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Takovýmto skorokýčovi
tým obrázkem z I.repub
liky se vracím k probě
hlému I.posttotalitnímu
všesokolskému 31etu na
Strahově. Nevím jestli
mám plakat nebo se smát
když jsem se dozvěděl,
že počet návštěvníků
tohoto sletu jak jsem
kdesi pochytil-byl asi
20.000 lidí. Na tom by
nakonec nebylo nic zvlá
štního, kdyby se význa
mní funkcionáři Sokola
a i jiní nechtěli přetr-’
hnout samotí chválou nad
prý úspěchem sletu. Jis
tě to není jejich ostuda
ale naše, kteří jsme kdy'
si a dodnes je možná ^má
me ve skříních, s nažeh1enými stejnokroji se
sokolskými pírky na če
picích, je dnes nechali

Není to tak dávno , co
jsem zaslechl velkou ne
horáznost, kterou neko
mentovat bych považoval
za velkou chybu. Ministr
JUDr.Novák nedávno proh
lásil, že aktivity obča
nů týkající se kauzy Opo
čenský se mu zdají podobné těm, které se rozpoutaly'kolem
Dr.Milady Horákové v 50.letech^ Tohle je nejen urážka obe
cných zásad .demokracie a spravedlnosti, ale dokonce i toho
to t.zv. sametového režijnu, jehož je sám Novák představite
lem. Srovnávat tyto dva režimy z nichž jeden je těžce tota
litní a druhý s komunistickými pohrobky a jejich sympatiza
nty u moci v rámci jistých demokratických mantinelů, je alí
přeci jen silné kafe.. Proč už zrovna neříci, a ministru No
vákovi by to slušelo, že za všechno mohou kapitalitické živ±.y-a jejich imperialističtí rádci a pomahači ze Západu.VH.
■Uvnitř
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Vzájemně se vyslechnout a dohodnout
Z bohatých myšlenek "posla míru" M. Rich tra z Budyně n. O.
Dohody a vzájemné vyslechnutí
je nám třeba na každém kroku. Je
to nutné zejména mezi námi Čest
nými, charakterními, vzdělanými a
pokrokovými lidmi a mezi bratry
zvlášť. Jsou mezi námi mučedníci
totality: Trochta, Tajovský, Opasek,
Zvěřina a další křesťanské osob
nosti, kteří, vycházejíce z Ježíšova
učení, řídí se krédem: odpouštět
viníkům a odporovat zlu dobrem.
Kdo ale z nás tuto zásadu dokáže
prosadit? Toť těžké rozhodování pro
toho, kdo není ortodoxním křes
ťanem a vyznavačem učení Krista.
Skuteční despotové, diktátoři,
sadisté a zločinci (politického dru
hu) neprojevují lítost, sebekritiku,
pokání ani snahu doznat vinu a
podřídit se veřejné kritice nebo
morálnímu tribunálu veřejnosti. A
těžko od nich čekat omluvu. Oni ani
opožděným způsobem nebudou
uctívat památku a přiznávat kru
tosti vlastních křivd, jež by byly
zaměřeny na společenství poli
tických vězňů.
Myslím, že nikdo z Konfederace
politických vězňů nemá právo dnes
hrát roli žalobce a soudce. Nejsme
přece jako oni a musíme každému,
ať podezřelému, obviněnému či od
souzenému dát právo na obhajobu,
odvolání a revizi rozsudku. Je třeba
dát stejné právo žalobci i soudci,
obhájci i obviňovateli, a musíme
připustit právo na obhajobu u ja
kéhokoliv soudu justičního i
muklovského. Jinak bychom mohli
obviňovat a podezírat jeden dru
hého. A co, když agentomanie a
agentohysterie dostoupí vrcholu
inkvisičního fanatismu, kdy
docházelo k obviňování nevinných
a čestných osobností politických
vězňů formátu nejen biskupa
Trochty, ale i dalších. Stále existuje
v komunistickém "samizdatu" a
ilegální politice mocenské elity StB
ďábelský projekt pod názvem
"Klín", jehož součástí jsou intriky,
podvody, falsifikace, triky. A
seznamy skutečných a fingovaných
agentů StB jsou stále podřízené
agenturám ilegální KGB. Kdo z nás
je zasvěcen do tajů a piklů StB,
resp. KGB, čímž se zabýval br.
Miroslav Dolejší, až nakonec byl
z KPV vyloučen. Byl odsouzen, ale
nikdy nebyl přesvědčen, že se mýlí,
či že říká nepravdy. Zřejmě je to
skrytá aféra vysoké politiky, diplo

