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JAKO zvĚsTovATEL JEEOVOV A KRÁLovSTvÍ

v

zÁŘ| l946

{

Posvěcení
T ,.Pro nč se posvěcuji, aby také oni byli

"]J 
egor.r i .  všFmo|lou. i  Bů\ noré\o sve|ir sprJved].

||o\| i  J. ' 'o prot ivník a | 'a le(ný zalobce je sr lan-úábel.
..bůh tohoto sÝěta... Jehova je Bůh svatosLil on je totiŽ
i . 'd i||í. LIerý v \obé vše pl l lč zahrnuje a \yjadřuje.
.^ ' i . '  prd(é dobrc a pfavdité' saLan-úábel je bohem
piitomné sYě|skosti. toliŽ onen mocný Eeviditelný. kie-
Ň ]rodeoíIí teílo sýět a jelro zkaŽenosl''2 jehova llení odpovědný za tento svět. za jeho

z]omyslnost a utiskování' JetikoŽ je svatý. je úpltlč od-
loučen od toho|o světa' všemo.horrcí Bů]r iŤipusti]. aby
ďábe] uaťžol.al telto svčt \' provozu dostatečně dlouho.
aby moh1a býti r'ozhodntrla \.elikÍr spolná otáZka uni
Ye$álního l)nnst\'íi poté všal( plojeýí svolr slltosl 11m'
Že tento s1'č| nndoblo zničí a zřkii věčný nový svěl
pr.avdy a spla\'e.lhosti Tinr se aplňuje jcho S]oro:
...\ tak zÍe]eben a tlosÍčC].}1. a Í zníIirosL rl\€dťn ljudu
před očima EáIodů nxrohjch. a zl'čÍli. Ž9 já jsem J.-
hova'.. (Ezech. 38:2l]) .|ehdy Dochopi všichni. kdož
milují spla\.cdln,ost :r zústarrou na 7-emi ll{ži\'u. ú\'odnl
\.eŤš. serafínťl: ..svatý. svatý. svatý Jehola zástupů.
L,Ina ies| \\ecka Z' 'n l .  .|ívy je1n Iz '  6 '3 l  Z icv |:8
Pri  lo l l to nádhernPIlt  \ i tez. lý i  n.rd s i|]m: 'o. lo lo z l .1\o
světa,budou oIli sami pěLi: ..Kdo podobný tobě mezj sil.
n.ými oneŽi bohy; 'E[óeIl.)' ó Jchovo? (do jest tak.
jako ty, velebný Y svatosti' htozný \'chvílách, činícÍ
divy?.'.'ve]icí a pŤe.lilr jsou s].utko1.é tvoji. Pane
Bože všjmohoucí. sDraveil]ivé a pravé .jsolr c€sty tvé.
ó Králi sYalých (národůi EIĎeIl)' KdoŽ hy še ebál
tebe. Pall.e. a uez\"clebo\.al jména tvóho? Neboť ty sám
sllatý jsi' všjckn]i zajislé [árcdo\é přijdou, e sklálrčti
se É"áuu pi"a obliče.jcm t\"í'lrr] lebot soudové tvoji
zjeveir.i jsoll...' 2, tr'IojŽ' 15:11i Zje\Í' 1ó|3.4'

3 NáboŽenšlí lnlržo.l.é na zemi o!o\.áŽ]ivě si pi.i-
]rládali lituly jlko .'Jeho Svatost.. a ..svatý otec.. a
Dozaduií. rbJ n: i| 'oz ' '1š|í jF. ic | . l^|l lo l . ,  jp osIo\ofa]:
.vrsc švaIocI i  S\J.e Pi .m '  .| .|\ ' Iv ni\d}. \ 'šdt n.
oouzjYá lako\íchIo l . tulú Iro J ' .1oťu BJhJ'  Poh] l ! i ř i
n lto '"n.r ' i .  j imŽ l icho(i  Ia| io!Á | i|Ú|v | 'c| ]||tJ ic] L 't j-
zcň, n.cilovedorr prokízat. že jsou skutečně svatí' slo'
1'em i skutkem u]razl1ií' že patří k tomuto světu :r jsou

nakloněui jeho po]itioe. jeho obchoilu a j€ho náboŽen
ství. ba Že jsou nerozluč[ě s nirni spjati' Jsou pťál.ě tak
ná]o svaťí jako ten]to stl.ý svět a nepůsobí slllěrcÍn
k s\'atosti an]i k ní neukazují cestrr.

4 ccsta k posvčceuí pm život v novém sYětě
spraved]n.osli r'reve.ie přes duc]ro!'en5tvo,.kř.€sťanstva..
a Di.es stovliy jeho ]r.ábože skýclr systémů' Tyto se]ha]y
vď s!él1l Dodr1iliátrí poki.esťanštit svět. a jeiich tvr.z€ni'
že mají k lomu příkaz s l}ebes. ukázalo se ťa]ešl1ýl]l'
HIůza pŤe.l a.omovou lrombou r kdy neveŽene hroEad-
ným obracenÍrn rra Yífu celé lidstvo do jejich nábo.
Ž;nskj.ch olganisací, Jejich úzké Yztahy ]. sYěts]rÍm
úLřaclům. které mají moc nad a|onto.l'ou pumou. nilrdy
neučiní natÍrlik piízniYý do'iem lra všecirn].tidi. aby
tito viděli plospěch v tom. činiti pokáEí a pěstovali

.'více páboženstú..' snad se to [emile dotkD.e náboŽen'

posvěceni pravdou... _ JaÍL 11 19. zíIkd''

ského cítěÍí Dlonásletlovatelů svědků Jeho\'olÝch. avšnk
PísBo svaté n.ám jas[ě DŤaví. kdo má moc k po6věceíí:
..Já jsem Jehova posvětit€l váš... (3. Mojž' 20|3i téŽ 2'
Mo,iŽ. 31:13) ..Já svntý jsem Jehova. kterýž posvěcÚl'i
vás'" (3' Moiž' 2118) Že ten. kdo se snaŽí .losáItnouti
DosvěcenÍ. musí učiniti uŤčitý křok, je dále př.ilrázáno
š]ow: ..A protoŽ posvěťte se a buďte svatí. ne'bof já
jsem Jehova Búh váš. A ostřÍhejte ustaD]ovení tl1ých a
čiňt€ je'.. _ 3' Mojášovt 20:7'8'

5 Jak se te.ly dějo toto ohapohré dílo posvčco-
Yálr.í. a l(am vcdc? v čeNencovém lTdání '.SlIáŽné 

vč-
žť.' jsrne pojedn1ti o námčtu ..zasvť]coní..; a protoŽe
pos\écerú nás]eduje po takoÍóm zasvěcc.dj se Bolru 

']e l.llr .lůlcŽiló pro ty. kdož ni]ují spravedltlost a Život.
chceme se zd€ znbýva|i bliŽším zkoumáDím ..po]věcení'..

6 co zn'nrená tento pojen' mánxeli lro {'jádŤili
lnodcrllí čťštiltou? Nes|ačí říci. Že zíameflá drlo [eboli
akt posrěcelr.í anebo stav posvěcenosti' co znameÍá
|l l ly | .Urvl ' I i I i '  Zde niko| ik \ 'é| o ! jzn"ml| a o pů.
Yodu tohoLo slova- Posvět it i  ve smyslu bibl ickém.
d}o]i ve sln}'slu náboženskóm. znalnená| učiditi
svalým' S1oÝo to je DŤekladem výrazu. kleŤý go vy-
skytuje v latirckó biblí vulgatn:.s a 11s 1 i l i c a re' To|o
slovešo znamená Dodle obou s.i'ýclr ]atiÍských ]roŤeno-,
\Ých slov: ..učin'iti svatým [eboli posvěceným.,. San-
ct iI icát io je přís]ušné lat inské podstatné jméno
a znADr€llá ,.posvěcení..' v oné části bible. ktPÉ říl(á-
me .'StáŇ zákoll.'. jsou všAk iatiEská a česká slo\.a
Úřekladem růarýcir tvarů hebreiského s]o\.e!a kvah-
dáš' v talrzvaném '.Novém 

zákollč.. jsou tato 61ova
přek]at len řectróho s]ov €sa hagiadz €ín a řeckého
podstatného jnéna hďgiasmós. v i.eckélll překhdu
hebrejských spisů zvaném septuagint8 odpovída.jí ha-
giaclzeín a hagiasmós růa1ým tvaŇm lrebrej-
itrétro slova k\.ahdáš' Pod]e sl.ých souvislostí má
lrvai ldáš koŤenc!ý 1'ýzl}an..být i  jasŤrý. nový. čis-
tý.. a též..odloučjti' odrleliti. odií7nouti..' Kořellem
přís]ušného řeckého slo\.a hagiadzeÍn je piída\'né
jméno hágíos. coŽ znamerrá . .sýalý,. .  a toto je 'dop]ně.
no dvěma m€nšími stoýy s Yýaullte]ir .'ni]roti s€ země,..
t.o jest n.ilro]i z této nečisté. pozemské olganisace. a
tuclíŽ ..věllovíno Bolru nalroŤe..'

7 Pmsťými s]ovy vyjáďeno znamená tudíŽ pG

1) vys!ělti protiltlad mezi JchoYou. Bohem svnlosti a

2 á JaL DIo.cvÍ Jehova nakoÚF' '  svou.!3|or|? b Co
'ebdť olnc !ocioni  sDÍlý'dInosl  nI iIuiÍcl '  9 cD řP}ooU?

5 JcL o 'obulJ|; s i  rÍbo/eD. lí vůdcové ncprávFm nároE

i .  P.Ó.  ne\ede ce\La Dojýěc.ení k 2i\nIu pip. . 'k řFs-
|áÚ 'I i 'o ' '?  b Kdo je '|  ]ro.\éc|| 'Íci  mo.í a jJLJ }rol .  mU' l
bÝii \uči něn1u učiněn?' 5) Pfoč začínáme zde se studi€m o Doslěccní?

6) A) co znamfiá ..DosÝěLiti.. lodte l.ofunových sro!
iohoio loimu v tatiuě? b) Ja]ý smysl I! í lrebrcjská a
iFcká ' 'o!a. 

jéZ by|. p ie lo i .Da '|owÚ 
. 'no.\ iI i || ' ' '

;  co |di  znaTPnJ . 'po'vFcenl ? a jsoL snad pos\čce
ni ti. kdoŽ se uzgv1rďÍ do |dášterú?

;
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I| l i ]  ]rf j ,"Lj l  od ddlŠiho působ'I l i  ohtednr z.m.' .  oznl-

;{l']fi ril ;:l'Jí ii "Íij"o#' íI.|"" ; "i'"íoo""Ť 
uJl' íí.Úe]l  k osp vedloéÍÍ svého jmóná a své urjvcrsáhrsýrcbovanosIi  á své|lo rréjvyŠšího pansjv|

"*"ť i#Í' .ď.iij"ái:"tilť;;. :f j,:.':;,. ::1f; ;:. #i::le Dude.zrchovávaÚ letrtu sobo|ni don | 'o.I l l (níDJ o
)^"^ŤT !: lá l . .  di la '  jPz Bůh mu Di ik izaj vc sooj i-rllsu. se.zeml' l od muže a Želrj'se CÝkalo z'' |,udou s'i-
:':1'L-:ílo del' eTvád9ním vů]e BoŽi. ia( lalo bJ(a vJ
Jaolenx,v' 'eho bo^lrém príkazu. úv ulplni| l  zelni
:9l" iqpT' 

potomky a podEruit: s i  j i  a cby pano\'al i

ii!9ťiEiíQ,#. i::"- áJ# }x:j:|":ffi.: ;"iT
nenl vú|e Boží. [ýbIŽ zlr.tl vlas|ni své d'to. vóouť.l
ie.prol i  Bohu Á stat se lcho prot it řr iknm á l| l ' r||ačErn
cr] l  s9|ánerÚ ďib|em' LŽi a pokuŠenun pi imi l  {da|| l1

i.i'ii; !.J'. j!.."ť"i.i:'.'l'Ti":i"l"B'.f 
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ponpchal lriii|lého |nuze l zpntl n"-.,-. o,, u.* 
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! .  .  

rz .rsmc \etmi blLkn doL, lo lro u o:!r1\p,I l r in i.ý |om|o lIomovém vÁLu Ženou .e vs i 'b ' l i  n i rÚdové za
i: i" i ] .9:]"*| '  * ' .í" \Pl i ]{éulu bu; 'š|j  v \|. ln]P.ddo1|U'
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oddě]ení vzh]ed€m k ]z.aeliLúln] na nich však byto'
aby sc zachova]i dle vůle BoŽí a podle jeho jednání'
Z tolro důÍodu mjdcme v Lcksírecll o kLerých chcc,lne
nŤ.ní lozjíIrlali. opčLovnč lapomcnutí pl.edob.azní.1n Iz-
Ťaeli|ůnr' aby tak čhdli' Tři dni předťín' neŽ jim dal
záko! deseti pií]iázá[í rra lioie sinii. p.avil Jelrovl]'
xtojžíšoÝj: ..Jdi k tidu' a posvěť jich dn'es a zítra;
a nechf svá ].oucha zcperou' A ať jsou hotovi ke dni
třeLíúu. neboť v deD třetí sestoupí Jehova před očimíl
všeho ]idu na horrr silrai'.' sestoupi\. tedy Mojžíš
s hůIy k ]idu' posvětil ho; a oni zeplali rtucha svá'
I m]uvll k lidu: Budlež holovi ke flni tř €Lílnu] n€přistu.
p jt€ k lllanželkátlt sť'nl'.. (2' ltojž' 19j10-15) Po
svěcení lidu spočívalo v tom. že se tně]i sami očistiti.
aby mě1i čisťé svědoEí a aby jejich Inysl D]ebyla na-
lrloněna tělesjrým alrLíčům. jalorri]e tř.eLího dltc tlvidí
pmjev Boží.

17 Toto pos1.ěccní by]o očištčDím ode všehJ. co
se netíbilo očím Páně' Z toho důvodu je bebrejského
slo\.a k v a Ir d á š občas použito pŤostě ve smyslu oč;s.
{iti. jako na příklad v 2 saln' 11:.1' kde čtemc: ..Neboť
se byln očisti]a od n€čisioLy sýó'.. Yzhled€m I( tolllu. co
podtc pi.edběŽlého oználení lzra€litům l11ě]o přijíti.
bl.lo pos1.ěcení též pi.Íplavou na tuto vyli]<aiící udá.
los|' Ijrc|o sc někdy tolroťo irebrcjského s]oýa uŽívá
pfostč pr.o př ipIaYit i '  Ná přílr la. l .  k.Lyž IzÍael i ié

aříkali. žc nclnnjí nus.l n:r pušti. Lu pi.ikázal BuJ1
]lojžišo\.i nbr' r.eptajícÍn ř.lil: ..PosÝčfteŽ se k zítl.ku.
a budcte iísLj nrso i1 '  ]ÍojŽ' 11:18) T delr předtím. co
Izr'elilé lilěli z.izlrrkem Jehovo\j.m překročiti Jordán
])r:t!il Jozuc jako jejich no.!Ý Yiditelný i'elitel k všcmu
li(]u: ..Pos\'čfteŽ se' zítrr zajisté učin.í Je]rova divné
\čci mezi vámi'.. (Jozue 3:5) TentýŽ Úzkaz byl jim dán
po ncštěslí přcd městem Hai. ktclé je stihlo p.o zavrŽE-
ďhodný skut€k sobeckého Achana: ..vstaň, posvěť 1idu
a rci| Posvěťte se k zítřkui D]eboÍ takto pIBvÍ Je]iol,a
Bů1r lzlaeiský: Věc pIoklatá jest uprosti'ed tebe. Izra-
e]i, nebudeš moci Óstáti pfud nepřáťeli svírni, dokudž
n]eod€jmeš prckletí toho z prostňedku svého'.. . Ío'
ne 7:13.

