmysle 
dovoliť dravému superštátu, aby uvoľnil genocídny holokaust v takom 
rozsahu, aký sa doteraz na tejto krvou premočenej planéte nevidelo! 
Habakkuk pokračuje: “Obetuje svojej vlečnej sieti a prináša 
obete rybárskej sieti, lebo vďaka nim je jeho porcia 
bohatá a jeho jedlo vyberané. Bude svojou vlečnou sieťou 
loviť donekonečna? Bude stále bez milosti vraždiť národy?” 

V skutočnom predátorskom spôsobe je posledný kráľ podľa proroctva 
predurčený k jedlu ľudstva pre svoje vlastné potešenie. Týmto 
spôsobom robí „svoju dušu priestrannú rovnako ako Sheol“ – 
táto duša sa stáva synonymom hrobu ľudstva! 14. kapitola Izaiáša 
paralelizuje s Habakukom, ktorý zobrazuje babylonského kráľa ako 
vraha národov. Izaiáš 14: 6 hovorí o tej “duši”,  “ktorá bez 
prestania zúrivo bila národy, ktorá v hneve podmaňovala a 
neľútostne prenasledovala národy.” 

Verše 18 – 20 tiež znázorňujú príšernú smrť posledného genocídneho 
tyrana Zeme: “Všetci králi národov, bez výnimky, boli 
pochovaní so slávou, každý leží vo svojej hrobke. Ale ty 
nemáš hrob, odhodili ťa ako nenávidený výhonok, ako 
pošliapanú mŕtvolu. Namiesto šiat si pokrytý telami tých, 
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čo padli mečom, telami tých, čo nahádzali do skalnej 
pukliny. Nebudeš pochovaný s kráľmi, lebo si zničil vlastnú 
krajinu, vyvraždil si vlastný ľud. Na potomstvo zločincov si 
už nikto nikdy nespomenie.” Chaldejec je odsúdený za zabitie 
svojich vlastných ľudí! Písma však nenaznačujú, že babylonská ríša sa 
dopustila genocídy proti Babylončanom. Zdá sa, že v tomto ohľade 
proroctvo naznačuje niečo celkom iné, niečo budúce! Čo? 

V prípade, že by sa OSN stala svetovou vládou, stala by sa nadvládou 
nad všetkými ľuďmi a národmi. Keby sa uskutočnila rozsiahla 
likvidácia obyvateľstva, stala by sa skutočne vinnou zo zabitia 
vlastných ľudí – ako predpoveď proroctva Izaiáša a Habakkuka. 
Termín je democida – smrť vládou! Z nášho pohľadu v 21. storočí je to, 
akoby všetky predchádzajúce ríše ležali v zdobených pamätných 
hrobkách. Napríklad v Britskom múzeu v Londýne sa nachádza mnoho 
artefaktov a pokladov zo starej Asýrie, Egypta, Babylonu, Perzie, 
Grécka a Ríma. 

Je to, akoby bol anglo kráľ správcom pokladov svojich ctených 
predných nositeľov. Posledný kráľ však nezanecháva také slávne 
dedičstvo. Je to akoby zostal hniť ako mŕtve zviera na poli za to, že sa 
dopustil tak hrozného odporného zlého zločinu! Nakoniec sa Chaldejec 
(ôsmy kráľ) stane vinným, ako predpovedá Habakkuk 1:11, priamym 
útokom na Boží ľud. V tretej kapitole svojho proroctva popisuje 
Habakkuk Jehovovu odpoveď na útok: “Vyšiel si zachrániť svoj 
ľud, zachrániť svojho pomazaného. Rozdrvil si vodcu domu 
zlého, bol zničený od základov až po vrch. (sela) Prebodol si 
hlavu jeho bojovníkov jeho vlastnými zbraňami, keď sa 
prihnali, aby ma rozprášili. S radosťou sa z úkrytu vrhali 
na trpiaceho, aby ho pohltili.” – Habakuk 3:13, 14. Že Jehova ide 
zachrániť svojho pomazaného neznamená, že pomazaní sú ušetrení od 



toho, aby prežili smrť v rukách Chaldejov. Sú spasení v tom istom 
zmysle, ako Jehova zachránil svojho pôvodného pomazaného – Ježiša 
– nie tým, že ho zachránil pred smrťou, ale vzkriesením z jamy 
ničenia! 

Keď budú pomazaní králi Božieho kráľovstva konečne zapečatení 
nezvratným Jehovovým súhlasom, neexistuje nič, čo by mohol urobiť 
ktorýkoľvek antikrist, Diabol alebo cisársky tyran, aby prerušil svoju 
lojalitu k Bohu. Ich spása je zaručená. Od tohto bodu sú nesmrteľní a 
nezničiteľní. Ich mučeníctvo slúži iba na to, aby ich okamžite 
premenilo na slávnych, neporaziteľných, nebeských kráľov. Z ich 
nebeskej stanice Kristus a jeho zhromaždení 144 000 verní bratia 
rozputajú úplné zničenie nad zabijakom národov a možným 
uzurpátorom Božieho kráľovstva v bitke v Armagedone. Pretože 
Kristus a jeho pridružení vládcovia majú zákonné právo chrániť svoje 
záujmy a presadzovať svoju autoritu nad Zemou, je úplne správne, že 
Chaldejský štát je zodpovedný za svoje zverstvá proti národom a 
Božiemu mestu. Habakkuk 2:7, 8: “Či náhle nepovstanú tvoji 
veritelia? Prebudia sa, drsne tebou zatrasú a staneš sa ich 
korisťou. Pretože si vyplienil mnohé národy, všetci, ktorí z 
nich zostali, vyplienia teba, lebo si prelieval ľudskú krv a 
páchal násilie proti zemi, mestám a tým, ktorí v nich 
bývajú.” 

„Mesto a všetci, ktorí v ňom bývajú“ predstavujú ľud Jehovu 
Boha, ktorý nakoniec zdedí Zem po tom, čo bude porazený posledný 
kráľ, a tak vyplienia Chaldejcov. Habakuk uzatvára svoje proroctvo 
popisom fyzického a emocionálneho mýta, ktoré na neho malo videnie 
osobne: “Keď som to počul, moje vnútro sa rozochvelo, pri 
tom zvuku sa mi chveli pery, do kostí mi vnikla 
hniloba, nohy sa mi podlamovali. Budem však ticho čakať 



na deň tiesne, ktorý prichádza na ľud, čo na nás útočí.” – 
Habakuk 3:16. Ježiš raz povedal svojim apoštolom, že im má čo 
povedať, ale v tom čase neboli schopní znášať bremeno. Budúce 
odhalenie Krista bude bezpochyby znamenať, že úplne odhalí všetko, 
čo jeho nasledovníci musia trpieť, vrátane správneho porozumenia 
Habakuka a ostatných prorokov. Je zaujímavé, že niekoľko prekladov 
prvého verša Habakkovho proroctva to nazývajú: „Bremeno, ktoré 
videl Habakuk.“  

Napriek tomu, že prorok bol zúfalý otrasnou víziou o budúcnosti sveta, 
Habakuková trvalá vieru v Jehovu Boha ho však umocnila, aby sa tešil 
na realizáciu tejto vízie, pretože vedel, že to v konečnom dôsledku 
povedie k spáse pre Boží ľud. Záverečné slová „Bremeno, ktoré 
videl Habakuk.“ predstavojú nádej, ktorá vychádza z pozitívnej 
poznámky: “Ja budem napriek tomu jasať v Jehovovi, budem 
sa radovať v Bohu svojej záchrany. Zvrchovaný Pán Jehova 
je mojou silou, moje nohy urobí podobné nohám laní a dá 
mi kráčať po výšinách.” – Habakuk 3:18, 19. 



18-Joel 

“Čo zostalo po prvom nálete kobyliek, zožral ďalší roj 

kobyliek, a čo zostalo po tomto roji, zožrali larvy 

kobyliek, a čo zostalo po larvách, zožrali nenásytné 

kobylky.“–  Joel 1: 4. 



Rojniaci sa hmyz môže byť jednou z najničivejších prírodných síl na 
Zemi. Lietajúca armáda kobyliek môže byť taká hustá ako búrka – 
stmievanie oblohy, keď zostupujú na zrelé pole – a za pár minút ho 
zredukuje na strnisko. V staroveku a až dodnes je rojniaci sa mor 
kobyliek najobávanejším prírodným fenoménom poľnohospodára. V 
knihe Joela z Biblie sa neuvádza iba svätojánsky mor, ale aj nápor 
mnohých obťažujúcich škodcov; vrátane húževnatej žravej húsenice, 
neokrýdlených kobyliek a hrozného švába. Ešte znepokojivejšie je však 
to, že nejde o obyčajný rojový hmyz, ale o reprezentáciu mohutného 
kontingentu bojovníkov, ktorý sa podobá na ich divokosť levom. 
Proroctvo Joela predpovedá, že táto neodolateľná vojenská sila zmetie 
zemeguľu a prinesie zničenie na celú Zem! Toto nie je bežné 
napadnutie hmyzom! 

Strašný, nezastaviteľný útok proti hmyzu je predchodcom veľkého a 
strachu inšpirujúceho dňa Jehovu Boha a iniciuje začiatok Súdneho 
dňa pre dom Boží. Čo teda znamená tento zvláštny mor hmyzu? Ale 
najprv, čo veria Jehovovi svedkovia, že predstavujú kobylky Joela? Už 
v 30. rokoch 20. storočia Strážna Veža učila, že pestrofarevní útočníci 
Joela zastupujú Jehovových svedkov. Dokonca v roku 1998 Strážna 
Veža uviedla: 

„Dnešná svätojánska armáda kobyliek nie je nič iné ako 
vojenské sily pomazaných služobníkov Jehovových, ku 
ktorým sa dnes pripojilo ďalších 5 600 000 iných 
Ježišových oviec. Nie ste radi, že ste súčasťou tohto veľkého 
davu Jehovových veriacich?“ 

Ako dospela k tomuto záveru Strážna Veža? Svedkovia Jehovovi sú v 
proroctve vykreslení ako postupujúca armáda kobyliek, pretože 



svedkovia Jehovovi ako zvestovatelia boli nezastaviteľní, keď 
spôsobujú duchovnú devastáciu na úrodných poliach pôsobenia 
Kresťanstva. Je pravda, že veľa ľudí, s ktorými sa stretli zvestovatelia, 
považuje svedkov Jehovových za nič iného ako dráždivých škodcov! 
Ale realisticky, ako možno povedať, že Kresťanstvo bolo zničené v 
dôsledku kázania Svedkov Jehovových? Vzhľadom na skutočnosť, že 
Kresťanstvo je dnes rovnako životaschopné (ak nie viac), ako keď 
sudca Rutherford pred mnohými desaťročiami sa posmieval a rozzúril 
duchovenstvo jeho zlomyseľným vypovedaním, kázanie svedkov 
Jehovových jednoducho nie je v realite, že Svedkovia nejakým 
spôsobom zredukovali duchovnú oblasť Kresťanstva na pusté pole. Kto 
nie je pod vplyvom Strážnej Veže, uverí takým nezmyslom? 

Dokonca aj bežné čítanie by malo na čitateľa zapôsobiť, že proroctvo 
Joela ohlasuje návštevu jedinečnej a hroznej katastrofy na svet! A 
najmä, aký vplyv bude mať táto pohroma na tých, ktorých Jehova 
uznáva za svoj ľud! Joelova kniha, spojená s vešteckým 
ľudovým jazykom, jasne uvádza, že symbolická invázia hmyzu je 
katastrofou pre Jehovov ľud! Preto ju nazýva Jehova „moja zem, moje 
vinič, môj figový strom“ – v Joelovi 1: 6-7: “Do mojej krajiny 
vpadol národ, mocný a početný. Zuby má ako lev, aj 
čeľuste má ako lev. Zničil môj vinič a z mojich figovníkov 
nechal iba pahýle, úplne ich obžral a rozmetal, na 
vetvičkách nezostala ani kôra.” Predmetom devastácie je 
bezpochyby Božie vlastníctvo! 

V Joelovi 1: 13-14 sa Boh obracia na popredných starších mužov a 
kňazov, ktorí slúžia pri oltári v dome Hospodinovom a hovorí 
im: “Oblečte sa do vrecoviny a smúťte, kňazi, nariekajte, vy, 
čo slúžite pri oltári. Príďte a nocujte vo vrecovine, 
služobníci môjho Boha, lebo do domu vášho Boha nikto 



neprináša obilnú a tekutú obeť. Vyhláste pôst, zvolajte 
slávnostné zhromaždenie. Zhromaždite starších i všetkých 
obyvateľov krajiny, zhromaždite ich k domu Jehovu, vášho 
Boha, a volajte k Jehovovi o pomoc.” Ako ďalšia ukážka 
pošetilosti Rutherfordovej interpretácie Joela, tu je to, čo 1. mája 
1998, Strážna Veža ponúkla ako komentár k vyššie uvedeným veršom: 

„Duchovné kresťanstvo dnes prevzalo autoritu slúžiť na 
Božom oltári a tvrdí, že sú jeho služobníkmi, jeho “kňazmi”. 
Čo sa však teraz deje, keď sú Božie moderné kobylky v 
pohybe? Keď „kňazi“ kresťanstva uvidia Jehovov ľud v 
akcii a začnú byť varovaní pred božským súdom, stanú sa 
horúčkovitými. Bijú sa do pŕs v hneve a zlosti nad ničivým 
účinkom posolstva Kráľovstva. A vyjú, keď ich kŕdle 
odchádzajú od nich. Keď sú ich pasienky obnažené, nech 
stráviťa noc vo vrecovine a smútia nad stratou príjmu. 
Čoskoro prídu o prácu! V skutočnosti im Boh hovorí, aby 
smútili celú noc, pretože ich koniec je blízko!“ 

Vysvetlenie Strážnej Veže je čistý nezmysel! Proroctvo Joela 
neznamená, že kňazi a služobníci iba tvrdia, že sú kňazmi a 
služobníkmi Jehovovými. Joel prorokuje z hľadiska, že títo muži sú 
skutočne autentickí kňazi, ktorí pôsobia v „dome 
Hospodina, svojho Boha.“ Preto ich prorok oslovuje ako „vy, 
služobníci môjho Boha“. Z proroctva nevyplýva, že Jehova apeluje 
na Kresťanské duchovenstvo, aby ho prosili o pomoc pri kázaní 
svedkov Jehovových! Aké smiešne! 

Snáď najvýraznejšou nezrovnalosťou v komentári Strážnej Veže o 
Joelovi je skutočnosť, že Boh sľúbi, že nahradí škody spôsobené 
inváznymi silami. Joel 2:25 uvádza: “A vynahradím vám 



roky, keď vám úrodu zožrali kobylky, potom celé roje 
kobyliek, potom larvy a keď vám nakoniec všetko zožrali 
nenásytné kobylky, moje veľké vojsko, ktoré som na vás 
poslal.” Že Jehova zasahuje do krízy a odstraňuje škody spôsobené 
hltajúcou vojenskou silou, je zrejmé, že útočiace armády sú 
nepriateľmi Boha a jeho ľudu a nie sú symbolom armády ministrov, 
ako si mylne predstavuje Strážna Veža. 

Kniha Malachiáša obsahuje podobnú správu od Jehovu Boha; 
proroctvo, ktorého cieľom bolo priviesť jeho ľud k pokániu v čase 
súdu. Je zaujímavé, že v Malachiášovi 3:11, Jehova 
hovorí: “Zastavím kvôli vám škodcov a nezničia vám úrodu a 
vinič v poli nebude neplodný,“ hovorí Jehova 
vojsk.” Poznámka pod čiarou v Referenčnej Biblii naznačuje, že 
„pohlcujúci“ doslova znamená „jedlík“ a týka sa hmyzu. Malachiášovo 
proroctvo je v súlade so skutočnosťou, že Boží služobníci v Joelovi nie 
sú tí, ktorí hltajú; namiesto toho sa stávajú obeťami divokých 
požierateľov! 

Zobuďte sa opilci a plačte a nariekajte 

Najznepokojivejším aspektom interpretácie Joela Strážnou Vežou je 
to, že Organizácia má taký nezmyselný pohľad už vyše 70 rokov! 
Napriek všetkému štúdiu Biblie a hlbokému výskumu, ktorý sa v 
priebehu rokov zúčastnili Jehovovi svedkovia, čo môže zodpovedať za 
taký hrubý nedostatok vhľadu do týchto životne dôležitých prorockých 
záležitostí? Samotné proroctvo Joela vrhá svetlo na túto otázku v 
úvodných veršoch: “Zobuďte sa, opilci, a plačte! Nariekajte, 
všetci pijani vína, lebo vám od úst zobrali sladké víno.” – 
Joel 1:5.  



Na inom mieste v proroctve popisuje Jehova Boh svojich vodcov – 
kňazov a prorokov – za opilcov. Nie, nie je to tak, že by si dopriali víno 
alebo likéry, ako je to v prípade opitých osôb – sú duchovne opití. V 
akom zmysle sú duchovne opití? Znalosť Biblie môže mať na 
jednotlivca omamný účinok. Apoštol Pavol odsúdil “sebaisté 
vychvaľovanie”, ktoré postihlo niektorých korintských kresťanov, a 
tiež varoval, že nadobudnutie vedomostí môže spôsobiť, že niekto 
získa vlastnosť byť nafúknutý sebaistotou! 

Rovnako ako intoxikovaný človek nemá jasnú rozumnú schopnosť a 
dobrý úsudok a často si nie je vedomý svojho poškodenia, často s 
katastrofálnymi následkami, zdá sa, že to platí aj o vedení Božej 
organizácie v čase Kristovej inšpekcie svojich pomazaných bratov vo 
svojej druhej prítomnosti! Kvôli ich neodôvodnenej sebadôvere v 
stálosť a spravodlivosť Organizácie a ich postavenie v nej postrádajú 
rozlišovanie v Božích súdoch. Už citovaný komentár Strážnej Veže o 
Joeli hovorí o opilcoch: 

„Áno, duchovným opilcom Júdu bolo povedané, aby sa 
„prebudili “, aby sa prebrali. Nemyslite si však, že je to iba 
starodávna história. Práve teraz, pred veľkým dňom 
Jehovovým, je kresťanské duchovenstvo obrazne plné 
sladkého vína, že si sotva uvedomujú toto predvolanie 
Najvyššieho. Ako prekvapení budú, keď ich prebudí z ich 
duchovného opitého stuporstva veľký a strašne inšpirujúci 
deň Jehovu Boha!“ 

Odsúdenie Kresťanskej pozorovateľskej veže v skutočnosti platí 
vhodnejšie pre samotnú spoločnosť Strážnej Veže. Ich interpretácia 
Joela, ktorá sa vzpiera rozumnému odôvodneniu a dokonca zdravému 
rozumu, je dôkazom toho, že sú pod vplyvom vlastného 



porozumenia – neuvedomujúci si  naliehavosť Jehovovho súdenia 
sa so svojím ľudom! V skutočnosti, “ako prekvapení budú keď sa 
prebudia zo svojej duchovnej opitosti veľkým a strach vzbudzujúcim 
dňom Jehovu Boha! Rovnako ako mnoho proroctiev v Biblii je 
vyhlásenie Joela ako správa v časovej krabičke. Zámerom je, aby 
slúžila ako provokujúce prebudenie pre Jehovových ministrov, aby 
boli prebudení v rozhodujúcom okamihu – počas neočakávanej 
globálnej katastrofy. Je to posledná výzva k duchovnej triezvosti a 
pokániu od milosrdného Boha. 

Čítame preto v Joelovi 2: 12-13 tieto slová: “Toto hovorí Jehova: 
„Preto sa teraz vráťte ku mne celým svojím 
srdcom, s pôstom, plačom a nárekom. Roztrhnite svoje 
srdce, nie svoj odev, a vráťte sa k Jehovovi, svojmu 
Bohu, lebo je súcitný a milosrdný, trpezlivý a plný vernej 
lásky. Zľutuje sa a neprivedie nešťastie.” Je zrejmé, že Boh 
robí vášnivú prosbu tým, ktorých uznáva, že mu predtým slúžili 
prijateľne, ale ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu odcudzili od svojho 
Boha. Preto Jehova Boh samozrejme vyzýva svoj ľud, aby „sa vrátil k 
Jehovovi, vášmu Bohu“. Podľa Strážnej Veže je Joelovo proroctvo 
výzvou, aby kňazské odpadlické Kresťanstvo činilo pokánie a stalo sa 
svedkami Jehovovými. Preto 1. mája 1998, Strážna Veža komentuje: 

„Môžeme očakávať, že celá kresťanská trieda kresťanstva 
sa obráti k Jehovovi Bohu? Samozrejme, že nie! Jednotlivci 
z nich môžu reagovať na Jehovovo varovanie. Duchovne 
známy stav týchto náboženských vodcov a ich farníkov ako 
triedy však bude pokračovať. “ Ale ak Jehova Boh skutočne 
nabáda kňazov na pokánie, prečo ich potom proroctvo nabáda, aby „sa 
vrátili k Hospodinovi, svojmu Bohu“? Návrat k Bohu si vyžaduje, aby 
potenciálny navrátilec musel byť predtým u Boha, však? Proroctvo sa 



tiež odvoláva na „služobníkov Jehovových“ a na národ pod obliehaním 
ako na dedičstvo Jehovovo? Napríklad, Joel 2:17 znie: “Nech kňazi, 
Jehovovi služobníci, plačú medzi predsieňou a oltárom a 
hovoria: ‚Jehova, zľutuj sa nad svojím ľudom. Nedovoľ, 
aby sa tvojím dedičstvom pohŕdalo a aby nad ním panovali 
národy. Prečo by sa malo medzi národmi hovoriť: „Kde je 
ich Boh?“‘ 

Aké je prostredie, v ktorom „Jehova bude horlivý pre svoju zem 
a prejaví súcit so svojím ľudom“? Okolnosti, ktoré vedú Boha k 
tomu, aby konal v mene svojho ľudu, sú výsledkom ľútostivého stavu, 
na ktorý je Boží ľud zredukovaný v dôsledku vpádu veľkej vojenskej 
sily, keď nad nimi vládnu národy. Podľa Pavlových spisov je dom Boží 
organizácia pozostávajúca z pomazaných kresťanov. Smútiaci kňazi v 
proroctve Joela, nazývaní „služobníci Jehovovi“, musia preto 
zobrazovať jednotlivých členov pomazaných na zemi. Rovnako ako 
doslovní kňazi v chráme ponúkali pravidelné obete a nápoje, aj Biblia 
symbolizuje duchovné obete pomazaných kresťanov ako kňazské obete 
v svätyni Božej. Joel sa zhoduje s Danielovým proroctvom, ktoré 
zobrazuje kráľa drsnej tváre, ktorý šliape po duchovnej svätyni Božej a 
spôsobí, že „ustavičná črta“ obete na chvíľu prestane. Takže, v 
súlade s Izaiášom a Danielom a mnohými ďalšími proroctvami, 
proroctvo Joelovo predpovedá, ako bude Kristovo zhromaždenie 
situované v čase bezprecedentnej kalamity. 

Kňazi Jehovovi a služobníci smútia 

Sú to duchovné obete v dome Božom, ktoré sa majú zjesť tak, ako to 
bolo, napadnutím hmyzom. Joel 1: 9-10 znie: “Nech kňazi, 
Jehovovi služobníci, plačú medzi predsieňou a oltárom a 



hovoria: ‚Jehova, zľutuj sa nad svojím ľudom. Nedovoľ, 
aby sa tvojím dedičstvom pohŕdalo a aby nad ním panovali 
národy. Prečo by sa malo medzi národmi hovoriť: „Kde je 
ich Boh?“‘ Verš 11 pokračuje: “Roľníci sú zhrození, vinári 
nariekajú pre pšenicu a pre jačmeň, lebo úroda z poľa je 
preč.” Koho by mohli symbolizovať 
títo „poľnohospodári“ a „vinári “? Izaiáš 61: 5 sa tiež týka 
poľnohospodárov a vinárov v súvislosti s obnovenými pomazanými 
kňazmi Jehovovými a nazýva ich cudzincami vo vzťahu k duchovnému 
Izraelu. Musí sa tak stať, že pokiaľ ide o kňazov oltára, poľnohospodári 
a vinári zastupujú nepomazané „iné ovce“, ktoré slúžia ako 
vydavatelia a priekopníci v teréne. 

Aby si čitateľ plne uvedomil zmysel proroctva Joela, musí si uvedomiť 
význam Spoločnosti Strážnej Veže v živote Svedkov Jehovových. Všetci 
svedkovia bezpochyby uznávajú, že Strážna Veža poskytla spoľahlivý 
prorocký prehľad udalostí, ktoré sa doteraz vyskytli. Je jednoducho 
vylúčené, že budúcnosť by sa mohla rozvinúť akýmkoľvek iným 
dôležitým spôsobom, ako sa predpokladalo v organizačných výrazoch. 
Medzi inými je medzi Jehovovými svedkami bežné, že Strážna Veža 
bude až do konca vždy slúžiť ako nekonečný maják duchovného svetla. 
Predtým citovaný článok Strážnej Veže o Joelovi posilňuje predpoklad, 
že Svedkovia Jehovovi sú predurčení k tomu, aby pochodovali k väčšej 
a väčšej sláve: 

„Božská svätojánska (ako Joelové kobylky) armáda nezastaví 
svoju prácu, kým sa neukončí veľký a strašne inšpirujúci 
deň Jehovu Boha! Samotná existencia tejto nezastaviteľnej 
‘kobylky’ je pozoruhodným dôkazom toho, že Jehovov deň 
je blízko. Nie ste radi, že môžete slúžiť medzi Božími 
pomazanými kobylkami a ich spoločníkmi v poslednom 



útoku pred veľkým a strašne inšpirujúcim dňom Jehovu 
Boha?“ 

Vychádzajúc z tohto predpokladu je skutočnosť, že Strážna Veža v 
minulosti prekonala veľa búrok. V skutočnosti, Strážna 
Veža časopis bol v nepretržitej publikácii od roku 1879. Nikdy minul 
jediné číslo! To je pozoruhodné, berúc do úvahy všetky ťažkostí, ktoré 
spoločnosť Strážna Veža prežila; najmä ťažkosti, ktoré sa vyskytli 
počas prvej svetovej vojny; vnútorný otras spôsobený náhlou smrťou 
zakladateľa Strážnej Veže v roku 1916 a falošným uväznením vedúcich 
dôstojníkov Spoločnosti Strážnej Veže v roku 1918. Časopis Strážna 
Veža bol neustále tlačený aj počas nedostatkov Veľkej depresie a 
prostredníctvom prenasledovania a zákazov počas druhej svetovej 
vojny! 

Všetci svedkovia Jehovovi sa stali závislými od literatúry Strážnej 
Veže, ktorá je chrbtovou kosťou verejnej služby, ako aj od primárnych 
prostriedkov výučby v zhromaždeniach. Zrejme v ich prorockom 
výhľade nie je nijaké ustanovenie, aby Betelove lisy niekedy stíchli. 
Keby sa tak stalo neočakávane, bola by to nepochybne katastrofa pre 
organizáciu! Ale v symboloch agrárnej kultúry Joel 1: 15-17 
predpovedá, že katastrofálny vývoj je predurčený k tomu, aby v 
dôsledku Božieho odsúdenia zasiahol Kristovo zhromaždenie: “Beda, 
ten deň sa blíži! Jehovov deň je blízko, príde ako skaza od 
Všemohúceho! Nezmizlo nám jedlo priamo pred 
očami? Nezmizlo z domu nášho Boha jasanie a 
radosť? Semená zoschli pod hrudami. Sýpky 
spustli. Stodoly boli zbúrané, lebo obilie uschlo.” 

Rovnako ako Joelovo proroctvo nehovorí o doslovných kobylkách, 
húseniciach a šváboch, nehovorí ani o tom, že by doslovné jedlo 



bolo „odrezané pred našimi očami“. Je to 
popis plienenia duchovného jedla! Je to zrejmé, pretože prerušenie 
jedla priamo súvisí s radosťou a potešením, ktoré končí v „dome 
nášho Boha“. Niet divu, že Joelovo proroctvo ďalej hovorí : “Ach, 
ako bučí dobytok! Stáda kráv zmätene blúdia, lebo nemajú 
pastvu, a stáda oviec trpia.” Je zrejmé, že Joel nepredpovedá, že 
doslovný hovädzí dobytok a ovce budú zmätené kvôli plieneniu 
Všemohúceho. Na mnohých miestach v Písme sa Boží zhromaždení 
ľudia pripodobňujú k stádu oviec alebo hovädzieho dobytka. Čo 
spôsobuje, že Boží ľud je zmätený? Ako predpovedá Joel 1:16, je to 
preto, že jedlo je odrezané od domu Božieho – to jest duchovné 
jedlo. 

Strážna Veža neúmyselne predpovedá to, čo Joel už dávno prorokoval, 
že postihne Jehovov ľud. Toto je to, čo 1. júna 1965 musela Strážna 
Veža povedať, pokiaľ ide o to, že je životne dôležitým kanálom 
Jehovovej komunikácie: „Táto trieda otrokov slúži ako 
pozemský komunikačný kanál pre Boží ľud, poskytuje im 
pochopenie Jehovových zámerov a dáva im smer pri 
uskutočňovaní jeho vôle. Týmto smerom sú osvietení, 
posilnení a zjednotení v uctievaní jediného pravého a 
živého Boha. Bez tohto komunikačného prostriedku by boli 
rozptýlení a stratení.“  

Proroci v podstate predpovedajú to samé, čo Strážna Veža uvádza iba 
ako hypotetickú možnosť, pokiaľ ide o „rozptýlenie a stratu 
jednotlivcov“, ak by sa im niekedy podarilo zabrániť „týmto 
komunikačným prostriedkom“. Faktom je, že Strážna Veža nie 
iba tvrdí, že sú komunikačným kanálom Božieho zhromaždenia, ale 
dokazuje to, že skutočne slúžili ako životne dôležitý kanál pre 
kresťanov, ktorí túžia po pravde. V tomto prípade posledný verš prvej 



kapitoly Joela nevyhovuje svedkom Jehovovým dobre: “Aj divé 
zvieratá túžia po tvojej pomoci, lebo potoky vyschli a oheň 
pohltil pastviny v pustatine.” Neexistuje žiadny iný rozumný 
záver, ktorý by bolo možné vyvodiť, s výnimkou toho, že proroctvo 
Joela vedie k úplnému kolapsu domu Božieho” 

To znamená, že spoločnosť Strážna veža je predurčená na 
zničenie! Konkrétne v blízkej budúcnosti dôjde k zastaveniu rozsiahlej 
tlačovej operácie spoločnosti Betel. Jej bankové podiely sa jednoducho 
odparia. Fungovanie spoločnosti Strážna Veža ako pozemského kanála 
vôd pravdy sa zredukuje na pramienok. Duchovné jedlo, akonáhle 
bude také bohaté, bude ako šťavnaté figy, ktoré uschli a zmrštili 
sa! Mnohé tlačiarenské zariadenia, ktoré v súčasnosti používa Strážna 
Veža, sa stanú ako sklady, ktoré boli zanechané pusté! Tisíce 
kráľovských sál na celom svete sa budú podobať stodolám, ktoré boli 
zničené kvôli zneužitiu! 

Svedkovia Jehovovi – ako domáci dobytok, ktorý je závislý od svojho 
ľudského vlastníka ako východiskovej suroviny – stratia duchovnú 
pastvu a budú sa túlať po omamných a zmätených neočakávaných 
udalostiach! Kristove húfy oviec budú znášať najväčší trest za 
nedostatok vedomia spoločnosti o životne dôležitých proroctvách, 
ktoré predpovedajú samotnú katastrofu, ktorá čoskoro spôsobí úplné 
zničenie toho, čo je známe ako Jehovova viditeľná organizácia. 

Rozpad inštitúcie Strážnej veže bude znamenať koniec poľnej služby 
svedkov Jehovových v jej súčasnej a známej podobe. Je to preto, že 
kázeňská práca svedkov Jehovových je úplne závislá od neustáleho 
smerovania a pravidelných publikácií spoločnosti Strážna 
Veža. Betelov zánik bude mať nevyhnutný knock-on efekt, ktorý 
spôsobí náhle zastavenie celosvetovej práce. Je tragické, že mnohé 



domácnosti, ktoré boli v tom čase závislé od študijných pomôcok a 
nepretržitých návštev svedkov Jehovových, ako aj tých nespočetných 
miliónov, ktoré ešte neboli kontaktované, budú stratené – ako 
proroctvo hovorí: „úrodné pole zahynulo.“ 

Slnko mesiac stemneli hviezdy stratili jas 

V prorockých Písmach sa nachádza množstvo apokalyptických 
symbolizmov označujúcich desivý nebeský a pozemský jav. Joel nie je 
výnimkou. Na troch rôznych miestach prorok Joel predpovedal 
úctyhodný a ohromujúci nebeský jav v súvislosti s dňom útoku 
kobyliek proroka Joela. V sprievode pohlcujúcej armády prorok 
predpovedá, že nebesia budú otriasané. Joel 2:10 hovorí: “Krajina 
sa pred nimi chveje, nebesia sa otriasajú. Slnko a mesiac 
stemneli a hviezdy stratili jas.” Joel 2: 30-31 tiež znie: “Dám 
znamenia v nebi i na zemi: krv a oheň a stĺpy dymu. Slnko 
sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde Jehovov 
veľký deň, ktorý naháňa strach.” Joel 3: 15-16 podobne 
hovorí: “Slnko a mesiac stemnejú a hviezdy stratia 
jas. Jehova zareve zo Sionu, zakričí z Jeruzalema a zatrasú 
sa nebesia i zem. Ale pre svoj ľud bude Jehova 
útočiskom, pre ľud Izraela bude pevnosťou.” 

Skutočnosť, že Joelove pasáže používajú podobnú apokalyptickú 
frazeológiu, akú použil Ježiš pri vysvetľovaní znamienka záveru, 
naznačuje, že Joelovo proroctvo sa naplní počas Kristovej parúzie a 
bude charakterizované obdobím bezprecedentnej vojny; bezpochyby 
išlo o desivé použitie človekom vyrobeného termonukleárneho ohňa – 
ktorý vytvoril obávané „stĺpce dymu“ známe ako oblaky húb. Niet 
pochýb o tom, že aj obmedzené použitie takýchto hororických zbraní 



by poslalo ničivé rázové vlny, ktoré sa tiahnu po celom svete – 
otriasajúc civilizáciou až k jej samotnému základu – alebo ako sa 
hovorí v proroctve – “Nebo a zem sa určite pohnú.” 

Nebeské svietidlá, ktoré sa náhle ocitnú v zatmení, symbolizujú, že 
súčasné, pravdepodobne trvalé, politické vlády a súvisiace inštitúcie 
zažijú katastrofický otras a kolaps; prestali stáť ako majáky svetla, 
nádeje a bezpečnosti pre ľudstvo. Havária súčasného systému bude 
takého rozsahu, že vyprovokuje reakciu na Zemi, 
akoby skutočné svetelné zdroje na oblohe zhasli. Moderná civilizácia 
sa dostane na pokraj strašidelného nového temného veku. Deň útoku 
kobyliek zjavne súvisí s rozpadom a zvrhnutím súčasného 
usporiadania národov, čo spôsobí, že existujúci demokratický systém 
ustúpi globálnej, absolutistickej, totalitnej a vojenskej diktatúre. Tento 
vývoj sprevádza korunováciu Krista ako kráľa a slúži ako prostriedok, 
ktorým bude svet priamo konfrontovaný s otázkou univerzálnej 
suverenity Jehovu Boha. 

Na zistenie skutočného výkladu toho, čo označujú 
Jehovove „vojenské sily“, je užitočné si všimnúť paralely v 13. 
kapitole Izaiáša. V porovnaní s tým Joel 2: 6 opisuje vplyv Jehovovej 
vojenskej sily na svet a hovorí: “Národy sa pred nimi 
trasú, všetky tváre blednú.” Izaiáš 13: 7-8 znie 
podobne: “Všetky ruky bezmocne klesnú a srdce každého sa 
roztopí strachom. Ľudí sa zmocnila panika, zvíjajú sa v 
kŕčoch a mukách ako žena pri pôrode. Vydesene pozerajú 
jeden na druhého a tváre majú skrivené od bolesti.” Obidve 
proroctvá používajú pri popise udalosti presne tú istú frázu “ako skaza 
od Všemohúceho príde!” Zatiaľ čo Strážna Veža tvrdí, že skaza 
predpovedaná v Joelovi je výsledkom služby Jehovových svedkov, je 



zrejmé, že skazonostný prostriedok zobrazený v Izaiášovi je niečo 
úplne iné! 

Izaiáš 13: 3-5 zaznamenáva Jehovovo vyhlásenie vojny a 
hovorí: “Vydal som rozkaz tým, ktorých som si 
vybral. Povolal som svojich bojovníkov, aby boli nástrojom 
môjho hnevu, tých rozjasaných a nadutých 
pýchou. Počúvajte! Hluk zástupu na vrchoch, ako hučanie 
množstva ľudí! Počúvajte! Burácanie 
kráľovstiev, zhromaždených národov! To Jehova vojsk 
zvoláva vojsko do boja. Z ďalekej krajiny, spoza 
obzoru, prichádza Jehova s nástrojmi svojho hnevu, aby 
zničil celú zem.” 

Je zaujímavé, že Božie prorocké slovo označuje ako kobylky aj armády 
oboch jeho starodávnych cisárskych agentov. Napríklad Jeremiáš 
46:23 hovorí o Chaldejcoch: “Je ich viac ako kobyliek, nikto ich 
nedokáže spočítať.” Podobne Nahum hovorí o 
Asýrčanoch: „Urobte z nich ťažký počet ako druh kobyliek; 
urobte si ťažkých v počte ako svätojánsky …“Tvoji strážcovia 
sú ako kobylky a tvoji velitelia ako roj kobyliek.” Je teda 
zrejmé, že kobylky Joela predstavujú moderné cisárske sily, ktoré 
Jehova zamýšľa použiť, aby zničil súčasný systém vecí vo forme 
národnych štátov a postavil sa pred súd s jeho ľudom a svetom. 

Ďaleko od vás odoženiem Severana 

Ďalším zaujímavým prepojením medzi proroctvami je skutočnosť, že 
Joel 2:20 hovorí o Jehovovej vojenskej sile ako o „severanovi“. 
Tento verš znie: “Ďaleko od vás odoženiem 



severana, rozptýlim ho do vyprahnutej a pustej 
krajiny, jeho predný voj zaženiem k východnému moru a 
zadný voj k západnému moru. Bude sa z neho šíriť 
zápach, bude z neho vystupovať smrad, lebo vykonám 
mocné skutky.‘” Je pozoruhodné, že Jehova privádza severana k 
letu kvôli jeho intenzívnej láske k svojmu ľudu. Preto sme čítali v 18. 
verši: “Vtedy bude Jehova horlivo chrániť svoju krajinu a 
prejaví svojmu ľudu súcit.” Čo alebo kto je „severan“? 

Študenti proroctva pravdepodobne uznávajú, že každý jeden z 
hlavných Božích prorokov – menovite Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a 
Daniel – sa zmienil o pomstiteľnom cisárskom tyranovi zo 
symbolického severu. Spoločnou niťou prepletenou cez celé proroctvo 
je to, že Boží poverený tyran na zničenie sveta je znázornený ako 
vychádzajúci zo severu. Napríklad Nebuchodonozor bol opakovane 
označovaný ako prichádzajúci zo severu. Podobne sa hovorí, že 
prorocký Gog a Magogu „vychádza z najvzdialenejších častí 
severu“. A samozrejme, je tu kráľ severu. Rovnako ako starobylé 
národy Asýrie a Babylonu boli trestajúcimi agentami v rukách 
Všemohúceho, keď prichádzali od doslovného severu na Izrael a 
okolité národy, existuje aj moderný deň severana, ktorý Jehova ešte 
len rozpútala na nedbanlivý svet. 

Podľa biblického princípu, že dvaja alebo traja svedkovia ustanovujú 
každú právnu záležitosť, všetci starí Boží proroci predpovedali presne 
ten istý vývoj, aký má nastať vo finále; konkrétne, že Jehovova 
organizácia bude zničená koalíciou národov, o ktorej sa hovorí, že 
vychádza zo severu. Joel je v harmónii s ostatnými prorokmi, keď 
predpovedá, že jedinečný útok zo symbolického severu zničí Božie 
sväté miesto. V prípade akýchkoľvek pochybností Joel 3:17 potvrdzuje, 
že je to Jehova organizácia, ktorá je obeťou útoku kobyliek, a nie 



naopak. Znie: “A spoznáte, že ja som Jehova, váš Boh, ktorý 
býva na Sione, svojom svätom vrchu. Jeruzalem sa stane 
svätým miestom a cudzinci doň už nevkročia.” 

Rovnako ako Pán Ježiš prorokoval, že politická ohavná vec by 
pošliapala na Božie sväté miesto na určený čas, je zrejmé, že vojenské 
sily severana sú „cudzinci“, ktorí porušujú posvätenie Božieho 
duchovného chrámu. Hmyzový roj symbolizuje agentov poslednej ríše, 
ôsmeho kráľa Zjavenia, a bude slúžiť ako prostriedok Jehovu Boha, 
aby rozbil národy a disciplinoval jeho ľud. To, že hordy kobyliek 
symbolizujú národy, ktoré ešte drancujú Božie vlastníctvo, je 
evidentné v Joelovi. Napríklad, Joel 2:17 uvádza: “Nech kňazi, 
Jehovovi služobníci, plačú medzi predsieňou a oltárom a 
hovoria: “Jehova, zľutuj sa nad svojím ľudom. Nedovoľ, 
aby sa tvojím dedičstvom pohŕdalo a aby nad ním panovali 
národy. Prečo by sa malo medzi národmi hovoriť: „Kde je 
ich Boh?“‘ 

Izraeliti boli často prenasledovaní, napadnutí a dokonca okupovaní 
okolitými národmi, keď sa vzdali čistého uctievania. Boh dovolil 
Filištíncom, Moabitom, Edumejom a ďalším, aby trápili Izrael, aby ich 
priviedol späť k ich zmyslom. Je to spoločná téma, ktorá prechádza 
hebrejským písmom. A šesť cisárskych predchodcov modernej anglo-
americkej aliancie, konkrétne Egypt, Asýria, Babylon, Perzia, Grécko a 
Rím, postupne vládli nad Izraelom a Júdom. Hebrejské proroctvá a 
zjavenia naznačujú, že kresťanský „Izrael Boží“ je tiež predurčený k 
tomu, aby mal rovnaký osud pred tým, ako bude oslávený. Ako však 
môžu moderné národy vládnuť nad Jehovovým ľudom počas konca? 

Ako je dobre známe, v období vojny a nepokojov prenasledovali 
Jehovových svedkov dokonca aj demokratické národy, ktoré si myslia, 



že si cenia slobodu. Nie je potrebné prepočítavať zdokumentovaný boj 
Strážnej Veže, aby sa tu legálne ustanovili dobré správy. Stačí povedať, 
že ústavné záruky obsiahnuté v právnych systémoch západných krajín 
slúžili ako ochrana svedkom Jehovovým. Aj Pavol sa odvolal na cisára. 
Otázkou však zostáva: Čo by sa stalo so slobodou náboženského 
vyznania, so slobodou prejavu, so slobodou tlače a so zákonnými 
odškodneniami a s inými váženými slobodami, ak by sa súčasný anglo-
americký svetový poriadok mal zrazu prevrátiť – čo potom? 

Nikto z Jehovových svedkov sa nesmie vysmievať, že Amerika je 
predurčená na zvrhnutie a byť nahradenou tyranskou svetovou vládou. 
Je predurčené, aby sa to stalo podľa samotného slova Jehovovho. 
Proroctvo Joela predpovedá, že relatívne mierumilovný a bezpečný 
svet, v ktorom dnes žijeme, bude jednoducho hltaný 
hrôzostrašnou „vojenskou silou“ Jehovu a jej slobodami – 
zakotvenými v uznávaných dokumentoch, ako je Listina práv a ústava 
Spojených štátov amerických. — skončí v ohni a zanikne v 
dyme! Samotné inštitúcie, ktoré v súčasnosti slúžia ako základy 
modernej civilizácie, budú zničené. Bohužiaľ, Joel 2: 3 uvádza: “Pred 
ním hltá oheň a po ňom stravuje plameň. Krajina pred ním 
je ako záhrada Eden, po ňom zostáva holá pustatina. Nič 
pred ním neunikne.” 

Aký význam má skutočnosť, že útočiace armády vkročili do mesta, 
prenikli cez každú stenu a vstupovali do každého obydlia ako zlodeji 
cez otvorené okná? Musí vyjadrovať celkový policajný stav a 
podmienky stanného práva; v prípade, že sa do súkromných obydlí 
môže elektronicky špehovať alebo fyzicky vstúpiť a majetok môže byť 
zhabaný legálne, bez akejkoľvek ochrany alebo právnej ochrany pre 
obyvateľov! Môže tiež dobre symbolizovať, ako majú byť vyplienení 
obyvatelia Zeme, dokonca aj bohatí, ktorí si môžu predstaviť, že ich 



bohatstvo je bezpečné, akoby za ochrannou stenou. Bankové účty, 
štátne dlhopisy, akcie, anuity a dôchodkové fondy, ako aj papierové 
meny národov, môžu byť znehodnocované až do bezcennosti 
prostredníctvom hyperinflácie alebo konfiškované inými formami 
sofistikovanej finančnej šikany, ktorú môže zničiť armáda lúpežníkov 
národa! Koniec koncov, svetový obchod s bohatstvom – vrátane 
veľkého, zlatého vajcia v hniezde Strážnej Veže – je do veľkej miery len 
toľko číslic na elektronickej knihe. Aké bezpečné to je? 

O môj ľud hádzali lós 

Nakoniec sa Jehovovi svedkovia prebudia z ilúzie, že Babylon Veľký už 
upadol, ako aj z naivnej predstavy, že mnoho proroctiev, ktoré 
požadujú prenasledovanie Božieho ľudu a jeho zajatie k väčšiemu 
Babylonu, bolo naplnené, keď JF Rutherford a sedem ďalších 
Bethelitov boli uväznení vo väznici v Atlante osem mesiacov. Pravda, 
ktorá bude nevyhnutne konfrontovať Svedkov Jehovových, spočíva v 
tom, že Organizácia je predurčená ísť v blízkej budúcnosti do 
babylonského zajatia. Je to tak preto, že náboženský systém známy 
ako Babylon Veľký najprv prežije skončenie súčasného hospodárskeho 
a politického systému. A namiesto toho, aby bol na počiatku súženia 
zničený ôsmym kráľom, namiesto toho, ako to Strážna Veža 
neopodstatnene zdôrazňovala, svedkovia Jehovovi sa ocitnú pod pätou 
topánky tyranského posledného kráľa a jeho smilnej náboženskej 
skupiny počas počiatočnej fázy dňa Jehovu Boha! Pokiaľ ide o Boží 
ľud, toto písmo sa musí ešte naplniť: “O môj ľud hádzali 
lós, chlapca vymieňali za prostitútku a dievča predávali za 
víno, aby sa napili.” – Joel 3:3. 



Ak to tak nie je, nechajte veštcov Strážnej Veže koherentne 
interpretovať význam Joela 3: 1-2, ktorý znie: “V tých dňoch a v 
tom čase, keď privediem späť zajatcov z Júdu a 
Jeruzalema, zhromaždím všetky národy a privediem ich do 
údolia Jehošafat. Tam sa s nimi budem súdiť pre moje 
dedičstvo, pre môj ľud Izrael, lebo ho rozptýlili medzi 
národy a rozdelili si medzi sebou moju krajinu.” Podľa 
banálnej interpretácie Joela je Strážna Veža predmetom devastácie. 
Záverečná kapitola proroctva však zobrazuje Jehovu Boha, ktorý 
zhromaždil zajatých svojich ľudí ako bezprostrednú predohru k 
Armagedonu. Je zrejmé, že zajatectvo je spôsobené katastrofou 
opísanou v proroctve. Je teda zrejmé, že konečné zhromaždenie tých, 
ktorí nakoniec dostanú spasenie, sa uskutoční počas dňa Jehovu Boha! 

Prenasledovanie a mučeníctvo Kristových nasledovníkov potom zaručí 
odpoveď Jehovu. Podobne ako v prípade Asýrie a Babylonu, aj keď 
Jehova oprávnil tieto impériá potrestať Izrael a Júdu, nakoniec boli 
povolaní k zodpovednosti za to, že sa radovali z ničenia a zlého 
zaobchádzania s Božím dedičstvom. Božie vzťahy s národmi vytvárajú 
vzorec pre budúci súd. Zatiaľ čo Spoločnosť Strážna Veža a Svedkovia 
Jehovovi priniesli pohanu na Božie meno a čoskoro budú musieť 
zaplatiť cenu, národy, ktoré vykonajú Božie rozsudky, tiež budú 
postavené, aby predložili účet pred Všemohúcim. 

Joel 3: 4-6 ďalej hovorí: “Čo máte proti mne, Týros, Sidón a 
všetky filištínske kraje? Odplácate sa mi za niečo? Ak sa mi 
chcete odplatiť, vašu odplatu veľmi rýchlo obrátim proti 
vám. Pretože ste vzali moje striebro a zlato, moje 
najdrahšie poklady ste odniesli do svojich chrámov a ľud 
Júdu a Jeruzalema ste predávali Grékom, aby ste ich 
odvliekli ďaleko z ich územia.” Obdobie prevratov a spustošenie 



svätého miesta Hospodina bude slúžiť ako prostriedok, ktorým 
Kristovi anjeli dosiahnu úrodu – preosievanie bezbožných a zlých 
spomedzi tých, ktorí majú prijať spasenie. Ale aj keď Jehova tresce, 
Jehova tiež buduje! Jehova môže zlomiť kosť, ale tiež ju zviaže. Jehova 
je ničiteľ, ale aj Spasiteľ! 

Zničenie Božej pozemskej organizácie pripraví cestu pre Boha, aby 
vylial svoje požehnanie na pokorný zvyšok preživších. Joel 2:32 
potvrdzuje, že „utečencom“ bude dané spasenie: “A každý, kto 
vzýva Jehovovo meno, bude zachránený. Na vrchu Sion 
a v Jeruzaleme budú tí, ktorí uniknú, tak ako povedal 
Jehova, tí, ktorí prežijú – ktorých Jehova povoláva.” Hoci 
Joelovo proroctvo je zdanlivo nasmerované proti Izraelu, proroctvo sa 
v minulosti nenaplnilo. Vyplýva to zo skutočnosti, že v minulosti bolo 
mesto Jeruzalem zničené. Jeruzalem a jeho Sion neboli pre tých, čo 
prežili, útočiskom – práve naopak. Je teda zrejmé, že Hora Sion a 
Jeruzalem sa vzťahujú na nebeskú Horu Sion a Nový Jeruzalem – to 
znamená na Božie kráľovstvo. 

Po očistení veriaci budú posvätení svätým duchom, ktorý nebol takto 
daný od pôvodného vyliatia ducha v deň Turíc. Druhá kapitola Joela 
predpovedá, že pomazaní (synovia a dcéry) aj nepomazaní (sluhovia a 
služobníci) dostanú plnú mieru Božieho svätého ducha, aby dokončili 
záverečnú fázu Božieho diela v období zničenia Strážnej Veže vo 
veľkom utrpení! Joel 2: 28-29 predpovedá: “Potom vylejem 
svojho ducha na ľudí každého druhu. Vaši synovia a vaše 
dcéry budú prorokovať, vaši starci budú mať sny a vaši 
mladí muži budú mať videnia. Aj na svojich otrokov a 
otrokyne vylejem v tých dňoch svojho ducha.” Na rozdiel od 
toho dňa Turíc, keď splodil svätý duch prvých synov kráľovstva, 



vyliatie svätého ducha na synov a dcéry v deň Hospodina ich 
nepomaže. Je to preto, že už boli pomazaní. 

Konečné naplnenie proroctva súvisí s úplným prijatím Kristovho tela 
do kráľovstva, takže v tom čase, počas najtemnejšej doby sveta, budú 
vyvolení svietiť rovnako jasne ako slnko v Kráľovstve svojho 
nebeského Otca. Táto udalosť bude znamením dlho očakávaného 
odhalenia Božích synov. Prorokovanie inšpirované týmto vyliatím 
ducha nebude bezpochyby súvisieť s ohlasovaním autentického 
založenia kráľovstva – nie spôsobom, ktorý v súčasnosti svedčia 
Jehovovi svedkovia, ale s duchom a mocou. „Vízie, ktoré uvidia“, 
budú vôbec prvým a presným pochopením prorockých vízií 
zaznamenaných v Biblii! 

Ale namiesto toho, aby národom dali nádej na spasenie, potom praví 
svedkovia Jehovovi zatrúbia „vojnový výkrik“ – namiesto 
povzbudzovania mužov na svete, aby premenili svoje meče na pluhy, 
prikazuje Boh svojim svedkom, aby vyhlásili vojnu národom: “Toto 
hlásajte medzi národmi: ‚Pripravte sa na vojnu! Zburcujte 
udatných mužov! Nech všetci vojaci vyrazia vpred! Nech 
zaútočia! Prekujte pluhy na meče a vinárske nože na 
kopije. A slabý nech povie: „Som silný.“ Príďte si navzájom 
na pomoc, všetky okolité národy, zhromaždite sa!‘“ Jehova, 
priveď na to miesto svojich bojovníkov. „Nech sa národy 
zburcujú a prídu do údolia Jehošafat, lebo sa tam posadím 
a budem súdiť všetky okolité národy.” . Joel 3:9-12. Viac 
článkov o Joelovi 

https://e-watchman.com/?s=joel
https://e-watchman.com/?s=joel


19-Jeremiáš 



“V srdci mám ostrú bolesť, divo mi búši. Nemôžem 

mlčať, lebo počujem zvuk rohu, vojnový poplach. Skazu za 

skazou oznamujú, celá krajina je spustošená.” – Jeremiáš 

4:19, 20. 

Z krajiny na severe sa vynára veľká skaza a samotný Jehova ju uviedol 
do pohybu. Bezohľadná armáda Babylonu je ako ďalšia prudká búrka; 
hrozný ‘prízrak’, ktorý rozdrví všetko, čo mu stojí v ceste. Zatrúbte 
roh! Volajte na poplach! Skryjte sa! – “Toto hovorí Jehova: „Zo 
severnej krajiny prichádza ľud, veľký národ povstáva z 
najodľahlejších končín zeme. Berú luk a oštep, sú krutí a 
nemilosrdní. Ich hlas bude burácať ako more a budú cválať 
na koňoch. Pritiahnu do boja proti tebe, dcéra Sionu, 
zoradení ako jeden muž.“ – Jeremiáš 6:22, 23. 

Dovolí Jehova pohanským horám z krajiny na severe 
zničiť jeho mesto? Proroci a kňazi boli presvedčení, že ich takáto 
katastrofa nezasiahne. Preto, lebo sa samotný chrám Hospodinov 
nachádzal v Jeruzaleme a samotný Jeruzalem bol Božím mestom. 
Pravdepodobne sa Judejci cítili bezpečne v vedomí, že Jehovov anjel 
predtým zničil mocnú asýrsku armádu Sennacheriba, keď počas vlády 
Ezechiáša ohrozoval Jeruzalem. Určite by aj tentokrát zasiahol Boh? 

Konkurencia prorokov, ktorí prispeli k ich stratenej dôvere, vydávala 
protichodné správy. Jeremiáš na jednej strane varoval, že katastrofou 
je presne to, čo nariadil Jehova, a Boh dokonca poveril 
Nabuchodonozora ako svojho sluhu, aby vykonával túto prácu. Iní 
proroci, ktorých nazval Jehova „prorokmi Jeruzalema“, písali s tým, čo 
Boh označil ako „falošné pero“. Uisťovali ľud, že všetko je v 



poriadku s Hospodinom, že existuje mier. Podľa nich Jehova zlomil 
babylonské jarmo z Júdu. Preto Jehova neodporučil Judejcom, aby 
nedôverovali zjavnej trvalosti chrámu ani výpovedi falošných 
prorokov. Jeremiáš 7: 4 znie: “Nespoliehajte sa na klamlivé 
slová a nehovorte: ‚Toto je Jehovov chrám, Jehovov chrám, 
Jehovov chrám!‘” Jeremiáš bol samozrejme potvrdený ako pravý 
prorok. Jeruzalem a jeho chrám padli s veľkým krachom! 

Existuje mnoho dôvodov veriť, že proroctvo Jeremiášovo vytvára 
prorocký vzorec pre budúci súd Božieho domu – súd, ktorý sa 
dosiahne veľkým globálnym krachom! Strážna Veža však nesprávne 
interpretuje knihu Jeremiáša, pričom ju vypovedá na Kresťanstvo. V 
komentári k Jeremiášovi 7: 4, 15. septembra 1982, Strážna 
Veža uvádza: „Tento Babylon Veľký nie je nikto iný ako 
svetová ríša falošného náboženstva, ktorého hlavnou 
súčasťou sú kostoly Kresťanstva. Kresťanstvo, ktoré 
vyhlasuje, že je v zmluvnom vzťahu s Bohom, je novodobým 
odpadlíckym Jeruzalemom.” Kresťanstvo je údajne ‘súčasný 
odpadlíckym Jeruzalemom’ z dôvodu skutočnosti, že Strážna Veža 
tvrdí, že kresťanstvo „iba tvrdí, že je v zmluvnom vzťahu s Bohom“. Ale 
ak by úprimne uvažovali o tejto veci, tvrdili Židia v Jeremiášovom 
dni, že sú v zmluvnom vzťahu s Bohom? Nie, Jehova Boh považoval 
Izraelitov a Judejcov za zodpovedných, a to nielen preto, že by mohli 
predpokladať, že sú v zmluve, ale preto, lebo boli skutočne v 
záväznej zmluve s Bohom. 

V Jeremiášovi 11:10 Jehova veľmi jednoducho uvádza: “Izraelský a 
judský ľud porušil moju zmluvu, ktorú som uzavrel s ich 
predkami.” A samotná skutočnosť, že Hospodin inšpiroval 
Jeremiáša, aby napísal novú zmluvu, naznačuje, že stará zmluva bola 
dovtedy základom pre Božie rokovania s národmi Judska a 



Izraela. Okrem toho, že židia boli zmluvne dohodnutí s Jehovom, boli 
tiež úzko spojené s rozlišovacím menom Božím – Jehova. Preto 
Jeremiáš prosil Boha o milosrdenstvo na základe skutočnosti, že na 
nich bolo povolané Božie meno. Jeremiáš 14: 9 čiastočne hovorí: “Si 
predsa uprostred nás, Jehova, a nosíme tvoje 
meno. Neopúšťaj nás! 

Nielen ako národná skupina, ale aj Božie meno bolo povolané aj na 
jednotlivých Židov. Napríklad samotné meno Jeremiáša doslova 
znamená: ‘Jehovov vyvýšený’! Viac ako 100 vlastných hebrejských 
mien bolo odvodených od nejakej podoby Božieho mena. Dokonca aj 
meno Ježišovo, forma hebrejského mena, Jozue, doslova znamená, 
že Jehova je spasenie! Pretože Židia boli tiež opatrovníkmi Božieho 
chrámu, Jehova ich odsúdil za nerešpektovanie miesta, kde umiestnil 
svoje posvätné meno, a povedal: “A potom prísť predo mňa do 
tohto domu, ktorý nesie moje meno, a povedať: ‚Sme 
v bezpečí,‘ hoci sa dopúšťate všetkých týchto odporných 
vecí? Stal sa tento dom, ktorý nesie moje meno, vo vašich 
očiach skrýšou lupičov? Ale ja vidím, čo robíte,“ vyhlasuje 
Jehova.” – Jeremiáš 7:10, 11. 

Ako všetci svedkovia Jehovovi vedia, kresťanstvo vyvinulo veľké úsilie 
na vymazanie mena Jehova z mysle ľudí, a dokonca aj v zriedkavých 
prípadoch, keď je niektorá forma YHWH uznávaná ako osobné meno 
Boha, je často nepravdivo tvrdené, že je to aj meno Kristovo. Ako teda 
možno spojiť modernú paralelu ľudí a domu s menom Jehova s 
tisícami siekt, ktoré tvoria krstiteľstvo? Rovnako ako v staroveku bol 
iba jeden chrám, v ktorom dal Jehova svoje meno, aj teraz sa s menom 
Jehova spája iba jeden „dom“. Je to organizácia svedkov Jehovových 
a Strážna Veža. Napríklad každé číslo časopisu Strážna Veža má na 
svojej obálke samé meno Boha – „Oznamovanie Jehovovho 



kráľovstva“. Niektoré zariadenia Betelu dokonca obsahujú nápisy s 
menom Jehova. Betel je moderný „dom, v ktorom bolo povolané 
moje meno.“ A samozrejme, meno Jehovovo sa doslova vzťahuje na 
svedkov Jehovových! 

Nielen to, ale aj pomazaní kresťania majú záväznú zmluvu s Bohom 
Jehovom, tak ako boli Židia – vzniká z nich moderný duchovný dom 
Boha ‘na ktorý bolo povolané moje meno’. Je to tak preto, že 
Zjavenie zobrazuje 144 000 synov Božích tak, že majú na svojich 
čelách napísané meno Ježišovo aj meno Jehovu Boha! A pretože od 
čias Charlesa Taze Russella podlieha Kristova pomazaná kongregácia 
aj autorite biblickej a tractovej korporácii Strážna Veža, táto inštitúcia 
sa tiež musí postaviť do súladu s cieľom konečnej inšpekcie. 

Okrem toho Jeremiáš kontrastoval medzi Židmi, ktorí vzývali osobné 
meno Božie, a ľuďmi národov, ktoré neuctievali meno Hospodinovo. V 
Jeremiášovi 10:25 prorok prosil Jehovu, aby: “Vylial svoj hnev na 
národy, ktoré si ťa nevšímajú, a na rody, ktoré nevzývajú 
tvoje meno.” Existuje očividná podobnosť, v ktorej svedkovia 
Jehovovi nie sú iba doslova poznaní podľa Božieho mena, ale tiež 
volajú na meno Hospodinovo, a to ako verejne i súkromne na rozdiel 
od rôznych iných náboženských skupín a osôb, ktoré nepoužívajú 
Božie meno osobne v uctievaní a v modlitbe. Ježiš citoval priamo od 
Jeremiášovej siedmej kapitoly, keď vyhodil pastierov z domu svojho 
otca – obviňoval ich z toho, že ho urobil v „jaskyňou lupičov“. 
Strážna Veža dôvtipne uznáva, že Ježiš ustanovil vzor pre budúce 
očistenie Jehovovho duchovného chrámu počas fázy posudzovania. 
Ale v komentári Ježišovej činnosti očistenia chrámu, z 15. júna 1987 
časopis Strážna Veža uvádza: 



„Zrazu, Jehova, ako ‘pravý Pán’, prišiel do svojho 
duchovného chrámu. Kedy? Vzor bol stanovený v prvom 
storočí naplnením. Tam prišiel Ježiš a vyčistil chrám tri a 
pol roka potom, čo bol pomazaný za kráľa v Jeruzaleme. 
Na základe tohto vzoru, keďže Ježiš bol na jeseň roku 1914 
ustanovený ako Kráľ, sa zdá byť rozumné, že o tri a pol 
roka neskôr by sa malo očakávať, že bude sprevádzať 
‘pravého Pána’ Jehovu Boha do duchovného chrámu.“ 

Zatiaľ čo na jednej strane Strážna Veža učí, že Ježiš očistil duchovný 
chrám v minulosti v rokoch 1918-1919, na druhej strane na 
Kresťanstvo sa vzťahuje samotné proroctvo v Jeremiášovi, ktoré 
vzniesol Pán Ježiš Kristus, keď vyhodil peniaze z chrámu svojho 
Otca. Výklady Strážnej Veže sú zjavne samoobslužné. Podobne ako 
proroci Jeruzalema v deň Jeremiáša, ako by boli prorocké komentáre 
napísané Strážnou Vežou za posledné desaťročia napísané „falošným 
perom“ a nie sú spoľahlivými ukazovateľmi budúcich Jehovových 
aktivít a ako výsledok ich Je nepravdivé, že svedkovia Jehovovi boli 
uvedení do omylu vo viere, že rozsudok prebehol už v minulosti v roku 
1918 a že Organizácia má teraz Boží nezvratný súhlas a nikdy ho 
nestratí! Napríklad Strážna Veža z 15. marca 1951 uviedla: 

„Patríme do Božej teokratickej Organizácie pod jeho 
kráľovstvom. Jeho viditeľná Organizácia nezomrie, ale je 
rovnako stabilná a trvalá ako jeho Kráľovstvo. Preto nech 
prídu akékoľvek pozoruhodné a násilné zmeny, ktoré sa 
môžu prejaviť na fyzickom vzhľade Zeme na konci 
Satanovho sveta, nebudeme sa báť.” 

Vyučovaním, že „jeho viditeľná Organizácia nepominie, ale je 
rovnako stabilná a trvalá ako jeho kráľovstvo,“ boli 



svedkovia Jehovovi jasne zvedení, aby dôverovali „klamlivým 
slovám“ – podľa toho, ako to boli už pod inšpiráciou napísané 
tie fatálne slová: „Chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, 
chrám Hospodinov sú oni!“ Niet pochýb o tom, že doktrína o 
parúzii z roku 1914, ktorá je ústredným prvkom nároku na autoritu 
Strážnej Veže, je napísaná nesprávnym, falošným perom – je ľstivo 
vypracovaná v záludnosti! 

A pretože Strážna Veža hovorí prorocky v mene Jehovom, nasledujúce 
slová Jeremiáša sa najprimeranejšie vzťahujú na samotnú inštitúciu, 
ktorá sa môže pochváliť tým, že je „Božou teokratickou 
organizáciou“: “A Jehova mi odpovedal: „Proroci 
prorokujú v mojom mene klamstvá. Neposlal som ich, nič 
som im neprikázal ani som k nim nehovoril.  Prorokujú 
vám falošné videnie, bezcennú veštbu a podvod 
vychádzajúci z ich srdca. Preto toto hovorí Jehova o 
prorokoch, ktorí prorokujú v mojom mene, hoci som ich 
neposlal, a ktorí hovoria, že túto krajinu nezasiahne meč 
ani hlad: ‚Mečom a hladom zahynú títo proroci.” – Jeremiáš 
14:14, 15. 

Duchovné Kresťanstvo určite nemožno obviňovať z falošného 
prorokovania v mene Jehovom, pravda? Nie, to nie je rozumné. Dnes 
existuje iba jedna Organizácia a jeden národ, ktorý by mohol byť 
zodpovedný za falošné rozprávanie v mene Jehovom – Jehovovi 
svedkovia! Je pozoruhodné, že Jeremiášovo proroctvo je v harmónii 
s apoštolským zjavením, že súd sa začína najprv s domom Božím. 
Jehova povedal svojmu prorokovi, aby medzi národy odovzdal 
symbolickú pohár súdu a povedal im: “Lebo ak najprv privádzam 
nešťastie na mesto, ktoré nesie moje meno, prečo by som 
mal vás nechať bez trestu?“‘ ‚Neujdete trestu, lebo posielam 



meč na všetkých obyvateľov zeme,‘ vyhlasuje Jehova 
vojsk.” – Jeremiáš 25:29. 

Nič zlé sa vám nestane 

Je vážne hovoriť v mene Jehovu Boha! Sám Jeremiáš sa pôvodne 
snažil a prosil, aby nehovoril o Jehovových rozsudkoch – skromne 
protestoval, že je iba obyčajným chlapcom. Na rozdiel od Jeremiáša sa 
však zdá, že vymenovaní pastieri Božieho národa nemali podobné 
vynútenie motivované strachom z Boha. A Jehova vzal na vedomie, že 
vo falošnom mene vyvolávajú jeho meno a hovoria v Jeremiášovi 
27:15: “Neposlal som ich,‘ vyhlasuje Jehova’. V mojom mene 
prorokujú klamstvá.” 