macie, taktiky a strategie komu
nistických rozvědek a špionážních
"elit".
Jako chartista, zastánce lids
kých práv a aktivista KPV se
snažím být opatrný, ostražitý a
objektivní při posuzování kritic
kých, podezírajících, obviňujících
nebo odsuzujících výroků, směřu
jících proti některým osobnostem
KPV. Nechtěl bych nikomu ani
ublížit ani ukřivdit, abych neporušil
mravní zákony svědomí a charak
teru a logické zákony pravdivosti
poznání faktů. Než vyřknu slovo:
vinen - nevinen, zrádce - oběť, tak
se snažím hodnotit a porovnat
opravdu co nejvíce dostupných
důkazů, faktů, svědectví a písem
ností, které by mohly svědčit ve
prospěch obviněného či obviněných.
Tak zvané "Čestné soudy" KPV by
měly probíhat za přímé účasti
strany žalující a strany obviněnéžalované, obhajoby, nestranných a
nezaujatých členů muklovské
"poroty" v čele s muklovským
"předsedou senátu". Členy poroty
muklovského soudu by měli být
venkovští nebo městští členové KPV
a projednávání sporu by měla být
muklovská veřejnost jako demo
kratický nástroj kontroly muklov
ského soudnictví, jenž by fungoval
při řešení všech muklovských
sporů. Stenografické záznamy
výroků sporných stran by měly být
dokumentovány a archivovány a
přístupny k prostudování a
hodnocení právních komisí poboček
KPV. I v tomto směru musíme být
mnohem lepší, než posttotalitní jus
tice, soudnictví, judikatura či
zákonodárství.
-jsk-

je taková, že kdybychom šli
s proudem jako většina lidí
kolem nás a dali své schopnosti
do služeb totality, byli by z nás
po "něžné revoluci" bohatí,
zdraví lidé, kteří se měli po celý
život dobře, nejsou na žádném
seznamu zostuzeni a neo
bětovali sebe i své rodiny."
Tolik bych chtěl říci těm, kteří
dnes svým hrdinným vystupováním
v tisku a jinde už nic neriskují. V
každé revoluci obyčejní vojáci padají
a mluvkové pak sklízejí úrodu. Vím
však, že bych to říkal marně,
protože moje děti, které viděly, jak
tátovi komunisté ničili celý život,
mají v sobě odpor proti komunismu
znovu zafixovaný. Ing. M. Langer

Situace Wonka nejasná
Byl jsem účasten jednání o smrti
Pavla Wonky jako zástupce KPV
Trutnov, která vede odboj proti
komunismu, ale nemá žádné
pravomoci. Předseda krajského
soudu v Hradci Králové sice
obhajoval jednání soudkyně
Horvátové, která je dnes bohužel
také na seznamu uznaných a
schválených soudců, ale uznal
alespoň moji námitku, zeje podivné,
ba nesmyslné, když ani při tak
nedávném případu není možné
zjistit ani to, kteří dozorci měli
v hradecké věznici službu, když
Pavel Wonka na cele umíral a oni
mu k té smrti pomohli, protože to
bylo v zájmu strany. Není možno je
zveřejnit, protože podobné vědo
mosti rozvědka StB nedá.
Jestliže ty, kteří nás v pade
sátých letech bili a nelidským
mučením nutili k tomu, abychom
podepsali nepravdivé protokoly,
když měl jenom možnost nechat se
utlouct nebo podepsat v naději, že
zůstane na živu, jestliže zločince,
které jsme poznali zblízka, máme
uznávat za věrohodné úřední osoby,
Museli bychom také uznat, že to,
co tenkrát "vyšetřili" a dali rudému
soudu, je také právoplatné a naše
odsouzení za "protistátní činnost" neboť KSČ to byl stát - je správné.
Vstávají však "noví bojovníci"
(snad podle Zápotockého), kteří
neprožili hrůzy padesátých let, ale
zato dnes neohroženě kritizují na
stránkách novin všechny a všechno,
zatímco za totality se báli otevřít
ústa a souhlasili se vším, jenom aby
se nedostali na naše místa.
V pravou chvíli byl zveřejněn
seznam agentů, v němž jsou
metodicky zamíchány stovky těch,
kteří celý život prožili v odboji, včet
ně arcibiskupa Tomáška, bestiálně
estébáky zavražděného faráře Pře
mysla Coufala (pod krycím jménem
"Jasan"), prof. Ivana Vyskočila atd.,
který plní hlavní úkol, rozvrátit
protikomunistickou alianci.
K čemu byly dva odboje?
Jako účastníkovi druhého i
třetího odboje, kterému jáchy
movské peklo a zvláště likvidační
tábor Nikolaj, kde jsme po vyfárání
stáli většinou hodiny v mokrých
fáračkách na mrazu, až na nás šaty
zmrzly a pak šli v otrockém pochudu
- celý útvar obtočen lanem - se mi
chce spolu s našimi letci a vojáky,
s nimiž jsem prožil mládí v ko
munistických koncentrácích a pak
celý život v bídě i s rodinou říci:
"Hoši, oba odboje jsme dělali
z mladistvé nerozvážnosti a
idealismu. Smutná skutečnost