18 U Joele 3|9'10 jsou světští námdové vy-,
zJ'vavě zváni. aby zaháji]i to, co by rádi trazvali ''svatouválkolt.. p.oti s\ědkúm JehovolŤň. a ťo těmiLo slo\T'|
'.Prcvolejte to m€zi nářody. lThlaste boj (posvětte boii
ElbeIt.; pí|pra\.te se ]r boji. anol. ,.). plobuďLe rcků.
nechť přiLábnou a dají se nďíti všichni muŽi váleční.
skqit€ moLyky své v méč€ a slpy sÝé v oštěpy |a tak
se přip.aYte]... U JeŤeniáše 8:4 a 51:27.28,se rovněž
při]rázuje: 

'.vyzdvihněte 
(posvětte; E1óe'') ploti DJ váL

krr'.. ..vyzdúhněte korouhev v zemi' trubto trubou m€-
zi národy,. připla.!'te (posvčÍte; scllaclde.) proti trěmu
náŤody'.. (Též Micheáš 3|5) Z těchto pří].]adů použití
toholo slova je jasno, že p osvětiti ve svatén smyslu
zn]amená též: připláviti se a přilrmčili ]< dítu. kťeú
vůle BožÍ nám přik^zuje.

19 slrulečnost. že posYěced IzŤaelitů znamcllďo
zachovati se odděIeÍ!ě od tohoto světa a jeho obyčejú.
ýyplývá z 3. NlojŽíšo.!'y. kapitola 11' Když iim tam by]
vypočetl četné věcijako k jíd]u nečisté' vysvětlil Jehová
důvod k ťomu slo\T: '.Nebot 

já jsem Jeho\.a Bůhváši
pmtož posvěťtež se. asvatí buďt€' n]ebof já svatý jsem. a
úepoš].lTňuj te duší srŤch žádným zeměplgzem. ktarýž
se plazí po zemi' NeboÍ já js€m Jehova' ktelýž jsem
Ýás vyvedl ze země Egyptské. abych vám byl za Boha;
pŤolož svatí buďte. neboť já jsem svatý...(3. Mojž'
11.44, 4 .Iéž když je v'roval pfud modloslužbou a
před spiliťismem á pŤed náboženstv'm svčtských ná
r.odů, dod'l: ,.A ploloŽ posvěťte se a budte svr|í. n.ebot
já jsem Jehova Búh váš'" (3' Mojž' 20:7) Toto dílo c'
sobrúho očišťování bylo plo ně cesLou' na kleré spolu-

působili s Bohem na p6věcenÍ' jehož se jit jakožto
jeho lidu dostalo.

20 chceme zde podati j €šfě jedno další předob-
l.M\1é zÍ1lzoŤr.ění o poúŽití tohoto slova. z něhož vy.
plýYí jak jednáni BoŽí, tak i jednání jehJ posluš[ých
s]uŽcbníků' T€nto př€dobraz je Ýe spojeJd se zvlášť
zvolenými liněžími lzŤaele' DŤíve než Bůh zasvětil
nosaickou smlouvu zákon.a tra hoře sinai. byli zde mu.
ži. kteří byu u.čei]i vykonávati mezi IzŤáelity práci
obětujících ]rlr]ěŽí' Kdo to byl. zda otcové každé rodiDné
domácnosti aÍebo rle' io zůstává n€odhal€no; avšak je-
jiclr sty]r s pollanským Egypfem před neceUmi ieště
tř.elni něsíci přivedl je n.epochybně .lo sta!'u rr]ďistoťy
pi.ed Pánem Bohem' Prcto pŤavil Jehova Mojžíšovi:
..Ba. i samotn.í kněží' kleří se mají blížiť k Jehovovi'
[echť se posvětí. aby se nBobořil na ně J€bova...
,.Naio praúl lÍoižíš Jehovovi: Lid nebude moci vy'
sloupít rr]a hoŤu sinai. řrebof tys nám osvčdčil. ř]ri:
PoloŽ hlan'ici olro]o hoŤy a posvěť ji'.. (2. MojŽ'
19:22, 23i s.o.,' bib|e) Pohané nazývali takovou horu
tabu (dotek z^kázá}rl)' PÍi té příležitdlti byla však
hofa oddčl€Ea jako sYatá Jehovovi Bohu a nesměli se
ji dotknouLil ani vkmčiti na ni svoú nohou ti. iichŽ
Bůh k tomu Íezmocnil' Mísťo u téŽe hoď řre llěůnž se
kdysi ul(ázal Jehontv andě] v hořícím keři. bylo mvněž
pfohlášeno svatým. LakŽe MoiŽíš obdlžel rozkaz zouti
svou obuv' Nyní tedy, v době. kdy Blth v pmjei'u l1a
vŤcho]u hory dal Mojžíšovi zákon á zavedl svou smlolr-
vu zákona s ]zla€lity. by]a celá hola obraničena jako
svltá' - 2. i{ojž. 3:5; Sk' ap' 7:33.

21 Tímto zákollem své smlou\,'J' řekl Jehov! nyEí
výslovně. kdo z IzIaelitú maj.í býti nadále jeho při-
jatými knčžími' UvaŽujeme-li o tom. tu mějme ns
mysli. že Bůh posvčti] již celý národ přo sebe, \,'J'svo.
]jodjv jej z Egypta; dále že celý n'áIod byl iemu za.
s\'ěcen s1Úm vj.slovným souhlasen zachovávati jeho zá-
kon a dodŤžovati jcho smlou.!'ul dáLe že pŤvol:ozeÍLí |z-
rae]e byli mu i zvlášť posvěceni' Nyní vša].. pod
smlou.i'ou zákona, řozhodl se JehoÝa oddětiti Ý lzlaeli
jedilr]ou rodinu. aby mu sloužili jako jeho oMtq'ící
kněŽí.'totiž A.ona. jeho s],ny a mužské jejich potomký
Pmto mluvil Jehova o tom jako o jejich posvěcení:
..Ty pak piijmi k sobě Arcn.a bratŤa svého se syD]' jeho
z prcslředlu synů Izlaelských' aby úřad kněžský kona-
li pl.ede mÍlou| Ámn, Nádab. Abiu, Eleazar a ltamal.
sy}r]ové AronoÝi' Á uděláš ťoucha svatá Alonovi br Ťu
s\'ému '. ' ku psvěcení Ll"'aádáš] jeho, v nichž by
úřad kněŽslrý lnorral př€de mrrou' synťrrn tá}é ÁIoarc.
!Ťm zdč]áš sukně ' . . A obl€češ v ně AIotra bratr:a své.
ho a syny jcllo s ním. a pomaŽď jich a alapl š ruce je-
j ich Íz' 'svťlí|. ie. ElI, .Í| ':  bebrejskyI m'ňléň' a pG
.vř líš |kDohdáa mi j ich'  áby úřad kně^kí kona|í přP-
de mnou'.. _ 2' Mojž' 28:1_3l.40' 41.

22 NaLo byli vhodnýli obětmi rYadou s]'mbolickýclr
ol řát]ů l lo 'Ýi .eni: . 'Tolo tá](é uČi!íŠ j im ku posvěcgni.||bah.]óŠ. jic||. aby ú.ad kÚézský ko;ali p}ede mnou:
vezÍÍ l'olka jedl']cho ještě m]adého a skopce dýa bez
Ýady. chleby Léž piesné..' ku posvčce Ťukou j€jich.
aby posvěcelli [,/{oaňddš] byri' cizí |neleviLa] palr nobude

ti

i

i

|; '  18\ B|e.é d\a d9|úí význJmy mě]o hebr € js lď strovo
k! lhd áš mimo smlrsL ' . i rosvétit i .?

19 Já} i im bJl  nJ l lJ(cn vjznam posvtoenÍ vzl]Iedem
|r rú/nr.m jÍd.ůjn a 

'  
ibo/ens]rým oby.eiům Ílohanú?

20 J l l .  oylo n' l  s i fu i  ukáldo jcdnak jedná BožÍ
a jednat jcd ání ieho služ€bníků Ýzhledem k původ!Ím
loěžín Izlneli!ů?

2] :r Kdo IPdJ byl poqveceu' pokud jde o lzráele' j9}
ism' iiž \'idétl b) Jak porÝéti] Búb pal obzvlášlé muŽské
, "n\ roolny A,oDo\ryY

22. Jgkým obiádním poslup€m byti pak DosÝěceEi, á co
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ale těIa isi mí žpůsobil' ZLpaÍnÚch oběti' ani obětÍ zfl
l1řícll ísi neoblíbíI'.' Pmč ne? PŤotože ony oběLi zvířat.
jež byly pŤinášeny pod zákonem NÍojŽíšovým. leměly
doslatek hodrÚh. a síIy' aby mol y s€jrnouťi lidské
hi.ích}' a hi.íšníky očistiti' co pÍavil nato Ježíš Bohu?
..Tehdy řekl jsen: Ai, idul' (jakož L, kniMch psána iest
a D|na abucl\ činil, ó Baže, I'úli Íuo&'.. Povšimnčme
si n]'ní PaYio\y poznímky o Jcžíšových s]oveclr a slrut'
cích: ..Povčdčv lJepi'ed: ze obětI a darú' d zápalú. i
oběÍí zn hřích (ktcléŽ se podle zálro]r]a obětují)' nechíěr

'si, 
dŽiž /ti oĎlÍĎil, telrdy Ťekt: Ái, i.luf, abuch činil,

ó Ba:c'  uúli  /L 'r ' '  BuŠl ] 'rvní |dří\. j i i  v. . i  sm|ou\J 7á-
kona]. ab}. druhé |dokonalé věci l1ové sm]ouvy] usta'
ll.o\'il' v ]rteléŽto vůli lbožské. ialr ji činí K stus JeŽíš]
pos\'ěccl]Í jsne s}Ize obět]oválí těIa Ježíše l(rista jed-
n]ou (jednou pro vždy; angl' b.)',, ProtoŽe lidská oběí
l(r.istova by]a do]ro]r,a]ýn výkupným a vykáZo\'ala do-
koŤ].aló výsledky. pfuto nemuse]a býti přinesela vice
l (Já| DeŽ jpdUot! '

30 Ukazu'je tak rczdíl mezi izlaels]Úm vcleknč-
zen1 s jeho opal.ovanÝmi obětrni a mezí plavým \€tro'
]rrr.ězem. .'čIověkem Klistem JcŽíšem.,. a jeho j e d no u
obětí' praví apoštol: ..Každý |ŽidolŠký] kněz stojí dcD.
ně v bohoýuŽM a časI]o]<fát přináší týtéŽ oběti. jeŽ vů-
bec )lejsou s to. aLy silaly hi.íclryi tenlo |člověk K slus
JeŽíš- Yša]( přihcsl jen jed!I !L o b ě t za hříclry a tnale
used] po pla1.ici BoŽí |Tcnto Yšali, kdyŽ byl obětoval
icCl iru obět z l  hi .ícbr. jcŽ pla|í včč11č. usedl pro\,ždy
po pl-.lvici BoŽíl I'u!hct), a dále jon čelrá. až l|lu bu'
dou nepi l i te ló poloŽel i  k nohán za podl loŽ' Nebot j  e '
(i i n o u občtí tNale učiDil dokoDalýmj ty. kdoŽ se dá.
!aji llosťě|jti.., (zilla) Poně1.adŽ tedy Krjstus JeŽíš způ-
sobil trvalé pos\'ěcclí od hřiclrů plo věiící' nepotře'
boval déle přebívau v těle zde dole na zemi. ale moh]
Ístolrpiti aa nebe a tam přinésti hodnotu své lids](é G
běti'

31 Jelikož dále jeho jednoláZové občtoYání opn-
třilo dokoua]é ospiavedlnění od hříchrr věříc'm. ]rtetí
se zásÍětí Bohu. neby]o Lřeba. a}y Ježíš v oněch upl}-
D]u]ých devat€nácťi stoletích častčji sestoupil s nebe'
aby se zrr]ovu a znovu oběioval' ja1ro to tvrdí řÍmskoka-

' tolická nauka o takzvané .'mešní oběti..' JeŽíš moht zů-
stati na nebi po převici svétlo otce a čekatí. dokud ne-
nadejde doba uřená jeho otcfm. a'by poloál E€pŤáte]e
IkistoTy za jeho kŤálo.!'skou podÍ]oŽ. Tato doba uadešla
v loce 1914 po KI'' když skončily ..časy trárodů... Teh'
dy pol'ýšil Jehova svého krá]ovského ]rn.ěze lra tŤůrr. k
němuž patří i podnož, a ztnoc ] I1o bojovati ''boj Ía
Ťlebi.. a sv.hnouLi satana a jrrlr,o dórÍrony n& zeÍl1. Je.
hova praYí: .'Nebe jesL mi stolice. a země podnož noh
mých'.. (Iz' 66:1) Klistus Ježíš sedí n.yní po pr1v'ci Je.
ho\'ově Í!a trůně' á tak sťala se země podnoŽí Kdsto-
Ýoui a tam jsou n.yní všicb jeho nepřátelé. na něž.
če]rá zničení v Ármageddonu' _ viz Za]m 110:1-6'

co PÚsoBI PRAVDA
32 Devatenáctset l €t pňedtím přišet Ježíš s neb€

na zem a slal se člověkem, aby wdal svědoctví pŤaÝ]
dě o Jehol.ovi a jeho kŤálovství. ÍeŽíš byl Božím násLÍo-
jem čili sluŽeb tem. kteŤý nlěl ]jdem,oznámiti BožÍ
milost Í.eboli pŤízcň, ..Neboť zákon slťze Mojžíšo dán
jest. milct a pfavda sl(Ize JeŽíše Klista stala se'.. (JaD
1:17) Ze všech těch myriád svatých tvoŤů ve švé ne-
beské urriversá]oí organisaci la'volil Jehova sÝé]to j€d-

- Ilozp]ozeÍého S]"na a ulčil. aby byl vysláE na zeE a
t9m aby pŤo pŤa.!'du Žil i zemřel ]r osplavedlnění jmé
na svého otce' Proío je sprá\'né. řeknellle.li. že JelÚYa
pos\ětil svého syÍ}a prc luLo svatou sluŽbu' v téťo s]uŽ-
bě byl KŤistus JeŽíš se svým oLceru \' jeŮmLě či1i za
jednÓ a Dikdy tuto jedir.otu neponlšil jakýnkoli od

bojným pďirleln' a 10 ani tehdy' }dyž byl tupen a pťo-
nÁ!]edovál ba ani když umírďe visel l1a dňevě' Nábo'
ženští Židó chtě]Í JežÍše kárDenovatit přotoŽe řekl: ..Já
a otoc jedÍlo jsme'..JeŽíš poukázal na slovo BoŽí v
Zalmu 82' jaž je Balnířeno prcli oŤrán Ímcným, ktel.Í
dlli D]a;evo. že l1eby]i posÝěoeni, neboť zneužili své Dr,o.
ci a sÝóho l.li\-u' ..odpověděl jim JeŽíš: však psáIt]o jest
1' zákoIr]ě vašcm |v Žatmu 82]: Jájsenr ňekL Bohavé jste'
Poně1.adŽ ty nazval bohy' k nimž řeč BoŽí sťala se' a'
Ir]emůže zrušeno býti písno. mně pak.'kteúhoŽ posÝě.
til oLéc a poslat D]a svčt, vy pravite: Rouháš se' ž€ jseD1
fu]i]: Syll BoŽí js€m?,' _ Jan 10:30 _ 36.