Aj keď ich pastieri ich presvedčili, že na nich nepríde žiadna pohroma, 
Božia udalosť pre Židov pod zavádzajúcim vplyvom preferovaných 
prorokov bola katastrofálna. Tí, ktorí neboli zničení počas 
babylonského obliehania, boli rozptýlení zo svojej vlasti. Preto 
Hospodin zvolal beda nad nedbanlivými pastiermi svojich oviec v 
Jeremiášovi 23: 1, ktorý znie: „Beda pastierom, ktorí nechávajú 
hynúť ovce mojej pastvy a rozháňajú ich!“ vyhlasuje 
Jehova.” To bol prípad Jeremiášovho dňa, ale existuje však moderná 
paralela? Naozaj existuje! Jeremiáš 23:20 lokalizuje najvyššie 
naplnenie „v poslednej časti dní.“ To je to, keď „vy, ľudia (Boží 
ľud), to budete rozumieť.“ Zvážte ďalej 23. kapitolu Jeremiáša. 

Až do tohto bodu, keď sme podrobne preskúmali prorocké 
interpretácie spoločnosti, nie je prehnané hovoriť, že 
prakticky všetkoskutočnosť, že svedkovia Jehovovi boli učení o 
proroctve, je nepravdivá. Či už ide o „umelo vymyslené falošné 



príbehy“ o Ježišovej domnelej parézii v roku 1914; vymyslený príbeh o 
tom, ako Ježiš oslobodil Boží ľud od antitypického Babylonu v roku 
1919 a ako bol verný otrok pravdepodobne vymenovaný za všetky jeho 
pánove veci; nezmyselný názor, že ľudstvo začalo dostávať znamenie 
šelmy v roku 1945; nesprávne použitie desiatok proroctiev na 
kresťanstvo alebo niekoľko prorockých dátumov, ktoré stanovila 
spoločnosť, a ktoré všetky prišli a odišli – ako mnohí pri svojom 
bezprecedentnom prechode – sú prameňom všetkých týchto 
nepravdivostí, je nepochybné, že Bethel je falošne prorokujú v mene 
Hospodinovom. 

Preto treba správne vyvodiť záver, že ich prorocké posolstvo 
nepochádza od Boha. Jehova ich neposlal. 

Preto by sa na koho iného, s výnimkou vedenia Jehovovho ľudu, mali 
vzťahovať nasledujúce slová? – „Neposlal som prorokov, ale oni 
sami bežali. Nehovoril som s nimi, ale oni sami 
prorokovali. Keby však stáli v mojej intímnej skupine, 
prinútili by môj ľud, aby počul moje vlastné slová, a prinútili 
by ich, aby sa odvrátili od svojej zlej cesty a od zlého 
konania. “ (Jeremiáš 23: 21– 22) 

Nezáleží na tom, že Strážna Veža netvrdí, že je inšpirovaným 
prorokom v rovnakom zmysle, v akom boli inšpirovaní proroci Biblie. 
Na čom záleží, je to, že ľudia, ktorí slúžia ako pastieri Božieho stáda a 
ktorí kážu a učia v autorite mena Jehovu, to robia nepravdivo. Dôvod, 
pre ktorý sa budú Božie súdy chápať iba v „poslednej časti dní“, je, 
že falošní proroci oklamali Boží ľud o skutočnom význame Božích 
prorockých posolstiev. Iba vtedy, keď sú rozsudky vynesené proti 
falošným prorokom, budú proroctvá, ako je Jeremiášovo, zmysluplne 
zvážené. 



Rovnako ako sa Chananjah a niektorí ďalší nemenovaní proroci v 
knihe Jeremiáša vyzdvihovali, aby popierali Jehovovo posolstvo, aj 
dnes sa Strážna Veža, napriek ich hojnej chybe, vyhlásila za pravého 
Jeremiášovho posla Jehovu Boha! Je iróniou, že si spoločnosť 
nárokuje, že sa považuje za vyvýšený hlas takzvanej „triedy 
Jeremiáša“ pomazaných prorokov. Týmto sa však prinášajú na seba 
zodpovednosť pred Bohom, aby správne interpretovali a vysvetľovali 
proroctvo Jeremiášovo. Je to tak, ako povedal Boh: „oni sami 
bežali“ – snažiac sa prorokovať záhubu nad náboženstvami 
Kresťanstva, ale zároveň vyhlasovať, že spoločnosť  SV je nad tým 
všetkým. V dôsledku zrušenia Jeremiášových súdov Boží ľud nepočul 
jeho slovo, ako to Boh chcel, aby bolo vypočuté! 

Zoberme si rozsah veršov predchádzajúcich tým hore: „Nepočúvajte 
slová prorokov, ktorí vám prorokujú. Podvádzajú 
vás. Videnia, o ktorých hovoria, si vymysleli sami, nie sú z 
Jehovových úst. Znovu a znovu hovoria tým, čo mnou 
pohŕdajú: ‚Jehova povedal: „Budete mať pokoj.“‘ A 
všetkým, ktorí sa riadia svojím tvrdohlavým srdcom, 
hovoria: ‚Nič zlé sa vám nestane.‘ Veď kto stál v kruhu 
Jehovových dôverných priateľov, aby videl a počul jeho 
slovo? Kto venoval pozornosť jeho slovu a počúval 
ho? Strhne sa víchor Jehovovho hnevu, v divokých víroch 
sa znesie na hlavu zlých. Jehovov hnev neutíchne, kým 
nevykoná a nesplní zámery svojho srdca. V konečnej časti 
dní to jasne pochopíte.” – Jeremiáš 23:16-20. 

Skutočne, spomínaná litánia chýb svedčí proti Betelovým prorokom – 
že „vízia ich vlastného srdca je to, čo hovoria“, aby oslavovali 
Spoločnosť. „Znovu a znovu“ sa hovorí Jehovovým svedkom, že 
Organizácia je duchovným rajom – stotožňuje sa so samotným 



kráľovstvom Božím. V podstate to robí z odkazu Strážnej Veže iba 
variáciu témy, ktorú proroctvo predpovedá: „Držte sa Jehovovej 
organizácie a na vás nebudú prichádzať žiadne pohromy“ – 
to je napriek mnohým kameňom úrazu, ktoré trápia 
zhromaždenia! Svedkovia Jehovovi „sa stali márnými“ – 
odsudzujúc Kresťanstvo, keď ospravedlňovali rôzne zlé a oddávali sa 
svojim vlastným formám pokrytectva a vlastnej spravodlivosti – a to 
všetko za predpokladu, že súd Božieho domu je minulosťou! 

Ako príklad takého pokrytectva, ako už bolo uvedené v kapitole s 
názvom Zvláštni Spoločníci, spoločnosť nehanebným spôsobom 
odsúdila Kresťanstvo za spáchanie duchovného cudzoložstva 
podporou OSN; a napriek tomu sa desať rokov Strážna Veža aktívne 
zapájala ako mimovládna organizácia, ktorá zahŕňala verejnú 
propagáciu OSN. Podľa vlastného vyjadrenia spoločnosti, čo sa týka 
princípu spoločenskej zodpovednosti, je to, že všetci svedkovia 
Jehovovi sú vinní za duchovné cudzoložstvo, ako aj za 
zdieľanie distribúcie literatúry venovanej vyhláseniu Jehovovho 
kráľovstva, ktorá však bola prefíkane falšovaná propagandou OSN. 
Spoločnosť Strážna Veža nie je vinná iba z toho, že spáchala duchovné 
cudzoložstvá! 

Preto, ako je znázornené v proroctve Joela, 23. kapitola Jeremiáša 
predpovedá, že pastviny budú vyschnuté a pôda bude zahalená v 
smrtiacom šere: “Veď krajina je plná cudzoložníkov, je 
prekliata, a preto smúti, i pastviny v pustatine vyschli. Žijú 
iba pre zlo a zneužívajú svoju moc. „Prorok i kňaz sa 
znesvätili. Ich zlo som našiel aj vo svojom dome,“ vyhlasuje 
Jehova. „Preto ich cesta bude klzká a tmavá, pošmyknú sa 
a padnú. Keď príde rok účtovania, privediem na nich 
nešťastie,“ vyhlasuje Jehova.” – Jeremiáš 23:10-12.  



Vedenie organizácie by dnes viedlo Jehovových svedkov k 
presvedčeniu, že všetko zlo, čo existuje v zboroch, je výsledkom 
niekoľkých odlišných jednotlivcov, ktorí sú v rozpore so spoločnosťou. 
Jehova však vie lepšie. Preto Boh položil rétorickú otázku na 
Jeremiáša 23: 23-24: „Som Boh, len keď som blízko, a keď som 
ďaleko, už Bohom nie som?“ vyhlasuje Jehova. „Môže sa 
niekto skryť tak, že by som ho nevidel?“ vyhlasuje 
Jehova. „Či nenapĺňam nebesia i zem?“ vyhlasuje 
Jehova.” Podľa Božích súdov je to „v mojom vlastnom dome 
som našiel vaše zlo“. Ďalším spôsobom, ako vyjadriť vetu „môj 
vlastný dom“, je Betel – dom Boží. Jeremiáš 23: 15b naznačuje, 
že odpadnutie sa šíri zhora nadol – „Lebo od Jeruzalemských 
prorokov vyšlo odpadnutie do celej zeme.“ 

To je v súlade s historickými skutočnosťami. Je to Riadiaci Orgán 
Svedkov Jehovových, ktorí slúžili ako proroci – dokonca sa pýši tým, 
že sú modernou triedou Jeremiáša. Sú to oni, ktorí určujú 
prorockú interpretáciu a krútia Písmo, aby vyhovovalo ich programu. 
Sú to tí, ktorí sa vyhlásili za verných a diskrétnych. Sú to oni a ich 
právne oddelenie, ktorí vytvorili ničivé politiky zneužívania detí, ktoré 
viedli k trvalému zraneniu tisícov citlivých duší a ktoré odmietajú 
zaoberať sa právnym prípadom príslovečného „chlapca bez otca“ – 
sirotu! Je to Riadiaci Orgán, ktorý vedome zaviazal celú Organizáciu 
k tajnému politickému partnerstvu s Organizáciou Spojených národov 
a ktorý dodnes stále kupčí s OBSE. Vzhľadom na tieto nesporné fakty 
nie je možné dospieť k inému záveru, okrem toho, že Riadiaci Orgán a 
mnoho oddelení v rámci Strážnej Veže zasiali semienky odpadlíctva 
proti Jehovovi Bohu! 

Rovnako ako kresťanský prorok odhalil, že Kristovo zhromaždenie 
bude ohrozené človekom bezzákonia, ktorý by splodil odpadlíctvo 



ako bezprostredného predchodcu manifestácie Ježiša Krista, Jeremiáš 
5: 26- 28 chladne zobrazuje organizáciu Božieho ľudu, ako by boli 
‘nešťastné lietajúce stvorenia prenasledované zlými 
lapačmi vtákov’, ktorí číhajú v Kristovom zbore – “Lebo v 
mojom ľude sú podliaci. Prikrčení striehnu na korisť ako 
vtáčnici, nastražili smrtonosnú pascu a chytajú ľudí. Ako je 
klietka plná vtákov, tak sú ich domy plné podvodu. Preto sa 
stali mocnými a bohatými. Stučneli a ich pokožka sa 
napla, prekypujú zlom. Neujímajú sa súdneho sporu 
sirôt, starajú sa iba o vlastný úspech, nezastávajú sa práva 
chudobných.‘“ 

Jeremiášove spisy tiež harmonizujú s Ježišovým učením v inej veci. 
Rovnako ako Kristus dal veľa ilustrácií znázorňujúcich, ako dobrí aj zlí 
služobníci Boží existujú v tej istej organizácii až do konečného 
rozhodnutia – rôzne ich znázorňuje ako pšenicu a burinu, verných a 
pomalých otrokov, múdre a hlúpe panny atď. , 24. kapitola Jeremiáša 
používa podobný príklad – prirovnáva blahoslavených a prekliatych 
k obrým a zlým figám v košíku! Ako má Jehova v úmysle potrestať 
svojho nevedomého otroka a očistiť zlých mužov od ich stredu? Jehova 
odpovedá: “‚Toto hovorí Jehova vojsk: „Posielam na nich meč, 
hlad a mor a urobím ich podobnými zhnitým figám, ktoré 
sa už nedajú jesť.“‘ ‚Budem ich stíhať mečom, hladom 
a morom a urobím ich obrazom hrôzy pre všetky 
kráľovstvá zeme a budú terčom preklínania. Budú 
vzbudzovať úžas a budú na posmech a na hanbu všetkým 
národom, do ktorých ich rozoženiem, lebo ma nepočúvali, 
hoci som za nimi posielal svojich služobníkov prorokov, 
posielal som ich znovu a znovu,‘ vyhlasuje Jehova. ‚Ale ani 
vy ste nepočúvali,‘ vyhlasuje Jehova.” – Jerremiáš 29:17-19. 



Zámerom Jehovovho rozsudku je, že muži, ktorí zneuctili meno 
Jehovovo, už nebudú mať tú česť, že ho budú vzývať – dokonca, ako 
hovorí Jeremiáš 44:26: “Preto počujte Jehovovo slovo, vy 
všetci z Júdu, ktorí bývate v Egypte: ‚„Prisahám na svoje 
veľké meno,“ hovorí Jehova, „že nikto z Júdejcov v celom 
Egypte už nebude prisahať na moje meno a hovoriť: ‚Akože 
žije Zvrchovaný Pán Jehova!‘” Ako už bolo uvedené v tejto 
kapitole a určite žiadny z Jehovových svedkov nespochybní túto 
skutočnosť, Organizácia Jehovových svedkov a ich Strážna Veža 
spoločnosť sú neoddeliteľne spojené s menom Božím. Blázni sa 
samozrejme budú hádať, až kým sa mesiac nezmení na krv, ktorá 
forma YHWH nie je vyslovovaná Jehova. Ich zavádzajúce názory však 
nemajú žiadny vplyv. Pravda je taká, že pre YHWH sú doslova stovky 
rôznych pravopisov a výslovností v závislosti od jazyka a dialektov, do 
ktorých sa prekladá a hovorí. Skutočnosť, že meno „Ježiš“ je 
anglicizovaná forma gréčtiny, ktorá je sama osebe odvodením 
hebrejského mena Joshua, dokazuje, že replikácia pôvodnej 
hebrejskej výslovnosti Božieho mena v tisícoch jazykov, v ktorých sa 
hovorí, nie je dôležitá vec. Na čom záleží je, že Boh už dávno 
predpovedal, že jeho meno bude „v poslednej časti dní“ spojené s 
konkrétnou skupinou ľudí. A v dôsledku toho, že títo ľudia falošne 
prorokujú v Božom posvätnom mene, zneužívajúc tak prestíž a 
autoritu tohto mena! 

Ak teda Jehova už rozhodol o odstránení svojho mena z úst mužov, 
ktorí falošne hovoria v jeho mene, znamená to, že pred tým musia 
použiť nejakú bežne prijímanú formu Božieho mena. Musia to hovoriť. 
Jeho meno musí byť na ich jazykoch. Teraz je evidentné, že Kresťanský 
duchovný nie je spájaný s Božím menom, ako je uvedené v Písme; ani 
nechcú byť! Aby sa naplnilo Božie slovo, musí sa meno Jehova 
odstrániť zo samotnej organizácie, ktorá ho až doteraz vlastnila, akoby 



bola známkou spoločnosti. Áno, meno Jehova bude odstránené zo 
Spoločnosti Strážnej Veže, a najmä z úst mužov, ktorí zneužili svoju 
autoritu, aby nesprávne učili v mene Jehovu. 

Vojna hlad a mor 

Pretože Júda kompromisne hľadal politické spojenectvo s okolitými 
národmi a odmietol dôverovať Jehovovi, nebeské súdne rozhodnutie 
požadovalo meč, hlad a mor proti nej. Tieto tri katastrofy sú uvedené v 
tomto presnom poradí pätnásťkrát iba v proroctve Jeremiáša. 
Napríklad v Jeremiášovi 24:10 povedal Jehova: “Pošlem na nich 
meč, hlad a mor, kým nevymrú v krajine, ktorú som dal im 
a ich predkom.‘“ A Jeremiáš 32:24: “K mestu pritiahli 
nepriatelia a postavili obliehacie násypy. Následkom 
bojov, hladu a moru mesto určite padne do rúk Chaldejcov, 
ktorí naň útočia. Všetko, čo si povedal, sa stalo, sám to 
vidíš.” 

Aký význam má rozsudok meča, hladu a moru? Meč, hlad a mor sú 
prostriedkom, ktorým Boh zničil bezbožných a neveriacich zo svojho 
ľudu v staroveku. Je pozoruhodné, že to sú rovnaké udalosti, ktoré 
označujú začiatok prítomnosti Krista a poslednú časť dní, to znamená 
zozbieranie úrody, keď sú buriny vykorenené a oddelené od pšenice. 
Po pridaní zemetrasení evanjelium podľa Lukáša zaznamenáva Ježiša, 
ktorý predpovedal udalosti, ktoré budú sprevádzať záverečnú 
úrodu: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti 
kráľovstvu (meč) ; a dôjde k veľkým zemetraseniam a na 
jednom mieste za druhým morom a nedostatku potravín. 
“Otvorenie druhej, tretej a štvrtej pečate Zjavenia podobne rozpútalo 
symbolických jazdcov: „a bola im udelená moc nad štvrtou 



časťou Zeme, zabíjať dlhým mečom, nedostatkom potravy a 
smrtiacou chorobou…“  

Ale dokonca aj v kritickej fáze, keď Nabuchodonozor skutočne začal 
obliehať Jeruzalem, Jehova milosrdne ponúkol svojmu ľudu spasenie z 
meča, hladu a moru. Aby Židia žili ďalej, museli sa „vzdať 
Chaldejcovmu vojsku“. V podstate museli vyjsť s zdvyhnutými 
rukami a vzdať sa. Samozrejme by stratili svoje domovy a majetok a 
dokonca aj svoju slobodu. Ale Jehova im ponúkol ich duše alebo život 
ako korisť. Jehova prikázal Jeremiášovi, aby upovedomil ľud 
Jeruzalema o jeho podmienkach spásy: „Predkladám vám cestu 
života a cestu smrti. Kto zostane v tomto meste, zahynie 
mečom, hladom a morom. Ale kto vyjde a vzdá sa 
Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, zostane nažive a svoj život 
získa ako korisť.“‘” – Jeremiáš 21:9, 10.  

Kristovo záhadné znamenie ukončenia systému vecí má určité ďalšie 
podobné črty ako Jeremiášovo proroctvo. Najmä v súvislosti s vojnou, 
hladom a morom Ježiš nariadil svojim učeníkom, aby utiekli z 
osudového mesta, keď sa ohavnáná vec postavi na sväté miesto – to 
isté, ako Jehova prikázal obliehaným Židom prostredníctvom 
Jeremiáša. Kristus konkrétne varoval svojich učeníkov, aby boli 
pripravení nechať všetko za sebou – „nech muž na streche 
nezostúpi…“ Tvárou v tvár Nabuchodonozorovmu útoku na mesto 
Božie a hroziacemu spustošeniu Jeruzalema v časoch apoštolov boli 
podmienky prežitia v oboch prípadoch rovnaké – Boží ľud musel utiecť 
z toho, čo bolo predtým osobitným majetkom Jehovu Boha! Pri 
antitypickom splnení, ktoré rozoznáva ohavnú vec, by to malo slúžiť 
ako signál na opustenie Spoločnosti SV, odsúdenej na záhubu, ktorá je 
typická pre Jeruzalem a jeho chrám pri oboch prípadoch ich zničenia 
Chaldejcami a neskôr Rimanmi. 



Primárnym účelom nadchádzajúcej kalamity je to, že bude slúžiť ako 
disciplína pre Boží ľud, ako je uvedené v Jeremiášovi 30:11: „Veď 
som s tebou,“ vyhlasuje Jehova, „a ochránim ťa. Skoncujem 
so všetkými národmi, medzi ktoré som ťa rozptýlil, s tebou 
však neskoncujem. Ale budem ťa v správnej miere 
naprávať, určite ťa nenechám bez trestu.“ Ďalším aspektom 
toho, ako „falošné pero sekretárov písalo číry klam“ Jeremiáš 
8: 8 je v modernej dobe spôsob, ktorým „trieda 
Jeremiáša“ interpretovala samotné proroctvo Jeremiáša a naviac – 
všetky proroctvá. Na ilustráciu tohto bodu: Ak púšť starovekého 
Jeruzalema predstavuje vyhladenie všetkého falošného náboženstva 
ôsmym kráľom, ako môže byť tento výklad zladený so skutočnosťou, že 
Jehova konkrétne vylúčil Židov z vyhubenia spolu s národmi – iba ich 
potrestal do správnej miery? Boh potrestal svoj ľud, aby ich napravil – 
a zbaviť ich bláznovstva. Je to v súlade so skutočnosťou, že Jehova 
karhá každého svojho syna. To platilo o jeho národnom synovi – 
Jakobovi, a to je aj presne to, ako Boh zamýšľa napraviť svojich 
kresťanských synov „v náležitej miere“. 

Tu stojí za zmienku, že Ježiš hovoril aj o otázke potrestania inak 
verného otroka pre jeho neznalosť. Zoberme si záverečné slová 
ilustrácie týkajúce sa verných a bezbožných otrokov, kde Ježiš 
uviedol: “Toho otroka, ktorý vedel, čo si praje jeho pán, ale 
nepripravil sa ani nerobil to, o čo ho pán žiadal, veľmi 
zbijú. Ale otroka, ktorý nevedel, čo si praje pán, a robil to, 
čo si zasluhuje bitku, zbijú menej. Kto mnoho dostal, od 
toho sa bude mnoho požadovať, a komu mnoho zverili, od 
toho sa bude požadovať viac, než je bežné.” – Lukáš 12:47, 48. 

V Ježišovom podobenstve sa nedá správne povedať, že úmyselne 
neposlušný otrok, ako aj otrok, ktorý nevedel, čo sa týka vôle svojho 



pána pre neho, boli opravené ranou do správnej miery? Pretože 
spoločnosť Strážna veža tvrdí, že je hlasom verného otroka a zaujíma 
pozíciu voči Bohu ako tí, ktorí boli „zodpovední za veľa“, je tiež dosť 
jasné, že niektorí z radcov Bethel nezodpovedajú rozsudkom. ich 
nebeského pána a ostatní sú úmyselne bezbožní, sú to „tí, ktorí si 
zaslúžia mŕtvicu“. 

Podľa vzoru stanoveného v Jeremiášovi prvý Boží súd spôsobil 
zničenie Jeruzalema a Júdu. Potom Boh použil Chaldejcov aj na 
zničenie okolitých národov. Potom Cyrus Peršan, ktorého Izaiáš 
opisuje ako pomazaného Jehovom, zvrhol Babylon a Židov prepustil z 
otroctva. To znamená, že Jehova potrestal a opravil svojich bludných 
ľudí, potom vykúpil veriacich a obnovil s nimi svoju zmluvu a 
vykúpení Boží ľud obnovil skutočné uctievanie na Jehovovej svätej 
hore. Božie prorocké slovo je určite spoľahlivým odrazom inteligencie 
jeho autora. Keďže je to akceptované ako pravdivé vyhlásenie, 
usporiadanie udalostí, ktoré vznikli počas celého proroctva, je určite 
vzorom pre „poslednú časť dní“. 

Výklad Strážnej Veže o Jeremiášovi je však vážne zdeformovaný. 
Pravdepodobne sa väčší Babylon (Kresťanstvo) spadol v roku 1919, 
keď boli Medzinárodní biblickí študenti oslobodení od náboženských 
obmedzení. To malo byť, keď Boh tiež disciplinoval svoj dom pre ich 
nerozhodnosti. Neexistuje však žiadne primerané vysvetlenie, ako 
mohol byť v tom čase zničený moderný duchovný chrám Boha. Ale čo 
je ešte viac skrútené, Strážna Veža učí, že Jeruzalem v Jeremiášovom 
dni prefiguje odpadlícke Kresťanstvo, ktoré musí byť zničené tým, čo 
bolo typické pre Babylonskú ríšu. Interpretácia Strážnej Veže v 
podstate zničila Babylon Veľký a duchovných Izraelitov, ktorí boli 
vykúpení Bohom predtým, ako boli podrobení súdu meča! 



Je to ale nepravdivá interpretácia Strážnej Veže. Možno viac ako 
všetky ostatné skutočnosti, že Boh priniesol Babylonu pomstu za to, že 
zničil jeho chrám, je však nepochybné, že chrám Jehovov neznamená 
Kresťanstvo. V tejto súvislosti hovorí Jeremiáš 50:28: “Počujete? To 
je hlas tých, čo utekajú, tých, čo unikajú z babylonskej 
krajiny, aby oznámili na Sione pomstu Jehovu, nášho 
Boha, pomstu za jeho chrám.” Po návrate k 23. kapitole 
Jeremiáša odsúdil Jehova pastierov svojich oviec, pretože boli 
zodpovední za zničenie a rozptýlenie oviec mečom, morom a hladom. 
Ich nedbalosť si vyžiadala zásah Boha, aby zachránil rozptýlené stádo! 

Preto Jeremiáš 23: 3-6 znie: „Zhromaždím ostatok zo svojich 
oviec zo všetkých krajín, do ktorých som ich 
rozohnal, a privediem ich späť na ich pastvinu. Budú 
plodné a rozmnožia sa. Dám im pastierov, ktorí ich budú 
dobre pásť. Už sa nebudú báť ani plašiť a ani jedna sa 
nestratí,“ vyhlasuje Jehova. „Prichádzajú dni,“ vyhlasuje 
Jehova, „keď vzbudím Dávidovi spravodlivý 
výhonok, kráľa, ktorý bude vládnuť s pochopením 
a v krajine nastolí právo a spravodlivosť. V jeho dňoch 
bude Júda zachránený a Izrael bude bývať v bezpečí. A toto 
je meno, ktorým ho budú volať: Jehova je naša 
spravodlivosť.“ 

Prostriedok, ktorým Boh zhromažďuje svoje rozptýlené stádo, je 
cez „spravodlivý výhonok“ Dávida. Židia, ktorých rozptýlilo 
babylonské obliehanie, však, samozrejme, neboli navrátení do Judska 
pod obnoveným Dávidským kráľovstvom. Takže 23. kapitola 
Jeremiáša je skutočne mesiášskym proroctvom, ktoré sa týka príchodu 
Krista, ktorý bude vládnuť svetu. Zjavný fakt však zostáva: Po prvé, 
symbolický meč vojny, hladu a moru rozptyľuje ovce. Až potom ich 



Jehova požehná. Za týchto okolností nechajte zvestovanú „triedu 
Jeremiáša“ vysvetliť, ako meč, hlad a mor spojený s 
predpokladaným Kristovým príchodom v roku 1914 mohli dosiahnuť 
predpovedané Božie súdy! 

Uzavriem novú zmluvu 

31. kapitola Jeremiáša ďalej predpovedá novú zmluvu, ktorú Boh 
uzavrie s Izraelom. V skutočnosti však Jehova po návrate z Babylonu s 
Izraelom neuzatvoril novú zmluvu. Iba obnovil prerušený vzťah. Nová 
zmluva nevznikla, kým sa Ježiš nestal prostredníkom novej zmluvy so 
svojimi apoštolmi. Napriek tomu podľa Jeremiáša Jehova uzavrie 
novú zmluvu so svojím ľudom ihneď po tom, ako sú disciplinovaní 
na „správny stupeň“. Nielen to, ale vytvorenie novej zmluvy vedie k 
tomu, že Boží ľud spozná Jehovu do tej miery, že nikto o Božích 
synoch a dcérach, ktoré sú vtiahnuté do novej zmluvy, sa už bude 
musieť učiť o Jehovovi – jednoducho ho spoznajú! 

Je zrejmé, že hoci Ježiš sprostredkoval novú zmluvu so svojimi 
apoštolmi a učeníkmi prvého storočia, pôvodní kresťania nezažili 
konečnú realizáciu novej zmluvy. Je to zrejmé zo skutočnosti, že 
apoštolovia a učeníci uskutočňovali výučnú kampaň, ktorej cieľom 
bolo pomôcť ostatným spoznať Jehovu. Spoločnosť Strážna Veža sa v 
súčasnosti taktiež zúčastňuje vzdelávacej kampane na oboznámenie 
ľudí s Jehovom. Úplná realizácia novej zmluvy však vedie k zastaveniu 
všetkého takéhoto učenia. Toto je to, čo proroctvo 
predpovedá: „Prichádzajú dni,“ vyhlasuje Jehova, „keď s 
potomkami Izraela a s potomkami Júdu uzavriem novú 
zmluvu. Nebude to taká zmluva, akú som uzavrel s ich 
predkami v ten deň, keď som ich vzal za ruku a vyviedol 



z Egypta, ‚zmluva, ktorú oni porušili, hoci som bol ich 
pánom,‘ vyhlasuje Jehova.“ „Toto je zmluva, ktorú 
uzavriem s potomkami Izraela, keď uplynú tie dni,“ 
vyhlasuje Jehova. „Svoj zákon vložím do ich 
vnútra a napíšem im ho do srdca. Budem ich Bohom a oni 
budú mojím ľudom.“ „Nikto už nebude poučovať svojho 
blížneho a svojho brata slovami: ‚Spoznaj Jehovu!‘, lebo ma 
budú poznať všetci bez výnimky,“ vyhlasuje Jehova. 
„Odpustím ich previnenie a na ich hriech si už nikdy 
nespomeniem.“ – Jeremiáš 31:31-34. 

Od založenia kresťanstva sa žiaden kresťan, dokonca ani apoštolovia, 
nemôže pochváliť úplným poznaním Boha a Krista. Apoštol Pavol 
uznal, že mal iba čiastočné vedomosti a povedal: “Lebo teraz 
vidíme len hmlisté obrysy v kovovom zrkadle, ale potom to 
bude tvárou v tvár. Teraz mám iba čiastočné poznanie, no 
potom bude moje poznanie úplné, tak ako Boh úplne pozná 
mňa.” – 1. Korinťanom 13:12. Aj keď Jehova zaviedol novú zmluvu s 
pomazanými kresťanmi v prvom storočí, konečný účel novej zmluvy sa 
ešte nedosiahol. To je miesto, kde vzor zavedený v proroctve 
Jeremiáša osvetľuje budúci vývoj. Moderné hnutie svedkov 
Jehovových vytvorilo organizáciu, ktorá sa nazýva Božím menom – tak 
ako Židia v čase Jeremiáša. Pretože jadro organizácie sa skladá z 
pomazaných osôb, ktoré sú v zmluve s Jehovom, Strážna Veža sa stala 
moderným mestom Boha a chrámom, na základe čoho sa vzýva 
Jehovovo meno. Preto bude Jehova Boh súdiť spoločnosť Strážnej 
Veže – rovnako ako Jeruzalem. 

Potom Boh obnoví svoju zmluvu so svojimi pokornými ľuďmi. Len 
tentoraz nastane obnovenie Božieho priateľstva vyliatím celej miery 
Božieho ducha na tých, ktorí sú už v novej zmluve. Skutočnosť, že nová 



zmluva vytvára ľudí, ktorí poznajú Boha a ktorí už nepotrebujú, aby 
ich učili poznať Jehovu, naznačuje, že Jeremiášovo proroctvo ukazuje 
na vyvrcholenie kresťanskej éry! Písanie Jehovovho zákona do ich sŕdc 
znamená, že títo vykúpení kresťania zdedia nedotknuteľnosť, ktorá je 
pre nich vyhradená. Už nikdy, ale nikdy sa nezlomia ani nebudú 
potrebné, aby ich Boh „trestal“ do správnej miery. “Stanú sa jedno so 
Synom Božím. Stanú sa kráľmi v Kristovom kráľovstve – „A na ich 
hriech si už viac nebudem pamätať,“ hovorí ich Boh a Spasiteľ, 
Jehova! 

20 – Ámos a Abdiáš 



„Vás, ľudí, som poznál zo všetkých rodín zeme. Preto 

budem proti vám viesť účty za všetky vaše chyby.“ – Ámos 3: 

2. 

Všetky prorocké knihy Biblie sú prelínané s prekrývajúcimi sa 
témami. Zatiaľ čo mnoho žalmov a proroctiev priamo predpovedá 
udalosti, ktoré súvisia s konečným príchodom Božieho kráľovstva a 
koncom tohto súčasného systému, iné proroctvá ustanovujú tiene vecí, 
ktoré majú prísť. Jehovovým preferovaným komunikačným 
prostriedkom je ustanoviť typy a vzory, ktoré sa majú neskôr opakovať 
v rôznych prostrediach a okolnostiach. Proroctvá v podstate tvoria 
vopred zaznamenané súdne rozhodnutia Božieho ľudu, ako aj 
neveriaci svet. 

Napríklad v Skutkoch 15: 16-17 citovali Jakub a apoštolovia priamo z 
knihy Amosa a použili ju na pôvodné kresťanské zhromaždenie. Tieto 
verše čítali: “Potom sa vrátim a znovu postavím Dávidov 
stan, ktorý padol. Vybudujem ho z jeho trosiek a obnovím 
ho, aby tí, ktorí zostali z tohto ľudu, horlivo slúžili 
Jehovovi spolu s ľuďmi zo všetkých národov, ľuďmi, ktorí 
nesú moje meno, hovorí Jehova, ktorý vykoná tieto veci.” 

Jehova Boh bol, samozrejme, „známy už zo starých čias“ v prvom 
storočí, zatiaľ čo Ježiš bol v tom čase relatívnym nováčikom na 
pozemskej scéne. Takže akékoľvek sekundárne naplnenie by podobne 
zahŕňalo ľudí nazývaných menom Jehova. V každom prípade „stánok 
Dávida“ odkazuje na Kristovo kráľovstvo. Dom Dávidov padol 
Babylončanom približne 600 rokov pred našou spoločnou dobou; 
Ježiš, ktorý bol synom Dávidovým a dedičom Dávidovho trónu, ho 
však znovu postavil, keď splnil mesiášske proroctvá a začal vládnuť 



ako kráľ nad kresťanským „Izraelom Božím“ v roku 33 nl. Je teda 
zrejmé, že takzvané menšie proroctvo Amosa bolo importované pre 
Kristových nasledovníkov v prvom storočí – ďaleko po čase, keď sa 
proroctvo pôvodne naplnilo. 

Proroctvo sa však tiež používa ku konečnému naplneniu počas 
konečného odhalenia Kristovho kráľovstva. Ako si tým môžeme byť 
istí? Skutočné Amosovo proroctvo, z ktorého apoštolovia citovali, ďalej 
hovorilo: “Aby vzali do vlastníctva to, čo zostalo z Edomu a 
zo všetkých národov, ktoré sa nazývajú mojím menom,‘ 
hovorí Jehova, ktorý to vykoná.” – Amos 9:12. Avšak v čase 
prvého storočia už národ Edom neexistoval; nezostalo už nič z Edoma 
– vymyzlo z existencie, ako keď predpovedali ostatní proroci. 

Študenti proroctva však uznávajú, že Edom má spolu s Ammonom a 
Moabom prorocký význam. Je to zrejmé z knihy Daniela, kde sa 
spomínajú Edom, Ammon a Moab v súvislosti s vpádmi kráľa severu v 
čase konca. Pretože proroctvo v Danielovi 11:41 nemalo v staroveku 
žiadne menšie naplnenie, ale konkrétne predpovedá udalosti, ktoré sa 
majú vyskytnúť počas „času konca“ – dlho potom, čo Edom, 
Ammon a Moab prestali existovať – je zrejmé, že Edom, Moab a 
Ammonhave majú význam vo vzťahu ku kresťanskému Izraelu –
 „krajiny dekorácie“. Proroctvo Amosa odsudzuje Edoma za 
zabitie svojho brata a hovorí: “‚Pre tri, ba pre štyri zločiny 
Edomu nezmením svoje rozhodnutie, lebo vlastného brata 
prenasledoval mečom a nezľutoval sa nad ním. Vo svojom 
hneve ho neúnavne trhá a neprestáva voči nemu zúriť.” – 
Amos 1:11. 

Strážna Veža správne poukazuje na to, že Edom, Ammon a Moab úzko 
súviseli s Židmi. Edomejci boli potomkami Ezaua – Jakobov dvojča. 



Ammon a Moab boli dvaja synovia, ktorých mal Lot so svojimi 
dcérami, keď sa v dôsledku zničenia Sodomy a Gomory obmedzili na 
život v jaskyni. Tri národy, ktoré zostúpili z Edoma, Moába a 
Ammona, mali podobné zvyky a dialekty a boli geografickými susedmi 
synov Jakuba po Exoduse. Aký to má význam pre prorocký Edom, 
Ammon a Moab? Strážna Veža neponúka žiadny výklad – z dôvodov, 
ktoré budú zrejmé neskoršie. Malo by však byť zrejmé, že Kresťanstvo 
je príznačne symbolizované týmito troma národmi; vidiac, že takmer 
všetky sekty kresťanstva sa dnes vyvinuli z troch hlavných vetiev 
katolicizmu, pravoslávie a protestantizmu. A rovnako ako Edom bol 
najvýznamnejším národom troch a najčastejšie sa spomína v proroctve 
vo vzťahu k Jakobovi, vhodne zobrazuje katolícku cirkev. 

Vo vzťahu k duchovnému Izraelu má kresťanstvo podobné zvyky a 
hovorí porovnateľným jazykom Písma, aby sme to povedali, že 
nominálni kresťania používajú Bibliu a vyznávajú Ježiša, aby bol ich 
duchovným otcom – dokonca aj vtedy, keď staroveký Edom, Moab a 
Ammon uznali Abraháma za svojho otca. alebo v prípade potomkov 
Lotových bol ich Abrahámov otec Terah ich spoločným 
predkom. Pretože svedkovia Jehovovi zdieľajú spoločné kresťanstvo s 
kresťanmi všetkých denominácií, biblické príbehy a princípy nie sú 
cudzími konceptami moderných duchovných Edomitov a Moabitov. Je 
nevyhnutné uznať vzťah medzi starým Izraelom a Edomom, Moabom 
a Ammonom, pretože má význam pre usporiadanie udalostí v 
budúcom rozsudku. 

Podľa ustáleného poriadku v Biblii začína Boží súd najprv jeho 
ľudom. Ezechiel 9: 6 potvrdzuje tú istú sekvenciu udalostí, ktorou Boh 
nariaďuje, aby sa rozsudok začal v jeho chrámovej svätyni a 
povedal: “Zabite všetkých starcov, mladých mužov, panny, 
ženy a deti. Ale nepribližujte sa k nikomu, kto má na čele 



označenie. Začnite od mojej svätyne.“ A tak začali od 
starších, ktorí boli pred chrámom.” Apoštol Pavol tiež uvádza v 
druhej kapitole Rimanom, že súd začína najprv (duchovným) Židom 
a potom grékami (nepomazanými kresťanmi). Ako vidíme, že Písmo 
jasne stanovuje, že rozsudok sa začína najprv u Božej domácnosti, ako 
je možné, že Strážna Veža dogmaticky trvá na tom, aby sa utrpenie 
začalo, keď ôsmy kráľ zničí Kresťanstvo a celý Babylon Veľký? To nás 
privádza späť k vzťahu medzi Edomom a Izraelom a základom pre Boží 
súd proti falošnému náboženstvu. 

V deň jeho pohromy 

Krátke proroctvo Obadiáša, ktoré sa riadi knihou Amosa, je tiež 
záznamom Božieho rozsudku zameraného konkrétne proti Edomovi. 
Prorok opakuje, že dôvod, ktorý sa Jehova rozhodol zničiť Edoma, bol 
ten, že Edom bol nadšený katastrofou, ktorá spôsobila Izraelitmi. Verš 
10 hovorí: “Pre násilie na tvojom bratovi Jakobovi ťa 
prikryje hanba a zahynieš naveky.”13. verš tiež 
hovorí: “Nemal si vchádzať do brány môjho ľudu v deň jeho 
pohromy, nemal si sa zlomyseľne smiať z jeho nešťastia v 
deň jeho pohromy, nemal si siahať na jeho majetok v deň 
jeho pohromy.” K lepšiemu alebo k horšiemu, Izraeliti boli Boží 
ľud. Aj keď im Jehova spôsobil katastrofu pre ich mnohé hriechy a 
priestupky, oni stále boli jeho ľudom. Preto ich Pán cez Abdiáša 
nazýva „mojím ľudom“. Aj keď Jehova Boh trestal Židov za ich 
hriechy, potrestal aj iné národy, ktoré sa radovali a tečili sa z ich 
katastrofy alebo sa na nej priamo podieľali. 

Tretí verš Abdiáša opisuje Edomovu zvýšenú úroveň 
povýšenosti: “Tvoje opovážlivé srdce ťa oklamalo, teba, ktorý 



bývaš v skalných trhlinách, vysoko v horách. Hovoríš si v 
srdci: ‚Kto ma zvrhne na zem?‘” Ezauavov domýšľavý postoj 
zaváňa tým istém povýšeneckým duchom, ktorý prejavuje Babylonská 
smilnica, ktorá sa tiež môže pochváliť tým, že ju nikdy nikto nezhodí z 
jej drahocenného podstavca! Ďalším zaujímavým aspektom stručného 
proroctva Abdiáša je vzťah, ktorý mal Ezaua s prípadným lúpičom. 
Abdiáš 6-8 hovorí: “Ako len prehľadali Ezaua! Ako vyplienili 
jeho skryté poklady! Zahnali ťa až na hranicu, všetci tvoji 
spojenci ťa oklamali. Tí, s ktorými si nažíval v pokoji, ťa 
premohli. Tí, ktorí s tebou jedli chlieb, ti nastražia 
pascu, ale ty si ju nevšimneš. V ten deň,“ vyhlasuje 
Jehova, „odstránim múdrych z Edomu a rozvážnych z 
hornatého kraja Ezaua.” Proroci vykreslili Edoma, známeho aj 
ako Ezaua, ako žije na vznešenom, opevnenom útese, odkiaľ ho 
Chaldejci zosadili a jeho veľké bohatstvo bolo zničené. Edom zrejme 
pociťoval falošný pocit bezpečia vo svojich predpokladaných dobrých 
vzťahoch s Babylončanmi. Edom bol podvedený. Nepoznali, že Jehova 
vymenoval Chaldejov za pozemského vykonávateľa Božích súdov. 

Podobne ako Edom má aj Vatikán obrovské bohatstvo, vrátane 
umeleckých diel na nezaplatenie a iných pokladov. Svätá stolica 
dokonca udržuje formálne diplomatické vzťahy so 174 krajinami a 
bezpočetnými medzinárodnými organizáciami vrátane Organizácie 
Spojených národov. V skutočnosti, zo všetkých náboženstiev sveta, iba 
Vatikán má v OSN tzv. Status permanentného pozorovateľa. Vatikán 
však nie je iba pasívnym pozorovateľom. Uplatňuje silný vplyv na 
tvorcov politiky, pokiaľ ide o otázky reprodukcie a preľudnenia. 
Katolícka cirkev je taká mocná a vplyvná, že sa musí určite cítiť 
bezpečne vo svojom osobitnom vzťahu s politickými vládcami.  Je 
úžasné, že moderný náprotivok národa Edom tiež vytvoril 
neuznávanú „zmluvu o mieri“ so samotnou agentúrou, ktorá sa v 
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budúcnosti môže stať Jehovovým popravcom. Známe proroctvo 
Zjavenia hovorí, že Boh to vloží do sŕdc kráľov sveta, aby uskutočnili 
svoje vlastné myšlienky, a aby zničil falošné náboženstvo zo zeme. 

Katolícka cirkev je bezpochyby najvýznamnejším segmentom 
Babylonu Veľkého – ktorý sídli na skalnatom vrchole, akoby bol v 
bezpečí svojho útulného vzťahu s kráľmi Zeme , ktorý nevníma 
myšlienky, ktoré jej politickí parteri budú určite myslieť proti nej keď 
príde čas na vykonanie Božích súdov. Naozaj, „títo muži, ktorí s 
vami uzavreli zmluvu, vás oklamali“ antitypický Edom, pokiaľ 
ide o ich skutočné úmysly odstrániť kresťanstvo zo zeme – dokonca 
ako predpovedal Jehovov prorok Abdiáš. Ale opäť, aké je 
opodstatnenie pri vytváraní moderných aplikácií takýchto temných 
proroctiev?Podobne ako prorok Amos prorok Abdiáš prorokoval o 
budúcich veciach, ktoré sa jednoducho nezmestili do pôvodného stavu. 
Napríklad, proroctvo Abdiáša hovorí: “Jakobovi potomkovia 
budú ohňom, Jozefovi potomkovia plameňom a Ezauovi 
potomkovia strniskom. Zapália ho a pohltia, nikto z 
Ezauových potomkov sa nezachráni, lebo to povedal 
Jehova.” Ale ako by to mohlo byť? V skutočnosti bol Edom zničený 
Babylonom, nie domom Jakuba. Židia sa priamo nepomstili proti 
Edomejcom, ako to podľa všetkého naznačuje proroctvo. Ako by to 
mohli urobiť, keď bol dom Jakobov v zajatí v Babylone v čase, keď bol 
Edom zničený? Jediným rozumným vysvetlením je, že proroctvo má 
oveľa väčšie uplatnenie ako starý Izrael a Edom. 

Okrem toho proroctvo Abdiáša končí slovami: “Záchrancovia 
vystúpia na vrch Sion, aby súdili hornatý kraj Ezaua, a 
Jehova bude vládnuť ako kráľ.“ Keďže by to bolo niekoľko 
storočí, kým by padol „Dávidov stánok“, ktorý by sa dal postaviť vo 
forme kresťanského zhromaždenia, ako by sa mohlo stať, že ‘Jehova 



bude vládnuť ako kráľ’po zničení starodávneho Edoma? Okrem 
toho boli Židia zajatí v Babylone 70 rokov po zničení Jeruzalema, 
počas ktorého Nebuchodonozor tiež zničil národy Edoma, Moába a 
Ammona. Ako sa z neho stalo kráľovstvo Jehovu Boha, keď bola hora 
Sion iba pustým miestom? Pluralita „spasiteľov“ a sudcov spojená s 
nasadením Jehovovým vlastným kráľovstvom nemôže byť nikto iný 
ako 144 000 kráľov a kňazov, pretože sú tiež znázornení v Zjavení, 
ktorí stoja na vrchole nebeskej hory Sion s Baránkom Božím. Ich 
súdenie Edoma sa týka Krista a jeho 144 000, keď uskutočňujú veľkú 
spásu pre veľký zástup Jehovových ctiteľov a pomstia sa Veľkému 
Babylonu za to, že v priebehu storočí až do okamihu, keď bol posledný 
zo svätých umučený, rozliala krv Božích služobníkov! 

Zjavenie 6:11 potvrdzuje, že Boží súd o súčasnom systéme je odopretý, 
až kým sa nezabije celý počet Kristových bratov, ktorí majú byť zabití. 
Pravdepodobne to bude vtedy, keď sa hriechy Babylonu Veľkého 
konečne zhromaždia na nebesiach a Boh ju potom súdne nazýva 
mnohými nespravodlivosťami. Je teda zrejmé, že Abdiášovo proroctvo 
sa týka niečoho oveľa väčšieho než doslovného Ezaua! Kráľovstvo, 
ktoré sa stal Jehovovým pri príležitosti zničenia Edoma, je skutočne 
paralelným proroctvom k vízii Zjavenia; keď v dôsledku zničenia 
Babylonu Veľkého vyhlásil anjel: „Chváľte Jah, lebo Jehova, náš 
Boh, Všemohúci, vládne ako kráľ!” – Zjavenie 19:6. 

Dôvod, prečo Strážna Veža všeobecne neuznáva, že Edom, Moab a 
Ammon symbolizujú Kresťanstvo, je ten, že by si to vyžadovalo uznať, 
že Izrael v proroctve nereprezentuje kresťanského odpadlíka. A ak 
majú byť proroctvá interpretované správne, potom namiesto toho, aby 
sa Kresťanstvo posudzovalo ako prvé počas blížiaceho sa súženia, „s 
pomocou a súhlasom Kresťanstva sa zničí Izrael Boží“ a tí, 
ktorí sú spojení so skutočným kresťanským zhromaždením. Zrejme to 



je tiež dôvod, prečo Danielovo proroctvo zobrazuje Edoma, Moaba a 
Ammona unikajúcich počiatočným útokom kráľa severu v čase konca, 
zatiaľ čo ‘zem dekorácie’ podľahne tyranskému kráľovi. Predstavte 
si šok a poníženie, keď sa rozpadnú Strážna Veža a svedkovia 
Jehovovi, zatiaľ čo cirkevné spoločenstvá sa na samého seba spokojne 
pozerajú! Prečo by však Jehova dovolil, aby sa niečo také stalo? 
Zoberme si teraz proroctvo Amosa. 

Hlad ale nie po chlebe 

Amos 8:11 je jedným z najčastejšie citovaných veršov Amosu od 
Strážnej veže, ktorý znie: “Prichádzajú dni,‘ vyhlasuje 
Zvrchovaný Pán Jehova, ‚keď pošlem hlad do krajiny, hlad 
nie po chlebe a smäd nie po vode, ale po počúvaní 
Jehovových slov.” Strážna Veža vždy aplikuje Amos 8:11 na údajne 
duchovne hladový stav Kresťanstva. Zdá sa však, že v niektorých 
ohľadoch je to skôr pravý opak než duchovný hladomor; pretože sa 
zdá, že mnoho z kresťanských náboženstiev prežíva oživenie rôznych 
druhov. Zvážte niekoľko relevantných skutočností. V porovnaní so 
stredovekým obdobím, keď katolícka cirkev mala zovretie Biblie a 
zakazovala, aby bola kázaná alebo dokonca prekladaná do bežných 
jazykov Európanov, dostali moderní cirkevníci oveľa väčší prístup k 
Božiemu slovu. Aj keď katolícka cirkev v minulosti oponovala prekladu 
Biblie, v poslednom čase je verejnosti k dispozícii množstvo prekladov 
a komentárov ku katolíckej Biblii. Hoci sa počet v porovnaní s 
rastúcou populáciou zmenšuje, kde je v katolíckej organizácii dôkaz 
moderného duchovného hladomoru? 

Evanjelické a fundamentalistické denominácie tiež ponúkajú hĺbkové 
štúdium Biblie a ich počet v dôsledku toho rýchlo rastie. Tí, ktorí chcú 



počuť posolstvo založené na Biblii, už nemusia ísť do kostola, aby to 
počuli, pretože v rádiu dominujú biblickí kazatelia rôznych 
presvedčení. Populárne sú aj televízne evanjelizácie. Internet má 
doslova tisíce kresťansky orientovaných webových stránok a online 
biblických študijných programov. Rýchly rast moderného 
evanjelického hnutia, najmä v Latinskej Amerike, bolo považované za 
nič menej ako moderný jav. Medzi mnohými evanjelickými 
denomináciami určite nie je dôkaz duchovného hladomoru. Pokiaľ ide 
o pravoslávnu vetvu kresťanstva, ruská pravoslávna cirkev sa zdanlivo 
vrátila z hrobu po tom, čo bola desaťročia potlačená komunistickým 
ZSSR. Ani z tejto štvrte neexistuje dôkaz o duchovnom hladomore. 

V minulosti Strážna Veža upozorňovala na klesajúci počet cirkevníkov 
ako na splnenie proroctva o tzv. „vodách“ vysychania Babylonu. 
Pravdou však je, že mnohé náboženské vyznania sú dnes omnoho 
živšie ako v minulosti! Aj keď nikdy neučili správne učenie Biblie, 
jednoducho nie je v realite trvať na tom, aby bolo kresťanstvo dnes viac 
duchovne zbedačené ako predtým. Pokiaľ ide o duchovný hladomor 
predpovedaný v Amosovi, keďže „hladomor“ sa konkrétne 
týka „počútia slov Jehovových“, a keďže Strážna Veža je 
neoddeliteľne spojená s výrazným menom Jehovovým a je jediným 
kanálom, ktorý svedkovia Jehovovi uznali ako ponuku pravej 
duchovnej výživy, duchovný hladomor sa musí týkať blížiaceho sa 
zrútenia spoločnosti Strážnej Veže. 

Prakticky každé proroctvo a mnoho žalmov ponúka predzvesť pred 
prichádzajúcim súdom nad domom Božím. Amos nie je výnimkou. 
Okrem toho sa zdá, že Strážna Veža prehliada skutočnosť, že duchovný 
hladomor opísaný v Amose nie je výsledkom pomalého odierania. 
Predošlý verš veľmi jasne ukazuje, že hladomor je spôsobený náhlou 
katastrofou, ktorú Jehova spôsobí svojmu ľudu. Amos 9: 9-10 to takto 

http://www.religion.info/english/articles/article_121.shtml


hovorí: “‚Lebo vydám rozkaz a budem triasť domom Izraela 
medzi všetkými národmi, tak ako sa trasie sitom, a ani 
kamienok nepadne na zem. Mečom zomrú všetci hriešnici z 
môjho ľudu, ktorí hovoria: „Nepostihne nás nešťastie, 
nepríde až k nám.“ Vynára sa však otázka, prečo by Jehova 
spôsobil, že súčasný duchovný hladomor postihne jeho ľud? Amosovo 
proroctvo túto otázku objasňuje. 

Podľa Amosa 3:2 je dôvodom toho, že Boh považoval tých neverných 
Židov za zodpovedných – viac ako ktokoľvek iný na zemi – dôvodom 
osobitného vzťahu, ktorý mal Jehova s národom. Zo všetkých národov 
a národných skupín, ktoré existovali pred Kristovým časom, je Izrael 
jediným národom, s ktorým mal Jehova priame rokovania. Z tohto 
dôvodu, Pán hovoril Amosovi a povedal: “Zo všetkých národov 
zeme poznám jedine vás. Preto sa budete zodpovedať za 
všetky svoje previnenia.” 

Svedkovia Jehovovi sa môžu pochváliť tým, že sú jediným skutočným 
náboženstvom. Ak je to tak, potom sú svedkovia Jehovovi pred Bohom 
rovnako zodpovední ako Izraeliti. Nie ako neveriaci hľadači porúch 
alebo nedobrovoľní zločinci, ale ako Boží ľud s pravou kresťanskou 
pokorou, nech teraz Jehovovi svedkovia zvážia, ako Jehova pozerá na 
modernú organizáciu, a to prostredníctvom proroctva. Amos 3:13 vás 
pozýva: “Počujte a varujte Jakobových potomkov,‘ hovorí 
Zvrchovaný Pán Jehova, Boh vojsk.” 

Na rozdiel od prevládajúceho myslenia medzi Jehovovými svedkami, 
že všetky vnútorné škandály musia byť utajené, aby sa Hospodinovi 
nerobili výčitky, bolo Bohom prikázané Amosovi, aby propagoval 
pokazené duchovné podmienky Izraela. V Amose 3: 9 Jehova povedal 
Amosovi: “Rozhlasujte na opevnených vežiach v Ašdóde a na 



opevnených vežiach v Egypte: „Zhromaždite sa na vrchoch 
Samárie a pozrite, aký tam vládne zmätok a koľko je tam 
podvodov.” V tejto publikácii je teraz korupcia Strážnej Veže v 
rovnakom duchu proroctva Amosa vystavená verejnej mienke. 

Prekrúcate právo a meníte ho na palinu 

Podľa piatej kapitoly Amosa vyniesol Jehova súd na svoj ľud, pretože 
sa stali nespravodlivými a konali nemorálne a neverne. Amos 5: 7 
hovorí: “Lebo prekrúcate právo a meníte ho na 
palinu, spravodlivosť zrážate k zemi.” Skutočná spravodlivosť 
je sladká vec. Písmo zjavuje Jehovu, Boha, ktorý je milovníkom 
spravodlivosti a práva! Má hlboké znepokojenie nad tými, ktorí sú 
trápení a znevýhodnení, a očakáva – áno, požaduje, aby sa jeho ľud a 
najmä jeho vodcovia riadili jeho zákonmi a zásadami a aby sa vždy 
snažili ctiť meno a osobu Jehovu činením toho, čo je správne a 
spravodlivé. Pretože meno a povesť Jehovu boli spojené so starým 
Izraelom, prinieslo to obrovskú potupu proti Božiemu dobrému menu, 
keď Židia konali nespravodlivo – akoby premenili spravodlivosť na 
horkosť paliny. Dnes sú dozorcovia a Správny Orgán spoločnosti 
Strážnej Veže zodpovední pred Jehovom, aby sa ubezpečili, že Božie 
meno, ktoré propagujú Jehovovi svedkovia, nie je nejakým spôsobom 
znevažované. Bohužiaľ svedkovia Jehovovi bezpochyby priniesli na 
meno Jehovu nesmiernú hanbu! A vedúci muži organizácie sú obzvlášť 
trestuhodní. Ako sa to stalo? 

Jeden aspekt nevernosti sa prejavil v nedávnych, široko publikovaných 
správach, ktoré upozorňujú verejnosť na početné prípady zavádzania, 
znásilňovania a zneužívania detí medzi svedkami Jehovovými. V 
priebehu rokov boli doslova tisíce detí a dospievajúcich sexuálne 



obťažované dospelými svedkami Jehovovými a tiež maloletými deťmi 
svedkov Jehovových. Ale rovnako šokujúce ako správy o sexuálnom 
zneužívaní detí, ešte znepokojivejším spôsobom bol škandálny spôsob, 
akým sa Strážna Veža zaoberala týmto problémom. Bohužiaľ, podľa 
hovorcov médií Strážnej Veže neexistuje žiadny skutočný problém so 
spôsobom, akým sa v zboroch riešilo zneužívanie detí. Podľa názoru 
brata JR Brown na internetovom mediálnom klipe nie je metla 
zneužívania detí u svedkov Jehovových horšia ako v iných 
náboženských organizáciách, ktoré sa potýkajú s týmto problémom. 
(Strážna Veža odvtedy video odstránila zo svojich webových stránok.) 
Je iróniou, že kritici po celý čas tvrdia, že Jehovovi svedkovia sa nelíšia 
od iných náboženstiev. Mal by sa však riadiaci orgán skutočne 
pochváliť tým, že „duchovný raj“ svedkov Jehovových nie je horší 
ako svet, ktorý Strážna Veža často charakterizuje ako moderný 
Sodoma a Gomorra? 

Strážna Veža trvá na tom, že existuje účinná politika založená na 
Biblii, ktorá sa spravodlivo zaoberá zneužívaním detí, a obetiam sa 
dáva najvyššia priorita. Keďže však ako organizácia aj ako jednotlivci 
sú všetci zodpovední Bohu za to, ako sa s nimi zaobchádza v rámci 
zborov, nemali by sa tvrdenia Strážnej Veže skúmať podrobnejšie? Ak 
Jehova skutočne bude súdiť vodcov svojho ľudu, nie je povinnosťou 
každého jednotlivca čestne hodnotiť politiky a praktiky organizácie, 
ktoré sú starší povinní brániť? Koniec koncov, nie je to ľudský názor, 
ktorý určuje, ako Boh súdi. Ak utrpelo ujmu len jedno dieťa z 
nedbanlivosti vymenovaných dozorcov alebo z dôvodu vynútenia 
taktiky a politiky vychádzajúcej priamo z právneho oddelenia Betelu, 
nie je to pre nich dostatočný dôvod na to, aby sa pokorne priznali a 
činili tiež pokánie? To je výber, ktorý dal Jehova pred dom Izraela. 
Buď činia pokánie, alebo Jehova zapáli dom. Jehova vlastne prosil svoj 
ľud, aby činil pokánie zo svojej zlosti, aby mohol naďalej žiť. Amos 5: 6 



znie: “Vráťte sa k Jehovovi a budete žiť. Inak vzbĺkne proti 
Jozefovým potomkom ako oheň, pohltí Bétel a nebude 
nikoho, kto by ho uhasil.”  

Tí, ktorí sa boja Jehovu, určite nemôžu odmietnuť také božské 
varovania, akoby sa to vzťahuvalo len na Kresťanstvo. Hľadanie 
Jehovu Boha znamená usilovať sa získať jeho názor na dôležité veci a 
osvojiť si ho a podporovať jeho hodnoty. To od každého kresťana 
vyžaduje, aby využil svoju schopnosť myslenia danú Bohom, aby 
čestne odôvodnil veci a dospel k spravodlivým záverom. S ohľadom na 
to vziať do úvahy politiku Strážnej Veže, ktorá sa týka dvoch svedkov: 
Podľa Mojžišovho zákona v 5. Mojžišovej 19:15: “Jediný svedok 
nestačí na usvedčenie človeka zo žiadneho previnenia alebo 
hriechu, ktorého by sa dopustil. Vec musí byť potvrdená 
svedectvom dvoch alebo troch svedkov.” 

Aj keď v iných veciach, ako je napríklad pozorovanie týždennej soboty, 
Strážna Veža rýchlo upozorňuje, že kresťania nie sú viazaní zákonom, 
ktorý Boh dal výlučne starému hebrejskému národu, avšak pokiaľ ide 
o obvinenia zo sexuálneho zneužívania detí, má Strážna Veža vnímať 
aspekt „dvoch svedkov“ židovského práva viac ako iba zásadu, ale skôr 
ako záväzný zákon? Jedným z dôvodov, prečo Boh dal svojmu národu 
zákon vyžadujúci dvoch svedkov, bolo, že by mohlo fungovať ako 
ochrana, aby sa zabránilo zlým jednotlivcom, aby nepravdivo 
obviňovali nevinnú osobu. Z tohto dôvodu zákon pokračoval v 5. 
Mojžišovej 19: 16-18: “Ak proti nejakému človeku vystúpi 
svedok, ktorý mu chce ublížiť, a z niečoho ho obviní, tí 
dvaja, ktorí majú spor, predstúpia pred Jehovu, pred 
kňazov a sudcov, ktorí budú v tom čase slúžiť. Sudcovia 
prípad dôkladne preskúmajú, a ak zistia, že ten svedok 
klamal a vzniesol proti svojmu bratovi krivé obvinenie.” 



Pri analýze vyššie uvedeného verša dokonca aj židovské právo 
stanovilo, že v prípade, že neexistujú povinní dvaja alebo traja 
svedkovia, ktorí by dokázali obvinenia zdôvodniť, sudcovia a kňazi boli 
povinní „dôkladne prehliadať“ a urobiť rozhodnutie. Ako mohli 
sudcovia vedieť, či žalobca smeroval proti svojmu bratovi? Ako sa 
hovorí, mali sa dôkladne venovať vyšetrovaniu s cieľom zistiť pravdu. 
Prípad nebol jednoducho zastavený, pretože neexistovali žiadni ďalší 
svedkovia. Žalobcovi ani obvinenému nebolo povedané, aby „počkali 
na Jehovu“. Je na mužoch, ktorí slúžia ako sudcovia, aby preukázali 
vinu alebo nevinu obvineného; a následne aj vinu alebo nevinnosť 
žalobcu. Ak sa teda Betel chystá predstierať dodržiavanie židovského 
práva pri správe kresťanských záležitostí, je povinný riadiť 
sa celým zákonom, tak ako to napísal Pavol v Galaťanom 5: 3. 

Ježiš Kristus sa samozrejme odvolával aj na zásadu dvoch svedkov 
obsiahnutú v Mojžišovom zákone, keď dal svojim nasledovníkom 
pokyn na riešenie problémov v kresťanskom bratstve. V Matúšovi 18: 
15-18 Pán Ježiš povedal: “Keď tvoj brat proti tebe zhreší, choď 
a upozorni ho na jeho chybu medzi štyrmi očami. Ak ťa 
počúvne, získal si svojho brata. Ale ak ťa nebude počúvať, 
vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby každá vec 
bola potvrdená svedectvom dvoch alebo troch svedkov. Ak 
nebude počúvať ani ich, povedz to zboru. A ak nebude 
počúvať ani zbor, nech je pre teba ako človek z národov 
a ako vyberač daní. Uisťujem vás, že čo zviažete na zemi, 
bude už zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude už 
rozviazané v nebi.”  

Ježiš načrtol trojkrokový proces, ktorého cieľom je dosiahnuť mier 
medzi kresťanskými bratmi. Je však zrejmé, že cieľom súdneho 
konania nie je predovšetkým preukázať vinu obvineného. Už je dané, 



že už bol spáchaný hriech, ako povedal Ježiš: „Ak tvoj brat spácha 
hriech, choďte mu odhaliť jeho vinu.“ Cieľom vyšetrovania 
je presvedčiť vinnú strana jej vinu; objasniť jeho vinu, a  podnietiť ho 
k pokániu. Okrem toho Ježiš nepovedal, že jeden alebo dvaja externí 
svedkovia, ktorí sú predvedení, musia byť svedkami konkrétneho činu, 
ktorý bol spôsobený. obviňovateľ privádza jedného alebo dvoch 
svedkov, aby boli svedkami toho, že sa žalobca aspoň pokúsil získať 
svojho brata. Môžu byť tiež svedkami platnosti obvinení a môžu 
vyčísliť protiprávnosť spáchaného činu. Ani tretí krok v procese, ktorý 
Ježiš načrtol, nepreukazuje vinu. Je povinnosťou obvineného počúvať 
návrhy zhromaždenia alebo inak čeliť vylúčeniu. V každom prípade, ak 
obvinený pripúšťa obvinenia a podnikne príslušné kroky k pokániu, 
žalobca znovu získa stratený vzťah so svojím bratom. Ak obvinený 
odmietne prevziať vinu alebo zodpovednosť, zhromaždenie môže 
stiahnuť ruku priateľstva. 

Strážna Veža tvrdí, že sa riadi týmto právnym príkazom Krista, a preto 
trvá na tom, že v prípade neexistencie priznania musia existovať aspoň 
dvaja svedkovia skutočného trestného činu zneužívania detí s cieľom 
odôvodniť obvinenie obete zneužívania. Bez druhého svedka a bez 
priznania nemožno proti obvinenému porušovateľovi podniknúť 
žiadne súdne kroky. Táto záležitosť sa práve prepadla a keďže Strážna 
Veža veľmi rada hovorí, obeť je vyzvaná, aby „počkala na Jehovu“, aby 
veci napravila. Zdá sa, že ide o hrubé nesprávne uplatňovanie a 
zvrátenie Kristovho zákona pre zhromaždenie. Podľa Ježiša, aj keď 
obvinený odmietne uznať výpoveď kongregácie, musí byť považovaný 
za vinného – ak dôkazy odôvodňujú tento rozsudok. Ježiš nenariadil 
svojim nasledovníkom, aby vec jednoducho opustili, ak páchateľ 
odmietne prevziať zodpovednosť za svoje činy. 



Strážna Veža oznámila verejnosti, že Jehovovi svedkovia nenávidia 
zneužívania detí, ale činy Betelu to netvrdia. Namiesto toho, aby sa 
starším zborov umožnilo dôkladné vyšetrovanie týchto zločinov, ako to 
požadovalo židovské právo, môžu dokonca využiť profesionálnych 
policajných vyšetrovateľov a forenzné dôkazy, právne oddelenie 
Strážnej Veže použilo na pripútanie samotný Boží zákon do rúk 
kongregačných starších, a preto odmieta spravodlivosť a 
ochranu  tisícom obetí sexuálneho zneužívania. V dôsledku tejto zlej 
politiky boli pedofilovia chránení pred vystavením a iné nevinné deti 
boli bezohľadne vystavené úpadkom detských obťažujúcich v 
zhromaždeniach svedkov Jehovových! 

V niektorých prípadoch obhajcovia obetí zistili, že trestné činy 
spáchané niektorými svedkami Jehovovými boli také veľké a hrozné, 
že páchatelia boli obvinení a odsúdení na dlhoročné tresty odňatia 
slobody, aj keď kongregácie proti páchateľom vôbec nepodnikli žiadne 
kroky! V jednom verejne uverejnenom prípade v New Hampshire, 
(Silentlambs) s cieľom brániť poklady spoločnosti pred občianskym 
rozsudkom, Strážna Veža dokonca poskytla bezplatné právne 
zastúpenie odsúdenému pedofilovi, ktorý dostal trest odňatia slobody 
vo výške 56 rokov, pričom táto reprezentácia mala údajne cenu viac 
ako 500 000 dolárov! Medzitým nebol ani jeden cent slúžený obetiam 
jeho zločinov. Zamyslite sa nad dôsledkami konania spoločnosti: Sú 
ochotní minúť nespočetné sumy peňazí darované tvrdými prácami 
Jehovových svedkov na evanjelizačnú prácu, ktorú určil Boh, aby 
verejne obhajovali a podporovali odsúdených pedofilov, aby sa vyhli 
priznaniu chýb alebo kompenzovali obete ich škodlivých politík. Nie je 
to prípad premeny spravodlivosti na palinu? 

