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sT RÁŽNÁ VĚŽ
\\{1ává jťdnou za něďc: WÁTCH TowEB BIBLE AND TnAcT soC]ETY

[Ia!aí ]ralc€]ář: 117 'q.dlms slr.eet ' Broo}Iyn ]. N.Y'. U,s'Á
llnedDíci; N. H' Knolr' piesid€nl. w, E \'an Ámburgh' Í:\iemúl!

odbočka y c€skosloÝensku: suchdor u Prahy' KaDýcLá č' 684

.'syno!é rEt l!ol| vš|chn| Yyuěovánt budou oď Johoty' á lrofuosl lrokojo budou [úf synoYó lvoji.''
_ I7álÁš 5l:l3.

PIsMo sYÁTÉ
JEEo\,A je jcdiný Dra!:í BúIr. j €nž je od věčnosti
do YěčDosti' Je stvotit €Iem nebe i zeně a dárcen
Života sÝých tÝorů' stovo Deboli LoAos byl počít
k€m jeho sivořenÍ a zastupujicÍn di]o\€douclm rlři
stvořenÍ Yšech ostatních věcl. L cilď se Yzbouřit
proti Jehovovi a vyvolal talr sporÍou otázku jeho
universáhi svrcbovanosli'
BÚH sťýoři] z€lli pro čloYěka a dokonalého človčka
D.o z€m a dosadil jej na ui' Čiověk poddal se ne-
ýěmómu LuciťeroYi neboli satanoYi přestoupil vě.
domč zákon BoŽí a byt odsouzetr k snrti' Nlisl €d.
kem r\d&mova hříchu jsou vŠichtri ridé ,rozeni ja}o
hťí5n'cj  a blZ !rá\a nr Ž:vol '
I,oGoS stal sc člověkcm' TeDLo člověk JeŽlš Yyfpěl
smrí .tby oDatiit !Ýkupné lro poslušné tidi' Bůh

'z](řísi} 
Kfisla Ježíše k božskému stup i Živoln a

vyvýšil jei do nebe n.de všech!ý os|atnl ti'o!y.
ptioděv ho vešlielou nocí a autolitoll ja}ožto hlaÍu
trové h]avnl organisace BoŽi.
JEIIOVOV-\ HL,\VNI OIIGANIS^CE je theokracii
zYaDotr sion' Kristus JeŽÍš je iejím neiÝ].šším úIted-
nikem a somledlivÝm }rálem nové]ro světa. Yěrní
Donazaní nás]edoýnlci K.ista JeŽíš€ isou dětmi
siona. úd! Je]rovoYy org! sac€. Jsou j €ho sÝčdky'
jejichŽ poliDnostÍ a předností jest vydálati sýě-
dectlí Dro slrchovanost Jehoyovu a zvěstoÝati jeho
záněr s lidstYem. jalr j € lcnto \'yjádřený v bibti'

n.nreru<o\ine nan\nr
dospělo Ý roce 1914 lre svému konci a Ježíš KŤistus
byl Jeho\.ou dosazeÍ na trůn srhl satana s [ebe

JÁsNĚ UČI!

a nyní Dolaačuje Ý osplaved]něDi jména BoŽÍ}o
zřizovánÍm .no!é země..-
osvoBoZENI a poŽ€hnání lidstva můŽe přiiÍti je.
dinč Jeho\'oqí.m lo.álovstvím pod Kristem' jež nynl
zlDočalo' PiÍštÍn velikím aktem Páně ie znióed
satálovy oŤe2nisac€ a ú!]né zaYedenl sDlavedhoýi
na zeni' Pod oanstÝím ťohoto křátoyslví sD]ní ]idé
dobré \ú|e'  k le iÍ pťPzi i|  Árm.e.d lon1 boz{I. j  pn'
kaz napIoiI i  zca \pr:]vpd| 'vý|D Do| 'oIenlm' a mr.\ i
v hmbech budou vzkřÍš€ni aby se iim dostato Dř|-
leŽi|osti nabýt Životá na zemi.