K podivné listopadové revoluci 1989
Po válce nám bylo přes dvacet.
Naše jména přestala být tajná,
protože jsme si mysleli, že svoboda
je již vybojována. V Německu byla
zločinecká nacistická strana za
kázána, nejvyšší její představitelé
popraveni a její úředníci z minis
terstev, prokuratur a jiných úřadů
odstraněni bez výmluvy na ne
postradatelnou odbornost...
Naše jména použili komunisté
Jak jsme se mýlili. Komunisté
měli naše jména jako na dlani a byli
si vědomi toho, že se postavíme proti
každé diktatuře, ať je hnědá nebo
rudá a proto nás po svém násilnérti
uchopení moci začali pro jistotu
zavírat. Zatčena byla polovina naší
Žižkovy brigády, zatýkáni byli
zahraniční letci a vojáci, nasazující
po celou válku své životy pro tuto
zemi.
Němečtí gestapáci tleskali ko
munistům za to, že se jim konečně
podařilo zneškodnit nepřátele Říše.
Mnozí z gestapáků za slib bez
trestnosti našim estébákům v této
špinavé práci pomáhali. Vlády se
zmocnili opět ti, kteří za svobodu
nebojovali.
Po čtyřiceti letech rudé vlády
přišla "něžná" revoluce. Odbojáři,
pronásledovaní rudým režimem po
celý svůj život byli opět postaveni
na vedlejší kolej. Vlády se ujali
znovu komunisté, kteří si říkají
"reformní". To jsou ti, kteří už v roce
1968 pochopili, že marxismusleninismus to má se svým násilím
v Evropě prohrané a snažili se tudíž
zachránit, co se dá. Dnes je jasné,
že dobrovolné předání moci v
"něžné revoluci" bylo plánovitě
připravené a neobešlo se bez záruk,
že zločinným funkcionářům KSČ,
kteří posílali lidi na smrt, se nic
nestane.
Osmašedesátníci a další
Komunisté typu Hájek, Dienst
bier, Rychetský, který ve vládě
. plakal nad tím, kdo zaplatí
■ odškodnění politických vězňů a
vdov po nevinně popravených,
zatímco nad miliony, které se
vyplácely propuštěným estébákům
za dobře vykonanou práci jaksi
plakat zapomněl. Valtr Komárek,
který radil Kubě, jak pomocí Mar
xova kapitálu zničit hospodářství
státu až do absolutní bídy, Čalfa,
Lys a ostatní, kteří do 68. roku
radostně pomáhali budovat
komunismus vedoucí k fyzické
likvidaci jeho odpůrců a k morální