Ďalším príkladom tohto prípadu v štáte Washington v USA je prípad 
mladej Eriky Rodriguezovej, ktorá bola vo veku 4 – 11 rokov 

http://silentlambs.org/BerryArticle.htm


znásilňovaná týždenne Manuelom Belizom, starším v jej kongregácii. 
Keď poslušne išla k starším, aby nahlásila zločin, nepochybne si 
predstavovala, že by dostala nejakú spravodlivosť, bolo jej povedané, 
že táto záležitosť bude vyriešená. Nič sa nikdy nestalo. Trestné činy 
neboli ani nahlásené polícii – v rozpore so zákonom štátu Washington. 
Evidentne neexistovalo žiadne svedectvo o spolupráci, ktoré by 
svedčilo o tom, že Erica bola zneužitá, a tak bola táto vec odložená 
stranou. Erike sa nielenže nepomohlo, hrozilo jej tiež vylúčenie, ak 
hovorila o tejto záležitosti s kýmkoľvek v zhromaždení. Zdá sa, že táto 
Erica bola znásilnená znova, prvýkrát opovrhnutiahodným Manuelom 
Belizeom a potom opäť celou skupinou starších a právnym oddelením 
Watchtower Inc. Erica napokon naproti rozkazov svojich bezradných 
zhromaždených starších hlásila polícii znásilnenie a Manuel Beliz stojí 
za mrežami vo výkone 11-ročného trestu. Jehova očividne považoval za 
potrebné, aby jeho štátni úradníci robili to, čo pastieri organizácie 
odmietli urobiť! 

Prípad Eriky Rodriguez bohužiaľ nie je neobvyklý. Podľa Law.com, 
široko čítaného časopisu pre právnikov, sa na právnika menom 
Kimberlee Norris obrátilo viac ako 2 000 obetí zneužívania spomedzi 
svedkov Jehovových! (Článok Law.com už nie je k dispozícii 
zadarmo) Ďalším prípadom bola Amy B. VS, spoločnosť Strážna Veža 
a Spoločenstvo traktátov. Larry Kelly bol v Dumase v Texase starším v 
zhromaždení v čase sexuálneho zneužívania dieťaťa. Na jeho účet sa 
násilník priznal svojim spoluobčanom a bol odstránený ako starší. O 
niečo neskôr sa však brat Kelly presťahoval do inej kongregácie do 
Amarillo v Texase. V súlade s postupom starší v Dumas upovedomili 
starších Amarillo o predchádzajúcom trestnom čine Larryho Kellyho. 
Aj keď Kelly nebol menovaný za staršieho v amarilloskom zbore, 
evidentne mu bolo povolené viesť terénnu službu. Týmto získal dôveru 
nič netušiacich bratov a sestier – jedna z nich bola osemročná Amy. 



Nejde však o to, že Larry Kelly obťažoval ďalšiu obeť. Skutočným 
problémom je, že bratia v amarilskom zbore neboli informovaní 
miestnymi staršími, že známy sexuálny predátor sa presťahoval do 
ich zboru z Dumasu. Možno by sa dalo tvrdiť, že to bol ich preľad – 
chyba, ktorej, akokoľvek príšerná, je určite odpustiteľná. Ale pri 
argumentácii prípadu, ktorý najal právnik Strážnej Veže, tvrdil, že 
starší kongregácie nemajú žiadnu zodpovednosť za ochranu 
kongregantov pred sexuálnymi predátormi! Na webovej stránke Law 
dot com nájdete nasledujúci výpis: „Marvin W. Jones, akcionár 
Amarillo’s Sprouse Shrader Smith, ktorý zastupuje organizáciu 
Svedkov Jehovových na úrovni zhromaždení (Amarillo-Juhozápad a 
Dumas) a národnej (New York a Pensylvánia), ponúkol ráznu 
obranu proti Amy B. oblek. Spoločne zastupoval všetkých 
„obžalovaných strážnych veží“ a napísal v návrhu na predbežné 
rozhodnutie, že jeho klienti nie sú povinní chrániť Amy B. pred 
zločinom kongregácie. Okrem toho tvrdil, že Prvý dodatok Zákona a 
doplňujúci návrh žalobu tiež vylučuje. “ Kliknutím sem zobrazíte 
dokumenty strážnej veže 

Presne ako to môže byť, že ochrana sexuálnych predátorov pred 
vystavením by mohla spadať pod Právo na slobodu náboženského 
vyznania Strážnej Veže, je neuveriteľné! Ak však Strážna Veža a jej 
starší nie sú povinní prinajmenšom vyskúšať a ochrániť Jehovovu 
malú ovcu, aby sa nestala korisťou chamtivých sexuálnych zvrhlíkov, 
prečo trvajú na tom, aby boli v prvom rade povolaní pastieri? Čo majú 
pastieri robiť, ak nechránia ovce? Ježiš sa volá Hlavný pastier a dal 
život za ovce Jehovu Boha. Právnici Strážnej Veže na druhej strane 
odmietli samotné kresťanstvo a popierali Boha a Krista. Amos 6:12 je 
celkom vhodný: “Vy ste premenili právo na jedovatú 
rastlinu a ovocie spravodlivosti na palinu!” 

http://www.watchtowerdocuments.com/
http://www.watchtowerdocuments.com/


Starší sú o to zodpovednejší pred Bohom vzhľadom na nepopierateľnú 
skutočnosť, že je hlboko vnucované svedkom Jehovovým, aby 
dôverovali a spoliehali sa na svojich dozorcov. Svedkovia Jehovovi sú 
vyškolení, aby konzultovali so svojimi staršími všetky dôležité 
záležitosti života. Bolo by v skutočnosti nemysliteľné, aby ktokoľvek v 
kongregácii nahlásil sexuálny zločin polícii bez súhlasu starších. A ako 
vyplýva z mnohých dokumentovaných súdnych záznamov, starší často 
nariadili rodinám obetí , aby sa nekontaktovali s políciou. Zatiaľ čo 
právne oddelenie Strážnej Veže sa pokrytecky odvoláva na Mojžišov 
zákon, pokiaľ ide o potrebu dvoch svedkov v prípadoch zneužívania 
detí, Strážna Veža za rôznych okolností alternatívne tvrdí, že Mojžišov 
zákon nie je pre kresťanov záväzný. Vlastná politika Strážnej Veže 
napriek tomu porušuje kľúčové právne zásady zakotvené v zákone! 

Napríklad v liste 2. Mojžišovej 21: 28-29 sa uvádza: “Ak býk pokole 
muža alebo ženu a on alebo ona zomrie, býk bude 
ukameňovaný a jeho mäso sa nebude jesť. Majiteľ býka 
zostane bez trestu. Ale ak býk už predtým klal a jeho 
majiteľ naň napriek výstrahe nedával pozor a ak usmrtí 
muža alebo ženu, ten býk bude ukameňovaný a jeho 
majiteľ bude usmrtený.” Podľa Božieho zákona majiteľ býka, 
ktorý vedel, že zviera, ktoré má v držbe, predstavovalo 
nebezpečenstvo pre ostatných, a napriek tomu neprijal primerané 
opatrenia na ochranu, a niekto nakoniec skončil tým, že ho býk zabil, 
potom bol nedbanlivý majiteľ zodpovedný za vraždu. Táto zásada sa 
určite uplatňuje v prípadoch, keď sa detským dravcom umožní zostať v 
zhromaždeniach a starší zanedbávajú dokonca upozornenie rodičov a 
detí na číhajúce nebezpečenstvo! 

V prípade Larryho Kelly sa priznal aj starším v Dumasovom 
zhromaždení a starší v Amarillo vedeli o jeho zločine, ale dovolil 



bratovi Kellymu slúžiť popri jeho nič netušiacich bratoch a sestrách. Je 
zrejmé, že v súlade so zásadou zákona o nedbanlivom majiteľovi býka 
bývajúceho boli starši, ktorí poznali Kellyho zvrátené sklony, 
zodpovední za varovanie rodín, ktoré sú v ich právomoci, a za 
zabezpečenie toho, aby nikdy nemal dovolené spriateliť deti v 
kongregácii. V tomto prípade neposkytli ani štipku ochrany! Ale 
bohužiaľ, miestni starší neboli vinou jediní. Politika Strážnej Veže 
bránila starším v tom, aby robili to, čo by každá slušná osoba 
považovala za správne a rozumné! Keby však starší nezohľadnili 
mandát právneho oddelenia, pravdepodobne by boli z funkcie dozorcu 
odstránení. 

Tí ktorí odvrátili chudobných ľudí 

Podľa Kristovho zákona, ktorý už bol prediskutovaný, sa musí urazená 
strana najprv zbaviť viny svojho brata v súkromí. Ak to nie je úspešné, 
potom je brat povinný vyzvať aspoň jedného alebo dvoch ďalších, aby 
slúžili ako svedkovia páchateľa. Je iróniou, že Strážna Veža bola 
privítaná ako súkromná osoba mnohými jednotlivcami, ktorí utrpeli 
následkom svojej zlej politiky zneužívania detí a ktorí boli 
konfrontovaní aj osobami, ktoré konajú ako dvaja alebo traja 
svedkovia. Doteraz samotní sudcovia, ktorí sedia pri príslovečnej 
bráne mestskej organizácie Jehovovej, rozhodne odmietli 
počúvať. Pochopiteľne, tí, ktorí boli znásilnení a inak zneužívaní, sa 
často zdráhajú hovoriť s ostatnými o ich hanebnom utrpení. Je 
potrebná odvaha prehovoriť, najmä ak je obvineným rešpektovaný 
starší. Strážna Veža urobila všetko, čo je v jej silách, aby zahanbila hlas 
tých, ktorí sú v organizácii i mimo nej a ktorí by mohli hovoriť proti 
takýmto zlám. Ale s pomocou pre obete sexuálneho zneužívania na 
internete našli silné médium a už viac nemlčia. Jedným z takýchto 



výstupov je webová stránka Silentlambs.org. Po získaní hlasu sa v 
septembri 2002 na doslovných bránach centrály Betel v Brooklyne 
objavilo viac ako sto obetí zneužívania a ich obhajcovia, aby svedčili o 
nespravodlivosti Strážnej Veže v týchto veciach. Ale namiesto toho, 
aby pokorne prijímali tých, ktorí majú legitímne sťažnosti – niektorí 
boli dokonca obťažovaní a znásilnení menovanými staršími a 
služobníkmi spoločnosti Strážnej Veže – Bethel o tom nič nechcela 
vedieť! 

Prostredníctvom Amosa Jehova výstižne opísal súčasnú situáciu. 
Amos 5:10 znie: “Lebo nenávidíte sudcov, ktorí karhajú v 
mestskej bráne, a máte odpor k tým, ktorí hovoria 
pravdu.”  Kto môže poprieť, že každý, kto sa odváži opraviť Strážnu 
Vežu, je jej vodcovstvom opovrhnutý a podlieha 
najprísnejším trestom – dokonca by bol odsúdený ako odpadlík? 
Podobne ako povýšení starí farizeji, tí, ktorí sedia vo vrchole moci v 
organizácii Strážna Veža, sú prakticky nezodpovední tým, ktorým 
vládnu. Spoločnosť sa často odvoláva na biblické vyjadrenie spurného 
Kóru, ktorý napadol Mojžišovu autoritu a ktorý bola následne 
prehltnutý zaživa, keď Jehova spôsobil aby sa zem pod ním otvorila! 

Dôsledkom je, že každý, kto sa odváži zavolať Betel, aby sa zodpovedal 
za svoje správanie, bude podobne uvrhnutý do Sheolu alebo ešte 
horšie – do večných požiarov Gehenny! Ale bohužiaľ, napriek 
ťažkostiam, ktoré všetci Izraeliti museli znášať vo svojom treku 
divočiny, nebol Kora obeťou Mojžišovej bezcitnej a škodlivej politiky, 
však? Jehova opísal Mojžiša ako najpokojnejšieho človeka na zemi. 
Vykazuje vedenie svedkov Jehovových, čo by sa dalo charakterizovať 
ako pokornosť? Hoci niektorí členovia riadiaceho orgánu a rozšírené 
vedenie spoločnosti môžu ako jednotlivci vlastniť Kristovu pokoru, ako 
inštitúcia sa stala nemilosrdnou a pokryteckou. Amos 5:12 spája tieto 



ďalšie Božie slová: “Ja viem, koľkokrát ste sa vzbúrili a aké 
veľké sú vaše hriechy: trápite spravodlivého, beriete 
úplatky a pri súde v mestskej bráne odstrkujete 
chudobných.” 

Neexistuje žiadna prekážka pre Jehovovo laserové videnie. Boh je 
schopný vidieť za každú fasádu alebo domnienku, ktorú môžu ľudia 
postaviť. Jehova si je úplne istý, že si je plne vedomý skutočnosti, že 
Strážna Veža nielenže rozdrvila žalostný krik chudobných týraných a 
arogantne sa vysmievala akejkoľvek kritike svojej nespravodlivosti, ale 
ako naznačuje aj proroctvo, „tiež berie úplatky.” Keďže počet 
sťažností proti politike zneužívania detí, ktoré sa týkajú zneužívania 
detí, stúpa a rastie, ako sa zvyšuje počet súdnych sporov, organizácia 
požiadala o pomoc právnikov svedkov Jehovových, ako aj právnikov, 
ktorí nie sú svedkami, s cieľom chrániť svoje finančné záujmy! Ako 
každý vie, kto je oboznámený s tým, ako funguje právny systém, prvým 
dôvodom pre obhajcov je, aby v prvom rade zabránili súdnemu 
konaniu; ak je pravdepodobnosť, že porota alebo sudca je zvyčajne 
oveľa vyšší, priznajú žalobcovi sumu. Právnici sa zvyčajne nezaujímajú 
o veci ako spravodlivosť a právo. Je to všetko o víťazstve prípadu. Ak 
sa zdá, že žalobca má dobrý prípad, potom sa právnici zvyčajne 
pokúšajú znížiť svoje straty a urobiť pre klienta niečo mimosúdneho 
vyrovnania. Urobila to Strážna Veža? Áno! 

V roku 2008 sa spoločnosť Strážna Veža vysporiadala mimosúdnou 
cestou so 16 obeťami zneužívania – vyplatila vyše 10 miliónov dolárov! 
Mimochodom, Erica aj Amy B. dostali od Strážnej Veže náhradu! 
Jedným z dôvodov, prečo Strážna Veža kapitulovala a urovnávala 
mimosúdne, je skutočnosť, že sudca rozhodol, že na súde sa môže 
otvoriť tajná databáza pedofilov spoločnosti, ako aj záznamy súdnych 
výborov zhromaždenia. Bola by to nočná mora pre styk s verejnosťou 



pre Betel a bezpochyby strašidlo vystavenia zasiahlo ich srdce. Takže 
po rokoch odškodňovania obetí zneužívania a uchyľovania sa ku 
každej známej právnej taktike v knihe, aby sa predišlo akejkoľvek 
zodpovednosti za odporné zlo, ktoré bolo spáchané na deťoch ich 
zhromaždenia, spoločnosť ticho vyplatila milióny! 

Pravdepodobne je v takýchto prípadoch tiež zvyčajné zaväzovať 
príjemcu k takzvanému „zatvoreniu úst“, ktorý má zákonne 
zabrániť žalobcovi zverejniť podmienky a podrobnosti vyrovnania. To 
sa stalo. V podstate to znamená, že Strážna Veža vyplatila obetiam 
zneužívania úplatkami, aby ich „umlčali“ na to, aby hovorili o tejto 
záležitosti – a to z finančných prostriedkov venovaných na podporu 
Jehovovho kráľovstva! V skutočnosti však Strážna Veža nielen vypláca 
peniaze, ale prijíma ich tiež tým, že mimosúdne vyrovnania šetria 
peniaze Strážnej Veže a dávajú jej právnu zámienku na to, aby tieto 
informácie zostali nezverejnené. Po celý čas sú verejnosť a svedkovia 
Jehovovi držaní v tme, pokiaľ ide o nezmyselné skutky spoločnosti, a 
viedli k presvedčeniu, že všetky obvinenia proti Strážnej Veži nie sú 
ničím iným ako kampaňou zameranou na médiá. 

Správne a čestné by bolo, samozrejme, verejne uznať obrovskú bolesť a 
utrpenie, ktorým tak veľa svedkov Jehovových vydržalo v rukách 
sexuálnych obťažujúcich v zhromaždeniach, a urobiť obetiam nejakú 
nadradenú reštitúciu. Ako to nedávno urobila katolícka cirkev. Avšak 
namiesto toho, aby sa Strážna Veža nejakým zmysluplným spôsobom 
podieľala na Jehovových bitých ovciach, zdá sa, že je odhodlaná úplne 
zničiť svoju vieru; opätovné zneužívanie obetí rozpútaním ich stálych 
zástupcov, aby spochybnili charakter obetí a diskreditovali nároky 
všetkých žalobcov, ktorí sa odvážia hľadať právne prostriedky pre 
svoju úzkosť. 



Zdá sa, že Jehovov prorok presne riešil túto situáciu tým, že v Amosovi 
8: 4 povedal: “Počúvajte, vy, ktorí šliapete po 
chudobných, ničíte biednych tejto krajiny.” Jehova Boh tiež 
prostredníctvom Amosa hovorí, že jeho rozsudok príde proti vodcom 
jeho ľudu, lebo na “hlavu biednych zadupávajú do 
prachu, stavajú sa do cesty utláčaným. Otec a syn chodia k 
tomu istému dievčaťu a tak znesväcujú moje sväté 
meno.” Koľko pokorných a slabých Božích hľadačov bolo alebo bude 
narazených zlým konaním a nespravodlivosťou Strážnej Veže? Koľko 
detí musí byť obetovaných, aby sa ochránil verejný obraz Strážnej 
Veže? Strážna Veža iným spôsobom znevažovala Jehovovo sväté 
meno. 

Faktom je, že aj známi detskí obťažovatelia sú vyzývaní, aby chodili 
na verejnú službu, od domu k domu. Ako vedia všetci svedkovia 
Jehovovi, ktorí sa zúčastnili na domácej službe, dvere často otvárajú 
často malé deti; niekedy len oblečené v pyžame alebo dokonca v 
nevinnej polonahosti. Aké absolútne nezodpovedne bezohľadné voči 
spoločnosti vystaviť nevinné deti potenciálnym nebezpečenstvám, 
ktoré predstavujú pedofilovia! Strážna Veža sa domnieva, že 
požiadavka, aby sexuálne dravce pracovali v spoločnosti iného 
ministra, je primeranou zárukou; akoby to malo rodičom uľahčiť 
myšlienku, že iba jeden z ministrov, ktorý sa objaví pri ich dverách, je 
pedofil! 

K hanbe Betelu, zatiaľ čo niektoré zodpovedné miestne vlády prijímajú 
opatrenia na sprístupnenie mien a pobytu sexuálnych predátorov 
verejnosti, aby ponúkli nejakú ochranu deťom, Strážna Veža v 
skutočnosti vysiela známych sexuálnych predátorov do nepozorných 
štvrtí, aby kázali dobré správy o Božom kráľovstve! Zatiaľ čo 
priekopníci dostali pokyny, aby používali alternatívne prostriedky, ako 



kontaktovať domácnosti, ktoré nie sú doma, prostredníctvom písania 
listov a telefonického svedectva a podobne, servisné oddelenie trvá na 
tom, aby pedofiloví ministri mali právo ísť z domu do domu a osobne 
kontaktovať občanov!Aká pohana Betelu na meno Božie! 

Vo vyššie uvedenom verši Jehova spája nemorálnosť prostitúcie s 
predajom nízko postavených ľudí za peniaze. Dnes, medzi svedkami 
Jehovovými, namiesto chrámovej prostitúcie medzi pravdepodobne 
súhlasiacimi dospelými, bolo meno Jehovovo zvrhnuté ešte morálne 
odpornejším hriechom obťažovania detí. Podobne ako Jehovovo 
odsúdenie Izraela v dávnych dobách, aj pokarhanie sa dnes vzťahuje 
na Jehovových svedkov, ktorí tolerujú a potláčajú obťažujúcich detí, 
zatiaľ čo prenasledujú svoje obete a obhajcov a vyplácajú milióny 
darovaných prostriedkov, aby si kúpili ich ticho! 

Vylihujete na slonovinových posteliach 

Zdá sa, že hlavným záujmom najvyššej úrovne hierarchie spoločnosti 
nie je duchovný blahobyt tých, ktorých viera bola zničená, ale iba 
udržiavanie súčasného stavu a ochrana jeho verejného obrazu. 
Predovšetkým sa zdá, že v dnešnej dobe je Betel hlavným problémom 
finančné blaho rozsiahlej vydavateľskej ríše Strážnej Veže. Preto sa 
zdá, že tieto Amosove slová sú zamerané na tých, ktorí sú spolu s 
Betelskými kniežatami zadržiavaní v luxusných podnikových 
ubytovacích zariadeniach – žijúcich na úkor ostatných: “Vylihujete 
na slonovinových posteliach+ a rozvaľujete sa na 
pohovkách, jete jahňatá zo stáda a vykŕmené 
teľatá, skladáte piesne pri zvuku harfy a vymýšľate 
hudobné nástroje ako Dávid. Pijete víno z 
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krčahov, natierate sa najlepšími olejmi a vôbec vás netrápi 
skaza Jozefovho ľudu.” – Amos 6:4.6. 

Je skutočne tragické, keď niekoľko slov pokorného ospravedlnenia by 
mohlo vziať nevýslovné čísla z plameňov pochybností, ale namiesto 
toho sú pýšne odmietnutí! Na základe proroctva je Betel úplne 
znepokojený tým, že narazili na stovky tisíc svedkov Jehovových a 
milióny budúcich svedkov. Ako každá svetská nadnárodná spoločnosť, 
aj Strážna Veža vníma jednotlivých ľudí ako obyčajné zuby v 
podnikovom stroji – ľahko vymeniteľné! 

Napríklad tisíce mladých ľudí venovali pozornosť nabádaniu 
spoločnosti, aby z Betelovho života urobili svoju kariéru. Niektorí z 
nich odmietli vzdelanie a mať rodinou a mnohé krásne veci života, aby 
slúžili v Betheli 20 alebo 30 rokov alebo aj viac. Ale rovnako ako 
mnoho spoločností, ktoré sa teraz ocitli v tzv. Úverovej kríze, aj 
Spoločnosť sa zmenšuje a stovky a možno aj tisíce Betelitov na plný 
úväzok sa púšťajú s ničím, čo by ukazovali na ich roky obetavosti. Je to 
preto, že od všetkých Betelitov sa vyžaduje, aby vstúpili do osobitného 
náboženského poriadku a dokonca zložili sľub chudoby. A chudoba 
je to, čo dosahujú! 

Betelské kniežatá však určite nežijú v chudobe. Je to tak, akoby sa 
rozťahovali na gaučoch zo slonoviny a užívali si tie najlepšie jedlá – 
usmrtené vykrmené teľatá; improvizujú svoje melódie kráľovstva ako 
David; žijú v palácovom prostredí a užívajú si všetky výhody 
predsedníctva v ústredí pozemskej Organizácie Jehovovej; 
poskytovanie ich služieb s použitím najvyberanejších olejov na 
pomazávanie; netrápia sa tým, že Jehovovi ľudia pod ich dohľadom 
boli duchovne chorí. V ďalšej ukážke prevládajúcej mentality 
znázornenej v Amose, keďže toto druhé vydanie samotného 



Sám Jehova sa stal Kráľom, sa dostáva do tlače, stalo sa hovorením 
internetu, že spoločnosť v Španielsku zrušuje masívnu pobočku a 
presúva celú tlačiarsku operácia do Selters, Nemecko. 

Tento krok potenciálne skľučuje španielskych bratov v tom, že práca 
svedkov Jehovových v katolíckom Španielsku nebola zákonne uznaná 
až začiatkom sedemdesiatych rokov a prvá kráľovská sieň nebola 
venovaná, kým potom spoločnosť nezískala právne postavenie. Bratia 
a sestry v Španielsku boli nadšení, keď dostali správu, že v ich krajine 
sa má postaviť pobočka. Španielski bratia boli nabádaní, aby veľkoryso 
prispeli k projektu. Mnohí to urobili – darovali zlato a šperky a robili 
štedré peňažné príspevky, aby bolo možné postaviť pobočku. V 
dôsledku ich srdečnej reakcie bola v roku 1983 španielska vetva 
zasvätená Bohu. Len pred jedenástimi rokmi, v roku 1998, bol 
uzavretý päťročný expanzný projekt, ktorý rozšíril zariadenie a zahŕňal 
dobrovoľnícke práce vyše 25 000 dychtivých kresťanov. 

Prečo spoločnosť teraz odstavuje túto nedávno rozšírenú pobočku? 
Španielska vláda zrejme požiadala spoločnosť, aby dobrovoľníkom z 
Betelu poskytla dôchodcom malý dôchodok. Zrejme to bolo pre 
predstavenstvo v New Yorku neprijateľné. Preto spoločnosť namiesto 
toho, aby vytvorila precedens pre ďalšie vetvy Betelov na celom svete, 
jednoducho zatvorila svoju činnosť v Španielsku a nechala ísť všetkých. 
Čo sa stane s týmto zariadením, ktoré bolo vybudované potom 
miestnych dobrovoľníkov a ktorý zaplatili štedrí španielski 
darcovia? Nepochybne sa bude predávať a peniaze pôjdu do 
Brooklynskej pokladnice s cieľom financovať ich ďalší zamýšľaný 
projekt výstavby, ktorý údajne zahŕňa výstavbu ďalšieho veľkého 
komplexu v štáte New York, ktorý nahradí súčasné sídlo spoločnosti v 
Brooklyne, ktoré sám sa ponúka na predaj postupne. 



Mohli by náčelníci z Brooklynu vrátiť prostriedky španielskym bratom, 
ktorí tak veľkoryso dali, aby sa v Španielsku mohla vybudovať 
pobočka? Určite by to bolo zaujímavé, keby takúto ponuku predložili. 
Je však zvlášť nepravdepodobné, aby spoločnosť využívala štedrosť 
Jehovových ľudí v tomto konkrétnom čase, keď rodiny čelia toľkým 
ekonomickým neistotám. Je to tak, že podľa Jehovovej spravodlivosti 
budú rozprestierajúce sa osoby v Betelu a v Pattersonu poslané von! 
Jehovové rozsudky ich donútia opustiť svoje slonovinové pohovky a 
odísť do vyhnanstva! Vyzerá to, akoby sa slová Amosa 3:15 vzťahujú na 
to, čo sa dnes nazýva „Jehovova organizácia“. Verš znie: “Zbúram 
zimný dom spolu s letným, domy zo slonoviny 
spadnú a veľké domy budú zničené,‘ vyhlasuje Jehova.” 

Čas ukáže, či sa tento aspekt výpovede Jehovu Boha vzťahuje osobitne 
na rozľahlé príslovečné „slonovinové veže“ centrály Betel a bohatý 
Pattersonov komplex, ako aj na desiatky ďalších montážnych hál a 
pobočiek po celom svete. Je zaujímavé, že jedna veľmi nákladná 
montážna hala, ktorá bola nedávno postavená mimo mesta Houston v 
Texase – spolu s gigantickými stiahnuteľnými televíznymi monitormi 
s veľkou obrazovkou na pódiu – bola taká extravagantná, že niektorí 
bratia ju nazvali „hala Taj Mal“ – skutočne domy zo 
slonoviny! Vyhostenie tých rozľahlých ľudí bude znamenať, že nebude 
zatvorená iba jedna vetva, ale všetky! Ako takmer všetci proroci 
predpovedajú, prichádzajúci krach umlčí zasväteného verného otroka, 
ako hovorí Amos 5:13: “Múdry bude v tom čase mlčať, lebo to 
bude čas nešťastia.” 

A tí, ktorí teraz hovoria v mene Jehovovom, už to neurobia, keď budú 
zbúrané ich betely, ako predpovedá Amos 6: 10-11: “Príbuzný ich 
povynáša a jedného po druhom spáli. Povynáša z domu ich 
mŕtvoly. Toho, kto je vo vnútorných miestnostiach domu, 



sa spýta: „Je tam ešte niekto?“ Ten odpovie: „Nie.“ A on 
potom povie: „Mlč! Teraz je už neskoro spomínať Jehovovo 
meno.“‘ A znova prorok potvrdzuje, že súd začína v Božom dome, 
ako hovorí Amos: “Vylihujete na slonovinových posteliach 
a rozvaľujete sa na pohovkách, jete jahňatá zo stáda a 
vykŕmené teľatá, skladáte piesne pri zvuku harfy a 
vymýšľate hudobné nástroje ako Dávid. Pijete víno z 
krčahov, natierate sa najlepšími olejmi a vôbec vás netrápi 
skaza Jozefovho ľudu. Preto pôjdete do vyhnanstva medzi 
prvými. Skončí sa hýrenie povaľačov.” – Amos 6:4-7.  

Beda tým čo túžia po Jehovovom dni 

Všetci proroci a apoštoli nabádajú veriacich, aby neprihliadali na 
prítomnosť Jehovovho dňa. Ako však môžu ľudia privodiť beda na 
seba tým, že „túžia po dni Hospodinovom“, ako sa uvádza v 
nasledujúcom verši: “Beda tým, čo túžia po Jehovovom dni! Čo 
vám Jehovov deň prinesie? Temnotu, nie svetlo. Bude to, 
ako keď niekto uteká pred levom a narazí na 
medveďa, vbehne do domu, oprie sa rukou o múr a uštipne 
ho had. Jehovov deň bude tmou, a nie svetlom,” – Amos 
5:18-20. Nie je jasné, ako mohli Izraeliti, ktorým bolo proroctvo 
pôvodne určené, „túžiť po dni Hospodinovom“; keďže nie je jasné 
ani to, ako by si zavádzajúci farníci Kresťanstva mohli priať deň 
Hospodina. Ako na to príde, ako by sa „beda“ mohlo vzťahovať na 
pravých kresťanov, ktorí verne čakajú na návrat Majstra a na deň 
Jehovu? Ako je teda potrebné chápať verš? 

Môže byť užitočné zvážiť rozšírené parafrázové vykreslenie verša 
z Nového živého prekladu , ktorý znie: „Aký smútok na vás čaká, 



na tých, ktorý hovoria: ‘Keby tu bol iba Pánov deň!’ Nemáš 
potuchy, čo si praješ. Ten deň prinesie temnotu, nie 
svetlo!“ Čitateľovi, ktorý prišiel k tomuto okamihu v tejto publikácii, 
sa predstavilo to, čo autor považuje za nevyvrátiteľnú dokumentáciu o 
významnej chybe pri výklade Strážnej Veže, pokiaľ ide o povahu dňa 
Jehovu Boha. Nielen to, ale oveľa horšie ako doktrína a interpretačná 
chyba, je Spoločnosť vinná z nedôveryhodného porušovania 
najzákladnejších zásad kresťanstva. Nezostali bez poškvrny sveta – po 
politickom spojenectve s OSN – a odmietli sa dovolávať právneho 
prípadu sirôt a vdov. 

Tieto tri chyby evokujú Boží súd obsiahnutý v Amosovi: “‚Pre tri, ba 
pre štyri zločiny Júdu+ nezmením svoje rozhodnutie, lebo 
zavrhli Jehovov zákon a nedodržiavali jeho nariadenia, ale 
dali sa zviesť klamstvami, ktorým verili aj ich 
predkovia. Zošlem oheň na Júdu a pohltí opevnené veže 
Jeruzalema.‘” – Amos 2:4, 5. Vzhľadom na nevyvrátiteľnú 
skutočnosť, že „Jeruzalem“ proroctva predstavuje skorumpované 
zhromaždenie Krista, a nie Kresťanstvo, sami Svedkovia Jehovovi 
nemajú tušenie, čo si želajú! Kto iný ako Svedkovia Jehovovi túžia po 
príchode Jehovovho dňa? Prakticky všetci proroci predpovedali, že 
deň Hospodinov prinesie beda a púšť na Boží ľud a bude mať za 
následok masívne očistenie ľudí bez viery z Kristovho zhromaždenia. 
Amos nie je výnimkou. Preto Amos 5: 3 hovorí: “Lebo toto hovorí 
Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Mestu, z ktorého vyšlo do vojny 
tisíc mužov, zostane sto a tomu, z ktorého vyšlo sto mužov, 
zostane desať. To čaká dom Izraela.‘” Ak sa proroctvo vzťahuje 
v širšom zmysle na koniec Kresťanstva, dá sa očakávať, že bude 
existovať zvyšok pozostalých? To je samozrejme nezmysel. 
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Ale vzhľadom na to, že svedkovia Jehovovi boli v súvislosti s týmito 
vecami šteklení, je nepochopiteľné, že ohnivé zničenie Izraela a neskôr 
Jeruzalema je vzorom vecí, ktoré majú prísť v súvislosti so 
spoločnosťou Strážna Veža! Ale vzhľadom na kontext daného verše je 
zrejmé, že je to práve formálne uctievanie Jehovu Boha, ktoré má byť 
odsúdené. Napríklad rovnaké stvárnenie parafrázy 
hovorí: “Nenávidím a zavrhujem vaše sviatky, nemôžem ani 
cítiť vôňu obetí na vašich slávnostných zhromaždeniach. Aj 
keď mi budete obetovať zápalné obete a obetné 
dary, nenájdem v nich potešenie a na vaše obete 
spoločenstva, na vaše vykŕmené zvieratá, sa ani 
nepozriem. Už mám dosť hluku vašich piesní a nechcem 
počuť melódie vašich hárf. Nech právo prúdi ako voda a 
spravodlivosť ako nevysychajúci potok.” – Amos 5:21-24. 

Jehovovi svedkovia sú známi zhromažďovaním vo veľkých 
zhromaždeniach a slávnostných zhromaždeniach, ktoré by sa dali 
označiť ako náboženské sviatky. Nie je však pokrytecké obetovať 
Hospodinovi, obetovať zápalné obety a obilné obety, ako to bolo, 
chváliť ho hymnami a melódiami kráľovstva, a napriek tomu ignorovať 
závažnejšie záležitosti spravodlivosti a práva? Jehova sa nestará o 
vonkajšiu ukážku religiozity. Chce, aby ho jeho ľudia uctievali v 
úprimnosti a pravde. Preč s náboženstvom! Skutočné náboženstvo 
je prax spravodlivosti a spravodlivého života. Čokoľvek menej je číre 
pokrytectvo! Vzhľadom na samoobslužné biblické interpretácie 
Strážnej Veže a na sebadôstojnosť endemickú pre celú organizáciu, 
niet divu, že Amos 6: 8 hovorí: “‚Zvrchovaný Pán Jehova 
prisahal na seba,‘ vyhlasuje Jehova, Boh vojsk: ‚Hnusí sa 
mi Jakobova pýcha, nenávidím jeho opevnené veže. Mesto 
a všetko v ňom vydám nepriateľom.” 



Z pohľadu Jehovovho sa jeho ľud zamiloval do 
organizačného zlatého teľaťa. Svedkovia Jehovovi boli jemne 
zvádzaní k tomu, aby vzdali slávu „vernému a diskrétnemu 
otrokovi“ a Strážnej Veži, zatiaľ čo Krista odsunuli na druhotnú rolu 
organizačného maskota. Rovnako ako sa izraelské mestá Betel a 
Gilgal sa stali strediskami uctievania teliat, mali by tieto Božie slová v 
blízkej budúcnosti napokon nadobudnúť skutočný význam pre 
Svedkov Jehovových: “Lebo toto hovorí Jehova domu 
Izraela: ‚Vráťte sa ku mne a budete žiť. Nechodievajte do 
Bételu, nechoďte do Gilgalu, neputujte do Beer-Šeby, lebo 
Gilgal pôjde do vyhnanstva a z Bételu nič nezostane.” – 
Amos 5:4, 5. Zatiaľ čo apoštol Peter presne opísal doktrínu Strážnej 
Veže a jej tajomnú chronológiu ako umelo vymyslený falošný príbeh, 
samotný Betel bude počas súdneho obdobia odhalený ako niečo 
podivné – osídla pre neveriacich, ktorí nehľadali Jehovu, a tak nebude 
pokračovať v živote, keď Boh začne pôsobiť rovnako ako oheň. 

Jehova najprv zjaví zámer svojim prorokom 

Strážna veža často aplikuje na seba verš Amosa 3: 7, ktorý 
znie: “Zvrchovaný Pán Jehova neurobí nič, kým nezjaví svoj 
zámer svojim prorokom.” Ale ako by malo byť zrejmé, 
Jehovova „dôverná záležitosť“ sa skutočne týka toho, aby boli jeho 
pochabí ľudia súdení. A ako svedčí biblický záznam, Jehova skutočne 
upovedomil jednotlivých hebrejských prorokov o svojich zámeroch. 
Národ a jeho inštitúcie však neprijali inšpirované posolstvá 
Jehovových prorokov. Preto Jehova povedal cez Amosa: “Vy ste 
však nazirejcom dávali piť víno a prorokom ste prikazovali: 
„Neprorokujte.“ – Amos 2:12. Amos bol osobne konfrontovaný s 
rozzúreným kňazom, ktorý mu prikázal prestať prorokovať o páde 



mesta Betel. Amosovi bolo povedané: “A Amaciah povedal 
Amosovi: ‚Prorok, bež do judskej krajiny, tam si zarábaj na 
chlieb a tam prorokuj.” – Amos 7:12. 

Podobným spôsobom je dnes Strážna Veža skutočne hrdá na to, že v 
organizácii neumožňuje miesto pre jednotlivcov, ktorým z pohľadu 
Jehovu Boha môže skutočne slúžiť funkcia podobná starým biblickým 
prorokom. Mentalita Spoločnosti bola výrečne vyjadrená v rozhovore, 
ktorý tento autor pred desiatimi rokmi uskutočnil s jednotlivcom, 
ktorý teraz slúži v riadiacom orgáne svedkov Jehovových. Vysmieval sa 
tomu, že výklad Joela Strážnej Veže sa mýlil a rozhodne odmietol 
uvažovať o veciach, ktoré mu boli predložené; namiesto toho hovorí, že 
ak chce Jehova niečo odhaliť spoločnosti, urobí tak priamo 
prostredníctvom jedného z členov Správnej Rady, a nie od nejakého 
vydavateľa zvonka, ktorý si myslí, že je pomazaný! 

V prvom storočí však boli pomazaní jednotlivci, ktorí pôsobili ako 
proroci a ktorí zjavne neboli súčasťou zariadenia apoštolov. Predtým, 
ako vydali svoje posolstvá, nekonzultovali sa s apoštolmi – boli priamo 
motivovaní božským duchom! Jedným takým prorokom bol Agabus, 
ktorý bol posvätený svätým duchom, aby predpovedal hladomor, ku 
ktorému skutočne došlo v dňoch cisára Claudia. Agabus tiež 
prorokoval, že Pavol bude zviazaný v Jeruzaleme. To sa tiež stalo 
skutočnosťou. Možno to je dôvod, prečo bol Pavol tiež inšpirovaný, aby 
radil bratom, aby sa s prorokovaním  nepohŕdali! 

Tým, ktorých dnes Jehova môže pomenovať, aby slúžili ako špeciálni 
naziriti, a ktorí sa snažia jasnejšie stanoviť dôverné záležitosti Boha 
skôr, ako bratia budú pokarhaní a odsunutí na okraj betelskými 
inštitucionálnymi kňazmi, podobne ako v dňoch Amosa, moderné 
zariadenie Betel nedovoľuje žiadne prorokovanie, pretože sa považuje 



za posvätenú „svätyňu kráľa a… dom kráľovstva“! Žiadny 
zvestovateľ okrem Betelu nemá dovolené hovoriť v Jehovovom 
prorockom slove v organizácii, s výnimkou toho, ako ho kňazi z Betelu 
starostlivo napísali. V dôsledku toho sa posolstvo Strážnej Veže úplne 
dezinfikovalo z akéhokoľvek Božieho pokarhania alebo z prorockých 
súdov proti Božiemu domu. To však nespochybňuje dôverné záležitosti 
Jehovu. 

Znovu postavím Dávidov prístrešok 

Hneď nasledujúci verš Amosa hovorí: “V ten deň znovu postavím 
Dávidov prístrešok.” – Amos 9:11. Ako je známe, ‘Dávidov 
prístrešok’ odkazuje na Kristovo kráľovstvo. Proroctvo teda spája 
obnovenie takzvaného Dávidského kráľovstva s časom, keď kalamita 
postihne Boží ľud. Aj keď inšpirovaný kresťanský hovorca priamo 
citoval toto proroctvo a použil ho pri založení Kristovho kráľovstva 
nad zhromaždením, je zrejmé, že niektoré aspekty proroctva majú 
oveľa širšie uplatnenie. Je to tak preto, že v čase, keď sa Dávidovo 
kráľovstvo obnovilo v osobe Krista, bola pohroma, ktorú Boh pôvodne 
vyvolal na Júdovi a Dávidovom kráľovstve, stáročia do minulosti. 
Proroctvo však hovorí „v ten deň“, čo znamená v deň, keď Jehova 
prinesie kalamitu tým, ktorí hovoria: „Nepostihne nás nešťastie, 
nepríde až k nám.“ 

Nešťastie, o ktorom hovorí Jehova, slúži ako prostriedok na 
preosievanie tých, ktorí sú členmi Božej domácnosti. Amos 9: 9 
znie: “‚Lebo vydám rozkaz a budem triasť domom Izraela 
medzi všetkými národmi, tak ako sa trasie sitom, a ani 
kamienok nepadne na zem.” Žiadna rozumná osoba by určite 
netrvala na tom, aby ťažkosti biblických študentov počas prvej svetovej 



vojny naplnili proroctvo, ktoré si vyžaduje poslednú rozhodujúcu 
katastrofu, aby sa rozbil dom Boží. Proroctvo v Aggeusa 2: 6-7 tiež 
hovorí, že Jehova bude hádzať nebesá, zem a všetky národy, 
aby „oslavovaní“, čo znamená zbožní ľudia, prišli oslavovať 
obnovený Boží dom. 

Pavol citoval Aggeusa v Židom 12:27 a vysvetlil, že proroctvo sa 
odvoláva na inštitúcie tohto systému vecí, ktoré sú otrasené. Netreba 
dodávať, že prvá svetová vojna nedokázala byť prepadnutím tohoto 
systému! Prichádza veľké trasenie. Z tohto dôvodu ešte 
k „hojdaniu“ a preosievaniu Božieho ľudu nedošlo. Ale aj to sa 
blíži! Amosovo proroctvo, ktoré predpovedalo blížiaci sa 
pád „Dávidovho prístrešku“, zjavne zrejme paralelizuje s 
mnohými ďalšími proroctvami o založení Božieho kráľovstva a 
spolupracuje na pravde o tom, že príchod Krista, ktorý bude vládnuť 
Zemi, bude mať za následok prvé zničenie Božieho svätého 
miesta! Obnovenie „Dávidovho prístrešku“ teda súvisí s veľkou 
spásou, duchovným uzdravením a zotavením, ktoré sa uskutoční počas 
obdobia súženia. Četné miesta v Biblii vysvetľujú, že Jehova oslavoval 
svoje veľké meno a vyjadril svoje rozhorčenie nad skutočnosťou, že mu 
jeho zmluvní sluhovia nedali úctu a slávu, ktorú si právom zaslúži, a 
namiesto toho vyčítali svojmu Bohu. Amos je iba jednou z takýchto 
správ! 

Vzhľadom na pohanu, ktorú Strážna Veža a Svedkovia Jehovovi 
priniesli na meno Božie, a na skutočnosť, že deň Hospodinov prinesie 
spúšť na kresťanskú svätyňu a na Izraela Božieho, mali by si vziať k 
srdcu vyhlásenie od Jehovu Boha v Amosovi 4: 12-13: “‚Preto ťa 
znovu potrestám, Izrael. Keďže sa chystám potrestať 
ťa, priprav sa na stretnutie so svojím Bohom. ‘Lebo on je 
Tvorcom vrchov a Stvoriteľom vetra, on dáva človeku 



poznať svoje myšlienky, on mení úsvit na zotmenie a kráča 
po výšinách zeme. Jehova, Boh vojsk, je jeho meno.” 

21 – Micheáš 



“Počujte, vrchy, Jehovov súdny spor, vy, pevné základy 

zeme. Jehova vedie spor so svojím ľudom, bude sa súdiť s 

Izraelom.” – Micheáš 6: 2. 

Mícheášovo proroctvo sa otvára tým, že Jehova vydáva strach 
vzbudzujúce varovanie, ktoré vzbudzuje strach pred jeho horiacim 
zostupom na zem. Áno, Jehova Boh zostupuje – zostupuje zo 
samotného neba. On zostupuje, aby veci napravil! Zostup 
Všemohúceho Boha z jeho príbytku v najvyššom nebi, dole do našej 
maličkej sféry, je taký úžasný a hrozný, akoby to bolo, akoby sa samé 
hory topili zo slávy jeho prítomnosti! Micheáš 1: 3-4 to hovorí 
takto: “Lebo Jehova vychádza zo svojho príbytku, zostúpi a 
bude šliapať po výšinách zeme. Vrchy sa pod jeho nohami 
roztopia a údolia sa rozdelia ako vosk pred žiarom 
ohňa, ako voda stekajúca po strmom svahu.” 

Čo prinútilo Jehovu, aby urobil také drastické kroky, ako keby opustil 
svoje bydlisko v ríšach vyššie a zostúpil na túto malú planétu? Sám 
Boh odpovedá na túto otázku v nasledujúcom verši Michwáš: “To 
všetko pre vzburu Jakoba a pre hriechy Izraela.” To všetko je 
spôsobené skutočnosťou, že Jehova má právny spor proti svojmu 
národu – proti svojmu ľudu. Toto však nie je žiadny právny prípad. 
Nie, vôbec nie obyčajný; v tomto prípade je nielen žalobca Boh, ale aj 
spravodlivý prokurátor a nestranný sudca! Kto môže dúfať, že sa bude 
úspešne hádať proti Bohu? Aké sú však právne otázky a na akom 
základe má Boh v prvom rade začatie súdneho konania? Právny základ 
je založený na skutočnosti, že izraelský národ uzavrel slávnostnú, 
záväznú zmluvu s Bohom. A je to kvôli hriechom porušujúcim zmluvu, 
tvrdohlavosti a hrdosti Božích zasvätených ľudí, ktorí v minulosti mali, 



a ešte raz, uvedú do pohybu súdy, ktoré trasú zemetrasením Jehovu 
zhora. 

Boh, samozrejme, neprišiel doslova z neba; Hory sa pred ním ani 
neroztopili ako vosk. V skutočnosti boli Božie súdy v minulosti najprv 
vyjadrené skrze samotných prorokov, pretože vyniesli právny prípad, 
ktorý Boh mal proti svojmu ľudu a ich vodcom. A keď Jehova určil, že 
jeho ľud je vinný z obvinenia, potom iba ľudská agentúra – v 
skutočnosti dve ľudské agentúry – impozantné asýrske a babylonské 
armády – slúžila ako popravca Božích súdov pri rôznych 
príležitostiach. Tieto armády boli tak nemilosrdné, akoby zničili 
samotnú civilizáciu. A do istej miery to skutočne urobili. Nie je dôvod 
veriť, že budúci rozsudok sa bude líšiť od vzoru stanoveného v 
Písmach. 

Micheáš je jednou z najstarších prorockých kníh Biblie, jej posolstvo je 
však určené na naplnenie v „záverečnej časti dní“ – keď Božie 
kráľovstvo prevezme moc. Aký význam má Micheáš pre kresťanov 
dnes? Meno samotného proroka – Micah – je skrátenou formou mena 
Michaela, čo je, samozrejme, meno archanjela, ktorý je v proroctve 
inde opísaný ako spasiteľ Jehovovho ľudu. A keď je Mesiáš správne 
pritkaný v proroctve Micheáša, prorokuje, aby slúžil v podobnej 
funkcii Spasiteľa. Podobne ako mnoho hebrejských prorokov, aj kniha 
Micheáša umiestňuje Deň súdu Jehovovho v starovekom prostredí, 
aby Božie súdne záležitosti, ktoré kedysi patrili Izraelu a Júdovi, mohli 
odhaliť životne dôležité vzory rozsudku týkajúceho sa toho, čo sa bežne 
nazýva duchovným Izraelom – alebo Kristovým zhromaždením. 

Dôvod, prečo sa hebrejské proroctvá môžu týkať tak starovekého, ako 
aj duchovného Izraela, je ten, že duchovný Izrael pôvodne vychádzal z 
prirodzeného Izraela – nahradil ho ako „Izrael Boží“. Napríklad 



samotná skutočnosť, že Kristus pôvodne založil svoje zhromaždenie na 
12 apoštoloch, je určite zaručene vzorovaná podľa 12 kmeňov Izraela. 
Zmluva, ktorú Boh uzavrel s Abrahámom, bola od počiatku určená na 
výrobu organizácie pozostávajúcej z Krista a jeho pomazaných 
nasledovníkov – pravé semeno Abraháma podľa Galatským 
3:29, ktoré bude prostriedkom, ktorým Boh nakoniec požehná všetky 
národy. O tom, že organizácie fyzického a duchovného Izraela sú 
neoddeliteľne spojené, svedčí aj skutočnosť, že 12 brán symbolického 
Nového Jeruzalema v Zjavení je opísané menami dvanástich 
Jakobových synov. Vzhľadom k tomu, úplne posledný verš proroctva 
Mícheášovho naráža na Božiu ďalekosiahlu zmluvu s 
Abrahámom: “Prejavíš vernosť Jakobovi, vernú lásku 
Abrahámovi, ako si prisahal našim predkom od dávnych 
čias.” 

Ako dôkaz toho, ako sa proroctvá majú vzťahovať skôr na Kristovo 
zhromaždenie než na izraelský národ, zvážte posledné dva verše 2. 
kapitoly Mícheáša, ktoré znejú: “Určite vás všetkých 
zhromaždím, Jakob, určite zozbieram zostávajúcich z 
Izraela. Zjednotím ich ako ovce v ohrade, ako stádo na 
pastvine. Bude to tam hučať ľuďmi.‘ Pred nimi pôjde ten, 
kto urobí prielom. Prerazia si cestu, prejdú bránou a vyjdú 
ňou. Ich kráľ pôjde pred nimi a Jehova v ich čele.“ – Micheáš 
2:12, 13. V historickom prostredí boli Židia zajatí do Babylonu. Potom 
ich odkúpil Jehova, čo sa stalo, keď kráľ Cyrus zvrhol mocné mesto 
Babylon – otvoril dvere zvyšku Židov, aby sa mohli vrátiť a prestavať 
Jeruzalem. 

Toto hovorí Micah 4:10: “…a prídeš až do Babylona. Tam budeš 
vyslobodená, tam ťa Jehova vykúpi z rúk tvojich 
nepriateľov.” V tom čase však nebolo obnovené Dávidovské 



kráľovstvo. Neexistoval žiadny viditeľný kráľ, ktorý skutočne viedol 
pokánie naspäť k Sionu. Cyrus slúžil ako osloboditeľ a ako taký 
predurčil Jehovho skutočne pomazaného – Krista. Ježiš sa 
samozrejme nenarodil ani vtedy, keď boli Židia v Babylone, a zatiaľ čo 
na zemi Ježiš určite neviedol národ Izraela z ich zajatého stavu do 
Rímskej ríše. Zhromaždenie všetkých „ostatných Izraela“ pod 
Božím ustanoveným kráľom je to, čo sa deje počas poslednej žatvy, 
keď svätí anjeli zhromaždia vyvolených dohromady zo štyroch kútov 
zeme. 

Ešte viac zarážajúce – z hľadiska akejkoľvek minulej aplikácie 
Micheášovho mesiánskeho proroctva – Micah 5: 1-4 zdanlivo privádza 
narodenia Krista v čase asýrskej invázie Júdu. Tieto verše 
hovoria: „Robíš si na sebe zárezy, obliehané mesto. Nepriateľ 
nás obľahol. Sudcu Izraela bijú palicou po líci. Ale ty, 
Betlehem Efrata, ktorý si príliš maličký, aby si patril medzi 
judské tisíce, z teba mi vyjde ten, ktorý má vládnuť v 
Izraeli, ktorý pochádza z dávnych čias, z pradávnych 
dní. Preto sa Boh vzdá svojho ľudu až do času, kým tá, 
ktorá má rodiť, neporodí. Vtedy sa zvyšok jeho bratov vráti 
k izraelskému ľudu. Vstane a bude ich pásť so silou od 
Jehovu, v mene Jehovu, svojho Boha, ktoré je 
vznešené. Budú bývať v bezpečí, lebo jeho vláda bude siahať 
až do končín zeme.” 

Napodiv sa zdá, že vyššie uvedená pasáž spája obnovenie Izraela s 
Kristovým časom a dokonca naznačuje, že „sudcu Izraela“ semŕho 
zasiahnu invázne sily. Ako to môže byť? Kniha Mícheáša dokonca 
kladie babylonské dobývanie pred asýrskou inváziu, čo historicky 
určite tak nebolo. Napríklad bezprostredne pred proroctvom, ktoré 
predpovedalo miesto narodenia Mesiáša, Jehova sľúbil vyslobodenie z 



Babylonu a potom Micheáš 4: 11-12 predpovedá: “Zhromaždia sa 
proti tebe mnohé národy a povedia: ‚Nech je Sion 
zneuctený a nech sa tým naše oči pokochajú.‘ Ale oni 
nepoznajú Jehovove myšlienky, nechápu jeho 
úmysel. Zhromaždí ich ako čerstvo pokosené obilie na 
mlatovisko.” 

Mnohé národy, ktoré sa zišli vo vojne proti Jeruzalemu, sa spoločne 
nazývajú Asýrčan, ako sa uvádza v Micah 5: 6: “Budú pásť 
asýrsku krajinu mečom, Nimródovu krajinu na jej 
hraniciach. Keď Asýrčan vpadne do našej krajiny a bude 
šliapať po našom území, on nás pred ním 
zachráni.” Vzhľadom na takéto zdanlivé nezrovnalosti proroctva by 
malo byť zrejmé, že Micheáš má prorocký význam, ktorý siaha ďaleko 
za čas babylonských a asýrskych invázií a keď bol Ježiš na zemi – vrhá 
tiene na duchovnú realitu, ktorá sa ešte nestala. 

Konečné naplnenie Micheášovo súvisí s budúcou devastáciou a 
obnovením Kristovho zhromaždenia. Pred diskusiou o prorockom 
význame Micheášovej hádanky a jej napĺňaní v poslednej časti dní 
však najskôr zvážte otázky Božieho právneho prípadu proti Izraelu. 
Micah 1: 5 zavolá tak, ako to bolo: “Kto je za vzburou Jakoba? Či 
nie Samária? A kto je za posvätnými výšinami Júdu? Či nie 
Jeruzalem?” Vzbura Izraela (Samárie) a Júdu má korene v 
samotných sídlach Samárie a Júdu – dokonca aj v svätom meste 
Jeruzaleme Jehovovom. Inými slovami, nespravodlivosť a modlárstvo 
sa stali inštitucionalizovanými! 

Beda tým ktorí plánujú to čo škodí 



Boh naďalej obviňuje tých, ktorí sa chcú obohatiť na úkor svojho ľudu, 
a hovorí v Míášovi 2: 1–2: „Beda tým, ktorí plánujú to, čo 
škodí, tým, ktorí na svojich lôžkach vymýšľajú zlo! Keď 
svitne ráno, vykonajú ho, lebo je to v ich moci. Dychtia po 
poliach a uchvacujú ich, po domoch a zaberajú 
ich. Okrádajú muža o jeho dom, pripravujú ho o jeho 
dedičstvo.” Ak sa má proroctvo Micheášovo v poslednom období dní 
aplikovať na Kristovo zhromaždenie, ako by sa mohol uplatňiť vyššie 
uvedený verš? Zakladateľ spoločnosti Strážna veža, CT Russell, 
pôvodne ustanovil ako oficiálnu politiku, že Strážna Veža nikdy 
nebude prosiť o finančné prostriedky, a ak by niekedy dosiahli bod, v 
ktorom prevádzkové náklady neboli očakávané, namiesto toho by si 
spoločnosť jednoducho uvedomila ako dôkaz od Jehovu, že nastal čas 
pozastaviť vydávanie. 

Po celé desaťročia sa zhromaždenia svedkov Jehovových sa chválili, že 
medzi účastníkmi stretnutí v kráľovskej sále sa nikdy neprenášajú 
zberné misky. Na zhromaždeniach a schôdzach sa, samozrejme, 
každému často pripomína, že je dôležité vkladať peniaze do schránok 
na prispievanie – v tom však nie je nič neprimerané. Koniec koncov, 
chrám v prvom storočí mal skrinku na prispievanie a Ježiš dokonca 
poznamenal o veľkorysom duchu chudobnej vdovy, ktorá dala malý 
príspevok. A pôvodní kresťania boli povzbudzovaní k pravidelnému 
týždennému darovaniu. V posledných rokoch sa však spoločnosť 
neuspokojila so skromnými darmi, ktoré Jehovovi svedkovia vložili do 
schránok na príspevky. Spoločnosť Strážna Vež“ teraz zjavne ide 
za „veľkými peniamie“! Ako to? 

Začiatkom roku 1999 začala Strážna Veža používať omnoho 
sofistikovanejšie spôsoby, akými by mali svedkovia Jehovovi 
prispievať. Za týmto účelom Bethel za posledné desaťročie každoročne 



uverejňuje článok (reprodukovaný nižšie), ktorý nabáda kresťanov k 
podpisu závetov, listín o nehnuteľnostiach, akcií, dlhopisov, 
penzijných fondov a poistných zmlúv spoločnosti Strážna Veža. 
Jehovovi svedkovia sú dokonca informovaní, že spoločnosť prijíma aj 
šperky! Strážna Veža uverejnila aj 32-stranovú brožúru s 
názvom Charitatívne plánovanie, z ktorej bude mať úžitok služba 
Kráľovstva celosvetovo, s cieľom oboznámiť potenciálnych darcov s 
procesom podpísania ich majetkov spoločnosti. 

„Pretože je to v moci ich rúk,“ ako hovorí Jehova prostredníctvom 
Micheáša, „velitelia“ spoločnosti využili svoju teokratickú autoritu 
nad organizáciou na pripomenutie Jehovovým svedkom v každom 
ročnom vydaní obsahujúcom článok s príspevkom, ktorý 
hovorí: „Jehova miluje dobrovoľného darcu.“ Nepochybne sú 
pravdivé slová apoštola – Jehova miluje dobrovoľného darcu; ale je to 
skutočne „dobrovoľné“, keď spoločnosť vkladá svoju teokratickú 
známku schválenia do tohto neslýchaného systému získavania peňazí a 
využíva svoju autoritu ako Božieho hovorcu na podporu medzi 
potenciálne zraniteľnými starými kresťanmi pri podpisovaní 
dôchodkových a poistných zmlúv a iných formátov dedičstva? 

Dedičstvo je svätá vec. Je to niečo, čo rodičia a starí rodičia 
odovzdávajú svojim deťom a vnúčatám. Ale akonáhle bude dedičstvo 
legálne podpísané, je navždy preč. Akým právo sa Betel venuje týmto 
intímnym aspektom súkromných finančných záležitostí rodiny? 
Naproti tomu Pavol radil kresťanom, aby každý týždeň niečo ako 
príspevok vyčlenili. Aký je biblický základ takýchto exotických 
systémov získavania finančných prostriedkov, ako napríklad Strážna 
Veža, v súčasnosti propaguje? Čo ak potenciálni dedičia nemusia 
súhlasiť s rodičom, starým rodičom alebo dokonca s manželkou, ktorí 
podpíšu majetok a aktíva spoločnosti Watchtower Inc? 



Peniaze, ktoré sú dané do schránky na prispievanie, sú jednou z vecí, 
ale aktívna snaha presvedčiť Jehovových svedkov, aby podpísali skutky 
a závety a dôchodky, má potenciálne ďalekosiahle škodlivé následky 
pre celé domácnosti! Spoločnosť komentovala proroctvo Micheáša v 
okresných konvenciách „Horliví zvestovatelia kráľovstva“ z 
roku 2002. Nasledujúci rok sa rozhovory objavili v sérii študijných 
článkov v 15. augustovom časopise Strážna Veža a Spoločnosť 
komentovala Micheáša 2:1: “Chamtiví jednotlivci ležia v noci 
bdelí a plánujú, ako sa zmocniť polí a domov svojich 
susedov. Ráno sa ponáhľajú uskutočňovať svoje plány. 
Keby si spomenuli na Jehovovu zmluvu, nespáchali by také 
zločiny. Mojžišovský Zákon obsahuje ustanovenia na 
ochranu chudobných. Podľa nej by žiadna rodina nemala 
natrvalo stratiť vlastníctvo svojho dedičstva.“  

Podľa vlastných slov založených na Mojžišovom zákone by žiadna 
rodina nemala natrvalo stratiť svoje dedičstvo. Napriek tomu Betel 
inštitucionalizoval postup propagácie toho, čo odsúdil Mojžišov zákon! 
Ďalším aspektom je toto: Boli by svedkovia Jehovovi takí ochotní 
podpísať cenné finančné aktíva spoločnosti Strážna Veža, ak by vedeli, 
že organizácia používa milióny dolárov vyhradených finančných 
prostriedkov na honoráre právnym zástupcom na účely právnej 
ochrany proti sexuálne zneužívaným deťom, ako aj platiť obetiam tajné 
mimosúdne vyrovnania? Nielen to, ale konflikt záujmov vzniká v 
dôsledku skutočnosti, že samotní muži, ktorí propagovali tento systém 
legálneho zabavovania domov a dedičného majetku, sú sami úplne 
závislí od darovania svedkov Jehovových pre ich vlastné blaho! 

Praví, takzvaní zamestnanci na plný úväzok v Beteli nemusia mať 
úžitok vo forme veľkého platu, ako mnohí z notoricky známych 
duchovných vyklčujúcich peniaze sa obohatili, ale napriek tomu 



dostávajú priestor a stravu a mnoho ďalších výhod; ako cestovné 
náklady pre prominentných Betelitov a v niektorých prípadoch 
luxusné autá. Prakticky všetky ich potreby uspokojuje spoločnosť 
Strážna Veža – vrátane zdravotnej starostlivosti, ktorú mnohí 
pracujúci Jehovovi svedkovia nedokážu dať svojim vlastným 
rodinám! Údajne sa Fred Franz chválil, že jeho osobné obete neboli 
vôbec žiadne ťažkosti, pretože cestoval svetom a žil ako kráľ. A 
skutočne to urobil – na úkor ostatných. Aká vhodná Pavlova rétorická 
otázka pre Korinťanov: „Takže už ste začali vládnuť ako králi 
bez nás?“ 

Je zrejmé, že inštitucionálni muži, ktorí by presvedčili vdovy, aby 
podpísali svoje majetky do spoločnosti, majú o tieto dary skutočne 
vlastný záujem. Každý rok od roku 1999 sa v 1. Strážnej Veži 1. 
novembra objavujú nasledujúce informácie. Nie je pochýb o tom, že 
dôvod, prečo sa 1. november vybral na prenos teokraticky vyladeného 
predajného náboru Strážnej Veže, je z dôvodu daňových povinností ku 
koncu roka. Najviac znepokojujúce je, že motivácia úprimnou túžbou 
oddať sa Bohu tým, že je šťastným darcom, zjavne nie je dostatočnou 
motiváciou pre Strážnu Vežu. Betel tiež očividne apeluje na vlastný 
záujem. Áno, svedkovia Jehovovi môžu mať osoh, ak sú obozretní a 
riadia sa radou „otroka“, ako je uvedené v záverečnom odseku nižšie 
uvedených informácií. Finanční adepti Betelu informujú 
stádo: Spôsoby, ako sa niektorí rozhodnú dať 

Príspevky na celosvetovú prácu 

“Mnohí vyčlenili alebo urobili rozpočtovú sumu, ktorú umiestnia do 
políčok s príspevkami označených „Príspevky na prácu na celom 
svete – Matúš 24:14“. Kongregácie každý mesiac zasielajú tieto 



sumy úradu svedkov Jehovových, ktorí slúžia ich 
krajinám. Dobrovoľné dary peňazí môžu byť zaslané aj priamo 
spoločnosti Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania, c / o Office of Secretary and Treasurer, 25 
Columbia Heights, Brooklyn, New York 11201-2483, alebo 
pobočke, ktorá slúži vo vašej krajine. Šeky by mali byť splatné 
na „Strážnu Vežu“. Môžu sa tiež venovať šperky alebo iné cennosti. 
Tieto príspevky by mali sprevádzať krátke listy, v ktorých sa uvádza, že 
ide o priamy dar. 

Okrem priamych darov peňazí existujú na celom svete aj iné spôsoby 
poskytovania výhod v prospech kráľovstva. Patria sem: Poistenie: 
Strážna Veža môže byť menovaná ako príjemca životného poistenia 
alebo dôchodkového/dôchodkového plánu. Bankové účty: Bankové 
účty, vkladové certifikáty alebo individuálne dôchodkové účty môžu 
byť v súlade s požiadavkami miestnej banky zverené alebo splatné v 
prípade úmrtia spoločnosti Watch Tower. Akcie a dlhopisy: Akcie a 
dlhopisy sa môžu darovať Watch Tower ako priamy darček. 

Nehnuteľnosť: Nehnuteľnosť na predaj môže byť darovaná buď 
priamym darom, alebo v prípade obytnej nehnuteľnosti, vyhradením 
životného majetku darcovi, ktorý v ňom môže počas svojho života 
naďalej žiť. Predtým, ako začnete obchodovať s nehnuteľnosťami, 
kontaktujte pobočku vo vašej krajine. Anuita za dar: Anuita s darom je 
dohoda, ktorou človek prevádza peniaze alebo cenné papiere na 
korporáciu Strážna Veža. Na oplátku dostane darca alebo niekto, kto je 
darcom určený, každý rok po celý život určenú anuitnú platbu. Darca 
dostane odpočet z dane z príjmu v roku, v ktorom je darovacia renta 
založená. 



Wills and Trusts: Majetok alebo peniaze môžu byť odkázané na 
Strážnu Vežu prostredníctvom zákonne vykonanej vôle, alebo môže 
byť Strážna Veža menovaná ako príjemca dohody o dôvere. Dôvera v 
prospech náboženskej organizácie môže poskytnúť určité daňové 
výhody. Keďže pojem „charitatívne plánovanie“ znamená, že tieto 
druhy darcovstva zvyčajne vyžadujú určité plánovanie zo strany darcu. 
S cieľom pomôcť jednotlivcom, ktorí chcú využiť svetovú prácu 
svedkov Jehovových, prostredníctvom určitej formy charitatívneho 
plánovania, bola v anglickom a španielskom jazyku pripravená 
brožúra s názvom Charitatívne plánovanie s cieľom využívať 
službu Služba Kráľovstva Celosvetovo. Brožúra bola napísaná s 
cieľom poskytnúť informácie o rôznych spôsoboch, ako možno darovať 
teraz alebo prostredníctvom odkazu na smrť. Po prečítaní brožúry a po 
konzultácii s ich vlastnými právnymi alebo daňovými poradcami, 

Moji vlastní ľudia ako nepriatelia  

Po tom, ako Hospodin vyjadril svoje odhodlanie pokoriť svojich 
povýšených ľudí, povedal: “Ale nedávno môj ľud povstal ako 
nepriateľ. Neskrývane strhávate drahocenné ozdoby aj s 
odevom tým, ktorí nič netušiac prechádzajú okolo ako 
vojaci, ktorí sa vracajú z vojny. Ženy môjho ľudu vyháňate 
z ich útulných domovov. Ich deti navždy okrádate o všetko 
to dobré, čím som ich požehnal.” Micheáš spresňuje, že vzbura 
proti Jehovovi sa konala relatívne nedávno – „nedávno“. Akoby sa 
teraz mohol uplatňovať tento aspekt rozsudkov nájdených v 
Micheášovi? Po prvé, keďže Kresťanstvo bolo vždy nepriateľom 
Jehovovu Boha, malo by byť zrejmé, že právny prípad, ktorý Boh vedie 
proti svojmu ľudu, je výsledkom povstania, ktoré sa koná 



bezprostredne pred poslednou časťou dní – keď Jehova vyrieši 
záležitosti. 

