Kdo z lidí m že jakkoli, by i jen v rou , omezit Kristovu schopnost
objevit se (i spole
s and ly) v prostoru nap íklad nad Austrálií a zárove i nad ostatními sv tadíly? Je jist absurdní omezovat Kristovu moc
tak, jak to d lají sv dkové Jehovovi. Existuje z hlediska Písma i z jakéhokoli jiného hlediska n jaký d vod, aby Kristus byl vid t pouze nad jedním kontinentem? Kristus prost n jak zp sobí, aby ho uvid lo každé
oko! Je d ležité p ipomenout, že již nep ijde ve stejném t le, v jakém
odcházel do nebe p ed zraky svých u edník ; to by jej skute
mohlo
uvid t jen omezené množství lidí. P ijde v oslaveném t le, od jehož moci
bezbožní zahynou. (2.Tes. 2:8-10) Sám Pán Ježíš prorokuje, že jeho p íchod bude ve veliké moci a sláv a také s mnohými and ly. (Mat. 24:29-31)
Ze všech shora uvedených souvislostí je zjevné, že se nejedná o žádnou
symboliku, ale o doslovný popis budoucí viditelné události.
Záv r
Ukázali jsme si že Kristova neviditelná p ítomnost nastala již o letnicích
33 n. l. U ení, že Kristus je „v tajných úkrytech“ (neviditeln p ítomen),
nemáme v it, protože jeho p íchod (parousia) bude z ejmý jako když
blesk ozá í oblohu. (Mat. 24:25-27) Krist v druhý p íchod (parousia) bude
stejn nenadálý, jako náhlost p íchodu potopy. (Mat. 24:38-39) A podle
1. Kor. 11:26 bude s p íchodem Krista ukon ena platnost Pánovy ve e.
ení SJ ohledn roku 1914 je tedy naprosto neudržitelné.
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Rok 1914 – pro to nelze p ijmout?
Znamení – p ed Kristovou parousií, nebo b hem ní?
Co zásadního bude ukon eno p i Kristov p íchodu?

Publikace se zabývá adou nám , jež mohou zna
pomoci stávajícím
sv dk m Jehovovým, kte í se ocitli na rozcestí, protože si uv domují, že u ení jejich organizace neodpovídá Písmu. (58 stran v PDF)
eklad nového sv ta: Pro
pouze 237krát?

Bude viditelný, nebo se již
udál v roce 1914?

Kristova parousia – p esn vypo ítaná, nebo nenadálá?

Další materiály jsou zdarma k dispozici na:
www.rozcesti.org
Biblické odpov di k es ana na otázky sv dk

Druhý p íchod
Ježíše Krista

jméno Jehova

Pro sv dkové Jehovovi neuvád jí d sledn jméno Jehova v NZ všude, kde je
uvád jí jimi prosazované zdroje J1-J28? Jméno JHVH se totiž vyskytuje ve
zdrojích J1-J28 mnohem etn ji než pouze 237krát. (4 strany v PDF)
Modlil se Št pán k Ježíšovi?

Podle k es an jsou Skutky 7:54–60 jednozna ným p íkladem modlitby ke
Kristu. Podle SJ ale v této pasáži Št pán nejprve ve vid ní pouze mluví ke
Kristu a pak se modlí k Jehovovi Bohu. Publikace p ímo z materiál Strážné
že ukazuje, jak zásadn se sv dkové Jehovovi mýlí 1) ve svém p ekladu,
a to možná i úmysln ; 2) ve svém výkladu. (10 stran v PDF)

Kdy nastala Kristova neviditelná p ítomnost?

Následující texty Písma dokazují, že druhý Krist v p íchod (parousia) je
událostí budoucnosti, nikoli minulosti. Sv dkové Jehovovi však u í, že
Kristus p išel neviditeln již v roce 1914. Dokládá to nap íklad jejich
kniha
žeš žít navždy v pozemském ráji na str. 147: „Jestliže je Krist v
návrat neviditelný, vzniká otázka, co potvrzuje, že k n mu skute
došlo. Ano, d kazy existují. Kristus sám dal viditelné ,znamení‘, podle kterého m žeme poznat, že je neviditeln p ítomen a že je blízko konec
sv ta.“ Na str. 154 jsou dále uvedena ona viditelná znamení jako d kazy
Kristova p íchodu, a tím za átku jeho druhé neviditelné p ítomnosti:
války, hlad, mory a zem esení… atd. Tolik sv dkové Jehovovi.