33 Tak J€žíš ukázal. že posvěcení přichází od
Boha oLce. jenž oddětil svého jednozplozgného snÉ
prc zv]áštní jeho poslání na této zenli a vyzbŤojil hio
slu\em pratdy. aby lo|o sděUl l idcm'

3:1 Bcz pravdy lr]emohou býti lidé posvěceni' a
pŤavdu. jež lná tuto sílu' Ir]ďdeme v napsanélra slově
Božím' Zá dnů JeŽíšoť'ch obsahovalo Písmo svalé pot..
ze bibliclé lí1ihy od pI}'úí knihy Mojžíšovy až po i{a.
lachiáše; většiBa z r1ich byla sepsána v jázyce llebrcj.
ském a meŤ!šÍ část v jazyce chatdejskéE anebo sJ'Iském'
PŤaYda. kteŤé učil I(Iistus JeŽjš. by]a později zazname.
nána převáŽBě v jazyce řeckém, a to v norÝcl,} Pfrl"
meclr' od €vangelia Matouše až po zje!€!í; napsďi ji
ieho apoštolé a jejich dŤuhové. ve své posledD.í modlit.
bě. }teŤou piednesl Bohu spolu se svýEi apoštoly.
plAvil JeŽíš: ..Neprcsímr' abys j€ Ýzal ze světa. ale
abys je zachova] od toho zlé1ro. Ze světa !€jsou. ja'ko i
já nejsem ze světa' Posvě|iž jich v plavdě sÝé. slovo
tYé pravda jest' JákoŽ jsi mne poslalna svět ldo sýěťai
Zilka)' i já jsem je pos]al Ď.a svět ldo sýělai zilka).
.\ já posv€cuji sebe samého za ně (pro ně; zi'ťa. k vůli
11i1l1; tIagdeburskú b,), aby i oEi posvěoeni byli v pŤav-
dě'. .  * JaI l  17:15. 19'

35 JeŽíš se mod]il } Bohu. aby te]r] svou pravdo.u
způsobil posvěcení' To znameDá' že Bůh očišťuje jejich
mysl a jejich živoL od náboženských omylů a obyóejů
oddčIuje je od svěťa. připra\,'uje je pr.o svou službt a
státe víoe a více je pro ei wzblojqie' To vše činÍ Bůh
s]rře pravdu' Plavda odkŤývá lži a 9myly tohoto světa
a jeho ná}oženstd a odháluje telto svěť jako orgarri.
saci ďáb]ovu' ,Á 

chceme-li vzývati plavého Boha a je.
mu s]oužiti, musíme se zachovati n]epoškiŤnčť od to-
||olo dáblovd sveIs '

36 Aby apošio]é a všichni. kdož násl€dqjí šlépějí
Ježjšových. molrli býti takťo pmvdou posvěcen'. proto
Ježíš posvčtil sím sebe' jak praviJ' Tb byl JežÍšůY o-
sobní podíl v této spolupŤáci s Bohem otcem^ Ježíš
tedy pixvětil sám sebe tím. že uposlecbl BoŽíhopozÝání.
zachoYal se nepoškvŤněným od tohoío světa a oddělil
se od jakého](oli společei]stÝí s hŤíšniky' Tímto zpfu
sobem se sám oddělil' aby byl čjstým n.ásťmjem ne-boli
čistým poslem' kterýE by Bůh Eohl jeho učednÍkům
posláti po1řebnou pŤavdu' studoval. modll'l se' připra-
voval se na sÝou službu a chystal se horlivě }ázat'l
p.avdu a D]ic treŽ plnou pravdu o Jehovoýi Bohu á jeho
}Ťálovství' I srŤm věŤným příkladem ukázal jim Je-
žíš' co to znramená býti Bohu posvěceL a tal( jim v

30) Jaký byl Iozdít mezi Ježíšem a židoÝsLím Ýel'l.ně
rE '1 a pro(t Iťdv mob] J"Žls opJsI iI j  zpmi a \ s|oupiť v Ú € tF?

3| ProČ nlah| l(r: ' Iu '  JeZÍ( i lko \ej(knéz zúslgIj  se-
děti po lraYici Boží a čcl.ati. aŽ byli ieho neDřátelé svrŽ€ťri.
a kdy s€ to stalo'

32) Jak Dosvěťi] Jehova Bůh Krista J€žÍše? a proč &
JeŽíš nelouhat. ldyž mlovil o sobě jako o sýnu Božím?

33] od 1.o]ro Dřichází DosYěcení ia} to ukázal JeŽíŠ?
. 34] ]Jez čeho - Dodle JeŽíšolT modlitby u J:na 17 _

DenlůŽe dojíti k posvěoení? a kde lze nalézli toto nutné?
35) Jak posvěcuje Búlr skrze pravdu svého sloYa?
36) Jak Dosvětil se Ježíš plo aDošloly a ostanrí své Ilá-

s]€dovníky? a čdm se pťoto pŤo !ě strl skúe Boha'
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sTRÁ z NÁ vĚŽ
tento lozdíl úezi jejich osudem a mezl osrrťlem včíl-
cích. kteří jsou tr'yEí pos\''čceni duchem Božím' plaÝí
apoštol: ..tr{y však jsme poviMi stáIe děkovati Bo]ru
za Ýás. bfatií milovaÍ]í pánem' že si vás Bůb od po.
čátku Tyvolil k spáse posvěcen.ím Duclra a vÍmu
! pra\du K lomu vás také poÝola| našlm etan8e|:em
Ikázánim]. ab]sIe Dabyl i  s]áv}.naše|rD Páná JcŽi in
K sta.. ._ 2. .Iesal.2:13' 14: Ži lka'

' co JE NYNÍ \ÚLÍ BoŽÍ ?
44 Pno ki€sťany měla by vůle Boží jiclr se týkl.

jící býti dnes zcela jasná:' dnes. kdý .křálovství BoŽ;
je přede dveřmi. a k.řy konec tohoto světa kyne n{Io.
dům, kteťé se shromážďují ke zničení v ÁnIageddcnrr'
sYými přátelskými vztahy a spoj€n.ím s tímto světen
dopouští se organisované dáboŽeEsťví duchovního cizG
ložstÝí čili smilstÝa' Je v ďích Božích n]ečisté, [e.yá
a nesÝaté' My' kteří js!1e odděleni od sÝěťa. nesmíme
D]apodobovatr] nábožarství a nesmíme se dopustiti ni-
jaké n€či'stoty. ať už v€ř)] ánebo mezi nárni sa.
InotníŤi v 1' T€sa]onickým 4:3*8 čteme: 

',Taťjesť zaiisté vúle Boží totiž posvčcení vaše' áblste sé
zdrŽovali.od smilstva. a aby'uměl jeden kaŽdý z vás
svým Gudím vládnouťi v svatosti a poctivosti. ne v li-
bosti ŽádtNtt jako i pohatré. kteřÍž Boha nezn4iíi a
a}y neutískal áni oklamával v jednání blatla svóho.
pmtoŽe mstitel jest PáI! všeho toho, jakoŽ i předpově-
děli jsme vám. a osvědči]i' Neboť Depovolal nás Bůh
k n€čistotě. ale ku Dosvěceíí' .{ protoŽ kdo tÍm ltouto
Iadou] pohldá. l1e č]oÝěkem lPaÝlem] pobTdá. áte Bo-
h€m, kterýŽ i nám da] Ducha sr'ého svatého'.. Tento
duch j€ síla k čistotě

45 Nestraníme.li s€ toho. m je nečisté. falešné
a z]é. pak D€potivá v rlaš€m životě pobvěcující síla
Boží skrrc j€ho sloÝo a jeho ducha a rredosáhnefile
Švat{ati v plné její dokonalosti. Dbejme pŤoto rcihod.
né lady apoštolovy: ,,zkoušejte všecko. ale clržte se
jen] toho. oo je dobléi zdlžuite s€ od všelikého zlého
áe1'u. Kéž vás sám Bůh pokoje posvětí skrz rraslrrz|
Kéž je zachován váš duch úplný a duše i tělo |iakožto
ďrk€v.] n€pošk\Ťnfué k pŤíchodu našeho Pána Ježíše
Krista. věrný jest teí. kťeÚ vás povolává. a oE to Í
učiní Ltoliž učiní to' oč isem se prc vás mod]il k Bohu]...
- L Tesal. 5t2l 24: zilka.

46 Proto spočíÝá na nás odpovědnGt. c]rcemo.li.
a}y Boží posvěcen.í v llás bylo do]ronáIro a a'bychom
zůstalÍ užiteěnými nádobami Ý jeho službě a oddóloni
pro j€ho č€stné dílo v jehodorně čili v jeho oŤgánisaci'
v tomto věku korlce světa. v tomto vě1ru atomovém.
kdy Ýeliká část lidstvE se zD]ečisťuje všemi těmi svět.
skými pláný k záchranč. míru a blúobytu bez BoŽího
krá]orŠtví' musíme se stlaniti j €jich náboŽenstÝí. jejich
pŤopagandy' jejich politické zkaž€úosti. jejich obchod-
Ťlího uctÍvání mamonu čili světských statků a talré je-
jich vzdoru proti Jehovovi a íeho uD]iv€rsální svŤchova.
nósti- ,,Přotož jestliže by se kdo očislit od těch Yěď.
bude n.ádobou ke cti' posvěcenou, a uŽitečnou Pá-

n,rr.- ke vielikému skutku t[obrému botovou. MládeEčích
pak žádo6tí utíkej' ale následuj spIaYedlEosti, víIy,
]ásky. pokoje. 6 těmi. kteŤí vzýýají Pása ze sldce čjsté.
ho-.. (2. Tim. 2:21.22) nadosťným \Ýsledkem loho bude
věčnj. Život v novém světě spŤavdlnosti.

47 Jaký pmspěch by nám to 1Tneslo. kdybychoE
své údy věÍo1.ali sluŽbě tohoto pomíjejícfuo sÝěta? Ni.
jaký; wneslo by ná]1 to jen sm.t',.N}Ťí vydávqjte
údy své v s]užbrr sp.aved]nosti ku posvěceEí' .. ' N}'ní
pak v]rsvobozeni jsouce od hříchu, a podmaněLi v sluŽ.
bu Bohu. máte užitek sÝůj ]ru posvěcení. cíl (na koneci
ŽíIka) pak ži.f,oL ýěčný. Nebof odplaLa za hřích je smrt,
ale rnilost Boží Život věčný v Klistu JeŽíši. Pá]ru tra.
še|n.. _ Rimanúm 6:l9'  22 21'

48 Příťomný neklidný svěL nemá pokoj€ 6 BC!'
hem. nýbť je jeho úhlavním ilepŤítelem a zbrcjí lr roz.
hodujícímu boji protr D]ěm v Amageddonu' UzavŤÍti .
mfu s tímto světeD znamcrBlo by stáli se nepiítelem
Jehovy Boha a ieho kŤále I(Ťista Ježíše. chc€me.li
však viděti BóŽí věčnou slávu v i1ovém světě bez konoe,
musíme u'silovati' abychom s D!íE1 měli pokoj a pokoj
ten, též zachovali. odděIíce se od tohoto svéťa a plně
se zastávajíce univenálEího panství Jehovova' jež bud]e
wkoir]áváno jeho kIálovstvim. tr{usínr.€ snášeti pro!á-
s]edování se sllany světa. jeŽ on na nás dopustÍ pro
naŠe očištěDí' aby nfu v zájmu pmÝé svatosti oddělil
od tohoto světa' Musíme h]edati pokoj s ťěmi' kdož
jsou jemu oddán.i a se všemi ,'lidmi dobŤé irlle..' Ploto
se nám dostává rady z jeho slova: ,'Pokoje nás]eddte
se všechněmi a svalosti. bez niŽ Žádl1ý neuzří Pána'..
(zid' 12:14) Kéž by tudíž dílo posvěcovábí mezi jěho
pomazaným ]idem postupovalo| Kóž by všichni údové
tohoto lidu měli čistá sldce. jež jsou prosta jekéhokoli
kořpĎ€ hořkostiI

49 Lidé dobÉ vůle přítoĎrné doby. kteří douťďí
ve věčŤ!ý Život Ea zemi' trepatří k posvěc€ným neboli
..svatým..' kteří jsort odděleřli pio ]rrálovství íebeská
Aby však ukázali svou dobŤou vúli vůči Bohu a získďi
jeho přízeň' musí se skrze svého krále Krista Ježíše
odděliti pro Boha' Músí se odloučiti od tohoto sÝěťa a
věrnč se oddati královstvÍ BoŽíímu pod I(ristem J€Ží-
šem. Aby tak hohti učiniti' musí studovati posvěcující
slovo pravdy, musí v ně Ýěřiti' podle něho Žiti a jiným
je zvěsťovati' Mďí se modliti o to. aby je Bůh nap]nil
n]ejen svým slovem, ale aby je plonikl též svÍ.m duF
c]rem. To je zachová odloučeD]y od toholo světa a při.
prav' je E'a věčný život v novém světě'

Aúcl' sv z 15 bř€zna 1946. .

44) Prcč nesměií křesfané naDodoboÝatÍ orgalisované
náboŽenslvÍ v ieho vztazÍch l. tofuÚl. svěhl?

45) co ncní v křesťáne.h doko!č€no. nestŤa'í-li se zlého?
46) Jak mohou býti uDotřebeni takovÍ křesťaEé' zacho-

vaj i se čistými a ryzími?
47) Ja}é odměny dostane s €  k iesfsnúm. kle ií s louži

|.kovÍn zpúsobem' Že výsIedkem je pos'ěcenÍ?
48jar s kým musime se s!sŽi| býu v pokoi i? b)Proč

nrusí dilo DosvěcoÝání _ dor}rovázelo ut.pením - pok.a.
čovali mezi údÝ těIa K.istova?

49) co t€dy musl dnes čiEiti lidé dobŤé růt€?

Dokonalost
Ť '.Boha tohoto siltrého c€'sta jest dokonalá.. _ Žalm 1E:31.