Toto je v súlade s proroctvom apoštola Pavla v spojení s mužom 
bezprávia; a to, že Ježišova prítomnosť sa nezačne skôr, ako bude na 
prvom mieste odpadnutie. Po druhé, ako je zrejmé z priameho čítania 
Božieho Slova, k urážkam opísaným v Micheášovi dochádza medzi 
tými, ktorých Jehova uznáva za svoj ľud. Závažné sú krutosti, ktoré 
spôsobujú, že Jehovova nádhera bola odstránená od detí jeho ľudu. 
Ako môže teraz platiť táto časť Micheášovho proroctva? Ako každý vie, 
životy Svedkov Jehovových sa točia okolo spoločnosti Strážna Veža. 
Betel určuje prakticky každý aspekt viery. Svedkom Jehovým sa znova 
a znova pripomína, že Strážna Veža je jediným kanálom duchovnej 
pravdy! 

Všeobecne sa verí, že nikto nedokáže porozumieť Biblii sám – aj keď 
nikdy nebolo vysvetlené, ako neživá organizácia uskutočňuje veštenie 
pravdy bez nejakého ľudského vkladu. Pravdepodobne určití 
jednotlivci sú zapojení do procesu niekde pozdĺž línie, ale zrejme 
ľudský aspekt je ponorený tak, aby povýšil Organizáciu s cieľom, aby 
to vyzeralo, ako keby len TO môže oznámiť osvietenie. Pretože toto je 
prevládajúci postoj podporovaný najvyššou úrovňou organizácie, 
každý svedok, ktorý bezvýhradne neakceptuje 100% učenia Strážnej 
Veže, sa viac ako pravdepodobne ocitne pod súdnym 
dohľadom. Nezáleží na tom, ako dlho mohol byť kresťanom. Nezáleží 
ani na tom, aký mladý môže byť – ak niekto hovorí v rozpore alebo 
dokonca súkromne, má výhrady voči niektorému z učení Spoločnosti, 
považuje sa za potenciálneho odpadlíka a nepriateľa! 

Každý kresťan, ktorý by si mohol prečítať Bibliu a porozumieť odlišne 
od dogmy akceptovanej Strážnou Vežou, bude pravdepodobne 



potrestaný tvrdými trestmi. Nezáleží ani na tom, či sú jeho poznatky 
pravdivé. Všetko, na čom záleží, je to, že nesúhlasia s organizáciou. Z 
tohto dôvodu bolo nespočetných jednotlivcov odradených. Je smutné, 
že sa znova a znova preukázalo, že inštitucionálna uniformita je 
dôležitejšia ako pravda! Zástupca Strážnej Veže to dokonca uznal na 
súde. Nasleduje úryvok zo súdneho konania v Škótsku z roku 1954, 
počas ktorého bol jeden z dôstojníkov spoločnosti (Haydon Covington) 
pod prísahou a bol požiadaný o zodpovedanie nasledujúcich otázok: 

         Otázka: To bolo vydanie falošného proroctva?  

Odpoveď. To bolo zverejnenie falošného proroctva, bolo to falošné 

vyhlásenie alebo chybné vyhlásenie pri plnení proroctva, ktoré bolo 

falošné alebo chybné.  

Otázka. A tomu museli veriť všetci svedkovia Jehovovi?  

Odpoveď: Áno, pretože musíte pochopiť, že musíme mať jednotu, 

nemôžeme mať nepokoj s mnohými ľuďmi, ktorí idú všade, armáda 

by mala pochodovať krok za krokom.  

Otázka: Teraz späť k veci. Bolo oznámené falošné proroctvo?  

Odpoveď. Súhlasím s tým.  

Otázka. Museli to prijať svedkovia Jehovovi?  

Odpoveď. Správne.  



Otázka: Ak sa niektorý zo svedkov Jehovových osobne domnieval, že 

toto proroctvo bolo zlé, a to povedal, bude prepustený?  

Odpoveď. Áno, ak to povedal a neustále vytrval vo vytváraní 

problémov, pretože ak celá organizácia verí jednej veci, aj keď je to 

chybné a niekto iný sa začína sám snažiť šíriť svoje myšlienky, potom 

je tu nepokoj a problémy, je tu nemôže byť harmónia, nemôže ísť 

pochodovať. Keď príde zmena, mala by pochádzať zo správneho 

zdroja, vedúceho organizácie, riadiaceho orgánu, nie zdola nahor, 

pretože každý by mal nápady a organizácia by sa rozpadla a 

smerovala tisíckami rôznymi smermi. Naším cieľom je mať jednotu.  

Otázka: Jednota za každú cenu?  

Odpoveď. Jednota za každú cenu, pretože veríme a sme si istí, že 

Jehova Boh používa našu organizáciu, riadiaci orgán našej 

organizácie, aby ju usmerňoval, hoci z času na čas sa vyskytujú 

chyby.  

Otázka. A jednota založená na vynútenom prijatí falošného 

proroctva?  

Odpoveď. Pripúšťa sa, že je to pravda.  



Otázka: A ten, kto vyjadril svoj názor, ako ste povedali, že bol zlý a 

bol odlúčený, by porušoval Dohovor, keby bol pokrstený?  

Odpoveď. Správne.  

Otázka: Ako ste už včera výslovne povedali, bolo by to hodné smrti?  

Odpoveď. Myslím, že – – –  

Otázka: Povedali by ste, že áno alebo nie?  

Odpoveď. áno, bez váhania.  

Otázka: Hovoríte tomu náboženstvu?  

AOdpoveď. Určite je.  

Otázka: Hovoríte tomu kresťanstvo?  

Odpoveď. Určite áno.  

Brat Covington určite charakterizoval prevládajúci názor medzi 
svedkami Jehovovými – konkrétne, že Riadiaci Orgán je hlavou 
kresťanskej kongregácie a že akákoľvek zmena v doktríne, praktikách 
alebo politike bude vyžarovaná z nich a nikoho iného. Zamyslite sa nad 
dôsledkami politiky spoločnosti. Znamená to, že Jehova a Ježiš Kristus 
požadujú, aby všetci kresťania vedome prijímali a učili lži, aby 
zostali „v pravde“ – v mene kresťanskej jednoty! Existuje dôvod 



domnievať sa, že Strážna veža v tomto ohľade zmenila svoju politiku? 
Nie, ďaleko od toho! Strážna Veža sa vo svojom postoji stala 
rigidnejšou. Ako dôkaz tejto skutočnosti spoločnosť v roku 1980 
zaslala všetkým dohliadajúcim na obvody list, v ktorom ich nariaďuje, 
že hoci jeden z Jehovových svedkov nemusí hovoriť s inými alebo 
verejne propagovať neschválené učenia, príčinou je len neskrývanie 
myšlienok v rozpore s riadiacim orgánom bude vylúčený! 

Najmenej v roku 1954 Hayden Covington uviedol, že sa bude konať iba 
vtedy, ak osoba bude pokračovať v presadzovaní svojho vlastného 
názoru. Keďže politika Betelu v súčasnosti vyžaduje možné súdne 
kroky proti každému zo svedkov Jehovových, ktorí sú jednoducho 
vinní za premýšľanie myšlienky, ktoré nie sú v súlade s všestrannou 
organizáciou! Mentalita Spoločnosti za každú cenu mala zničujúci 
vplyv na viac ako niekoľko svedkov Jehovových, ktorí sa stretli s 
organizáciou. Mnohí ľudia boli bezpochyby bezohľadne prepustení z 
kongregácie, pretože to znamená, že spoločnosti Strážnej Veže nedala 
slávu. Zdá sa, že Jehovova pečať bola schválená pre tých, ktorí sa 
spoliehajú na Božie Slovo, a nie na Strážnu Vežu – dokonca, ako je to 
opísané v Micheášovi: “Neskrývane strhávate drahocenné 
ozdoby aj s odevom tým, ktorí nič netušiac prechádzajú 
okolo ako vojaci, ktorí sa vracajú z vojny.” Ani ženy nie sú 
ušetrené! 

Zoberme si prípad Barbory Andersonovej. Zatiaľ čo sestra 
Andersonová pracovala v ústredí Strážnej Veže v Brooklyne v New 
Yorku, zjavne jej bola pridelená úloha výskumu, ktorá jej umožnil 
prístup k tajným spisom Strážnej Veže, ktorý uchováva podozrivých a 
známych pedofíloch v organizácii. Sestra Andersonová sa zdesila, keď 
si uvedomila, že Strážna Veža má dlhodobú politiku, ktorá je priamo 
zodpovedná za trvalé poškodenie tisícok detí. Keď sa ukázalo, že Betel 



nemá v úmysle zmeniť sa, po niekoľkých rokoch sestra Andersonová 
zverejnila špinavé malé tajomstvo Spoločnosti. V dôsledku toho 
bezprostredne pred vysielaním na celoštátnom televíznom prenose 
veliteľstvo požadovalo, aby bola vyhodená zo svojho miestneho 
zhromaždenia za hriech “vyvolávania rozkolov”, aby ju 
diskreditovala pred očami svedkov Jehovových. 

Aj keď v tom čase sa sestra Andersonová už nezúčastňovala miestneho 
zhromaždenia, na tom nezáležalo. Spoločnosť chcela urobiť príklad z 
informátora. V dôsledku toho sú Andersonovci teraz odrezaní od 
svojich detí a vnúčat. Konečným výsledkom tyranie spoločnosti je, ako 
sa uvádza v Micheášovi: “Ženy môjho ľudu vyháňate z ich 
útulných domovov.” – Micheáš 2:9. Ako pravdivé Jehovovo 
pozorovanie, že „proroci“ vyhlasujú vojnu každému kresťanovi, ktorý 
sa nekloní Organizácii: “Proroci zavádzajú môj ľud, hlásajú 
pokoj, ak dostanú niečo pod zub, ale tomu, kto im nedá do 
úst nič, vyhlasujú vojnu.” – Micheáš 3:5. 

Možno, že politiky Spoločnosti sú pre deti najškodlivejšie – nielen 
politiky zneužívania detí. Zatiaľ čo Strážna Veža vždy zvrhla Katolícke 
krstné deti, dôraz Strážnej Veže na krst mladistvých sa príliš nelíši. 
Zatiaľ čo bol Ježiš Kristus tridsaťročný, keď ho Ján pokrstil v rieke 
Jordán, nie je vôbec neobvyklé, aby boli pokrstené ako svedkovia 
Jehovovi – niekedy dokonca o niečo mladší ako 10 rokov! Typicky, ak 
mladík nie je pokrstený skôr, ako mu je 16 rokov, je považovaný za 
duchovne slabého! Je nesporné, že na mladých ľudí, ktorí majú byť 
pokrstení, je vyvíjaný obrovský nátlak. Koľko však má 10 alebo 16 
rokov jasnú predstavu o tom, čo chcú so svojimi životmi robiť? Ako 
možno očakávať, že dieťa, ktoré nie je dostatočne zrelé na to, aby 
prijalo zodpovednosť za dospelých, ako napríklad kariérne 



rozhodnutia alebo manželstvo, sa môže úprimne a bezvýhradne 
zasvätiť Jehovovi na celú večnosť? 

Netreba dodávať, že rituál krstu neprináša automaticky duchovnú 
zrelosť. Pomerne často pokrstení dospievajúci spadajú do toho, čo 
Pavol nazýval „hriechy náhodné pre mládež“. V dôsledku toho sú 
tisíce a tisíce mladých ľudí bežne odlúčené a v kritickej fáze ich 
prechodu do dospelosti sú stigmatizovaní ako vyvrhelci a odrezaní od 
rodiny a priateľov vo chvíli, keď potrebujú najviac podpory. 
Emocionálny dopad môže byť úplne zničujúci. Niektorí mladí ľudia 
dokonca spáchali samovraždu kvôli tomu, že boli odradení. Aká pravá 
Micheášova výpoveď: “Ich deti navždy okrádate o všetko to 
dobré, čím som ich požehnal.” V tretej kapitole Mícheáša Jehova 
ďalej uvádza svoj právny spor proti vodcom svojho národa a hovorí 
im: „Počúvajte, prosím, vodcovia Jakoba a velitelia 
Izraela. Nemali by ste práve vy vedieť, čo je 
spravodlivé? Ale vy nenávidíte dobro+ a milujete zlo, z 
môjho ľudu zdierate kožu a trháte mäso z ich 
kostí. Požierate mäso môjho ľudu a sťahujete z neho 
kožu, lámete jeho kosti, drvíte ich na kusy ako do hrnca, 
ako mäso do kotla.” – Micheźš 3:1-3. 

Drvíte ich ako kusy do hrnca a mäso do kotla 

Vedúci predstavitelia Izraela sú od Boha povinní dbať na to, aby 
vykonávali spravodlivosť v súlade s odhaleným zákonom. Nejde iba 
o znalosť práva, ale o jeho spravodlivé uplatňovanie. Preto sa Jehova 
primerane pýta: „Nie je to vaša vec poznať spravodlivosť?“ Určite 
je. Jehova však obviňuje samotných „veliteľov domu Izraela“ z 
nenávidenia spravodlivosti a za „milovníkov zla“ do takej miery, že 
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odtrhnú samotnú kožu od ľudí – z tých, o ktorých Jehova očakáva, že 
jeho starší muži budú slúžiť. Aká žalostná situácia! Z Božieho hľadiska 
bolo toto zneužívanie také poburujúce, že prirovnával nespravodlivosť 
voči svojmu ľudu k zabíjaniu nevinných zvierat; keď sú stiahnuté z 
kože a ich samotné kosti sú rozdrvené a ich mäso je uvarené vo veľkej 
nádobe na varenie. Ale prečo Boh používa také strašné obrazy? 
Židovskí náboženskí vodcovia určite nesťahujú doslova kožu z ľudí a 
nevaria ich v kotlíku, ako keby boli kanibali? 

Ale zdá sa, že to má odhaliť hĺbku Božieho pobúrenie nad zlým 
zaobchádzaním s jeho ľudom. Je to preto, že Jehova je veľmi citlivý na 
každú nespravodlivosť a útlak. Bolí ho hlboko, keď vidí, že niekto 
ublížil a zneužil – najmä ak zneužívanie má pôvod v samotných 
mužoch určených na ochranu a starostlivosť o svoj ľud. V skutočnosti 
symbolika použitá v Micheášovi nie je príliš odlišná od zobrazovania, 
ktoré vyvolával Ježiš, keď opísal Židov svojej doby ako ovce, ktorým 
im farizeji stiahli kožu a ktorých ich náboženskí vodcovia vyhodili. 
Preto Ježiš vedel, že jeho otec je hlboko znepokojený a citlivý, a preto 
na svojich apoštolov urobil dojem, že je potrebné, aby sa veľmi starali 
o to, aby nikdy neutláčali žiadnu z oviec, ktoré by im nakoniec boli 
zverené. Podobne všetci súčasní kresťanskí pastieri, najmä vedúci 
starší, sú podobne Bohom zaviazaní poznať spravodlivosť a súcitne sa 
zaoberať ovcami Božieho stáda. Znamená to však opäť len to, keď 
vieme, čo Boh vyžaduje, a že spravodlivosť a milosrdenstvo budú vždy 
víťaziť? Je zrejmé, že v prípade starovekého Izraela odpoveď bola – 
nie! Existujú však presvedčivé dôvody domnievať sa, že obvinenia 
obsiahnuté v právnom prípade Jehovovom sú rovnako dôležité pre 
vedenie svedkov Jehovových v tomto období. 

Keby sa uskutočnil prieskum, je celkom pravdepodobné, že drvivá 
väčšina svedkov Jehovových by povedala, že Strážna Veža a jej starší 



vykazujú vlastnosti dobrých pastierov. A je pravda, že mnoho z nich to 
robí. Ale nezabudnite, že v proroctve v skutočnosti hovorí Boh o 
svojich myšlienkach. Stvoriteľ vesmíru a veľký inštruktor dokonca aj 
anjelov má nepochybne vznešenú perspektívu vysoko nad 
perspektívou ľudí. Skutočne, rovnako ako je nebo vyššie ako Zem, aj 
Božie myšlienky a cesty sú vyššie ako myšlienky obyčajných ľudských 
bytostí. A pre svoje najvyššie postavenie vidí Boh všetko, vrátane 
tajných motivácií a zámerov srdca. Je teda prirodzené, že od 
Jehovových právnych názorov a súdnych rozhodnutí nemožno 
očakávať, že sa prispôsobia úzkym a neobjektívnym ľudským 
názorom! Keď Boh obviňuje veliteľov svojho ľudu z páchania 
nespravodlivosti a zneužívania jeho oviec, musí sa oceniť, že Jehova 
vidí veci, ktoré ľudia nemôžu. Preto by skutočne malo byť 
prekvapením, že vyvýšené súdy Jehovové nerozumejú tí, s ktorými sa 
Boh stavia pred súd? 

Je to tak, ako hovorí Micheáš 4:12 o neveriacich národoch: “Ale oni 
nepoznajú Jehovove myšlienky, nechápu jeho 
úmysel.” V proroctvách, ktoré boli napísané pred storočiami, sú v 
skutočnosti Jehovové vopred zaznamenané súdne rozhodnutia, ktoré 
boli vyhradené pre budúci deň odhalenia, ako by sa takéto silné právne 
vypovedania mohli vzťahovať na svedkov Jehovových? Alebo inak: Ak 
sa majú Božie rozsudky odhaliť v blízkej budúcnosti, môžeme aspoň 
priblížiť základ pre Boží právny prípad proti Organizácii skôr, ako sa 
prejaví? Áno, vzhľadom na dané skutočnosti, čiastočné, hoci môžu byť, 
by uvažujúce osoby mali byť schopné do určitej miery oceniť dôvody 
Božieho právneho sporu proti svojmu „národu“; inak, aký je účel 
proroctva? Ako by teda mohlo platiť vyššie uvedené proroctvo? 

Ako už bolo uvedené, organizačná lojalita k spoločnosti Strážna Veža 
je prvoradá! A Betel ukladá najtvrdší možný trest tým, ktorí sú 



považovaní za nelojálnych voči tejto organizácii – vylúčenie zo zboru! 
V prípade neinformovaných nesúvisí rozlúčenie iba s prerušením 
vzťahu svedkov Jehovových s kongregáciou; oddeľuje tiež osobné, 
rodinné a v niektorých prípadoch obchodné vzťahy. Je to analogické s 
vyhodením Žida zo synagógy, čo by malo za následok úplný izolácia zo 
spoločnosti. Zatiaľ čo Biblia predpisuje vylúčenie zlých osôb z 
kongregácie, v posledných desaťročiach Strážna Veža používala 
vylúčenie ako zbraň voľby na potrestanie disidentov a terorizáciu 
svedkov Jehovových. 

Zoberme si trestné činy, ktoré uviedol Pavol a ktoré by mohli spôsobiť, 
že z združenia bude odstránená nemorálna osoba: Sú to smilstvo, 
opilstvo, chamtivosť, modlárstvo atď. – všetky morálne trestné činy. 
Spoločnosť však doplnila zoznam trestných činov týkajúcich sa 
vylúčenia. Zoberte znovu prípad Barbory Andersonovej. Tu je matka a 
babička, ktorej jediným záujmom bolo blaho a bezpečnosť detí v 
Jehovových zhromaždeniach. Nebola smilníkom, povstalcom, 
vydieračom ani chamtivou osobou. Jednoducho ju vyrušila 
ľahostajnosť Spoločnosti nad mnohými činmi zneužívania detí, ku 
ktorým došlo v Oganizácii. Napriek tomu bola vyhnaná a označená za 
bezbožného jednotlivca. Z Jehovovej perspektívy bola jej pokožka 
zbavená organizmu a jej kosti boli rozbité a do kotla na varenie 
šla! Oficiálne obvinenie proti sestre Andersonovej (a nespočetných 
ďalších, ktorí mohli protestovať proti učeniu, postojom alebo politike 
spoločnosti) spôsobuje rozpory. Aj keď je to pravda, nezhoduje sa s 
príčinou vylúčenia na apoštolovom zozname zlých trestných činov, 
ktoré sú na to dôvody. V Rimanom 16:17 Pavol osobitne odporučil 
ostatným kresťanom, aby „dávali pozor na tých, ktorí 
spôsobujú rozdelenie … a aby sa im vyhýbali.“ Inými slovami, 
bolo na každom jednotlivom kresťanovi, aby sa rozhodol, ako sa bude 
chovať ku niekomu, kto spôsobil úraz divízie. 



V posledných rokoch však Strážna Veža začala využívať vylúčenie ako 
prostriedok na vyvenčenie tých, ktorých považuje za nežiadúcich. V 
skutočnosti iniciovala politiku hľadania slabých, neaktívnych a 
narazených kresťanov s úmyslom ich disociácie 
alebo „povzbudenia“, aby sa sami dištancovali od organizácie. 
Nezáleží na tom, či sa osoba už pravidelne nezúčastňuje na 
stretnutiach v zbore. Spoločnosť prakticky znemožnila komukoľvek 
odstúpiť od organizácie a zachovať si česť alebo dôstojnosť. Namiesto 
toho je to, akoby boli lovené a stiahnuté z kože; ich kosti boli 
rozdrvené, aby odhalili dreň, a do širokého hrnca na varenie idú! 

Dokonca ani starí a slabí nie sú ušetrení aby boli stiahnutí zo svojej 
živej pokožky a hádzaní do vriaceho kotla. Nepochybne existuje veľa 
takýchto prípadov, ale na ilustráciu tohoto bodu, pred niekoľkými 
rokmi tento spisovateľ dostal e-mail týkajúci sa príbehu o tom, ako sa 
staršia matka jednej sestry v jej neskorších rokoch stala svedky 

ou Jehovovou; tragicky sa však vyvinula krutú Alzheimerovu chorobu, 
a musela byť umiestnená do opatrovateľského domu. Dcéra opakovane 
žiadala miestnych starších, aby navštívili jej matku v ošetrovateľskom 
zariadenia, aby jej dali duchovnú podporu. Uplynuli mesiace a sestra 
vyzývala starších, aby sa bezvýhradne pozreli na jej novo pokrstenú 
matku. Medzitým jedna z obyvateľov v opatrovateľskom dome láskavo 
pozvala sestru postihnutú Alzheimerovou chorobou, aby sa zúčastnila 
na bohoslužbách – bolo to tiež bývalé náboženstvo sestry. Prijala. Zdá 
sa, že starší to počuli a nakoniec išli na „pastiersku 
návštevu“. Namiesto toho, aby nejako zmysluplným spôsobom 
slúžili Jehovovej zatúlanej ovečke, však prišli starší pripravení s 
vopred napísaným listom o odlúčení. Položili jej niekoľko otázok, aby 
určili jej postoj k odchodu do kostola a potom nechali mentálne 
nespôsobilú sestru podpísať jej vlastný list o disociácii! Podľa ich 



skrúteného úsudku sa sestra nezvratne stratila, pretože podľa ich 
názoru sa vrátila ku Kresťanstvu! Nepochybne títo bezcitní starší si 
predstavovali, že konajú Božiu vôľu, pretože horlivo vykonávali 
politiku Strážnej Veže, aby zistili chorých a slabých vo svojom strede. 
Nanešťastie odlúčená sestra krátko nato zomrela a iba jedna osoba z 
jej bývalého zhromaždenia jej vzdala úctu. Takáto bezcitnosť bolí 
Jehovu Boha! 

Ďalším príkladom zneužívania vylúčenia je fajčenie. Pred rokom 1973 
mohli Jehovovi svedkovia fajčiť. Je pravda, že ich nebolo veľa a 
spoločnosť silne odrádzala od nečistého zvyku. Známy fajčiari však 
napriek tomu mohli byť pokrstení a boli prijatí v zboroch, hoci boli 
pravdepodobne považovaní za duchovne slabých a neboli menovaní na 
pozície dohľadu. V júni 1973 však Bethel pravidlá náhle zmenil. 
Nielenže by sa fajčiarom zabránilo, aby boli pokrstení, ale aj pokrstení 
Jehovovi svedkovia, ktorí fajčia, by boli vylúčení, ak by sa do konca 
roku nevzdali zvyku. Ale opäť, ako nečisté a škodlivé fajčenie cigariet, 
nie je to na zozname biblických dôvodov vylúčenia. Kde je 
spravodlivosť rozširovať ruku kresťanského spoločenstva na 
jednotlivcov, prijímať ich do zhromaždenia, povzbudzovať ich, aby sa 
stali pokrstenými Jehovovými svedkami, aby im umožnili stať sa 
služobníkmi, a potom ich vylúčovať, ak nespĺňajú najnovšie nebiblické 
rozsudky Spoločnosti? Skutočne ide o otázku: ak je fajčenie cigariet 
také veľké zlo, že si vyžaduje vylúčenie osoby z kongregácie, čím by ich 
vylúčil od rodiny a priateľov, prečo bolo tak dlho tolerované? Prečo 
boli fajčiari povzbudzovaní, aby sa v prvom rade krstili Jehovovi 
svedkovia? Je dosť ľahké pohŕdať ľudskou slabosťou, pozerať sa na nic 
nadol a prepustiť tých, ktorým možno chýba duchovná sila a 
charakter, ale v prípade tých, ktorí boli znechutení po uplynutí 
šesťmesačného ultimátu, nie je pravda, že vodcovstvo svedkov 



Jehovových nesie určitú zodpovednosť za zničenie života a rozpad 
rodiny? 

Pre nečistotu prišlo bolestné zničenie 

Práve kvôli týmto veciam je Jehova nútený viesť právne konanie proti 
svojmu ľudu a spôsobiť im bolestivé tresty, dokonca aj keď sa hovorí 
Micheáš 2:10: “Vstaňte a choďte, tu už odpočinok 
nenájdete. Pre nečistotu prišlo zničenie, bolestné 
zničenie.” Bohužiaľ, existuje viac súdnych sporov Jehovových proti 
jeho ľudu. Okrem hromadenia bohatstva prostredníctvom 
podvádzania a bezohľadného zaobchádzania s Jehovovými ovcami 
pokračuje obžaloba obsiahnutá v proroctve Micheášovom pokarhaním 
popredných ľudí Božej organizácie za falošné prorokovanie a keď 
bezdôvodne predpokladajú, že vždy budú mať Jehovovo požehnanie – 
to aj napriek ich značného bremena chýb. 

Micheáš popisuje reakciu tých, ktorí, keď sú konfrontovaní s realitou 
budúceho dňa súdu, protestujú – za predpokladu, že už poznajú myseľ 
Jehovu v týchto veciach, a hovoria: „Stratil Jehova 
trpezlivosť? Sú toto jeho skutky?“ – Micheáš 2:7. Tí, proti 
ktorým boli rozsudky pôvodne smerované, si hlúpo predstavovali, že 
Boh s nimi nemôže nájsť chybu. Vedenie Jehovových svedkov dnes sa 
riadi rovnakým vzorom, aký je odhalený v Micheášovom proroctve. 
Považuje sa za nemysliteľné, že by sa Jehovovi nepáčila spoločnosť 
alebo by mal dôvod na to, aby na organizáciu uviazal akýkoľvek druh 
disciplíny. Aj keď to nie je výslovne uvedené, určite prevládajúce 
myslenie prenikajúce do spoločnosti je presne také, ako sa uvádza v 
Micah 3: 11 – „Či nie je Jehova s nami? Nič zlé sa nám 
nestane.“” 



Základným biblickým dôvodom podporujúcim takéto domnienky je 
Betelovo učenie, že súd o dome Božom bol už vykonaný. (Spoločnosť 
tiež učí, že rozsudok práve prebieha.) Jehovovi svedkovia sú, 
samozrejme, viac než ochotní prijať vymyslené učenie Strážnej Veže o 
tejto téme, pretože ľudskou tendenciou je počuť iba to, čo chce počuť. 
Už dávno apoštol predpovedal: “Lebo príde čas, keď neznesú 
zdravé učenie, ale budú sa obklopovať učiteľmi podľa 
svojej chuti, ktorí im budú hovoriť to, čo chcú 
počuť. Odklonia sa od pravdy a budú počúvať bájky.” – 2. 
Timotejovi 4:3, 4. 

Odhadzovanie Jehovových rozsudkov pomocou falošných príbehov 
však možno len ťažko považovať za zmierenie so zdravými 
učeniami. Tento postoj prvýkrát prejavili „stuhnutí“ Židia, ktorí 
odmietli uznať pravých prorokov Jehovových, o ktorých povedal 
Micheáš: “Keby sa človek hnal za vetrom a podvodom a takto 
by klamal: „Budem vám kázať o víne a opojnom nápoji“ –
 to by bol kazateľ pre tento ľud!” – Micheáš 2:11. V dnešnom 
žargóne je možné povedať, že „muž hnajúci sa za vetrom“ je plný 
horúceho vzduchu. Muž, ktorý prorokuje „o víne a o opojnom 
nápoji“, falošne prorokoval Židom o nekonečnej radostnej 
prosperite. A jeho správa bola netrpezlivo prijatá, pretože povedal 
ľuďom presne to, čo chceli počuť. 

V duchovnom zmysle sú korporatívni vizionári Strážnej Veže 
ako „muži kráčajúci s vetrom“. Ich veterné výrazy spôsobili, že 
Jehovovi svedkovia predpokladajú, že takzvaná viditeľná Organizácia 
bude mať vždy dobrú Božiu vôľu. Na tento účel proroci Strážnej Veže 
vymysleli prepracovaný falošný príbeh, že Kristus sa stal kráľom na 
celom svete pred desiatkami rokov a že už udelil svoj nezvratný súhlas 
Vernému Otrokovi, ktorý je v mysliach Svedkov Jehovových 



synonymom Strážnej Veže a Spoločnosť – najmä jej Riadiaci Orgán. V 
nasledujúcich desaťročiach od roku 1919 vedenie organizácie steklilo 
uši Jehovových svedkov s vymysleným porozumením, že spoločnosť 
Strážna Veža je skutočným duchovným rajom a žiadna zbraň proti nej 
vytvorená nebude mať žiadny úspech. Rovnako ako proroctvo 
Micheášovo predpovedá, že falošní proroci sľubujú nekonečné 
potešenie z doslovného „vína a omamných lúhov“, aj Betel 
nesprávne použil proroctvá, aby presvedčil Jehovových svedkov, že ich 
pohár duchovného vína bude vždy pretekať. Zoberme si jeden príklad: 
V poslednom komentári Strážnej Veže o Joelovi (5-1-98) čítame: 

„V roku 1919 Jehova prejavil horlivosť a súcit so svojím 
ľudom, keď ich obnovil a priviedol ich do svojej oblasti 
duchovnej činnosti. Toto je skutočne duchovný raj, ktorý 
Joel dobre opísal týmito slovami…‘mlatoviská budú plné 
obilia a lisy budú pretekať mladým vínom a olejom’. Aký 
nádherný obraz! Veľké množstvo troch základných 
životných podmienok v Izraeli – obilie, olivový olej a víno – 
spolu s veľkým množstvom stád. V dnešnej dobe sa tieto 
prorocké slová skutočne plnia duchovným spôsobom. 
Jehova nám poskytuje všetko duchovné jedlo, ktoré 
potrebujeme. Či nie sme všetci potešení takou hojnosťou 
danou Bohom? “ 

Ako už bolo uvedené, na rozdiel od výkladu Strážnej Veže proroctvo 
Joela predpovedá, že bohaté sklady a úrodné polia, ktoré požívajú Boží 
ľud, sú predurčené na to, aby boli zničené! Až potom, keď Jehova 
zasiahne, aby ich odškodnil, budú symbolické lisy „pretekať novým 
vínom“. Doslovne teda proroci Strážnej Veže falošne ubezpečujú 
ochotných poslucháčov „o [nepretržitej dodávke duchovného] vína a 
intoxikačných alkoholoch“. Rovnako ako v prípade Joela, Micheáš 



stanovuje presne rovnakú sekvenciu udalostí. Na rozdiel od očakávaní, 
ktoré vyhlasovali falošní vizionári, Jehova najprv podnikne bolestnú 
demolačnú prácu na svojej nevysporiadateľnej organizácii. Verš desať 
konkrétne uvádza: “Pre nečistotu prišlo zničenie, bolestné 
zničenie.” Úplne ďalšie verše v kontexte predpovedajú, že Boh potom 
rekonštituuje verný zvyšok a udelí mu svoje požehnanie 
prostredníctvom svojho mesiášskeho agenta. 

„Ich kráľ“, ktorý ide pred nimi, nemôže byť nikto iný ako Ježiš pri 
svojom príchode, aby preveril, zdokonalil a zhromaždil svojich 
vyvolených a spoločnosť. „Ostatní z Izraela“, ktorých zhromažďuje 
Kristus, sú tí, ktorí boli najprv rozptýlení a potrestaní bolestivými 
dielami Jehovu. Strážna Veža často cituje z Micheáša 2:12 a uplatňuje 
ho od roku 1919. Ak je však tento výklad pravý, je potrebné položiť si 
otázku: Akým spôsobom nastal rast spoločnosti Strážna Veža v 
dôsledku „búrlivého diela“ iniciovaného Bohom? Niet divu, že 
Strážna Veža nikdy neponúkala ani jedno slovo k možnému významu 
Božieho nápravného „buracieho diela“. Jednoducho sa nezhoduje s 
preferovanými interpretáciami spoločnosti. 

Pretože Jehova nie je autorom klamstva, chybné interpretácie 
spoločnosti nemôžu mať pôvod v Bohu. Ale pretože sú pripisované 
božskému zdroju, z pohľadu Jehovu je to tak, akoby sa ich prorocké 
vízie odvodzovali od praktizovania veštenia. V skutočnosti to tak bolo. 
Prípadné svetlo dňa odhalí prorokovanie spoločnosti, ktoré má korene 
v satanicky organizovanej „operácii omylov“. Nevyhnutný výsledok 
propagácie falošného proroctva v mene Jehovovom bude určite viesť k 
sklamaniu a zmätku počas “stroskotania”, ako predpovedá Mcheáš 3: 
6-7: “Doľahne na vás noc a nepríde žiadne videnie, zahalí 
vás tma a nebude žiadne veštenie. Nad prorokmi zapadne 
slnko a deň pre nich potemnie. Vidiaci budú 



zahanbení, veštci budú sklamaní. Všetci si budú musieť od 
hanby zakryť ústa, lebo Boh im nedá odpoveď.‘“ 

Vrch na ktorom stojí Jehovov dom 

Je to oficiálna interpretácia spoločnosti, ktorá hovorí o samotnom 
Micheášovi, čo sa dá najlepšie opísať ako veterný závan vzduchu. 
Zoberme si napríklad často citované proroctvo Micaha 4: 1-3: “V 
konečnej časti dní bude vrch, na ktorom stojí Jehovov 
dom, pevne stáť nad vrcholkami vrchov. Bude vyvýšený 
nad pahorky a budú k nemu prúdiť národy. Mnohé národy 
pôjdu a povedia: „Poďte, vystúpme na Jehovov vrch, k 
domu Jakobovho Boha. On nás bude učiť o svojich cestách a 
budeme chodiť po jeho chodníkoch.“ Veď zo Sionu vyjde 
zákon a Jehovovo slovo z Jeruzalema. Bude súdiť mnohé 
národy a urovná spory ďalekých, mocných 
národov. Prekujú svoje meče na pluhy a svoje oštepy na 
vinárske nože. Národ nepozdvihne meč proti národu a 
nebudú sa už viac učiť bojovať.” 

Podľa Strážnej Veže „posledná časť dní“ sa začala v roku 1914. Do 
roku 1919 sa hovorí, že „hora domu Jehovu“ sa stala úplne ustanovená 
nad všetkými ostatnými horskými a kopcovitými inštitúciami a prúd 
ľudí predpovedaných v proroctve sa teraz odráža v číselnom náraste 
svedkov Jehovových. Napríklad, pred 20 rokmi strážna 
veža uviedla: „Už viac ako 50 rokov sa od roku 1935 
tieto„ žiaduce veci všetkých národov “zhromažďujú do 
domu bohoslužieb Jehovových, ktorý tento dom naplňuje 
slávou. Zdá sa, že toto „prúdenie“ sa zintenzívňuje, keď sa 
„posledná časť dní“ stále približuje k svojmu vyvrcholeniu. 



Symbolická hora čistého uctievania Jehovu je čoraz 
významnejšia, takže pokorní ľudia môžu vidieť, ako to 
kontrastuje so sektárskymi „kopcami“ a „horami“ 
satanovho permisívneho sveta. „Dostanú sa z falošného 
náboženstva a vo väčšom počte utekajú na Jehovovu horu 
uctievania.“ 

„Hora domu Hospodinovho“ je symbolom Božieho kráľovstva. 
Bezpochyby proroctvo Micheáša predpovedá, čo sa stane v dôsledku 
zriadenia Božieho kráľovstva nad Zemou. Jeho vyvýšenie nad všetky 
ostatné hory a kopce určite znamená, že Božie kráľovstvo prekročí 
všetky ostatné inštitúcie. Strážna Veža učí, že k tomu už došlo, o čom 
svedčí nielen početný rast svedkov Jehovových, ale samotná existencia 
Spoločnosti Strážnej Veží ako pozemskej agentúry, prostredníctvom 
ktorej Jehova kladie záležitosti priamo a vydáva svoje súdy národom. 
Organizácia sa v podstate obsadila ako samotné kráľovstvo Božie. 
Hovorí však Strážna Veža v skutočnosti, že Boh už stanovil záležitosti 
priamo v rámci organizácie? Áno. 

Časopis Strážna veža z 15. augusta 2003 uvádza na strane 
17: „Jehova vynáša súd a stavia veci duchovne do poriadku 
pre veriacich, ktorí sa postavia za Kráľovstvo.“ Vystupovanie 
Jehovovho ako hora Kráľovstva prinesie úžasné požehnanie tým, ktorí 
prijmú jeho vládu. Ale ak bolo spravodlivé Jehovovo Kráľovstvo 
založené za posledných 90 rokov a svedkovia Jehovovi ťažili z toho, že 
Boh už veci napravil, prečo sú podmienky v rámci organizácie idú zo 
zlého na horšie a teraz vyžadujú viac ako kedykoľvek predtým Božiu 
naliehavú pozornosť? Konkrétne, ak Jehova už vládne ako kráľ nad 
svojím ľudom spôsobom naznačeným v proroctve, prečo napríklad: – 
Vyskytli sa tisíce a tisíce krutostí týkajúcich sa sexuálneho zneužívania 
detí, ktoré pre obete neboli nikdy uspokojivo vyriešené? Prečo mnohí 



páchatelia strašných zločinov proti deťom zostali nepotrestaní a 
nevystavení, zatiaľ čo ich obete majú v tichosti „čakať na 
Jehovu“? Prečo by malo byť dokonca potrebné „čakať na 
Jehovu“ na vyriešenie, v niektorých prípadoch na celý život, ak Boh 
už vyriešil záležitosti „pre veriacich, ktorí sa postavili za 
kráľovstvo“? 

Nie je nečestné, ba ani rúhavé, pripisovať Bohu to, že už preukázal 
svoju spravodlivosť nad organizáciou, ktorá je nielen očividne trápená 
početným zlom, ale ktorá sa chváli popieraním akéhokoľvek 
previnenia alebo chyby akéhokoľvek druhu? ak Boh už dal veci do 
poriadku „pre veriacich, ktorí sa postavili za kráľovstvo“?, 
nie je nečestné, ba ani rúhavé, pripisovať Bohu to, že už preukázal 
svoju spravodlivosť nad organizáciou, ktorá je očividne trápená 
početnými zlom, ale ktorá sa chváli popieraním akéhokoľvek 
previnenia alebo chyby akéhokoľvek druhu? Ak Boh už dal veci do 
poriadku „pre veriacich, ktorí sa postavili za kráľovstvo“? 
Nie je nečestné, ba ani rúhavé, pripisovať Bohu to, že už preukázal 
svoju spravodlivosť nad organizáciou, ktorá je očividne trápená 
početnými zlom, ale ktorá sa chváli popieraním akéhokoľvek 
previnenia alebo chyby akéhokoľvek druhu? 

Jehova vášnivá prosba v Micheášovi 6: 3 sa javí ako najvhodnejšie 
zameraná na organizáciu, v prítomnosti – predtým, ako Jehova vyrieši 
záležitosti: „Ľud môj, čo som ti urobil? Čím som ťa 
unavil? Svedč proti mne.” Usporiadanie samotného proroctva je 
veľmi poučné. Izaiáš aj Micheáš naznačujú, že „hora domu 
Hospodinovho“ stúpa nad všetkými ostatnými v dôsledku zničenia 
chrámu a mesta, na ktoré vložil Jehova svoje meno. Ak je vzor 
prorokov pravdivý, Jehova musí znovu zničiť „mesto“, na ktoré dal 
svoje meno. A skutočné súdy obsiahnuté v proroctve Micheášovom 



smerované k tým, ktorí sú spojení s menom Jehovovým. Preto 
Micheáš 4: 5 hovorí: “Každý národ bude slúžiť svojmu 
bohu, ale my budeme navždy slúžiť Jehovovi, nášmu 
Bohu.” 

Aby sa ďalej potvrdila skutočnosť, že Božia organizácia je zničená pred 
veľkým súžením, uvedomte si, že verš bezprostredne predchádzajúci 
Mika 4:1: “Preto pre vás bude Sion zoraný ako 
pole, Jeruzalem sa stane zrúcaninou a vrch Božieho domu 
zalesneným kopcom.” Usporiadanie udalostí naznačuje, že 
pôvodný Sion bol najprv „zoraný ako obyčajné pole“; „Hora 
domu“ sa podobala nezalesnenému lesu a Božie milované mesto bolo 
zredukované na „iba hromadu zrúcaniny“. Potom Boh obnovil 
Jeruzalem a nový bohoslužobný dom na vrchu Sion. Ale samozrejme, 
ľudia všetkých národov sa vtedy nepretekali vystúpiť na typickú horu 
domu Božieho. To, že proroctvo Micheáša vrhá vzor pre budúcnosť, je 
zrejmé zo skutočnosti, že hoci sa udalosti pôvodne odohrávali v 
primitívnom prostredí starodávnej minulosti, vyvrcholenie 
Jehovových súdov sa uvádza ako „posledná časť dní. “ 

Svedkovia Jehovovi veria, že Jehova pozdvihol svoje mesiášské 
kráľovstvo v roku 1914, ale opäť je položená otázka: aký dôkaz existuje, 
že antické mesto Božie, ktoré korešpondovalo so starým Jeruzalemom 
a jeho „horou domu“, bolo zničené? Záverečná časť Micheáša ďalej 
opisuje prostredie, v ktorom ľudia národov uznávajú Jehovovu 
nadvládu. Micah 7: 15-17 predpovedá: „Ukážem vám 
obdivuhodné veci ako za dní, keď ste vychádzali z 
Egypta. Národy to uvidia a zahanbia sa napriek všetkej 
svojej moci. Položia si ruku na ústa, uši im ohluchnú. Budú 
lízať prach ako hady, ako zemské plazy budú s chvením 
vyliezať zo svojich pevností. So strachom prídu k Jehovovi, 



nášmu Bohu, a budú sa ho báť.“” V modernej dobe neboli 
národy zasiahnuté úžasom a ľudstvo nebolo nútené „olízať prach 
ako hady – ako plazy zeme“, keď sudca Rutherford urobil kauciu 
a držal konvencie študentov Biblie v Cedar Point, Ohio. 

Okrem toho hora Jehovu Boha nie je vyvyšená obyčajným ľudským 
úsilím o podporu „pravého náboženstva“. Jehova sa pozdvihuje 
po celom svete prostredníctvom vykonávania svojich svetových 
rozsudkov a potom pozdvihuje svojich pokorných sluhov – potom, čo 
pokorne priznali svoje priestupky. To je zrejmé z textu Micheáša 7: 
8-9, ktorý znie: “Neraduj sa nado mnou, moja 
nepriateľka. Hoci som spadol, vstanem, hoci bývam v tme, 
Jehova mi bude svetlom. Zhrešil som proti Jehovovi, a 
preto budem znášať jeho hnev, kým sa neujme môjho sporu 
a nezaistí mi spravodlivosť. Vyvedie ma na svetlo a ja 
uvidím, že je spravodlivý.” 

Nepriateľka ženy, ktorá sa raduje z Jakobovho pádu, nie je nikto iný, 
ako pani Babylonská. Našťastie má však Jehovova správnu žaloba 
proti svojmu sluhovi konečne za následok jeho oslobodenie; ale až 
potom, čo znáša hnev Jehovu a poníženie, ktoré mu padne pred 
náboženským nepriateľom. Vo veršoch bezprostredne nasledujúcich 
po Micheášovom proroctve, ktoré sa týkalo založenia hory domu 
Jehovovho, prorok pokračoval : „V ten deň,“ hovorí 
Jehova, „zhromaždím ľud, ktorý kríva, zozbieram 
rozohnaných a tých, s ktorými som zaobchádzal drsne. Z 
tých, ktorí krívali, urobím ostatok, a z tých, ktorí boli 
ďaleko zahnaní, mocný národ. Jehova bude nad nimi 
vládnuť ako kráľ na vrchu Sion odteraz až naveky.” – 
Micheáš 4:6, 7. 



Micah 4: 6-7 potvrdzuje, že spúšť Sionu sa vzťahuje na to, čo Jehova 
uznáva za svoje. „To, čo krívalo … dokonca aj s ňou, s ktorou 
som zle zaobchádzal“ sa týka národa podobného Jehovovi. 
Zničenie Sionu sa deje počas utrpenia. A je viac nad obnovený zvyšok, 
že Jehova ustanovil svoje kráľovstvo. Zhromaždenie predpovedané v 
Micheášovi zodpovedá úrode, ktorá sa uskutoční v závere, keď Ježiš 
zhromaždí vyvolených. „Mocný národ“, ktorý je stvorený, je 
samotné kráľovstvo Božie – nie pozemská organizácia! Pred jeho 
náhlym zvrhnutím vládol Babylon približne 100 rokov ako 
dominantná svetová mocnosť. Marduk bol prvotným bohom patrónmi 
ríše a spolu s jeho synom Neboom a triádou pozostávajúcou z Sinu, 
Šamaša a Ishstara sa predpokladalo, že babylonský panteón je 
nadradený bohom národov, ktoré dobyli – vrátane Boha Izraela – 
Jehovu Boha. 

Keď však Babylon padol pod Cyrusom, presne takým spôsobom, ako 
predpovedal Jehova, ukázalo sa, že Marduk a spoločnosť boli 
impotentní a Jehova bol potvrdený ako pravý Boh. Pád Babylonu bol 
tiež prejavom dominantnej kvality Jehovu – lásky. Bolo to kvôli jeho 
láske a súcitu, že Boh vykúpil svoj ľud od svojich nepriateľov a obnovil 
ho v jeho prospech. Podobným spôsobom veľkolepé vyslobodenie 
synov kráľovstva z Babylonu Veľkého potvrdí Jehovu pred moderným 
svetom. Ale ako to môže byť? Svedkovia Jehovovi sú si istí, že už boli 
prepustení z antitypického Babylonu jednoducho dobrovoľným 
odstránením mien zo zoznamov cirkví. Akékoľvek budúce 
vyslobodenie by očividne vyžadovalo neočakávané zajatie. Ako by sa to 
však mohlo stať? Je nemysliteľné, aby si Jehovovi svedkovia osvojili 
babylonské učenie, ako je napríklad Trojica a tak ďalej. Čo by teda 
mohlo znamenať budúce oslobodenie od Babylonu? 



On nás zachráni pred Asýrčanom 

V súvislosti s predpovedaním, že Betlehem bude rodiskom Mesiáša, 
Micheáš tiež predpovedal, že Asýrčan napadne izraelského sudcu. Keď 
bol Ježiš Kristus na zemi, samozrejme asyrská ríša už neexistovala. Už 
dávno bola zvrhnutá, niekedy potom, čo Jehova zmaril 
Sennacheribovmu vpádu do Judska. Tak prečo proroctvo Micheášovo 
zdanlivo lokalizuje Asýrsku inváziu v čase Krista? Ak chcete pridať k 
záhade, Micheáš ďalej naznačuje, že Jehovov ustanovený pastier 
zachráni Boží ľud pred Asýrskou inváziou a nakoniec zničí „krajinu 
Nimroda“. Mika 5: 3-7 znie: 

“Preto sa Boh vzdá svojho ľudu až do času, kým tá, ktorá 
má rodiť, neporodí. Vtedy sa zvyšok jeho bratov vráti k 
izraelskému ľudu. Vstane a bude ich pásť so silou od 
Jehovu, v mene Jehovu, svojho Boha, ktoré je 
vznešené. Budú bývať v bezpečí, lebo jeho vláda bude siahať 
až do končín zeme. On prinesie pokoj. Ak Asýrčan vtrhne do 
našej krajiny a bude šliapať po našich opevnených 
vežiach, povoláme proti nemu sedem pastierov, osem 
kniežat z ľudstva. Budú pásť asýrsku krajinu 
mečom, Nimródovu krajinu na jej hraniciach. Keď Asýrčan 
vpadne do našej krajiny a bude šliapať po našom území, on 
nás pred ním zachráni. Tí, ktorí zostanú z Jakoba, budú 
uprostred mnohých národov ako rosa od Jehovu, ako dážď 
zvlažujúci rastlinstvo, ktorý sa nespolieha na 
človeka, nečaká na ľudských synov.” 

Okrem skutočnosti, že Asýria už nebola hrozbou pre Boží ľud, keď bol 
Kristus na zemi, nebol počas svojho života neznámy mimo Izraela. A 



predsa vyššie uvedené proroctvo hovorí, že „bude veľký až do 
končín zeme.“ Je zrejmé, že Micah 5: 3-7 sa týka druhého Kristovho 
príchodu. Ako je to v prípade mnohých mesiášskych proroctiev, 
Kristov prvý a druhý príchod je bez problémov zapletený do rovnakej 
štruktúry proroctva. Je teda zrejmé, že Asýria a Babylon, ako aj Izrael, 
majú prorocké hodnoty týkajúce sa druhého príchodu a konečného 
rozsudku. Dôvod, prečo môžu Asýria a Babylon slúžiť ako symboly 
iných svetových veľmocí, je ten, že z pohľadu Jehovu existuje iba jedna 
vláda nad politickými národmi. Je to neviditeľná kozmokracia Satana 
Diabla. Aj keď vplyv Diabla prenikol do celej ľudskej spoločnosti, jeho 
vláda sa primárne uplatňovala prostredníctvom siedmich 
dominantných ríš, ktoré sa postavili proti Jehovovi od čias 
starovekého Egypta. To je dôvod, prečo biblická kniha Zjavenie 
symbolizuje postupnosť vládnych mocností ako jediné monštrum so 
siedmimi po sebe nasledujúcimi vládnucimi hlavami, ktoré je samo 
osebe iba viditeľným prejavom neviditeľného sedemhlavého draka 
symbolizujúceho Satana. 

Asýrčan je obkľúčený kresťanským „Izraelom Božím“. Je preto 
zrejmé, že Asýria predstavuje ôsmeho kráľa Zjavenia a jeho príchod 
do „našej krajiny“ a šliapanie „na naše obytné veže“ je 
paralelným záverečným útokom Ezechielovho prorockého „Góga a 
Magóga“ zo symbolického severu, po tom, ako Jehova Boh vykúpil 
svoj národ. Ako všetci študenti Biblie vedia, keď prišiel asýrsky kráľ 
Sennacherib, aby obliehal Jeruzalem, celú jeho armádu usmrtil jediný 
anjel bojovník Jehovov. Židia ani tak nestrelili na svoju obranu jednu 
šípku. Prečo teda proroctvo Micheášovo hovorí, že „sedem 
pastierov, áno, osem vojvodcov ľudstva … bude skutočne 
pásť asýrsku krajinu mečom“? 



Dôvod je ten, že proroctvo sa vzťahuje na duchovného Izraela a tí, 
ktorí sú prijatí za synov kráľovstva, majú vládnuť nad ľudstvom ako 
Kristoví pastieri a kráľovskí vojvodcovia pod Kristovým kráľovstvom. 
Sedem ako symbolické číslo, ktoré označuje nebeskú dokonalosť alebo 
úplnosť, označuje „sedem pastierov“ alebo všetkých 144.000, ktorí 
boli vzatí zo zeme, aby slúžili s Kristom ako nadprirodzení králi vo 
svojom nebeskom kráľovstve. „Osem vojvodcov ľudstva“ by 
naznačovalo pridanie Krista k siedmim, ktorý boli tiež vzatý z ľudstva. 
Ich pastierstvo Asýrčanov mečom je v úplnom súlade s tým, čo Kristus 
zasľúbil svojim pomazaným stúpencom v Thyatire a rozšírením 
všetkých zhromaždení, ktoré tvoria telo Kristovo: “Tomu, kto 
zvíťazí a bude až do konca dodržiavať to, čo som prikázal, 
dám moc nad národmi. Bude ich pásť železnou palicou a 
budú rozbité ako hlinené nádoby.” – Zjavenie 2:26, 27. 

Strážna Veža trápne tvrdí, že „sedem pastierov“ symbolizuje 
starších Jehovových svedkov, ktorí od roku 1919 údajne ovládajú meč 
ducha proti totalitným vládam. Niet pochýb o tom, že základným 
odôvodnením takéhoto absurdného výkladu je skutočnosť, že stredom 
Micheášovho proroctva je Asýrska invázia prichádzajúca priamo po 
výkupe Božieho ľudu z Babylonu. A Strážna Veža trvá na tom, že k 
modernému oslobodeniu od antitypického Babylonu došlo v roku 
1919; Spoločnosť preto tvrdí, že Asýrsky štát musí zastupovať 
totalitných diktátorov, ako je Hitler. Je však potrebné uznať, že 
moderné zajatie Kristovho zhromaždenia do Babylonu Veľkého je 
ústredným prvkom prepracovania Jehovových zámerov. Ako už bolo 
uvedené, zajatie Babylonu je prostriedkom, ktorým Jehova pokoruje a 
disciplinuje svoju organizáciu a natrvalo rieši svoje právne konanie 
proti svojim zmluvným ľuďom. 



Sám Ježiš predpovedal zajatie „Izraela Božieho“ väčšiemu 
Babylonu. Aj keď to Strážna Veža ako taká neuznáva, spustošenie 
svätého miesta, ktoré je nepochybne hlavným rysom Kristovho 
proroctva, sa týka spustošenia pomazaného zhromaždenia – nie 
zničenia Kresťanstva. Ak to tak nie je, prečo Ježiš dal konkrétny 
pokyno vyvoleným, aby utiekli zo svätého miesta, keď ohavná vec stála 
tam, kde by nemala? Naozaj, v úplnej harmónii s tým, čo Ježiš 
predpovedal, Micheáš predpovedá, že Boh urobí zo svojho svätého 
miesta spustošený predmet úžasu, o ktorom sa hovorí v Micheášovi 
6:13 a 16: „Preto ťa udriem, zraním ťa, spustoším ťa za tvoje 
hriechy…preto vás urobím predmetom zdesenia a 
obyvateľov mesta urobím niečím, nad čím sa 
zahvízda, a národy budú vami pohŕdať.“ 

Záverečné slová proroctva Micheáša potvrdzujú skutočnosť, že 
prepustenie z Babylonu je výsledkom toho, že Boh milostivo odpustil 
pomazanému „zvyšku jeho dedičstva“. Oslobodenie od Babylonu v 
podstate znamená, že Jehovov zámer vytvoriť svetovo vládnuci 
duchovný národ dospieva k záveru. Kristovo hriech zmierlivé dielo sa 
uskutoční pri vykúpení semena Abrahámovho, aby sa ich hriechy 
odpustili. Jehova ich potom prijme do svojho bydliska a kráľovstvo 
bude vládnuť naveky. Konečný súd je vyjadrený prorokom v 
záverečných slovách Micheáša 7: 18 – 20: “Kto je Boh ako 
ty, ktorý odpúšťa previnenie a prehliada 
priestupok+ ostatku svojho ľudu?* Nebudeš sa hnevať 
navždy, lebo rád prejavuješ vernú lásku. Znovu sa nad 
nami zľutuješ, zvíťazíš nad našimi previneniami. Všetky 
naše hriechy hodíš do hlbín mora. Prejavíš vernosť 
Jakobovi, vernú lásku Abrahámovi, ako si prisahal našim 
predkom od dávnych čias.” 

https://wol.jw.org/sk/wol/bc/r38/lp-v/1001061137/154
https://wol.jw.org/sk/wol/fn/r38/lp-v/1001061137/49


Vtedy sa zvyšok jeho bratov vráti 

Ale predtým, ako Boh odpustí svojmu ľudu za ich hriechy, musí najprv 
prísť disciplína. Presnejšie zvážme proroctvo Micheáša a jeho vzťah k 
iným známym proroctvám. S odkazom na duchovného Izraela Mika 
5:3 hovorí: “Preto sa Boh vzdá svojho ľudu až do času, kým 
tá, ktorá má rodiť, neporodí. Vtedy sa zvyšok jeho bratov 
vráti k izraelskému ľudu.” Kto sú títo „bratia“? Sú to duchovní 
bratia vládcu Izraela, o ktorých sa hovorí v 2. verši. 
Návrat „ostatných jeho bratov“ sa týka zvyšku Kristových bratov. 
Ich návrat zo zajatia v Babylone je priamym dôsledkom Kristovho 
pastierstva. 

“Tá, ktorá má rodiť” bratov Kristových paralelizuje so ženou, ktorá 
rodí mužské dieťa v 12. kapitole Zjavenia. Micheáš 4: 9-10 podobne 
zobrazuje Božiu duchovnú ženu, ktorá prechádza utrpením pri 
narodení dieťaťa. Namiesto toho, aby utiekla do divočiny, Micheáš 
predpovedá, že „bude musieť bývať na poli,“ hovorí: “Prečo tak 
hlasno kričíš? Nemáš kráľa alebo zahynul tvoj radca, že sa 
ťa zmocnili bolesti ako ženy pri pôrode? Zvíjaj sa, dcéra 
Sionu, a stenaj ako rodička, lebo vyjdeš z mesta, budeš 
bývať na poli a prídeš až do Babylona. Tam budeš 
vyslobodená, tam ťa Jehova vykúpi z rúk tvojich 
nepriateľov.” Z vyššie uvedeného je zrejmé, že Kristovo kráľovstvo 
rodí žena, ktorá nesie zmluvu, zatiaľ čo Boží ľud je v zajatí Babylonu 
(Veľkého). Ako sa však už uviedlo, v období medzi rokmi 1914-1919 sa 
to nemohlo stať. Dôvodom je, že podľa odhalenia obsiahnutého v 
Micheášovi dochádza k asýrskej invázii okamžite potom, čo Jehova 
vyslobodil svoj ľud z Babylonu. 



Preto Micah 4: 11-13 až 5: 1 začína slovami „a teraz,“ 
hovoriac: “Zhromaždia sa proti tebe mnohé národy a 
povedia: ‚Nech je Sion zneuctený a nech sa tým naše oči 
pokochajú.‘ Ale oni nepoznajú Jehovove 
myšlienky, nechápu jeho úmysel. Zhromaždí ich ako 
čerstvo pokosené obilie na mlatovisko. Vstaň a mláť, dcéra 
Sionu, lebo tvoje rohy zmením na železo a tvoje kopytá na 
meď a rozdrvíš mnohé národy. Ich nepoctivý zisk zasvätíš 
Jehovovi, ich majetok pravému Pánovi celej zeme.“ „Robíš 
si na sebe zárezy, obliehané mesto. Nepriateľ nás 
obľahol. Sudcu Izraela bijú palicou po 
líci.” Národy „nepoznali myšlienky Jehovu“ ani „nerozumejú 
jeho radám“, pretože nechápu, že len preto, že Boh sa rozhorčuje so 
svojím ľudom a umožňuje im, aby boli disciplinovaní tvrdosťou a 
ponížení neznamená, že nie sú jeho ľud alebo to, že ich Boh úplne 
opustil. 

Aby proroctvo malo nejaký význam, je rozumné, aby sa národy 
zhromaždili proti „Jakobovi“ krátko po jeho pôvodnom spustošení a 
obnove. Je to tak, že odkúpenie Kristových bratov od moderného 
Babylonu je paralelné s konečným zapečatením a zhromaždením 
vyvolených. Jehova urovná záležitosti so svojím rozpadajúcim sa 
národom, takže volanie „nech je Zion zneúctený“ je skutočne 
smrteľným krikom národov, ktoré predpokladajú vyhladenie synov 
Božieho kráľovstva. „Rana na tvár sudcu Izraela“ sa napokon 
dosiahne prenasledovaním bratov Kristových počas súženia, o ktorých 
Ježiš povedal: „Nakoľko ste to urobili jednému z najmenších z 
mojich bratov, urobili ste to mne.“ – Matúš 25:46. 

V reakcii na nepriamy útok na izraelského sudcu je „dcéra 
Ziona“ oprávnená zničiť národy. To sa deje, keď posledný zo synov 



Božích bude vzkriesený do neba; potom novo založené nebeské 
Kráľovstvo zničí všetkých Božích nepriateľov na zemi. „Nespravodlivý 
zisk“ a „zdroje“ národov sú venované Jehovovi v tom zmysle, že 
požehnaní pozemskí preživší, ktorí zostanú pozadu, aby zdedili Zem, 
venujú Jehovovi drancovanie a tieto zdroje využívajú na svoju 
slávu. Jehovov svätý duch je najmocnejšou silou vo vesmíre. Je to tiež 
ten najjemnejší. Je zodpovedný za produkciu ovocia lásky, láskavosti a 
pokoja a iných jemných duchovných vlastností; ale môže tiež zmocniť 
Božích inak pokorných sluhov, aby vykonávali veľké výkony a mocné 
akty boja. Nemalo by sa teda očakávať, že záverečné zhromaždenie 
zostávajúcich pomazaných dedičov kráľovstva v období pustošenia 
svätého miesta je bežnou udalosťou. 

Micheáš to opisuje takto: “Tí, ktorí zostanú z Jakoba, budú 
uprostred mnohých národov ako rosa od Jehovu, ako dážď 
zvlažujúci rastlinstvo, ktorý sa nespolieha na 
človeka, nečaká na ľudských synov. Tí, ktorí zostanú z 
Jakoba, budú medzi národmi, uprostred mnohých 
národov, ako lev medzi lesnou zverou, ako mladý lev medzi 
stádami oviec, ktorý kam príde, vrhá sa na korisť a trhá ju 
na kusy a nikto ju nezachráni. Víťazne zdvihneš ruku nad 
svojimi protivníkmi.” – Micheáš 5:7-9. V súlade s mnohými inými 
hebrejskými proroctvami Micheáš potvrdzuje, že sa má konečne vyliať 
svätý duch na tých, ktorých Micheáš dvakrát označuje ako „zvyšok 
Jakobov“. Takéto vyliatie Božieho svätého ducha premení 
pomazaných synov kráľovstva na Kristovu slávu. Synovia Boží sa 
zjavia a stanú sa ako osviežujúca rosa pre Božích priateľov; a potom sa 
tiež stanú „uprostred mnohých národov, ako lev medzi 
šelmami lesa, ako mladý lev s húfmi medzi húfmi 
oviec.“ Budú búrliví pri obrane zvrchovanosti Jehovovej. 



Potom budú Kristovi bratia nútení stáť pred vládcami a kráľmi, aby im 
dali svedectvo inšpirované duchom. Nevyhnutná bude rozhodujúca 
konfrontácia s vtedajším „Asýrčanom”. Svedkovia Jehovovi ešte čakajú 
na veľké svedectvo – kázanie, ktoré sa pravdepodobne nedosiahne 
súčasnými prostriedkami odovzdávania literatúry domácnostiam a 
okoloidúcim na ulici. Ako bolo uvedené vyššie v proroctve, „nebudú 
dúfať v človeka ani čakať na synov pozemského človeka“ v 
tom zmysle, že zapečatených zostávajúcich nebude potrebné dodávať 
ani riadiť žiadna pozemská organizácia. Každý bude osobne nútený 
konať a hovoriť s neodolateľným Božím duchom. Budú mať 
oprávnenie hovoriť v mene Krista, pretože v tom čase sa úplne prijmú 
do svojho kráľovstva. Kázanie, ktoré leží pred nami, sa uskutoční 
potom, čo Ježiš očistí duchovný chrám svojho Otca. Potom bude 
nasledovať vyliatie svätého ducha a splnomocnenie ostatných oviec 
spôsobom, ktorý je v súčasnosti nepredstaviteľný, aby svedčili o 
Satanovom svete konečného rozsudku Jehovovho! „A potom príde 
koniec,“ alebo ako to hovorí Micah 5:15: “S hnevom a zúrivosťou 
sa pomstím, pomstím sa národom, ktoré ma neposlúchali.“ 

22 – Ozeáš 



„Kto je múdry, aby rozumel týmto veciam? Diskrétny, aby 

ich mohol poznať? “   – Ozeáš 14: 9. 

Manželská nevera je až príliš bežným spoločenským problémom – 
dokonca aj medzi svedkami Jehovovými. Cudzoložstvo je predmetom 
nespočetných milostných piesní, drsných románov a drám. Okrem 
skutočnej smrti milovanej osoby pravdepodobne neexistuje nič také 
emocionálne devastujúce nevinného partnera a rodinu ako manželská 
nevera a zrada. Dalo by sa predpokladať, že srdcový rytmus spojený s 
nevernosťou manžela/manželky sa obmedzuje na ľudskú skúsenosť. 
Boh však skrze proroka Ozeáša spája svoje vnútorné pocity takým 
známym ľudským spôsobom, že nám umožňuje oceniť, že Jehova tiež 
dôverne pozná bolesť zlomeného srdca spôsobenú nevernosťou 
niekoho, koho veľmi miluje. 

Kto by však mohol zlomiť Jehovovo srdce? A ako má Boh v úmysle 
napraviť nepríjemnú situáciu? Môže dôjsť k zmiereniu pri tomto 
druhu odcudzenia? A ako nás tento mimoriadny prípad nevery týka? 
Tieto otázky budú posúdené a zodpovedané z knihy Ozeáša. Strážna 
Veža uvádzala knihu Ozeáša na sympóziu na Zhromaždení svedkov 
Jehovových v roku 2004.  Aj keď pridáva cenné historické poznatky, 
predvídateľne výklad prorockého významu Ozeáša podľa Strážnej Veže 
žalostne skresľuje a nakoniec skrýva životne dôležitú správu 



obsiahnutú v proroctve. Z dobrého dôvodu preto Jehova kladie 
rečnícku otázku v poslednom verši Ozeáša:“Kto je múdry, nech to 
pochopí, a kto je rozumný, nech to spozná.” – Ozeáš 14:9. 

V úvodnom verši Ozeáša prikazuje Jehova svojmu prorokovi a hovorí 
mu: „Choď, vezmi si ženu, ktorá sa bude správať ako 
prostitútka a porodí ti deti, ktoré bude mať s inými mužmi. 
Lebo ľud tejto krajiny sa dopúšťa prostitúcie a úplne sa 
odvracia od Jehovu.” – Ozeáš 1:2. Jehovov intímny duchovný 
vzťah s jeho ľudom má rovnakú dynamiku emócií ako ľudské 
manželstvo. Ak prirovnáme jeho zmluvný vzťah so svojou organizáciou 
veriacich s manželom a manželkou v posvätnej zmluve o manželstve, 
ľudia môžu lepšie oceniť rozhorčenie, ktorú musí Boh cítiť nad 
nevernosťou svojho ľudu. Proroctvo Ozeáša priblížením izraelského 
národa k podvádzajúcej manželke a seba urážlivému a zlomenému 
milencovi predstavuje priveľmi známy obraz. Aby sme sa ešte viac 
dostali domov, Jehova opäť prikazuje Ozeášovi: „Znova miluj ženu, 
ktorá má milenca a je ti neverná, tak ako Jehova miluje 
svoj ľud Izrael, i keď sa obracajú k iným bohom a obľubujú 
posvätné hrozienkové koláče.“ – Ozeáš 3:1. 

