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Životní příběhy [2]

Často jsem slýchala na shromáždění, že máme studovat Bibli. Když jsem tedy zůstala doma ze
zaměstnání, přišlo mi jako nejlepší věnovat volný čas kazatelské službě a studiu Bible. Předem
dalšího vyprávění bych ještě ráda uvedla, že pocházím z Ukrajiny a byla jsem svou maminkou
vychována jako svědek Jehovův.
Studium Bible mě opravdu bavilo a netrvalo dlouho a měla jsem spoustu otázek. První z nich se
týkala knihy Jeremjáš a jeho proroctví o Jeruzalému, zpustošení země a službě králi
Nebukadnecarovi. Z verše Jer 25:11 &quot;A celá tato země se stane zpustošeným místem ... a tyto
národy budou muset sloužit babylonskému králi 70 let&quot; jsem pochopila, že 70 let se nevztahuje
na dobu zpustošení, ale na službu Babylónskému králi. Pak jsem pochopila, že v Jeremjáši 27:1,2 je
popsán začátek této služby &quot;na počátku království judského krále Jehojakíma... tak mi řekl
Jehova &quot;udělej si pouta a tyče jha a vložíš si je na šíji&quot;. Tuto skutečnost popisuje 2
královská 24:1 slovy
„...a tak se stal Jehojakím na tři roky jeho sluhou“
Byl jsem tím zprvu velmi zaskočena, protože to znamenalo, že nesedí výklad proroctví, jak se po
dlouhé roky učí na shromážděních svědků Jehovových. Znamenalo to, že nesedí rok 607 př.n.l. jako
rok zničení Jeruzaléma a následně ani navazující proroctví o roku 1914.
Měla jsem rozhovory se staršími. Ti neuměli na mé otázky odpovědět a tak mi jeden starší poradil ať
napíšu dopis vedoucí sboru svědků Jehovových a předložím své otázky k zodpovězení.
Věřila jsem, že jsem ve správné organizaci a důvěřovala jsem vedoucímu sboru, napsala jsem tedy
dopis následujícího znění, (vím, že moje čeština není perfektní)
Vážení bratří,
obracím se na vás s prosbou o vysvětlení v několika pro mě nepochopitelných otázkách, které
uvádím níže.
1) Proč podle hlubšího pochopení písma na str.713, odst. 2 počítání 70-ti let zpustošení Jeruzaléma
začíná 1. října 607 př.n.l.? Kdežto na základě Bible z veršů u Jeremiáše 42:10-12 pan Jehova
izraelitům říká, aby zůstali bydlet v Jeruzalémě a na základě verše u Jeremiáše 42:15,16 slibuje, že
budou zničení i v Egyptě i když do něj vstoupí. Pan Jehova nechtěl, aby Jeruzalém zůstal bez
obyvatel.
2) Proč se sen, který zdál králi Nebukadnecarovi podle knihy Daniela ve 4-té kapitole o pokácení
stromu se vztahuje na rok 1914? V cele 4-té kapitole u Daniela není napsáno, že se ten sen vztahuje
na čas konce, ale pouze na krále Nebukadnecara?.
3) Podle Daniela 7:20,23,24 malý roh, který pokořil tři krále, je Angloamerika (kniha - věnujte
pozornost Danielovu proroctví, str. 141, odst. 1), která povstala z čtvrtého zvířete (římská říše). Když
římská říše byla králem severu, tak proč Angloamerika která z ni (římské říši) pochází je králem jihu a
ne králem severu? A na základě Daniela 2:40-43 se píše to stejné i o železu, že ta chodidla mají to
samé železo?
Doufám, že moje otázky pro vás budou dostatečně srozumitelné . Pokud by ne, tak níže přikládám
kontakt na sebe a budu moc vděčna za vaše odpovědi.
Tímto dopisem jsem uvedla do pohybu události, které kdybych nezažila na vlastní kůži, tak bych
nevěřila, že je to možné.
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Odpověď na můj dopis přišla starším sboru. Cesta dopisu byla asi následující. Nejprve bratrům do
Ameriky. Odtamtud zpět na odbočku na Slovensku, která má na starosti i Českou republiku. Zde byla
vypracována odpověď a následně zaslána starším mého sboru.
Milá sestro,
odpovídáme na tvůj dopis, který jsi poslala do světového ústředí ve Spojených státech. Bratři
nás požádali, abychom ti odpověděli.
Podle informací bratrů starších z Tvého sboru jsi již s nimi svoje otázky konzultovala a oni se ti
pokusili na ně odpovědět s pomocí Písma a publikací, v nichž se tyto otázky a pasáže z bible
rozebírali. Nemůžeme ti tedy zřejmě v tuto chvíli říci něco víc, než to, co už ti řekli bratři. I když dnes
neznáme odpovědi na všechny otázky, které se týkají budoucnosti nebo splnění určitých biblických
proroctví, můžeme se spolehnout, že Jehova nám potřebné věci v patřičném čase zjeví ( Amos 3:7 ).