devastaci celého národa až po nevydělali prací vlastních rukou,
dnešního předsedu parlamentu když se vydávali za vůdce pracující
s jeho naivními představami o třídy, kupují dnes podniky a dříve
odboji začali znovu vést národ ke rudí až hrůza, stávají se obratem
ruky kapitalisty, aniž by se
světlejším zítřkům.
Na úřadech včetně minis začervenali.
Okresní a krajští tajemníci KSČ,
terských zůstali soudruzi pod
záminkou "nenahraditelné odbor na jejichž pokyn zatkla StB
nosti". Pod stejnou záminkou kohokoliv a kterým jsme ve vězení
zůstali na svých místech proku slibovali vystěhování do jejich vlasti
rátoři a soudci, kteří ještě nedávno - Sovětského svazu, si dnes žijí
soudili "protisocialistické živly" na blahobytně dál. Naopak ještě
čele s ochráncem zločinců, gene dostávají za svoji "práci" vysoké
rálním prokurátorem Brunerem, důchody, zatímco oni dávali
který hájil promlčitelnost rudých manželkám popravených vlas
zločinů, zatímco v okolním světě tenců 150,- Kčs vdovského
byli tito zločinci proti lidskosti důchodu měsíčně (slovy
souzeni i po šedesáti letech. Není stopadesát korun) a ještě žádali
se proto co divit, že v dále po těchto nešťastných ženách a
fungujících a nezakázaných dětech zaplacení nákladů za
organizacích KSČ koloval tajný popravu manžela a táty.
Proč neodsoudíme akce
připiš, v němž bylo psáno: "...
komunistů?
soudruzi, ničeho se nebojte, nikomu
se nic nestane, protože na všech
Ani ve vězení jsme těmto před
soudech a úřadech zůstávají naši j stavitelům zločinného režimu nesli
bovali trest smrti nebo koncentrák
soudruzi..."
Za popravy a vraždy není
- to jest prostředky, kterými
likvidovali oni nás - ale jenom
nikdo odpovědný
Naše děti se nás budou ptát - jak humánní vystěhování do ráje, který
to bylo možné, že při 8 000 za nám 40 roků vnucovali. Celý národ
vražděných občanech nebyl sousen už se přestal smát komedii kolem
ani jeden vrah. (Kromě Picha - vyšetřování událostí 17. listopadu,
Tůmy, kapitána StB, který se ještě které nikam nevedlo. (Připomínám
dnes chlubí tím, že zabíjel politické jenom, že komunisté by z toho
vězně jako voják komunistické dovedli udělat monstrproces
strany a který se prochází volně po s desítkou popravených a stovkou
na
doživotí.)
Trutnově, maje doma vyvěšený odsouzených
telefon, aby jej občané neobtěžovali Žertovnému procesu se soudruh
nějakými výčitkami za své mrtvé.) generál vysmál. Autoři pendre
Před spravedlivým procesem v roce kového zákona, k vůli kterému
1968 jej vysvobodily jako výz hladověl Mareček, také nejsou
načného pracovníka KGB sovětské zveřejněni ani souzeni.
tanky. (Tento proces není dodnes
A není to dlouho, co byla připra
obnoven, přestože KPV Trutnov jej vena a detailně rozpracována akce
urgovala).
"Norbert", "Vlna" a "Zásah", akce
Komunističtí funkcionáři si směřující proti našim občanům,
podrželi nakradené majetky a vily, které se jen díky krachujícímu
kde bydlí se svými rodinami dodnes, komunismu neuskutečnily. Kde je
nebo je prodali dalším překup jmenný seznam těch soudruhů,
níkům. Za komunismu se kradlo kteří nás i s adresami našeho byd
úředně tímto způsobem: Nařčený liště rozdělili pod písmena "L" a "T"
byl odsouzen k dlouholetému žaláři (likvidace nebo tábor) pro případ,
s dodatkem, že se mu zabavuje že bude režim ohrožen? Vždyť o této
veškerý majetek ve prospěch státu. akci věděl každý velitel milice,
Jelikož stát představovala komu která ve spolupráci s StB ji měla
nistická strana, veškeré úspory zajišťovat a každý okresní tajemník
odsouzeného zmizely v její pokladně KSČ. O těchto pachatelích, připra
a dům, který si postavil třeba vujících nový zločin, najednou
vlastníma rukama, koupil předem nikdo nic neví. Funkcionáři KSČ
vybraný zasloužilý soudruh za byli mimo evidenci, protože u nich
symbolickou cenu třeba 5 000 Kčs, spolupráce byla v pracovní náplni,
aby bylo "zákonu", který dodnes kterou nebylo nutno podepisovat.
platí, dáno zdání legitimity. Za Estébák přeci nemůže chtít podpis
miliony, které si soudruzi spolupráce od toho, kdo jej řídí.
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Ti, kdo před padesáti lety
/■ -osvobodili nacistické
koncentrační tábory, se
zhrozili nad tím, co viděli.
. Jeden hlas vypovídal
o nacistických zvěrstvech
celá léta. Ale kdo o nich
nedokázal otevřeně
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zemětřesení překvapovat?
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ŘED padesáti lety
byla zabita nestvů
ra. Když svět ko
nečně odhrnul oponu,
aby se podíval na pora
ženou Třetí říši, pohled
byl příliš úděsný, než aby
člověk tuto hrůzu pocho
pil. Vojáci i civilisté mohli
pouze zírat v němé hrůze
na příšerné zbytky mon
strózní vražedné mašiné
rie.
Letos oslavily tisíce
lidí 50. výročí osvoboze
ní koncentračních táborů
tak, že tiše kráčeli těmito
bezútěšnými misty. Snažili se pochopit ob
ludnost toho zločinu. Vždyl jen ve vyhlazo
vacím táboře v Osvětimi bylo zabito asi
1 500 000 lidi! Byla to chvíle ticha, chvíle
k zamyšlení nad nelidskosti člověka k člově
ku. Vychladlé pece, prázdné baráky a hro
mady ukořistěných bot vyvolávaly v člově
ku znepokojivé otázky.
Lidé dnes cítí zděšeni a pobouřeni. Holo
caust, při kterém bylo systematicky vyvraž
děno několik milionů lidí, ukazuje, jak
zrůdný a zlý nacismus byl. Jak to ale tehdy
opravdu bylo? Kdo o tom otevřeně promlu
vil? A naopak, kdo to neudělal?
Mnozi lidé slyšeli o masovém vražděni
poprvé na konci druhé světové války. Kni
ha Fifty Years Ago—Revolt Amid the Darkness
(Před padesáti lety — Vzpoura uprostřed
temna) vysvětluje: „Fotografie a reportážní
filmy z vyhlazovacích středisek a tábo-
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rů smrti, které osvc
dili spojenci v roce 1
a 1945, poprvé ukáž
široké veřejnosti, zviř
na západě, tyto šoku
skutečnosti.“
Avšak Ještě dříve i
vznikly tábory sm
existoval hlas, který p
hlašoval, že nacisn
je nebezpečný. Bylo
Probuďte se! — časoj
jejž držíte v ruce, b
dříve byl znám jako 2
tý věk a v roce 1937 I
přejmenován na Ůtěc
Na začátku roku 19
tyto časopisy, které vydávali svědkové Jel
vovi, odvážně varovaly před hrozbou nac
mu, což bylo v souladu s prohlášením
titulní stránce každého čísla: „Časopis pr;
dy, naděje a odvahy.“
„Jak může člověk zůstat zticha,“ ptal
časopis Útěcha v roce 1939, „o hrůza
v zemi, jakou je Německo, kde bylo uvězí
no 40 000 nevinných lidi; kde jen v jednc
vězeni bylo 70 z nich popraveno za jediní
noc;... kde jsou všechny domy, ústavy a r
mocníce pro přestárlé, chudé a nesoběst:
né a všechny sirotčince ničeny?“
Skutečně, jak by mohl člověk mlče
Zatímco svět jako celek o těchto hrů
ných zprávách, jež pronikaly z Némecl
a okupovaných zemí, buď nevěděl, nebo
podceňoval — svědkové Jehovovi nemlče
Dobře znali krutosti nacistického režim
a nebáli se říci to nahlas.
22. srpna 1995

