Vykonal Bůh svědků Jehovových největší skutek lásky?
Matt Slick
Podle Biblické a traktátní společnosti Strážná věž není Bůh trojjediný a Ježíš není Bohem
v těle. Kvůli jejich postoji se někdy ptám: „Vykonal Jehova podle vás největší skutek lásky?“
Dostávám různé odpovědi, protože však ohledně této otázky nejsou vyučeni časopisem
Strážná věž, často uvažují sami a neopakují, co říká Strážná věž. A stejně téměř vždy
svědkové Jehovovi říkají, že největší skutek lásky, který Bůh vykonal, byl ten, že poslal svého
Syna, aby za nás zemřel. To je dobrá odpověď, je však správná? Potom jim cituji, co řekl
Ježíš v Jan 15:13: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ Bible
svědků Jehovových, Překlad nového světa (PNS), říká: „Nikdo nemá větší lásku než tu, že by
se někdo vzdal své duše ve prospěch svých přátel.“
Vidíme, že největší skutek lásky je obětování vlastního života za druhého. Všimněte si, že
Ježíš řekl, že toto sebeobětování je tím největším skutkem lásky. Potom se znovu ptám
svědků Jehovových: „Vykonal Jehova podle vás největší skutek lásky?“ Tady nastává pro
svědky Jehovovy skutečný problém.
Říkám jim, že jako trojjediný, Bůh vykonal největší skutek lásky. Ježíš je Bohem v těle (Jan
1:1, 14). A proto Bůh položil svůj život za své přátele; vykonal největší skutek lásky, jaký
kdo může učinit – zrovna jak řekl Ježíš. Potom se svědků Jehovových ptám: „Proč po mně
chcete, abych se vzdal největšího skutku lásky, který učinil můj Bůh, výměnou za vašeho
boha, který nemůže vykonat největší čin lásky?“ Na to opravdu nemají dobrou odpověď.
Následuje nástin, který vám pomůže vidět tuto otázku, jak je uvedena v Písmu:
1. Bůh je láska
A. 1. Jan 4:16: „Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni.
Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.“
i.
Překlad nového světa říká: „A sami jsme poznali lásku, kterou má
Bůh v našem případě a uvěřili [jí]. Bůh je láska, a kdo zůstává
v lásce, zůstává ve spojení s Bohem a Bůh zůstává ve spojení
s ním.“
2. Bůh projevuje největší lásku
A. On je nekonečný, svatý, milující a nikdo nemůže projevit tyto vlastnosti lépe
než samotný Bůh.
i.
Bůh dokáže plně projevit svou vlastní povahu.
ii.
Může někdo „předstihnout“ Boha v lásce?
3. Ježíš přesně znázorňuje Otce
A. Žid. 1:3: „On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým
mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil
se po pravici Majestátu na výsostech.“
i.
Překlad nového světa říká: „On je odleskem jeho slávy a přesným
znázorněním samotné jeho bytosti a udržuje všechny věci slovem
své moci; a když způsobil očištění ze naše hříchy, posadil se po
pravici Majestátu ve výšinách.“
B. Jan 14:9: „…Kdo vidí mne, vidí Otce. …“
i.
(PNS říká: „…Kdo viděl mne, viděl [také] Otce…“)
4. Ježíš řekl …
A. Jan 15:13: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“
i.
(PNS říká: „Nikdo nemá větší lásku než tu, že by se někdo vzdal
své duše ve prospěch svých přátel.“)

5. Závěr
A. Jestliže Ježíš není Bůh a položil svůj život, potom vykonal něco většího než
jeho Otec.
B. Jestliže Ježíš je Bohem a položil svůj život, potom Bůh učinil největší skutek
lásky.
Kéž si toto Pán použije, aby to svědkům Jehovovým přineslo pravého a živého Boha, který
nás miluje natolik, že se stal člověkem, zemřel za nás a projevil nám největší skutek lásky.
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