Jsme však vděční, že díky publikacím od VRO mnoha věcem můžeme rozumět už dnes. rádi bychom
tě povzbudili, abys bratrům ve vedoucím sboru důvěřovala a abys důvěřovala také sborovým
starším, který byli svatým duchem jmenovaní, aby pečovali o blaho bratrů a sester ve sborech.(
Matou 24:45 - 47; Izajáš 65:13,14 )
Přejeme ti ve tvé službě mnoho radosti a požehnání našeho Pana Jehovy. ( Přísloví 10:22 )
Tvoji bratři,
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi.
Dopis mi starší bez větších formalit předali jednou před shromážděním. Bratři starší si patrně mysleli,
že věc je dopisem vyřízená, ale já jsem nikde neviděla odpovědi na své otázky.
Netrvalo dlouho a měla jsem právní výbor, na kterém bratři tvrdili, že mi chtějí pomoc.
Dávali mi příklad Mojžíše, jak vedl Boží lid, že nás stejně dnes vede VRO.
Ptala jsem se, kde je napsáno, že v čase konce to bude stejně jako za dnu Mojžíše, Ježíš přece říkal,
že to bude jako za dnu Noema nebo Lota?
Také jsem jim četla verš z Jeremjáše 17:5 &quot;prokletý je zdatný muž který vkládá důvěru v
pozemského člověka...&quot; a Žalm 146:3 &quot;nevkládej důvěru v urozené...&quot;, a že bratři
ve vedoucím sboru jsou také jen pozemští lidé, kteří chybují. Poukázala jsem na neustále se měnící
nové světlo v publikacích společnosti. Uvedla jsem, že nové světlo o mesiášovi, jak přicházelo v
písmu k prorokům, to se neproměňovalo, nebylo jednou tak a podruhé jinak. Naproti tomu publikace
od vedoucího sboru nemohu brát jako svaté inspirované písmo, to bych pak tvrdila, že když před lety
se psalo něco jiného, tak svatý duch lhal. To za tím raději budu vidět chybující lidi než dílo svatého
ducha. Chtěla jsem tím ukázat, že já mám odpovědnost za svojí víru a mám právo se ptát.
Přepis části rozhovoru se staršími, který se týkal dopisu od společnosti zní z odstupem času až
komicky.
Já: Vždyť oni mi neodpověděli.
Starší: Ale odpověděli.
Já: Ne, neodpověděli.
Starší: Proč pořád opakuješ, že ti neodpověděli? Pozdvihl rukou dopis od společnosti a řekl: Vždyť
tady máš odpověď.
Já: Tak mi uveď na co jsem se ptala. Je tam alespoň jedna otázka a odpověď.
Neptala jsem se na nevysvětlené věcí (které se týkají budoucnosti) ale na věcí které už jsou
vysvětlené, tak proč neznají odpověď, když to oni sami vysvětlili?
Na to mi starší už nic neřekli.
Přestože jsem nedostala odpovědi na své otázky a rozhovor se staršími proběhl, jak proběhl,
rozhodla jsem se setrvat v organizaci, být pokorná a nedráždit druhé svými otázkami.
Netrvalo dlouho a nedalo mi to, měla jsem další rozhovor se staršími a nějaké otázky.
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Pak přišel druhý právní výbor, který byl o mnoho tvrdší. Tam mi četli texty o Jezábel ze Zjevení
2:20-22 a na závěr verše 2 Petra 2:10-15 ...&quot;opovážliví, umínění, nechvějí se před slavnými,
ale mluví utrhačně...
Starší byli podráždění a tlak na mě se zvýšil, abych byla pokorná. Starší mi četli Mat 24:45-47 o
otroku, který přiděluje pokrm. Byla jsem také rozhněvaná, protože místo odpovědí na otázky přišel
jen tlak na podřízenost, tak jsem je vyzvala, aby četli dále verše Mat 24:48-51, ať se nezastavují,
protože dále se píše také o tom, že ten otrok může být zlý a bude potrestán.
Jeden starší mi řekl : &quot;ty si vůbec neuvědomuješ v jaký jsi situaci&quot; (myslil tím to že mě
mohou vyloučit), odpověděla jsem &quot;já si moc dobře uvědomuji v jaké jsem situaci a kdyby mi
šlo jenom o to abych zůstala v organizaci, tak Vám tady vše odkývám a zůstávám, ale jde mi o Boha
a o jeho Písmo&quot;. Na to už nic neřekli. Na závěr mi četl výše uvedený text z 2 Petra 2:10-15
...&quot;opovážliví, umínění, nechvějí se před slavnými, ale mluví utrhačně... Pak mi řekli, že jsem
vyloučena ale že se můžu vrátit.
Na, což jsem jim řekla, že na vracení není čas a že velké soužení nezačne zničením falešného
náboženství, ale útokem na věrného a rozvážného otroka, ale toho skutečně věrného, který rozděluje
pokrm. Potom jsem řekla, že zanedlouho dojde podle 2 Tes. 2. kap k velkému odpadnutí a pak se
budou plnit slova z Daniela 12:4 &quot;mnozí se budou toulat&quot; (protože už nebudou vědět ke
komu se mají přidat) a s tím jsem se rozloučila.
Zaslala Annakonyk
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