PosLÁNl sTnÁŽN*É YĚŽE. sEáŽnávěŽ se !.}'dává.
aby doDomohla lidem Doznati J€hovu Boha a jeho
předscvz€tí Yviádřené Ý bibii- Uv€řcjňnj€ biblicM
rromučeni. jeŽ jsou obzv]áŠťě určena ]i užit}u svěd'
ků J€hovovýcL a !šcch lidi dobré vn1e' ZaÝádí sou.
stavDé biblické studium DIo své čtenáie. spoleě
nost sfuážná Yěž vydává i iiné spisy ia1ro rromtckypŤo hkovóto studium.
stláŽná Yčž přidlŽuie se Diesně bible jalío auto tl
sYých \Ťkladů' Je íaDrosto nezárislá a odděr€na
od Yeškelého úboženství ode všech stral a sc(!
anebo jiných sýětských orga sací. Zastívá se plně
a Ďcsnlouvavč Jehovova ltrá|ovst]'Í nod Kristem.
ieho nilova ým králen. Časopis neni dognaiický'
nÝbrŽ naoDá]r Yybízí člelář €. aby ]r€čli!ě a lidtic]iť
zkoumal jeho obsa]r ýe světlc Písmn' Nepouští s€
do rozeDří a v jeho ďoupcích není mÍsla ]rro rozť.
bÍrání osobnich Z:1ležjiostj'
Ténbo řlasopis YJchízi ltl v čctný(h ÍlLÝch jízycích.

svĚDEcKÉ oBDoBÍ ''RADosT NÁRoDÚ.
..veselte se námdoYé s Líden jeho|.. jcst YýŤočŤrí t€xt pro 1946 a souŤozenci .l kutku pmŽÍvaji joho plav.

dívost. přivádějíce ]i olsalisaci I,íně Inůrcho '.jir)ých ovcí... takže se tiLo lídé ze vŠech Íárodů' poko]ed i
jazy]iů ladují s BoŽirrri pomaza!Í.rni s1užebDíky na zemi. Ve]kó pnosin]coYé svědeclié obriobí ve znamcní
''IadGs| rláIodu., bude vyvrcholením tohoto rotu' všj'chn]i. kcioŽ jsou spojeni s orgnrnisací Páně. .pŤojevi
svoji vděčn]os| vůči Jehovo\'j tím. že budou s\.oji r'ílost sdíletj' i s jinými lidm' a budou jirn q7pra\'ovati. jal
i onj mohou nálefuti k iue'i.!'ese lďšímu ]idu na ze-'ni.

STUDIUII .'sTRÁŽNÉ vÉzE'.
.'PaŤ!o\,ati nad náŤody pruiem Želez[Í'm..

l  |ÍdPD oJs| Í 19
2 týd€n odst' 20 3t)

..Naděje \' to. oo neYjdíme..
3' týdel1 odst,
1 iJ'den odst

119
20-41

lDo}ončtni 3. str. l0.'

rukou udč]anÝ. \.ěčnj' Y ncbcsích.. Ni]roli' ale Bůb
rozdmyclral v sldcíclr jejich n.aději. že mohou n ézti
zalíbení soudcovo a slouŽiti Jeho\.ovi bez přerušen'
žiYoLa a aniž by jejich Lělo muselo pmpadnouťi Ioz
kladu. a to sklze celý kolr]ec tohoto světa Y Almag.ddo-

r aŽ d]o De]ronečných časolÝch dá]av nového svěťa'
Některé z těchto ..jiných ovcí.. zemrou snad dŤiv€ ncŽ
konečná bitva almagcddollská smebo bezbďný teDbo
svět. jefi ov]ádá nyní ťuto zem; maií však [aději lrJ
zm.1\Ýchvstán]í. Když na této zemi v nováIr srttě
pmcitnou k Dolémrr žÍvofu. Lu vyjdou z hŤobu s t1kc
ví'lrl tčIestrým tělcm. jakó Bohu se za]íbí jim dáti'
n€budou \. něm všal. YzdychaLi a nebude jim v ná'n
těsno. Jejich lytrva]á poslušnost Jel,rovova soudce a
král€ dáťá jim naději' Že se jim od nčho .iostane uzdra.

ven]í a očisťqjících požehnání plo tělesné jejich tělo
a že během tisícileLého pan]ství KrisLova nad zemí do-
sáh[ou lidské dokona]osti'