aby přestali kázat dobrou zprávu o Kristu,
ale oni odmítli poslechnout. Řekli: „Musí
me poslouchat Boha jako panovníka spíše
než lidi.“ Bible řiká, že pro jejich roz
hodný postoj je představitelé vrchnost
„zmrskali a nařídili jim, aby přestali mlu
vit na základě Ježíšova jména“. Apoštolo
vé však odmítli uposlechnout toto naříze
ní, které odporovalo Božím požadavkům
„A každý den bez přestání dále vyučova
li... a oznamovali dobrou zprávu.“ (Skut
ky 5:29, 40-42)
První křesťané poslouchali Boha spíše
než lidi, a mnozí z nich proto zemřeli.
V římských arénách jich desítky zahynuly
vlastně proto, že odmítli ,hajlovat‘ césaro
vi, čímž by mu prokázali akt uctíváni. Pro
tyto lidi bylo poctou a vítězstvím to, že se
Svědkové Jehovovi odmítali zdravit Hit prokázali Bohu věrní až do smrti, podob
lera vztyčenou paži. Odmítali to proto, že ně jako byli hrdinní vojáci ochotni zemřít
svou záchranu připisovali Bohu a jenom za svou zemi.
jemu zasvětili svůj život. Bible o Jehovovi Svědkové Jehovovi se zastávají pou
řiká: „Ty sám jsi Nejvyšši nad celou zemí.“ ze jediné vlády — Božího Království —,
a to někteří lidé pokládají za podvrat(Žalm 83:18)
Pozdrav „Heil Hitler“ v podstatě zname nictvi. Nic však neni tak vzdáleno prav
ná, že záchrana přichází skrze Hitlera. dě. Svědkové napodobují Ježíšovy apošto
Svědkové však nemohou být věrní Bohu ly v tom, že „nejsou části světa“. (Jan
17:16) Jsou politicky neutrální. Jsou věrní
a současně vzdávat stejnou poctu nějaké Bohu, a proto poslouchají zákony země, ve
mu člověku. Jejich život a rovněž jejich věr které žiji. Ano, jsou ve své .podřízenosti
nost a oddanost patří Bohu.
nadřazeným autoritám* příkladní. (Říma
Jako základ pro odmítnuti Hitlerových nům 13:1) Nikdy nepodporovali vzpouru
neoprávněných požadavků měli svědkové proti jakékoli lidské vládě!
Jehovovi konkrétní příklady. V prvním sto Existuje však hranice, kterou za žádletí bylo například apoštolům přikázáno,

Proč se nebáli mluvit

P

ŘI pohledu zpět lze říci, že konflikt
mezi svědky Jehovovými a nacis
mem neboli nacionálním socialis
mem, byl téměř nevyhnutelný. Proč? Pro
neústupné nároky nacistů, které byly v roz
poru se třemi základními biblickými nauka
mi svědků. Jednalo se o tyto nauky: 1. Jehova
Bůh je nejvyšší Svrchovaný Panovník. 2. Praví
křesťané jsou politicky neutrální. 3. Bůh vzkří
sí lidi, kteří mu byli věrní až do smrti.

Tyto biblické nauky byly základem neob
lomného postoje svědků Jehovových pro
ti bezbožným požadavkům nacistů. Proto
o nacismu s odvahou otevřeně mluvili a od
halovali ho jako to zlo, kterým skutečně
bylo.

-------------------------------------------------------------------------------- --------- -— Protxxfte se! -------------------------------------------------------------------------------------------------
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Probuďte se! je časopis, který slouží k poučení celé rodiny. Ukazuje, jak je možné řešit dnešní
problémy. Přináší' zprávy, vypráví o lidech z mnoha zemi, zabývá se otázkami náboženství' i vědy. Jde však dál. Proniká pod povrch a poukazuje
na hlubší význam současných události, přičemž je vždycky politicky neutrální a nevyvyšuje jednu rasu nad druhou. Tento časopis však především
povzbuzuje k důvěře ve Stvořitelův slib, že pokojný a bezpečný nový svět bude vytvořen ještě za života generace, která zažila události roku 1914.
Měli bysta zájsmo dslií lnform.es? Naplita laikově na příaluinou sdr.su Watch Tower Society uvedenou na strsně 5.
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Dvakrát měsíčně ja k dispozici v těchto jazycích:
afrikánština. angličtina (také na kazetách). arabština. cebuánština. čeština,
čínština, čínština (zjednodušena), dánština, finština, francouzština, holand
ština. chorvatština. .Ickanština. italština, japonština, jorubšfina. korejštma.
madarština. malajálamštma. němčina, norština. portugalština, rumunština,
řečtina, slovenština, svahilština. španělština, švédština, lagalogštma. tamilštma. zulština.