Iba Boh je oprávnený súdiť, či jeho ľud ho skutočne ctí srdcom. Ľudský 
názor nemá vplyv na Boží súd. Jehova, ktorý je žiarlivým Bohom, ktorý 
požaduje a oprávnene si zaslúži výlučnú oddanosť, odmieta polovičnú 
oddanosť ľudí alebo rozdelenú náklonnosť od svojich ctiteľov. Jehova 
vyznáva svoju lásku k „synom Izraela“, ale sú to oni, ktorí, ako 
cudzoložná žena, zradia jeho lásku uctievaním iných bohov a milujú 
hrozienkové koláče, ktoré obetujú svojim falošným bohom. Preto 
Jehova hovorí: „Neteš sa, Izrael, nejasaj ako národy, lebo si 
opustil Boha pre svoju prostitúciu.” – Ozeáš 9:1. Zatiaľ čo si 
Jehovovi svedkovia dobre uvedomujú, že Boh skrze prorokov 



neochvejne porovnáva národ Izraela s cudzoložnou manželkou, 
pretože praktikuje rôzne formy modlárstva a neverne nadväzujúce 
spojenectvá s okolitými národmi. Strážna Veža však vždy používa 
takéto porovnania s dnešným Krestanstvom! Ale je to skutočne 
spôsob, ako sa malo proroctvo chápať? Ak je to tak, prečo Jehova 
opakovane vyznáva svoju lásku k národu a nazýva ich „môj ľud“, 
dokonca nalieha, aby sa k nemu vrátili? 

Pri podrobnom skúmaní, ako je tu uvedené, sa proroctvo Ozeáša 
bezpochyby zameriava na skutočné kresťanské zhromaždenie. Ak to 
tak nie je, tak prečo Pavol čiastočne cituje nasledujúci verš z prvej 
kapitoly Ozeáša a aplikuje ho na pomazané zhromaždenie 
Izraela? “Izraelského ľudu bude ako morského piesku, ktorý 
sa nedá zvážiť ani spočítať. A na mieste, kde som im 
povedal: ‚Vy nie ste môj ľud,‘ im poviem: ‚Synovia živého 
Boha.” – Ozeáš 1:10. Ako je možné, že Božími synmi sú tí, ktorí 
napokon zlomili srdce Jehovovi svojimi skutkami nevernosti? Ako sa 
vlastne dajú formálne bohoslužby, ktoré dnes praktizujú svedkovia 
Jehovovi, porovnávať s hrubou formou modlárstva a baalizmu, ktorú 
praktizovsli starí Izraeliti, ktorú Jehova prirovnal k duchovnej 
prostitúcii? 

Je potrebné uznať, že modlárstvo prichádza v mnohých podobách. 
Napríklad po prijatí ohromujúcej apokalypsy apoštol Ján takmer 
podľahol modloslužbe, keď sa dvakrát pokúsil pokloniť pred anjelom. 
V Zjavení 22: 8-9 čítame: “Ja, Ján, som to všetko počul a videl. 
Keď som to počul a videl, padol som k nohám anjela, ktorý 
mi to všetko ukázal, a chcel som ho uctievať. Ale on mi 
povedal: „Pozor, nerob to! Som len otrok ako ty, tvoji 
bratia proroci a tí, čo sa riadia slovami tohto zvitku. 
Uctievaj Boha!“ Modlárstvo môže mať ešte jemnejšie formy. Najprv 



však zvážte definíciu modloslužby, ako je uvedená v 
článku Hlbšie Pochopenie Písma pod nadpisom Modlárstvo: 

„Modlou je obraz, predstava čohokoľvek alebo symbol, 
ktorý je predmetom vášnivej oddanosti, či už materiálneho 
alebo predstavivého. Vo všeobecnosti je modloslužba úctou, 
láskou, uctievaním alebo klaňaním sa modle. Zvyčajne sa 
praktizuje smerom ku skutočnej alebo predpokladanej 
vyššej moci, či už sa verí, že má takú živú existenciu (ako 
človek, zviera alebo organizácia) alebo je neživá (ako sila 
alebo neživý predmet prírody). Modloslužby zvyčajne 
zahŕňajú nejakú formu, obrad alebo rituál. “ 

Podľa Strážnej Veže je robiť z organizácie „objekt vášnivej 
oddanosti“ je modlárstvo. Mohlo by to zahŕňať aj to, čo sa bežne 
nazýva „Jehovova viditeľná organizácia“? Strážna Veža 
nepochybne pomáhala pri osvetľovaní Jehovových svedkov o mnohých 
dlho skrytých životne dôležitých biblických pravdách týkajúcich sa 
povahy Boha a jeho univerzálneho účelu. Pritom je rovnako 
nepopierateľné, že Organizácia nadobudla v srdciach a mysliach 
Jehovových svedkov neprimeranú dôležitosť. Je stále zjavné, že mnohí 
Jehovovi svedkovia prevyšujú to, že si cenia spoločnosť Strážna Veža, a 
môžu prinajmenšom z pohľadu Boha ponúknuť to, čo predstavuje 
neprimeranú úctu a poctu tejto organizácii – na Jehovov 
úkor. Samozrejme, modlárstvo nevyhnutne neznamená, že modlár už 
neuctieva Boha. Znamená to len, že miera cti a náklonnosti voči 
Stvoriteľovi je nesprávne určená niekomu inému. Keďže je Jehova 
žiarlivým Bohom, nebude súhlasiť so zdieľaním svojho uctievania s 
nikým alebo s čímkoľvek iným. Ak sa Organizácia nestala modlou, 
prečo je to tak, že vo všetkých objemných spisoch Strážnej Veže nikdy, 



dokonca ani jeden raz, neupozornili Jehovových svedkov, aby príliš 
nezdôrazňovali význam organizácie Strážnej Veže? 

Nie je vedomou hlboko zakorenenej ľudskej tendencie k modloslužbe, 
aby slávnostná zodpovednosť Strážnej Veže nezískala žiadne 
vyznamenania, ktoré oprávnene patria Bohu – rovnako ako anjel 
odmietol prijať Jánovo uctievanie? Apoštoli pri viacerých 
príležitostiach bránili ľuďom, aby im udeľovali božské vyznamenania. 
Prečo sa Strážna Veža podobne nesnaží odradiť Jehovových svedkov 
od neprimeranej cti tejto Organizácie? Spoločenstvo pre biblické a 
traktové systémy Strážnej Veže nie je určite väčšie ako anjel, ktorý 
prísne varoval apoštola Jána, aby sa mu neklaňal. Prečo teda Strážna 
Veža nikdy nevykazovala rovnakú pokoru pred Bohom? Ak sa 
organizácia nestala modlom, prečo je to tak, že Strážna Veža nikdy 
neuznala žiadne priestupky alebo vážne chyby zo svojej strany? Je to 
preto, že Strážna Veža nemôže urobiť nič zlé alebo je to preto, že 
vedenie nechce poškvrňovať spravodlivý obraz Organizácie v očiach 
svedkov Jehovových? Ďalej, ak je potrebné spravodlivo a starostlivo 
strážiť spravodlivosť organizácie, to samo osebe nenaznačuje 
modlárstvo? 

Bet-avenská modla teľaťa 

Potom, čo Jehova rozdelil kráľovstvo Izraela na severné 10-kmeňové 
kráľovstvo Efraima (Izraela) a na južné kráľovstvo Judské, kráľ 
Jeroboám zo severného kráľovstva založil dve zlaté teľatá v Bételi a 
Gilgale v snahe, aby zabránil Izraelitom v bohoslužbách v Jeruzaleme. 
Modly boli iba otázkou pohodlia, takže izraelskí veriaci nemuseli 
cestovať až do Jeruzalema do chrámu, aby uctievali Jehovu. Z toho 
dôvodu, že Betel stal centrom falošného uctievania, Jehova ho vhodne 



premenoval na Bét-ávene – čo znamená “Dom zla” Tak, Ozeáš 10: 
5 znie: “Obyvatelia Samárie sa budú báť o bet-avenskú 
modlu teľaťa. Jej ľud nad ňou bude smútiť, budú smútiť aj 
kňazi, ktorí sa kedysi tešili z jej slávy, lebo od nich odíde do 
vyhnanstva.” 

Svetové ústredie spoločnosti Strážna Veža je podobne pomenované 
Betel, čo znamená „Dom Boží“. A hoci Jehovovi svedkovia môžu 
dôrazne protestovať, Brooklyn Betel sa v Božích očiach dá prirovnať k 
modernému „Betavenu“. V priebehu rokov sa Strážna Veža ako 
takzvané centrum Jehovovej „viditeľnej organizácie“ postupne 
zmenila na sofistikovanú verziu surového teľacej modly. Napriek 
tomu, že neexistuje žiadny zjavný akt úcty, ktorý by bol svedkom 
Jehovových poskytnutý fyzickým pripútaním k Strážnej Veži, ako 
organizácia „teľacej modly Betavena“, organizácia Strážnej Veže 
podobne propaguje vhodnú formu bohoslužby vo forme organizačnej 
lojalite, ktorá sa porovnáva k modloslužbe. 

Zvážte niekoľko faktov, pokiaľ ide o neopodstatnené čestné miesto, 
ktoré dnes Strážna Veža zaujíma v mysliach a srdciach Svedkov 
Jehovových: Z jej skromných začiatkov biblických štúdií a prenajatých 
miest na stretnutie sa spoločnosť Strážna Veža sa  rozrástla na 
mimoriadne úspešnú medzinárodnu spoločnosť. Je považovaná za 
jednu najväčších vydavateľských spoločností na svete a najväčší 
vydavateľ náboženskej literatúry. V poslednom období rýchlej 
expanzie bola Strážna Veža považovaná za jednu z najväčších 
stavebných spoločností na svete. Je dokonca uvedená ako 37. 
najziskovejšia spoločnosť v New Yorku – v roku 2001 dosiahla zisk 
takmer miliardu dolárov! Je to skutočne niečo, pretože New York je 
domovom mnohých najbohatších spoločností na svete. 



Niet pochýb o tom, že Strážna Veža má obrovské podiely v oblasti 
nehnuteľností a fondov peňažného trhu. Napríklad Strážna Veža je 
kótovaná ako hlavný investor vo fonde v rozsahu 200 miliónov dolárov 
v držbe jednej z hlavných investičných bánk v New Yorku. Dokumenty 
šírené na internete ukazujú, že Strážna Veža je dokonca väčšinovým 
akcionárom spoločnosti Rand Cam Corporation, ktorá má vojenské 
zmluvy. Strážna veža dokonca sponzoruje program lízingu 
automobilov s cieľom ziskovo vyložiť luxusné automobily, ktoré 
predtým používali obvodní a okresní 
dozorcovia. Spoločnosť Watchtower Inc. má prestíž úspešnej 
svetovej spoločnosti! 

Zdá sa, že postoj Efraima zaznamenaný v Ozeášovi 12:8 sa dnes odráža 
v Betelu: “Efraim hovorí: ‚Zbohatol som, nadobudol som 
majetok. Všetko som získal tvrdou prácou, nenájde sa na 
mne previnenie ani hriech.‘” Fyzické zariadenia Strážnej Veže po 
celom svete zahŕňajú 100 pobočiek a početné tlačiarne, ako aj desiatky 
veľkých montážnych hál a desiatky tisíc kráľovských hál. Najmä však 
ústredie Strážnej Veže a Spoločnosti Tract Society v Brooklynskom 
Beteli a bohatá Stanley Assembly Hall, a nedávno aj komplex 
Patterson, sa stali ako miesta sväté alebo svätyne akp Mekka, ktoré 
upútajú veriacich, aby urobili svoje obetné púte – bežne 
nazývané Betelské zájazdy. Ako pravdivé Jehovove slová v 
Oozeášovi 10: 1 znejú: „Izrael je vinič, ktorý zdivel a prináša 
svoje ovocie. Čím viac ovocia má, tým viac oltárov 
stavia, čím úrodnejšia je jeho zem, tým okázalejšie sú jeho 
posvätné stĺpy.” 

Správny Orgán a iní dôstojníci Watchtower Society žijú celkom 
pohodlne. Často dostávajú veľkorysé dary, kdekoľvek cestujú, a 
dostávajú všetky životné potreby prostredníctvom darov na 
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podporu „celosvetovej práce“ kázania kráľovstva. Starší z Betelu sú 
držaní v najväčšej úcte a svedkovia Jehovovi ich považujú za princov 
a kráľov. V skutočnosti skrze Ozeáša Jehova sledoval rovnako svoj 
ľud a povedal: “Dosadili si kráľov, ale bezo mňa, dosadili si 
kniežatá, ale ja som ich neuznal. Zo svojho striebra a zlata 
si narobili modly a priviedli na seba skazu.” – Ozeáš 8: 
4) Ako príklad toho, ako moderný „Betaven“ priniesol uctievanie 
Jehovových svedkov pohodlnosť, zvážte niektoré z nasledujúcich 
pripomienok z časopisu Strážna Veža z 1. júna 1967 : „Pohnite sa 
dopredu s Jehovovou organizáciou“ “12. V odseku 12 sa uvádza: 

„Štúdium sa môže považovať za tvrdú prácu, ako aj za 
ťažký výskum. Ale v Jehovovej organizácii nie je potrebné 
tráviť veľa času a energie výskumom, pretože v organizácii 
sú bratia, ktorí sú určení, aby robili to isté, aby vám 
pomohli tým, ktorí na to nemajú toľko času- Títo 
pripravujú dobrý materiál v Strážnej Veži a ďalších 
publikáciách spoločnosti. Alebo neštuduješ dosť? Vezmi 
tento návrh: Často najlepším a najvýhodnejším štúdiom, 
ktorý robíš, je to, keď čítaš novú Strážnu Vežu alebo 
Prebuďte sa! alebo novú knihu s radosťou, že získaš nové 
pravdy a nový pohľad “ 

Štúdium Božieho slova je súčasťou nášho uctievania. Namiesto toho, 
aby sme si sami kupovali čas, ktorý apoštol napomenul kresťanov; a s 
využitím našej vlastnej duševnej energie a Božej sily rozumu pri 
skúmaní hlbokých vecí Božieho slova, Strážna Veža nehanebne 
pripúšťa, že pre naše pohodlie vykonala všetky potrebné výskumy, aby 
sme nemuseli osobne skúmať Bibliu pre seba! Strážna Veža postupne 
nahradila autoritu Biblie v mysliach a srdciach Svedkov Jehovových; o 
čom svedčí skutočnosť, že mnohí majú pocit, že všetko, čo musia 



urobiť, aby získali Jehovov súhlas, je študovať Strážnu 
Vežu a Prebuďte sa! a ďalšie publikácie. Rovnako ako židovský 
talmud postupne získal viac autority ako  samotné Písmo, svedkovia 
Jehovovi často citujú Strážnu Vežu, akoby to bol svätý spis a 
najvyššia autorita. 

To, že Strážna Veža má viac právomocí voči svedkom Jehovovým, ako 
je Biblia, sa rýchlo prejaví, keď medzi nimi dôjde k rozporu. Pretože 
Strážna Veža požaduje výlučné oprávnenie vykladať Bibliu pre 
Jehovových svedkov, každý z Jehovových svedkov, ktorí môžu 
poukázať na akékoľvek zjavné chyby vo vyučovaní Strážnej Veže, je 
nútený buď sa vzdať, mlčať, alebo je odčlenený od zhromaždenia. 
Jehova a jeho Biblia sú teda účinne odsunutí do pozadia; zatiaľ čo 
takzvaný „otrok“ – Strážna Veža – je povýšený na najvýznamnejšie 
miesto bohoslužieb. Aj v tejto súvislosti malo modlárske teľa v 
Betavene priniesť pohodlnejšie získavanie poznatkov od Boha: “Môj 
ľud sa radí so svojimi drevenými modlami, robia to, čo im 
povie ich (veštecká) palica.” – Ozeáš 4:12a. Podľa predtým 
citovaného článku Hlbšie poznaie Píma : „Modlárstvo zvyčajne 
zahŕňa nejakú formu, obrad alebo rituál.“ Je to pravda o 
uctievaní Jehovových svedkov? 

To, čo sa nazýva „teokratické usporiadanie“, sa nepochybne stalo 
iba rituálom. Zoberme si týždenné štúdium v Strážnej Veži. Jehovovi 
svedkovia každý týždeň sledujú veľmi rigidný, choreografický rituál 
založený na vybranom článku Strážna Veža už vyše pol 
storočia . Betel sa skutočne pýši skutočnosťou, že všetky zhromaždenia 
na celom svete sú povinné študovať ten istý materiál súčasne – v 
mene organizačnej uniformity. V rámci rituálu sa od každého 
očakáva, že „študuje“ Strážnu Vežu predtým, ako sa dokonca 
stretnú, väčšina svedkov Jehovových si zdôrazňuje odpovede vopred, 



zvyčajne farebným zvýrazňovačom. Počas zasadnutia sa odseky čítajú 
naraz jedna alebo dve a potom sa položia vopred stanovené otázky. Od 
publika sa očakáva, že na otázky z materiálu uvedeného v odseku 
stručne odpovie. Ostatné stretnutia majú podobný formát. Je pravda, 
že o Písmach sa diskutuje a čítajú z Biblie ako súčasť štúdie Strážna 
Veža , ale z veľkej časti sa pozornosť sústreďuje na publikácie Strážnej 
Veže – nie na Bibliu. 

Rané kresťanské kongregácie určite neboli zaťažené duchovným 
potláčaním formálneho uctievania, ktoré Strážna Veža uložila na 
svedkov Jehovových. Pavlova jediná rada pre korintské zhromaždenie 
v súvislosti s ich schôdzami spočívala v tom, že nie všetci by mali 
hovoriť súčasne, a keď niekto hovoril jazykmi, mali byť po ruke 
tlmočníci. Každý zbor fungoval zväčša autonómne, hoci Kristus bol 
hlavou každej samostatnej kongregácie. Neexistuje žiadny biblický 
základ pre skriptované a rigidné „teokratické usporiadanie“, 
ktoré sa ukladá na stretnutia svedkov Jehovových. Raná kresťanská 
spoločnosť nestanovuje precedens ani pre kresťanov, ktorí sa 
zúčastňujú veľkých projektov budovania chrámov, ako napríklad 
svedkovia Jehovovi pri výstavbe obrovských zhromažďovacích sál a 
pobočkových zariadení. “Izrael zabudol na svojho Tvorcu 
a postavil si chrámy a Júda vybudoval veľa opevnených 
miest.” – Ozeáš 8:14. 

Starší ľudia a služobníci pravidelne vydávajú verejné vyhlásenia a 
modlitby, v ktorých vyjadrujú hlboké uznanie Vernému Otrokovi a 
Strážnej Veži za to, že poskytovali množstvo 
takzvaného „duchovného jedla“. Je to však zriedkavá príležitosť, 
keď niekto ďakuje Jehovovi za poskytnutie Biblie. A ako už bolo 
uvedené, nikto sa nikdy neodvážil varovať svedkov Jehovových, aby 
príliš neoceňovali chválu Verného Otroka alebo Strážnej Veže. 



Podobne nikdy nebudete počuť brata, ktorý by sa modlil na verejnosti, 
aby ste požiadali Jehovu, aby odpustil Organizácii za svoje hriechy. To 
by sa považovalo za šokujúce rúhanie. Taký je hriech bohoslužieb 
teliat! “Ich slávu zmením na hanbu. Kňazi žijú z hriechov 
môjho ľudu, túžia po ich previneniach.” – Ozeáš 4:7, 8. 

Skutočne však svedkovia Jehovovi slúžia Strážnej veži? Podľa toho 
istého predtým citovaného článku Strážna Veža o napredovaní s 
Jehovovou organizáciou je odpoveďou nie. V deviatom odseku sa 
uvádza: “Takže posun vpred nie je chladná, vypočítavá vec. 
Je to otázka približovania sa k Jehovovi, zdokonalenia 
poslušnosti, hľadania a prijatia Jehovovho ducha. Sme 
oddaní jemu, nie organizácii.“ Tento konkrétny článok bol však 
napísaný v roku 1967. Od tej doby sa niečo zmenilo? Áno, odvtedy sa 
niečo zásadne zmenilo, prinajmenšom vo vzťahu novozvolených 
Svedkov Jehovových k Strážnej Veži. V roku 1985 Strážna veža 
zmenila krstné sľuby tak, aby obsahovali frázu: “Chápete, že vaše 
odhodlanie a krst vás identifikujú ako jedného zo Svedkov 
Jehovových v spojení s Božou duchovne orientovanou 
organizáciou?”  

Pred rokom 1985 boli všetci novo pokrstení svedkovia jednoducho 
požiadaní o to, aby činili pokánie zo svojich hriechov a prijali Krista 
ako svojho výkupného a bezvýhradne sa zaviazali konať Jehovovu 
vôľu. Od roku 1985 sa však Strážna Veža zákerne zamiešala do 
slávnostného sľubu, ktorý všetci krstní kandidáti musia teraz verejne 
vyhlásiť! Čo dáva Strážnej Veži právo vložiť sa na miesto vyhradené 
výlučne v Písme pre Jehovu, Ježiša Krista a svätého ducha? Je pred 
nebom taká triviálna záležitosť, že osoby, ktoré sa chcú venovať 
Jehovovi a Ježišovi, musia tiež verejne vyhlásiť, že patria aj do 
organizácie Strážnej Veže? Čitatelia sa môžu rozhodnúť sami. Treba 



však poznamenať, že dokonca ani apoštol Pavol, ktorý bol 
pravdepodobne najvýznamnejším svedkom Jehovu v celej kresťanskej 
ére, sám seba nevyvyšoval tak vysoko, ako to robí Strážna Veža! 

Rovnaká tendencia k modlárstvu zrejme existovala aj v korintskom 
zhromaždení. Niektorí učeníci skutočne povedali, že patria Pavlovi; iní 
tvrdili, že patria k Cefasovi a Apollovi. Preto Pavol vydal list 
Korinťanom, ktorým sa zriekol akejkoľvek oddanosti a 
povedal: “Lebo od ľudí z Chloinej domácnosti som sa 
dozvedel, moji bratia, že sú medzi vami rozkoly. Mám na 
mysli to, že hovoríte: „Ja patrím k Pavlovi! Ja 
k Apollovi! Ja ku Kéfasovi! A ja ku Kristovi!“ Ale je Kristus 
rozdelený? Bol za vás Pavol pribitý na kôl? Boli ste 
pokrstení v Pavlovom mene?” – 1. Korinťanom 1:11-13. Aj keď 
apoštol s radosťou vyhlásil svoju úľavu, že nikto z Korinťanov 
nebol „pokrstený v mene Pavla“, prečo je to, že Svedkovia 
Jehovovi boli prinútení, aby boli pokrstení „v spojení s Božou 
duchovnou organizáciou“? Nebol zbor z prvého 
storočia „zameraný na ducha“? Keďže to očividne bolo riadené 
Božím duchom, prečo Ježiš ani Pavel neprikázali týmto kresťanom, 
aby uznali, že ich krst ich identifikoval s nejakou organizáciou? 

Ďalším spôsobom, ako sa Organizácia zapojila do služby svedkov 
Jehovových, je mesačná výmena správ o činnosti v teréne. Ak sú 
svedkovia Jehovovi skutočne oddaní Bohu a nie Organizácii, tak prečo 
musí každý zvestovateľ každý mesiac povinne napísať podrobnú 
správu o svojej činnosti v službe? Ak je Kristus hlavou kongregácie, 
určite si je vedomý rozsahu činnosti každého kresťana. Prečo teda 
musí byť zhromaždenie a sídlo Betel informované o každej strávenej 
hodine a každej návšteve ministrov, ktorú vykonávajú svedkovia 



Jehovovi v službe Bohu? Na pôvodných kresťanov určite nebolo 
uložené také bremeno! 

Apoštol Pavol označil Stana za schopného premieňať sa na anjela 
svetla. Inými slovami, Satan môže presvedčiť kresťanov, že zlo je dobré 
bez toho, aby odhalili jeho identitu. Pavol vyjadril hlboké znepokojenie 
nad tým, že niektorí Korinťania môžu byť nejakým spôsobom zvedení 
Satanovým podvodom. Pavol veľmi dobre vedel, že Satan vyvíja silný 
vplyv prostredníctvom preslávených apoštolov v kongregácii; ktorí sa 
rovnako ako Satan premenili na ministrov spravodlivosti. Starosť 
Strážnej Veže s číselným rastom a vydavateľskými hodinami nesie 
strašnú podobnosť s ničivým sčítaním kráľa Davida, ktoré podľa Písma 
odhalil výsledok Satanovho podmanenia kráľa. „Satan sa postavil 
proti Izraelu a donútil Dávida, aby spočítal Izrael.“ – 1. 
Kronik 21: 1. 

Zašli v tom veľmi ďaleko 

Zatiaľ čo démonmi boli nepochybne neviditeľní duchovia, ktorí v 
dňoch Izraela podnecujú bohoslužby teľacieho tela Bethaven, boli to 
práve samotní králi Izraela a kňazi Boží, vodcovia národa, ktorí boli 
nápomocní pri zavádzaní Jehovovho ľudu do odpadlíctva a osídlenia 
modlárstva , Preto im Boh povedal: “Počujte toto, kňazi, pozorne 
počúvaj, dom Izraela, počúvaj, dom kráľa. Čaká vás 
súd, lebo ste sa stali pascou pre Micpu a sieťou 
rozprestretou cez Tábor. Odpadlíci zabíjajú, zašli v tom 
veľmi ďaleko, ja ich všetkých varujem.” – Ozeáš 5:1, 
2. Vzhľadom na jeho doterajšie úspechy v presahovaní a zotročovaní 
Božích služobníkov v modloslužbe by si nikto nemal predstaviť, že 
Diabol vôbec nesúhlasí s modlárstvom Strážnej Veže v modernej dobe. 



Pre istotu démoni propagujú všetko, čo ubližuje Jehovovej sláve – 
vrátane zákerne umelého uctievania Jehovovej „viditeľnej 
organizácie“! 

Satan Diabol je nepochybne najhorúcejšim propagátorom organizácie 
Strážnej Veže! Šikovne maskuje takú organizačnú modloslužbu ako 
čisté uctievanie! Anjel svetla! A potenciálny obrad pre všetkých 
Jehovových svedkov počas rozsudku – ako je opísané v Ozeášovi 5: 
1-2. Nech každý kresťan svedčí o Jehovovi, ktorý v duchu Jehovovom 
rozoznáva význam Ozeáša 4:15, kde sa nachádza prísne varovanie 
Božie pre veriacich, aby sa nepripájali k Jehovovmu zlatému 
teliatku: “Keď sa už ty dopúšťaš prostitúcie, Izrael, nech sa 
aspoň Júda nepreviní! Nechoďte do Gilgalu ani do Bet-
Avenu ani neprisahajte slovami: ‚Akože žije Jehova!‘” – 
Ozeáš 4:15. 

Ako však možno zistiť, že Ozeášovo proroctvo sa dnes vzťahuje na 
svedkov Jehovových a Strážnu Vežu? Zatiaľ čo proroctvo Ozeáša je 
postavené v staroveku, dôležité otázky medzi Jehovom a jeho ľudom 
sa nezmenili. Jehovovi veriaci dnes čelia rovnakým výzvam svojej viery 
ako Izraeliti. Z tohto dôvodu je posolstvo Ozeáša, ako aj spisy všetkých 
ostatných prorokov, rovnako dôležité ako dnes, keď boli napísané pred 
storočiami. Kniha Ozeáša skutočne hladko spája primitívne uctievanie, 
ktoré praktizoval Izrael, s časom Kristovho druhégo príchodu. V 
dôsledku toho čítame v Ozeášovi 3:4-5: “Lebo Izrael zostane na 
dlhý čas bez kráľa a bez kniežaťa, bez obetí, bez posvätných 
stĺpov, bez efodu a bez sôch terafim. Potom sa vráti a bude 
hľadať svojho Boha Jehovu a svojho kráľa Dávida. 
V posledných dňoch príde s veľkou bázňou k Jehovovi, aby 
pocítil jeho dobrotu.” 



„Posledná časť dní“ sa vzťahuje na konkrétne časové obdobie, keď Boh 
začne súdiť – najskôr od vlastného domu. „Synovia Izraela“ sú v 
skutočnosti duchovnými Izraelitmi a „Dávid ich kráľ“ je Ježiš 
Kristus. Keď vidíme, že proroctvo predpovedá „synovia Izraela sa 
vrátia a určite hľadajú Hospodina, svojho Boha“, naznačuje 
to, že duchovný Izrael sa musí ešte stále odcudziť od Jehovu kvôli pádu 
niektorých svojich pomazaných kňazov, čo vedie k odpadlíctvu 
Organizácie! Prostredníctvom Ozeáša Jehova vyhlasuje, že účelom slov 
prorokov je opraviť a disciplinovať jeho ľud. V Ozeášovi 6: 5-7 Boh 
hovorí: “Preto vás budem zrážať prostredníctvom 
prorokov, budem vás zabíjať slovami svojich úst a 
rozsudky nad vami budú zjavné ako svetlo. Mám radosť 
z vernej lásky, a nie z obetí, z poznania Boha viac ako zo 
zápalných obetí. Ale vy ste porušili zmluvu, tak ako to 
robia hriešni ľudia. Vo svojej krajine ste ma zradili.” 

Božie slová prostredníctvom hebrejských prorokov majú za cieľ 
formovať Boží ľud a prostredníctvom súdu zabíjať tendenciu búriť sa 
proti nemu. Žiadny iný ľud, okrem Izraelitov a ich kňazov, nemohol 
prekročiť Božiu zmluvu z jednoduchého dôvodu, že žiadny iný ľud 
nebol v zmluve s Jehovom. To isté platí aj dnes. Slová prorokov sa tiež 
zameriavajú na zhromaždenie pomazaných kresťanov, ktorí sú 
rovnako ako starí Izraeliti v zmluve s Bohom. Napríklad Ježiš tiež 
hovorí, že bude viesť vojnu slov proti pomazaným kresťanom, ktorí 
nečinia pokánie z ich modloslužby, a povedal v Zjavení 2:16: “Preto 
rob pokánie, inak k tebe rýchlo prídem a budem proti nim 
bojovať dlhým mečom svojich úst.” 

Mohlo by sa predpokladať, že Ježiš volá kresťanstvo k pokániu? Alebo 
by sa mohlo stať, že obete a „zápalné obety“ Ozeáša 6: 5 súvisia s 
rituálnym uctievaním svedkov Jehovových? Je možné, že Boh nie je 



tak potešený miliónmi hodín, ktorými sa Jehovovi svedkovia pýšia 
obetovaním kázania kvôli zanedbávaniu dôležitejších vecí? Je zrejmé, 
že aby ľudia „prekročili zmluvu“, musia byť najprv v zmluve s 
Jehovou. Iba pomazaní kresťania (duchovný Izrael) sú v zmluve s 
Bohom prostredníctvom svojho sprostredkovateľa – Ježiša Krista. To 
znamená, že tí, ktorí „zradne“ jednali s Jehovom, sú svedkami 
Jehovovými. Akým spôsobom však Svedkovia Jehovovi zradne konali s 
Jehovom prekročením jeho zmluvy? Ozeáš vyzdvihuje dve konkrétne 
oblasti, v ktorých Boží ľud „hlboko zapadol do previnenia“. 

Úplne skazení ako kedysi v Gibei 

Hozeáš 9: 9 v plnom znení znie: “Izraeliti sú úplne skazení ako 
kedysi v Gibei. Boh si spomenie na ich previnenia, potrestá 
ich hriechy.” „Dni Gibei“ súvisia s hrubým hriechom, ktorý sa tu 
odohral počas sudcov. Správa v 19. kapitole knihy sudcov obsahuje 
popis sexuálnych zvrhlíkov „bezcenných“, ktorí chceli sogomizovať 
muža, ktorý zostal cez noc ako hosť v Gibei. Namiesto toho im však 
muž dal konkubínu a sexom pobláznený dav ju nakoniec znásilnil k 
smrti. Muž pobúrený krutosťou rozrezal telo mŕtvej ženy na dvanásť 
častí a poslal kus každému z dvanástich kmeňov. Výsledkom bolo, že 
všetky kmene Izraela boli šokované krutosťou zločinu a prišli proti 
pokoleniu Benjaminovi a požadovali, aby im odovzdali vinníkov z 
Gibei, aby boli zabití v súlade so zákonom. 

Sudcovia 20:13 hovorí: “Vydajte tých naničhodníkov z Gibey, 
aby sme ich usmrtili a odstránili zlo z Izraela.“ Avšak verš 
ďalej hovorí: “Ale Benjamínovci nechceli počúvať svojich 
izraelských bratov.” V dôsledku bláznivého odmietnutia 
spravodlivosti Benjaminovej vybuchla vojna; V dôsledku toho bolo 



mesto Gibea vypálené na zem a kmeň Benjaminovcov bol takmer 
zlikvidovaný z existencie. Treba však poznamenať, že Jehova 
sankcionoval vojnu proti Benjaminovi. Dnes sa medzi Jehovovými 
svedkami stalo niečo podobné strašnému sexuálnemu zločinu v Gibei 
– iba v oveľa väčšej miere. Ako už bolo spomenuté, v posledných 
rokoch sa v organizácii objavili tisíce prípadov zneužívania detí. A 
rovnako ako v prípade pôvodného sexuálneho zločinu v Gibei sa do 
veľkej miery zverejnil škandálny problém pedofilov Strážnej Veže. 
Najprv je však potrebné zdôrazniť, že sexuálny zločin v Gibei nebol 
príčinou občianskej vojny – a nebol to ani dôvod, ktorým Jehova 
upozornil na Gibeahovu chybu o niekoľko storočí neskôr. Keby 
benjaminiti predviedli vinníkov, aby boli popravení, ako to predpisuje 
zákon, sexuálny zločin, akokoľvek šokujúci, by sa možno v Biblii ani 
nespomínal. Ale to bolo Benjamínovcov tvrdohlavé odmietnutie 
povolenia justície, ktorá bolo skutočným hriechom Gibei! 

Podobne aj Strážna Veža a Svedkovia Jehovovi „boli úplne skazení 
ako kedysi v Gibea“ a tvrdohlavo odmietajúc spravodlivosť v očiach 
Božích v mene mnohých tisícov detí Svedkov Jehovových, ktorí boli 
prenasledovaní pedofilmi a násilníkmi v zboroch. Ako “hlboko 
skĺzla” Strážna Veža, aby na seba priniesla zničenie? Zoberme si 
niekoľko faktov: Spoločnosť vedie tajnú databázu s menami viac 
ako 20 000 pedofilov. A tak ako Benjaminiti, aj organizácia urobila 
všetko, čo je v jej silách, aby ochránila sexuánych predátorov deti pred 
dôsledkami pre ich zločiny! 

Rovnako ako politika Strážnej Veže a ako to dokazujú mnohé 
skúsenosti, zhromaždenia a často ani členovia rodiny nie sú varovaní, 
keď je podozrivý pedofil v ich strede. V mnohých prípadoch bolo 
obetiam oznámené, aby nevolali políciu, aby informovali o zločinoch, 
ktoré boli proti nim spáchané, a v prípade, že tak urobia, bolo im 
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hrozené vylúčením. A aj keď sú násilníci disciplinovaní, sú často 
čoskoro obnovení ako členovia a kongregácia sa nikdy nedozvie o 
povahe ich hriechu – čím ohrozuje viac detí! V dôsledku tohto tichého 
kódexu je Strážna Veža priamo zodpovedná za to, že zneužívateľom 
dáva útočisko, aby mohli praktizovať svoje zločiny na Jehovových 
nevinných baránkoch. Berúc do úvahy, že hriech Gibei zahŕňal 
relatívnu hrsť prevrátených naničhodníkov, ale iba jednú obeť, 
môžeme začať s aproximáciou Jehovovou nevôľou nad tým, že Strážna 
Veža nedokázala lepšie chrániť tie deti, ktoré im Jehova zveril! 

Jeden z hovorcov Strážnej Veže uvádza, že Strážna Veža zverejnila veľa 
informácií, ktoré majú rodičom pomôcť chrániť ich deti pred 
pedofilmi. Je pravda, že v literatúre Strážnej Veže je skutočne niekoľko 
článkov na tému prevencie zneužívania detí. Väčšina článkov sa však 
priamo nezaoberá problémom pedofílie medzi svedkami Jehovovými; 
ani osobitne neupozorňujú rodičov na 
nebezpečenstvo zvnútra zborov. Článok Strážnej Veže 
s názvom „Nenáviďme to, čo je zlé“ sa konkrétne zaoberá 
prípadmi, keď sa jeden z Jehovových svedkov dopustí činu 
zneužívania detí, ale v článku sa jasne neuvádza, že obeťou môže byť 
veľmi dobre aj dieťa v zhromaždení. 

Oddelenia pre styk s verejnosťou a právne oddelenia Strážnej Veže sú 
zjavne zamerané na rozvíjanie zavádzajúceho dojmu, že páchateľmi 
zneužívania detí nie sú ani Jehovovi svedkovia; alebo ak sú, ich obete 
nie sú. Ako príklad môžeme uviesť, apríl 8, 1999, Prebuďte sa! časopis 
má článok s názvom „Kto bude chrániť vaše dieťa?“ V článku 4 sa 
uvádza: „Pomysli na srdcový zlom rodičov, ktorí príliš 
neskoro zistili, že ich deti zneužívali dôveryhodní kňazi, 
učitelia alebo dokonca blízki členovia rodiny. Bolo by 
dobré, keby ste sa ako rodič opýtali sami seba: ‘toleruje 



moja cirkev zneužívanie detí? Je moje náboženstvo pevne 
držané vysokých morálnych zásad’? Odpovede na tieto 
otázky vám môžu pomôcť pri výbere rozumných 
rozhodnutí pri ochrane vašich detí.“ 

Berúc do úvahy, že Prebuďte sa! je napísaný predovšetkým pre 
Jehovových svedkov, je veľmi nepravdepodobné, že deti svedkov 
Jehovových budú niekedy sexuálne obťažované „dôveryhodnými 
kňazmi“. A ako je dobre známe pre Strážnu Vežu je, že Jehovoví 
svedkovia obťažovali mnoho tisícov detí rodičov Jehovových svedkov; 
a áno, niektorým páchateľom boli dôveryhodní starší a služobníci a 
inak rešpektovaní bratia v zhromaždení! Po celé roky sa šírili zvesti, že 
dokonca aj rešpektovaný člen Riadiaceho Orgánu sa v osemdesiatych 
rokoch dopúšťal sexu s chlapcami z Betelu, a hoci nakoniec opustil 
Bethel, zostal do svojej smrti dozorcom! 

Ak sa Strážna Veža skutočne zaujíma o pomoc rodičom Jehovových 
svedkov pri ochrane ich detí pred pedofilnými predátormi, 
prečo Prebuďte sa! článok neupozorňuje rodičov, aby boli pozorní 
pred opustením svojho dieťaťa s bratmi v zhromaždeniach? Určite by 
to bolo čestné a zodpovedné konanie – keď si uvedomíme, že Strážna 
Veža si je plne vedomá toho, že v zhromaždeniach svedkov Jehovových 
číhajú tisíce pedofilov. A namiesto toho, aby som položil otázku 
„toleruje môj zbor zneužívanie detí alebo ho zakrýva?“, Prečo 
nepredstaviť oveľa relevantnejšiu otázku: „toleruje moje miestne telo 
starších” alebo zakrýva zneužívanie detí?“ Pokrytectvo Strážnej Veže je 
desivé, a preto musel Jehova cez Ozeáša 10: 2 uviesť: “Srdce 
Izraelitov je pokrytecké, no teraz budú uznaní za 
vinných.” Veru, Betel „hlboko zasiahla skazenosť“ Jehovovho 
ľudu svojou vlastnou zradou a pokrytectvom! 



Súdne procesy sa množia ako burina 

Zatiaľ čo právnici a úrad pre styk s verejnosťou v Strážnej Veži sľubujú 
dôverujúcim rodičom, že Strážna Veža vždy urobila všetko, aby 
ochránila deti pred prenasledovaním pedofilmi, mnoho obetí 
zneužívania však trvá na opaku. Viac znepokojujúci je aj Jehova Boh. 
Je zaujímavé, že v novej medzinárodnej verzii Biblie hovorí Ozeáš 
10:4: “Hovoria prázdne slová, krivo prisahajú a uzatvárajú 
zmluvy. Nespravodlivosť bujnie ako jedovatá burina na 
zoranom poli.” Podľa proroctva Ozeáša sa v zoranom poli objavujú 
početné súdne spory proti zhromaždeniam svedkov Jehovových a 
Spoločnosti biblických a strážnych traktátov ako burina – 
predovšetkým kvôli tvrdohlavému odmietnutiu Betavena robiť to, čo je 
správne. Ako je tiež vhodné, že Jehova prirovnáva svoju organizáciu k 
nemej, tvrdohlavej krave a hovorí v Ozeášovi 4:16: “Izrael je 
tvrdohlavý ako tvrdohlavá krava. Bude ho Jehova pásť na 
rozľahlej pastvine ako baránka?” A znova v Ozeášovi 9:15: “Pre 
ich zlé skutky ich vyženiem zo svojho domu a už ich 
nebudem milovať. Všetky ich kniežatá sú spurné.” 

Právna rada Strážnej Veže tvrdohlavo trvá na súdoch v USA, že starší 
svedkovia Jehovovi nenesú žiadnu zodpovednosť za hlásenie 
podozrivých osôb, ktoré sa dopustili zneužitia, úradom. A nielen to, 
právnici Strážnej Veže dokonca tvrdia, že starší nemajú skutočnú 
zodpovednosť za ochranu členov pred zneužívaním. To, či súdy s týmto 
právnym tvrdením súhlasia alebo nie, je irelevantné, pretože je pravda, 
že v rámci všeobecného systému vecí, do ktorých boli súdne spory 
zaradené, je sporná vec relatívne bezvýznamná. Aká obrana však budú 
mať Betelovi právnici prítomní pred Najvyšším nebeským súdom, keď 
budú vyzvaní, aby sa zodpovedali za tisíce nevinných detí, ktoré boli 
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znásilnené počas ich služby? Ozeáš 4:1 vyvoláva sudcu súdu: “Počuj 
Jehovovo slovo, ľud Izraela! Jehova sa súdi s obyvateľmi 
krajiny, lebo v krajine niet pravdy ani vernej lásky a nikto 
nepozná Boha.” 

Svedkovia Jehovovi môžu predpokladať, že poznajú Boha. Znamená to 
však, že iba poznať Božie meno a že on a Ježiš netvoria dve tretiny 
trojice, nevyhnutne znamená, že človek pozná Boha? Nie, vôbec nie. 
Poznanie Boha zahŕňa omnoho viac. Skutočná znalosť Jehovu spočíva 
v prijímaní a praktizovaní jeho ciest pri napodobňovaní jeho činov. 
Keďže sa Boh vyhlasuje ako ochránca utláčaných a vyžaduje, aby 
sudcovia jeho ľudu predniesli súdne spory pre siroty a vdovy 
predovšetkým, je zrejmé – odráža sa v bezohľadnom zanedbávaní 
spoločnosti pre blaho detí – že Jehovovo posúdenie situácie je úplne 
správne – v krajine nie je známosť Boha zrejmá! V dôsledku svojich 
hriechov budú Betelitskí inštitucionálni proroci a uctievaná 
organizačná matka spolu s všetkými tými, ktorých Jehova v 
súčasnosti uznáva za svoj ľud, umlčaná pri nadchádzajúcom súde, 
dokonca aj keď Ozeáš 4: 5-6 predpovedá: “Potkneš sa za bieleho 
dňa, akoby bola noc, a prorok sa potkne s tebou. A tvoju 
matku umlčím. Môj ľud bude umlčaný, lebo ma 
nepozná. Keďže si odmietol spoznať ma, ja odmietnem teba 
a už mi nebudeš slúžiť ako kňaz. A keďže si zabudol na 
zákon svojho Boha, ja zabudnem na tvojich synov.” Ale 
organizačná modloslužba a nespravodlivosť nie sú úplným meradlom 
Betavenovho hriechu. Je toho viac! 

Do Egypta a do Asýrie odišli 



Jehova pri mnohých príležitostiach zachránil svoj ľud pred mocnými 
nepriateľskými krajinami. Vykonávanie rozsudkov Jehovových proti 
faraónovmu Egyptu počas Exodusu stojí dodnes ako svedectvo o Božej 
moci a horlivosti, ktorú má pre svoj ľud, aj keď im Jehova pripomenul 
túto skutočnosť v Ozeášovi 13:4-5: “Ale ja som Jehova, som 
tvojím Bohom od čias, keď si bol v Egypte. Iného Boha 
okrem mňa si nepoznal, niet iného záchrancu. Staral som 
sa o teba v pustatine, vo vyprahnutej krajine.” Nakoniec však 
Izrael už neveril svojmu Bohu, aby ho chránil, a tak sa snažil nadviazať 
politické spojenectvo so svojimi nepriateľmi – hlúpo si predstavil, 
že „mier“ so svetskými nepriateľmi by mu nejako poskytol 
bezpečnosť. Aký poľutovaniahodný nedostatok viery preukázali 
izraelskí králi, keď uzavreli zmluvy so stúpajúcou asyrskou ríšou a 
hľadali priazeň Egypta: “Efraim je ako hlúpa, nerozumná 
holubica, raz volá Egypt, raz uteká do Asýrie.” – Ozeáš 7:11. 

Je zaujímavé, že Ozeáš 11:1 hovorí: “Keď bol Izrael chlapcom, 
miloval som ho. Z Egypta som povolal svojho syna.” To sa 
týka aj založenia kresťanstva. Biblia, Matúš, osobitne poznamenala, že 
proroctvo Ozeáša sa naplnilo, keď bol Ježiš, Syn Boží, z Egypta 
povolaný aj potom, čo bolo Márii a Jozefovi povedané, aby tam utiekli 
s dieťaťom, aby unikli Herodesovmu infanticídnemu hnevu. Je teda 
zjavné, že odkaz Jehovu na „keď bol Izrael chlapec“ sa vzťahuje aj 
na založenie duchovného Izraela. A rovnako ako doslovný národ 
Izraela v jeden čas dôveroval Bohu, ale potom išiel na scestie, 
duchovný Izrael by išiel tou istou cestou degenerácie, takže všetky veci 
nie sú také, aké by mali byť v čase Božej inšpekcie. Skutočne ten istý 
model beznádeje a domýšľavej neposlušnosti bol dnes vystavený 
vedením spoločnosti Strážna Veža. 



Existuje mnoho dôvodov veriť, že Jehova požehnal prácu Svedkov 
Jehovových a vyslobodil ich od mnohých mocných náboženských a 
politických nepriateľov – rovnako ako to robil s Izraelom v staroveku. 
Skromným začiatkom medzinárodných biblických študentov bolo 
moderné letničné oživenie primitívneho kresťanstva. Napríklad 
trýznivé svedectvo Jehovových svedkov v nacistickom Nemecku a 
Rusku, ako aj skúsenosti z mnohých ďalších krajín vrátane Malawi, sú 
skutočne inšpirujúce a sú dôkazom Jehovovej podpory a osobnej 
starostlivosti. Ročenky a iné publikácie svedkov Jehovových majú 
doslova tisíce skúseností, ktoré ukazujú, že Jehova požehnal svoj ľud v 
malých a veľkých veciach. 

Napriek všetkému, čo Boh urobil v mene svojho ľudu v modernej 
dobe, v roku 1992 Strážna veža podpísala politickú alianciu s OSN a 
stala sa politickým obhajcom globálnej agendy OSN. Ako všetci 
svedkovia Jehovovi vedia, StrážnaVveža už mnoho rokov 
identifikovala Organizáciu Spojených národov ako diabolské 
falšovanie kráľovstva a ako „odpornú vec“ v Božích očiach. Vďaka 
tomu je zradná a duplikátna aliancia Strážnej Veže s Organizáciou 
Spojených národov ohavný, hanebný a nezákonný čin podľa Božích 
štandardov. V Jehovovom odhade nie je nič iné ako to, čo urobili 
Izraeliti, keď sa úmyselne venovali ohavnému uctievaniu Baala alebo 
sa spojili s okolitými národmi. Ako to platí pre moderného 
duchovného Izraela: “Ale odišli za Baalom z Peoru, zasvätili sa 
tej hanebnosti a stali sa odpornými ako to, čo milovali.” – 
Ozeáš 9:10. 

Strážna Veža si je dobre vedomá toho, že podmienky priateľstva s 
Jehovom sú nezameniteľné! Kristovo kráľovstvo nie je súčasťou tohto 
sveta, a ak by nejaký kresťan chcel byť iba priateľom tohto sveta, 
nevyhnutne sa stáva Božím nepriateľom. Z tohto dôvodu sa Jehovovi 



svedkovia dôsledne vyhýbajú zapojeniu sa do politiky a sú dokonca 
ochotní zomrieť, skôr ako ohroziť svoju kresťanskú vernosť porušením 
Kristovej zmluvy, ktorá vyžaduje, aby kresťania neboli súčasťou 
diablovho náboženského alebo politického systému. Hranice svetského 
zapojenia sú veľmi dobre definované. Napriek týmto vedomostiam sa 
Riadiaci Orgán Svedkov Jehovových, zastupujúci pomazanú 
kongregáciu duchovného Izraela po celom svete, zaviazal, že podpíšu 
dohodu o partnerstve s moderným náprotivkom asýrskeho kráľa! 

Je to, akoby organizácia zdvihla hraničné značky a nezákonne 
posunula duchovnú hranicu; Vystúpili na cestu, aby upokojili 
nepriateľa, presne ako napísal Jehovov prorok: “Judské kniežatá 
sú ako tí, čo posúvajú medzu. Vylejem na nich svoj hnev 
ako vodu. Efraim je utláčaný, je drvený oprávnene, lebo sa 
rozhodol nasledovať svojho nepriateľa.” – Ozeáš 5:10, 11. Ako 
mimovládna organizácia Strážnej Veže v spolupráci s Organizáciou 
Spojených národov predstavuje to, čo Biblia nazýva zmluvou – 
záväznou dohodou. Ako je to možné, slová proroka: “Efraim sa živí 
vetrom, celý deň sa naháňa za východným vetrom. Šíria sa 
v ňom lži a násilie.” – Ozeáš 12:1. 

Bohužiaľ, všetci svedkovia Jehovovi sa tiež nevedomky zúčastnili na 
Betelinovej bezbožnej akcii. Pretože vydavatelia a priekopníci 
distribuovali desiatky miliónov kópií Strážnej veže a Prebuď 
sa! časopisov v službe, veľa článkov napísaných špeciálne za účelom 
šírenia propagandy OSN, všetci svedkovia Jehovovi sa stali v Božích 
očiach vinnými. Toto je v súlade s vlastne dobre formulovaným 
princípom zodpovednosti spoločenstva v Strážnej Veži, ako je uvedené 
v článku Strážna veža z 15. novembra 1973 , ktorý 
vyhlásil: „[Jehovovi kresťanskí svedkovia] nechcú mať podiel 
na spoločenskej zodpovednosti za hriechy a korupciu 



politiky. Vedia, že tí, ktorí sa chránia pred takými 
svetskými nečistotami, budú tí, ktorých Boh zachová vo 
svojom novom poriadku.“ 

Vlastné slová Strážnej Veže odsudzujú Jehovových svedkov za ich 
hriech! Aké tragické! Rovnako ako popisuje Ozeáš 5: 1-2, vedenie 
organizácie sa stalo osídlom tým, že rozšírilo svoju sieť na všetkých 
Božích ľudí; postavili celú organizáciu pod súd Jehovu! Napriek tomu 
sa Betel posmieva myšlienke, že v súvislosti s ich nemorálnou aférou s 
mimovládnymi organizáciami bolo niečo nevhodné. Niektorí očividne 
predpokladajú, že vedúci ľudia nemôžu prísť o Božiu láskavosť, 
pretože „otrok“ už bol (podľa Strážnej Veže) vymenovaný za všetky 
majetky pána. Strážna Veža dôveruje poradenstvu a správaniu svojich 
neprimerane uctievaných starších mužov a právnikov. Ozeášovo 
proroctvo znovu razantne popisuje situáciu a hovorí: “Ale vy ste 
zasievali skazenosť a zožali ste nespravodlivosť, jedli ste 
ovocie podvodu. Spoliehali ste sa sami na seba, na 
množstvo svojich bojovníkov.” – Ozeáš 10:13. 

Ako medvedica ktorá prišla o mláďatá 

Ako navrhuje Jehova napraviť žalostný stav, do ktorého sa jeho ľud 
zaplavil hlboko, aby obnovil svoj vzťah s nimi? Na Ozeášovi 13: 7-8 
Boh odpovedá: “Budem k nim ako mladý lev, ako leopard, 
ktorý číha pri ceste. Napadnem ich ako medvedica, ktorá 
prišla o mláďatá, a rozorvem im hruď. Zožeriem ich tam 
ako lev, divé zviera ich roztrhá.” Medvedica, ktorá bola oddelený 
od svojich mláďat, je pravdepodobne jedným z najúžasnejších zvierat 
na Zemi! Takto zbavený medveď nemôže byť upokojený alebo 
upokojený! Zatiaľ čo Strážna Veža môže mať sklon predpokladať, že 



nepríjemné stretnutie opísané v Ozeášovi 13: 7-8 sa nevzťahuje na 
pravých kresťanov, kontext naznačuje inak. Je zrejmé, že účelom 
Božieho trhania a “rozorvením ich hrude” nie je zničiť, ale 
disciplinovať a obnoviť. Boh, ktorý sa stretáva so svojím ľudom ako 
lev, leopard a divoký medveď, ktorý stratil svoje mláďatá, má priamy 
vplyv na konečné prepracovanie Jehovových zámerov vyprodukovať 
kráľovstvo verných kňazov z hriešneho ľudstva. 

Ako sa to dá považovať za pravdivé? Pretože Ozeáš 13:14 ďalej 
hovorí: “Vykúpim ich z moci hrobu, vyslobodím ich zo 
smrti. Smrť, kde sú tvoje ostne? Hrob, kde je tvoja ničivá 
sila? No teraz nebudem mať zľutovanie.” V 15. kapitole 1. 
Korinťanom apoštol Pavol citoval priamo z Ozeáša 13:14 a použil ho na 
vzkriesenie svätých počas poslednej trúbky. Preto je prostriedkom, 
ktorým Jehova opravuje vzťah so svojím duchovným národom 
podobným svojej manželke, vykúpením. Toto vykúpenie je možné 
vďaka smrti a zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista. Inými slovami, proroctvo 
Ozeáša predpovedá, že Boh zničí svoju pozemskú organizáciu a vytvorí 
novú, neporušiteľnú, nebeskú organizáciu vyrobenú zo 144 000 
vykúpených z ľudstva. Predošlé verše, Hosea 13: 12-13, poskytujú 
najzaujímavejší kontrast. Tieto dva verše znejú: “Na Efraimovo 
previnenie sa nezabudne, jeho hriech je dobre 
uschovaný. Pocíti pôrodné bolesti. No je to nerozumné 
dieťa – i keď už prišiel čas, aby sa narodilo, neopúšťa 
lono.” Ako je možné, že na jednej strane prirovnáva Jehova kruté 
cesty svojho vznešeného národa k žene, ktorá porodí svojich synov, a 
hneď v nasledujúcom verši Boh hovorí, že ich vykúpi zo smrti? Ako 
súvisí narodenie a smrť Božích ľudí? 

Izaiáš na tieto otázky vrhá svetlo. Izaiáš 26: 16-19 tiež hovorí o 
narodení a smrti a hovorí: “Jehova, v nešťastí k tebe 



volali, tíško prosili a vylievali si srdce, keď si ich 
trestal. Pre teba, Jehova, sme sa cítili ako tehotná žena 
pred pôrodom, ktorá sa zvíja a kričí v 
bolestiach. Otehotneli sme a mali sme pôrodné bolesti, ale 
porodili sme iba vietor. Krajine sme nepriniesli záchranu a 
nenarodili sa noví obyvatelia krajiny. „Tvoji mŕtvi 
ožijú, mŕtve telá môjho ľudu vstanú. Prebuďte sa a 
radostne volajte, vy, čo ležíte v prachu! Veď tvoja rosa je 
ako ranná rosa a zem vydá mŕtvych, aby mohli znovu 
žiť.” V proroctve sa rozprávajú dve entity. Izaiáš prostredníctvom 
inšpirácie zaznamenáva rozhovor medzi pomazanými a Jehovom, 
ktorý sa uskutoční počas veľkého utrpenia. To je, keď Boží ľud obráti 
svoju pozornosť na neho – keď sa stanú predmetom jeho disciplíny. 
Podľa očakávaní Strážna Veža tvrdí, že proroctvo sa splnilo v roku 
1919. V komentári vyššie uvedeného verša izraelský zväzok hovorí: 

„Aká demonštrácia Jehovovej sily! Aká veľká demonštrácia 
bola, keď sa tieto slová splnili v duchovnom zmysle v roku 
1919!“ Z kontextu je však zrejmé, že proroctvo sa nesplnilo v roku 
1919. Je to zrejmé z toho, že v nasledujúcom verši v Izaiášovi sa 
uvádza: “Vojdi, ľud môj, do svojich vnútorných miestností a 
zavri za sebou dvere. Na chvíľu sa skry, kým neprejde Boží 
hnev. Lebo Jehova vychádza zo svojho príbytku, aby 
účtoval s obyvateľmi zeme za ich hriechy. Zem odhalí krv, 
ktorá na nej bola preliata, a už nebude skrývať svojich 
zabitých.“ – Izaiáš 26:20, 21. Z kontextu teda vyplýva, že čas na 
výchovu Božieho ľudu je bezprostrednou predohrou k vykonaniu 
Jehovových rozsudkov v Armageddone. Aký je význam vyššie 
uvedeného textu? Vo veľmi symbolických obrazoch Izaiášovo 
proroctvo zobrazuje zúfalú situáciu, ktorá príde na Kristovo 
zhromaždenie a bude vyzerať , akoby sa všetko stratilo. Bude to, 



akoby žena v práci nemohla dieťa jednoducho vydať. Aké kruto 
nepríjemné! 

Takto to bude pre synov kráľovstva, keď prídu ku koncu svojho 
rozumu; uplatňujú svoju plnú moc na uskutočnenie Božej vôle ako 
organizácie a stále nedosahujú nádej na spásu. Vtedy odpovie Jehova a 
povie: „Tvoji mŕtvi budú žiť. Moje mŕtvoly – 
vstanú.“ Vzkriesenie, ktoré Boh opisuje, nie je pozemským 
vzkriesením mŕtvych, pretože k tomu dochádza pred zničením 
bezbožných. Moja mŕtvola (singulárna), o ktorej hovorí Jehova, 
nemôže byť v okamihu začatia nebeského vzkriesenia nič iné ako telo 
Kristovo. Počas najtemnejšej hodiny, keď bude Izrael Boží 
produkujúci kráľovstvo čeliť zničeniu, oživujúci duch Jehovov sa stane 
ako osviežujúca životodarná rosa; privedú k nesmrteľnému životu 
apoštolov a svätých, ktorí až do tohto okamihu spia v prachu 
zeme. Zázrakom Všemohúceho Boha definitívne porodí svojich 
synov; ako „tí bezmocní pri úmrtí poklesnú pri narodení.“ 

Duch Jehovov bude pôsobiť aj na žijúcich svätých; transformovať ich v 
rámci prípravy na ich umieranie a zároveň na narodenie do nebeského 
kráľovstva. Nakoniec, aj keď sa vyvolení znovu narodia, sú stále v 
umierajúcom stave a musia byť vzkriesení, aby sa mohli znovu 
znovuzrodiť ako synovia živého Boha. Toto je posledné naplnenie 
Ozeáša 1:10, ktoré znie: “Izraelského ľudu bude ako morského 
piesku, ktorý sa nedá zvážiť ani spočítať.+ A na mieste, kde 
som im povedal: ‚Vy nie ste môj ľud,‘ im poviem: ‚Synovia 
živého Boha.‘” 12. kapitola Zjavenia podobne symbolizuje Božiu 
zmluvu podobnú žene, ktorá rodí kráľovstvo, a potom je nútená utiecť 
na púšť počas obdobia skúšok a trpkého prenasledovania. 

https://wol.jw.org/sk/wol/bc/r38/lp-v/1001061132/14


Ozeáš používa rovnaké obrazy ako Zjavenie a hovorí v Ozeášovi 
2:14: “‚Preto ju prehovorím, zavediem ju na pustatinu a 
budem sa jej láskavo prihovárať.” Je to tak, že Boh „Bude 
hovoriť so svojím srdcom“ rovnakým spôsobom, ako keď „roztrhne 
uzavretie ich srdca“ – ponižovaním svojich ľudí skrze 
protivenstvo. Keď Jehova vyjadril svoju hnev a rozhorčenie voči svojej 
cudzoložnej organizácii, vo svojej láske a súcite ich prosí, aby sa k 
nemu vrátili a v úvodných slovách 14. kapitoly Ozeáša 
povedal: “Izrael, vráť sa k Jehovovi, svojmu Bohu, lebo si 
padol pre svoje previnenie.” 

Napriek nevernosti svojho ľudu je Jehova Boh stále ochotný rozšíriť 
milosrdenstvo a usilovať sa o zmierenie so svojou organizáciou 
podobnou manželke. Aké povzbudivé je to pre svedkov Jehovových 
vedieť! Napriek ich pokrytectvu, modlárstvu, odpadlíctvu, 
duchovnému cudzoložstvu a tvrdohlavosti svojich vodcov je Jehova 
ochotný odpustiť, ak jeho ľud skutočne pokorne koná pokánie 
a „vracia sa k Jehovovi“ slovami, ktoré prosia o jeho priazeň. Aké 
úžasné je tiež vedieť, že Jehova bude stále plniť svoj účel v súvislosti s 
jeho kráľovstvom – napriek hlúposti a omylu svojho ľudu! Záverečné 
slová Hosea sa skutočne dotýkajú a ozývajú Izaiášovo proroctvo, keď 
prirovnávajú Jehovov osviežujúci životodarný duch k 
ľalii: “Uzdravím ich z nevernosti. Budem ich milovať celým 
srdcom, pretože sa na nich už nehnevám. Budem pre Izrael 
ako rosa a on rozkvitne ako ľalia.” – Ozeáš 14:4, 5. 



23 – Sofoniáš 



„Veľký deň Jehovov je blízko. Je tuž blízko a veľmi sa 

ponáhľa. Zvuk dňa Jehovovho je horký … “ –  Sofoniáš 1:14. 

Výrazy ako „deň Jehovov“ a „deň Jehovovho hnevu“ použili 
proroci Izaiáš, Ezechiel, Joel, Obdiáš, Amos, Malachiáš, ako aj 
apoštolovia. Tieto pojmy sa objavujú sedemkrát v krátkom proroctve 
samotného Sofoniáša. Čo je presne Deň Jehovov? Pavol to spojil s 
prítomnosťou Ježiša Krista, keď napísal Tesaloničanom toto: “Čo sa 
týka prítomnosti nášho Pána Ježiša Krista a času, keď 
k nemu budeme zhromaždení, prosíme vás, bratia, nedajte 
sa rýchlo zmiasť ani rozrušiť, ak niekto tvrdí, že Jehovov 
deň je už tu…” – 2. Tesaloničanom 2:1, 2. Apoštoli tiež používali 
trochu odlišný výraz – „Jehovov deň.“ Napríklad Pavol povedal, 
že „Jehovov deň prichádza presne ako zlodej v 
noci“ ; vybuchne „vždy, keď hovoria:„ Mier a 
bezpečnosť!“ Zdalo by sa teda, že „Jehovov deň“ a „Deň 
Pána“ sú rovnaké od toho dňa, keď sa začína Pánova – 
Parouzia – nečakane ako zlodej prichádzajúci v noci. 

Prostredníctvom Sofoniáša Jehova vyjadruje odhodlanie zničiť 
neveriacich zlých a falošných ctiteľov spomedzi svojich ľudí – najmä 
ich okultných kňazov Bála. Proroctvo odsudzuje aj okolité národy – 



vrátane Asýrie. Rovnako ako u iných proroctiev je však zrejmé, že Boh 
zamýšľal proroctvo Sofoniáša aplikovať ďaleko za Júdu a staroveký 
svet. Napríklad Sofoniáš 1:18 naznačuje, že Jehovova výpoveď je 
globálna – celkom. Tento verš znie: “Ani ich striebro, ani ich 
zlato ich nezachráni v deň Jehovovho hnevu. Plamene jeho 
hnevu pohltia celú zem, lebo zničí všetkých obyvateľov 
zeme a ich koniec bude hrozný.“ Ale v súlade so zavedeným 
princípom, že súd začína v dome Božom, Sofoniáš 1: 4-6 uvádza 
ústrednú črtu dňa Jehovu: „Vystriem ruku proti Judsku a proti 
všetkým obyvateľom Jeruzalema. Vymažem z tohto miesta 
všetky stopy po Baalovi, odstránim meno kňazov cudzích 
bohov spolu s modlárskymi kňazmi. Vyhladím tých, čo sa 
na strechách klaňajú nebeskému vojsku, i tých, čo sa 
klaňajú Jehovovi a prisahajú mu vernosť a zároveň 
prisahajú vernosť Malkámovi,  i tých, čo sa odvrátili od 
Jehovu, nehľadajú Jehovu a nepýtajú si jeho radu.“” 

Mesto Jeruzalem nebolo len hlavným mestom judského kráľovstva, ale 
bolo aj výhradným strediskom uctievania Boha Jehovu; Chrám 
Šalamúna sa nachádzal na najvyššom výbežku kopca, na ktorom sa 
nachádzal Jeruzalem. Pretože posvätné meno Jehovovo bolo úzko 
spojené s Jeruzalemom a jeho chrámom, bol Hospodin veľmi horlivý 
pre svoje vlastné meno, aby potrestal tých, ktorí nerešpektovali a 
vyčítali jeho meno uctievaním falošných bohov. Verný jeho slovu cez 
Sofoniáša, zničenie Jehovu, ktoré priniesli Babylončania na mesto, raz 
a navždy skončilo ponižujúce uctievanie Baala a Malcam. Už nikdy 
nebude tolerovať Jehova vo svojom prestavanom chráme podobu 
ohavného boha Kanaánčana, Baala; alebo Malcam (Molech) –
 „odpornú vec Ammonitov“. 

https://wol.jw.org/sk/wol/dx/r38/lp-v/1001061140/22909


Pokiaľ ide o akékoľvek moderné použitie, Strážna Veža predpokladá, 
že svetské Kresťanstvo je protikladom neverného Jeruzalema. Ako je 
však možné, že kňazi a farníci Kresťanstva sa mohli viniť za „prísahu 
dávanú Jehovovi a prísahu prisahanú Malcamovi”? Pretože 
kresťanstvo nikdy neobjalo meno alebo osobu Jehovu Boha, radšej 
uctievali kresťanskú verziu mýtickej, babylonskej Trojice – s Ježišom 
ako najvýznamnejšou časťou trojice – s tými, ktorí „nechávajú 
uctievanie Jehovu“ (odpadlíctvo) musia to byť tí kresťania, ktorí 
skutočne uctievali a nasledovali Jehovu – napríklad svedkovia 
Jehovovi. Ak je to však pravda, ako by teda mohol nejaký kresťanský 
svedok Jehovov vzdať hold súčasným modlám, ktoré dnes predstavujú 
Baala alebo Molecha? V tejto súvislosti 15. februára 2001, Strážna 
Veža uverejnila sériu študijných článkov o Sofniášovi. V komentári k 
už citovanému veršu Strážna Veža uvádza: 

„Jehovova ruka sa natiahla proti ľudu Júdu a Jeruzalemu. 
Bol odhodlaný prerušiť smrť uctievateľov boha kanaánskej 
plodnosti Baala … Bol by rozpútaný aj Boží hnev proti tým, 
ktorí sa snažia zmiešať skutočné uctievanie s falošným 
náboženstvom ‘prísahou prisahajúcou Jehovovi a 
Malcamovi’. Malcam je možno iné meno pre Molecha, 
hlavného boha Ammonitov. Uctievanie Molecha zahŕňalo 
detskú obetu … To všetko nám môže dobre pripomínať 
Kresťanstvo, ponorené do falošného uctievania a 
astrológie. A jej úloha pri obetovaní miliónov životov na 
oltári kňazských vojen je skutočne ohavná!“ Prirovnávanie 
diabolskej praxe detskej obete k účasti Kristovho kresťana na krvavých 
vojnách nie je vskutku vhodným porovnaním, pretože aj Izraeliti 
bojovali vo vojnách, ktoré boli sankcionované Bohom Jehovom – často 
proti samotným veriacim Baala a Molecha a iných pohanských 
božstiev. A občas Jehova dokonca sankcionoval popravu žien a detí 



ako tých, ktorí sa venujú falošnému uctievaniu. Okrem toho vojaci sú 
ťažko porovnateľní s bezmocnými deťmi, ktoré boli na oltári kruto 
obetované krvilačému bohu Molechovi. 

