V dubnu, AD 2009
Jakoubek a Svědkové Jehovovi
Jsem Kristův.
Nejsem ani Apollův, ani Pavlův, ani svědků Jehovových, ani katolíků, ani protestantů, ani nikoho
jiného.
Jsem celou svou duší, duchem a tělem Kristův, a podle jména jsem také svědek Jehovův.
Jsem takovým již více než čtvrt století, přesněji 29 let.
Jsem takovým proto, že podle Boží vůle to v mém případě byli svědkové, kteří štípili a zalévali a
skrze něž Bůh dal vzrůst. – 1 Kor 3:5-9.
Když se Bůh před 29 lety díval na zem, aby k sobě skrze Krista přitrhl dalšího syna, nevadilo mu,
že se tak stane prostřednictvím této skupiny věřících lidí.
Dokud tedy Bůh bude chtít, nemám v úmyslu, abych se sám od sebe přestal počítat mezi svědky
Jehovovy.
Nemám v úmyslu přestat se počítat mezi Svědky Jehovovy, protože věřím, že Ježíš Nazarejský
byl a je Mesiáš, a věřím, že přišel v těle.
Svědkové rovněž věří, že Ježíš byl a je Kristus, a že přišel v těle. – 1 Jana 4:3.
Na širém světě není širšího základu pro jednotu v Kristu než shoda na tomto výroku Písma:
„Našli jsme Mesiáše (což přeloženo znamená Kristus)“. – Jan 1:41.
Vírou v Ježíše Krista, Mesiáše, křesťané v tomto světě vymezují své hranice, a touto vírou jsou
rozeznatelní od ostatních.
Jako Ondřej, a po něm Petr, a po něm Filip, a po něm Natanael, a po nich miliony dalších lidí,
všichni svědkové Jehovovi věří, že našli Mesiáše. Jsou o tom přesvědčeni, jako jsem o tom
přesvědčen i já nebo ty, můj anglikánský, ortodoxní, katolický, evangelický či jiného vyznání
zbožný a milý příteli.
My všichni vespolek věříme, že v 1. století našeho letopočtu to byl Kristus „kterýžto hříchy naše
na těle svém sám vnesl na dřevo“, a že to udělal proto, „...abychom hříchům zemrouce,
spravedlností živi byli...“ - 1 Petra 2:24.
Tomu jednomu činu, a sice milosti na dřevě a skrze dřevo, věříme všichni, ačkoli porůznu k těm
či oněm se řadíme.
Já jsem byl Boží milostí zasazen mezi svědky Jehovovy. A mezi nimi a s nimi ve věrnosti
zůstanu tak dlouho, dokud mě ta samá Boží milost nepovede jinam.
Jakoubek