Rok 1914 – pro to nelze p ijmout?
Pán Ježíš však p ed takovým u ením varoval: „Hle, ekl jsem vám to p edem. Když vám eknou: „Hle, je na poušti, nevycházejte! Hle, v tajných
úkrytech (neviditeln p ítomen), nev te tomu! Nebo jako blesk ozá í oblohu od východu až na západ, takový bude i p íchod ( ecky parousia)
Syna lov ka.“ (Mat. 24:25-27; EP) Ježíš za svým výrokem „nev te tomu,
nebo “ vysv tluje, pro tomu nemáme v it. Jeho druhý p íchod bude
totiž viditelný stejn , jako je vid t zá i blesku na obloze.
Znamení – p ed Kristovou parousií, anebo b hem ní?
Pán Ježíš dále vysv tluje: „Od fíkovníku si vezm te pou ení: Když už
jeho v tev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. Tak i vy, když toto
všechno uvidíte, v zte, že ten as je blízko, p ede dve mi.“ (Mat 24:32-33;
EP) Tedy ta znamení: „Povstane národ proti národu… atd. jsou znameními, která se mají vyplnit ed Kristovou „parousií“ a sv í o její blízkosti. Proto nemohou být znamením toho, že „parousia“ již nastala. Ježíš
znovu p ipomíná, že jeho p íchod bude osobní, ve veliké moci a sláv ,
s mnohými and ly: „Tu budou lomit rukama všechny eledi zem a uz í
Syna lov ka p icházet na oblacích nebeských s velikou mocí
a slávou.“ (Mat 24:29-31; EP)
Kristova parousia – p esn vypo ítaná, nebo nenadálá?
Pán Ježíš zd raz uje, že jeho druhý p íchod (parousia) bude stejn p ekvapivý a nenadálý, jako náhlost p íchodu potopy: „Jako tehdy ed potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali, až p išla potopa a zachvátila všecky – takový bude
i p íchod (parousia) Syna lov ka.“ (Mat. 24:38-39; EP) Kristus nás proto
vyzývá: „Bd te tedy, protože nevíte, v který den váš Pán p ijde.“ (verš 42).
Co zásadního bude ukon eno p i Kristov p íchodu?
Apoštol Pavel upozor uje na zásadní zm nu, k níž dojde p i Kristov
druhém p íchodu. Jedná se o ukon ení platnosti ve e Pán : „Kdykoli
jíte tento chléb a pijete tento kalich, zv stujete smrt Pán , dokud on neijde.“ (1. Kor. 11:26) Kdyby se Krist v p íchod skute
udál v roce
1914, jak u í sv dkové Jehovovi, podle Písma by ve e Pán ješt
v témže roce zákonit pozbyla své platnosti. Sv dkové Jehovovi však
ve i Pán slaví stále. Je zde tedy jednozna
vid t rozpor mezi u ením
sv dk Jehovových, jejich vlastní praxí a mezi tím, co u í Písmo. Ve sv t2

le Písma je tedy t eba nekompromisn odmítnout u ení o tom, že Ježíš
Kristus neviditeln p išel v roce 1914, ímž m la podle sv dk Jehovových za ít jeho neviditelná p ítomnost v královské moci.
Kdy nastala Kristova neviditelná p ítomnost?
Vedení sv dk Jehovových se také odvolává na Kristova slova „sv t mne
více neuz í“ ve snaze dokázat, že Krist v druhý p íchod je pro sv t neviditelný. Zde je t eba upozornit na souvislost, v jaké Pán Ježíš tuto v tu
vyslovil, a vše se tím vyjasní. Co se týká Kristovy p ítomnosti
v královské moci, ta je p ece v Kristov církvi skute ností už od letnic –
Mat. 28:18, Žalm 110:2, Zj. 17:14. Ježíš svým u edník m zaslíbil, že se
k nim vrátí duchovn (i spolu s Otcem) již krátce po svém odchodu do
nebe: „Nenechám vás tu jako sirotky. Zase k vám p ijdu. Ješt krátký as,
a sv t mne už neuvidí, ale vy m zas uvidíte… V onen den poznáte, že já
jsem ve svém Otci a vy ve mn jako já ve vás… kdo m miluje, toho bude
milovat m j Otec, a i já ho budu milovat a zjevím se mu.“ (Jan 14:18-21;
Pe). U edník Juda se ptá: „Jak to, že se chceš zjevit nám, a ne sv tu? Ježíš
mu odpov l: „Miluje-li m kdo, bude zachovávat moje slovo, a m j
Otec ho bude milovat, a p ijdeme k n mu a u iníme si u n ho p íbytek.
Kdo m nemiluje, nezachovává má slova.“ (verše 22-24). Pán Ježíš se dá
poznat (zjeví se) jen tomu, kdo jej miluje. Tomu, kdo odmítá Kristovo
slovo a netouží po poznání Kristovy lásky (tedy sv tu), se „nezjeví“.
Z kontextu celé kapitoly zá í jasná pravda, že Ježíš se tu zmi uje o svém
duchovním p íchodu, o své duchovní p ítomnosti, která se stala skute ností o letnicích 33 n. l., aby Jeho církev nez stala opušt ná a mohla
správn fungovat: „Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale P ímluvce,
Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás nau í všemu
a p ipomene vám všecko, co jsem vám ekl.“ (verš 8; KB) O svém druhém
viditelném p íchodu, spojeném s vytržením své církve však hovo í na jiných místech. Jan 14:2-4; Matouš 24; Marek 13; Lukáš 21. kapitola; a dále
1. Kor. 15:22-23; 1. Tes. 4:13-18; 2. Tes 2:8; 1.Pe. 4:13; 2. Pe. 3; 1. Jana 3:2-3;
Zj. 1:7; 6:15-16).
Jak Krista „uvidí i ti, kte í ho probodli“?
Pro v tší ucelenost je zde i zamyšlení nad textem „každý ho uvidí, i ti,
kte í ho probodli“. (Zj. 1:7; Pe) Sv dkové Jehovovi jej komentují následovn : „Kdyby se m l Kristus viditeln objevit na nebi, je jasné, že by ho
nevid lo ,každé oko‘. Kdyby se objevil nap íklad nad Austrálií, nebylo by
ho vid t v Evrop , Africe a Americe.“ (Rozmluvy z Písem, str. 138)
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