Měsíčná jo k dispozici v těchto jazycích:
barmština (myanmarština). cbembština. číčevštma. e*ešbna. gudžaratština. hiiigaynonština. igboštma. indoneštna. kannadštma. pidžin Nove
Guineje, polština, ruština, sepecšbna. sesutšlina. sinhálština. slovanština,
srbšllna. šcnštma. lahitština. idugštína. thajština. tsongština. tswanština
turečtina, Iwština. ukrapnšhna, xhosa.
• Bližší' informace poskytne p/íslušná odbočka

Věrní až do smrti

scí’4^-yf''

WOLFGANG KUSSEROW by
jedním z těch, kdo byli po
praveni, protože zůstali věr
ni Bohu a
podporová'

nacismus. Krátce předtím
než byl 28. března 1942 sťat
napsal svým rodičům a sourozencům: „Nyn
já, váš třetí syn a bratr, Vás budu muset zí
tra ráno opustit. Nebuďte smutní, protože při
jde doba, kdy budeme zase spolu ... Jaká to
bude potom radost, až se shledáme!... Ted
jsme jeden od druhého odtrženi, a každý z nás
musí projít zkouškou; pak budeme odměněni.“

Dne 8- ledna 1941, krátce
před svou P°Pravou> naPsal
Johannes Harms poslední dopis sv^mu otc': »Rozsudek
ER »ar-Cy* smrti již byl oznámen a já jsem
ve dne v noc‘ sP°utan —
skvrny (na pap.iře) jsou od
pout ... Milý tatínku, naléha
vě tě v duchu prosím, zůstaň
věrný, stejně jako jsem se já snažil zůstat věr
ný; pak znovu jeden druhého uvidíme. Až do
poslední chvíle budu na vás myslet.“

fýjPxjyv.

ných okolnosti nelze překročit. Je to hra
nice mezi poslušností člověka a posluš
ností Boha. Svědkové Jehovovi splácejí
césarovi neboli vládním autoritám, co jim
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náleží, ale Bohu to, co patři jemu. (Matouš
22:21) Snaži li se od nich někdo vymáhat
to. co patři Bohu, jsou takové pokusy ne
úspěšné.
A co když odpůrci nějakému svědkovi
hrozí smrti? Svědkové Jehovovi máji ne
otřesitelnou víru v to, že Bůh je schopen
přivést je k životu. (Skutky 24:15) Mají
tedy stejný postoj, jaký měli tři mládi Hebrejci ve starověkém Babylóně. Když jim
král Nebukadnecar hrozil smrtí v ohnivé
peci, řekli mu: Jestliže to má být, náš
Bůh, kterému sloužíme, je schopen nás vy

Nacistické 2

V

E DVACÁTÝCH letech našeho
století se Německo snažilo vzpa
matovat se z porážky v první svě
tové válce. V té době svědkové Jehovo
vi horlivě rozšiřovali ohromné množství
biblické literatury. Poskytovali tak lidem
v Německu nejen útěchu a naději, ale také
je upozorňovali na rostoucí moc militaris
mu. V letech 1919 až 1933 předali svědko
vé každé z přibližně 15 milionů němec
kých rodin v průměru osm knih, brožur
nebo časopisů.
Časopisy Zlatý věk a Útěcha často obra
cely pozornost čtenářů k militaristickému
vývoji v Německu. V roce 1929, tedy
vice než tři roky před nástupem Hitlera
k moci, jedno německé vydáni časopisu
Zlatý věk nebojácně uvedlo: „Národní soci
alismus je ... hnutí, které působí... přímo
ve službách nepřítele člověka, Ďábla.“

V předvečer Hitlerova nástupu k moci
Zlatý věk ze 4. ledna 1933 uvedl: „Nejasně

prostil ... Ať je ti známo, králi, že tvým
bohům, těm nesloužíme, a zlatý obraz, kte
rý jsi postavil, uctívat nechceme." (Daniel
3:17, 18)
Jak již bylo uvedeno, když Hitler začal
vystupovat na piedestal jako samozvaný
bůh. byl názorový boj nevyhnutelný. S vy
taseným mečem stála Třetí řiše proti ne
patrné skupině svědků Jehovových, kteří
přisahali věrnost pravému Bohu, Všemo
houcímu Bohu Jehovovi. Avšak ještě dříve
než bitva začala, bylo o výsledku rozhod
nuto.