"J 
rllove' nel"st<ý otec. je dokona]ý Žádný jiný bů}i 2 Nuže, je Jehova vŠehohoucí a Yzn]ďený trade

nězasluhuje, aby byl vzýván všemi poč€slEými. lrJz. všechny? Je schopen pňevŽíti vodoní na.l louto zemč-
umnými tvoly v oe]ém vesmíru' Nelll na něm nič€ho. koulí a opatřiti lid€m pořádek, pokoj, bezpečn.ost. 6t)0.
co by se da]o káIati' a n]el nič€ho. čeho by se mu n]el'' kojenost. z.llaÝí a život? Anq a od loku 1914 vystuplrie
dosťáva]o' Jedině kŤátkozŤakost a trevědomost člověka k němu ona děkovná modtitba. která byla piea áev.
a pŤ€i'ráceD.é nauky náboŽeÍstú jsou příčinou. že tryíď n.em proŤokována; ,.Díky činíme tobě, PaBe BoŽe vš€.
lidé z. ne!.orozuměíí prcti něEu Ťeptďí a vznášeji mohoucí' kt€IýŽ jsi, a ktelýŽs byl' Že jsi přijal Eoe
Íalešné žaloby proti Íěmu" svou ve!:koú' á vtá4y se q'al. I roztrntvali si n*oaovó
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a přiŠel hlt]ěv t\'llj. a č!s mlt\.ých aby souzenj bv]i"
a lby dáná by]a odnlala sJuŽebni\ům trÍnr'  oror. lrům
1 s\a (m c bo;Íťijn s.  jmn' lJ  |\í\o In1JiIn l  \ . lkým'
? '"b.! ryuLn!, bylí ti. kteříž m](ďuií zemj'.' . Zjev.
71:Í7'18: lllbelÍ

3 Je]1ova Brih vči.í v dokonalost' Jeho Dřeclsevze-
ím |rc|o jn - a on |oozná|Úi l  a nPu.|oupj od loho

zřídi|| n'  \í 'vel T.nlo .pratP' l t ivý sté| jnjŽ nr||j
I l i} ']].  \|vUř iI i  á lo b"z o.IDo..í pal i l ikJ. ob.||odu.
ILdské lňdy r b"z ||áboŽrD\lÝÍ . bude 5!ěÍPDl doko)a'
]ostí' Nevyplrjčí si ledy ničeho od padlých lidí piitom.
ného dv8cá|ého slÓ|eÍi '  ktei i  b]er lr|| |.tk ] 'ro s\ i  iLe. luh}
\aml V \obě a sna2iI i  sP vy!udot9l i  á z||o!.u ?iíJ it i
vlaslní s1.ět' Jehova' Bůh 'učiní vše noÝé. a nebude za
10 lj,dem D.ic d]užeí, Toto zaslíbe kŤále vesmíru sa.
mottrého čteme'T€ Zje\.eLi 21:5: 

'.I 
i.ekl leÁ lite|ýž seděl

Ir]a tÍúnu; Aj. llové čillím všecko' I řek] mi: Piš' Nebo
jsou tato s]ova yěrn'á a pravá'.. PoÍrčvadŽ jcho svět je
dokUua]j '  l ,ude l fýa| na \nky JP|rU ncvidjte|nó ])]nov-
nické moci J jPho vidi|eIn i  pozemsLá nrg1]l jsr.e budou
Iak v.YlYnP ;a]"o s lu.rcP' mé-j. á hte/dr ||d lPLet i ' ' l |  ' ljako zemč pod našima Dolráma'

4 Prc svou dokona]ost bude Jehovů\' nový svčt
stálou slastÍ pro čtro!'čka. Nezalr.cchá žáílDélro nesDhě-
ného priILi ' .\ebur|.mP se o\JíŽPt z l ' .|  a r lebu.]em" Iou'
žiť po tŤadici př'tomn.ého světa proto. že by snad pfi
slol.nání stnrého s rrovým trěco svědčilo l}fu ptítonrý
sYět. kte* je o1.lá.1án' ďáb€]skými dénoDy a sobecký-
mi ]idmi Nadtidslré panstú. čili ..kúloÝství nelieské..'
jeŽ zřia{e Jel1ova ve spojení se svým novým světem.
bylo před dá\'nem znázolněI1o obrazně' Je předstíněno
me5|em Jeru'r létnPm nPboIi s ionem' o nimŽ čtemr
ťoto proloctvi: 

'.Z sj]on.a v dokona]é kúse Búh zastk\.ěl
se'.. ''ve]iký 

jest Jehova' á pieve]ni chvaliteb']ý v měs-
tě Boha n.ašeho, Ira hoře svatosli svó' oz.loba ]rlájjny.
litěcha \.ší země jestiť lrola sÍoll. k stlanč pú]Doční.
misIo LIj le veIikého' BůlI nd DclíciJh 'nho' a znai i
ho býti \.ysokým hradem'.. (Žallm 50:2] 48:1 3) Jeho-
va snrele pi.ítomn]á ďábe]ská nebesa z jejich mocen'
ského po.9taveDí nad ]j]dstvem a vytvoří novou nebes.
kou v]ádu. ktelá je dokonalá v kráse sDŤaYedlDosti:
prnIo budÓ(l  I idé. klei i  obdr '  v{1t ' l j  ŽiVol na lem.
us;lovati o to, aby obdlŽeli jejÍ poŽehnání ve jmfuu
J€hovově. svůj slib zaplatí v jeho jEénu: ..Tcn. kte
ÚŽ bude sobě poŽehnání dávati řra zemi. poŽehnánÍ
dáYati Í.a zemi, požehnání dávali sobě bu.Ie v Bohu
pŤavém. a kdoŽ piísahati, bude ía z€mi' přísahati
bude sklzc Boha pŤavého] v zapoEeEuťí zajjsté dá'ra
budou ta soužení pr.v]1í, a budou skŤyta od očí lnýcL
Ncboť ď, já stvořím nebesa nová a zemí Dovorr. a n€I'rr-
dou připomrnány prýní věci. aniž vstoupí na sldce'
AtiobŤž Iadujte s€ a Yesel|e se na věky věků z toho.
což jli st\.ořím; rr]eboť ď] já stvořím Jeřuza]ém k plésá-
n.í' a lid jeho k .adosti'.. ,.Neboť jakoŽ ta E€besa řrová.
a země ta řt]ová. kt9Ťouž já učinÍm' stane pŤede mJrorr.
pláiú J€hova. tak stalrc 6ímč vaše a íméno .v.aše'.. *
IŽájáš 65:16 18: 66:22.

tobě lsione' ltcbes]rý .I€rusa]éme] zall].'ti národo\.é.
pla\.im. tÍ iloce]a pohubťni burloL,. (Izaiáš 00:12).
opovrhují-]i ]idé a lidské olganjsace .]ol(oualými věcmi
Irá]oV.|!í Boi i||o J nro' j !; . l i  s" i inr , lo l i ' |7ujÍ l im svou
7l(] l '  n '  s l  o|). j\ '|| pirk*o1I.. : ]r ir\ rí.P0: a nel ludxi
bý|i  ldchováni '

-  
Ú L idst i  tI idr Ino\ l)  ! ' .odj|á\d'  twoj.  n '  \^Ják

UoŽi no!(-\\ '1| }. 'PpoiIná ||éiím j '  d 'o,IU.I lým 7íkJad.
nlrn J I l| | lnInÍnr J l .P!y|\ ' . i ř i  \É po7\ 

'Ina v sv' .t .  ťe
\|. ' rí|n iP \\F p|n. t !\ i  ' | l  o Ž Jo "o||Piného sLr\.u
x odn '\ idá ' '  ' | řPbá]n j .d1otl ivý.b l\orú' kleií v nťul
Ži ií P| i lonInj .Iav J id. lvx jPho zvrb]ol i  1 lJomydnos| '
jeho ll €k]id. utr]}eď a vá]ky. [emoci a snrrt nelze
ni}telak vztaho\.atí na počátek jsoucností. ktelou Bůh
da] c]ové(u '\es'voi i l  c lo\Ó|ra zvíiPlcm kt '  rn s lo. i  po.I
l idstou inIp|idjn. l  a má.| i\oké srdc.. k cn j .  ||ách}'rn' l
hť krulo. l '  i :](ož i  t  po|ífáď j inj.h v sobť..Fn] bo, i i
pudu scbezáchovy. Bůh. stvořiLel. tr€stvoŤi] člo!ěka se
, l lo||cm k hi ichu. n,prxvGti a sobp.t\ i .  aniZ rda Li l i
l idó i iko di| i  BoŽÍ od Dého neco takovéh' vse to Do-
cházi z Ioho' že ělověk se sánl zk^2i1 ncposlušllostí
ťů'. i  dol 'o||J|ťmu z, i\o. lu BoŽÍJnu' a ne soad z loh' l .
7P LI nrvní muz a pr\.ní Zon' b) l j  původně vJs| i  nedo
k-ona]í z ruky stvořitete' Neměli 

'ychon 
Bolra tupiti

I im ŽP ' lo i in imP zodpovPdntm z loI lo njb12 mpJi
blc||om j.h1 j|||éno o.pr lvP.JIni l i .  Lo znameEá oů:st i l j
nr] \ i 'c|| ne5prr!e ' l I i tích ob\ in '  I lí '  s|cjné jako \ÍojŽi( .
k| € " j  . '  zas|dl Boha d sFpsa] la lo s|o\á: ' 'Nebo jméflo
Jeho\olo \]a. ' i I i  budU' \ ldPjIez \el .bno. l  BobU nnŠP-
mu sLí]e té' jejíž skutkové jsou dokonalí. neboť vše.
ck]y cesty leho jsou splave.l]ivé' Bůh silnÝ. plavclo-
m]u\'ný. a tlení nepŤavosti v lrěln. spIavedlivý; pŤím{'
jesL' Ale pokolení převlácrr'é a zavilb zpron.evolilo sejennr n1l'ztostí vlas{uí s\"ou. jakáŽ vzdále a jest od sy'
nů jeho (oni s ním jednnli] nojsou jeho děti' jest to
lej ich han}ai of l i  jsou poko]eDím zavj lým a přc.
\'Iácení.m. ámť., stand. bíble)',,i5' Mojž' 32:3_5) .-
Ncchť ni](do nehlpí BohaI

PÚ\IoD\I sYĚT DoKo\\LÝ
7 .\Di se Íší tak zÍ . Yčdou.. ..věku ilrt€ligencc..

llemůže Žídný čloYčk 1]\..átíti plavdy bible' podle
k|erjch cln\ '  k '  .\ . l .  \P dlet.óm jeho býí zapo.aio Js i
pr 'd i .c ' ;:\].  rPl '  bvI i  n.poskvI ']ňni a úpJni '  KdJ,
sepsaff s]oÍo BoŽí iYlíči]o stvoření zeIBě a jóiich tvol.ů
vČetDě pů\.odního muže t želly slcze Boha' pŤaví dále:

\ t id i| Bůll  \Š''  coz uéini|,  á ai .  by|o velmi dobl i
l  \Ío' iz '  ]:3l  Bv]o tn vPl lni  dobré' ponéVadŽ .jcho

dí]o ie dokonalé.' Pozems]ď domov. dá ktelého BůIr
postaTil č.lo\'ěka. byl ..zahŤadou EdeÍ..., !ojest ..Ť{i€ln
\ 'acl:_r i l i  l ibpznost i! .  Slast a t ibpzbo.st, htrrou doLu-
na]ý é|olek IrozívaI v rá ' i .  neuéja Ý mU UiLdJ sI j l i
nudnou anebo se mu Zrechuliti' a čloÝě}u 5e neclostalo
Žádnóho zaslíbení' Že jej Bůh během doby Ýezme do
nebe' aby j€ňo štěstí uči'ri] úplným' Jesť to boŽský pří.
kaz. Že 'plvnÍ člověk je z pŤachu.. a padlý č]ověk zů-
staxe navždy 

^ 
qemi, až bude v BoŽím novém svčtě

učin,ěn dokonalým' _ 1' KoI' 15:47.
8 Nic n€chybělo. a plo A.Iama a E\'u. ja} je stvo-

ř iIe] ut ini| '  nFbylo Žádné neIno. i '  tJol € s t i ,  po\kvrntni
I leb DečiqloIy. neb\]o \ i ic l lu nf,bo hi iŠ||ých s||onů'
NIěli čistá sldce. prrzenrá přáním vzývati Jehovu Bdha.
\\.é]|o ohe, jemu sjou2it i  a jeho poslou.ha|j '  BI l i  s lva.
řeni k obnzu á po.lobenství Božímu a iako takoví za-
stupovali Boha n.a zemi. a kaŽdfin Způsobem byli s !o
spltliti účel Života daBý jim Jehovou s]cze božský pří-
kaz. klelý zn]ěl: ..P]oďtež se a rozmnožujte sq i;na.
plů|e.zemi. a lodmanIe j i .  a panuiÍe nad fybámi moi.
\BJmr' 3 ndd p|áctvem nfbeským. i  nad Ý)eIikjm
Živoči(hem hýbajjc'm se na zeE 'i (1' MojŽ' 1.26_:8]

5 ,'KŤá]ovsťvÍ n€beské.. bude skufečným theo-
klatickým panstvÍm. ]rteré nemůže mocí žá.Ltého tvora
!' n]ebi aneboů1a zemi býti zl.aženo aÍlebo převríceno
Zádní tvorové nebudou rÍlociirikdy s opoÝŤŽením ttresk!:
Li rukfina Dad tímtoůebeskýřn Jerusa]émem a !o|řása|i
r1ad nÍm hlavou a nebudoi moci Bohu wčífa\'ě Ťíci]
',To-]i,jest to mčsto. o rr]ěmž i.íl(avali. že jest rcjklás-
nější (do].olalé sl.ou k.ásoll] angl' ĎiĎle) a utěŠen'm
1'ší země?.. (P]áč Jerem' 2:15) Naopat(. přítomné v]ády.
které ny pošlapávďí ]rřesÍanskó vyslance Jehovova
palsLví [ového světa á zdláhajÍ se odevzdatj. svou moc.
utrpí zničenÍ v nadcházející bitvě v Almaged.Ionu'
.'NáIod zajisté teD., a křálovsťví, kt€réŽ by neslouŽilo



I sTRÁ Ž NÁ vĚŽ

svým j€dnáním mezi seboú a s dětmi, ktelými trsplnili *'bohové. kťeří znďí doblé i zlé. (1. Mojž' 3|1-5) T€hdy
z€mi' jakoŽ i s rybami, zvířÍlty a ptáky měli býti po. učinil Lucifel sebe sarEého ďáb]em čilr utŤhaL\eJE a
dobni Bohu lím, Že by žádoucí a správnou mčrou u. stď se satan€m čili protivní.kem BoŽíú' Ze JehoÝa'
platňova]i moudrost, spravedln]ost. lásku i moc' BoŽí stvořifel' nestvoŤi] Luciťera jako ďábla a satana. dol€.
péče o 11č by]a dokonalá' Byl dostatek všeho. co ohlo zují'Lato s]ova BoŽí k pomazanétnu 

',ochTannánu che.
pŤispčti k jejich štěstí a k jejich věčnému b]ahu' co ŤuboÝi..: ''Takto 

pŤaú pán]ovnfu Jehova: Ty. jenž
mohli podle splavedln]osti úce Žádat? ceho potŤebovali zap€čeťuješ sumy (jenž jsi byl pečetí dokona]osti;
Yíce? Bůh je pi.ivedl Í.a ceslu spfavedlnosti. I(teiá cu.ušsÁd Ď'), plný moudrosti a nejk.funčjšÍ. v Eden.
by jak pfu ně samotné, tak i pŤo jejich děti byla vedla zahŤadě BoŽí' byl jsi ' . . By] isi dokoD]a]ý lla cestách
k nekon€čnému životu l1a rajské zemi' , svýclL hned jakž ses DaIodiI (ode dne. kdy jsi byl

9 Búh zakázal Adamovi a Evě jísti z p1odono6- stvořelli ElĎeÍl'), až se našla nepravosť pŤi tobě. Prc
rrého stromu. jeÍ' byl nazYátr .'stŤomem vědění dobré- množstvr kupectví tl.ého 'upr.ostled tebe p]no jesL bez-
ho i zlého..' To Ir]ebylo spÍávným dúvodem. aby byli pláví, a velrii jsi pŤohřešil'. ' PÓzdvihlo se sldce tYé
n]ešťastni. neboť se to netýkalo něčeho. čeho by byli slávou tvou' k zlému jsi uŽíval moudrosti své (z].azil
potřebo\'a]i k dokonaléúú ži\ÍoLn' Boží piíkaz. jak byl jsi moudrÚsť svou; scňl&cňÍ.r) plíčin]ou jasností své'..
vyjádi€n Ýůči Adamovi zněl| .'Ale z stromu vědění ' Ezech' 28:12' 13. 15-17.
dobrého a zlého nikoli Eejezi irebo v kt€Ťý bys koli 12 Eva podlehla ďábelskému aŤeum,entu. ž€ jejI
delr] z něho jed], smŤÚ umieš'.. Adam a Eva mč]i 

'1a- 
svčt není úphý' stďa se sobec].ou hŤíšnicí' Adam tle.