41 ivěŤ tohoLo velikého stáda '.jiných ovcí..
kladou s.!.orr naději v božské prcIocLví. podle něhož ma
jí se ja](o dolronálí li.dé státi dokoDalým obrazen a pG'
dobou Boží, a€ už ži\"otem biLvou a.mageddoI.skou ae-
pŤeruŠelrýln a[ebo zmlt!ýchvstáním běheE tjsícilctéIr])
palr]st\ií PáDě' Tato naděje v nikdy rreviděIré věci je
podepíIá' zatím oo věrně snášejí n]'Iější lleboučké
soužeI]í... aby spo]ečně s Klislem Ježíšeln. svým Pd-
nem a Lrá]em' řnčli účast Da osplavedl,nčtrí jmé'Ja
Božího'

41) Jaká

Angl. SV z 15.dubna 1946

ko!eřná n'děie posiLňUip ludíŽ \ (Fctt!.v |ýU
dl1ďní sluŽbě BoŽil



STRÁŽxÁ vĚ,Ž
' JAKo ZvĚSTovATEL JEEovoYA r ,ovstvÍKRÁ

Ř|JEN:t946

nProměněníu, aby vídělí Boha.
',vštckrť DrlměirěÍt buil0m6..... - l KoŤ' 15|51'

' ,LHo\A 
Bůh' NP.mrelný'  Ái €  v neb € . t i  n ldhďc'  k l"

i ."  
"ct .  

. l ' .m.r pi i rovn't j  á jFz nen' D|o Zádníbo t lo.
\é].a \:di .e lu lnebi1 n|Í1tupbá'  Člo'é]r Deb\l  s|voř.n L lo.
' ' l ' l  áb\ o.|r i l  na tatórcu vŠe ořevy.uj jc j  boz,tou nádh.ru

: KtIy/ nr l|/oré téd\ dcIeto venku v n.u5| ináct No\;}o
\Íc! ik. i  o i l ,d. i i  o Iob, ocudDéhU uondeIoiho rá||a dn( l6
cer\ence lv| ' '  P\o|o" i  nrÝDi l Iof iLI i  boúb!. lu sP oUa
obÍÓ*ká occ]oÝá 

'ěž' 
na l}íž by]a bomba zalěŠona. ve

raiknu!ším ŽáIu čtJ'ř bitionů slupřrů promfiIa v DáŤy.
a Jlověk. ie'aŽ ze lzdálenosti des€li kilomelrů četnými

"c|.rann\.In: | ,r} l .  m' DohIcdé| je! nr okáml iL piÍmo do € ] -
o loy'  o i t"o '  n i '  Ic 'o neivt|( i  svč|losI i '  k l"Íá l(d| \zD]anu]o
;ad t"ulo icm|'  A Diece nPlze lu lo | idmi Ýyvo|mou ná4tr.
|u rr i t 'oEgl i  L r '1]h. i .  sIto i iLpIA jen, ic ús i-dnÍ'o zdro.
i  m'\Ps|.e|é a'"n ' . 'é .De.E: '  Č|o'ét 7 J!Jé\n maŠll a
Ir\c '  i rh '2 lé|o s"s|J\ l  ."  | . i  . ' \r|  D Z t9qy |é.1ubl b\
ni l .d i  ob'  á l  r]|Fd BoZÍ l ' lnou \Z| '  .Úosu K,1t7 na t 'oté s:
nai  Ť'u ' l l  ' l 'bo\a t  n inro| '|| Nln], iso\ i  k 'c ý pIos '] .  Jb}
n U|| Ýlde| '  BoŽ! i .ávU' lu ieU ' ' \ť'tUd.š rIo ' i  \  dč|i  |\Úí

.|nfé.L'  ao] 2iv zu. la| ' '  !  [ lo i l  33:0
hiP '|;; .hý arDl lo l  P.te l  bÝi}ď's j  os|ena na lr i  dui  zJř ic i
n"t l" l ;ó i  " id inou 

a 
" 

pravým porozurrcnim o SyDu BožÍm.
jPnZ i .  obra7"m Boha' $dI lo o 'cP'  mohl oaosel i :  .KÍJI
'kra|uihi . l "  .  | ln p 'nu'hl .h '  l ( lcrÍl  .JŤ m, DP\mr|eloost '
á Diebúv. i  v Jel le ! '  D|. ' |u ' ' i l '  Iróm' jeboz Ž]dDi l  udí | le\ i -
áj i .  á i r i '  u iá i t i  . ' ' z" i  T:|n c Í' ,  Ic: s(u|k '  22Ú. l|:
s 3 r z i" 'a 