Vhodnejším porovnaním s démonickým rituálom obete dieťaťa je 
pedofília, ktorú praktizujú niektorí z kresťanských duchovných – 
najmä katolícki kňazi. Aj keď obete pedofílie nie sú doslova obetované 
démonom, rovnako ako chudobní nešťastníci v minulosti, akoby ich 
detská nevinnosť bola obetovaná navždy! Vzhľadom k tomu, že 
démoni boli pôvodne spravodliví anjeli, ale opustil svoje riadne 
príbytky v nebi, aby mal sexuálne vzťahy s bytosťami iného druhu, 
neprirodzené sexuálny akt medzi dospelým a dieťaťom napodobňuje 
tieto démonicke zvrátenosti, kde je väčší dominujúci menšieho. 
Satanský duch, ktorý kedysi povýšil Molecha na obetu nevinných detí, 
má v modernej dobe so zlým duchom pedofílie rovnaký vplyv. 
Poškodenie nevinnej obete sexuálneho zneužívania je v niektorých 
ohľadoch viac kruté a určite trvá dlhšie, ako keby boli skutočne zabité 
a ponúknuté plameňom Molechovho oltára. 

Mnoho obetí sexuálneho zneužívania detí trpí 
celoživotnými emočnými a psychologickými 
problémami. Niektoré obete dokonca spáchajú samovraždu 
po dlhých rokoch duševnej úzkosti. V tomto ohľade, že 
konečný výsledok je rovnaký, ako keby skutočne bol 
venovaný k ohňu. Kým kresťanské cirkvi určite mali 
škandály so zneužívaním detí, Organizácia Strážna Veža 
bola tiež zvádzaná, aby tolerovala obete sexuálnej 
nevinnosti a čistoty malých detí démonmi. Pravdepodobne 
veľa takýchto svedkov bude urazených takýmto výrokom, 
ale najskôr zvážte Boží názor. 



Ktorí sa držia učenia Balaama  

Izraeliti boli predstavení k uctievaniu Baala ešte predtým, ako vstúpili 
do zasľúbenej zeme. Stalo sa tak na pláňach Moab s prefíkaným 
Balámom, ktorý radil kráľovi Balákovi, aby využíval moabitské ženy 
ako prostitútky na zvádzanie izraelských mužov k sexuálnej 
nemorálnosti a modlárstve. Tragicky, to fungovalo! Historická správa 
v 4. Mojžišovej 25: 1-3 hovorí: “Keď Izrael býval v Šittime, ľud 
začal smilniť s Moábkami. Tie pozývali Izraelitov, aby 
s nimi obetovali ich bohom, a oni sa zúčastňovali obetných 
hostín a klaňali sa ich bohom. Tak sa Izraeliti pripojili k 
uctievaniu Baala z Peoru a Jehova sa na nich veľmi 
rozhneval.” Je pravda, že pri tejto konkrétnej príležitosti nie je 
zmienka o detskej obeti; význam pádu Izraela do uctievania Baala sa 
však nachádza v knihe Zjavenie. Tam Ježišov inšpirovaný list pre 
zhromaždenie pomazaných kresťanov v Pergamume ukazuje, že Balám 
má duchovného náprotivku, ktorý je počas Kristovho dňa nažive a je v 
Kristovom zhromaždení. V Zjavení 2:14 hovorí Pán Ježiš ku 
kongregácii a povedal: “Mám však proti tebe niekoľko vecí: 
Máš tam ľudí, ktorí sa držia učenia Balaama. Ten učil 
Balaka zvádzať Izraelitov, aby jedli mäso obetované 
modlám a dopúšťali sa nemravnosti.”  

Historický Balám nebol obyčajný človek. Bol to veľký, skvelý človek. 
Niekoľkokrát hovoril so samotným Bohom Jehovom! Napríklad 
čítame: “Boh prišiel k Balaamovi a spýtal sa: „Kto sú tí muži 
u teba?“ Balaam povedal pravému Bohu: „Poslal ich ku 
mne moábsky kráľ Balak, Cipporov syn, so slovami:” – 4. 
Mojžišova 22:9, 10. A opäť v 22. verši: “A Boh sa rozhneval, že 
Balaam šiel. Jehovov anjel sa mu postavil do cesty, aby mu 



zabránil ísť ďalej. Balaam šiel na svojej oslici a sprevádzali 
ho dvaja sluhovia.” A znova v 4. Mojžišovej 23:16: “Jehova sa 
zjavil Balaamovi, vložil mu do úst svoje slová a prikázal 
mu: „Vráť sa a všetko to Balakovi povedz.“ Balám bol dokonca 
požehnaný Božím svätým duchom v jednom bode, ako sa to hovorí v 4. 
Mojžišovej 24: 2-3: “Keď Balaam zdvihol zrak a videl Izrael 
utáborený podľa kmeňov, spočinul na ňom Boží duch. A 
vyslovil tieto prorocké verše: „Výrok Balaama, Beorovho 
syna, výrok muža, ktorému sa otvorili oči,” Balám sa tiež 
inšpiroval, aby povedal sám o sebe: „Vystúpenie toho, kto počuje 
Božie výroky a toho, kto pozná znalosti Najvyššieho – víziu 
Všemohúceho, ktorého videl zatiaľ čo padajú s odkrytými 
očami … “ 

Ide o to, že Balám poznal Jehovu. Prinajmenšom vedel, že Jehova 
nebude tolerovať Baalovo uctievanie medzi jeho ľudom. Potom, čo 
nedokázal prekliať Izraelitov, Balám vynaliezavo radil Balákovi, aby 
naviedol Boží ľud k nevernosti, pretože vedel, že Jehova bude urazený. 
Avšak učenie Baláma nebolo určené na to, aby 
lákalo každého slobodného izraelský muža na smilstvo. To nebolo 
potrebné, aby vyprovokovalo Jehovu, aby odventiloval svoj hnev na 
národ. Balám očividne vedel, že Jehovov hnev môže byť rozrušený, aj 
keby sa do bacchanálie skutočne zapojilo aj relatívne malé množstvo 
izraelských mužov – a ak by vedenie pasívne tolerovalo taký hriech. Je 
to zrejmé z toho, že zničenie Izraela bola zastavené až potom, čo kňaz 
menom Pinchas podnikol kroky a popravil dvoch smilníkov. 

Rovnako ako Ježiš hovoril o tých v kongregácii Pergame, ktorí „pevne 
držali učenie Baláma“, kresťanskí spisovatelia, apoštol Peter a 
Júda, varovali veriacich, aby boli na pozore pred tými falošnými 
učiteľmi, ktorí „sa ponáhľali do chybného kurzu Baláma za 



odplatu.” Títo ľudia číhajú ako ‘kamene skryté pod vodou‘ – ich 
zrada ukrytá pred nič netušiacimi! Dôvod, prečo pre kresťanov 
predstavujú také duchovné nebezpečenstvo, je ten, že Balámovci sú 
dôveryhodnými staršími a vodcami, ktorí sa hostia spolu s Božím 
ľudom. Je to zrejmé z ďalších komentárov Júdu, ktoré ich označujú 
ako: “Sú pastiermi, ktorí bez bázne pasú sami seba. Sú 
oblakmi bez vody, ktoré sú hnané vetrom sem a tam. Sú 
stromami, ktoré sú na jeseň bez ovocia, stromami, ktoré 
úplne odumreli a boli vytrhnuté aj s koreňmi. Sú divokými 
morskými vlnami, ktoré vyvrhujú svoje hanebné skutky 
ako penu, bludnými hviezdami, ktoré navždy zostanú v tej 
najčernejšej tme.” – Júda 12, 13. 

„Pastieri, ktorí sa živia“, sú evidentne samoobslužnými staršími v 
kongregácii a možno sa dokonca predstavujú ako jeden z pomazaných 
verných otrokov. Zdá sa, že ich prirovnanie k „hviezdam bez 
stanoveného kurzu“ naznačuje, že predstavujú duchovných 
vodcov, ale ich „vedenie“ je rovnako nespoľahlivé ako navigácia 
sledovaním putujúcej hviezdy na oblohe. Rovnako ako sa Ježiš pýtal 
farizejov, ako si myslia, že sa chystajú uniknúť rozsudku Gehenny, 
zvláštny opis ich „dvojnásobnej smrti“ musí znamenať, že ich 
priebeh zrady im už priniesol rozsudok druhej smrti. Pretože tento súd 
je vyhradený aj pre zlých otrokov Kristových ilustrácií, „učenie 
Baláma“ musí nakoniec vychádzať od nich! 

Trpíš tú ženu Jezábel 

Ďalším notoricky známym uctievateľom Baala bol kráľovná Jezábel. A 
Ježiš ju tiež spomína ako zlý vplyv v zhromaždení počas Pánovho dňa. 
V Zjavení 2:20 sa Pán Ježiš obracia na svoje zhromaždenie a 



hovorí: “Ale mám proti tebe to, že trpíš ženu Jezábel, ktorá o 
sebe hovorí, že je prorokyňa, a učí a zvádza mojich otrokov, 
aby sa dopúšťali nemravnosti a jedli mäso obetované 
modlám.” Pri komentovaní významu verša Strážna Veža slobodne 
pripúšťa, že každý rok sú zo zhromaždení vylúčené desiatky tisíc 
svedkov Jehovových za praktizovanie rôznych foriem sexuálnej 
nemorálnosti. To je však v súlade s tým, čo Pavol odporučil zborom, 
aby urobili neľútostným smilníkom vo svojom strede; keď 
povedal: „odstráňte bezbožného človeka zo seba.“ Nie je preto 
pravdepodobné, že Ježiš odsúdil Jehovových svedkov za tolerovanie 
tohto konkrétneho aspektu nemorálnosti. Nech už je to akokoľvek, ako 
sa má zaobchádzať s pedofilmi zneužívajúcimi dieťa? Môže sa Strážna 
Veža pochváliť tým, že očistila bezbožných pedofilov z organizácie s 
rovnakou horlivosťou, ako odradila desiatky tisíc mladých dospelých a 
tínedžerov? 

Ježiš ďalej hovoril o Jezábel: “Dal som jej čas, aby robila 
pokánie zo svojej nemravnosti, ale ona nechce. Postihnem 
ju chorobou a tých, ktorí s ňou cudzoložia, postihnem 
veľkým utrpením, ak nebudú robiť pokánie zo skutkov, aké 
páchala ona. Jej deti zabijem smrteľnou chorobou, aby 
všetky zbory spoznali, že skúmam srdce a najtajnejšie 
myšlienky a že každému z vás odplatím podľa vašich 
skutkov.” . Zjavenie 2:21-23. Berte na vedomie skutočnosť, že Ježiš 
toleruje „Jezábel“ a jej milencov až do výšky, kým ona a jej deti 
nepadnú „do veľkého súženia“, zrejmé, že počas veľkého súženia! 
To znamená, že nemorálny Jezábelský vplyv existuje v Božej 
domácnosti až do momentu, keď ho Kristus odstráni – natrvalo! 
Nepochybne to bude, keď Kristus očistí duchovný chrám svojho Otca. 
Ide o to, že Ježiš sám nenávidí nielen smilníkov. Kristus trestá aj tých, 
ktorí „tolerujú tú ženu Jezábel“ a učenia Baláma. Pretože frakcie 



Baláma aj Jezábel v kongregáciách propagujú nejakú formu 
modlárstva medzi pravými Kristovými učeníkmi, očividne s určitým 
stupňom úspechu, mohlo by to byť tak, že druh modlárstva, ktorý 
propagujú, je modlárstvo samotnej organizácie Strážnej Veže? Zvážte 
niekoľko relevantných skutočností. 

Je nepopierateľnou skutočnosťou, že tak dôvtipné, ako aj nenápadné 
postupy politiky Strážnej Veže umlčal obete pedofílie a ich rodiny, aby 
nedošlo k škandalizácii organizácie. Dôvodom bolo vždy to, že o takej 
škaredosti by nikto nemal vedieť, aby „nespôsobil výčitku 
Jehovovi“. Existuje teda silný sklon k utajovaniu – čo zjavne slúži 
záujmom páchateľov trestných činov proti deťom. Teraz je tiež vecou 
verejnej správy, že Strážna Veža odrádza starších od toho, aby 
informovali zhromaždenie, keď je podozrivý alebo 
dokonca známy sexuálny dravec v jeho strede, čím vystavuje viac detí 
riziku, že sa stanú obeťami. Aj keď je pedofíl vylúčený, zhromaždenie 
nie je informované prečo! Aj keď každý zbor svedkov Jehovových má 
oprávnenie mať časti, ktoré sa venujú špecificky „miestnym 
potrebám“ zboru, zriedkakedy starší využívajú také príležitosti, aby 
varovali zhromaždenie, keď je podozrivý pedofil v ich strede. 
Bezpochyby je potrebné zachovať predstavu organizácie 
ako „duchovného raja“, ako blaho a bezpečnosť detí. Takéto zlé 
úvahy viedli zhromaždenia k tolerovaniu určitej 
formy baalizmu. Vyvolávajúc tak meno Jehova tak, že obetiam 
hovoria, aby „počkali na Jehovu“, aby sa dosiahla spravodlivosť, 
akoby kongregácie posväcovali obetovanie dieťaťa démonickej praxi 
pedofílie. Nedá sa povedať, že takíto muži prisahajú prísahu Jehovovi 
aj Molechovi? 

Je iróniou, že skutočný škandál so zneužívaním detí nepriniesol takú 
úroveň pohany na meno Jehovovo, ako poľutovaniahodný spôsob, 



ktorým vedenie svedkov Jehovových vyriešilo tento problém. Možno je 
najväčšou iróniou to, že tí, ktorí obetovali zneužívané obete prázdnymi 
frázami, ako napríklad „počkajte na Jehovu“, sa po skončení 
čakania ocitnú pod Božím súdom. Rozsudok, ktorý Jehova konečne 
vykonal proti Jeruzalemu, bol v súlade s tým, čo bolo uvedené v 
zákone v 3. Mojžišova 20: 3-5: “Ja sám ho zavrhnem a usmrtím 
ho, lebo dal niekoho zo svojich potomkov Molochovi a tak 
poškvrnil moje sväté miesto a znesvätil moje sväté 
meno. Keby ľud krajiny úmyselne zatváral oči pred tým, že 
ten muž dal svojho potomka Molochovi, a neusmrtil by 
ho, ja sám zavrhnem toho muža a jeho rodinu. Usmrtím 
jeho i všetkých, čo s ním uctievajú Molocha.” 

V dňoch Sofoniáša ľudia zjavne zámerne ignorovali detskú obeť, ktorá 
sa odohrávala medzi nimi. Ich nedodržiavanie zákona spôsobilo, že 
všemohúci Jehova konal vo vlastnom mene. Jehovov zmysel pre 
spravodlivosť ho prinútil vykonať ľudskú obetu zničením kňazov Bála. 
Sodoniáš 1: 7-9 znie: “Mlčte pred Zvrchovaným Pánom 
Jehovom, lebo Jehovov deň je blízko. Jehova pripravil obeť 
a posvätil tých, ktorých pozval. „Ja, Jehova, v deň svojej 
obete potrestám kniežatá, kráľových synov a všetkých, čo 
sa obliekajú ako ľudia z cudzích národov. V ten deň 
potrestám všetkých, ktorí sa pohybujú v blízkosti 
trónu, ktorí plnia dom svojho pána násilím a 
podvodom.” Kniežatá a kňazi Báalovi v „cudzom oblečení“ musia 
zodpovedať frakcii Baláma a Jezábel, ktorá existuje v zhromaždení 
počas Pánovho dňa. Uisťujeme vás, že Jehova podobne podnikne 
kroky proti agentom Baala v rámci organizácie Jehovových svedkov, 
aby posvätil svoje meno pred zneuctením. 



Muži ktorí tuhnú na svojej usadenine 

Vykonávanie Božieho súdu je vždy dôsledné. Keď bol Jeruzalem 
zničený, bolo to, akoby Boh starostlivo prehľadal mesto, aby vykorenil 
a zničil každého neveriaceho a trpiaceho muža. Boh je v dokonalej 
pozícii, aby znovu vykonal tento súd, pretože vidí do srdca každého 
človeka. Preto Sofoniáš 1:12 uvádza: “V tom čase prehľadám 
Jeruzalem s lampami a potrestám tých, ktorí sú spokojní 
sami so sebou (ktorí tuhnú na svojej usadenine) a v srdci si 
hovoria: ‚Jehova neurobí nič dobré ani zlé.‘” Čo ilustrujú tí 
muži, ktorí sú ako usadenina ukrytí na dne sudu vína? Strážna Veža 
naznačuje, že Jehova dôkladne vyhľadá svetské Kresťanstvo s cieľom 
nájsť a odstrániť zlých jednotlivcov. Ale to nedáva zmysel; nie je to ani 
v súlade s Písmami! Ako samotná Strážna Veža učí, Božím cieľom bolo 
vytiahnuť ľudí z Kresťanstva pred jeho zničením. Ak má byť teda 
Kresťanstvo úplne zničené, prečo by musel Boh starostlivo hľadať tieto 
inštitúcie, aby hľadal a zničil neveriacich ľudí? 

V Ježišovom liste kongregácii v Tyatire, samotnej kongregácii, ktorá 
tolerovala vplyv Jezábel, spoznali, že Ježiš „prehľadáva obličky a 
srdcia“, aby určil ich odmenu. V súlade s tým tí, ktorí sú označovaní 
ako „stuhnutí na svojich usadeninách“, primerane ilustrujú tých 
jednotlivcov, ktorí sa skrývajú hlboko v Kristovej kongregácii – ako 
usadenina na spodku kalného vína, ktorí sú vlažní vo svojich prejavoch 
a predpokladajú, že nikdy nebudú povolaní k zodpovednosti. Ich 
príslovie v ich srdciach: „Jehova nebude činiť dobre a nebude 
činiť zle,“ odhaľuje, že poznajú Jehovu rovnako ako Balám, ale 
nepredpokladajú, že Boh skutočne splní svoje sľuby alebo hrozbu 
trestu. Sú neveriaci. 



Aj keď títo ľudia mohli slúžiť mnoho rokov služby, dokonca 
prispievajúc k rastu Božej organizácie, keď príde čas na odmenu 
svojim otrokom, Jehovov úsudok je taký, že: “Ich bohatstvo bude 
vydrancované a ich domy budú zničené. Postavia si domy, 
ale nebudú v nich bývať, vysadia si vinice, ale víno z nich 
nebudú piť.” – Sofoniáš 1:13. Sú ako bezbožní a pomalí otroci, 
ktorým boli zverené majetky ich pána, ale ktorí sa v konečnom súde 
ukážu byť neverní duchovným bohatstvám, ktoré im boli zverené. 
Kristus ich zbaví ich bohatstva a vyhodí ich zo svojej služby. Ako 
povedal Ježiš v súvislosti s rozsudkom o zlých otrokoch: „Tam bude 
plač a škrípanie ich zubov.“ 

Bojovník bude zúfalo kričať 

V súlade s rozsudkom plaču a škrípania zubov uvaleným na 
neveriaceho a zlého otroka, vyhlasuje Zefaniáš tú istú vetu úzkosti pre 
neverných služobníkov Jehovových v Jeruzaleme, kde čítame 
Sofoniášovi 1: 10, 11: “V ten deň,“ hovorí Jehova, „bude počuť 
krik od Rybnej brány, nárek z druhej štvrte mesta a veľký 
hrmot z pahorkov. Nariekajte, obyvatelia Makteša, veď 
všetci obchodníci boli vyhladení, všetci, ktorí vážia 
striebro, boli zničení.” Staroveké mesto Jeruzalem malo dvanásť 
brán, rovnako ako symbolický Nový Jeruzalem Zjavenia, ktoré 
predstavuje oslávené kráľovstvo Božie po Armageddone. Zdá sa, 
že „výkrik z Rybej brány“ symbolizuje úzkosť tých, ktorých 
duchovné dielo v kráľovstve je spaľované počas Jehovových dní. 

Na rozdiel od učenia Strážnej Veže, že Kristus v roku 1918 vraj 
pravdepodobne čistil Boží duchovný chrám; „veľký deň Jehovov“ s 
najväčšou pravdepodobnosťou neprejde tak jednoznačne. Skutočným 



očistením Božieho chrámu od zla, ktorý v ňom prebýva, musí byť 
určite to, čo predpovedá nasledujúci pasáž Sofoniáša: “Jehovov 
veľký deň je blízko! Je blízko a rýchlo sa približuje! Zvuk 
Jehovovho dňa je desivý, i bojovník v ňom bude zúfalo 
kričať. Ten deň je dňom zúrivosti, dňom tiesne a 
úzkosti, dňom búrky a spustošenia, dňom tmy a 
temnoty, dňom mrakov a hustej temnoty, dňom trúbenia 
na rohu a bojového pokriku proti opevneným mestám a 
proti vysokým rohovým vežiam.” – Sofoniáš 1:14-16. 

Ako Ježiš predpovedal, Jehovov rozsudok o jeho vlastnom dome sa 
objavuje pri uzavretí systému vecí, ktorý sa okrem iného vyznačuje 
globálnym bojom. Počas zmätku vojny Ježiš predpovedal, že Božie 
sväté miesto sa stane pustým. To je zrejme to, čo je uvedené vo verši 
vyššie. Deň „búrky a púšte … proti opevneným mestám a 
proti rohovým vežám“ je odkazom na pozemskú viditeľnú 
Organizáciu Jehovu. Počas spustošenia svätého miesta je, 
keď „mocný muž zúfalo zakričí“ Sofoniáš 1:18 pokračuje: “Ani 
ich striebro, ani ich zlato ich nezachráni v deň Jehovovho 
hnevu. Plamene jeho hnevu pohltia celú zem, lebo zničí 
všetkých obyvateľov zeme a ich koniec bude hrozný.“ 

Ak existuje pochybnosť o tom, že takýto rozsudok sa týka kresťanského 
zhromaždenia, vydá kresťanský spisovateľ Jakub takmer rovnaké 
varovanie, aké sa nachádza v Sofoniášovi. Jakub 5: 1-3, adresovaný 
pomazaným kresťanom dvanástich kmeňov duchovného Izraela, 
hovorí: “Počúvajte, vy bohatí, plačte a nariekajte nad 
pohromami, ktoré na vás prichádzajú. Vaše bohatstvo 
zhnilo a vaše šaty zožrali mole. Vaše zlato a striebro 
zhrdzavelo a tá hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vaše 



telo. To, čo ste si nahromadili, bude v posledných dňoch 
ako oheň.” 

Národ ktorý sa nehanbí 

V Sofoniášovi 2: 1-3, Jehova Boh stanoví pred svojím zbožným 
národom požiadavky, aby jednotlivci dosiahli spasenie počas veľkého 
súženia: “Zhromaždite sa, zhromaždite sa, ľudia z národa, 
ktorý sa nehanbí. Kým nebude vykonaný rozsudok, kým 
deň neuletí ako plevy, kým proti vám nevzplanie Jehovov 
horiaci hnev, kým na vás nepríde deň Jehovovho 
hnevu, hľadajte Jehovu, všetci mierni zeme, vy, ktorí 
dodržiavate jeho spravodlivé zákony. Usilujte sa o 
spravodlivosť, buďte mierni. ravdepodobne budete ukrytí v 
deň Jehovovho hnevu.” Strážna Veža identifikuje kresťanstvo 
ako „národ, ktorý sa nehanbí“. Ak je to tak, v akom zmysle potom 
Boh očakáva, že sa zhromaždia, aby hľadali Jehovu? Podľa vyššie 
uvedeného verša je Božie nabádanie k pokorným 
obyvateľom „národa, ktorý sa nehanbí“, zamerané na 
 tých, “ktorí konali svoje vlastné súdne rozhodnutie“. 

To znamená, že Boh uznáva, že nie všetci obyvatelia národa sú 
rovnako vinní. Ďalšia zjavná nekonzistentnosť vo výklade proroctva 
Strážnej Veže je zjavná porovnaním Sofoniáša 3:5, ktorá 
znie: “Jehova, ktorý v ňom prebýva, je spravodlivý, nekoná 
zlo. Ráno čo ráno oznamuje svoje súdy, sú ako denné 
svetlo, ktoré nikdy nezlyhá. Ale skazený nepozná hanbu.” V 
akom zmysle by mohol Jehova bývať uprostred Kresťanstva, aby verne 
– „ráno čo ráno“ – vedel „oznamuje svoje súdy”? Strážna Veža, 
verne, neponúka komentár. Je zrejmé, že jedinou organizáciou, v 



ktorej by Boh sídlil „uprostred“, aby dal svoju vlastnú radu, je 
Kristovo zhromaždenie. Preto „národom, ktorý sa nehanbí“, 
musí byť organizácia, ktorá bola vybudovaná okolo kresťanského 
Izraela Božieho. 

Z pohľadu Jehovu sa jeho vlastná organizácia stala vzpurným a 
utláčajúcim mestom – rovnako ako staroveký Jeruzalem, keď bol 
domovom bohoslužieb Jehovu Boha. Podobne „nespravodlivý“, 
ktorý „nepoznal hanbu“, musí byť súčasťou vedenia organizácie. 
Majú však represálni sudcovia a kňazi, ktorí vládnu nad 
skorumpovaným mestom opísaným v nasledujúcom verši, skutočne 
náprotivok v spoločnosti Strážna Veža?: “Beda spurnému, 
poškvrnenému mestu, ktoré utláča svojich 
obyvateľov! Nepočúva, neprijíma napomenutie, nedôveruje 
Jehovovi, nepribližuje sa k svojmu Bohu. Jeho kniežatá sú 
ako levy revúce uprostred neho. Jeho sudcovia sú ako vlci, 
ktorí večer lovia a do rána nechajú len ohlodané kosti.” – 
Sofoniáš 3:1-3. 

Ako sa uvádza na mnohých miestach v Biblii, Boh drží vodcov svojho 
ľudu na prísnejšej úrovni zodpovednosti. Takže proroci hovorili z jeho 
vznešeného hľadiska. Akým spôsobom však možno vládnucich kniežat 
a sudcov svedkov Jehovových považovať za „revúci levy“ a 
hltacích „večerných vlkov“ z pohľadu Jehovových? Strážna Veža 
ako príklad bezohľadnosti a tyrania zaviedla politiku spočívajúcu v 
úplnom odlúčení svedkov Jehovových pre určité trestné činy. Zdá sa, 
že to platí najmä pre tých, ktorí sa môžu podrobiť transfúzii krvi, 
vstúpiť do armády alebo, v prípade obetí sexuálneho zneužívania, ak 
náhodou hovoria s médiami. V prípade tých, ktorí sa zúčastňujú na 
transfúzii alebo sa pripájajú k armáde, sa Strážna Veža nechce prejaviť 
dotknutým vládam, ako by donucovanie svedkov Jehovových prinútilo 



vynútiť dodržiavanie nátlakom hrozbou vylúčenia. V skutočnosti je 
však disociácia rovnaká ako dištancovanie, iba bez súdneho vypočutia 
alebo práva na odvolanie. Strážna Veža tvrdí, že ktokoľvek, kto poruší 
určité zásady viery, sa automaticky dištancuje a už nie je jedným zo 
Svedkov Jehovových. 

Disociácia sa použila proti obetiam zneužívania mužov vo Švédsku, 
ktorej prípad bol vysielaný v národnej televízii. Strážna Veža očividne 
považuje za akt odmietnutia viery, keď obeť pedofílie verejne odhalí 
zlo, ktorej sa dopustili v kongregácii. Staší jednoducho bez súdneho 
vypočutia akéhokoľvek druhu ani poradenstva prepustili brata zo 
zhromaždenia a dokonca mu hrozili, že zavolajú políciu, keď sa pokúsil 
vstúpiť do kráľovskej haly, aby sa zúčastnil na verejnej schôdzi. 
Strážna Veža sa stavia do pozície, že sa títo jednotlivci dobrovoľne 
dištancujú určitým postupom, aby sa predišlo tomu, že sa stanú 
bezohľadnými prenasledovateľmi obetí zneužívania. Aké zradné! 

A ako vhodné je Jehovovo vypovedanie nedbanlivých pastierov v 
Ezechielovi 34:4: “Slabé neposilňujete, choré neliečite, ranené 
neobväzujete, zatúlané neprivádzate späť a stratené 
nehľadáte, ale vládnete nad nimi drsne a kruto.” Je 
zaujímavé, že Nikodém hovoril pred svojimi farizejmi, aby bránil 
Ježiša tým, že povedal: „náš zákon nesúdi muža, pokiaľ ho 
najprv nepočul a nezistil, čo robí, že?“ Zdá sa, že Strážna Veža 
má prijaté rovnaké nebiblické taktiky ako farizeji pri jednaní s tými, 
ktorých považuje za nepriateľov. Národ, ktorý sa skutočne 
nehanbí! 

Kňazi porušujú môj zákon 



Sofoniáš 3:4 ďalej hovorí: “Jeho proroci sú bezočiví 
zradcovia. Jeho kňazi znesväcujú, čo je sväté, porušujú 
zákon.” Akým spôsobom znesvätili moderní kňazi Jehovovi, čo 
je sväté? Jedným zo spôsobov je zamestnávanie nekresťanských 
právnikov, ktorí zastupujú spoločnosť Strážna Veža. Najímanie mužov 
z celého sveta na obranu pravdy a zastupovanie pomazaných 
kresťanov na súde, často proti záujmom zneužívaných detí, znevažuje 
to, čo je sväté. Ďalším spôsobom, ako Betelitskí kňazi znesvätili sväté, 
je zneužívanie finančných prostriedkov určených na službu Kristovho 
kráľovstva, ako aj zamestnávanie kresťanských ministrov v 
neduchovných prenasledovaniach. Ako sa to stalo? Hlavne to 
bolo vydaním Prebuďte sa! časopisom. 

Rozmýšľajte o tom, že Strážna Veža využíva dobrovoľnícke práce 
tisícok robotníkov na vytvorenie publikácie, ktorá má veľmi malú 
duchovnú hodnotu. Nielen to, ale milióny vydavateľov a priekopníkov, 
ktorí sú služobníkmi, ktorí sa venujú vydávaniu pravdy o Bohu a 
Kristovi, sú povinní využiť svoj čas, energie a zdroje na distribúciu 
miliónov kópií publikácií podobných časopisu Reader’s Digest. To 
neznamená, že Prebuďte sa! nie je poučné, len to, že väčšina článkov 
sa týka bežných vecí. Jeden by mohol ľahšie nájsť recept v Prebuťe 
sa! ako biblicky orientovaný článok. Je ťažké si predstaviť, že by 
apoštol Pavol riskoval svoj život len tak, že bude rozšírovať taký 
svetský časopis, aký sa nachádza v Prebuďte sa! Ao tomu tak je, ako 
môže Betel povedať, že sa na nich nevzťahuje Jehovov rozsudok v 
Ezechielovi 22:26: “Tvoji kňazi porušujú môj 
zákon a znesväcujú moje sväté miesta. Nerobia rozdiel 
medzi tým, čo je sväté, a tým, čo je obyčajné, neučia 
rozlišovať medzi nečistým a čistým, nedodržiavajú moje 
sabaty a ja som medzi nimi znesvätený.” 



Ako opatrenie na zníženie nákladov nepochybne sa od roku 
2006 časopis Prebuďte sa! znížil z dvojmesačnej na mesačnú 
publikáciu. Strážna Veža dokonca uviedla, že mesačné vydanie sa bude 
viac opierať o Bibliu, čo je priznanie, že Prebuďte sa! časopis má 
pochybnú duchovnú hodnotu. Po 50 rokoch tlačenia publikácie na 
verejnosti v mene Jehovu Boha je však pochopiteľné, prečo Jehova 
mohol obviniť svojich kňazov za to, že nerozlišovali medzi tým, čo je 
sväté, a tým, čo je bežné. Akým spôsobom sú jej „prorokmi 
neúnavní muži zrady“? Ako už bolo zdokumentované v kapitole s 
názvom Cudzí spoločníci, jeden aspekt zrady Strážnej Veže je 
evidentný v afére mimovládnych organizácií a ich pretrvávajúcom 
prekrytí. 

Potom dám ľudu zmenu na čistý jazyk 

Je tiež zrejmé, že veštci Strážnej Veže úmyselne prekrútili Písmo, aby 
podporili falošné učenie, podľa ktorého začal deň Jehovu v roku 
1914. Jednou z významných čŕt podvodu Strážnej Veže je „zmena na 
čistý jazyk“. ktorú Sofoniáš predpovedal. Hovoria svedkovia 
Jehovovi prorocký „čistý jazyk“? V tejto súvislosti 
spoločnosť Watchtower 1. mája 1991 uviedla: „Čistý jazyk je Božia 
pravda, nájdená v jeho vlastnom Slove, v Svätých Písmach. 
Je to predovšetkým pravda o Božom kráľovstve, ktorá 
ľudstvu prinesie mier a iné požehnania. Čistý jazyk 
odstraňuje náboženské chyby a falošné uctievanie. Spája 
všetkých, ktorí to hovoria, v čistom a zdravom uctievaní 
živého a pravého Boha, Jehovu. Dnes je okolo 3 000 
jazykov prekážkou porozumenia a stovky falošných 
náboženstiev pletú ľudstvo. Takže sme radi, že Boh dáva 
ľuďom zmenu tohto úžasného, čistého jazyka! “ 



Porozumenie Strážnej Veže je správne v tom, že „zmena v čistom 
jazyku“ symbolizuje Boha, ktorý očisťuje svoj ľud od náboženských 
chýb a klamstva. Došlo však už k zmene alebo je to niečo, čo Boh v 
budúcnosti vykoná? Keďže táto publikácia už poskytla nezvratný 
dôkaz o tom, že doktrína Strážnej Veže o roku 1914 a o parousii je 
úplným výmyslomu, ako sa môže Správny Orgán čestne pochváliť tým, 
že učil pravdu – „najmä pravdu o Božom kráľovstve“? Samotná 
skutočnosť, že takíto muži arogantne tvrdia, že učia pravdu, je 
dôkazom toho, že je potrebná zmena – zmena vedenia, ktorá príde. A 
to je presne to, čo Boh poskytne. Strážna Veža napriek svojim zjavným 
chybám a korupcii trvá na tom, že prorokovaná zmena sa už 
uskutočnila. Napríklad 1. apríla 1991, Stáť strážnej veže : 

Sofoniáš 3: 9, ktorý poukazuje na naplnenie proroctva v 
určitom časovom období, hovorí: „Potom dám ľudu zmenu 
na čistý jazyk.“ Kedy je to? Verš 8 odpovedá, že Jehova 
„zhromažďuje národy“ pred tým, ako na nich „vyleje svoj 
pálivý hnev“, a dáva pokorným ľuďom zeme zmenu na 
čistý jazyk.“ 

Ale ôsmy verš a okolité texte skutočne naznačujú, že predpovedateľná 
zmena príde pred tým, ako Boh vylieva svoju zlosť-a ko predpokladá 
Strážna Veža? Vôbec nie! Ôsmy verš hovorí, že k zmene 
dochádza súčasne s vyjadrením Božieho súdu, nie skôr. Sofoniáš 3: 
8-9 znie: “‚Preto ma očakávajte,‘ hovorí Jehova, ‚až do toho 
dňa, keď prídem vziať korisť. Lebo mojím rozhodnutím je 
zhromaždiť národy, zvolať kráľovstvá, aby som na ne 
vylial svoje rozhorčenie, všetok svoj planúci hnev. Lebo 
plamene môjho hnevu pohltia celú zem. Vtedy zmením 
národom jazyk na čistý, aby mohli všetci vzývať Jehovovo 
meno a slúžiť mu plece pri pleci.‘” Proroctvo jasne uvádza, že 



zmena k čistému jazyku nastane „v deň keď prídem vzieť 
korisť“ – teda počas súdneho obdobia – počas súženia. „Vtedy“ – v 
priebehu vykonávania Jehovovho „súdneho rozhodnutia“ – je to, 
keď nastane zmena – aspoň to hovorí Biblia! 

V súlade so skutočnosťou, že deň Jehovu a prítomnosť Krista dokazuje 
vypuknutie globálnej vojny, predchádzajúce verše, Zefaniah 3: 6-7, 
hovoria: „Vyhladil som národy, ich rohové veže 
spustli. Zničil som ich ulice, nikto nimi neprechádza. Ich 
mestá zostali ležať v troskách, vyľudnené, bez 
obyvateľa. Povedal som mestu: ‚Maj bázeň predo mnou, 
prijmi napomenutie,‘ aby jeho domov nebol zničený, keď ho 
budem volať na zodpovednosť za jeho hriechy. Ale oni 
konali ešte skazenejšie.” Sofoniáš 3:11-13 ďalej uvádza, že „zmena 
čistého jazyka“ nastane v dôsledku ohnivého súdu Jehovovho, ktorý 
očistí drzých kňazov a povýšených sudcov, aby ďalej potvrdil pravdu o 
tom, kedy nastane zmena. uprostred Božieho zhromaždenia; tí, ktorí 
„s chúlostivým jazykom“ sú tí, ktorí by zviedli Jehovových svedkov k 
presvedčeniu, že Boh sa už stal kráľom. 

Na rozdiel od všetkého, čo Strážna Veža kedy zverejnila, veľké 
očistenie bude bezprostredne predchádzať pokornému konečnému 
zdedeniu zeme. Zephaniah 3: 11-13 znie: “V ten deň sa už nebudeš 
musieť hanbiť za všetky svoje skutky, ktorými si sa proti 
mne búrilo, lebo odstránim z tvojho stredu pyšných 
chvastúňov a už nikdy sa nebudeš vyvyšovať na mojom 
svätom vrchu. Ponechám v tvojom strede pokorný a mierny 
ľud, ktorý bude hľadať útočisko v Jehovovom mene. Tí, 
ktorí zostanú z Izraela, nebudú konať nič zlé, nebudú 
klamať, v ich ústach sa nenájde podvodný jazyk. Budú sa 
pásť a odpočívať a nikto ich nevyľaká.“ „Povýšení 



chvastúni“ je výstižným opisom vedenia svedkov Jehovových. Sú 
to oni, ktorí sa sami seba prehlisali, že sú „verní a diskrétni” ktorí 
sa môžu pochváliť tým, že už boli menovaní vo všetkých veciach pána!? 

Sú to oni, ktorí šikovne prekrútia pravdu, aby podporili svoje klamstvá 
a ktorí „zložitým jazykom“ dokázali presvedčiť milióny 
dôverujúcich pokorných ľudí, že samy hovoria pravdu o Bohu. A 
rovnako ako povýšení farizeji, ktorí sa zaoberajú najviac nemilosrdne s 
kýmkoľvek, kto im nedáva slávu a najmä obete zneužívania detí! Ale 
prichádza ich deň – Jehova ich vytrhne z trónu. Jehova očistí tých, čo 
sú nadšení, zo stredu svojho ľudu, zo svojej „svätej 
hory“. Skutočnosť, že tento rozsudok bude vykonaný na Spoločnosti 
Strážnej Veže, je zrejmá zo skutočnosti, že pokorní ľudia, ktorí prežijú 
ohnivú výpoveď, „sa skutočne ukrývajú v mene Jehovovom“. 
Inými slovami sú pozostalými svedkami Jehovovými. Pravda je, že 
Jehova sa ešte nestal kráľom. Jeho kráľovská loď sa nakoniec stane 
realitou, keď zo svojej organizácie odstráni nezákonný prvok a očistí 
svoj ľud od všetkých nečistôt. Potom, a iba potom dostanú ostatní, 
pokorní, „zmenu v čistom jazyku“. 

V tom okamihu je rozsudok ukončený a Jehova vládne nad svojím 
ľudom, ako to vyplýva z záverečných slov Sofoniášovho 
proroctva: “Jasaj, sionská dcéra! Víťazoslávne volaj, 
Izrael! Raduj sa a jasaj z celého srdca, jeruzalemská 
dcéra! Jehova zrušil rozsudky nad tebou, zbavil ťa tvojho 
nepriateľa. Jehova, kráľ Izraela, je s tebou, už sa nebudeš 
báť ničoho zlého. V ten deň povedia Jeruzalemu: „Neboj sa, 
Sion, nestrácaj odvahu! Jehova, tvoj Boh, je s tebou, ako 
silný bojovník ťa zachráni. Bude nad tebou jasať s veľkou 
radosťou, pocíti pokoj, keď ti prejaví lásku, bude sa z teba 
tešiť s radostnými výkrikmi.” – Sofoniáš 3:14-17. 



Jehova určite nemá v úmysle odstrániť svoje rozsudky nad Babylonom 
Veľkým alebo odvrátiť sa od nepriateľov falošného náboženstva! A 
rovnako určite nebude Jehova vládnuť ako kráľ uprostred svtského 
Kresťanstva! Boh odstráni svoje súdy od svojho ľudu – ale iba potom, 
keď budú ponížení. Jehova „mlčí vo svojej láske“ – to znamená, že 
Boh už nebude mať žiadne tvrdšie slová obvinenia! Pohroma, ktorú 
Jehova Boh dovolí, aby postihla jeho ľud, dosiahne svoj zamýšľaný 
účel. Spáli ľudí bez viery a nadutých, arogantných uprostred Božieho 
zhromaždenia a vytvorí ľudí, ktorí sa skutočne boja Boha a veria v 
neho. Boh sa potom stane „radostným nad tebou so šťastnými 
výkrikmi“! 

24 – Daniel 



A za dní tých kráľov ustanoví nebeský Boh kráľovstvo, 

ktoré sa nikdy  nezruší … Zničí a ukončí všetky tieto 

kráľovstvá a sám bude stáť na neurčitý čas … –  Daniel 2 : 44. 

Daniel je jednou z najzaujímavejších a najhlbších prorockých kníh v 
Biblii. V podstate Daniel dostal stručný prehľad vývoja primárnych 
svetových mocností z Babylonskej ríše do posledného kráľovstva, ktoré 
má byť priamo porazené nebeským kráľovstvom. Daniel však 
nenapísal iba prorocké vízie, ktoré si mohol zapísať. Daniel a jeho traja 
hebrejskí spoločníci sa priamo zúčastnili v série prorockých drám; a 
tak poskytli predzvesť budúcich Božích rokovaní v čase konca. 

V úvodnej scéne Danielovej knihy sme predstavení nie mocnému 
panovníkovi Mezopotámie, Nebuchodonozorovi, ale trom hebrejským 
zajatcom v Babylone. Volali sa Hananiáš, Mišael a Azariáš, známi 
podľa ich babylonských mien – Šadrach, Meshach a Abednego. Traja 
Židia spolu s Danielom, ktorý bol zjavne ich hlavným hovorcom, boli 
princami patriacimi k elite židovskej spoločnosti, ktorí boli medzi 
prvými vlnami vyhnanstva, ktorí boli deportovaní do Babylonu skôr, 
ako bol Jeruzalem úplne zničený. Pravdepodobne Nebuchodonozorova 
politika spočívala vo vzdelávaní jednotlivcov šľachtického pôvodu z 



celej ríše v kultúre Babylonu. Potom mali byť nasadení ako vládni 
agenti – možno ako prekladatelia, alebo dokonca ako satrapovia, 
vyslanci a poradcovia kráľa. 

Program zahŕňal ponorenie zajatcov do Babylonského náboženstva a 
vzdelania. Židia dokonca podstúpili vzdelávanie tým, že dostali 
chaldejské mená. Bolo to o to viac ponižujúce vzhľadom na 
skutočnosť, že mnoho hebrejských mien malo náboženský, možno 
dokonca prorocký význam. Napríklad meno Chananjah, znamená –
 Jehova prejavil priazeň . Meno Mišael, variácia Michaela znamená –
 Kto je ako Boh? Azariáš znamená – Jehova pomohol. To, že dostali 
babylonské mená, znamenalo, že kniežatá Júdu boli zbavené svojej 
identity ako svedkovia Jehovoví. Pokiaľ ide o Daniela, 
Nebuchodonozor priamo uviedol, že pokrstil Daniela ako 
Baltazara „podľa mena môjho boha“ – Daniel 4: 8. 

Ale aj keď boli väzňami v ďalekej krajine, v skutočnosti sa s nimi 
zaobchádzalo ako s kráľovskými potomkami. V skutočnosti boli 
kŕmení z kráľovského stola. To však predstavovalo problém. Kráľovské 
jedla nepochybne obsahovali potraviny, ktoré boli zakázané židovským 
zákonom. Daniel a jeho spoločníci boli teda odhodlaní neznečisťovať 
sa Babylonským vínom a špecialitami, ktoré sú typické pre kráľovský 
dvor. Daniel požiadal, aby im bola namiesto toho poskytnutá iba 
zelenina a voda. Aj keď ich dozorca bol znepokojený tým, že v 
dôsledku toho môže utrpieť ich zdravie, na konci 10-dňovej skúšaceho 
obdobia sa Daniel a jeho priatelia ukázali byť zdravší ako ich 
kolegovia, ktorí pili kráľovo víno a jedli kráľovo jedlo. V dôsledku 
toho, že sa spoliehali na Jehovu, Boh ich požehnal: “Pravý Boh dal 
tým štyrom chlapcom múdrosť, poznanie a pochopenie 
každého písaného slova. Daniel dostal aj schopnosť 



rozumieť rôznym videniam a snom.” – Daniel 1:17. Otázka: Čo 
majú spoločné proroctvá Daniela, Ezechiela a Zjavenia? 

Odpoveď: Je dôležité, že Daniel, Ezechiel a apoštol Ján boli všetci v 
zajatí samotných ríš, ktoré tvoria zložené divoké zviera proroctva, keď 
im Jehova predstavil svoje prorocké posolstvá. V tomto prípade Daniel 
a kniežatá z kráľovskej ríše sféry Jehovu, ktorí boli zajatí v Babylone, 
musia bezpochyby naznačiť, ako sú Kristove spolukráli svätého miesta 
určení na zajatie ôsmeho kráľa a podriadenií jeho Babylonskej 
smilnice Zjavenia, ktorá bude sedieť na symbolickej divokej šelme 
počas posledného súženia. Nakoniec prišiel čas, aby sa postavili pred 
kráľa, aby boli súdení. V správe sa hovorí o nich: “Keď uplynul čas, 
ktorý určil kráľ, hlavný dvorný úradník ich priviedol pred 
Nabuchodonozora. Kráľ sa s nimi porozprával a videl, že 
v celej tej skupine nie je nikto ako Daniel, Chananjah, 
Mišael a Azariah. A tak začali slúžiť kráľovi. Vždy, keď sa 
ich kráľ pýtal na nejakú vec, ktorá si vyžadovala múdrosť 
a porozumenie, zistil, že desaťkrát prevyšujú všetkých 
mágov a zaklínačov v celej jeho ríši.” – Daniel 1:18-20. 

Daniel, Chananjah, Mišael a Azariah boli verní v najmenšom – v tomto 
prípade ich dodržiavanie stravovacích obmedzení Mojžišovho zákona. 
A Jehova ich odmenil za svoju poslušnosť v tejto veci – dali im väčšiu 
múdrosť ako všetci kráľovi chaldejskí poradcovia. Mali však na nich 
prísť omnoho väčšie skúšky – skúšky vernosti, ktoré by zahŕňali ich 
životy! Vernosť hebrejských kniežat počas skúšky naznačuje, ako 
kresťania musia počas svojho zajatia odmietnuť sa znečistiť 
vínom Babylonu Veľkého. A hoci neboli uväznení v doslovných 
celách, zajatí Židia, ktorí boli podrobení „skúške desať dní“, nájdu 
paralelu v Zjavení, kde Ježiš varoval kongregáciu Smynra: “Neboj sa 
toho, čo máš vytrpieť. Diabol uvrhne niektorých z vás do 



väzenia, aby ste boli dôkladne vyskúšaní, a budete 
prenasledovaní desať dní. Zostaň verný až do smrti a dám 
ti korunu života.” . Zjavenia 2:10. 

Ako spoločnosť správne rozpoznala, číslo 10 sa používa v proroctve 
ako symbol pozemskej úplnosti. Pokiaľ ide o desaťdňovú skúšku, 
symbolizuje to, ako pozemskí členovia Kristovho pomazaného 
zhromaždenia napokon naplnia účel Jehovu v spojení s nimi skôr, ako 
opustia túto zem pre svoju nebeskú odmenu – keď sa úplne podrobia 
skúške. Ich nájdenie „desaťkrát lepších ako všetci kňazi a 
kúzelníci praktizujúci kúzla vo všetkých kráľovských 
ríšach Babylonu“ je predzvesťou toho, ako sa múdrosť tohto sveta 
prinesie k ničomu, keď sa synovia kráľovstva napokon naplnia všetkou 
múdrosťou a duchovného porozumenia v spojení s manifestáciou 
Ježiša Krista v jeho drohom príchode. V dôsledku toho, že boli 
vhodnejší ako ich nežidovskí súčasníci, sa Daniel stal stálym poradcom 
súdu kráľa a jeho traja hebrejskí spoločníci boli „vymenovaní za 
správcov jurisdikčného okresu Babylonu“. Tento vývoj vhodne 
naznačuje, ako vyvolení budú stáť pred kráľmi a guvernérmi počas 
uzatvárania systému vecí, aby im poskytli dôkladné svedectvo, ako 
predpovedal Ježiš Kristus; a nikto sa nebude môcť brániť proti nim, 
ako to vyobrazil aj Štefanovo dramatické posledné svedectvo 
židovskému najvyššiemu súdu! 

Boh ktorý zjavuje tajomstvá 

Opona sa dvíha na druhej scéne prorockej drámy Daniela s 
Nebuchodonozorom v extrémne vzrušenom stave nad snom, ktorý 
sníval – alebo séria snov. Dôvod, prečo bol kráľ tak vyrušený, je ten, že 
jeho sen nebol vôbec obyčajný! Boh nebies implantoval do jeho mysle 



živé videnie – prekvapujúce obrazy, ktorých sa kráľ nemohol tzbaviť 
po prebudení! To, ako hlboko musel byť Nebuchodonozor otrasený 
víziou, možno lepšie oceniť vo svetle skutočnosti, že väčšina ľudí vtedy 
bola veľmi poverčivá, najmä vládcovia! Silne sa spoliehali na 
rozlišovacie znamenia a dešifrovacie sny a robili veľmi vážne 
rozhodnutia založené na okultnej praxi veštenia. Ako príklad, keď 
napádajúca armáda Nabuchodonozora dosiahla vidličku na ceste s 
jednou cestou vedúcou do Jeruzalema a druhou okolo nej, veliteľ 
najmocnejšej armády na svete toho času urobil strategické vojnové 
rozhodnutie pomocou veštenia. Správa v Ezechielovi 21:21 
uvádza: “Babylonský kráľ sa zastaví na rázcestí, kde sa 
cesty rozchádzajú, aby si dal veštiť. Bude triasť šípmi, pýtať 
sa modiel a skúmať pečeň.” – Ezechiel 21:21. 

Pri tejto konkrétnej príležitosti sa Jehova ubezpečil, že znamenia 
kňazov, ktoré tlmočili kráľovi, ukázali na Jeruzalem. Ide o to, že kňazi 
a kúzelníci vykonávajúci mágiu mali v kráľovstve obrovskú moc, a 
preto otrasený cisár rýchlo privolal všetkých múdrych chaldejských 
kúzelníkov svojho súdu, aby s nimi prekonali znepokojujúci sen. Ale 
mazaný kráľ však predložil najneobvyklejšiu žiadosť svojim múdrym 
poradcom. Namiesto toho, aby vyrozprával chaldejským mágom svoj 
sen a umožňoval im vymýšľať rôzne hodnoverné významy, 
Nebuchodonozor požiadal, aby mu najprv povedali, čo sníval, a ak by 
to mohli urobiť, vedel by, že ich interpretácia je 
dôveryhodná. Chaldejci pochopiteľne odpovedali a hovorili: „Na 
zemi nie je nikto, kto by dokázal splniť to, čo kráľ žiada. 
Nijaký veľký kráľ ani miestodržiteľ ešte od žiadneho mága, 
zaklínača ani Chaldejca nič také nežiadal. Vec, ktorú kráľ 
žiada, je ťažká. Nikto iný ju nedokáže kráľovi odhaliť 
okrem bohov a tí neprebývajú medzi smrteľníkmi.“. Daniel 
2:10, 11. 



Kráľovskí poradcovia hovorili pravdu. To, o čo ich kráľ Babylonu 
požiadal, bolo ľudsky nemožné. Iba Boh mohol povedať 
Nabuchodonozorovi, čo sníval – alebo presnejšie iba pravý 
Boh! Kráľ sa však tak rozčulil, že nedokázali splniť to, čo požadoval, a 
preto vydal rozkaz zabiť všetkých múdrych mužov a kňazov 
praktizujúcich mágiu na jeho súde – a nielen zabiť, ale ak sa ukázalo, 
že nie sú schopní povedať kráľovi jeho sen budú rozštvrtení a ich 
domovy sa zmenia na verejné záchody! A keďže štyria hebrejskí 
kniežatá boli tiež spájaní s kráľovským dvorom poradcov, aj oni čelili 
určitej smrti. Keď Daniel bol informovaný o vážnej situácii, v ktorej sa 
s nimi našiel, okamžite požiadal kráľa o zastavenie popravy, a to nielen 
pre seba, ale aj pre všetkých múdrych mužov z Babylonu. Jehovovým 
milosrdenstvom bola jeho žiadosť vyhovená. Daniel potom prosil 
Jehovu, svojho Boha. Krátko nato, keď Daniel ležal jednu noc, Boh 
nebies mu zašepkal tajnú záležitosť v sne. Daniel poďakoval Jehovovi 
zo spodku svojho srdca a potom sa vrhol do paláca, aby odhalil 
zmätenému kráľovi nielen presne to, čo sníval, ale aj to, čo to tiež 
znamenalo. 

Ako pokorný Boží služobník dal Daniel jasne najavo, že to, že kráľovi 
tieto veci oznámil, nebolo spôsobené jeho vlastnou múdrosťou. A v 
dôsledku toho ten, ktorého Daniel oslovil ako „kráľ kráľov“, 
samotný Nebuchodonozor tiež uznal nadvládu Danielovho Boha a 
povedal: “Kráľ povedal Danielovi: „Váš Boh je naozaj Boh 
bohov a Pán kráľov, ktorý zjavuje tajomstvá, lebo si 
dokázal odhaliť toto tajomstvo.“ – Daniel 2:47. Jehova si vybral 
tento konkrétny okamih v histórii, aby sa z nejakého dôvodu vložil do 
ľudských záležitostí. V správe sa uvádza, že Nebuchodonozor mal svoj 
mimoriadny sen v druhom roku. Toto však nesúvisí s druhým rokom 
Nebuchodonozarovej vlády, ale s druhým rokom, keď cisár zničil 
Jeruzalem a vyplienil samotný chrám Hospodinov. 



Pretože Jeruzalem sa zmenil na tlejúcu ruinu, truhla zmluvy, ktorá sa 
pravdepodobne nachádzala medzi posvätnými pokladmi, bola vzatá do 
Babylonu ako trofej ich triumfálnej vojenskej výpravy a kniežatá 
svätého miesta v zajatí v krajine Marduk. Dávidov trón, ktorý bol 
vysvätený Bohom, zdanlivo natrvalo odstránený z existencie a 
prakticky každý ľud a národ v tejto oblasti, ktorý sa podrobil 
babylonskému kráľovi. Tak sa Nabuchodonozor skutočne stal kráľom 
všetkých pozemských kráľov – vrátane kráľov, o ktorých sa kedysi 
hovorilo, že sa posadili na Jehovov trón. Kniha Daniela je bohatá na 
prorocké významy, že Jehova sa stal „Zjaviteľom tajomstiev“ v 
dôsledku zničenia jeho pozemského trónu a svätého chrámu. Ako 
veľké naplnenie proroctva v čase konca, Daniel ukázal 
Nabuchodonozorovi, že zlatá hlava strašného obrazu predstavuje 
samotného babylonského kráľa. Účelom tohto snu však bolo, ako 
uviedol Daniel: “Ale v nebesiach je Boh, ktorý zjavuje 
tajomstvá. Ten dal kráľovi Nabuchodonozorovi vedieť, čo 
sa stane v konečnej časti dní. Toto je tvoj sen a toto je 
videnie, ktoré si mal na svojom lôžku.” – Daniel 2:28. 

Hoci zlatá hlava nesúca korunu, ktorá symbolizuje Nebuchodonozora, 
je najvýznamnejšou črtou obrazu, bude to „v poslednej časti dní“, 
kedy sa sen nakoniec zrealizuje, čo vyvrcholí rozdrvením celej ľudskej 
politickej schémy a jej nahradením Kráľovstvom nebeským! Pokiaľ ide 
o druhú kapitolu Daniela, kovový kolos s hlavou zlata nesenou na 
nohách zo železa a hliny predstavuje jediné kompozitné kráľovstvo, 
ktoré je nakoniec rozbité kameňom, ktorý nie je vyrezávaný ľudskými 
rukami. Strážna Veža v súčasnosti neroznáva samotný obraz ako 
predstavujúci nič iné ako nešpecifické ľudské vlády. Strážna Veža 
okrem toho interpretuje železo a hlinu, ktoré tvoria prsty na nohách 
obrazu, akoby symbolizovali nejasný „politicky rozdelený svet“. 
Táto interpretácia je však nekonzistentná a porušuje prirodzený 



poriadok predchádzajúcich kovov, ktoré tvoria obraz. Je to tak preto, 
že každý kov predstavuje samostatnú a zreteľnú ríšu v jednotnej 
progresii, ktorá sa začala Babylonom, po ktorom nasledovala perzská, 
grécka a rímska ríša. Ako je teda možné, že chodidlá zo železa a hliny 
predstavujú nepopisujúci „politicky rozdelený svet“? Toto je 
obzvlášť zarážajúce, pretože Strážna Veža dôvtipne identifikovala 
dvojhviezdnu šelmu Zjavenia s modernou anglo-americkou mocou 
dvojitého sveta. 

Aby sa zachovala prirodzená harmónia vzájomne prepojených 
proroctiev Biblie, musia nohy zo železa a hliny symbolizovať anglo-
americkú veľmoc! Pretože sa zdá, že aj celý kovový obraz je v 
obrátenom poradí, pričom nohy železa a hliny, na ktorých stojí celý 
obraz, predstavujú najnovšie sily, je logickou otázkou: Čo 
predstavuje samotný obraz? Ako je uvedené v predchádzajúcej 
kapitole, podľa Zjavenia 17 je tu ôsmy kráľ, ktorý pramení zo 
siedmich. Anglo-americký kráľ teda nie je posledným kráľom. Má 
nástupcu, ktorý vládne počas prorockej jednej hodiny. Celý obraz so 
svojou hlavou zlata, ktorú Daniel osobitne interpretoval, aby 
symbolizoval samotného kráľa Nabuchodonozora, musí predstavovať 
ôsmeho a posledného kráľa! To, že Nebuchodonozor predstavuje 
konečné kráľovstvo, je zjavené v proroctve Izaiáša; konkrétne kapitoly 
13 – 14, v ktorých je babylonský kráľ zobrazený ako posledný z kôz-
podobných vládcov zeme, ktorý nedostáva ani čestný pohreb, ako má 
jeho predchodcovia, ale necháva sa hniť na zemi ako  jatočné telo. 
porazenej šelmy – presne tak ako Zjavenie zobrazuje porazené 
posledné kráľovstvo zeme po vojne v Armagedone. 

Hodení do horúcej rozpálenej pece 



Tretí akt Daniela sa začína tým, že Nebuchodonozor nariaďuje 
všetkým zástupcom svojej vzdialenej ríše, aby sa zhromaždili na 
planinách Dura. V Biblii sa ďalej hovorí o tom, čo sa tam stalo: “A tak 
sa satrapovia, prefekti, miestodržitelia, radcovia, 
pokladníci, sudcovia, úradníci a všetci správcovia provincií 
zhromaždili na zasvätenie sochy, ktorú postavil kráľ 
Nabuchodonozor.” – Daniel 3:3. S veľkou pompóznosťou a 
obradom mal byť slávnostne otvorený zlatý obelisk na pláňach Dura. 
Správa sa ďalej týka: „Vám, ľudia rôznych národov a jazykov, 
sa prikazuje: Keď zaznie zvuk rohu, píšťaly, citary, malej 
harfy, lýry, gájd a všetkých ostatných hudobných 
nástrojov, padnete na kolená a pokloníte sa zlatej 
soche…” – Daniel 3:4, 5. Podľa rozmerov zaznamenaných v 
Danielovi bol obraz vysoký takmer 100 stôp. Trblietavá zlatá modla 
bola nepochybne pôsobivým pohľadom na slnku – určená na 
vyvolanie ohromujúceho pocitu úcty u tých, ktorí ju uctievajú. 
Uctievanie modly však nebolo dobrovoľné. Cisárskym dekrétom sa 
všetci prítomní mali pokloniť pred obrazom. Nebuchodonozor 
dokonca prikázal, aby niekto, kto sa nepokloní, aby neuctieval zlatý 
obraz na rozkaz, bol by v tom okamihu hodený do horiacej pece! 

Je pozoruhodné, že Zjavenie 13:18 nás informuje, že znak šelmy 
je „číslo človeka“ – jeden človek. Kto je ten človek-muž? Určite 
existuje veľa názorov na rôzne náboženské a politické osobnosti, ktoré 
sa údajne považujú za antikristov. V tejto veci však nie je dôvod uchýliť 
sa k divokým špekuláciám. Aj samotný verš, ktorý sa 
týka „mužského čísla“, nabáda budúcich interpretov, aby použili 
svoju múdrosť a inteligenciu na výpočet významu záhadneho 
čísla 666. Kniha Zjavenie vychádza z jazyka, histórie a symbolík, ktoré 
boli predtým zaznamenané v Písme. Preto je potrebné inteligentne 
rozlúštiť záhadu značky šelmy s hebrejskými prorokmi. Babylonská 



svetová moc je v proroctve opísaná ako príčina, ktorá spôsobí krach a 
pád všetkých národov. 14. kapitola Izaiáša hovorí o Babylone ako o 
tyranovi celého sveta. Napríklad Izaiáš 14: 6 opisuje Jehovov konečný 
rozsudok o Babylone a hovorí: “Ktorá bez prestania zúrivo bila 
národy, ktorá v hneve podmaňovala a neľútostne 
prenasledovala národy.”  Verše 12 – 17 opisujú Babylon 
ako človeka, jednotlivca, ktorý sa snaží vyvýšiť nad Božie hviezdy. 16. 
verš hovorí: “‚Toto je ten muž, ktorý otriasal zemou, pred 
ktorým sa chveli kráľovstvá,” 

Je zaujímavé, že modla, ktorú postavil Nebuchodonozor, merala 60 x 6 
lakťov. Ukázalo by sa teda, že človek, ktorého číslo je pripojené k 
obrazu šelmy Zjavenia, nie je nikto iný ako samotný Nabuchodonozor! 
On sám je tiež primerane symbolizovaný ako hlava zlata na 
kovovej soche, ktorý je nakoniec zničený nebeským 
kráľovstvom! Kráľ Nebuchodonozor predstavuje absolútny typ 
tyranského vládcu, a ako symbolický ôsmy a posledný kráľ je 
predurčený stať tým divokým kráľom, keď budú všetci ľudia nútení k 
uctievaniu jeho štátu. Kvôli obrovskému dosahu babylonskej ríše 
masívne zhromaždenie predstaviteľov všetkých jurisdikčných okresov 
a jazykových skupín predstavuje svetovú vládu, ktorá vznikne za vlády 
ôsmeho kráľa. Ôsmy kráľ účinne podrobí celý svet ľudstva, rovnako 
ako Nebuchodonozor obrazne. V tomto ohľade teda zlatý obraz, ktorý 
bol postavený na rovinách Dury, bol predchodcom obrazu šelmy 
prezentovanej v Zjavení. Otázka je určite rovnaká. Národy sveta, a 
najmä veriaci Jehovovi svedkovia, budú nakoniec konfrontovaní s 
ultimátom, aby uctievali štát alebo zomreli! 

Pretože naša láska k Bohu je vyjadrená našou poslušnosťou voči nemu, 
akýkoľvek kompromis našej poslušnosti predstavuje modlárstvo – 
umiestnenie niekoho iného alebo niečoho na miesto Boha. Dráma na 



pláňach Dury naznačuje, ako sa Satan pokúsi prinútiť všetkých 
Jehovových veriacich, aby neposlúchli Boha a tak sa dopúšťajú 
modlárstva. Predstavte si scénu, keď sa tisíce mužov, možno 
desaťtisíce, súčasne poklonili pred obrazom, keď sa začala hrať 
slávnostná hudba – nepochybne podobne ako moslimovia, keď sú 
dnes volaní k modlitbe svojimi mullahmi. A tam, traja osamelí Židia 
viditeľne stáli vzpriamene pred zástupom. Chananjah, Mišael a 
Azariah, stáli, aby kandidovali na výlučné uctievanie Jehovu Boha – 
doslovne! A keď boli traja Židia donútení postaviť sa pred rozzúreného 
kráľa, že sa vzpierali jeho výslovnému poriadku, jednoznačne uviedli, 
že neslúži žiadnemu z bohov Babylona, ani sa nepoklonia pred zlatým 
obrazom kráľa. Nebuchodonozor teda nariadil, aby sa pec zahriala 
sedemkrát viac ako obvykle a do hukotu ohňa boli uvrhnutí traja muži! 
Plamene boli také intenzívne, že stráže, ktoré ich zviazali a hodili do 
plameňov, sami zahynuli! Ale uprostred ohnivej pece Nebuchodonozor 
nemohol uveriť svojim očiam – traja Židia stáli náhodne uprostred 
horiacej pece a rozprávali sa s niekým, ktorého Nebuchodonozor 
označil za syna bohov. 

Samozrejme, všetci svedkovia Jehovovi sú oboznámení s týmto 
svedectvom a každé dieťa, ktoré niekedy chodilo do nedeľnej školy, 
pravdepodobne tento príbeh počulo, ale je to iba príbeh, ktorý učí 
morálnu lekciu alebo je to predzvesť reality, ktorá ešte dodnes nie je 
známa? Jehova skutočne vykonal pri tejto príležitosti mimoriadny 
zázrak, ale najzaujímavejším aspektom správy je vzhľad štvrtého muža 
v peci. Jehova mohol rovnako ľahko zachrániť troch Židov bez zjavenia 
sa syna bohov. Aký je teda význam jeho vystúpenia v dráme? Ten, 
ktorého Nebuchodonozor opísal ako „pripomínajúci syna 
bohov“, nemôže byť nikto iný ako samotný Syn Boha – Ježiš Kristus. 
Ako sa to dá zistiť? V Danielovi 10:21 anjel oznámil prorokovi, že 
Michael koná ako „knieža vašich ľudí“ – to znamená Židov. Takže 



nepochybne to bol Michael, ktorý sa objavil v horúcej peci, v ktorej 
stáli traja Židia! Ale aké je spojenie s Ježišom? Daniel 12: 1 ďalej 
uvádza: “Vtedy povstane Michael, veľké knieža, ktoré 
koná v prospech tvojho ľudu. A nastane taký čas tiesne, 
aký nebol, odkedy vznikol nejaký národ až do toho času. 
V tom čase tvoj ľud unikne, každý, kto bude zapísaný v 
knihe.” 