.]ézti sYé štěstí v toú. že se líbili Bohu tím. Že nikdy byl podveden lží vyslovenou ďáblem vůči Evě, řrýbrž
n]ejed]i z ovme ioho stromu. dokud Bůh zákaz ten ne- mzhodl se sobecky a vědoEě připojiti se k n.í v př€.
zŤušíl. Jejich nezištnost v tomto ohledu byla by řov- sl.oupe spŤavedli\'ého příkaz Jehovova. I on stel se
něŽ patl.i]a k vzývání Boha. Byla by zdmjem s]ásti. sobeckým hi.išníkeE a opomenut nabýtr od Boha ospla-
kteÉ by jinak trepozna]i. (1. Mojž. 2:17) v záimu svého Ýedlnění k věčr1ému živolu. TÍm se štali oba neschop-
vlastďho trepř€třŽitého štěstj měli na základě jeho nými sp]niti božský příkaz; rreboť nyní mohli na zemi
výstrahy před zakázanÝm strornem býti ochotni zdŤŽeti zp]oditi pouze hříšné a ne.lokolalé děti. Proto se Yzta-
se ho' svou n€jvčtší rados| sÝé štěstí' by1i by měii hle. hovaly účinky hříchu Eejotr Ea Adana a Ei'u, nýbrž
dati ve schÝálcn]í Božím v této věci. osplaYed]ňujíce také n.a jejich potomky. kteŤé od té doby nechll Bůh
BožÍ pŤedsel.z€ti čili jeho účel. za jalrým je Búh posta- pŤijíti n]a svět- všechna věda a Ýeškelé lékařstýÍ na.
úl Ía z€mi'

11 . t

. l

10 DokoÚalostí olroho původ ho světa sp.avedl- .kteŤá je zAznameÍi[a v Rím. 5:12: ..A protož jakož
nosti [eučinil snad Búh sám újlnu dosazením pokuši- skŤz€ jednoho člověka hŤích.na svět všel. a skrzo
t€le čili ďábla do on'oho světa' LuciÍe. to uči l. Luci hřích smlt' a tak na všecky lidi smťt pŤišla. Ý ačmž
í€I čili Heylel' jak zI!.í jeho jméno Ý pů\'odní h€brejské všickn.i zhřešili'.. Nebylo proto ťřeba' aby potomci Ada.
bibli. byl onen duchoYlrí ťvoŤ. kteÉho dosadil JehoYa movi vědomě překrcčili Boží výslovný ptíkaz, aby
Bůh nad pŤvní lidskou dvojicí' aby ji veÍll a jí poEá- propadli . boŽskému zatŤacenl. jež vede k sm i. By|i
hal' Jeho jEéno Lucifer čili Heylel znamená ..Jasně pIostě zŤozen]i jako hříšníci a .[espravedliÝí rcdiči,
sÝítícd..' staletÍ po tom. co LucifeŤ dosadil}rále Tyrsk€- kteŤí byli jako odbojĎ.í přestupEÍci odsouzeni k arióen{'
ho jako svého obchodD.ího zástupce Ead touto zemí, _ Rím' 5:12_14.
Ťekl Bůh Lucif€Ťovi skrze krále Tyřslého| ..Ty jsi

šeho atomoYého včku l1emohou odčjliti skutečnost'

13 Beze spo.u svedl Lucifer. kťelý se stal dáblem'

ohnívého ustavičně jsi chodil'.. _ Ezech. 28114. se stali zrádci zájmů unívemál svrchovanosti JehG

cheŤubem od pomazá!í' JakŽ jsem tě zaochláIrce před- vhodnýE sobeckýn argl]rnentem a zlákánim mtrohó
stavil. rr]a hoře svaté Boží jsi byl. upmstřed kame[í anebo Yšechny anděly v o{anisaci jemlr poddané. aby

11 Pod]e bibljckého svědect!'í přídruál Bůh Hey-/ vovy; a padlý Luci1er stal se '.kdžetem dém]Eů... sa.
l €loú oŤganisaci svatých andětů' aby mu pomáha]i tan ďábe] zl.azil tedy nebe Úetl lidmi a i pozemskorr
v jeho ú]oze ohlednč země' všichni tito tvořili spraved- liťIskou organisaci nad zvÍŤeclvem. Tím zmizet svěť
livé n€be, vztrešetrou nevidit€]nou ve.troucí otganisaci spraveďtrosti| stal se světern bezboždků' K uskut€čn&
nad lidskÍE pokolením' Lucif€I Ťryní Yiděl příležitost ní odvěkého předsevzetí BoŽího, od něhoŽ Jehova íe.
vyšvihnouti se za Boha nad človčlrem a získati jeho ustoupil. stalo se í'']Í řrutné znovuzmzenÍ světa spra-
uctívání a jeho službrr a tuto zemi opánovati ůreodvisle vedln.osti. to znsmená v}'tvořeíí spravedlivého nového
od Jehovy Bohai pIoto poskytl přístup pýše a ctižádosti světa' shora uvedená plohlášqní BoŽí ozEamují jeho
k sŤdci svéÚu. čímž bylo toLo zkaženo' Učinil Jehovu pieds€vzetí. zŤÍditi talrový svět' v uIčité"době se jeho
]hái.em sví'm tvrzením. že Jehova ]idi obelhal a snažÍ předsevzeÚ naplní úpbě'
se tak zabŤániti jim' aby dosáili YěčÍého Života jako Ángl' sv ze dne 1. dubna 194&

,,Bůh plo llás opatříl uěoo Íeště lepšIho. a nebylo íeho Ýulí aby oni bez nás dosáhli DIrlé dokotrďosťi...
]r _ ŽÍd' 11:40; N' Z'.hWcátého stolelt (a]rlgl,)

., EHovÁ Bůh v úpIBém souladlt se stŤiktní splavedl- ťobč, a zvelebÍm jmétro tvé. a budeš požehnání' Pož+
ností učinil lxskavé, miloslivé opatření. jímž mohorr hnám také dobrořďícím tobě. a zloř€čícim tobě zlo.
od Ádama pocházející hříšn.íci získati věčný ávot řečiti budu; ano požehnány budou v tobě všecky čeledí
v novém sYětě splave.llEosti. Toto stalro 5e Ýelikým po. zemč'.. (1' MojŽ. 1212.3) Více než dvacetpět let později
žehD.á m pŤo všechny. kdož přÚmou tuťo božskou pŤavil Búh u ottáře na hoře Moria Abrahsmovi za Dří-
přízeň' tomlrosLí Izáka' Eilovaného syna Abráhamova: ,.'.''

2 Boží zaslíberr.í. uděllti takové požěhnání. b}.lo Požehnám velmi tobě, á velic€ rozlrrnoŽitn símě tvé ja.
v jeho dobře volené době dáno jednomu z j€ho pozem- ko hvězdy n]ebeské. a jako písek' kterýž jest na bř€htl

Přivésti k dokonalostí"

ských přáte]. totiŽ pat archovi Ábrahamovi' ].telý
je nazýván otcem těch. kdoŽ věří v Jehovu Boha' Toto
Ablahámovi dané zaslibení. které sp]Biti Búh se zaYá.
Žal. z&í takto: ''A učiním tě v lrárcd veliký. a poŽeb!ám

. ,  ]r 'K|.ré opglreD| u. id| Jehova pro hříšníky. kteřÍ po.
cházeii od Adama?

2) Komu dostalo 3e v dřívějšÍch dobách Božího zaslí.
be!í ž€ uděli takoÝé požeh!áni' a is'k zru toto zaslíbení?' I
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molském; nadto dčdÍčně \'ládnouti bude símě t1'ó bla-
naňi nepřátel svých' Áno požehnáni budou v seille'ni
tYéln lšickTri DáIo.loYé zenrě. plotoŽ€ jsi upos]cclrl 1]11.
su mého''. (1. Mojž' 22:17.18) Poté očc]ráva]i nužol'.
víIý. že tolo serneno pbijd'e a Že s]<Ize Ú,č m]ohou obdr.
Želi poŽehnání: ve skuLc&losti bylo toťo semeÍo zlslí. beío již Y dái'né miIutosti' v zahladě Eden' Když Búlr
odsoudil stalélÚ lrada. sataÚra ďábta, k zničcEÍ' pon,č
vadž s\'edl Adáma a Evu k hŤíchu. ie]rl Bůh onomu
star.ému hádu: ..NepŤáťelství položín mezi tebou a 11É-
zi 'Ženou. i mezi sem.rr]em tYýIn a senrenefi jejÍrn i ono
poiř€ tobě hla\.u. a ty poli.eš jemll paLrr-.. 1'lÍojž' 3:15'

3 Áž Dodn€s dom!íYají se orlhoíloxxí Židé. Že
toto zaslíbelÉ semelto '{brahalrlo.i'o musí ještě přijíli,'
tr{yslí. Žc je poz€nr.sliým lleboli li.I"skínr m.6iášgm a Ž'c
Zidé jako námd spo]u s tínlo lnesiášem bu.lou tvořjti
semeno, pliDodobnčné píšku lta břelru moiskél ' \'
kterémŽto semeni bude požehnáno všeln po]rolením a
DráIodům země' Avšali aíi Židé ani pohrné [epotť.ebují
hádati. lrdo jest mesiášcnr čili serntrlcm' líeřé iloŽe-
I1n]á všem lobo hodnÝm' více [eŽ padesít dní po sml.Li
a ÝzkřÍšeni JeŽíše řekl PetI. apoštol JeŽíšc KŤisla. Ži.

. dům v clrrámě v Jenrsalémě: ..vy jsLe sylrové DIoIoků
a, úlnlu.v.}'. kt€rcuž učin,i] Bůh s olci našimi. řka AbIa.
bamovi: v seineni tván pož€hnfuy budou všec]ry č.l€di
7,elr1ě. váln llcjplvé Bůh' ízbudi1. syna svého Ježíš:.
poslal ho .lobmŤečícího vám. aby se jedgn kaŽdý z vás
odvlátil od Ť}epŤavostí svých'.. (skut. ap' 3:25.26) To
ukázuje' že poŽehn.ání spočÍvá v iom' přimčli biíširé
]idi' ab)' upusLili od své z]oÍ'Iyslnostil a zbaviti jc sml-
t€1ných účinků jejich stsl.u hříšného zlození. a tak je
pi'ivesli k Jehovovi' ž€hnajícímu sklz€ Krista Ježíše.

4 Apoštol Pavel podpot.uje Petra v plol ášen]í.
že Krishrs Ježíš Je pŤom]rovalé senerlo 

^blahlmo\ro.řká: 
',AbŤahamoťi 

pak učiněna jsou zaslíbení. i selrlelli
jeho' Nedí: .^ semenům.. jako o mnohých. a]e j lo o
iednom: .Á seilrrenu tvému!. l?n,ž 

'esÍ 
r/isÍ&s... r\by

nalo ukáz&l' že jiní budou požehnáni vysokou před-
nos|í býti spojeni s Klistem JežíŠem'v .'cíIk\'i.. neboli
shŤomáždční. Jrde se nenadržui. ani Židovj ani Doha
nol'i. ani se jim ne](iiYdí' dodí\.á Pa1.el: ..Ncbo litei.'ž-
ko]i v Klista pokřtčni jste. Klista jste oblél.ii' NenÍf
arli Žid. ani Ř€k. á.ni s]uha. ani svobod[ý. áni n}už ani
Žena' Neb.Jť všickni \.y jedno jsie v Kristu JeŽjšj, l
kdJ'ž Klislovi j.ste. tedy símě Ablahamo!.o jste' a pod]e
zaslíberr,í dědicové'.. (GaI' 3:16:27 29) Spojcním těch
!o věŤných poldtě[ých věřících s Kdstem Ježíšen
v ntbes}ém klá]ovství slár'á se zaslíbené seEeno Á}Ia.
liamovo potlobné hýčzdám á písku na bř€hu moŤs]rénr
s.!Ťn množst\ín' PoŽehnání pŤo nčj je rr.ebeský Život.

DoKoNÁLoST PoTĚEBNÁ
5 BoŽí měřít]ro ie měřítkem dokonalosti a Bůh

žádá dokonáJost ode všgch. s nimiž jedúá a jimŽ dává
svoie poŽ€bÍ]ání. jBk je psállo: ..KdyŽ pak Abram ]r}'l
v deva.iesáli devíti letech, ukáza1 se jemu Jehova. a
řek.l jemu: Já jsem Bůh silriý všemohoucíl chodiŽ u.
stavičně přede mnou a budiž dokol1a]ým'., (1. MojŽ' 17:
1) Avšak Ablaham zdědil od Adarna hiích á nďokona-
lost' Prcto n]emohl Bůh žádati. aby ÁbrahaE byl na-
plosto bez hříchrt a a}y nikdy neuděJal chyby' Bůh
věděl dobie. Že je to pro 'A'bIahama neÍlofué' Přiiimal
tedý i nadále oběti na oltáŤi. jimiŽ Abraham dozlával
svt\ i  h}ích a nu|nost doLonaIé obeLj za biíchv' B^hern
od AbŤalráma poŽadova'.á dokonalost tedy mametralq
dokázatÍ 1.šemohoucímu Bohu nredělcnou. pLrou víru
a z poslušnosLi se lemu úplnč.oddati ke sluŽbě a nás]e-
dovati jeho vedení' Nikdy nesměI v sldci a mys]i při-
}láněti se fďešným bohiim pohauů' aui ne$nčl s ni.
mi uzavírati koEpron sy' Nikdy rnesm€l odstoupiti od

smlou1.y. kterou byl uzavřel s Bohem. tím že by s€ Ú]a.
vIáÚ do svi lJ z ne]oŽ jei  Bt l ' r  i| 'dDou |\| tJ.vedl '
Mu'PI l1L.ó pou.olal i  svó semeJlo ( i ' t j  svoje polot i ls lv i
ve Yíie a poslnšn]sti r'ůči Bohu a Ý jeho zislÍbeních
a ve\| i  ie f  n c] l  Že \brálIam }r;ř . l  piPd | lahem tŠe.
In0||oucim \ lJ] iav: inkon'Io.t i '  dost-d' .qjP Pi1 Bůh
.ánl Í \Í ' jŽ |q.|7 . lc r 26:5) Pro| 'a,,qic s lou \Íru zr
.! i . l |  \ l i l ||ku zJ lkoUi k ' iému Bo||ém l||olPnjch'  1 '|o
; '  v '|  \hra 'I l rIn .vo']  1e.| l1|n1o|| vífu JakJ i ,  ::2 pIa\ i '
..Vidíš ]i. že r.íIa áDo|náhala sl(utkům jeho. a z skutkil
ÝíIa dolrolálí bv]a?..