' ic: ."  
reIr. 'h 'U | ' .o U .|o .  kre\ Ui|.dt | ' | . i iÍL.

do tr;be' K tonu n€Dí Č]o!ék !Íčen -Těto a kť€v lí.áloYst\í
Božíno děilictví dosáhnouti n€mohou. aniŽ rJorušiietno{
neDoÍušite]nosti dědičnč obdrži''. - 1. Iiol' 15 ;0'

3 Pocho'íŤne-li jednou ]rořejší jednodu.hou a erjoDř
rat.e lnou pra\du' nJk n;m Lo nomůŽe zbJťi ' i  'e n;L 'oŽ.n.
i i ' i iÁ o.vtt  a snrá\ |t  Do' ' Ioni l :  i I l jp ' rovm" |ůibv ||\r1.
. i ;úho' \ i la ie D:. .s\.dťcni o \éc.cb'  kIerÁ |e|esni nkU
nevidi '  Pouze rhoir  můlcmF nPco vidFl i  r i | i  du.ho|ně n| i
ruLl  o ' ' :ze. n.bol i  .p|nodi njdh"ry BUl i .  A:bťechIl  ja l .
l "  

""Leniv 
ieho sen.áném slově .  porčkud Ý zrc!d]Í

'  
i .Á. i la ' i " t"r ' . t .  dél !eb €  j  7Fme' zd ||: l :  RÍÚ'  l :|9.2n

Ltroi l  L i  n. iat ' l  ro/Unlem oLd.|ený l\o. Da zemi Dad}j i '
.J  se u' ' izó v soií tzn"s.ne nrÍ|omnori  g r l\ idÍ jebo
o'obtr nádncru Dgk IĎU. i  | €n lo lýor oie|J\a| '  Že musi Dro'
a i . : i" i i  * ' i : l* '" '  z 'e." ktPr i  nd\Ždt odsIranl leIo ikre\
Ta.U "mo neĎa je néco. co . lov.k nikdJ sám ncmúŽe pfo'
\é.| i '  ;n i  pomoci modmDi \édy Ži1Jni  fo lu|nný člověk.ne'
.ó i i i  lv p. ."" 

" 
dou|at l .  ŽF prodélá tako\ou n.oménu' leda

h\: ÝseňÓhÓú.:! Bůh J €hova mu by| ne.o |ako\ého za(]íbi l
4 Jedj!ě Jeho\'a Búh mťlže přir'oďli takor'ou zázřáčlou

DfÓměnu L\oru'  t lcr i  byl i  7 ma'a a Lr l € '  aby se sta] i  n.
lnrLeinÝm: duclrov! imi lÝorj '  k|e. i  sP Úohou uj.ázal i  Dř"d
Bnhem na nLbi Eol lou ie i  v idél i  a z lLj '  Tal io\ou proD|ěnu
zasiíbil Jé)roÝa Bůh ulčitjan osobán. jcž dosáhnou jeho
zltáŠtnÍ přízně' Talo zlýfuení .!romě!ď. byla dtouhou
dobu sval im l i i . ID'It 'Ť B\ la o. l l Ia l"  Ia a z ie\cna lenrvc

'  E l ichod;1 JP,,í. '  |(r i ' 'a sÝra Bo7'ho vJ luI l 'u L ' ' ]  oD
lrinírn' lrterý měl pÍodělati tulo Dřoúěnu z těla Ý dDch!'
Ťo|o ie Dol\ i ,enc iednlm z jpho *édL|] '  apos|olem PelF m.
l iLerý píse: -Netm' i  xr idu\ i .dnou za bl ic\y trpĚl .  sDra-
tedl ivÝ za nesDrl\ .(|| i\é' abÝ Ď.s pi i tcdl  ]( Bohu' umrt\P!
i 'a z stran! té|a..|" oŽi\cn Duch"fu. skrzp EěhoŽ i|ěn'
iGr i i  isou" '  