Michael nebol len ochranným kniežaťom starovekého izraelského 
národa, ale bol tiež „veľkým kniežaťom“, ktorý bude konať za 
kresťanov počas veľkého súženia; čo, ako povedal aj Ježiš, bude 
obdobím nešťastia ako žiadny iný v čase, keď sa všetci vyvolení 
zhromaždia Božími svätými anjelmi. Majúc na pamäti, že grécke 
slovo „parousia“ doslovne znamená „príchod po boku, pozdĺž 
niekoho“, vzhľad veľkého kniežaťa Michaela Archanjela, spolu s 
rovnako dobrými Židmi v ohnivej peci, je situačnou drámou 
zobrazujúcou, ako vybraní budú zabití počas vyvrcholenia Parouzie za 
neprijatie značky šelmy. Ich mučenícka smrť však bude mať za 
následok ich okamžitú premenu, akoby len mrknutím oka, na presný 
obraz samotného Syna Božieho. Traja Židia v peci slúžia ako predzvesť 
ostatok pomazaných bratov Krista! Skutočnosť, že Chananjah, Mišael 
 a Azariah neboli plameňmi ani dotknutí, zobrazuje nesmrteľnosť, 
ktorú majú okamžite získať vyvolení, čo ich robí nezničiteľými pre 
samotnú smrť. Alebo ako to povedal Ježiš: „Neboj sa tých, ktorí 
môžu zabiť telo, ale nemôžu zničiť dušu.“ 

Nie je náhoda, že v 1. Tesaloničanom 4: 15–17 apoštol Pavol hovorí o 
vzkriesení živých svätých počas parúzie, ku ktorému dochádza, keď 
Kristus zostupuje z nebeskej sféry veliacim hlasom archanjela. (Účet v 
Danielovi nevysvetľuje, prečo Daniel nebol prítomný ani pri 
inaugurácii obrazu a prečo nebol tiež hozený do ohnivej pece so 



svojimi hebrejskými spoločníkmi. Po páde Babylonu však Daniel zostal 
v službe Dariusa a bol menovaný za jedného z troch zástupcov vlád 
nad 120 satrapií. Pohnaní závisťou satrapovia uskutočnili sprisahanie, 
aby dali Danielovi smrť. V dôsledku úspechu sprisahancov bol Daniel 
hodený do jamy levov „Zvyčajne by to znamenalo určitú smrť. Ale, ako 
poznamenal Daniel, Boh poslal svojho anjela, aby zavrel ústa dravých 
levov. A namiesto toho kráľ nechal hodiť sprisahancov do jamy, kde 
ich okamžite pohltili levy. Zdá sa, že táto udalosť je paralelnou 
skúsenosťou toho, že títo traja Židia boli uvrhnutí do ohnivej pece, a 
poukazuje na drvenie svätých za to, že odmietli vzdať hold poslednému 
kráľovi, ktorý bude v tom čase tiež zástupcom vládcov v kráľovstve, a 
ako Boh potom obráti situáciu a zničí tých, ktorí sa proti nim 
sprisahajú.) 

Zotnite strom a osekajte mu vetvy 

Štvrtá scéna sa otvára tým, že kráľ Nabuchodonozor má ešte jeden 
sen, ale tentoraz nežiada, aby mu jeho nešikovní kňazi praktizujúci 
mágiu vysvetlil jeho sen. Ale potom, čo jeho poradcovia nedokázali 
poskytnúť uspokojivý výklad v prvom sne, kráľ zavolal svojho šéfa 
kúzelníckych kňazov – Daniela. Kráľ Nabuchodonozor mal sen o 
obrovskom strome, ktorý bol zrezaný Božím dekrétom, a kmeň stromu 
bol sedemkrát zaprúžkovaný kovovým pásom, po ktorom keď sa pás 
odstránil, pňa začal znovu rásť. Daniel bol inšpirovaný interpretovať 
sen ako vzťahujúci sa na samotného kráľa Nabuchodonozora. Jeho 
kráľovská vláda mal byť skončená a mal žiť ako divá šelma v poli počas 
siedmich doslovných rokov, po uplynutí ktorých bude obnovený na 
svoj trón. Cieľom tejto lekcie bolo preukázať Nabuchodonozorovi a 
všetkým, ktorých sa to týka, že Jehova je jediným vládcom v kráľovstve 
ľudstva a nikto mu nemôže úspešne oponovať alebo mu zabrániť v 



plnení jeho vôle. Boh je plne schopný pozdvihnúť najnižších z ľudí a 
povýšiť ich na najvyššiu pozíciu. V tomto prípade sa  Nabuchodonozor 
stal najnižším človekom a stal sa virtuálnym trávu jedeným človekom/
zvieraťom. Povýšený kráľ sa však touto lekciu poučil a uznal, že 
Danielov Boh je najvyšší! 

Od Nabuchodonozora existovalo mnoho arogantných a bezbožných 
vládcov a ani jeden nebol nebom ponížený. Ako už bolo uvedené, 
dôvodom, prečo sa Boh vložil do záležitostí babylonského kráľa, bolo 
vyhlásiť svoju suverenitu. Dôvodom je, že vojsko Nabuchodonozora 
zničilo mesto, na ktoré dal Jehova svoje meno – to znamená 
Jeruzalem. Preto bolo potrebné preukázať, že Babylon bol iba 
pozemskou agentúrou, ktorú Boh použil na 
dosiahnutie svojho účelu. Niet pochýb o tom, že obrovský strom, ktorý 
bol vyťatý, sa mohol prinajmenšom v zásade uplatniť na židovské 
kráľovstvo, ktoré Nabuchodonozor vyrezal. V súvislosti s tým sa to 
však nespomína. Skutočnosť, že vyrúbaný strom opäť vyrastal, sa 
zhoduje s tým, že sa Ježiš nazval vetvičkou z pahýľa Jesseho, otca 
kráľa Dávida. A niet pochýb, že Davidov trón bude obnovený, keď 
Ježiš nastúpi na svoju kráľovskú loď. Ale čo sedem-časov? 

Niekoľko desaťročí predtým, ako na scénu prišla spoločnosť Strážna 
Veža, vyvinuli sekty Milleritského hnutia a adventistov, ktoré sa 
neskôr rozšírili, rôzne chronologické výpočty založené na siedmich 
časoch Nabuchodonozorovho sna. Charles Russell pohotovo prijal 
sedemnásobné výpočty a kombinovanú biblickú chronológiu s 
okultnou pyramidológiou toho dňa, aby sa dospelo k dátumu 1914 ako 
rok, keď by skončili tzv. Pohanské časy a Kristovo kráľovstvo by sa 
dalo Kristovi. Ale ako už bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, 
jednoducho nie je opodstatnené predpokladať, že stanovené časy 
národov-pohanov sa týkajú pôvodného zničenia Jeruzalema 



Nabuchodonozorom. Proroctvo Daniela a Zjavenie, nehovoriac o 
väčšine hebrejských prorokov, predpovedajú, že svätí novozaloženého 
kráľovstva majú byť pošliapaní na určitý čas, časy a pol 
času posledným kráľom. A že divé zviera sa pokúsi zmeniť Božie 
pevné časy a ročné obdobia, aby sa skončil súčasný systém vecí. 

Aj keď mnohí z Jehovových svedkov nepochybne považujú 
chronologické výpočty Strážnej Veže za veľmi presvedčivé, 
nezabúdajte na skutočnosť, že Boh umožňuje, aby medzi jeho ľudom 
existovala operácia lži (2. Tes.2:11), čo je klamlivá operácia omylu 
zameraná na presvedčenie kresťanov, že Kristova prítomnosť sa začala 
už pred začiatkom skutočnej parouzie. Nemalo by sa predpokladať, že 
propagátori operácie omylov nie sú schopní umelecky vymyslieť 
presvedčivý písomný základ pre svoju výučbu. S ohľadom na túto 
skutočnosť je možné, že sedem-časov malo z hľadiska Boha 
jednoducho slúžiť ako nešpecifikovaná doba, ale ktorá slúži 
predovšetkým ako základ pre fungovanie chyby, ktorú Boh do tej doby 
tiež ustanovil až do času, keď Ježiš Kristus odhaľuje chybu a jej 
zákonného autora. Nakoniec, význam siedmich dôb-časov nemusí byť 
úplne pochopený, kým kniha Daniel nie je odpečatená v čase konca. 

V piatej scéne sa zdôrazňuje, že sen o stromoch sa vzťahuje 
predovšetkým na Nabuchodonozora a babylonské kráľovstvo. To je 
miesto, kde Nebuchodonozorov syn alebo vnuk, podľa prípadu, 
rozprestrel banket pre tisíc svojich ministrov, počas ktorých kráľ 
Belshazzar žiadal, aby sa pred jeho hosťami vystavili zlaté poháre a iné 
poklady, ktoré boli vylúpané z domu Jehovovho v Jeruzaléme. V tom 
čase sa vystrašený kráľ vyľakal, keď sa on a jeho hostia stali svedkami 
náhle objavenej ruky, ktorá začala písať na stenu paláca. Daniel bol 
povolaný, aby interpretoval tajomný nápis Mene, Mene, Tekel, 
Parsin pre panovníka. Daniel predniesol svoju interpretáciu tým, že 



upozornil kráľa na skutočnosť, že Boh pokoril jeho otca, lekciu, ktorá 
sa zjavne stratila na jeho kráľovskom potomkovi. Aj keď Daniel 
hovoril v tú osudnú noc 5. až 6. októbra 539 pred Kr., Cyrus viedol 
tajnú inváziu do Babylonského mesta odsúdeného na záhubu Medskou 
a Peržskou armádou! „Rukopis je na stene“ sa odvtedy stal bežným 
výrazom označujúcim nevyhnutný koniec. Nakoniec bude ôsmy kráľ s 
krátkym časom života, typom Babylonu, konfrontovaný s božsky 
napísaným nápisom na stene a vyvolení budú slúžiť ako Danieloví 
tlmočníci. 

O Daniel si Bohu veľmi drahý 

V ôsmej kapitole Daniel dostal živú víziu násilného stretu medzi 
dvojrohým baranom a chlpatou kozou s jedným veľkým rohom, ktorý 
bol následne zlomený a nahradený štyrmi menšími rohmi, z ktorých 
jeden malý roh vzišiel, a ktorý sa neustále zväčšoval, až po výzvanie 
princa armády. Daniel však nebol iba pasívnym pozorovateľom. 
Prorok narazil na dve božské bytosti vo videní, s ktorými komunikoval. 
Jedna nemenovaná entita zrejme zostala neviditeľná a nehovorila 
priamo s Danielom, ale prorok počul jej veliaci hlas vychádzajúci zo 
stredu rieky, kde Daniel stál ,vo videní na brehu. Neviditeľný anjel 
potom prikázal inému anjelovi menom Gabriel priblížiť sa k Danielovi 
a vysvetliť mu význam vízie, ktorú videl. Daniel sa však zrútil, keď sa k 
nemu blížil anjel a stal sa akoby spal. Posol ho jemne prebudil a 
spôsobil, že stál vzpriamene na nohách. Potom Gabriel pokračoval vo 
vzťahu k nemu s významom vízie, že to bola vízia pre čas konca. 
Danielovi bolo výslovne nariadené utajiť to, čo videl, až do času konca! 

Danielovo stretnutie s dvoma anjelmi – neviditeľným anjelom, ktorý 
zjavne predstavuje veľkého kniežaťa, Ježiša Krista – je obrazom toho, 



ako budú svätí osvietení v skutočnom čase konca, ako bol Daniel pri 
tejto príležitosti. Aj keď Daniel nemohol pochopiť, ako sa vízia stane 
skutočnosťou, anjel mu vysvetlil, čo predstavuje rôzne symboliká. V 
tomto ohľade Daniel predstavuje svätých, ktorí budú po ruke v čase, 
keď bude proroctvo konečne odpečatené. Skutočnosť, že Gabriel bol 
pod velením iného ducha, ktorý je väčší ako on, predstavuje Ježiša, 
ktorý vysiela svojich anjelov, aby slúžili a zhromažďovali vyvolených. 
Ale taký mimoriadny ako ten zážitok bol, Daniel mal ďalšie stretnutie s 
anjelom, ktorý bol ešte dramatickejší. Je dôležité, že po páde Babylona 
začal Daniel rozoznávať z Jeremiášových spisov, že prišiel čas na 
prepustenie kajúcich sa Židov z ich zajatia a na obnovenie svätého 
miesta v Jeruzaleme. Deviata kapitola je záznamom modlitby, ktorú 
Daniel vypovedal v mene Židov – vyznávajúc svoje hriechy pred 
Bohom a pokorne žiadajúc Jehovu, aby obnovil svoju láskavosť svojmu 
ľudu. V desiatej kapitole, o dva roky neskôr, sa Daniel postil a pokoril 
sa pred Bohom a pri tejto príležitosti mal Daniel prekvapivú víziu 
nadprirodzeného človeka. Daniel opísal zážitok takto” 

“som zdvihol zrak a uvidel muža, ktorý bol oblečený do 
plátenného odevu a opásaný opaskom z ufazského 
zlata. Jeho telo bolo ako chryzolit, tvár mu žiarila ako 
blesk, oči mal ako ohnivé fakle, jeho ruky a nohy vyzerali 
ako vyleštená meď a jeho hlas znel ako burácanie davu. To 
videnie som videl iba ja, Daniel. Muži, ktorí boli so mnou, 
ho nevideli, ale zmocnil sa ich taký strach, že utiekli 
a schovali sa. Zostal som sám. Keď som uvidel to veľkolepé 
videnie, opustili ma sily, úplne som zbledol a zostal som 
bezvládny. Potom ten muž prehovoril. Keď som počul jeho 
hlas, padol som v mrákotách tvárou k zemi. Vtom sa ma 
dotkla ruka a zatriasla mnou, aby som sa prebral. Zdvihol 
som sa na ruky a na kolená a on mi povedal: „Daniel, si 



Bohu veľmi drahý. Pozorne počúvaj, čo ti teraz poviem, 
a postav sa, lebo som bol k tebe poslaný.“ Keď mi to 
povedal, s chvením som sa postavil.” – Daniel 10:5-11. Aký 
význam má vzhľad a skutočnosť, že prejavený duch oslovil Daniela 
trikrát ako veľmi „žiaduceho človeka“? 

Niet pochýb o tom, že vzhľad, ktorý Daniel videl, bol víziou 
oslavovaného Krista – základné rysy vízie boli veľmi podobné tým, 
ktoré zažil Ján, keď dostal zjavenie. Napríklad Zjavenie 1: 12-17 sa 
týka: “Obrátil som sa, aby som sa pozrel, kto so mnou 
hovorí. Keď som sa obrátil, uvidel som sedem zlatých 
svietnikov a uprostred svietnikov niekoho, kto vyzeral ako 
syn človeka. Mal oblečené dlhé rúcho a cez prsia prepásaný 
zlatý pás. Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh, 
a oči ako ohnivý plameň. Jeho nohy žiarili ako čistá 
meď rozžeravená v peci a jeho hlas znel ako hukot 
mnohých vôd. V pravej ruke mal sedem hviezd a z úst mu 
vychádzal dlhý, ostrý dvojsečný meč. Jeho tvár žiarila ako 
slnko napoludnie. Keď som ho uvidel, padol som mu k 
nohám ako mŕtvy. Položil na mňa pravú ruku a povedal: 
„Neboj sa. Ja som Prvý a Posledný.” – Zjavenie 1:12-17. 

Ako už bolo uvedené, Daniel aj Ján boli v zajatí, keď dostali vízie. 
Obaja proroci boli tiež dosť starí. Zdá sa, že to znázorňuje celé telo 
pomazaných kresťanov na Zemi počas parouzie, ktorí sú tiež vhodne 
symbolizovaní ako starší ľudia, pretože väčšina je tiež dosť stará. Svätí 
sa tiež ocitnú v zajatí rovnakej sedemhlavej politickej obludy, ktorá 
kedysi držala Daniela a Jána v zajatí. Tým Kristus potrestá verného 
otroka symbolickým ponížením a utrpením. A na konci troj-a pol-
ročného obdobia potom Väčší Cyrus-Ježiš Kristus oslobodí Boží 
ľud. Danielova skúsenosť je predzvesťou viditeľného prejavu Krista 



svätým v čase konca. Vyvolení sú pre Jehovu skutočne veľmi žiadúci. 
Tak žiadúci, že Ježiš povedal, že vyvolení majú osobného anjela, ktorý 
má vždy priamy prístup ku tvári samotného Jehovu Boha. Sú žiadúci, 
pretože Jehova sa rozhodol požehnať ich bohatým požehnaním, ktoré 
ich robí zdieľateľmi Kristovej nebeskej povahy. Preto anjel vyhlásil, že 
Daniel bol veľmi žiaducim človekom – zobrazujúcim vybraných 
vyvolených počas parúzie. Aj keď Daniel ani Ján v skutočnosti nevideli 
Ježiša Krista – ich skúsenosti sú iba víziami – ako Saul farizejský, 
apoštol Pavol očividne mal skutočný pohľad na oslavovaného Krista – 
jediný človek, ktorý to kedy mal. Význam tohto stretnutia na ceste do 
Damašku je ten, že Saulovi spoločníci nevideli pohľad, ako to videl 
Saul. Danielov spoločníci nevideli ani horiace zjavenie; utekali však s 
chvením a cítili neviditeľnú prítomnosť nejakej veľkej veci, nie z tohto 
sveta. To znamená, že duchovní spoločníci vyvolených neuvidia 
priamo prejav Ježiša Krista. 

Ďalším zaujímavým aspektom je toto: Daniel a Pavol neočakávali, že 
budú mať taký úžasný zážitok. Náhle vystúpenie z neviditeľného 
nebolo dohodnuté. Nebolo to niečo, čo očakávali. Rovnako aj dnes 
pomazaní kresťania neočakávajú, že uvidia Krista, keď sú v tele. Je to 
preto, že pracujú pod silnou ilúziou neviditeľnej prítomnosti  alebo 
parúzia od Strážnej Veže. Viditeľný prejav Pána mnohým pomazaným 
na nich teda bude mať nepochybne nepríjemný účinok. Ale rovnako 
ako Danielovi pomáhal na nohy slávny Pán, a Ján bol nabádaný, aby 
sa nebál Krista, ktorého videl vo videní, vyvolení budú naplnení mocou 
a obnoví sa ich dôstojnosť potom, čo ich vydesí prekvapujúce 
stretnutie s oslavovaným Kristom. Potom budú žiariť ako jas 
rozptýlenia, ako hviezdy, bez časového neobmedzenia, dokonca 
navždy. (Daniel 12: 3) 



Knieža kráľovskej ríše Perzie 

V obidvoch prípadoch, keď Daniel komunikoval s anjelmi, boli 
duchovia vyslaní k prorokovi, aby odhalili veci, ku ktorým by malo 
dôjsť v poslednej časti dní v súvislosti s krutým kráľom a severným 
kráľom. V Danielovi 10: 1 sa proroctvo kráľov severu a juhu zhŕňa 
takto: “V treťom roku vlády perzského kráľa Kýra mal 
Daniel, ktorý dostal meno Baltazár, zjavenie. Posolstvo 
zjavenia bolo pravdivé a týkalo sa veľkého konfliktu. 
Daniel porozumel tomu posolstvu a dostal vysvetlenie toho, 
čo videl.” – Daniel 10:1. Čo je to ten „veľký konflikt“? Musí sa 
vzťahovať na posledný konflikt medzi oboma pozemskými kráľmi, 
ktorí boli označení za kráľa severu a kráľa juhu. Tento konflikt 
pripraví pôdu pre finálnu scénu, veľké finále – konečnú konfrontáciu 
medzi pozemskými kráľmi a knieťaťom kniežať, kráľom kráľov a 
Pánom pánov – Ježiša Krista. Paralelné proroctvo kráľa krutého 
výzoru sa musí chápať aj v rámci veľkého vojenského konfliktu. 

Ale „veľký konflikt“ nebude v skutočnosti iba pozemským 
vojnovým divadlom – je to univerzálna vojna so skutočným 
konfliktom v oblasti neviditeľnej pre ľudské oči. Ako sa uvádza v 10. 
kapitole Daniela, aký je význam skutočnosti, že „knieža kráľovskej 
ríše Perzie“ úspešne oponoval anjelskému poslovi, ktorý bol vyslaný, 
aby osvietil proroka? Zrejme žiadny ľudský knieža nemohol odolať 
mocnému anjelovi Jehovu Boha. V tomto prípade musí byť perzský 
princ démonickým princom! Duchovný oponent bol nakoniec 
prekonaný, keď Michael prišiel na anjelovu pomoc. Pomysli na 
dôsledky. To znamená, že Daniel bol držaný v neosvietenom stave, 
pokiaľ ide o udalosti, ktoré sa udiali v poslednej časti dní kvôli 
prudkému démonickému odporu. Táto dráma, ktorá sa odohrala v 



nebeskej sfére, určite vysvetľuje, prečo sú Strážna Veža a následne 
Svedkovia Jehovovi v dnešnom rozpakovom stave, pokiaľ ide o 
pochopenie prorockých záležitostí. 

Ako v prípade Daniela, osvietiaci anjel neprinesie prielom, kým 
nepríde Michael a nezvráti Satana a jeho spolubojovníkov. Tento 
aspekt Daniela odráža aj 12. kapitolu Zjavenia o vojne, ktorá je určená 
na to, aby vybuchla v duchovnej ríši, keď Michael a jeho anjeli bojujú s 
Diablom a jeho anjelmi, so semenom ženy – triedou Daniela na Zemi 
– chytený, keď šialení démonické kniežatá privedú beda na celý 
svet. Význam série proroctiev v Danielovi spočíva v tom, že potvrdzujú 
skutočnosť, že Božie kráľovstvo príde v určitom okamihu do priameho 
konfliktu s konkrétnou pozemskou vládou, ktorá je vyvolaná 
konfliktom v nebi a odráža sa v sérii politických vývojov – 
vyvrcholenie s mučeníkmi konečných synov Božích. Proroctvo v ôsmej 
kapitole Daniela týkajúce sa malého rohu, ktorý vystupuje z chlpatej 
kozy a ktorý sa stáva stále väčším, tiež vrhá svetlo na vzostup a pád 
posledného kráľovstva. 

Kráľ s krutým výzorom 

Anjel vysvetlil Danielovi, že kráľ krutého výzoru vychádza zo 
súperiacich frakcií, ktoré majú svoj pôvod v rozpadu Alexandrovej 
rozľahlej gréckej ríše. Ôsma kapitola Daniela sa nezaoberá podrobnou 
históriou, ktorá sa týka 11. kapitoly od doby Alexandrovej smrti. 
Namiesto toho Daniel 8: 23-25 vyzdvihuje konečný vývoj 
prebiehajúceho zápasu o nadvládu: “Ku koncu ich kraľovania, 
keď zlo priestupníkov dosiahne vrchol, povstane kráľ 
krutého výzoru, ktorý bude rozumieť záhadným 
výrokom. Získa veľkú moc, ale nie vlastnou silou. Prinesie 



neobyčajnú skazu, bude úspešný a bude konať účinne. Zničí 
mocných i národ svätých. Úspech dosiahne podvodom a 
ľsťou. A bude sa v srdci vyvyšovať a v čase bezpečia zničí 
mnohých. Postaví sa dokonca proti Kniežaťu kniežat, ale 
bude zlomený bez ľudského zásahu.” „Posledná 
časť ich kráľovstva“ (množné číslo) sa zjavne týka anglo-americkej 
duálnej celosvetovej veľmoci. Je dokázané, že moderný svet rozšírenej 
európskej civilizácie môže vysledovať svoje kultúrne a filozofické 
korene až do staroveku Grécka. 

Paradoxne dva antagonistické systémy oligarchizmu a republikanizmu 
stelesnené v hybridnom angloamerickom systéme sú antagonistické 
ideológie, ktoré existovali v starovekom Grécku. Zatiaľ čo Grécko je 
známe ako „kolíska demokracie“ a zároveň republikalizmu, 
Alexanderova ríša je tiež predchodcom rímskej a britskej 
ríše. Toto úsilie dvoch konkurenčných kráľov je v harmónii s tým, čo 
sa odhaľuje aj v Danielovi o boji medzi kráľmi severu a juhu – ako aj s 
nekompatibilným amalgámom železa a hliny, ktoré sa navzájom 
nelepia. Perfektne symbolizuje modernú anglo-americkú moc 
duálneho sveta, ktorá je neprirodzenou jednotou imperializmu a 
republikanizmu. Ale ako už bolo uvedené, jedna sila vyhrá. Zjavne je 
teda kráľ krut’ho výzoru majstrom ríše. V skutočnosti to musí byť malý 
roh, z ktorého posledný roh rastie, čoraz väčší a väčší, musí to byť 
Britské impérium, o ktorom proroctvo naznačuje, že sa v poslednej 
časti dní zmení na veľké globálne impérium. 

Bude rozumieť záhadným výrokom 

Americká štandardná biblia uvádza, že vyššie uvedený pojem sa 
interpretuje ako „porozumenie temným vetám“. Čo by však 



mohli byť tieto temné vety alebo nejednoznačné výroky? Strážna Veža 
nikdy v žiadnej publikácii neposkytla uspokojivé vysvetlenie toho, ako 
môže divoký kráľ chápať „nejednoznačné výroky“. Napriek tomu, 
vzhľadom na skutočnosť, že hlavným politickým fenoménom v 
posledných desaťročiach bola jemná, ale neodolateľná snaha o 
globalizáciu, si vytrvalá propagandistická kampaň za týmto hnutím 
vyžaduje určitú pozornosť. Je nepopierateľné, že spoločnosť bola 
nasýtená zvláštnou rozmanitosťou politicky 
obviňovaných „nejednoznačných výrokov“, ktoré sú pre svetovú 
vládu iba eufemizmom. Pojmy ako nový svetový poriadok, jeden svet, 
voľný obchod, globálna správa vecí verejných, internacionalizmus, 
environmentalizmus a ekonomický liberalizmus sú bežné pojmy. Čo 
však vlastne znamenajú? Náš moderný lexikón má mnoho trochu 
nejasných pojmov týkajúcich sa globalizmu. Čo je to globalizácia? 

Globalizácia nie je nový jav. Začalo sa to v priebehu 19. storočia pod 
vedením Britskej ríše. Väčšina ľudí chápe globalizmus iba ako 
otváranie nových ekonomických trhov. Mnohí pozorovatelia však 
pochopili, že zámer nejednoznačnej politickej rovnováhy súvisí s 
kondíciou a propagáciou spoločnosti s cieľom definitívne zrušiť 
suverenitu jednotlivých národných štátov a splnomocniť OSN, aby 
slúžila ako svetová vláda. Ako už bolo uvedené v kapitole Kráľ severu, 
kruh istých skupín spojených s britskou korunou sa už niekoľko 
desaťročí usiluje o opätovné ustanovenie impéria vo forme svetovej 
vlády pod kontrolou OSN. Za týmto účelom sa už uzavrelo množstvo 
sprostredkovateľských zmlúv a medzinárodných organizácií. 
Napríklad Svetová obchodná organizácia vznikla v roku 1995 s 
cieľom prinútiť národy, aby udržali svoje trhy neregulované 
protekcionármi. Oponenti tvrdia, že WTO podkopáva národné 
zvrchovanosti! 

http://www.globalexchange.org/campaigns/wto/OpposeWTO.html


Európska únia sa  javí ako významný krok smerom k zaisteniu 
jednotlivých národov Európy, aby podstúpili významnú časť svojej 
suverenity celému medzinárodnému orgánu, najmä pokiaľ ide 
o národné meny.  Krajiny, ktoré prijali euro, sa musia riadiť prísnymi 
rozpočtovými obmedzeniami, ktoré sú zvyčajne v rozpore so záujmami 
národa, aby splnili požiadavky Európskej centrálnej banky. A teraz sú 
európske národy nútené prijať najnovšiu verziu Lisabonskej zmluvy, 
ktorú nacionalisti vnímajú ako otvorenú diktatúru. Vo všetkých 
prípadoch, keď sa medzinárodné orgány alebo záujmy nadnárodných 
spoločností postarajú o to, aby nahradili autoritu národných vlád, 
možno za scénu vnímať neviditeľnú ruku oligarchie finančníkov. 
Faktom je, že odkedy sa Spojené štáty odtrhli od Britského impéria, 
boli súkromné finančné záujmy odhodlané narušiť, kontrolovať a 
nakoniec zničiť republikánsku formu vlády. Je to tak, že kráľ krutého 
výzoru chápe tieto nepochopiteľné a nejednoznačné výroky, ktoré 
súvisia s novým svetovým poriadkom, v tom, že je tajným zdrojom 
propagandy, ktorej cieľom je úplne priviesť svet pod jeho cisárske 
jarmo. 

Samotný fakt, že mnohé nadnárodné organizácie získavajú moc nad 
národmi môže byť tiež prejavom moci malého rohu, 
rastúceho Viac a viac! Zaujímavé je, že nová medzinárodná 
verzia podáva Daniela 8:23 takto: „V druhej časti svojej vlády, 
keď sa povstalci stanú úplne bezbožnými, povstane kráľ 
krutého výzoru, majster intrigy.“„Majster intrigy” dobre 
popisuje majstrovsky spôsob, ako finančná oligarchia zameraná na 
Londýn presvedčila celé národy, aby prijali politiky, ktoré sú proti ich 
vlastným záujmom. Napríklad je dobre známe, že silné bankové 
záujmy z politických dôvodov požičiavajú peniaze obom stranám počas 
vojny a boli tiež neviditeľnými sprostredkovateľmi moci za 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/6266147/EU-draws-up-plans-to-establish-itself-as-world-power.html
http://www.brusselsjournal.com/node/2785
http://euro-med.dk/?cat=5


komunizmom, socializmom a demokratickým komunizmom… Intrígy 
naozaj fungujúce dnes celosvetovo! 

Získa veľkú moc ale nie vlastnou silou 

Napriek zaniknutej Ligy Národov a uznaniu, že EÚ je iba regionálnou 
vládou, je OSN jedinou organizáciou, ktorá sa dokáže stať svetovou 
vládou. Na rozdiel od národných vlád však OSN nemá ako mocenskú 
základňu žiadny národ ľudí ani národnú skupinu. OSN odvodzuje 
svoju moc a autoritu výlučne zo súhlasu všetkých svojich členských 
krajín. Hoci je to primárne vytvorenie anglo-amerického svetovej 
veľmoci, do tej miery, že sa každý národ vzdá časť svojej vlastnej 
suverenity a do tej miery, do akej každý národ prispieva finančnými 
prostriedkami, vojenským vybavením a personálom, v tomto rozsahu 
je OSN oprávnená. Napokon, moc za OSN je finančná oligarchia – 
rovnaké monopoly ako za britskou ríšou. Je však zrejmé, že OSN v 
súčasnosti nedisponuje právomocou ani oprávnením ničiť 
organizované náboženstvo – ako to predvídajú svedkovia Jehovovi. 
Božie Slovo nás napriek tomu uisťuje, že ôsmy kráľ v určitom okamihu 
dostane úplnú autoritu od všetkými kráľmi zeme (symbolizovaných 
„desiatimi“), a to aj tak, ako hovorí Písmo: “Desať rohov, ktoré si 
videl, predstavuje desať kráľov, ktorí ešte nedostali 
kráľovstvo, ale na jednu hodinu dostanú moc vládnuť ako 
králi s divým zvieraťom. Tí zmýšľajú rovnako, a preto 
dávajú svoju silu a právomoc divému zvieraťu.” . Zjavenie 
17:12, 13. 

Inými slovami, ôsmy kráľ sa stane mocným, „nie svojou vlastnou 
mocou“, ale vďaka moci všetkých pozemských kráľov, ktorí „dávajú 
svoju moc a autoritu divému zvieraťu. „Desať kráľov, ktorí ešte 



neurobili dostal kráľovstvo“ môže symbolizovať všetky národy, 
ktoré dajú plnohodnotnú mov divému zvieraťu. Biblia sa tak vykladá, 
čo naznačuje, že kráľ krutého výzoru a ôsmy kráľ sú totožné! Nemalo 
by sa však predpokladať, že by sa národy mohli vzdať svojej suverenity 
bez donucovania. Keď ôsmy kráľ nakoniec zničí organizované 
náboženstvo, proroctvo hovorí, že dokonca aj králi zeme, ktorí 
pôvodne dali svoju moc ôsmemu kráľovi: “Obchodníci, ktorí tieto 
veci predávali a zbohatli vďaka nemu, budú zo strachu 
pred jeho utrpením stáť obďaleč. Budú plakať 
a nariekať: Beda, beda, ty veľké mesto…” – Zjavenie 18:15, 
16. Vzhľadom na globálnu katastrofu a medzinárodnú krízu nie je 
ťažké predstaviť si, ako OSN nadobudne svetové armády a dokonca aj 
jadrové zbrane, aby sa nijaký jednotlivý národ neodvážil napadnúť jej 
moc. Týmto spôsobom sa musí kráľ krutého výzoru stať mocným. 

Novozvolený Barack Obama vyjadril svoje želanie posilniť 
spoluprácu medzi americkou superveľmocou a OSN. Prezident tiež 
oznámil svoj úmysel preškoliť jadrové zbrane. Možno za 
mimoriadnych okolností môžu Spojené štáty a Veľká Británia dokonca 
obhajovať odovzdanie svojich rozsiahlych arzenálov kontrole 
Spojených národov. Ako už bolo uvedené, existuje schéma, podľa 
ktorej má OSN vydávať určitú formu globálnej meny ako alternatívu 
k americkému doláru, ktorý naďalej slúži ako svetová rezervná 
mena. Medzinárodný menový fond, nadnárodná agentúra založená v 
rovnakom čase ako OSN, už začal vydávať vlastné dlhopisy vo forme 
zvláštnych práv čerpania. Pod hlavnou rukou Londýna začala Čína 
pokojne vyťažovať svoje portfólio štátnych pokladníc v hodnote takmer 
dvoch biliónov dolárov v prospech dlhu vydaného MMF. Berúc do 
úvahy, že Daniel 11:36 tiež hovorí, že kráľ severu “bude úspešný, 
kým sa neskončí verejné odsúdenie”, možno oprávnene vyvodiť 
záver, že konečný prejav kráľa severu a kráľa krutého výzorue sú tou 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/09/23/AR2009092300796.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/09/23/AR2009092300796.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8273689.stm
http://www.reuters.com/article/idUSTRE52H2CY20090318
http://english.people.com.cn/90001/90776/90883/6746736.html
http://english.people.com.cn/90001/90776/90883/6746736.html


istou entitou a poslednému kráľovi sa podarí potápať americký 
demokratický systém národného štátu. 

Zúrivý kráľ tiež zjavne vychádza zo symbolického severu. Daniel 8: 9 
hovorí: “…a veľmi zväčšoval smerom na juh, na východ a k 
Okrase.” Rozšírením svojej ríše na juh a smerom k východu slnka 
(východ) a „smerom k ozdobe“ (evidentne západ) Zdá sa, že proroctvo 
naznačuje, že kráľ krutého výzoru pochádza zo severu a rozširuje svoju 
vládu vo všetkých smeroch tak, aby obsiahol celú zemeguľu. Toto je v 
súlade s mnohými hebrejskými proroctvami, ktoré predpovedali o 
tyranovi, ktorý príde na svet zo symbolického severu. Izaiáš, 25. 
kapitola, sa odvoláva na: “Preto ťa bude oslavovať mocný 
ľud, mesto krutých národov sa ťa bude báť. Veď si sa stal 
pevnosťou pre poníženého, pevnosťou pre chudobného v 
jeho ťažkostiach, úkrytom pred lejakom, tieňom v 
horúčave. Keď je nápor hnevu tyranov ako lejak bičujúci 
múr.” 

  

Okrem toho v tejto súvislosti Izaiáš 25: 7 naznačuje, že Boh zasiahne a 
že: “Na tomto vrchu odstráni závoj, ktorý zahaľuje všetky 
národy, tkaninu, ktorá prikrýva celé 
ľudstvo.” „Tkanina, ktorá prikrýva celé ľudstvo“ a ktorá 
zahŕňa všetky národy, sa týka zavedenia tyranského režimu, ktorý 
uškrtí svet. To, že Jehova použije toto prostredie, aby rozprával o tom, 
že sa zbavil smrti a utrel si slzy z očí svojho ľudu, je znakom hrôzy, 
ktorú ešte treba rozpútať, keď kráľ krutého výzoru uspeje v spôsobení 
rozsiahleho ničenia! 

Zničí mocných i národ svätých 



Obdobie po druhej svetovej vojne bolo všeobecne obdobím relatívneho 
mieru a prosperity. Aspoň v západných krajinách deti, ktoré sa 
narodili v povojnovom období, tzv. Generácia „baby boomu“ (alebo 
veľký nárast novonarodených), nepoznali ťažkosti svojich rodičov a 
starých rodičov, ktorí prežili prvú svetovú vojnu, veľkú depresiu a 
druhú svetovú vojnu. Generácie po druhej svetovej vojne si zvykli na 
myšlienku, že sa nikdy nič nezmení. V deväťdesiatych rokoch 
minulého storočia, ktoré prispeli k populárnemu klamstvu, bolo 
obdobie mánia peňazí, ktoré nebolo vidieť od vysoko letiacich 
hučiacich 20. rokov, ktoré, samozrejme, skončili búrkou pri krachu 
na Wall Street z roku 1929. Stalo sa tak napriek všeobecnému 
očakávanianiu – kultivované najvýraznejšími „odborníkmi“ a 
špecialistami na svete – že všetko bude pokračovať rovnako ako v 
nedávnej dobe. Boh má však úplne iný názor pre tento zlý systém vecí. 
Jehovovi proroci predpovedali, že v určitom okamihu budú ľudia tak 
zúfalí, že hodia svoje bezcenné peniaze na ulicu. 

V skutočnosti sa takáto vec vôbec nie je zveličená, keď vezmeme do 
úvahy to, čo sa stalo vo Weimare v Nemecku v roku 1923. Kvôli zlým 
vojnovým odškodneniam, ktoré Nemecku vyniesla Versaillská zmluva, 
sa weimarská vláda pokúsila vytlačiť cestu z dlhov. V dôsledku 
obrovského nafúknutia peňažnej zásoby v niekoľkých krátkych 
mesiacoch bola národná mena zničená v dôsledku hyperinflácie, takže 
sa stala úplne bezcennou. Tí, ktorí boli bohatí a ktorých bohatstvo bolo 
držané na papieri, boli ríšské Reichsmarks zničené. Od takzvanej 
„úverovej krízy“, ktorá sa začala v roku 2008, Federálny rezervný 
systém a ministerstvo financií Spojených štátov požičiavali, sľubovali 
alebo kupovali bezcenný papier od bankrotujúcich bánk a hedžových 
fondov vo výške viac ako dvadsať biliónov dolárov – a narastajú! V 
posledných mesiacoch sa uvádza, že centrálna banka nakupuje bilióny 
aj v amerických štátnych pokladniciach, aby predišla kolapsu 

http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/minitext/ess_germanhyperinflation.html


amerického dlhu. Všetky tieto peniaze čerpajú zlovestne pripomínajú 
Weimar Nemecko. 

Aby sa zdôraznil protichodný vzťah medzi súkromnými finančnými 
záujmami a obyvateľmi národov, súd Federálnej rezervnej banky USA, 
ktorý, ako už bolo uvedené, je súkromnou bankou ovládanou inými 
bankami s anonymnými akcionármi, nariadil súdu zverejniť príjemcov 
približne dvoch biliónov dolárov na záchranu peňazí, ktoré Fed 
doteraz odmietol urobiť. Ríše sa vždy udržiavali samy pomocou 
rabovania a drancovania. Ríša finančníkov sa podarilo vydariť 
úžasným spôsobom tým, že podviedla politických vodcov, aby 
umožnili finančníkom kontrolovať ekonomiky národov. Trend 
deregulácie uspel v tom, že umožnil vykradnúť to, čo bolo kedysi 
najúspešnejším štátom na svete. Daňovníci sa dokonca dostali do 
biliónov platiacich biliónov, aby napravili zlé dlhy hazardných hier 
zlého hazardu. 

Teraz však monetaristický systém sám dosiahol bod implozie. K 
tomuto neskorému dátumu leží osud národov na rozhodnutiach, ktoré 
musia politici v Spojených štátoch urobiť v najbližších dňoch. Pred 
nimi je rozhodnutie, či povoliť, aby nezvratné a do značnej miery 
fiktívne finančné nároky Londýnskej/Wall Street ríše pokračovali v 
ťahaní národov do úplne absolútnej ruiny. Ďalšou voľbou pred 
predstaviteľmi je vypnúť systém finančníkov na ochranu národov. Dva 
nepriateľské systémy už nemôžu existovať súčasne v rovnakom svete. 
Aký bude výsledok? Proroctvo odhaľuje, že mocní z tohto sveta sa 
chystajú zničiť úžasným spôsobom, keď kráľ krutého výzoru odpáli 
bombu dlhu a potom zabaví svet. 

Úspech dosiahne podvodom a ľsťou 

http://www.larouchepub.com/other/2009/3637lar_bernanke_hyperinflate.html
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aatlky_cH.tY
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aatlky_cH.tY


Netreba dodávať, že celý satanský svet Diabla je vedený zhora dole na 
základe podvodu. Preto tí, ktorí sú najlepší na klamanie iných, často 
„uspejú“ v tomto svete. Zatiaľ čo mnohí ľudia pripúšťajú, že vládni 
predstavitelia, politici a podnikatelia často klamú verejnosť, len málo 
ľudí je duševne vystavených výzve, aby uznalo, že existuje niečo ako 
sprisahanie s cieľom zničiť národný štátny systém vecí a zotročiť svet v 
tyranii. Ale súdiac podľa majstrovského spôsobu, akým boli národy už 
pohltené sieťou dlhov, ktorú im preniesli finančníci, od ktorých sa 
doteraz nedokázali vymaniť, je nepopierateľné, že národy boli 
oklamané veľmi šikovnými manipulátormi. Keď sa pasca konečne 
objaví, bude to strašne zrejmé. 

Všadeprítomná lož je, že svet je preľudnený. Britský štatistik 
menom Thomas Malthus, ktorý bol podľa všetkého poverený 
britskou ríšou, túto koncepciu najprv rozšíril v 18. storočí, kým svetová 
populácia dokonca dosiahla jednu miliardu. Jeho meno sa odvtedy 
stalo synonymom pre zníženie počtu 
obyvateľov. Malthusianizmus bol preto do dnešného dňa 
základným kameňom cisárskej politiky. V skutočnosti je od roku 1974 
oficiálnou politikou angloamerického celosvetového zariadenia 
znižovať počet obyvateľov tretieho sveta akýmikoľvek prostriedkami, 
aby sa zabezpečilo, že bohatšie národy budú mať k dispozícii zdroje z 
tretieho sveta. Táto politika bola kodifikovaná v nedávno odtajnenom 
dokumente s názvom NSSM 2000. Niet divu, že OSN je na 
čele znižovania počtu obyvateľov. Na rozdiel od všeobecného názoru 
však svet nie je príliš obývaný. Je iba nedostatočne rozvinutý. A opäť, 
Ríša je rozhodnutá, že nerozvinuté národy tak zostanú! Na tento účel 
je environmentalizmus účinným nástrojom pre tých, ktorí sú schopní 
realizovať schému vyľudňovania Britskej ríše. 

http://www.theinterim.com/july98/20nssm.html
http://www.apfn.org/apfn/control2.htm
http://www.apfn.org/apfn/control2.htm


Z doterajšieho „pokroku“ je zrejmé, že sila, ktorá sa skrýva za kráľom 
krutého výzoru, ktorý čoskoro príde na scénu, ukáže veľký pohľad na 
ľudskú povahu, ako aj na politickú a finančnú záležitosť. Cisársky 
zameraný kráľ dôkladne oklamal národy, pokiaľ ide o povahu jeho 
zámerov. Za zdanlivo benevolentnou fasádou mierotvorcu a ochranou 
ľudských práv, ktorá sa snaží zachrániť planétu pred vojnou, chudobou 
a zrúcaninou, stojí OSN za to, aby sa stala nástrojom na útoky národov 
a implementáciu oligarchie zameranej na zníženie počtu obyvateľov 
Zeme. až o 80%! Pretože podľa Habakkuka je posledným kráľom 
agentúra, ktorú Jehova určil na potrestanie národov, zrejme posledná 
ríša zrejme úplne implementuje politiku globálnej genocídy v určitom 
bode počas nočnej mory na svete v poslednú hodinu. Je to vhodný 
koniec pre svet, ktorý rozhodne odmieta láskavú ruku svojho 
vlastného Spasiteľa. 

Prísny kráľ nielen uspeje v oklamaní a zničení mocných sveta, ale bude 
mať úspech aj pri dobývaní svätých. Daniel 8: 11-12 
predpovedá: “Trúfol si dokonca aj na Knieža vojska, ktorému 
bola odstránená stála obeť, a bola zvrhnutá svätyňa, ktorú 
ustanovil. A vojsko i stála obeť boli vydané do rúk toho 
rohu. Bolo to pre jeho priestupok. Zmietol pravdu na zem a 
všetko, čo robil, sa mu darilo.” Je dôležité si uvedomiť, že Kristus 
má na zemi zavedené miesto, ktoré slúži ako chrám na bohoslužby 
jeho Otca. Ale čo je  tá “zvrhnutá svätyňa, ktorú ustanovil”, 
ktorá bude zvrhnutá v čase konca? Nehovoril tiež Ježiš, že sväté miesto 
bude spustošené odpornou ohavnosťou? Podľa spisov apoštolov je 
svätyňa alebo chrám Boží zložený z tela pomazaných kresťanov. Je to 
jednoducho Kristovo zhromaždenie. Ako môže tvrdý kráľ nájsť úspech 
v hádzaní pravdy na zem? To ešte treba vidieť. Ale impérium už 
položilo základy masívnej klamnej operácii. 



Takmer pred dvesto rokmi si Londýn vytvoril sionizmus ako 
geopolitickú a náboženskú schému. Odvtedy propagujú sionisti názor, 
že vytvorenie izraelského štátu je predpokladom Kristovho návratu. 
Milióny evanjelikov skutočne veria, že Izrael musí byť chránený za 
každú cenu. Je celkom pravdepodobné, že na konci časov na Blízkom 
východe vypukne jadrová vojna – ďalšie podvádzanie oklamaných 
omší vo viere, že Kristus nejako bojuje za Izrael. Ale autentický „Izrael 
Boží“ a sväté miesto sú spojené s ľudom, ktorý nesie meno 
Jehova. Keďže posledný kráľ prichádza na scénu v rovnakom čase, keď 
Ježiš Kristus príde do svojho kráľovstva, aby začal svoju parousiu, 
posledný kráľ bude mať nevšedné rozlíšenie ako jediná pozemská 
vláda, ktorá bude vládnuť v priamej opozícii voči Božiemu kráľovstvu. 
To z Božieho pohľadu urobí z neho ohavnú vec! 

Pretože svätí sú pozemskými predstaviteľmi neviditeľného nebeského 
kráľovstva, Satan nevyhnutne bude manévrovať so svojím pozemským 
kráľovstvom, aby potlačil aj hlas Kristových predstaviteľov. Preto bude 
ohavná vec stáť na svätom mieste, keď sa posledná ríša pohne, aby 
potlačila Jehovových svedkov a zničila spoločnosť Strážnej Veže. Kráľ 
tvrdej tváre alebo krutého výzoru sa potom ocitne uprostred bojiska v 
Armageddone, kde sa ukáže, že sa nezhoduje s Ježišom Kristom a jeho 
légiami anjelov. To je, keď opona stúpa na finále. Daniel 8: 25b píše 
poslednú vetu do poslednej kapitoly dejín ríše človeka. Znie: “Postaví 
sa dokonca proti Kniežaťu kniežat, ale bude zlomený bez 
ľudského zásahu.” 



25 – Zjavenie  



“Zjavenie od Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal 
svojim otrokom veci, ktoré sa musia čoskoro konať.” -
Revelation 1: 1. 

Úvodné slová Zjavenia označujú udalosti, ktoré sa odohrávajú počas 
„Pánovho dňa“. Preto Ján tvrdí: “Pod vplyvom ducha som sa 
dostal do Pánovho dňa” – Zjavenie 1:10. Ako je uvedené v 
kapitole 5, Pánov deň je budúcim prejavom alebo Ježišovo zjavenie, 
ako to napísal Pavol, keď napísal: „Zatiaľ čo dychtivo čakáte na 
zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. On vás tiež donúti pevne do konca, 
aby ste neboli otvorení žiadnemu obvineniu v deň nášho Pána Ježiša 
Krista. Boh je verný, prostredníctvom ktorého ste boli povolaní zdieľať 
so svojím Synom Ježišom Kristom, našim Pánom. “ (1 Korintským 1: 
7-9) . 

Dramatické odhalenie každej zo siedmich pečatí posvätného zvitku 
Zjavenia vyvoláva nevratné udalosti spojené s Kristom, ktorý dostal 
korunu kráľovstva. Otvorením prvých štyroch pečatí sa uvoľnia 
takzvaní štyria jazdci Apokalypsy, ktorí uvrhnú svet do vojny, moru a 
hladu. Ako sa uvádza v tejto publikácii, jedná sa o budúce udalosti. 
Toto je zvlášť zrejmé v súvislosti s otvorením šiestej pečate, ktorá 
zobrazuje vyradené symbolické nebeské svietniky, ktoré symbolizoval 
Ježiš aj pri popisovaní udalostí otrasenia zeme spojených s tým, čo 
Pán nazval veľkým súžením, na rozdiel od akejkoľvek katastrofy, ktorá 
sa kedy vyskytla. alebo niekedy dôjde. Pretože veľké trápenie ešte 
nezačalo, ale čo otvorenie poslednej pečate – siedmej pečate? Čo by 
mohli tieto apokalyptické symboly znamenať? 



Otvorenie posledného uzáveru sa uskutoční po dokončení zapečatenia 
zostávajúcich 144 000. Zjavenie 8: 1-4 znie: “Keď rozlomil siedmu 
pečať, v nebi nastalo ticho asi na pol hodiny. Potom som 
uvidel sedem anjelov, ktorí stáli pred Bohom a dostali 
sedem trúbok. A prišiel iný anjel so zlatou kadidelnicou a 
postavil sa k oltáru. Dostal veľké množstvo kadidla, aby ho 
obetoval s modlitbami všetkých svätých na zlatom oltári 
pred trónom. A dym z kadidla spolu s modlitbami svätých 
vystupoval z anjelovej ruky pred Boha. ” Zdá sa byť vhodné, že 
po dosiahnutí konečného zapečatenia bude zjavné, že veľké súženie 
bude skrátené, skrátené Bohom pre vyvolených, ako Ježiš 
predpovedal, a v Zjavení symbolizované štyrmi anjelmi, ktorí držia 
späť vetry deštrukcie aj po tom, čo metaforické nebesia zhasli a 
inštitucionálne hory sveta sa zrútili, vďačné modlitby vtedy 
zapečatených svätých by mali vystupovať ako kadené kadidlo pred 
Bohom. 

Strážna veža učí, že siedma pečať bola odpečatená v roku 1919 – alebo 
niekde v tamtom období. Kniha Veľké Vyvrcholenie o Zjavení 
komentuje citát zo Strážnej Veže publikovaná v roku 1919, ktorý 
komentár znie: „Veríme, že teraz je pravdivé tvrdenie, že 
úroda triedy kráľovstva je dokonalým faktom, že všetci 
takí členovia sú riadne zapečatení a dvere sú už zatvorené. 
Počas tohoto ťažkého obdobia vrúcne modlitby triedy Jána 
stúpali, akoby v dyme veľkého množstva kadidla. A ich 
modlitby boli počuté! “ Ale keďže zapečatenie sa má uskutočniť 
krátky čas pred otvorením siedmej pečate, ale až potom, čo symbolické 
hviezdy padnú z neba a slnko a mesiac prestanú svietiť a krach každej 
symbolickej hory- inštitúcie, ktoré spadnú na zem, zjavne nie je 
pravda, že zapečatenie bolo dokončené v roku 1919. Ani dvere neboli 
zatvorené! 



Neškoďte zemi ani moru ani stromom 

Po otvorení šiestej pečate videnie zobrazuje štyroch anjelov stojacich 
na štyroch rohoch Zeme, zadržujúcich štyri vetry deštrukcie. A 
anjelom sa prikazuje: „Neškoďte zemi ani moru, ani stromom, 
kým neoznačíme otrokov nášho Boha pečaťou na ich 
čelách.“ – Zjavenie 7:3. Potom, keď sa po zapečatení otvorí siedma 
a konečná pečať je rozbitá, fúkanie prvej trúbky iniciuje zničenie 
podstatnej časti zeme, mora a stromov. Potom čítame: “Keď 
zatrúbil prvý anjel, na zem bolo zvrhnuté krupobitie a 
oheň, zmiešané s krvou. Zhorela tretina zeme, tretina 
stromov a všetka zelená tráva.” – Zjavenie 8:7. Pred odhalením 
poslednej pečate bolo anjelom prikázané, aby nepoškodzovali Zem, 
more alebo stromy, až kým sa neotvorí pečať. Ale súdy obsiahnuté v 
siedmej pečati sa majú vykonať proti zemi, moru a stromom. Čo tieto 
symboly predstavujú? Významné vodítko možno nájsť v poslednom 
verši ôsmej kapitoly Zjavenia, ktorá znie:Potom som uvidel orla, ako 
letí prostriedkom neba, a počul som ho volať silným hlasom: „Beda, 
beda, beda obyvateľom zeme pre zostávajúce zatrúbenia 
troch anjelov, ktorí ešte majú trúbiť!“” – Zjavenie 8:13. 

Vzhľadom na skutočnosť, že “zostávajúce zatrúbenia troch 
anjelov, ktorí ešte majú trúbiť!” – konkrétne piata, šiesta a 
siedma trúba – majú za následok „beda, beda, beda tým, ktorí 
bývajú na zemi“ – tri strasti spojené s poslednými troma 
zatrúbeniami na trúbkach – vyvstáva otázka: prečo nemajú prvé štyri 
trúby podobne za následok beda národov zeme? Odpoveď znie: Prvé 
štyri rozsudky, ktoré vyhlasujú anjelskí trumbkári, nie sú namierené 

proti „ľuďom žijúcim na zemi“ – to znamená, tým, ktorí nie sú 
uznaní za spájajúcich sa s Božou pozemskou organizáciou. Prvé štyri 



trúbky ohlasujú Božie súdy pre jeho pozemskú Organizáciu. To je v 
súlade s axiómom, podľa ktorého sa súd začína domom Božím! Toto je 
tiež zrejmé z toho dôvodu, že tak dokonalé zapečatenie Božieho 
Izraela, ako aj zhromaždenie veľkého davu, ktorý je predurčený 
„vyjsť z veľkého súženia“, sa prezentuje v kontexte, ktorý sa koná 
bezprostredne pred otvorením siedmej pečate. V tom okamihu, pred 
otvorením siedmej pečate, sú dvere na spasenie oficiálne zatvorené. 
Každý, kto sa chystá zdediť spasenie, je potom buď zapečateným 
duchovným Izraelitom alebo je súčasťou veľkého davu. V tom 
momente už nebude potrebné, aby pozemská organizácia viedla a 
vychovávala a povzbudzovala Boží ľud. Keď sa židovský systém vecí 
stal zastaraným potom, čo splnil svoj zamýšľaný účel výroby Mesiáša, 
stane sa Strážna Veža bezpredmetnou! 

Aby bolo možné lepšie oceniť, prečo by Boh zničil to, čo dovtedy slúžilo 
ako jeho pozemský nástroj, zvážme si dôkladne, čo hovorí hebrejské 
proroctvo Zachariáša. Zachariáš 13: 7 znie: “Prebuď sa, meč, proti 
môjmu pastierovi, proti môjmu priateľovi,“ hovorí Jehova 
vojsk. „Udri pastiera a nech sa ovce rozpŕchnu. A zdvihnem 
ruku proti bezvýznamným.” Aké je spojenie s fúkaním prvej 
trúbky? Tento aspekt Zachariáša sa spočiatku naplnil, keď pastiera, 
Ježiša, zasiahol meč katov a apoštolovia boli na chvíľu roztrúsení. 
Proroctvo sa napriek tomu vzťahuje na Božie súdy počas Pánovho dňa. 
Malo by to byť jasne zrejmé z kontextu nasledujúcej 14. kapitoly 
Zachariáša, v ktorej sa Armageddon opisuje bezprostredne po 
rozptynutí stáda. Do akej miery je stádo rozptýlené? Jehova odpovedal 
na Zachariáša 13: 8-9 a povedal: “V celej krajine,“ vyhlasuje 
Jehova, „budú dve tretiny ľudí vyhladené a zomrú a jedna 
tretina v nej zostane. A tú tretinu prevediem ohňom. 
Prečistím ich, ako sa prečisťuje striebro, a preskúšam ich, 
ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno a ja im 



odpoviem. Poviem: ‚To je môj ľud,‘ a oni povedia: ‚Jehova je 
náš Boh.‘“ 

Aby sme znovu zdôraznili veľmi dôležitý bod: proroctvo Zachariáša 
bolo napísané po tom, ako sa Židia vrátili z vyhnanstva v Babylone. Je 
teda zrejmé, že zničenie Jeruzalema sa vzťahuje na Kristovo 
zhromaždenie, ktoré sa tiež nazýva Zion. „Dve časti“, ktoré majú byť 
„odrezané a zomreté“, sa týkajú Božej organizácie – jeho krajiny. Nie 
náhodou môže byť výraz „vo všetkých krajinách“ preložený aj ako 
„zem“. Zdá sa teda, že „tretina zeme“, ktorá „bola vyhorená“ po 
zatrúbení prvej trúbky zodpovedá tretej časti Božej pozemskej 
organizácie, ktorá má byť spálená – ako pri ohni. Čo môžu 
predstavovať „stromy“, z ktorých tretina je „spálená“? Zechariah 11: 1 
opäť poskytuje chladnú odpoveď a hovorí: „Otvor brány, Libanon, 
nech oheň pohltí tvoje cédre. Nariekaj, borievka, lebo céder 
padol, majestátne stromy boli zničené! Nariekajte, 
bášanské duby, lebo hustý les padol! Počúvajte! To 
nariekajú pastieri, lebo ich vznešenosť bola zničená. 
Počúvajte! To revú mladé levy, lebo húštiny pri Jordáne 
boli spustošené.” 

Symbolické „stromy“ predstavujú statných mužov v kresťanskom 
zbore. Preto prorok zobrazuje „vytie pastierov“ – majestátne – v 
spojení so symbolickým zborom lesa, ktorý klesá. Zachariáš však 
predpovedá, že dve tretiny Božieho národa budú zničené, nie iba jedna 
tretina – rovnako ako Zjavenie. Citácia pokračuje: “Keď zatrúbil druhý 
anjel, niečo ako veľký vrch horiaci ohňom bolo vrhnuté do mora. 
Tretina mora sa zmenila na krv, tretina živých tvorov v mori zahynula 
a tretina lodí bola zničená.” – Zjavenie 8:8, 9. „Veľká hora horiaca 
ohňom“, ktorá je „vrhnutá do mora“, pravdepodobne symbolizuje to, 
čo súvisí s veľkým ako  



hora kráľovstvom Božím, keď sa podrobuje Božiemu horiacemu 
hnevu. Jeremiáš napísal žalospev, aby oznámil Jehovovi prichádzajúce 
súdy na vrch Sion a povedal: “Jehova naplno prejavil svoje 
rozhorčenie, vylial svoj planúci hnev. Zapálil na Sione oheň, ktorý 
pohlcuje jeho základy.” –  Plač Jeremiáša 4:11. 

Vízia Ezechiela tiež symbolizuje podobné ohnivé zničenie Božieho 
chrámu a mesta. Potom, čo opísal označenie tých, ktorí vzdychali a 
zastonali nad všetkými vykonanými odpornými vecami, hovorí 
Ezechiel 10: 
2: “Vtedy Boh povedal mužovi oblečenému do plátenného 
odevu: „Vojdi medzi kolesá, pod cherubínov, naber si 
spomedzi cherubínov do hrstí rozžeravené uhlíky a rozsyp 
ich po meste.“ A videl som, ako tam vošiel.” Výpoveď proti 
Izraelu v druhej kapitole Izaiáša je veľmi podobná rozsudkom 
spojeným so zatrúbením prvých dvoch trúb. Napríklad proroctvo 
žiada, aby sa pred Jehovovou „nádhernou nadradenosťou“ 
postavili všetky horské inštitúcie a masívne trojité osobnosti, ako aj 
„všetky žiaduce lode“. Izaiáš 2: 10-16 znie: 

“Vojdite do skál, ukryte sa v prachu pred Jehovovým 
desivým hnevom a pred jeho slávnym majestátom. Pyšné 
oči človeka budú ponížené a povýšenosť ľudí bude 
pokorená. Len Jehova bude v ten deň vyvýšený. Veď je to 
deň Jehovu vojsk. Príde na každého, kto je pyšný a 
namyslený, na každého človeka, významného i obyčajného, 
na všetky hrdé a vysoké libanonské cédre, na všetky 
bášanské duby, na všetky majestátne vrchy, na všetky 
vysoké kopce, na každú vysokú vežu, na všetky pevné 
hradby, na všetky taršíšske lode a na všetky vzácne 
plavidlá.” 



Tak, ako to bolo v prípade Božích jednaní s odpadlíckom Izraelom a 
Júdom, Jehova jednoducho neodstránil bezbožných ľudí z jeho svätej 
hory. Zničil celé kráľovstvo a zbúral svoj vlastný chrám ako prejav 
svojej rozhorčenia a zlosti – ako hovorí Izaiáš, zvrhol „každú vysokú 
vežu“. Keď teda príde súd Boží, bude to, čo Boh odsúdi, úplne 
zvrhnuté. Výslovnosť pokračuje: “Keď zatrúbil tretí anjel, spadla z 
neba veľká hviezda horiaca ako fakľa a padla na tretinu riek a na 
pramene vôd. Tá hviezda sa volá Palina. Tretina vôd sa zmenila na 
palinu, a keďže tie vody zhorkli, mnoho ľudí zomrelo.” – Zjavenie 
8:10, 11. 

„Veľká hviezda horiaca ako lampa“, ktorá padá z neba, znečisťuje rieky 
a fontány vôd a premieňa ich na palinu – čo spôsobuje, že veľa ľudí 
zahynie – podobne by sa zdalo, že zobrazuje lampu zhromaždenia – 
alebo to, čo vyzeralo ako lampa – ako osvetlené mesto na kopci. 
Napríklad Ježiš povedal kongregácii v Efeze: “Preto si pripomeň 
to, čo si stratil, rob pokánie a konaj skutky, aké si konal na 
začiatku. Ak nebudeš robiť pokánie, prídem k tebe a 
odstránim tvoj svietnik z jeho miesta.” – Zjavenie 2:5. 
Dôsledkom je, že ak by sa kresťania nekájali, ich svetlo by sa 
odstránilo. Na všetkých, ktorí sú závislí od svetla, ktoré bolo uhasené, 
by to skutočne malo strašné následky. Všade Ježiš nabádal svojich 
učeníkov, aby chodili, zatiaľ čo mali pred nimi svetlo – pretože sa 
blížila noc! 

Jehova hovoril o tom, že nakŕmil odpadlíckych Izraelitov otrávenou 
vodou a palinou a povedal v Jeremiášovi 9: 15-16: “Preto toto 
hovorí Jehova vojsk, Boh Izraela: ‚Nakŕmim tento ľud 
palinou a napojím ho otrávenou vodou. Rozoženiem ich 
medzi národy, ktoré nepoznali oni ani ich otcovia, a pošlem 
za nimi meč, kým ich nezničím.‘” Zdá sa teda, že trúbenie tretej 



trúby, ktorý spôsobuje zhasnutie kongregačnej lampy a vody ako 
paliny, súvisí s duchovnou smrťou kresťanov, ktorí aj naďalej 
zaplavujú „osviežujúce vody pravdy“ Strážnej Veže po týchto vodách, 
zdroje ktorých boli Bohom prekliaté ako znečistené pramene chýb a 
klamstiev! Výslovnosť pokračuje: “Keď zatrúbil štvrtý anjel, bola 
zasiahnutá tretina slnka, tretina mesiaca a tretina hviezd, 
aby sa tretina z nich zatmela a aby tretina dňa a noci 
nemala svetlo.” – Zjavenie 8:12. 

Keďže otvorenie šiestej pečate malo rovnako za následok, že mesiac a 
slnko boli vymyté a hviezdy padajúce z neba, aký je zmysel jednej 
tretiny každého nebeského svietidla, aby sa zničené? Zatiaľ čo Strážna 
Veža trvá na tom, že zatrúbenie štvrtého anjela sa týka odsúdenia 
Kresťanstva, keďže zhruba jedna tretina sveta tvrdí, že je kresťan, mala 
by sa položiť otázka: Nebolo Kresťanstvo vždy v duchovnej temnote? 
Čo sa zmenilo od roku 1925, keď sa verí, že štvrtý anjel zatrúbil na 
trúbke? Rozumnejšie a v súlade s ostatnými anjelskými trúbami musí 
strata tretiny osvetlenia nebeských telies súvisieť s duchovnou 
temnotou, ktorá počas jeho vypovedania ešte zakryje Božiu 
organizáciu. 

Vzhľadom na učenie Strážnej Veže, že Kristus už prišiel, a prevládajúci 
postoj, že všetci sú v „duchovnom raji“, je nepochybné, že Strážna 
Veža bude mať okamžite zmysluplné odpovede pre Jehovových 
svedkov, keď sa veci strašne pokazia. Bude to, akoby svetlo 
Organizácia náhle zhasla! Izaiáš 59: 9-10 to opisuje takto: “Preto sa 
od nás právo vzdialilo a spravodlivosť nás nedostihuje. 
Očakávame svetlo, ale je tma, očakávame jas, ale kráčame 
v temnote. Hmatáme po stene ako slepí, tápeme ako ľudia, 
ktorí nevidia. Napoludnie sa potkýname ako za súmraku, 
medzi silákmi sme ako mŕtvi.” 



Zdá sa, že smrteľná temnota uloží trest smrti aj duchovne „tvrdým“ 
– popisuje sa v 59. kapitole Izaiáša. Kristus sa však potom stane 
svetlom pre tých, ktorí v neho veria, rozptýli tak temnotu, do ktorej 
bude uvrhnutý jeho ľud, čo predpovedá Izaiáš 29: 18-20, kde čítame: 
“V ten deň budú hluchí počuť slová knihy a oči slepých, 
oslobodené od temnoty a tmy, uvidia. Mierni sa budú veľmi 
radovať z Jehovu a chudobní sa budú tešiť zo Svätého 
Izraela. Tyranov viac nebude, chvastúni zahynú, zničení 
budú všetci, ktorí čakajú iba na to, aby škodili,” Budúca noc 
zdiskredituje Strážnu Vežu ako zdroj svetla a vyhláskuje koniec tak 
jemnej tyranie, ktorej sú kresťania vystavení. Na rozdiel od 
pochmúrnosti budú pomazaní v určitom bode žiariť rovnako jasne ako 
slnko v kráľovstve ich Otca. 

Keď zatrúbil piaty anjel 

Proroctvo Zjavenia pokračuje v deviatej kapitole: “Keď zatrúbil 
piaty anjel, uvidel som hviezdu, ktorá spadla z neba na 
zem, a tej hviezde bol daný kľúč od priepasti. Keď ju 
otvorila, vyvalil sa 

z nej dym ako z obrovskej pece a tým dymom sa zatmelo 
slnko i vzduch. Z dymu sa vyrojili na zem kobylky a dostali 
moc, akú majú zemské škorpióny. Bolo im povedané, aby 
neškodili tráve na zemi ani žiadnej zeleni, ani žiadnemu 
stromu, iba ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať.” 
Zjavnie 9:1-4. Aké beda sa počíta s prepustením kobyliek na bodnutie? 