Sto padesát pracovníků
magdeburské odbočky svědků Jehovových v roce 1931

odhaleno

ném smyslu politická. Trváme pouze na
tom, abychom mohli vyučovat lidi slovu
Jehovy Boha, a to bez překážek.“
Svědkové Jehovovi vynaložili upřímné
se rýsují hrozivé útesy národně socialistic úsilí, aby své postoje vyjádřili. Jaké to
kého hnuti. Zdá se neuvěřitelné, že se po mělo následky?
litická strana, tak bezvýznamná v době
Začíná útok
svého vzniku, tak nekonvenční ve svých
taktikách, může v průběhu pouhých něko Neochvějný neutrální postoj svědků
lika let rozrůst do proporci, kterými za a jejich věrná oddanost Božímu Králov
stíní strukturu národní vlády. Nicméně ství byla pro Hitlerovu vládu nepřijatelná.
Adolf Hitler a jeho národně socialistická Nacisté neměli v úmyslu tolerovat, že by
strana (nacisté) tohoto neobyčejného vý někdo odepřel podporu jejich ideologii.
sledku dosáhli.“
ihned po skončeni berlínského sjezdu
28. června 1933 nacisté znovu obsadili od
Žádost o pochopení
Hitler se stal ministerským předsedou bočku v Magdeburgu. Zakázali svědkům
Německa 30. ledna 1933, a za několik mě shromažďoval se a některé z nich zatkli.
síců, 4. dubna 1933. byla odbočka svědků Brzy začali být svědkové propouštěni ze
Jehovových v Magdeburgu obsazena. Pří zaměstnáni. Docházelo k raziím do do
kaz však byl 28. dubna 1933 zrušen a ma mácnosti svědků, byli biti a zatýkáni. Do
začátku roku 1934 nacisté zabavili u svěd
jetek vrácen. Co následovalo?
Přes zjevně nepřátelský postoj Hitlero ků 65 tun biblické literatury, kterou za
va režimu uspořádali svědkové Jehovovi Magdeburgem spálili.
25. června 1933 v Berlíně sjezd. Sešlo se asi
Rozhodný postoj svědků
7000 lidí. Svědkové jasně a veřejně ozná I přes tyto počáteční útoky zůstali svěd
mili své cíle: „Naše organizace není v žád kové Jehovovi pevní a veřejně odhalovali
pr.

- .

svědkové patřili k prvním vězňům v těch zemích a poslali Hitlerovi telegram násle
dujícího znění: „Vaše špatné zacházení se
to táborech.
svědky Jehovovými šokuje všechny slušné
Svědkové odhalují
lidi na zemi a znevažuje se tím Boži jmé
nacistická zvěrstva
no. Upusťte od dalšího pronásledováni
Jak svědkové Jehovovi slíbili, začali zve svědků Jehovových, protože Bůh jinak
řejňovat krutosti, ke kterým v Německu zniči Vás a Vaši nacionální stranu.“
docházelo. Svědkové z celého světa opako
Nacisté téměř okamžitě reagovali vy
vaně posílali protesty Hitlerově vládě.
stupňováním pronásledováni. Hitler vy
Dne 7. října 1934 se shromáždily vše křikoval: „Ta havěť bude v Německu
chny sbory svědků Jehovových v Němec vyhlazena!“ Ale jak odpor sílil, úměrně
ku, aby vyslechly zněni dopisu, který byl tomu se rozhodnutí svědků stávalo pev
posílán představitelům Hitlerovy vlády. nějším.
Říkalo se v něm: „Mezi Vaším zákonem
V roce 1935 odhalil časopis Zlatý věk ina Božím zákonem je přímý rozpor... kvizitorské metody mučení a špionážní sy
Tímto vás tedy upozorňujeme, že budeme stém nacistického režimu. Časopis také
za každou cenu poslouchat Boží přikázá ukázal, že cílem organizace Hitlerjugend
ni, budeme se shromažďovat ke studiu Bo bylo zbavit německou mládež viry v Boha.
žího slova a budeme Boha uctívat a slou Následující rok měl celostátní zátah gesta
žit mu, jak přikázal.“
pa za následek uvěznění tisíců svědků.
Ve stejný den se na zvláštním shromáž Brzy na to, 12. prosince 1936, reagovali
dění sešli svědkové Jehovovi ve 49 jiných svědkové kampani, při které rozšířili po
Proburfte je! 22. srpria 1995
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šisté a nacisté, protiprávně ovládli mnol
evropských zemí... Lidé v těchto zemk
se dostanou pod státní kontrolu, bude ji
odejmuta veškerá svoboda a budou nuc
ni podvolit se vládě samozvaného diktát
ra, a tak bude plně obnovena středově!
inkvizice.“
J. E Rutherford měl pravidelné rela
v rádiu, kde pronášel působivé předn;
ky o satanské povaze nacismu. Přednáš
byly vysílány po celém světě a byly tište
a rozšiřovány v milionech výtisků. D
2. října 1938 byl vysílán Rutherfordův p
slov „Fašismus, nebo svoboda“, ve kterč
rozhodným způsobem odsoudil Hitler;
„Obyčejní němečtí lidé jsou mírumik
ní,“ prohlásil J. E Rutherford. „Ďál
ke kormidlu postavil svého představíte
Hitlera, člověka duševně nemocného, k
tého, zlomyslného a bezcitného ... Nel
sky pronásleduje Židy proto, že kdysi t
Božím smluvním lidem a nosili Jehovr
jméno, a proto, že Ježíš Kristus byl Žid
Když se proti svědkům Jehovov
vzedmula nová vlna nacistické zuřivc
bylo veřejné odsouzení, které svědkové
jadřovali, ještě ostřejší. Časopis Útě