'ď i i i '  
durhůT' 

' rr i ied'  
k. lza l . .  í|.  Pe|Ť3. l8 '

19 cÚ!e lí.c l i Iohv kIerou n.Í}lniI  Kr isIt lc JF7iš'  aby 1ol!
la iemst\ i  odbJI iI  l idsk.mu DorozuměnÍ' ni ie aÍio{|ol  Palt
1 i lnuteovi:  .BU.Í v úzko\| i  pr4 .ýan,je l iUm podle moc'
BožÍ. I.te.ýž spasit nás. a poÝolal ]rovolá!ím svalým. n€
ood|c \]r l ' ||J ' t  uai ic}.  aIe rÉdlé UlozPD. $iho a mi:osl i
n im dané Ý Kr is lu J( l iši  DrFJ ra ly včků' nynÍ pak 7jevmé
skťze DřÍští Datrné sDasitele našeLo J€zul$ista. ktelýŽ za.
hladil smrt' Život Dak na světlo vy\€d]' i nesm €bosl
skrze € 'a4el iuÚ ' '  '2 Timot 1:810

ó T€trti/ aDošlol. Pá|€l' naosa] do]šÍ tT(věl].DJ ^uomto laicrns|\a' kl.ré jemu Kriíuc zje\il. A.i dvacot ]oi
nn smrt i  a \zki; iPní íÚis lovč' kdy'  b\ la vzplgÚula D-ou;.
.i €dováni liesta!ů. !li cemŽ mnozÍ by|i usmrcenj' Ds']
Pá\.L \vúm bratt lm v Ko. iítu '  . .  'žé Kr:stus Umřel za
hřÍdhy našg !Ňdle !ísem' Á že j € pohřben. a Že \štal
7 mrlÚch Ee.ího dnp podl€ pÍsPm: ' ' ' poL,om \idÚ| \íoe oež
od Dčl i  sel  b|al iÍ spotu'  z ni .bŽ Ínnozi  iF{|é žiýi  jsoU 9l
dosáYad. s někteř' zesnuli''' Á íevstat-liť z mrlYýcL I{Ťis-
Lu\. maltrá iest líra ras€. ieŠtě js|e ve Šýých hřiších' A
|áltt i ti. kl.riz zesnuli ý Kri\|u' zatr\Ťuli' JesIliŽPť pa}
\ tomIo Životé lo l iko nadÓj i  mám€  v Kr inu'  DeibÍdEějši
i !me ze v lech Iď '  Alc vs l ! lť z mr|ýÍclr  Kr i5|us. pn'oI iny
tčc]L líeřiž z€snuli... Ai. ťajemslvi vám pÍavím: N€ ÝŠÍc.
lo i  zai l té zesneme. á]e \s ir| ln i  Drom"néni budém* hned
DUiedlou'  !  oksmŽÉDÍ' l r  zá lroubPni po. lcdDÍmu' Nebol za.
l roubi '  o mrlv l  \!| .nou n €Doru( iIe|íÍ a mr pronlěněEj bÚ
dc|. . '  l |||( i  z{ i is|é toIo norui i IeIoÁ lě|o ob]éci oPnorušiIF]-
nost' á smrtetné tolo ob]éci nesmllelĎosť. Á ldyž poNšit€l"
tré tolo U!.eÓ €  neoorui i IPIno)t.  a (mr|élné lo.o oblere nF
lmrl € lnosl .  tchdY se n.nIn. teČ. Ller i/  nap$jJ ies l  Po.
hl@na ied smrL v v i lczs lvÍ' ' '  I  Kor '  t;:3 '6 '  l ;20' i1.54