6 Jeho s}.n Izí1í a j€ho \'nuk Jákob následor'ali
Abrairama .a |éto cestLl dokonaiosť ]lieíl Boh€m. Žád.
ný z nich všalr neŽil dosti d]ouho. aby se dožil !říchodu
semen€ a obdrŽc] zás]íben(1 poŽehnálí' o tom je psáno:
..Podle .i'íty zcmřeli ti ýšjckni. ]lcvzavše zaslílxní, alc
zdá]elra je \'Íděl.še. jinl i Íěřili' i ie vítali. a vyznávali.
že J'sou hosté a piíchozi na zerni,,, - Žid. 1|:8_13

7 Jjz přrd .\b. ' 'í J-Fl|| Ž.J mLŽ \íry'  ve spo... 'n i
s nílnž b}' lo použilo vjTazu dokonalost- Čtene:
..'{]€ Noé )1ašcl nilost př€d JehoÝou Tito jsou příbč.
hové Noó: \'Úé. muŽ splaYeďi\".í' t]okonalý bx] za svého.!'č]ru me-zi svými poko]eníDi. s.1,molle.]: Noé ustavič.
n.ě chodi] s Bollem'.. .'Potom Ťe]J Jeho\-l k Noé: \i(jdiž
ty i všecka čeleď tvá do korábu] nebo jsem |ě viděi
5pfat^drivého přeÍi scbóu v ni|odu tomlo" /1'  MojZ'
Ú:8'c 7:1\ S|.:n| '  jJ lo jé|| '  p|aded Enoch k-ríčel i
No€ s Bohenl' Počínaje od 'A.dama byl Enoclr seúným
člrikP|| l  7 př imého rod.r '  1 \o; Ly| d.s1|Ím' De\e| jP
pod]e PÍsma čís].o. kt€ré zn]ařj.e[á ]rozemskou dokona-
lost' Nebylo to však z Lohoťo hl€diska. že byl Noé .do'
]ion í. \"c sl1ých pokolelích.' Noé ži] šcstset lď Dř€d ]ro-
lopou a vidčl řa.lu g€nelací čiii pokolení' noz€iných na 

.

Lé|o zemi. ]{teŤí byli j €lro vŤsle1Dí]ry' N{eá všemi tťiYli
zkaŽenými bezboznými vŤstc\'níry zústal Noé dokonalý
před Bohenl. zachoYáYaje sl.ou lyzosl vůči n.ěmu' Tím
lná býti l.ečeno. ž-eNoónikdy lleza]rolísát ve sl.é víře vů-
či Bohu Nikdy ncpfopadt uctívání nějakého falešn.ůo
boha svýcl dn]' Jednal \le víře v pravého Boha. káza]
spIavedlnosi a v mo.llilbč drŽcl se tak tčsně Boha jak
mu jelr] bylo rnožno. pi.inášcje mu občti a1ryIrlížeje Do
zas]íbeném scl]te ''Želr'.' Boží v tomto oh],edu rEoh1
BoŽí požada\.k}' přes své přimze[é va.Iy a chyby
v tě]€ - bez\.adně sp]niti'

8 o dotona]osti podobné oné Noého čterne ve
spojitosti s mujcm. jefi Žil kútce po Abrahamo1'i:
.'B].l muŽ v zemi U4 jménem Job, ď muž ten by]
spl{lstný a upřímný. boje se Boha. a vystříhď€ se zlé-
ho... Jobova do]ro'.ďost před Bohem ostře vyEikla. k.lyž
ďábď s€' pdsmíva] dů!tře. kiemu Bůh kladl v Jobovu
ryzost' Dábel pr.ohlási]. Že přiměje Joba. aby zlofučil
Bohu' d4.1i mu Bůh jeT! voi[ost .Ioba bezolledně utis-
l.ovati' Po různých zkouškách rrlúzala se J€hovova dů-.!'ěra Ý Joba dobŤc odůvodn.ěnou' ..I řekl Jehova sata-
noYi: spatřiuis služebnfua mého Joba. že neď jómu
Iov[éIro l1a zemi. že jest muŽ spťostný a upŤím[í.,
bojící se Boha. a vaŤující se zlého' a že po dn€s trvá
\. rlpŤímnosti své. ačko]iÝ jsi ty mne popudil prcti ně-
mu' abych jej hubil bez příčir['?.. (Job 1:1' 8; 2:3)
Dďší bolesLivé z}ouš].y JobolT dokázaty. že Bůh mč'l

3) Jak u}ázal Petr ŽidůE' kdo je semen€m požehÍání9
a 1. č€m spočívá požehniíni?

4) J3]< pod€pjrá Pa\'€] označ€ní sem€ne Petreú? á jak

5 JJ l 'oJ doLon! 'os| /;d ' i  Bůh od AbrahJndq a ^|el 'ésvěd€ctví svědčí Dlloto. ž€ Abraham 
'rojeli] 

takoÝou doko-
ralos l?

6 JJk oro' i . \oý8|i  Abr5haÍ}' IZá! J J iLob'  z €  o. . .| ivďi
/ l)\| j| 'Pn(| poŽF}nini '  kIPré p| ' i jde \kIZc sPmeoo: pro. : €  tsa}

; IJoLud bJ] Noé .dol(ong]jŤ vE sýj.h po!'o]etricb ?
8r co u}gzqi € bi}Lic&á zDráva o Jobbvě dokonatosLi?



plaYdu' nobof Job prcje\'oval i nadále svou úplrllou od
danosl Bohu. zdráhaje se pro út.olry ďáb]olY odw4titi
se od Boha a tupiti jej, (Jalr' 5:10' 11) Jalr volioe s,e ]iší
Jobův běh věIlého vytryáIrí od onoho m'rohých nábo-
Ženstvířťl'.křestanstva... kteří nyní prožívá'ií všeche[

. zármule]r 1 Žal' kLeŤý pŤin.áší lla lidi sataB ďábei. po.
nčvadŽ od m].u 191.1. od zŤízení nebeského kltÍ]ovství
Božího. byl svlženJ s nebe! - Zjcý' 12:1.2'

! I)avid' pastýi z Bet]éma. jchoŽ Bů]r povýšil na
](rá]e nÝld ďtrodem izŤae]"ským' je dalšim mužem. kto-
rý plYes slabosti a clryby svého těla k|áčel v dokoÚ] o.
sti' Ačkoliv byl po Ádanovi stižen zdčděnou ncspra\.e-
diností; srdce jeho Íikdy se rr]eo.lvláti].o od J€Irovy Bo
ha, od onoho Jediného. který má býti uctíváL castěji
podlehl lěŽ]iým hříchůmi nikdy však ne]rmjelo\.ál lás.
liy k hříchu' PokaŽdé se pokoiil' ]itoval z upřímnélrc
sldcc a obfá|il se k Bohu o n lost, přijímde tl.eltáuí
bcz,lzpo\zen'í se anťbo náŤku, x{ď radost z ucLí!íní
Jehovy a učinil vcškeré možné knoky' aby po dobrL s!é.
lxo kŤá]ovství Yyzdýihoval uctí\.ánLí Bobá a podpóroYll
je. Prcto pŤavj.L Bůh o Davido\.i, Že jc .muŽ podle sl.loe
jLůo' }|eIýŽ búde čin.iti všecku vúli jelro.. (skuLlr 13j
22] 1' san]' 13|14) David byl celým sYýrl1 sldccm pm
Pálla Boha a zůsťal věŤen až do smlLi' Splnil piíkaz
vy]ožcný v 5' tr'ÍoiŽ. 18:13| ,.Dokon ý budcš před.Ieho'
vou Boh€m s.!Ýln'.. Nuino pozn'mexati' že toÍo přikáZá'
n]í bylo pŤipojeEo. kdyŽ Bůlr byl lzr:lelslré naDolnenul.
aby Ldy neodpadli k nábožeNkónru k(Lltu poharr'
slrých nlirfflů' l(lei-í byd]e]i o]iolo ch'

10 DnvidLiv srn a [áslcdo\''Iík a trůnu lodobdč
ntpomfua] Izlao]ity v době zasvěceDí zno\'ultbudova
l1óho chrámu v Jelusalómě. Pla\'il] ..'\f]rr. tl.Zn.r]i
ršickni národové země. že Jehova sám jest Bůh. a Že
ncní ]rlolně něhD Žádný' Budiž tedy sdoe Íašc cc]é
(]olioru]éi 

'llliol') k Jeho\"o\'i Bol1rr naš€Iiru. Lát áby-
!iť chodi]i v ustánovcních jcho, osti.ílr4iíce přikázálí
j .ho' lak jako dn €šního dne'. .  (1' '  Itrá l '  8:60'61) Jc
.1']|DP' / ' '  Inusime 5d11l iI i .  ,c \rát Š r]om 'u '  te 

" laru.itiii dil sldce sÝé odvósti od pr.avébo rrctíválr]í Boha
:1 D.kIáčg] ..Í ryzosti srdce.. jako jebo olec David'
ZpijÍ:r o salomoulloln zní: '.sta]o se tedy. Žc kdr'ž ze
s(a-al salomoun' Ž€l1y i €ho naklolrily sldce i €ho ]r b.-
hú:l clz'lrl' talr že [€|rylo sldoe jeho celé (dokolalé|
-1Í.'..: Dři Jelrovo\'i. B olru jeho' jako bylo sftlcc Davi
da !-:c. j . l ro..  1 '  Kúl 9:9; 11:1'

11 Pc(]le zplár.y vládli palr klálové '\biam n A.
Irlzzúi nť všalí |a]r celým čili doko[alým sldcem Yůči
Bohu jr.':, j.']ich pře.].eli Dávid. (1' KIáL 15|1-3i 2'
Parál. 2; ] srdce kúlc Jozafata bylo povzbu,eúro. a-
by kráč. !' ' cestlich BoŽích. a on] se připlavoval a Y
sŤdci 5!é:]r s. z1iid1]. xby hledal Boha' Kr|vŽ r.šude ve
sl'é iíŠi d:.'7.:]!J| lrové soudce. tu jinr plaviJ| ..TeIiŽ
dč]ejie \' bízí Jehorcvč, u víŤe n v sŤdci.upiímnóm
(dokonJ']é'r: !]1i,1; ' PosilňteŽ.se a zmuále so]rč
počÍn€j1ť. .1 bJiiif 'lrhoYa s tím. lrdož ]rude do}rý'..
(2'  PaŤa] 1;:6 1!| :] 8-11) I(dy" kIá| Ezecbiáš by]
blízký sl)1.li pr , z]]. Yied' pmsil 'Boha: ..Pl\lsím. o Jc
hovo. tozpomei :e D}'ni. Že jsem stále chodil pŤed te'
bou v plar.dě a \' srdci upiínném. a žc jselr'l |o čini].
což doblého jest ]ried očiDra fvýlna'.. 2' K.ól 20 1 3

sKLTLc\Í] DoKoN'\LÝ
12 Jehol'a urrr]i ty. kdož mčli v srdci a rra.sli

správl)]é úmysly ! jemu se ]fuili. a vŽ{v byl ochoteD.
pomocj jim konati jeho růli' Jak plavil pŤolok chma.
ni ]rráli Azovi: ..oči ziisté Jehovovy spaliují všccln
zemi aby dokazoÝal síl! sYé pii tčch. kteiíŽ jsou k ě.
mll sldoe rrrpřímného ldokola]éhoi a|1gl' bible: ýiz též'
Alliali)'" (2' Ira.ď 16:9 Toto jcst útčclryplD.ó a spo]e
h]ivé zaÁlíbeni plo YšeclrlEy' kdoŽ jsou dll(;s sLejného

sTRÁŽ NÁ vĚŽ

sr.dce. Pies svou čistotu a Ťyzost v srdci a niysli !.eby-
]i tiiD věrn.í lidé starých .trob vyzdvižeÍi na stupeň sEu-
tečné dokonalo6ti těla' Ačkoliv jejich bohulibý stav sfd-
co jim pomáhal přennitlati slahxti těLa aÍebo udŤ-
Žoaatj' v šachu lŤozené hiíšné s]<!ony. nebyl pŤece Žád.
ný z Dich ospŤaYad]něnk věč ému Ži\'otu' Kdybyjebv]
BůIr učiD.il ta,lr dokonalými anebo je byl osplav€ďnrl
]r vččnómu Životr\ nebyli by zemřeli' Avšak olli hl€dě-
li tomuto poŽehxáIrí vstřic a doúfa]i, že se dotyčné bož-
slré zaslíbeú naptní, aŽ přjjdc Mesiáš. Kristus' oni
všicbEi yšak žili přcd j€ho příclroťlem a ploto zemř€]l.
aniž by vidčli uskut€čnění božského zas]íbcní'

13 K oteY}oní c.}sty ke s] tďné dokolralosti by]o
tŤcba více n.ežli dokbnalosti čili lyuosti.a poďivosti sld-
ce' tsylo třeba Bohu přiheseEé oběti, aby ňdé. jejichŽ
srdce sc n]acházelo v takovém stavu' byli zbave úedo-
staLečn]ostí' ktercu js'ou sťiŽeli všichnl potomci Ada.
Ílovi pIó i€ho Zločin] v Edenu, Ádam spmstředkoval svýlr
pot.olrlkům hříš:lý a nedostatečný stav těla i duchai na.
Íozením dosta]i se tedy do sta\.ll ve kteŤém byli Bo.
hem zatraceni' Účinl(y tobo popisuje apoštol Pavel v
Řírn' 3:9 l9] při.pomeilJrle si. Že Paw] tyto věci ňekl'
||(lyž zidé jiŽ byli po více neŽ pDtnáct s.oletí pod zá.
konem lÍojŽíšovým' Pavel praví| ..N€bo|] jsme plve do
kázali toho. že jsou'.i Zidé i Řeko.lé |polrarr.é]" všickrri
pod lrŤíchem. jakož jo psí[o: .ze úoní spla1.ed]jÍóho.

li jednoho ' ' ' - r1ení, ].do by činil dobú' není ani j']d'
Doho,. , ' ' ' úy všelika ústB zacpála byla. a aby vinerr
byl všecken svět Bohu' všickniť z4jisté zhŤešili' a n€.
l l lají s]áýy BoŽÍ'. .- Bím' 3:9.1o12'19'23.