Svědkové odhalovali existenci koncentračních táborů
VĚTŠINA lidí do konce druhé světové války jména Osvětim, Buchenwald, Dachau a Sachsenhauser
znala; čtenářům časopisů Zlatý věk a Útěcha však byla dobře známa. Zprávy od svědků Jehovovýc
s velikým nebezpečím podařilo dostat z táborů; byly uveřejňovány v literatuře společnosti Watch'
er a odhalovaly vražedné záměry Třetí řiše.
V roce 1933 přinesl Zlatý věk první z mnoha zpráv o existenci koncentračních táborů v Němé
V roce 1938 publikovali svědkové Jehovovi knihu Crusade Against Christianity (Křížová výprava
křesťanství) ve francouzském, německém a polském jazyce. Kniha uváděla podrobné doklady o n
vistných útocích nacistů proti svědkům a obsahovala plánek koncentračního tábora v Sachsenha
nu a v Esterwegenu.
Nositel Nobelovy ceny doktor Thomas Mann napsal: „S nejhlubším pohnutím jsem přečetl vaši 1
a prošel hrůznou dokumentaci, kterou obsahuje. Nemohu ani popsat směs pocitů hnusu a oškliv
která naplnila mé srdce, když jsem pročítal tyto záznamy o degradaci člověka a o odporné krutost
Dál mlčet by jenom posloužilo mravní lhostejnosti světa ... Vykonali jste svou povinnost, když jst
dali tuto knihu a odhalili tak fakta.“ (Kurzíva od nás.)
’’
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celém Německu protestní rezoluci proti
perzekuci svědků Jehovových.
Dne 20. června 1937 rozšířili svědkové,
kteří byli ještě na svobodě, dalši poselství,
jež velmi podrobně popisovalo jejich pro
následováni. Byla zde uvedena jména ofi
ciálních představitelů a data i místa proná
sledováni. Gestapo bylo zděšeno tímto
odhalením a také tím, že se to svědkům vů
bec podařilo.
Láska k bližním podněcovala svědky
k tomu, že lidi v Německu varovali, aby se
nenechali oklamat velkolepou vizí slavné
tisícileté vlády Třetí říše. „Musíme mluvit
pravdu a poskytnout varováni,“ říkala
brožura Hledte skutečnostem v tvář, která
vyšla v roce 1938. „Totalitní vládu chápe
me ... jako výsledek Satanova působení,
jako náhražku Božího království.“ Svěd
kové Jehovovi sice patřili k prvním terčům
nacistického týrání, ale oni sami také ost
ře odsuzovali krutosti vůči Židům, Polá
kům, postiženým a dalším lidem.
V rezoluci „Varování!“, kterou přijali
svědkové Jehovovi v roce 1938 na sjezdu
v Seattlu, stát Washington (USA), se říka
lo: „Radikální politické organizace — fa

Publikace svědků Jehovových odhalovaly
kolaboraci církve s nacismem
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útlak a nespravedlnost. Ve Strážné věži
z 1. listopadu 1933 se hlavní článek jméno
val .Nebojte se jich*. Byl připraven hlavně
pro svědky v Německu a vybízel je, ab\
statečně čelili rostoucímu tlaku.
J. E Rutherford, prezident Watch Tov>
er Society, poslal 9. února 1934 Hitlero'.
protestní dopis, ve kterém prohlásil: „Mů
žete se úspěšně vzepřít jakémukoli člově
ku i všem lidem, ale nemůžete se vzepři
Jehovovi Bohu ... Ve jménu Jehovy Boh
a jeho pomazaného Krále. Ježíše Krist:
Vás žádám, abyste všem úředníkům a sli
žebnikům vaší vlády vydal přikaž, ab
svědkům Jehovovým umožnili pokojn
se shromažďovat a bez překážek slouž
Bohu.“
J. E Rutherford stanovil jako hráni-,
24. březen 1934. Řekl, že pokud se do i
doby situace německých svědků nezlepš
budou fakta o jejich pronásledováni zv
řejněna jak v Německu, tak po celém sv
tě. Nacisté reagovali na Rutherfordovy p<
žadavky stupňováním hrubého zacházel
se svědky, a mnohé z nich poslali do prá'
zřízených koncentračních táborů. Pro
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