6 ] lu\Íme si  Doťsimnout i '  )P spoi lo l  PaÝ| D\al  totÓ
sýim kic\tan9LýU| brgLřÍm a ne l'dem vŠeob€mé' |ro|o De.
naií | .dy | idé obp.ně 2ádnibo podi lu ná ndděr i  a lJ iemíýi '
tic;é záe w]lLidá P!ve]. Ukazuie ki €sťanúm jauě. že
iei ich Di i ! l i . 'Droměna. ie nromčnoU z l id.] lélro da\u Ť
treb.s l ' i .  t  Droslred lé|o ÍozmLuvy uka/ujP kresíanů|n dů.
vod l i  lák iadjk; ln l  DroměDé. Dravl . l i :  .\  j .koŽ j(m €  nFqU
obraz z€mskébo. |á[ť DonPseme obru Uebeskél.o Tolof
pak nravim. brJ|n: zé tě|o 3 LIN krá 'o ls|v i  BoŽÍbo dědic
iv i  doiáhnout i  lcmobou. ani '  porui i | € |nos| Ueool 'u\ i l .L
noŠli děiličíě obdrŽi... (1' Ko!' 15:49'50) Toto úDlíě vJ'lučlrít
myhou nábožeEskou myšl€lku' Že Lřesfáné \€zmou s sebou
d.' nebe sýé ťělo z masa a kŤÝe. vylučuje to též jakoutol'ý
mvŠlcnlru, Že ieiich lidska tě.á budou .odu.hÓ\ lěoá'' ta!.
,c t ducho\ŤÍ lÍsi budo{r Dodobni |omu. ČÍm btli lde E!
kmi. to jest bJbrtý kř€sťan na zemi staBé s€ hba1ým dE

7 Nen| ali Dod|e rozumu alri podle PÍsÍE zádnjch d'l'
vodr i  domDÍval i  ! € '  Žé bv ' 'oronéněn|..kJesfané ua Debi
bv|i La|ťlg obrazv nedokonďlcb lid.kých |volú' jinjz til,o
blLi na zemi. Debo Že by vůbPc byti podobni lidsklm Í\o-
rúm' NaonaA' budou !€be\kjmi obr.zy Boha. \vfbo nehes.
kého otoe'  JaL budou osbíé ýyDJd't i  na nFbi '  nP\ i  prol ,o
zádnÍ z téch|o včroých l t"csfáDů' To prsví !poštol  Jso'
kÍl\ ' '  oí(e Lato \ lovl  L icsfanům a ni}ol iv \větu: ' 'PohIpď-
be.'ia].;ou ]ásku dal Íám otec' totiž abychom synoYé Boží
sbr;li''Protoť sÝět nezuá nás. Ž€ jeho Íezná. N€jú lejší
nynl ,Jnnld BoŽt j\mo' gle j €Šléť sP n€okázato' .o l,udPme
vim€t'DaL. Že kdvž se oLJŽe. podobni i €mu budeme: oebo
vid.Li iej Ludemc |ák. jakŽ jesl' A kaŽdý. kdož |n{ la}ovoLl

"sdú 
\;.niň' ."jstuie i". jako, i on Bůb ouer ďstý ' €st'.

- l Jalla 3:1-3

zÁI,oŽENo NIKoLI NA LIDSKÉ NESMRTELNoSTI.

8 Jiní' nábož€nský omyl je předýava...že taková DIo-
měna z ]idského I. n€b€skénu ie založe[a na n€smrťelDosti
lidslré duši vtastní' ..v ni přebývďíď nésmřtelnosti.i ják
ob\Ttde Ťíl(ají' Těrn' kdoŽ si něco takového předstaÝ{ií.
DřiDádá Ža úkor dokázati z epištol PaÝtowch. že zákl{dá
mvslenku léto zázraťoé "DroméEy.'ns 

DáboZ€Dské náuor
Ó ..nesmrLelnÓŠti lidské duŠi vlaslni.1 Aooštol Pavel Doi{d.
uá\á v 1' xor' 15 o lz|ďiýDÍ ttrŤ|Ýého kiesťana' Na o|jrky
-Jak budou mrlvj v/kiíŠeni? a s jaký|n tělem piijdou?..
odDo!4dá Pawt ihned: '.o ncmoudrý' to. coŽ |r rczsÍÝiš'
oebjvá oziveDo. leč um.e |jelikoz nPnÍ nes r|e]né] A rc.?
rozývÁ'š. !t to tělo. kLcréž Dolom znosL]e. IoAiváš. ďe DÓ|l