14 Pr.oto Demo]rl žádnj. člově]r' jo1roŽ jsoucnos|
poclrázcla od '\dama. poloŽiti s\1lj život za svó přáteie
lr doutati. že ie může osvo]roditi z božského zatlacenl
tím, Že by jim by] dopoŤn,ohl k sta1.u {lo]ron]a1mti př.ed
Bohem. kd€ by biv]i zbaven]i hiíchů a ne.lostatku' T.tk
to zmÍIďící byl by D.edokollalorr. nepiijate]rrou ol}čtí'
Nedo]ronalá občť nemohla j1ným způsobiti dokonalost.
v oblaze by]o to pi€dsLíněno zákonem, kt€rý dat Bůh
Židům sklze }Ioižíše. Aby byli wsvoborcni z oLmctví
v Egyptě' Žádal Bůh. aby obětovali beIálrJú pgsachi
zálron] Boží pŤ91.i1: 

''Belánlia bez ýady' sance roč[Ího
,- i l i  hud' 1" .2. \ loj l .  12 5 Aby pak h lo oberi  L ' l  l l
př.in:,išeny piijatelným zprlsobem. dosadil Bůh }IojŽí!
ovlr blatl.L Alon]a a i €ho syny a jeji.h muŽské potoř .
ky za lo.ězc pro náIod izlaelský' Poučuje je. jakó obě.
|i mají správn]ě li.inášeti řra jeho o]tái'i' řekl Bůh těnt-
t0 levits]iým kDrčží:Ť domu Ámn,o\.a| '.což by koli na
sobč mě]o vadu. [ebude|e Loho o}ětovali; n€bo ncbuťI]e
li.jjcmné od vás ' ' ' ' ať jest bez vady (dokona]é; ang]'
' .  .  trbJ h!|o | ' i i i .mDi; nebudcť ŽíťL| ':  Io\| 'vrUy Úa
n(h.. - 3, }IoiŽ'  22:18 25'

15 '\by moh]a býti doku)alou vc pmspěth člo'
Íěka' musÍ oběf orlpoiídaLi dolroÍ.a]émll Životu Adám-

' ovu' kteÚ by] dokon;llý a stýoŤen v oblazo a podobgn-
slví Jeho\"o\.ě Pilsn]á splavedlrlost mrr'sela vládnouti
v tóto věci. Ir]cbof Boží zákoTr plavil: ,,zi\oÍ za život' o
1ro z i  oko. zub Zá zub..(5 Mojž' 19'211 2' }ÍojŽ' 21:23-
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9) Ja]. se nkazljť dolo)1a]oý DaÝidova'
10] Jak kázal slionoun luLo doltonaloslj D.oč se jl však

,i.'nu samotnénu De.lostávalo ?
11) Co řjká zlrává ohledDč tóto do]ronalcstí o Abia-

DoÝi a Ánraziášovi. JozlafLoÝi a Ezec]riášo\i?
12 a) Ja]. se lkilzuj€ tsůh {úči lá!. kdož jsou dokona]é.

no sldce.l b) Brli ]idó siarých dob. jichŽ sdce byto dol@.
Daté. r)oÝznťjÉDi k lčlesné dokona]osti? pmč?

13) c€ho by]o tieba k o|e!ř€ní oesrv ]. tólo dokomlo-

1{] PNč úemoht podle zákona BoŽíhc Žádný loíomek
Ádanův Diinésli Jebolovi Bohu ialroýou oběť?

15) Ko'nu musc]a oběť odpo\.idati áby by]a dokonjlá
i € prosr}ěch čloÝěka' á prcč byu Ádanovi potomci \'r.Iou.
(."ni z opal|eui této obeLi? I

d



25) PončvadŽ Ádam zhřešil. ztlatil svoji tidskoú dďro-
Ir]ďost a své pŤávo Ía život, a poněvadŽ pŤoto všichni
jeho potomci nedosáh]i slávy Boží, nernolrl xikdo z lxch
pfur]esti dokoMlou oběť, aby přivedl lidi k dokomlo
sli. Jeďo.ě zízračná moc všemohoucího ]r]ol' a pomoČl
lidst\'lr z téio sjtuace' z kleré Lidé sami n€nohli se do-
stati' ve své ]ásce a moudrNti uči[}il to Bůh skrze s\'é-
ho s!'lxa' j€nž se stal l(ristem Ježíšefu,

16 'fento mi]ovaný Syn Žil dlouho pře.l Adall1em.
n]eboť byl BoŽím prvním stvořením a Bůh jej poltŽiJ
při stvoi'ení Adama' Jelro do]rctra]ý. nepošk!.r.llčÍý ži-
vot byl přenesen z nebeské slá.!ry na tě]o. kteró mu B(}.
ží moc dole n]a zemi. plYipŤavila v tě]e žiiloYslré DanÍv
z pokolenÍ Juda' TaL se narodi l  Jezi< jako doiourlé
dítě a wlo6tl ýe zřalého muže v jeho d0koD]alosti Z
toho důvodu moh] býti poŽa.lo\'aD.ou dokonnlou obětí,
Avša} aby mobl přintsti obětj. Dusel býLi lillózeln' trÍu
sel bí|i Bohem po\'o]áIr a z\lololr' Do této kněžské sluŽ
by musď bJ.ti uve.leD] Bohem a mlNel býťi Bohcm za-
svěc€u ke ].nčžstú. Jan Křtitel sico pocházol roden z
loťŽs]ébo domu Arono\.a. rre však Ježíš: rrebot sA na-
Iodil jg&o přímý potomc]< kríl€ Davida z pokolcD.í Jn-
da' J€žíš byt tedy vylouóeD z práva. stíL' se kDěz€l'11.
k přinášeni zvířecÍ oběli úaol{áŤi v chrámě vJ€rusalémě

l7 AŽ do př icIoLlu J.ŽiŠl. rnpibej 'y ob'. lJ kIFÉ
]evi|š|i Iniz i  domu Árono\a pi i ' láseI i  n. o| lí i i  chfá-
mu' ŽádD.ému zidu doko[alosL. XIeý oněch obě|í smí
ňení' ktelé přiqášel velekEěz u\'nitř ve Svaťyni s!'átyň
v chrámč. 

',esEyla 
hŤíclu flámda ízlaelského' N]oo-

spla\.ed]1r.jla Židy čili neučinila je plar'ýll1i pi]ecl Bo-
hem' Z toho dů1iodu muse]y býti ony občti smíiení
každým rÚkem opaková[y. ByIy to sice oběti zvíi.at bez
Yady. nebyla to však lidská oběť s hodnotou Ži\.ota.
k1rr.á by se IovD']a hodnotě ži!'ota dokonalého A.lama
\. Ede[{t' Mě]ali tedy přijÍti do]rolra]ost v těle. lnuse-
lo'býti novó kEěžsL\.í a nová obět' Bůh se postalál o
oboje' Jclj}ož JeŽíš n€lnolrl so státi kDězen Dů1rcdom
od ievity Aruna. učinil joi Bůh vc]€k ě7-en zv]áštú
přísahou' Bůh učjni] jej k ězem. l1o pod]c pokolení r\
r.olrova. nýbý l(ŤIčZfm ja]io L].l líelcllisedecll' ](trŤí
bJI z I dnů qbra' 'anlovjc| krj|e'r] s l| ' 'm |) (D /c.D Bo.
ha N€jvyššího. Bůh to liedpo\'ěděl v Žálmu 110]1 í.
kde píše lrlá1 David o Pánu Jcžíšj: ..Ře]rl Jeho\'a Pánu
mému: sťd D]a pra\'ici mé. dol{utlŽ nepo]oŽíln ineuči
n.ím] nepiátet tvých za podnoŽe .oh tyí-ch' BeŤ]u moci
lYé \.yšle Jehova Že s:ona, Ťka: Pand uploslňed n€přá-
tel svýcL . '. Přisál Jehova. a tr]ťbude želcti tolro. řkl:
Ty jsi kntz na včky potl]e řádu Me]chiseclechova'..

18 PoYšim]Éme si nyirí. j4k apoštol Pavet v Žid,
7:15_28 wsvět]ujc tuťo pfuměnt k[ěž.ství ňa lro\'ý zá-
k]ad: .'Terr.to ]rod stává se ještě jasněiším vzhle.lem ke
skut€čností. že dosazení lového kněze podobá se doŠa
zení [Ie|.hiscde.bo!tl n''bof nétrí LIosl,,e1 DI.oLo. 2e
by mě| rJ\ i .ké t lcš|nosl i  pozadoV é ziIonpru. ||ÝbrŽ
moci života' kierý n€múže skorrčjt' NeboL Žal'n |110l
dáv|j svě4erl\í: .Ty j1| kn.Z jak d|oJ' 'or] nl l iÁJ pG
dle řádu M€Ichisedechova|. 'ře tedy oclstŤančno dří!'ej-
ší mřízefi. pončvadŽ bylo s1a]ré a neúčinné (lleboť tu
Ťrebylo níc konečn.éŤlo na zákoně helikoŽ zjil.on DEuči.
nil nic dokonatým]). a začíaá svítati lepší naděje' slrl.ze
kterou sc musírne pŤib]ížiti k Bolru. Á icli]ioŽ Ježíš Ť!o.
byl dosazen za tněze. aDj.ž by ]. tomu Bůh učini] piísa.
hu.. j .  s lnlLuva. klerou larurqje. lFp: ' i  sIf l ré 5Lrá'\|oi
žišl '| .  nťboť Bů5 nť.rt i] l i I  prÍ.ahU. kdr.Z dusad'I s lrré
kn(zp ldorřu 

^r.o"ov:] 
k dosJz.Dí Uel i(É lŠak u'.  n.j

přísalru. řka jemu| 
'Přisáhl Jehova' a n]ebu.Ie Želeli to.

ho' Ty jsi k]1ěz na vělryI. stařých tněž' mrrse].o bír|i
také mnoho. poněYndž plo sm bylo jl'n zn]rlánčllo
zůstati v ÍrŤadě..' (AmeÍickÚ pžeklaD Tato pm]cdnt
skut€č!.ost ťtrokazl\ie. Že dgsÍtiti$íoe katol.ických kněží'

sTnIz.\Á vÉŽ
ktelí uŤníf4ií a jsort rr.ahrazováDi jinými' slŤmi opáko-
\animÍ c.rcmnniPmi pi i  . 'mŠj oel l ř ivodi ŽádUé oci
štěn]í od hiichů

19 Apoštol p.okračuj€ a dokaŽuje. prcč může JeŽíš
ja.ko lo$z pi.i\"ocliti úpinou čili dokonalou záchranu
toho. kdo se pevně držÍ víry 1' Krista- .{!oštol ulrazuj€
Iozdíl meŽi Ježíšem a Erezi žido.!'skí'rni a katolickými
kn,ěžJmi. ř]ra: .,Tmto však. poněvadž zůstáYá na věky.
mí nPzuěnjIelné k]rezs|\I '  !|eré nepGloUpI ni\omu
i inéŤu s/ooP) Prolo lnůzP laké plné zachrjni l i  |} ' '
kdoŽ sc skrze n.ěho blíŽí k Bohu. jsa slále áv. aby se
molrl za ně přb uviti. Neboť takorÝ vel€kněz sluše]
nám: svaLý. nevinný Lbezvadný]. řlepoškvrná1Í. odlou-
čený o.l hiíšníků i stav se vyšštm DeŽ]i neb€sa. kte.Í
nepotřebrrJ-e den co dorr pl.inášeti oběti. jako \'elekněŽi
Lbývali 1.něží]. napřed za vl.rstní hříchy. Pak zá ony
]idu] ncboť tolo učinil jeÍlnou plovždy. }dýŽ sám s€De
obětoval. Neboť zákon [llojŽíšův] stánoví za vetrekuěZe
]j.di. kl €ří mqiÍ slabostil a\.Šak slo\.o přísahy. ktelá
při.šla po zá.kollu. stanoÍí syn:\ dolronalého (zcďa zpri.
s^bj| ' 'ho -c.|.  /óvéc' I lého u' ' :néneho dnl 'unal!,m ní
Yčky, aby byl stále \'eielrněz€m,'. Ám? ck!7 pÍ*lall)
Toďla bil,le Elbe|Í.Idské'

20 Byi.li J€áš těLesně a ducho.!'ně dokona]ý. .sva.
iý. tr]e1í 1ý. n]epmk\Ťněný a od hříŠníků {xuouóenÝ.
a měl-li právo Í.a věčný Život. jak to. Že apošto] zdo
v epišto]e } Židům a]espoň dvakráL se zmiňuje o tonl..
Že Ježíš byi učind!' doktJrralým' Pa\'€] ukazqje. Žc
nás]edovníci Klisto\'i' kteŤó přijme tsrt,]r jako část
''sem€ne Ablahamova..' stalou s€ lskútku sJ,my Božj-
mi. Tyto syn.y pi.i\.ádí Búh sDolu s KIistem JeŽÍšem.
vůdcem čili náódní]r€m jďich záchramy. k fub.ské
s]ávč' Par.el praví| ..'4.],e tollo Ježíše. lrte{'Ž maličko
Il iŽš; bI '  n 'Ž|: a]rdé|é t idime pro uIr leuí .rÚ| i  s|ávcu
r .I i  lna nPb:i  korUDo\.an.ho' abv 7 nl iIosI i  Bo,í zx.V'šccky oku.sil smŤti' slušc]oť z{iisLé na toho |Boha].
pm ]rteréhoŽ jest 1.šecko. aby mn]olré syny k slávč při.
vecla' vůdce spase!.í jejich sklzc utrpení pÍrsvčtil (uči.
nil do]rona]ýnril ElberÍ ).'. (Zid' 2:9. 10) Jakým způso.
bcm ..dolronAlýn1í..'] tak se tážeme'

21 Je]ílioŽ lirisLus 'ÍeŽÍš byl učiněn dokonalým
slrlzc ul.pcní. nebyl Y doh.. kdy byl ve vodě pokřtěn
a 1' JoIdáIu !on]a'án duchem BoŽím. tímÍo způsobem
dolonalý. lroloŽe lchdy jelro utlpení teprva započala'
Tato ulrlení nťpřispíváta ničím k lÝkupné oběti Ježí
šově' neboť tlto byla sama o sobě dol{oDalá, skÚc tato
uL.pení buo Yšal. Ježíši. pomazanómu ve]elrrrězi Bo.
Žhllu. něco pŤidáno' co pak? osvědčerú nÓilušncrst čiti
osvědč€uá věŤnosl a ťyztr6t. čímž byly \'ylTáaeuy vše-
chny ty fďcšné obŽaloby, kteÉ rnoh]i irepŤát€]é J.ho-
vovi vné'sti.v tvář jeho v€leknězi' Tato osvědčená pG
slušnqsť 7-je1'j]La. že treŽiš byl úplně spolehlivý. a že mu
rnoht býti svěřcD] úřad Ýelekněze. áe\'jla tedy. žc byl
jako BoŽí hlavní s]úŽebník a ospraved]nitcl do]ronnte
sch]opeTl] či]i zpusobi]ý' Pňečtěme si proto Žid' 5:5 10
a podívejme se. jak mu teto utryení pŤospě]a: '

22 .'Tak i KŤistus ne sám sobě té cti osobi]; áby
byl nejv}'ššÍm kDčzcm. ale ten. kterýž řekl jellu: 

'syn
toip_.t ."r'r býti KŤistus Ježíš poŽatlovanou obět!? a

čim muse] býti' abx mo]ri Dřinéýi takor'ou oběť?
17) P]tč b'lo iřebá iinélro kněžství neŽii oloho sÉt

.\ lor^L\ ' 'h J nol i  .bél i 'a ja ' i  sP po<laral  Bůh o oboiÍ:
|3 ,)  KdyŽ . iť.ť J '  lí '  n.mé| |y ': '  }ý h Ý|a5!r|o '  Ú ro| i €h

r j .h Pod-. / jkona r.k by| 
'edj 

u. inéo k| l lzem . i rko }|cL
cnIs"Lle 'o '  b P 'Ui  bJ| '  Ievi 's l rý.b k léŽí t iPbJ vícé 1.7| ij €dnolro7 a @ dokazu:e trto skutečn]si?