Interpretácia Strážnej Veže o totožnosti kobyliek sa zdá byť správna. 
Skutočnosť, že kobylky sú znázornené ako nositelia toho, čo sa javí ako 
koruny zlata a majú ženské vlasy, dobre symbolizuje, že sú kráľmi 



Božieho kráľovstva a pozemskou nevestou Kristovou. Nech je to 
akokoľvek, existuje niekoľko dôvodov, prečo je neprimerané 
predpokladať, že vízia už bola splnená. Po prvé: kobylkám sa 
prikazuje, aby bodali „iba tých mužov, ktorí nemajú pečať 
Božiu.“ Logicky tento rozsudok prichádza až po uzavretí zapečatení! 
Po druhé, zlaté koruny by neboli vhodným symbolom, ak by nositelia 
týchto korún v skutočnosti nevládli ako králi. Vzhľadom na to, že 
Pavol sa sarkasticky opýtal Korinťanov, či už začali vládnuť ako králi 
bez apoštolov, je otázne, že Zjavenie by použilo tieto symbolizmy, iba 
ak by pomazaní skutočne vládli ako králi, keď ich prepustí anjel 
priepasti. 

Trochu nepochopený aspekt posvätného Božieho tajomstva sa týka 
konečného zapečatenia. Konkrétne, keď Boh udelí úplnú mieru svojej 
nezaslúženej láskavosti schváleným synom kráľovstva, čo vedie  
k „odhaleniu synov Božích“, potom sa stanú kráľmi Božieho 
kráľovstva v plnom zmysle slova, hoci v ľudským životom stále 
existujú. Až potom, čo sa stanú kráľmi, zostanú na zemi, oni sú 
zmocnení Božím duchom vydávať Božie bodavé vypovedanie na „päť 
mesiacov“. Druhý beda uvrhne štyroch anjelov, ktorí sú pripravení 
zabiť tretinu mužov: “Prvé beda pominulo. Po ňom 
prichádzajú ešte dve. Keď 

zatrúbil šiesty anjel, počul som z rohov zlatého oltára, 
ktorý je pred Bohom, nejaký hlas, ako hovorí šiestemu 
anjelovi s trúbkou: „Rozviaž tých štyroch anjelov, ktorí sú 
zviazaní pri veľkej rieke Eufrat.“ A tí štyria anjeli, ktorí 
boli pripravení na tú hodinu, deň, mesiac a rok, boli 
rozviazaní, aby zabili tretinu ľudí.” – Zjavenie 9:12-15. 



Logicky, nasledujúcim bodavým odsúdením kráľov ako kobylky, 
prichádza skutočný súd od Boha. Keď videl, že starodávny Babylon 
sedel na brehoch rieky Eufrat, odkiaľ sú štyria popravní anjeli 
symbolicky rozpútaní, zdá sa, že druhé beda je skutočným zničením 
Babylonu Veľkého. Rovnako ako 17. kapitola naznačuje, že Boh vkladá 
do sŕdc kráľov zeme, aby zničil smilnicu, podobne ako štyria anjeli z 
Eufratu manévrujú armádami zeme (symbolizované hrôzostrašnou 
jazdou), aby zabili tretinu z ich mužov. Skutočne však nič 
nenasvedčuje tomu, že zabitie je symbolické. Naopak, skutočnosť, že 
tretinu mužov zabili morové rany a že v Písme sa ďalej hovorí: 
“Ostatní ľudia, ktorých tieto rany neusmrtili, nerobili 
pokánie z toho, čo vytvorili svojimi rukami. Neprestali 
uctievať démonov a modly zo zlata, striebra, medi, kameňa 
a dreva...” – – naznačuje, že rozsudok je proti tým, ktorí sa 
dopúšťajú falošného uctievania. Pred morom však zaznie anjelské 
povolanie: „Vyjdite z neho, ľud môj, aby ste aj vy neniesli 
vinu za 

jeho hriechy...”. (Zjavenie 18:4) Rozumne tí, ktorých zabili rany, 
neposlúchli Boha a „nevystúpili z nej“. 

A to podporuje argument, že druhé beda zobrazuje deštrukciu 
Babylona Veľkého, a je skutočnosťou, že počas druhej beda 10. 
kapitola Zjavenia odhaľuje Krista Ježiša, ktorý pevne ustanovil svoju 
autoritu nad zemou – akoby stál na zemi a na mori, revúci ako lev, 
vyhlasujúci svoju nadvládu nad planétou. Podobne aj 19. kapitola 
Zjavenia ukazuje, že zničenie Babylonu Veľkého sa časovo zhoduje s 
tým, že Jehova sa stal kráľom – skrze Krista. Preto v Zjavení 19: 6 
čítame: „Chváľte Jah, lebo Jehova, náš Boh, Všemohúci, 
vládne ako kráľ!” Strážna Veža, ako u väčšiny proroctiev, 
samozrejme učí, že vízia v 10. kapitoly Zjavenia bola splnená v roku 



1914. Ako to však môže byť? Po zatrúbení šiestej trúby, bezprostredne 
pred siedmou trúbkou, sa oznámi, že je ukončené posvätné tajomstvo 
Božie a že už nebudú prichádzať ďalšie Božie rozsudky. Zjavenie 10: 
5-7 znie: “Anjel, ktorého som videl stáť na mori a na zemi, 
zdvihol k nebu pravú ruku a prisahal pri tom, ktorý žije po 
celú večnosť a ktorý stvoril nebo a to, čo je v ňom, zem a to, 
čo je na nej, a more a to, čo je v ňom: „Čakanie sa skončilo. 
Ale v dňoch, keď sa bude chystať zatrúbiť siedmy anjel, sa 
naplní sväté tajomstvo, ktoré Boh oznámil ako dobrú 
správu svojim otrokom prorokom.“ 

Akou metódou zdôvodnenia môže Strážna Veža vyhlásiť, že posvätné 
tajomstvo Božie bolo dokončené v roku 1914? Neexistuje uspokojivé 
biblické vysvetlenie takýchto nepodložených tvrdení. Aj podľa 
vlastného pozorovania roku 1919 Strážnou Vežou bol začiatok kázania 
dobrej správy, nie koniec. Ako môže byť takýto názor zladený so 
skutočnosťou, že anjel vyhlási, že „už nebude viac meškania“? Je 
to už vyše 90 rokov, odkedy sa Ježiš údajne stal kráľom, a krajina stále 
máva Satanovou kontrolou. Ako Strážna Veža zladí oneskorenie 
takmer storočia a viac? Rozumne sa posvätné tajomstvo Božie 
nekončí, kým nebude zapečatených všetkých 144 000 členov ženského 
semena a nezíska sa veľký dav. Takýto vývoj, ktorý vyvrcholil pádom 
mystického Babylona Veľkého, by skutočne potvrdil celé proroctvo a 
označil koniec posvätného tajomstva Božieho. Nároky sa potom bez 
ďalšieho oneskorenia dostanú na situačné bojisko v Armageddone. 

Čo však naznačuje malý zvitok a anjelský príkaz: „Musíš znova 
prorokovať o ľuďoch, národoch, jazykoch a mnohých 
kráľoch.“ – Zjavenie 10:11. „Malý zvitok“ predstavuje konečné 
odsúdenie Satanovho zlého systému, ktorý bude vydaný bezprostredne 
pred vypuknutím Armageddonu. V skutočnosti by sa zdalo, že konečné 



hlásanie- prorokovanie odsúdenia sveta je príčinou konfliktu! Pretože 
celý predpoklad Zjavenia sa sústreďuje na dramatické odpečatenie 
zvitku, ktorý 

obsahuje posvätné tajomstvá Božie a malý zvitok je odovzdaný Jánovi 
po odstránení siedmej pečate, je zrejmé, že samotný malý zvitok 
predstavuje celé zjavenie od Boha nakoniec odhalené Kristovým 
otrokom na zemi! Ako už bolo spomenuté, 19. kapitola Zjavenia 
naznačuje, že Jehovovi hneď po zničení neviestky ôsmym kráľom bola 
ponúknutý veľký krik chvály, a v tomto bode sa hovorí, že Jehova sa 
stal kráľom. Nepochybne aj tí, ktorí sú nadšení a chvália Jehovu, sa 
budú široko zúčastňovať na ohlasovaní kráľovstva Jehovovho. Avšak aj 
po odstránení Babylonu Veľkého a po tom, čo sa Jehova stal kráľom, 
bude stále existovať súperiace kráľovstvo voľne žijúcich ‘zvierat’. 

Vízia Habakkuka, vízia ešte pre ‘stanovený čas’, vrhá svetlo na vývoj 
potom, čo „Chaldejec“ splní svoje poslanie zničiť mnoho národov; čo 
ukazuje, že zostávajúci ľudia vydajú sériu odsúdených „strastí“. 
Napríklad Habakkuk 2: 6-8 hovorí: “Či títo všetci nebudú o ňom 
hovoriť porekadlá, narážky a hádanky? Povedia: ‚Beda 
tomu, kto hromadí, čo mu nepatrí, a kto zväčšuje svoj dlh! 
Dokedy ešte? Či náhle nepovstanú tvoji 

veritelia? Prebudia sa, drsne tebou zatrasú a staneš sa ich 
korisťou. Pretože si vyplienil mnohé národy, všetci, ktorí z 
nich zostali, vyplienia teba, lebo si prelieval ľudskú krv a 
páchal násilie proti zemi, mestám a tým, ktorí v nich 
bývajú.” „Zostávajúci z ľudí“, ktorí orabujú „Chaldejca“, 
môžu byť iba králi Božieho kráľovstva a prežívajúci veľký 
dav, ktorý zdedí Zem po ôsmom králi, ktorý je zabitý Božím 
kráľovstvom. Ich vystúpenie proti 



nemu „príslovečné prehlásenia“ a „narážky“ za jeho krvavú 
vinu a modloslužbu naznačuje, že prorokovanie obsiahnuté v 
„malom zvitku“ Zjavenia, ktoré je zamerané na národy, ľudí a 
mnoho kráľov, bude silným odsúdením sveta a ohlasovanie 
novovzniknutého Jehovovho kráľovstva! Ezechielovo proroctvo tiež 
objasňuje tie isté pravdy. V súvislosti s pádom Týru a Egypta Jehova 
povedal svojmu strážcovi: “V ten deň spôsobím, že Izraelu 
vyrastie roh, a tebe dám príležitosť, aby si uprostred nich 
prehovoril. A spoznajú, že som Jehova.“ – Ezechiel 29:21. 

Potom, čo Babylon zničil Jeruzalem, Boh potom manévroval dravú 
ríšu, aby zvrhla aj Týr a Egypt. Ale keď sa to stalo, „dom Izraela“ bol 
stále v zajatí v Babylone. Je nepochybné, že pád Egypta a Týru bol 
príčinou toho, že sa Ezechiel alebo Izrael mohli  
radovať. Zdalo by sa teda, že proroctvo sa týka predovšetkým veľkých 
robotníkov v súvislosti s pádom anglo-amerického systému a vzhľadu 
ôsmeho kráľa. Práve vo svete po páde, podobne symbolizovanom 
mečom na hlave divokého zvieraťa so siedmimi hlavami, Boh spôsobí, 
že vyrastie roh duchovného domu Izraela a príležitosť, aby jeho strážca 
otvoril ústa vyhlasujúc Božie súdy. 

Keď skončia svoje svedectvo 

11. kapitola Zjavenie obsahuje jedno z najhlbších posvätných 
tajomstiev. Zjavenie 11: 3-6 znie: “A svojich dvoch svedkov, 
oblečených do vrecoviny, pošlem, aby prorokovali 1 260  
dní.“ Tí sú znázornení dvoma olivovníkmi a dvoma 
svietnikmi a stoja pred Pánom zeme. Keby im chcel niekto 
ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a pohltí ich nepriateľov. 
Takto musí zahynúť každý, kto by im chcel ublížiť. Títo 
majú moc zavrieť nebo, aby v dňoch ich prorokovania 



nepršalo, majú moc premeniť vodu na krv a zasiahnuť zem 
akoukoľvek ranou a kedykoľvek chcú.” Prípad sa tu uvádzal v 
predchádzajúcej kapitole proti neprimeranému učeniu Strážnej Veže, 
že divá šelma už zažila predčasnú ranu smrti a ožila. Keď vidíme, že 
zviera ešte musí ísť do priepasti, znamená to, že dvaja veľkí svedkovia 
Boží musia prísť na scénu a byť zabití šelmou potom, ako sa vynorí z 
priepasti. Aký význam majú dvaja svedkovia a ich zabitie šelmou? Čo 
symbolizujú títo dvaja svedkovia? 

Tieto dve prorocké bytosti sú spojené s biblickými postavami Mojžiša a 
Eliáša, pretože vykonávajú zázraky podobné tým dvom prorokom. Ako 
biblickí študenti vedia, Eliáš sa modlil k Bohu a nasledovalo sucho, 
ktoré trvalo tri roky a šesť mesiacov; čo je tiež rovnaké obdobie, keď 
dvaja symbolickí svedkovia mučia národy. Podobne Mojžiš premenil 
Níl na krv a vzýval na vzdorujúceho faraóna mnoho ďalších rán. 
Význam Mojžiša a Eliáša, ktorý zastupuje dvoch svedkov vo vízii 
Zjavenia, je ten, že tí istí dvaja hebrejskí proroci sa objavili aj vo vízii 
transfigurácie, ktorá nájde svoju konečnú realizáciu počas 
manifestácie Krista vyvoleným. 

Na základe Zachariáša sú dvaja svedkovia v nebi zastúpení aj dvoma 
lampami a dvoma olivovníkmi, o ktorých sa hovorí, že „stoja pred 
Pánom Zeme“. Mojžiš a Eliáš symbolizujú spoločenstvo, ktoré 
pomazabí kresťania majú s Kristom, keď príde v jeho prítomnosti ako 
„Pán Zeme“. Títo dvaja symbolickí svedkovia Zjavenia sa teda stanú 
očamtými svedkami Kristovo príchodu, inak neviditeľnej paroúzii a 
potom sa sami stanú viditeľným prejavom Kristovej prítomnosti v jeho 
nebeskom kráľovstve počas 42-mesačného intervalu pred ich 
usmrtením. Ukázalo by sa tiež, že príchod „proroka Eliáša pred 
príchodom veľkého a strašne inšpirujúceho dňa Jehovu“, 



ako sa uvádza v Malachiášovi, nájde svoj prejav tela Krista počas 
parouzie. 

Zjavenie hovorí o týchto dvoch svedkoch: “Keď dokončia svoje 
prorokovanie, divé zviera, ktoré vystupuje z priepasti, bude 
s nimi bojovať, zvíťazí nad nimi a zabije ich. Ich telá 
zostanú ležať na hlavnej ulici veľkého mesta, ktoré je 
obrazne nazvané Sodoma a Egypt, kde bol aj ich Pán 
pribitý na kôl.” – Zjavenie 11:7, 8. Písmo hovorí, že obaja svedkovia 
boli zabití a ich mŕtvoly boli 

ponechané na uliciach veľkého mesta, „kde bol usmrtený aj ich 
Pán “. Teraz, ako každý vie, Pán Ježiš Kristus bol doslova zabitý. 
Jednoducho nezomrel nejakou symbolickou smrťou. Zomrel 
najstrašnejšiou a najbolestivejšou smrťou, akú si len vieme predstaviť. 
Pretože vízia Zjavenia porovnáva smrť dvoch Božích svedkov so 
smrťou Kristovou, usmrtenie týchto dvoch svedkov musí symbolizovať 
doslovné mučeníctvo zvyšku semena ženy. Čo sa týka „veľkého 
mesta“, bol Ježiš samozrejme odsúdený v Jeruzaleme a nabodnutý 
priamo za múmiy svätého mesta Jeruzalema. Ale v akom zmysle bol 
Jeruzalem „Sodoma a Egypt“ v „duchovnom zmysle“? 

Ježiš bol zabitý židovskými vodcami a rímskymi autoritami. V 
hebrejských písmach hovorí Jehova o Izraeli ako o Sodome a Gomore 
pre ich neprávosť. A keďže Rímska ríša bola kedysi jednou z 
vládnucich hláv symbolického zvieraťa so siedmimi hlavami, ktorého 
prvou svetovou mocou biblickej histórie a proroctva bol Egypt, Egypt 
je vhodným symbolom pre čokoľvek čo vládne v danom čase! V 
tomto zmysle bol Rím v čase Krista „Egyptom“ v “duchovnom 
zmysle“. Pretože bol Ježiš Kristus nabodnutý v „Sodome“, to 
znamená, že ho zabili židovskí náboženskí vodcovia, ktorých Jehova 



považoval za Sodomitov, a Rímska ríša – „Egypt“. Obaja pomazaní 
svedkovia budú tiež zabití vo „veľkom meste“, ktoré predstavuje 
Jehovovu pozemskú organizáciu – zabitý ich náboženskými zradcami 
zvnútra spolupracujúci s posledným kráľom, ktorého možno správne 
označiť za posledný Egypt. 

A vystúpili do neba v oblaku 

Zjav Mojžiša a Eliáša vo videní premeny v transfigurácii a narážka na 
nich vo videní Zjavenia je bohatá na zmysel. Je dôležité, že Mojžiš a 
Eliáš zdieľali spoločnú skúsenosť – obidvaja boli “zobratí” Jehovom, 
nepochybne ako predzvesť budúcich vecí. Mojžiš vystúpil na vrch 
Pisgy, aby videl „krajinu tečúcu mliekom a medom“ natiahnutú 
pred Izraelitmi – z ktorej nikdy zostúpil. Mojžiš, ktorý bol stále silný 
vo veku 120 rokov, bol usmrtený Jehovom za jeho hriech v Meribe a 
nedovolil jeho sluhovi vstúpiť do zasľúbenej krajiny. Biblia hovorí, že 
Boh ho pochoval a nikto nenašiel jeho hrob. Smrť Mojžiša na 
naliehanie Jehovu, keď národ stál na hranici zasľúbenej zeme, určite 
stojí ako predzvesť toho, že nikomu pomazanému kresťanovi nebude 
umožnené vstúpiť do Nového sveta v tele. Budú “vzatí”. 

Aj keď Eliáš nebol doslova zabitý, rovnako ako Mojžiš, bol vzatý do 
neba v horiacom vojnovom voze; a napriek tomu, že ho jeho 
sprievodcovia usilovne hľadali tri dni (v rovnakom čase, keď títo dvaja 
svedkovia ležia bez pochovávania na ‘širokej ceste’), nenašli ho. Čo by 
mohol znamenať Eliášov príklad? Elizeus bol očitý svedok a bol 
účastníkom nadprirodzeného vytrhnutia. Úryvok z 2. kráľa sa týka: 
“Keď to Elizeus uvidel, zvolal: „Môj 

otče, môj otče! Bojový voz Izraela a jeho jazdci!“ Potom sa 
mu Eliáš stratil z dohľadu. Elizeus vzal svoj odev a roztrhol 



ho na dvoje.” – 2. Kráľov 2:12. Zdá sa, že vzťah Eliáša k Elizeovi, 
ktorý bol prorokom pod vedením Eliáša, ukazuje vzťah zapečateného 
pomazaného ostatku k veľkému davu. Elizeus nazývajúc Eliáša 
„mojím otcom“, odráža skutočnosť, že veľký dav sa pozerá na 
verného otroka ako svojho duchovného otca, ako to spomína Izaiáš 
29: 22-23. Skutočnosť, že Eliáš bol vzatý do ohnivého vojnového voza, 
ako sa Elizeus a päťdesiat ďalších prorokov pozeralo z diaľky, slúži ako 
predzvesť pomazaného ostatku, ktorý bol vzatý „v bojovom vozidle 
Izraela“ na konci posledného konfliktu. — nikdy znovu videní na 
Zemi. Elizeus a päťdesiatka zobrazujú veľký dav, ktorý bude slúžiť ako 
očitý svedok pri odhaľovaní synov Božích a pri ich konečnom zavlečení 
do nebeského kráľovstva. 

Keďže bol predtým Bohom vzatý, akoby Eliáš aj Mojžiš sa ukázali 
stovky rokov neskôr vo vízii premeny v trasfigurácii Ježiša Krista, aby 
dokončili predzvesť, ktorá bola prijatá. Prijatie Mojžiša a Eliáša slúži 
ako prorocká predzvesť o tom, ako Boh vezme k sebe posledného 
zostávajúceho pomazaného svedka po tom, čo dokončí svoje svedectvo 
a následne ho zviera z priepast zabije. Po ich vykonaní sa druhé beda 
skončilo, keď boli dvaja svedkovia vzkriesení do neba, pretože Mojžiš 
aj Eliáš boli obrazne . Zjavenie 11: 11-14 znie: “Ale o tri a pol dňa 
do nich vstúpil duch života od 

Boha a postavili sa na nohy. Na tých, ktorí ich videli, 
doľahol veľký strach. Vtom počuli silný hlas z neba, ktorý 
im hovoril: „Vystúpte sem.“ A vystúpili do neba v oblaku a 
ich nepriatelia ich videli. V tú hodinu nastalo veľké 
zemetrasenie a desatina mesta sa zrútila. Pri zemetrasení 
zahynulo 7 000 ľudí. Ostatní sa veľmi naľakali a vzdali 
slávu nebeskému Bohu. Druhé beda pominulo. Tretie beda 
sa rýchlo blíži.” 



Aj keď vzkriesenie svätých počas parúzie nastáva okamžite, „v 
okamihu“, vo vízii oboch svedkov ich príchod k životu po „troch a 
pol dňoch“ vyvoláva smrť a následné vzkriesenie Krista dňa na tretí 
deň. Takýto symbolizmus by overil, že títo dvaja svedkovia sa skutočne 
podrobia „smrti ako je jeho“, ako uviedol Pavol, a oni osobne zažívajú 
„moc svojho vzkriesenia“, keď reagujú na príkaz „poďte sem 
hore“. Zjavenie 11: 13-14 pokračuje: “V tú hodinu nastalo veľké 
zemetrasenie a desatina mesta sa zrútila. Pri zemetrasení 
zahynulo 7 000 ľudí. Ostatní sa veľmi naľakali a vzdali 
slávu nebeskému Bohu. Druhé beda pominulo. Tretie beda 
sa rýchlo blíži.” 

V čase Eliáša Jehova oznámil svojmu prorokovi, že existuje sedem tisíc 
mužov, ktorí si neohli koleno vzdávajúc hold Baalovovi, ani 
nepobozkovali jeho nechutné modly. V 11. kapitole Rimanom Pavol 
hovoril o Eliášovi a siedmich tisícoch a použil ho na to, čo 

nazval zvyškom Izraela, ktorý v tom čase zahŕňal aj nežidovských 
kresťanov. Teda sedemtisíc ľudí predstavovalo pozostatok duchovného 
Izraela, ako to Pavol vykladal pod inšpiráciou. Sedemtisíc v Zjavení 
musí podobne predstavovať pomazaný zvyšok, ktorý zostal po začiatku 
vzkriesenia; tí, ktorí neohnú koleno na obraz šelmy alebo nedostanú 
jej značku počas záverečnej fázy posudzovania. Posvätné Božie 
tajomstvo je, že sedemtisíc sú individuálnymi Kristovými bratmi, ktorí 
budú slúžiť ako zložení dvaja svedkovia počas nadchádzajúcej parúzie 
po ich zapečatení. Zjavenie 11:13 naznačuje, že smrť siedmich tisíc ľudí 
sa zhoduje so smrťou a zmŕtvychvstaním dvoch svedkov: „v tú 
hodinu“ znamená to, že divá šelma zabije ostatných synov kráľovstva 
po tom, ako vyjde z priepasti. 



Dvadsiata kapitola potvrdzuje, že zostávajúci synovia kráľovstva majú 
byť popravení so sekerou, aby svedčili o Bohu a Kristovi v tomto 
kritickom čase a že odmietli prijať značku šelmy. Čo predstavuje mesto 
– desatina z ktorého tiež padá v dôsledku veľkého zemetrasenia? 
Mesto sa spomína trikrát v kontexte 11. kapitoly Zjavenia. O „svätom 
meste“ sa v druhom verši hovorí ako o jeho šliapaní národmi po dobu 
42 mesiacov. Títo dvaja svedkovia sú tiež zabití vo „veľkom 
meste“, kde bol Kristus nabodnutý, ktorý bol tiež doslova svätým 
mestom Jeruzalema. Neexistuje preto žiadny kontextový základ pre 
tvrdenie Strážnej Veže, že mesto predstavuje hriešne Kresťanstvo. Je 
zrejmé, že z kontextu vízie vyplýva, že desiata časť, ktorá padá, 
predstavuje Božie 

sväté mesto, ktoré je nebeským Jeruzalemom, ako ho na zemi 
predstavujú svätí. Čo však predstavuje jedna desatina? 

Kniha Zachariáša obsahuje paralelné proroctvo, ktoré pomáha pri 
dešifrovaní zjavenia. Zachariáš 14: 1-3 uvádza: „Prichádza Jehovov 
deň, keď bude tvoj majetok rozdelený ako korisť priamo v 
tvojom strede. Zhromaždím všetky národy do boja proti 
Jeruzalemu. Mesto bude dobyté, domy vyplienené a ženy 
znásilnené. Polovica mesta odíde do vyhnanstva, ale 
zvyšok ľudu nebude odvedený. Jehova vytiahne a bude 
proti tým národom bojovať, tak ako bojuje v deň 

bitky.” Zachariášovo proroctvo odhaľuje, že národy bojujúce proti 
Jeruzalemu iniciujú Božiu vojnu proti nim presne tak, ako je to 
popísané aj v 11. kapitole  
Zjavenia. Je zrejmé, že „Jeruzalem“ sa týka Kristovho kráľovstva. V 
akom zmysle by však „polovica 



mesta“ mohla vycestovať do exilu, zatiaľ čo „ostatní ľudia“ nie sú 
„odrezaní od mesta“? 

Pretože hore uvedený Jeruzalem je na zemi zastúpený pomazaným 
zvyškom, ich zabitie národmi vedie k jeho okamžitému vzkrieseniu do 
nebeského  
kráľovstva; preto „zvyšné“ nie sú odrezané od svätého mesta, pretože 
existuje pre nich miesto v meste 

vyššie. Tí, ktorí sú zabití, sa pripoja k už vzkrieseným svätým v nebi, 
aby dokončili Nový Jeruzalem. Preto Zachariáš 14: 5 po rabovaní 
svätého mesta a zjavnom 

mučeníctve pozemských synov kráľovstva hovorí: “A Jehova, môj 
Boh, príde a všetci svätí budú s ním.” „Všetci svätí, ktorí sú s 
ním“, znamenajú, 
že všetkých 144 000 je s Jehovom, keď príde, aby zničil národy vo 
vojne v Armagedone – žiaden z nich nezostal na zemi. Preto 
„polovica mesta“, ktorá ide do vyhnanstva, symbolizuje pozemské 
zhromaždenie veľkého davu, ktorý zostal pozadu po tom, čo posledný z 
ostatkov odišiel do mesta vyššie. 

Takto sa ustanovené časy národov, počas ktorého šliapajú po Božom 
kráľovstve, skončia, keď už na zemi dole nebude zastúpená žiadna časť  
Jeruzalema. Takže „desiata časť“ v Zjavení symbolizuje pozemskú 
ríšu kráľovstva, ktorá padá počas posledného útoku Goga z Magogu, 
čo je veľké zemetrasenie, ku ktorému dôjde, keď sedemtisíc synov 
kráľovstva opustí svoje pozemské panstvo, aby sa usadilo v nebeskom 
Novom  
Jeruzaleme. „Zvyšok, ktorý sa vyľakal a vzdal slávu Bohu 
nebies“, môže iba vyvrcholiť veľkým davom pozemských preživších, 



ktorí budú svedkami ohromujúcich udalostí počas vyvrcholenia. Budú 
to jediní ľudia na zemi, ktorí budú sláviť Boha. 

Bezprostredne po smrti a zmŕtvychvstaní dvoch pomazaných Božích 
svedkov zatrúbi siedmy anjel svoju trúbu a dvadsaťštyri nebeských 
starcov vzdávajú chválu Jehovovi Bohu a hovoria: „Ďakujeme vám, 
Jehova, Bože, Všemohúci, ten, ktorý si a kto bol, pretože 

si vzal svoju veľkú moc a začal si vládnuť ako kráľ. “ 
Kráľovstvo Jehovovo je vyjadrené prostredníctvom mesiášskeho 
Kráľovstva. Keď všetci ostatní vystúpili do neba a posadili sa na svoje 
tróny vedľa Ježiša, dá sa povedať, že Jehova sám sa stal kráľom. 
Potom príde plné vyjadrenie moci kráľovstva, pretože zničí všetky 
pozemské kráľovstvá v jeho ríši. Posledný verš v 11. kapitole Zjavenia 
odhaľuje archu jeho zmluvy v nebi, „v jeho chrámovej svätyni“. 
Toto by podľa všetkého symbolizovalo, že nová zmluva, ktorá je určená 
na výrobu kráľovstva nebeských kňazov, bola uzavretá s zabíjaním 
dvoch Božích svedkov a siedmich tisíc a ich povolanie do neba. 

Jeho chvost tiahne tretinu nebeských hviezd 

Keďže je zrejmé, že prorocké obdobie štyridsaťdva mesiacov a 1 260 
dní v súvislosti s svedkami dvoch svedkov v žíni ešte nebolo začaté, je 
tiež zrejmé, že rovnocenné obdobie, ktoré diabolovi umožnilo „viesť 
vojnu zvyšné semená jej semena “sa ešte nezačali. Pretože interval, v 
ktorom diabol prenasledoval ženu a jej semeno a dvoch svedkov, 
nasleduje po tom, ako bol veľký drak zvrhnutý z neba, znamená to, že 
satan ešte neprišiel s veľkým hnevom na zem. 1260 dní je nepochybne 
„krátkou dobou“ po jeho vyprázdnení, keď diabol prepúšťa svoj hnev. 
Diabol zostupujúci na zem v „veľkom hneve“ bude najhorším obdobím 
problémov, aké kedy zažil tento svet – v porovnaní s hrôzami z roku 



1914 alebo holokaustu ďaleko prevyšuje. Bezpochyby prispieva k 
teroru relatívne benígna divá zviera podobná jahňatám, ktorá 
následne začína hovoriť ako divoký drak a spôsobuje pád ohňa z neba. 
Ale bezprostredne pred vojnou v nebi, ktorá vyústila do Satanovho 
vypudenia, Zjavenie 11: 3-4 hovorí:  

“A svojich dvoch svedkov, oblečených do vrecoviny, 
pošlem, aby prorokovali 1 260 dní.“ Tí sú znázornení dvoma 
olivovníkmi a dvoma svietnikmi a stoja pred Pánom 

zeme.” Komentujúc vyššie uvedený verš, kniha Veľké Vyvrcholenie 
tvrdí, že tretina hviezd predstavuje démonov pod Satanovou 
kontrolou. Pravda je, že Biblia hovorí o anjelských synoch Božích ako o 
„ranných hviezdach“; Prečo by sa však Zjavenie Ježiša Krista, 
proroctvo, ktorého cieľom je „ukázať svojim otrokom veci, ktoré 
sa musia čoskoro uskutočniť“, zaoberalo udalosťami, ku ktorým 
došlo pred tisíckami rokov pred veľkou Potopou? Zjavenie odhaľuje 
budúcnosť, nie minulosť. Budúci biblickí tlmočníci by si mali 
uvedomiť, že anjeli nie sú jedinými Božími synmi, ktorých symbolizujú 
v Písme nebeské hviezdy. Proroctvo v Danielovi 12: 3 sa vzťahuje na 
osvietených synov kráľovstva, ktorí „budú žiariť ako hviezdy“ v 
čase konca. Je to osud týchto pozemských synov kráľovstva, o ktorých 
píše prorok v Danielovi 8:10, hovoriac o kráľovi krutého výzoru: 
“Zväčšil sa tak, že dosiahol až k nebeskému vojsku, strhol 
na zem niektorých z vojska a niektoré z hviezd a pošliapal 
ich.” 

Symbolický význam hviezd, ktoré sú určené na to, aby padli na zem a 
ktoré potom králi prudko napadli, sa nespochybňuje. Daniel ich 
identifikuje ako svätých, ktorí sú v čase konca prinútení byť zničení. 
14. kapitola Izaiáša tiež symbolizuje synov kráľovstva ako hviezdy. 



Odsúdenie „žiariaceho“ je paralelné s proroctvom Daniela a 
potvrdzuje, že posledný kráľ bude poháňaný Satanovým duchom, aby 
odstránil synov kráľovstva na zemi, a tak sa pokúsi vyvýšiť svoj trón 
„nad hviezdy Boha“, ako popisuje proroctvo Izaiáša. Pôvodný 
Chaldejec sa zdvihol nad „horu stretnutia“, keď doslova zničil 
chrám, ktorý sedel na vrchole hory Zion. Zdvihol sa nad Božie hviezdy 
a povýšil sa nad kniežatá a kráľa judského kráľovstva, ktoré ustanovil 
Jehova Boh. Veľkolepé naplnenie počas uzavretia celého systému 
môže znamenať iba to, že ôsmy kráľ sa nakoniec vyvýši nad Božie 
kráľovstvo – nielen ako falšované kráľovstvo, ale v úplnej opozícii voči 
Kristovi. Takže tretina z hviezd, ktoré sa hodia na zem chvostom 
draka, predstavuje zhromaždenie na zemi, ktoré je šliapané šelmou 
„na čas, čas a pol času“. 

Ale pretože Božie kráľovstvo vládne z nebeského miesta, ako sa môže 
nejaké pozemské kráľovstvo pozdvihnúť nad vládnuce nebeské 
hviezdy? Od počiatku kresťanského zhromaždenia v deň Turíc v roku 
33 nl vládol Ježiš Kristus ako kráľ nad jeho zhromaždením veriacich, o 
ktorých sa hovorí, že boli usadení v jednote s Kristom na nebeských 
miestach. Proroctvá však poukazujú na čas, keď bude Kristovo 
kráľovstvo dané Diablovi po celom svete. Toto je obdobie bdenia a 
agitácie opísané v proroctve. Pomazaní kresťania, ktorí dúfajú, že budú 
zdieľať s Kristom vo svojom kráľovstve, vedúc až k tejto významnej 
udalosti mimo kongregácie, nemajú skutočnú vládnucu autoritu. 

Ale keď sa ich Pán stane kráľom sveta, verní pomazaní stúpenci Krista 
sa stanú kráľmi v plnom zmysle slova – sú menovaní nad všetky 
nebeské y zemské vlastníctvo ich Pána. Ako je znázornené v Zjavení, 
anjeli zadržiavajú štyri vetry deštrukcie, až kým posledným členom 
144 000 nebude udelená neodvolateľná pečať Jehovova. Konečné 
zapečatenie pomazaného zvyšku znamená, že sú schválení vládnuť v 



Božom kráľovstve. To je, keď vyvolení začínajú žiariť tak jasne ako 
nebeské hviezdy v kráľovstve svojho Otca – ako predpovedal prorok 
Daniel, ako aj samotný Ježiš. Odhalenie Božích synov sa uskutoční, 
keď sa svätým dá kráľovstvo, ešte predtým, ako budú vzkriesení. 
Satanov útok na pozemských kráľov je teda priamym útokom na Božie 
nebeské kráľovstvo. 

Posledné rany ktorými sa končí Boží hnev 

Satan nie je jediný boh, ktorý zostúpil s veľkým hnevom. Jehova – Boh 
bohov – je plne schopný vyjadriť svoj hnev pri vykonávaní rozsudku 
proti samotným bohom. Dejiny zaznamenávajú, že pravých kresťanov 
prenasledovatelia zabili na tisíce, vrátane Štefana, Jakuba, Petra, Pavla 
a možno aj ďalších apoštolov. Sú to títo umučení kresťania, ktorí sú pri 
otvorení piatej pečate vyobrazení ako:Silným hlasom volali: 
„Zvrchovaný Pane, svätý a pravý, až dokedy budeš čakať, 
aby si súdil tých, čo bývajú na zemi, a pomstil našu krv?“ A 
každý z nich dostal biele rúcho a bolo im povedané, aby 
ešte chvíľu počkali, kým sa nenaplní počet ich spoluotrokov 
a ich bratov, ktorí majú byť zabití ako oni.” – Zjavenie 6:10, 
11. 

Boží účel sa dosiahne zabíjaním zostávajúcich svätých počas krátkeho 
obdobia po tom, ako je Satan zvrhnutý. 15. kapitola Zjavenia odhaľuje 
ďalšie veľké znamenie v nebi, ktoré ukazuje sedem anjelov so 
siedmimi misami plnými hnevu Božieho. Predtým, ako anjeli vyliali 
svoje misky na svet, sa Jánovi predstaví: “A videl som niečo ako 
sklené more zmiešané s ohňom a pri ňom stáli tí, ktorí 
zvíťazili nad divým zvieraťom, nad jeho sochou a nad 
číslom jeho mena. Mali Božie harfy a spievali pieseň 
Mojžiša, Božieho otroka, a Baránkovu pieseň.” – Zjavenie 



15:2, 3. „Tí, ktorí zvíťazia nad divou zverou a jej obrazom a 
číslom svojho mena“, sú všetci svätí, ktorí boli na Zemi pred tým, 
ako bol Satan zvrhnutý. Víťazia tým, že neohrozujú svoju vernosť s 
Bohom v čase, keď sa divoké zviera snaží prinútiť každého, aby 
uctieval jeho obraz, a to aj pri bolesti smrti. Je zrejmé, že to je dôvod, 
prečo zviera s nimi vedie vojnu a zabíja ich – pretože odmietajú ho 
uctievať! 

Séria rán vylievaných na svet nie je iba oznámením prichádzajúcich 
činov pomsty, ale je symbolom skutočných rozsudkov vykonaných 
proti Diablovi a jeho svetu. Ďalej je zrejmé, že na Zemi niet už viac 
svätých v čase, keď anjeli vylejú sedem misiek Božieho hnevu. Všetci v 
nebi „spievajú pieseň Mojžiša“ – teda úplne napĺňajú to, čo 
predznamenala Mojžišova smrť symbolicky a následné jeho zjavenie sa 
vo vízii premeny. Božím hnevom sa podnieti vražda jeho synov a 
Jehova nebude upokojený, kým už nebude existovať Diablov svet. 
Preto prichádza na svet pomsta pri vyliatí siedmich rán. Napríklad 
vyliatie z tretej misky je výslovným dôvodom pomstenia krvi jeho 
sluhov. Zjavenie 16: 4-6 znie: “Tretí anjel vylial svoju misku do 
riek a prameňov vôd. A zmenili sa na krv. Počul som, ako 
anjel, ktorý mal moc nad vodami, povedal: „Ty, ktorý si a 
ktorý si bol, náš verný Bože, si spravodlivý, lebo si vyniesol 
tieto rozsudky. Preliali krv svätých a prorokov, a preto si 
im dal piť krv. Zaslúžia si to.“ 

Vyjdite z neho, ľud môj 

Jedným z vrcholov rozsiahlej prorockej exegézy Strážnej Veže je 
predstava, že Babylon Veľký spadol v roku 1919 z významnosti. Ale 
rovnako ako v mnohých ďalších  aspektoch Zjavenia existuje mnoho 
presvedčivých dôvodov, prečo by Jehovovi svedkovia mali prehodnotiť 



súčasné učenie Strážnej Veže. Aj keď je pravda, že Jehovovi svedkovia 
odmietli jadro falošného učenia mystického Babylona, ako je napríklad 
Trojica, doktrína nesmrteľnej duše, oheň a tak ďalej, nie je také 
zrejmé, že pozorujúc anjelské povolanie „vyjsť z nej“ “Znamená iba 
odmietnuť jej učenia.  

Už od roku 1919 Strážna Veža naďalej rozširuje výzvu „vyjdite z 
neho môj ľud“ tým, že vyzve cirkevníkov, aby opustili kresťanstvo a 
stali sa svedkami Jehovovými. Ale z pohľadu Boha, prečo by anjel 
hovoril o tých v Babylone ako o „mojom ľude“? V prípade pádu 
doslovného Babylonu boli zajatí Židia Božím ľudom predtým, ako sa 
dostali do zajatia, pretože Boh uzavrel zmluvu s Abrahámovým 
telesnými potomkami. Zvrhnutie Babylonu Cyrusom poskytlo týmto 
Židom príležitosť vrátiť sa do svojej vlasti, a tak sa zbalili a urobili svoj 
exodus z Babylonu ako zhromaždenie vykúpených Jehovových ľudí. 

Ako možno povedať, že súčasní prívrženci náboženstiev Babylonu 
Veľkého sú Boží ľud, keď sú vyzvaní, aby „vystúpili zo svojho 
ľudu“? Vyzval Boh, aby Babylončania vystúpili z Babylonu a vrátili sa 
so Židmi do Jeruzalema? Okrem toho, ak sú interpretácie Strážnej 
Veže správne, znamená to, že Boží ľud sa postupne dostáva z Babylonu 
Veľkého postupne, v priebehu desaťročí, keď sa jednotlivci 
individuálne sťahujú z rôznych náboženských inštitúcií. To však 
jednoducho nesúvisí s rozsahom izraelského exodu z Babylonu. V 

súvislosti s tým anjel v súvislosti s Božím ľudom apeluje nielen na 
„vystúpenie z nej“, ale tiež ohlasuje bezprostredné zničenie 
Babylonu Veľkého a hovorí: „Vyjdite z neho, ľud môj, aby ste aj 
vy neniesli vinu za jeho hriechy a aby vás nepostihol 
rovnaký trest. Lebo jeho hriechy sa nahromadili až po nebo 
a Boh si spomenul na jeho zlé skutky.” – Zjavenie 18:4. 



Rozumne sa otvára okno možnosti vystúpiť z Babylonu Veľkého 
bezprostredne predtým, ako Boh vykoná rozsudok proti neprávemu 
mestu; v opačnom prípade, prečo je potrebné utiecť, aby sa zabránilo 
zdieľaniu hriechov a prijímaniu „časti jej rán“? Rany na ňu určite 
ešte neboli vyliaté. Ako ukazuje anjel, 

výzva „vystúpte z nej, môj ľud“, sa časovo zhoduje s príchodom 
času, keď „Boh na ňu vzniesol svoje skutky 
nespravodlivosti“. Ale ak sa hriechy Babylonu Veľkého v roku 1919 
dostali na „až do neba“, na akej úrovni sú teraz jeho hriechy ? Boli 
jeho hriechy dovolené nazhromaždiť sa nad nebo v desaťročiach od 
roku 1919? Ak Jehova vtedy „nazýval jeho činy nespravodlivosti“, 
prečo sa doteraz zničenie nevykonalo? Vzhľadom na chybu, ktorá 
prenikla do mnohých prorockých výkladov Strážnej Veže, je čas 
vyradiť predpoklad, že Jehovovi svedkovia už nejakým spôsobom 
rešpektovali výzvu „vystúpiť z nej z mojich ľudí“. 

V súvislosti s predpokladaným učením, že Babylon padol v roku 1919, 
Strážna Veža opakovane uvádza, že Babylon Veľký stretne svoj 
konečný koniec na začiatku veľkého súženia. Napríklad, dole sú dve 
citácie prevzaté z 1. júna 1996, a od 1. apríla 1997, Strážnej Veže 
respektíve : 

1„Výkon Božieho súdu sa začne zničením Babylonu 
Veľkého. Táto nevelká ríša falošného náboženstva bude 
navždy zmazaná. Ten čas je veľmi blízko! “ 

2.„Veľké utrpenie začína, keď sa politické prvky náhle 
obrátia na Babylon Veľký. Budú nenávidieť smilnicu a 
spôsobia ju zdevastovanou a nahou, zjedia jej mäsité časti 
a úplne ju spália ohňom.“ 



Strážna Veža zvyčajne ponúka aspoň citácie z písma na podporu 
svojich doktrín; avšak pokiaľ ide o učenie, že súženie začína zničením 
Babylonu Veľkého, nikdy sa neposkytuje žiadna biblická podpora. Je 
potrebné poznamenať, že ani citované písmo zo Zjavenia 17:16, ani 
okolitý text v Zjavení, výslovne neuvádzajú nič, čo sa týka načasovania 
záležitostí vo vzťahu k zničeniu Babylonu Veľkého a začiatku veľkého 
súženia. Avšak zo všetkej spravodlivosti nie je pohľad Strážnej Veže 
úplne nepodložený. Predpokladá sa, aj keď nesprávne, že sväté miesto, 
ktoré je zničené ohavnou vecou, predstavuje 

Kresťanstvo, a Ježiš samozrejme vyhlásil, že zúfalstvo svätého miesta 
bude časom veľkého súženia. Prípad však už bol uvedený, že 
„konštantný znak“ a „svätyňa“ spojené s duchovným Izraelom 
majú na mysli Krista, keď predpovedal profanáciu svätého miesta a 
odkázal rozlišujúceho čitateľa na Danielovo proroctvo. Pretože 
zničenie Jeruzalema a chrámu bolo pôvodne príčinou toho, že Židia 
boli v prvom rade uvedení do zajatia v Babylone, Ježišovo proroctvo 
týkajúce sa opúšťania svätého miesta počas uzavretia systému musí 
nasledovať rovnaký vzorec , 

47. kapitola Izaiáša porovnáva súdy v Zjavení proti Babylonu 
Veľkému. V Izajášovi 47: 5-6, Jehova, uvádza dôvod Babylonvho 
zvrhnutia a hovorí mu: “Seď mlčky, ponor sa do tmy, dcéra 
Chaldejcov, už ťa nenazvú paňou kráľovstiev. Rozhneval 
som sa na svoj ľud a znesvätil som svoje dedičstvo. Vydal 
som ti ich do rúk, ale ty si s nimi nemala zľutovanie. Aj na 
starcov si naložila ťažké bremeno.” Nech Jehovovi svedkovia 
prestanú byť tak neprimeraní, že predpokladajú, že Jehovovo 
rozhorčenie bolo zodpovedajúcim spôsobom vyjadrené v roku 1918. 
Okrem toho, ak bol Boh rozhorčený so študentmi Biblie v roku 1918 za 
triviálne hriechy pri oslavách narodenín, používaním kríža a májúc 



„nesprávny postoj vo vývoji charakteru“, ako je to podľa vlastného 
vyznania Strážnej Veže, ako musí v súčasnosti posudzovať Organizáciu 
z hľadiska jej interpretačných nezmyslov, pokrytectva, svetovej 
korupcie a neotvorenosti? 

Pretože neexistuje žiadny platný dôvod predpokladať, že zviera z 
priepasti, ktoré zabíja dvoch Božích svedkov, sa líši od šarlátovej 
šelmy, ktorá sa vynára z priepasti namontovaná na smilnici; a 
neexistuje ani rozumné vysvetlenie toho, ako sedemhlavá šelma mohla 
utrpieť svoju osudovú apokalyptickú smrť v roku 1914; je tiež zrejmé, 
že sa objavuje katastrofa spôsobujúca trasenie zemeguľoi, ktorá vrhá 
zviera do priepasti – doteraz neexistujúce zviera, ktoré je určené na 
zabitie týchto dvoch svedkov, musí nevyhnutne sprevádzať symbolická 
smilnica Babylonu. To znamená, že Jehovovi svedkovia sú osúdení, že 
idú do babylonského zajatia po spustošení svätého miesta, ku ktorému 
dôjde, zatiaľ čo falošné náboženstvo je stále v kontrolnej pozícii. 

Na rozdiel od v súčasnosti prevládajúcich predpokladov sa Jehovovi 
svedkovia sa ešte nedostali z Babylonu Veľkého. Je to preto, že 
Svedkovia Jehovovi ešte neprišli do vyhnanstva! Babylon Veľký ešte 
musí dobyť Jehovov ľud. To sa stane v dôsledku toho, že severný kráľ 
sa presťahuje do krajiny dekorácie. Rovnako ako keď 
Nabuchodonozorské armády vyhodili Jeruzalemský svätý chrám a 
odtiahli Židov do vyhnanstva, bude sa zdať, že Jehova Boh je podradný 
voči bohom národov, ktoré podporujú ôsmeho kráľa, čo sa nakoniec 
stáva severným kráľom času konca. Keď Jehova pokorí svoj ľud, väčší 
Kyrus – Kristus Ježiš – potom znovu zhromaždí svojich pokorných 
verných a oslobodí ich od akéhokoľvek otroctva, v ktorom sa potom 
môžu nachádzať. 



Avšak v pravde synovia Kráľovstva budú triumfovať nad Babylonom 
Veľkým vďaka vzkrieseniu do neba. V tom okamihu, bezprostredne po 
zničení nemravnej smilnice, dôjde k Baránkovmu manželstvu a stane 
sa kráľom Jehovu Boha. Zjavenie 19: 6-7 teda uvádza: “A počul som 
akoby hlas veľkého zástupu, ktorý znel ako hukot mnohých 
vôd a ako silné hrmenie: „Chváľte Jah, lebo Jehova, náš 
Boh, Všemohúci, vládne ako kráľ! Tešme sa a veľmi sa 
radujme, vzdajme mu slávu, lebo nadišiel čas Baránkovej 
svadby a jeho nevesta sa pripravila.” Viac článkov o Zjavení 

Epilóg

“Pre radosť, ktorá mu bola predložená, zniesol smrť na mučeníckom kole, 
pohrdol hanbou a posadil sa po pravici Božieho trónu.” – Hebrrejom 12: 2. 

Na otázku, prečo bolo nevyhnutné, aby Ježiš zomrel, je najbežnejšou 
odpoveďou to, že Ježiš musel dať svoj život, aby zaplatil za naše hriechy. A 
samozrejme, Jehovovi svedkovia môžu podrobnejšie vysvetliť 
výkupné. Ale je výkup ľudstva od hriechu a smrti jediným, alebo 
dokonca primárnym dôvodom, prečo Ježiš dal svoj život? Ak na túto 



otázku odpoviete áno, potom je vhodnejšou otázkou: Prečo bolo teda 
potrebné, aby Ježiš utrpel takú strašnú smrť? Akému účelu slúžilo jeho 
utrpenie na mučeníckom kole? Koniec koncov, Ježiš mohol zomrieť vo 
svojom spánku a poskytnúť výkupné, pretože všetko, čo sa vyžadovalo, 
bolo, aby dokonalý človek ponúkol svoj život výmenou za právo kúpiť 
ľudstvo od Adama. 

Môžete si spomenúť na muža Enocha, o ktorom sa povedalo, že ho Boh 
preniesol, aby neuvidel smrť a nikde sa nenašiel; Boh zjavne Enocha 
uspal, aby ho zbavil násilnej smrti v rukách svojich bezbožných 
prenasledovateľov. Vezmite tiež prípad Mojžiša, ktorý bol v zrelom a 
pokročilom veku 120 rokov ešte silným človekom. Biblia hovorí, že 
dokonca aj jeho zrak bol stále silný, keď ho Boh vzal. Inými slovami, 
nezomrel na prirodzené príčiny. Jehova očividne usmrtil Mojžiša potom, 
čo vystúpil na horu Nebo a pozrel sa na zasľúbenú zem. Ak by však 
všetko, čo Boh požadoval, bolo obetovanie dokonalej duše, Ježiš by mohol 
zomrieť bezbolestnou smrťou, ako je smrť Enocha alebo Mojžiša, a 
hodnota jeho bezhriešneho života mohla stále poskytnúť výkupnú cenu 
za Adama a za jeho umierajúce potomstvo. Opäť otázka: Prečo bol Ježiš 
podrobený takému utrpeniu? Prečo sa v Izaiášovi hovorí, že Jehova sa 
dokonca potešil tým, že ho rozdrvil? (Izaiáš 53:10) 

Aj keď bolo Božím mimoriadnym činom lásky, aby poskytol svojho 
jednorodeného syna v mene ľudstva, nemali by sme predpokladať, že 
spasenie človeka je najdôležitejšou vecou vo vesmíre. Ako dobre vedia 
svedkovia Jehovovi, v hre sú väčšie problémy ako spása ľudstva. 
Potvrdenie Jehovu ako oprávneného a jediného panovníka vesmíru je 
prvoradé! A Ježišova mučivá smrť bola nápomocná pri ospravedlňovaní 
Jehovu. Ako to v skutku bolo? Jeden z najdôležitejších pokladov 
posvätného písma je obsiahnutý v úvodných kapitolách knihy Jób, ktorá 
nám poskytuje skutočný rozhovor, ktorý sa uskutočnil medzi Jehovom a 



Satanom, pred celým davom duchovných synov Božích, ktorí počúvali 
rozhovor. Aj keď sa obvinenia škodlivého anjela zameriavali na muža 
Jóba, implicitne Diabol tvrdil, že žiadny človek – ani anjel – skutočne 
nemiluje Boha. Diabol ďalej tvrdil, že človek by urobil čokoľvek, aby 
zachránil svoj vlastný život, dokonca by poprel a neposlúchal Boha, ak by 
k tomu došlo. S cieľom umožniť Satanovi vyskúšať a dokázať svoje 
stanovisko, mu Jehova dovolil, aby vzniesol na Jóba množstvo pohrom. 
Job však neopustil Boha, ako tvrdil Satan. 

Hoci Písmo neobsahuje žiadne ďalšie záznamy o žiadnom prejave medzi 
Satanom a Jehovom o tejto otázke, môžeme si byť istí, že Diabol túto 
záležitosť jednoducho nenechal upadnúť do zabudnutia! Možno si to 
zdôvodnil tým, že Job, ako nedokonalý muž, bol jednoducho tvrdohlavý. A 
okrem toho, ako vieme, že Job nemohol podľahnúť, ak by Boh dovolil 
Satanovi, aby ho terorizoval istou smrťou? A hoci sa môže zdať, že Satan 
primárne spochybňoval integritu Božieho inteligentného stvorenia, 
Diabol napokon spochybnil Boží charakter. Koniec koncov, ak človek 
neobetuje svoj život za svojho darcu života, možno je chyba na 
samotnom Stvoriteľovi. Možno si Boh nezaslúži absolútnu 
poslušnosť. Možno Boh jednoducho nemôže vzbudiť vo svojom vlastnom 
stvorení nezlomnú lásku. 

To sú základné problémy, ktoré vyvolala Satanova výzva. A tu prichádza 
Ježiš Kristus. Ježiš bol schopný poskytnúť jednoznačnú odpoveď na 
Satanovo tvrdenie. Na rozdiel od Jóba bol Ježiš dokonalý. A na rozdiel od 
súdu Jóba, Jehova dovolil Satanovi, aby úplne vyskúšal Ježiša – až do 
smrti! Jedinou otázkou je, či sa Ježiš úplne podriadi tomu, aby konal 
Jehovovu vôľu až do konca? Jehova má veľký záujem vyriešiť tieto 
univerzálne problémy s konečnou platnosťou a všetkému stvoreniu 
dokázať, že Diabol je bezbožný klamár. Preto krátko po tom, čo bol Ježiš 
pokrstený a pomazaný ako Kristus, hovorí Biblia, že svätý duch priviedol 



Ježiša na púšť, aby ho pokúšal Diabol. Len si pomyslite na to, že v Pánovej 
modlitbe kresťania prosia Boha, aby ich neuviedol do pokušenia, ale v 
prípade Ježiša Krista svätý duch priviedol Krista priamo k Pokušiteľovi! 

Skutočnosť, že Boží svätý duch bol použitý na to, aby priviedol Ježiša do 
situácie, v ktorej ho Diabol priamo pokúšal, dokazuje, že v stávke sú 
väčšie problémy ako obyčajné ľudské spasenie. Keď trikrát nedokázal 
zviesť Ježiša, aby zneužil svoju autoritu ako Kristus, v správe sa uvádza, že 
Satan sa od neho stiahol až do iného vhodného času . Posledná skúška 
však prišla, keď Jehova úplne odstránil svojho ochranného ducha. Tým sa 
začalo obdobie, ktoré Ježiš nazval v Getsemanskej záhrade ako ‘hodina 
autority temnoty’. 

Bola to skutočne hodina temnoty. V tej ‘hodine’ bol Ježiš zradený jedným z 
jeho apoštolov. Ďalších jedenásť apoštolov sa rozutekalo strachom a 
zmätkom. Peter dokonca trikrát poprel, že Ježiša poznal. Ježiš bol celú noc 
strážený a podrobený výsluchu židovskému veľkňazovi pred tým, ako sa 
urýchlene zvolal Sanhedrin. Bol zosmiešňovaný; falošne obviňovaný a 
odsúdený Židmi, ktorí ho predtým aj slávili a považovali za izraelského 
kráľa. Bol opľutý, zbitý a šľahaný ostnatým bičom a napokon výsmešne 
korunovaný vencom z tŕnia. Ale aj počas toho utrpenia sa Ježiš mohol 
vyhnúť odsúdeniu na smrť, ak by počas ilgálneho súdu mlčal voči 
veľkňazovi, ktorý požadoval vedieť, či je Božím Synom. Alebo, ak by 
hovoril na svoju obranu, keď stál pred Pilátom, výsledok mohol byť úplne 
iný. Ježiš, ktorý sa rozhodol vo svojom odhodlaní úplne sa podrobiť Božej 
vôli, sa nechal odsúdiť za búrenia sa a rúhanie sa, pretože vedel, že bude 
určite pribitý k hrubému kusu dreva a zdvihnutý, aby visel, až kým 
nevydýchol posledný dych. 

Pretože Diabol si bol nepochybne vedomý toho, že proroctvá, ako aj 
samotný Ježiš, predpovedali, že Kristus musí zomrieť, aby splnil Boží 



hlavný účel, aby diela Diabla boli k ničomu, niektorí sa pýtali, prečo sa 
Satan stane svedkom pri plnení proroctva tým, že Ježiša zavraždili. 
Vzhľadom na problémy, ktoré Satan predložil, možno Diabol 
predpokladal, že keď skutočne bude čeliť agónii a hrôze zo svojej vlastnej 
popravy, Kristus by mohol byť prinútený zaváhať – aby sa v poslednom 
okamihu odklonil od kurzu. A samozrejme, aby sa zistilo, či si Ježiš 
nerozmyslí, musel Satan ísť až do konca, keď Ježiša zabili. Majte na 
pamäti, že prebodnutie na mučeníckom kole nie je rýchlou formou 
popravy. Ježiš visel na hranici asi tri hodiny. Aj v tom okamihu mohol Ježiš 
premyslieť veci. Ako jeho odporcovia dokonca poznamenali, že keby bol 
Ježiš skutočne Božím Synom, mohol by sa obrátiť na Boha, aby ho 
zachránil pred jeho agóniou. Neurobil to! A svojím posledným dychom 
víťazný Kristus uviedol: “Bolo to dosiahnuté.” 

To však nie je koniec kontroverzie. V tú istú noc svojho zatknutia Ježiš 
povedal Petrovi, že Satan žiadal, aby boli aj apoštolovia preosievaní ako 
pšenica. A boli preosievaní! Peter nakoniec dal svoj život rovnako ako 
mnohí učeníci z prvého storočia. Satan stále požaduje prístup k 
pokušeniu a skúšaniu tých, ktorí dnes patria Bohu. Po celé storočia Boh 
povolával a vyberal tých, ktorí nakoniec tvoria 144 000-členné 
Kráľovstvo. Niektorí sa však ukázali neverní, dokonca, ako povedal Ježiš: 
„Mnohí sú povolaní, ale málo vyvolených.“ Ale na konci Ježiš pošle svojich 
anjelov, aby vykorenili synov podobných burinám bezbožných a 
zhromaždili schválených synov kráľovstva.  A žatva znamená, že v tomto 
bode sa ukončí volanie a výber. Posvätné tajomstvo sa potom dokončí. 
Samotné kresťanstvo dosiahne svoj zamýšľaný účel. Ukončí sa obdobie 
evanjelizácie. Tí synovia kráľovstva, ktorí budú nakoniec zhromaždení ako 
pšenica do symbolického skladu, budú zapečatení Božím nezvratným 
schválením a naplnení novým srdcom a novým duchom – nekonečným, 
nerozbitným duchom. 



Ako je uvedené v predchádzajúcej kapitole, zoskupenie žatvy 
zapečatených synov kráľovstva bude pozostávať zo 7 000 osôb. Aby sa 
vyriešil tento problém s konečnou platnosťou a aby sa prejavila jeho 
najvyššia dôvera v jeho nové stvorenie, ktorého časť bude na chvíľu na 
zemi počas záverečnej fázy, Jehova si kladie za cieľ dať Diablovi poslednú 
šancu na zmarenie Božieho zámeru. V prípade Ježiša položil Jehova svoju 
povesť pravdy a integritu iba na jedného človeka – hoci dokonalého. Ale 
počas konca Jehova zamýšľa postaviť pred Satanom 7 000 nedokonalých 
a do značnej miery nevyskúšaných kresťanov s pochopením, že ani jeden 
z nich sa nezlomí – skúška, ktorá sa bude odohrávať okolo falošných 
Kristov a falošných prorokov, ktorí budú robiť veľké znamenia a zázraky, 
aby oklamali dokonca aj vyvolených, ako povedal Ježiš, keby to bolo 
možné. Ale implikácia je, že je to nemožné, že niektorí z vyvolených budú 
možno vyhodení von! 

Ale keby len jeden z vyvolených dokázal byť neverný keď sa vykoná 
záverečný zber, bude to znamenať, že Boh nebude mať kráľovstvo 
144.000 kráľov a kňazov – lebo 143,999 jednoducho nepostačí! Ak má 
byť Jehova potvrdený ako pravý Boh, jeho slovo musí byť úplne naplnené 
do všetkých detailov. Toto je tá stávka! A navrch, ako sa hovorí v pokrovej 
reči, Jehova si kladie za cieľ umožniť zničenie pozemskej organizácie, ku 
ktorej sú vybraní. Tento jav je ústredným znakom proroctva. Jehovova 
dôvera v neporušiteľnú vernosť jeho svätých v tom čase je o to 
pozoruhodnejšia, že v súčasnosti je absolútne nevyhnutné, aby Boh 
prísne disciplinoval tých, ktorí tvoria pomazané zhromaždenie Kristovo. V 
proroctve nás však uisťuje, že plné vyskúšanie splní svoj zamýšľaný účel a 
potom príde konečné osvietenie, ako to predpovedá Izaiáš 30:26: “V deň, 
keď Jehova obviaže rany svojho ľudu a vylieči zranenie spôsobené jeho 
úderom, bude mesiac v splne žiariť ako slnko a svetlo slnka bude sedemkrát 
jasnejšie, bude ako svetlo siedmich dní.“ 



Proroctvo o útoku Góga a Magóga možno teraz lepšie pochopiť. 37. 
kapitola Ezechiela opisuje vzkriesenie Izraela zo stavu bytia ako 
vyschnuté kosti rozptýlené, ako to bolo, v dôsledku silného zranenia v 
dôsledku disciplinárneho zásahu Boha. Ale Jehova potom oživuje inertnú 
organizáciu, úplne ju očistí a s ňou uzavrie svoju zmluvu o mieri. 
Výsledok je rovnaký, ako je popísané v 21. kapitole Zjavenia, konkrétne, 
Boh rozprestiera svoj milujúci príbytok nad vykúpenými, stávajú sa jeho 
ľudom a Jehova sa stáva ich Bohom. Ezekiel tiež predpovedá, že ‘Dávid 
nad nimi bude vládnuť’. ‘Dávid’, samozrejme, je odkaz na syna Dávida, 
Ježiša Krista. Proroctvo sa teda týka príchodu Krista a vykúpenia 
kresťanského Izraela Božieho. V tom čase sa hovorí, že Jehova vloží háky 
do čeľuste Goga, aby ho priviedol k útoku na jeho obnovených ľudí s 
úmyslom spôsobiť, aby sa svätí stali nevernými. Napokon, Satan dokázal 
od tej doby presahovať jedného z Ježišových vlastných apoštolov 
vyzbieraných a nespočetných iných. Určite môže urobiť to isté s jedným 
alebo viacerými zo 7 000. Je to neodolateľné pokušenie pre Pokušiteľa! 

V prvom storočí bolo svätým miestom proroctva chrám v Jeruzaleme. Aj 
keď je nepochybné, že nežidovskí kresťania vnímali Herodesov chrám ako 
niečo sväté, mnohí židovskí kresťania k nemu určite mali úctu. Preto, keď 
sa objavila ‘ohavná vec’ podľa proroctva Daniela, ako Ježiš prorokoval, 
bolo by mimoriadne dôležité, aby boli hebrejskí kresťania žijúci v Judsku 
a Jeruzaleme duševne pripravení opustiť svoje domovy a miestne 
zhromaždenia, ako aj chrám, kde sa mnoho kresťanov nepochybne 
zhromažďovalo, aby svedčili Židom. Bola to forma disciplíny od Jehovu 
Boha. Preto Pavol pri príležitosti zničenia Jeruzaléma napísal svoj list 
Židom, ktorý dôkladne vysvetľuje úlohu, ktorú zohral zákon a formálne 
uctievanie svätých príbytkov pri prepracovávaní Božích cieľov, ale ako 
tento systém pôsobil, stal sa zastaraný príchodom Mesiáša a mal byť 
násilne vyradený z existencie. Pavol ďalej nabádal Židov, aby sa 
nevyhýbali Božej disciplíne. Je pozoruhodné, že celá 11. kapitola Pavla v 



liste Hebrejom je prehodnotením viery početných predkresťanských 
mužov a žien, z ktorých mnohí čelili smrti. Hebrejskí kresťania žijúci v 
Jeruzaleme by tiež mali mať prísne vyskúšanú svoju vieru. 

Ale list apoštola jasne ukazuje, že zničenie židovského systému bolo iba 
vzorom pre koniec celej kresťanskej éry a súčasného systému vecí. Je to 
zrejmé z týchto Pavlových slov: „Dajte si pozor, aby ste neodmietli 
počúvať toho, ktorý hovorí. Lebo ak neunikli trestu tí, ktorí odmietli 
počúvať toho, ktorý odovzdával Božie výstrahy na zemi, tým skôr 
neunikneme trestu my, ak sa odvrátime od toho, ktorý hovorí z nebies. 
Vtedy jeho hlas zatriasol zemou, ale teraz sľubuje: „Ešte raz zatrasiem 
nielen zemou, ale aj nebom.“ Výraz ‘ešte raz’ poukazuje na to, že budú 
odstránené veci, ktoré boli urobené a ktorými sa dá otriasť, aby zostali 
veci, ktorými sa nedá otriasť.“ – Hebrejom 12: 25-27. 

Teraz musíme čeliť aj hodinám autority temnoty. Tma tak desivá, bude sa 
zdať, akoby slnko a mesiac boli vymazané. Počas tejto ‘hodiny’ bude 
civilizácia otrasená zabudnutím. Všetky akoby horské inštitúcie, ktoré sa 
teraz zdajú byť také trvalé, budú zo svojich základov zničené. Ľudstvo 
bude agitované ako búrlivé more. Na zemi nebude miesto, kde by sa 
mohli utiecť, aby unikli búrke. Prežijú iba tí, ktorí majú neochvejnú vieru v 
Boha a Krista, pretože Boh im poskytne skutočné útočisko. 

Namiesto toho, aby sme sa strachom báli, ako to určite urobia tí, ktorí 
nemajú vieru, keď anjeli uvoľnia štyri vetry vyhladenia na Zemi, využijme 
príležitosť a postavme sa za pravdu – nech príde, čo môže! Pamätajme na 
mužov a ženy opísaných v Písmach, ktorí prostredníctvom svojej viery 
uskutočňovali mimoriadne veci! Predovšetkým sa môžeme vždy pozrieť na 
príklad, ktorý dal Ježiš Kristus. A verte, že ten, ktorý kedysi upokojil búrlivé 
Galilejské more jednoduchým slovom a ktorý dal Petrovi príkaz, aby vystúpil 



z malej lode a do prudkých vôd, nás bude tiež niesť cez prichádzajúcu búrku 
Jehovu Boha!


