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Pytania I Odpowiedzi

W dniu 19 października 2012 roku, otrzymaliśmy następujący komentarz i zapytanie: 

    "Miałem osobiste doświadczenie w wezwaniu przez Ducha Bożego (znane jako zdarzenie 
namaszczenia). W dniach gdy czytałem waszą stronę uświadomiłem sobie, że waszym przesłaniem jest to, 
iż każdy jest synem Boga. Zgadzam się z tym w pełni. Mam nadzieję i modlę się aby nasz Niebiański Ojciec
wezwał również innych/wszystkich. Moje pytanie brzmi: Czy można zachęcić ludzi do udziału w Pamiątce 
jeszcze przed powołaniem Bożym? Mówię to, ponieważ jesteśmy świadomi faktu, że Bóg wzywa swoich 
synów."
    
    Do Autora: dziękuję za wiadomość. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że rozpoznałeś i przyjąłeś twoje 
powołanie. (2 Piotra 1:10) Twoja modlitwa w sprawie hojności Ojca została wysłuchana ! 

    Ojciec wzywa nas przez Syna i po przez wylanie Ducha Prawdy. To stało się wieki temu. On stoi u 
drzwi, gotowy aby nam otworzyć. Jedynym powodem dlaczego nasi braci nie wiedzą, że są synami jest to, 
że nie otworzyli drzwi. Nie podjęli tego kroku wiary by uwierzyć, że dar synostwa został im zaoferowany. Do 
dalszej dyskusji na temat tej sprawy, warto przeczytać artykuł, który opublikowaliśmy: "Czy Jestem Synem?"
- Pokonywanie Wątpliwość". Zwróć także uwagę na słowa Jezusa:
            

"Oto stoję u drzwi i pukam. Jeżeli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, to wejdę do 
jego domu i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. "- Objawienia 3:20

    Jeśli Świadkowie Jehowy głoszą prawdziwą dobrą nowinę, gdy dzwonią do drzwi osób, to wizyta 
taka winna być rozszerzeniem powołania Ojca dla tej osoby. Następnie, pytanie "Czy zostałem powołany?" 
nie było by problemem. Bracie, nie ma nadziei na przeżycie poza powołaniem Ojca. (Zobacz: Kto jest 
prowadzony przez Ducha?)  Ci, którzy nie przyjmują powołania niebieskiego na pewno umrą, ponieważ 
ciało jest śmiertelne:

"Tak więc, bracia, mamy obowiązek — ale nie wobec ciała, by żyć w zgodzie z 
ciałem; bo jeśli żyjecie w zgodzie z ciałem, niechybnie pomrzecie, ale jeśli duchem 
uśmiercacie praktyki ciała, będziecie żyć." - List do Rzymian 8:12-13

    To naprawdę smutne, że Towarzystwo aktualnie uczy Świadków Jehowy aby nie akceptowali 
powołania. Być może znasz braci, którzy uwierzyli że mają świadectwo ducha, ale od razu zostali od tego 
odwiedzeni przez ludzi. Ci ludzie poniosą duże obciążenie za zamykanie Królestwa Niebieskiego, a ci 
bracia, którzy szli za człowiekiem zamiast duchem, muszą wrócić do ducha, jeśli mają być zapisani. Z 
naszej strony robimy to, aby wszyscy ludzie wiedzieli, że drzwi są otwarte dla wszystkich, którzy tego 
pragną. Wezwanie Ojca jest otwarte i zapraszające. To do nas należy wziąć wodę życia darmo. 
(Objawienie 22:17)

    Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na twoje pytanie.

"Elaia Luchnia"  
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