]9) P.oč může JeŽíš B]ně zac]rlániti ? a l.olita oběfmi?
:0'  Jat ' . . . Io zmiňUie .e PJvP| !  eoi\|oIo k z idům' 

^J' ' lír  J\] Unin;n do(nns|ým? J p|J^ \p Io /d; 7r|1(| l r l ' ]
2 l  Kodu Ioo zdo|.onal .af ÓÉÚ' o i im. i|o? obl\| i  . i ' i

' |eŽ|Šj šánrottrčmu? a jrkým způsobeml
2: ]hr musP| JeliŠ LrpěLi? a čjm sf LIm stal?
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lnfu jsi ty. já dn.'s zplodil jsem i€be.' Ja]rŽ |B]3Lh] i jin-
rle praví: .Ty jsi kn.ěZ na věky poďc iádu Me].hisede-
chovď. KteIýž za dnů !č1|1 svóho modulby a pouíŽťné
prosby k Loltlu' t.teÚŽ ho moh] zachoýaťi otl sJrrxti.
s křikem \.clikým a slzami obětov&]. a \'yslyšán j€'st
v tmn stfac.hu (p'o svo! bohabojrr.ost; .sc1tloc7ťa.].
Á ačkol iY ]rJ4 syl1 BoŽí. z toho \.ša]r. což slŤpěl '
.auči1 se posluŠ€nstvíl  a tů doko alý js '

(dokoDa]j.n učilěn skrzc ta]roÝá utlpení; on' sÍ' óiĎ')
u.'nčn jťst Íšechněm sebe po$]ušrÍ.ln pů\rc.l €n spLsení
l'ččr1ého. nezvá[ jsa od BĎha [ejvyšším kDězeln podle
řádu velchisectec1rova'..

23 v utrpcních. kLefí sataq {tónoni j jejich
l láboŽeDsIi Di. '|! io ' '1 pi ipr]\ L Je2í.ovj na zp'ni '  l ru.
k^za| ]ežiš za svých dnů v těle tak doko[atoil losluš.
n.€l vůčj Bohu. jako ji ncp ojevi] ni]idy tti.íve od Ít.by.
kdy j.ej by] Bůh zptodi] jako ,.počitek stYoř-ení B()Ží
hó..' Ta]ito dokáza]. Ž,€ lnčt \.lastn.lrst dokonalé důr'č.j]'
hodnosti ]( nej1yššíltlu dů\'ěnléinu úi.adu k ja]ióflu
je.j Bůh usta'novili moh] a také ustalovjl .t Línto Ztú.
sobem - stlze uLll)e}!í u]iáza] se Jcžiš 1á]ié scl]op
nýIn' úřaclovati prc l]oha jako ncjvyšší k[.Z' clL|tljili
s].n]ové BoŽÍ. kt€Ié Bůh pŤivďle k nebeslié s1á\'ě. l)o-
s]orr.chati Krista Ježjše jako vůdce svóbo spáseni l)ak
rnusí ná eqol'a1j. jeho příkladt a napodobj\nti jej t.)
Znanrená' že musí l4rčli s]rŽc ru]ru epi'|ele. abr po
doblr.ě jal(o je.jich vťttlcc do]iízá]i slotl úlrljl1rll pcsluŠ'
n{st Yt\či riohll' ZídnÍ'[ jnlýt'' Způsob?]rr nťI]lohou se
ukázati sc]1o] nýrni s nhll ží|i a !]ád]roLrt;. býii ,.kn.Ží
l1l i  Boha a Kris| i . ' .  l l  . .s níln p4no\-at i  tšíc tc l . '  ' .
Zjev. 20:1.6j 2. Tim.2:11, 12.

24 Za slafýcl\ dob vclrázel l1l'j\.yšši kli.z \Iotl
d0 nrejs\.ětějšítro stínku úmluvy a kŤoDil k..v snlírčicll
obč1í přcd Boží s]íLo\lxjcí' v roce 33 po I{ť' !š.]i \'st!rr-
Di] KŤistus JeŽíš na n€be. ukáZal se s lrodnok[ s!é
dokonalé ]itls]ré olÉtí přod obličcjcm Jeho\.ovýn a pICF
\"edl ta}ío úp]né odeÝzdání své oběti jako ncj\'yšší
ktčz' To učinil teplve. kdyŽ by] s['1še1 poLupy n tII]€-
ní. ba až .lo smlti' aby Bohu do]iáZa] svou ]rczpodlni
rríjčr,lou. [cpos].vrnětDu pos]ušnost, Prokázav se lnkto
schopD]ým. byl Kristus JeŽíš učinár dol{onalí'ln' h\.\.
\z]iříšex z mltví.ch. ne v tě.]e. kteŤé by] po]ojži1 jako
(,l'eť. n.ýbrž Í ducbu. jnko dokoDaló Clucho\'{ri ..no\é
stvoŤc ..' (1. Petf' 3|]8] Je]ro zdokonal€ní zná'rcnalo
tedy Ye s]rutečnosii je.\o uvedelí v jelro knčŽst\.í n:l
Ilebesích pieÍ] ob]iť{jcm Božím. PG!]edníb]o bodu Ie-
boli ncholll tohoto ÍlŤadu dosáh]. když se posa.lil ]ra
plavici tsoŽí. Bohu ncjb]íže. a ta]r vyjri] ned \'šeclrn.\.
oslaL}r]í ve \.esn1íl.u' To b}.] závě'ečný akt.Zasvěcení
Ježíšov' k \zní,šclému úl.adu[qiýyššího kněze' sou
časně b}'l lín navŽtly učiŤlči .lokonalým l zašy.]cen'

25 Bezc sporu Y lomto smyslu čt€nr.e \. zidůn 7:
28| ..Neboť zá]rol1 [}IojŽíšůvJ dělá nejryššími k čŽími
]idi. k|ci'í fiaií slab$sti: ale slovo l}i.ísahr. |Boží. jeŽ
přiš]n po uákonu :Yyjá.třeDé lilálcm Davi.Ieu 1 Žalnnl
110:1]. Syna' jenž je Zasvěcel l  DnYždy. ' .  ian91' .7 'J
'\nebo-jak ZnÍ ienIo 1.eIš v pieHadu Žilko\.č: ' ZálioLl
tÚtiž ustano1qj€ za velekněŽí lidi. kt€ří jsou s|ižcDi
slabostí.l.]c sloýo přísahy. jeŽ nastoupila po zálronu'
ustanovujc syn,a. jalž.jest dakolla!únl u.Ýi'ěn na Yě]iy ..
v pn.nín přek]Bdu bible. toLiž \. Septuagjntě. ř €ckén]
l,o znčni hebrejskj.ch píscm. je slova ''ielejoún.'. přc]o-
žen€ho Zde..dolrolla]Ým učinth,.. por'ůZl1u pouŽito téŽ
k Ý}.ádi.ení h€bŤejského s]ovx plo ..lsr,ólři' n1 př'
v 3. MojŽíšoÍě 21:10: 2' lÍojŽ' 29:31.35i 3, x]ÍqjŽ' 8:22.
28.33' kteÉžto Ye e si ]ask{l'ě pi.ečLčle' Jsou tudíž
oba hoř€jší přcklady Židůnr 7:28 správné. pfotože
dakorulÚm učině|l 1' lélo sou\.islosti záhŤnui! v sobč i
myšlelil.u: 

'as,čc.n 
k svaiému úřadu či]i do Děho uv€-

den| poilěaadž zasvěcený skončjl s\.ou pŤíplavu ]í 1omu'

Toto učiŤlil JeŽíš 1. bez\.adnó po6lušno6ti a lyzosti.
NÁsLEDovNÍcI UČINĚ\I DoI(oN'\LÝlII
26 Dťrs]edj{em věŤného běhu JeŽíšova jal(oŽto i'e.

Leknčz( je dokonalost plo jeho posluštré [ásledovní]iy'
]kteií byli ja}ožto syn.ové Boží ričině.ni částí sem€ q
Abrab,amova' Ja.k lo? ProLoŽ€ by]i kIýí jeho oběti sl.u
Lečnč očiš|ěli od lříchu' Ta} nabudou čistého svčdo-
nrí před Bohem či]i json zhn\'€n.i bl.anene vědomí
hříchu l jsou - v očíchl Božích . pmsti r.ozsuď(u
sDrŤLi. Zvířeďmi občlůi. které obětoÍa]i levitští kněá
.lolnu Aúnova v plvním [eboli piedobIamém stdt iu
úll1luva.. nebylo tolro možno dosáhnouti' Židům 9:8_11.
2.l pŤaví| ..Dokud ještě tŤvá pŤvnÍ stáne]r' což pŤo při
tomný ča]5 není leč DotlobcrrsLvím Lnebo]i symbolem]
a dokud se v rrěIir přinášejí dary a obětj. jež pieoe
Ircjsou. s Lo. aby učinily 1. svědoÍú do1ťonalÚn toho.
k.lo lak tsohu slotJŽí''. KdyŽ se vŠak objevil Klistus
ja]ro velokněz budoucIch hol]not' \.eš€l v]"šším fl do-
]ronalcjším stánkem. ne udč]aným lukal11A' to jest
n]epocházejícím z toilo|o tvol.stva. ani s }rví koz]ťl a
telaL' ale s vlastní kf\'í do svatyně. zjedBal věčné vy.
]roupel}í ' ' ' oě víoc lrŇY lfuista' ienŽ věčným ]]rlchen1
sám sebe jako oběÍ bez poskvrny oběLova] Bohu. očistí
\.aše svědonrí od m].tvých skutků' abyste inohli s]ouŽiu ,
Bohu á\.ómul.. ..Neboť fiIistus D€vešel .l.o svatyně udč.
lanó liclskou rukou. což neni ieč [ap.odobenina té pl.a-
vó. rr.ýbrŽ do samého trebc. aby se zjevil pied BoŽí tváŤí
v náš prospčch'.. ?,ilka|

27 Takto 'učiněni T s\'ědo'rí dokona]í'. j6ou t1t0
pos].ušní následo!níci K stovi zl €jmě Bohcm ..ospraYe
d]nčni.. tr-\.í JeŽíšovou na základě své YÍry' Prcto b.vlo
Boží zatlacení s niČh sňato a olli stojí pŤed Bohem
jal(o dokona],í prodle těIa. - Řím' 5:1,91 8:33'

2S Ve sr Ém \ ýklddu '  t ,om' j ik j  e ' l  n a obF| Kr i*
ioYa pňn.áš lrŤesÍanům dokollalos!. což opě|o\'ané oběli
mosai.ckého zálion{ učiniLí Ňmohly, píše apoštol Y
Židům 10:1 14: ..PončVadž zákoE má pouhý stíÍ btl-
d.]ucích hodnot. ne samú podobu skutečností. rrenůžre
sYýnli každ]oročLě stej[ými obělmi. jeŽ stá].e přirráŠqjí.
nilrdy dokaÍalými čirúti ty, kdoŽ takto přicházejí' Což 'nebylJ by jinak pŤestaly občti, pr.otože by tÍ' kteří obě.
tLljí. iednou jsou.cc očjštěIi. již neměli žáÍlného vědomí
ltříclrůi NÍísLo toho jc \. n.ich kaŽdóho Ioku připoníD-ka
ltj!íchů, Neboť krev bý}ů a kozlů nBní s to. áby sňnla
hiirh\ - - zilko.

29 Bylo tcdy nutno ony stíIrové občti stále 
'rDx.](oYnli. D|1}lože ty|'o n€do\jedly si.utečně zahladili viřru

hiíchu' n.{'brŽ zanecbaly vzývatele u vědomí hříš-
nosti' tákŽe b:ý]o ti{ba nov]Ích oběLí přinášených ne-
clokoilalýni lidskými kAěžími' JiŽ talo s]ruteúrcst o.}
r}ěclr Židovs]ijclr obě1cch ukazuj€. Žc tak zý' ..l(aioLická
ollč| nrše..jc ncclDkonalá a Ťreřná hodxoty' kt€r.á l}y mo-
hla sbraditi hříchy a zbavíti kohoko]iv rÍlpení' o]ro1-
lr.osl' že k{.Lo]ic]rá n1ešnÍ obéť musí býtj pŤfuÁšena Dn
tj.sícich o]Lář.ů tisíci smllelných kn.ěží d,enně. tk+z(i€
jako u Žido\'ské ohěli. Že talov.r mše ne!řjne.sln shla-

23) Ktercu rtaslnost Dlojevit Ježíš tímto z!ůsobem? a
ja]i .lrc poslonchajÍ. Yěřící jaLožto Dův.dce sYého ÝččDého
. l 'aýr i  1)

2| Ja ( h\ l  .|PZÍ( '  U'1 'nFr . loIw 
' !  

j In. l . i I i  zJ.\+' 'er) nJ
\ 'd} ' .  jak DrohLašujc 7id, im j-  '2|31

25) ProÚ i, DňeLlad tecl.é]ro S]oYa ..te' €ioun.. bud slovcm
"zaŠ!ěÚcn.. anebo slolem ..uč'iněn dokorralým.' spráuý|

20] Pmč ie ýělnÝm učed]Díkům Ježíšovj'm na zál.]adě
\'ě.ného běhu j.jich ]uislm udětena dolrodalosh jak Drchl!'
Šuje Zid,9:8 1. l .241

27] JelikoŽ Posltšní náŠtedovníci Kfisto\'i lnají'ílplně
očistěné svědomí. @ m si býti pra\'dou. t}okud se jich týče?

28) Prcč mLlseh oběti ná záli]adč mosaického z:ál.oM
L(l i  l ' l r l  , 'o 1,.  . l rn. .n budoxL.! \ecie

29 l-ro i  m||. . lJ  b}| i  prolo IyIo obfI i  Un.]ro\ány? a @
|o do}azujť U||Ldjc ka'o| iďé . 'mejni  Ubel|:
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