3 Jak bib]ické pmloctví ťak i piíklady z dějin
jasŤ!ě tr]rázqií, co zn2lTle,ná mávání žeLeznÍ'm Žězlem'
Tímto žczlem mává Ten]. jehož Jehoýa u il k tomu.
aby pásl námdv; tím nemá býli iečeno' že má s nár'ody
zacházeti něžně jako "9 oýcemi' NárodoÝé Lohoto svěLá
poznďí pastí.i'e s |é stlán](y' jež oploti r m io l.!Tdá'
kdežto ovcí]n pŤipodobnění ]idó zakusí jcj s jeho něŽné
stránky a jim dostanc se laskavé péče a o.hlany pastý-
ře. Muži a ženy. *!eií nechtójí spolu s trárodv pocítiLi
želeŽn.ý pru| budou chtít Yčcět. co musí nyní činiti. aby
se dosla]i Doil ochla']. paslýře- 'Nesmčjí ztláceti časrt
PanstÝí železného prutu je jisté. a náIodové irebudou
moci iomuto plufu odolati \zdol své atomo1.é jromlbč'
Že Jehova Bůh stanovil plo národy země le]to kollečIlý
soud. to trám odhaluje \' poslgdní knize bible' ve Zi€ve-
ní (12:á). kde čleme: ..I poŤoÍ]i]a syna pacholí]ie (muž.
ské dÍtči ňósc,l,, kterýž lněl sprnvovati vš€cliy uáIDdy
pIuteDr železnýln. I vytržen jest syn její k Bcbu a l.
tŤůnu ieho'....Mužské dítě'. čili to' eo toto pŤedsťavÚe.

s l . l . t  l  Ž NÁ vÉ2

zrjo' jaké se' tr €ti. nšenic€ neb }teŤézlou iiEé' Bůlr paL tclnÓsLi čiověku Ýroz€né... tlýbrŽ Ía BÓžím zázral{u vzkří-
dáva.jemu lě|o. jakž r.iČj' g jcdno|Du kažJému z lěci] se. šení z mltvých' Yzkříš€ním dáÍá Bút1 včmým lířesÍannm
Bep jc]ro \Las|ni !ěL.o../1 Kor 1J3J]s) Jrlo d!1ší dúkaz. Dejen oDčt Ži!ot' nýb.Ž převádí jejich jsoubnost z dřivěj-
ze' mltn o mrl\Jťh.l ne o nesmrlc]Djch' DraÍí Pa\'el] šího Ži1ola Ý tidsl.ém 1ěte !a nebes]rý život v ducbo\DÍ
.'AeDot ]est|]ieť mft!l z mrlvÝch nevsLivaii. aniŽi K stus říši lalro ivolfl duchovnÍch. Při ioDlo vzkříš€ní k D€beské
\'staL' Á nevst.|.]i z mlh.ich KrisLus. mirní ilsL víra Ýa. nu Životu Í říši BoŽí jsou křcsfané. }teři isou věrlÍ až do
še'-'ještě jste ýe.svých nříšjch- Á Ll]rt i ti. ]rťeřiŽ zcsnuli sD1|li. zroze úp]ně ja]ro duchoÝni dítky Bozí. v;ouladll
ý Ii.istu. ZahJDuli'., (1' Kor' 1Ď:16.18) Nesnr.t €lDí nemchoÚ s liln DIafi Kri.tus JeŽíš: -N€nalodí li'se kdo z voav á
záb}'noutl ali n€mohou sDáťi Ý snrti' l Dut]lr.lemůze \.iiti do krá]oÝstYí BoŽího' což Še na;oiriú

9 Je led:J b. lc sporu' ./e.ánosIo] Zck|ídr ta ' ' ' Ip 'noU / 'cIs |(|o i € . t '  a .o/ s.  na.oLl:]o Z Du.||d. dU.h jc\t ' '
' .prom;Bu' '  véruic lr  | . .e.|a!J n.] lou\ nJ m}' je!.r  ' .n^. ' '1- '  JaE 3 J '6 '  \u:! sv lc due l5 dubna 1cl6

