
Ii!"P
Ii.

~*

m
dáno, jak se rozhodnete žít. Jen vy sami si
urcíte, jakou cestou sevydáte.

Když rodice slyší, že jejich deti "nadále
chodí v pravde", ,nemají vetší duvod kvdec-
nosti'. To ale samozrejme platí i naopak.
Deti, které jednají pošetile, pusobí svým ro-
dicum zármutek. Šalomoun napsal: "Hlou-
pý syn je k mrzutosti svému otci a k horkos-
ti té, která ho porodila." (Prísloví 17:25)
Ano, pro rodice je zdrcující, když jejich díte
prestane uctívat pravého Boha.

il

Je zrejmé, že vy, mladí, mužete zásadním
zpusobem ovlivnit svou rodinu i okolí. To,
jak jednáte, hluboce pusobí na vaše rodi-
ce. Pokud se k Bohu a jeho zásadám obrací-
te zády, rodice to trápí. Jestliže jste naproti
tomu verní Jehovovi a posloucháte ho, ro-
dicum to prináší nesmírnou radost. Roz-
hodnete se tedy, že práve to budete de-
lat. Co cennejšího mužete dát tem, kterí
vás vychovávali, chránili a kterí vás stále
milují?

Otázky ctenáru
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Kdy koncí výber krestanu s nebeskou
nadejí?

Bible nedává na tuto otázku jednoznacnou
odpoved. S jistotou mužeme ríci, že poma-
závání Ježíšových ucedníku, kterí tím získali
vyhlídku na nebeské dedictví, zacalo roku
33 n. I. (Skutky 2:1-4) Také víme, že po smrti
apoštolu praví pomazaní krestané, symbolická
,pšenice', ,rostli spolu' s falešnými krestany
neboli ,plevelem'. (Matouš 13:24-30) Kon-
cem 19. století pomazaní krestané znovu za-
hájili intenzivní cinnost. A v roce 1919 zacala
být sklízena "úroda zeme", což znamenalo
shromáždit i zbývající krestany, kterí chybe-
li do plného poctu pomazaných. (Zjevení
14:15, 16)

Od konce 19.století do roku 1931bylo hlav-
ním cílem kazatelskécinnostishromáždit zbý-
vající údy Kristova tela. V roce 1931 badatelé
Bible prijali biblické jméno svedkové Jehovovi.
Strážná vež z 15. listopadu 1933 (v ceštine vy-
šla v kvetnu 1934) vyjádrila myšlenku, že toto
jedinecné jméno je "denár", o kterém Ježíš
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mluvil v podobenství u Matouše 20:1-16.
Myslelo se, že dvanáct hodin, o nichž je v po-
dobenství zmínka, odpovídá dvanácti letum,
a to od roku 1919 do roku 1931. Po mnoho let

se pak verilo, že shromaždování k nebeskému
Království skoncilo v roce 1931 a že ti, kdo byli
v letech 1930 a 1931 povoláni stát se Kristo-
vými spoludedici, byli ,poslední'. (Matouš
20:6-8) Avšakv roce 1966 se tomuto podo-
benství porozumelo lépe a došlo se k záveru,
že nemluví o tom, kdy skoncí shromaždování
pomazaných.

V roce 1935 se ukázalo, že "velký zástup" ze
Zjevení 7:9-15 se skládá z ,jiných ovcí', tedy
z krestanu s pozemskou nadejí, kterí se meli na
svetové scéne objevit v "posledních dnech"
a kterí jako skupina mají prežít Armagedon.
(Jan 10:16; 2. Timoteovi 3:1; Zjevení 21:3,4)
Od té doby se kazatelská cinnost zamerila na
shromaždování clenu velkého zástupu. Ze-
jména od roku 1966se proto verilo, že výber
krestanu s nebeskou nadejí skoncil v roce
1935. Zdálo se, že tomu odpovídala i další sku-

eeg
Highlight



tecnost. Témer všichni, kdo byli pokrteni po
roce 1935, totiž mají pozemskou nadeji. Jestli-
že byl od té doby nekdo povolán knebeské na-
deji, melo se za to, že je pouze náhradou za
pomazaného krestana, který se prokázal jako
neverný.

Není pochyb o tom, že pokud nekdo z po-
mazaných odpadne od pravdy a neciní poká-
ní, Jehovapovolána jeho místo nekohojiného.

Ot.

..

(Rímanum 11:17-22) Pocet skutecne pomaza-
ných krestanu, kterí se stali nevernými, ale
pravdepodobne není velký. V prubehu doby
však nekterí z tech, kdo byli pokrteni po ro-
ce 1935, obdrželi svedectví svatého ducha,
že mají nebeskou nadeji. (Rímanum 8:16, 17)
Proto se zdá, že nemužeme stanovit konkrétní
datum, kdy výber krestanu povolávaných k ne-
beskému životu koncí.

Jak bychom se tedy meli dívat na krestana,
který nabyl presvedcení, že je pomazaný, a za-
cal pri Památné slavnosti prijímat symboly?
Nemeli bychom jej soudit. Je to vec mezi ním
a Jehovou. (Rímanum 14:12) Krestané, kterí
jsou skutecne pomazaní svatým duchem, však
nevyžadují mimorádnou pozornost. Nemyslí
si, že díky svému pomazání získali nejaké
zvláštní "poznání", které nemohou mít du-
chovne zralí clenové velkého zástupu. Ani si
nemyslí, že nutne musí mít více svatého ducha
než jejich spolecníci ze skupiny jiných ovcí. Ne-
ocekávají, že se s nimi bude jednat jako s nad-
razenými, a ani netvrdí, že když prijímají
symboly, meli by mít vyšší postavení než jme-
novaní starší ve sboru. Krestané, kterí skutecne
mají nebeskou nadeji, jsou pokorní a pamatu-
jí na to, že už v prvním století nekterí z poma-
zaných mužu nebyli zpusobilí k tomu, aby
mohli sloužit jako starší nebo služební pomoc-
níci. (1. Timoteovi 3:1-10, 12, 13;Titovi 1:5-9;
Jakub 3:1) Nekterítehdy dokonce byli duchov-
ne slabí. (1. Tesalonicanum 5:14) A sestry, tre-
baže byly pomazané, ve sboru nevyucovaly.
(1. Timoteovi 2:11, 12)

Pomazaní krestané i jejich spolecníci z ji-
ných ovcí se tedy snaží zustat duchovne silní,
pestovat ovoce svatého ducha a prispívat k po-
koji ve sboru. Všichni krestané, at pomazaní
nebo jiné ovce, pod vedením vedoucího sboru
usilovne kážou dobrou zprávu a ciní ucedníky.
Dokud je Jehovovou vulí, aby pomazaní kres-
tané zustali zde na zemi, jsou spokojeni s tím,
že se na této cinnosti mohou podílet.

J
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