D--- --  . !  I  ,  |  ,  -  ' lrdnovail nao narody prutem zeleznym
',A porcdua s!'na' jenž má paBovatl nade i.šetni lr]íIody že]ezným žezlem; a její dítě bylo uch\'áoeno

k Bohu' k jeho tlůlr.u',. . zjeven.í 12:5. Empkatic Dí\glatt''tT

"l' 
EHovA BůI1 ustaÍo.!.íl Y1ádu Železného pŤutu pIo bylo zŤozeDo a boŽskou mocí dosazeno lla trůn' Nechut

národy tohoto dvacátého stolctí' .foto je věkcm atomo- národů. uznaIi je' ničeho Bezmční na siluaci a !árccoYé
Ýé bomby. Bylo by Yšak omy]e.rn domnívati se. žeYládá n€zůstanou Diklerak ušetŤe plulu v ruce muŽskéh")
Že\ez!7ého žezla ýzt^I1[je sc na udrŽení shody svčLs]rj'ch dítčLe' Ba jejich tvxdošijný odpor. uznati je v ťéto po-
slálů s novoú olganjsací spojenýcb náIodů' iež má válečné době' jen ješ|ě přispčje k tomu. aby jelro želez'
být vyn]ucena hlozbami aLomo\.ou bombou a oce]í ji- rr]ý prut vstoupi] v čilrllost'
ných st.ašlivýclr Zblaní mezi[áIodní polícejní moci'
Atomová bomba. Iadiem D.a dá]]rrl Ťízcné Ťrkety. gťa JEHovA.{ JEIlo PASTYRoály a lor|el]a a tš|chn} Íy niČivÉ zbIJ. ' ' '  k ler i  \J i"n
ská věda snad ještě vyna]ezne. [epa|ří k !úJccné v!. + Pozorno\t pasljr.e. kteŤé se v ustanovený čas
zbroji Pína Boha' Je]rol.a lrcmá plo ně poxŽiLi ve..sv-é dost Ň núIodům ůhoů světa' značně se liší od té. kte-
zbl]ojnici' \rš€chEy tyto \'ěci slouží jinémlt úče]u. ni](o]j rou réraor'ai Jelrova za dávných tlob náIotlu izlaeislré.jím n.ď.izenéŘu že].eznémd pánství' mu' Li.l onoho náIorla považova] za své ovcel a oni ng.

2 svěLová Bezpečnoshrí rada odmíL]a vyhovětj opak lzhlíŽeli uploslřed všech ičch ncpiátelskýclr mocj
četným nalé]ra\.ým návrhrim na zničení atomovó bom. tohoto srrěťi k fiěmu jako k s\.ému vclikému pastýři.
by a jnÚch hroalých \.á]ečDých strciů. T\Ťdí' že tal(o K přcdl(ům onoho llííoda čítali patr.iaIcha IzŤael ncbc'
véto nebez-pečné plostředky ti.eba podlže|i. aby meŽi' li Jíkob' jeho syllové Josef á Bcqjamin a jeho \]luci
náIodní ÓIg risace byl1 vyzblojc[a nástloicm. jenŽ by I'ťI: nl a tr]llnasses' DYanácte krnetů Izlae]€ odchý.
ji činil dostllečnč silnou a schopnou poža.lovati na uá- Lili sc od Pána Bohl a přj\'odili si po něja]rý čeS jeho
r9dech poslušnost' Je zde lecly úmysl. udťžeti svčtofí' n€mÍ]ost. Nato se stalo. Žc kajícné ..ovce.. jejich lidu
míI nási]ím' Z|imveir znamená takovýt.o míI více méně mď]ily se k Pánu s]ový Žaln]u 80:1-19: '.o 

pastýři lzla.
zachování Jlalu quo (dtí\.ějšího stav!r). io jesL daBí e]slrý. pozoruj. ]il.el.ýž vodíš Josela iako stádo. kte*Ž
tŤváI]í po]itic]rých Í]ádÚoucíclt ]rolpolací tohoto sYčta, sedíš nad cl1erubíny, ó zastlrvějŽ se' Před ElŤr n-'m.
Takovýuf sihými bojo\,ými plostřcdky loste Loliž moc Beniaminem a }Ianasse vzbuď Íloc svou. á pŤjspčj
těcht,o lidskýcbTlád, kil €Žto moc lidu mizi 3 jeho 51'- k s1asení n.šemu ' Jcbovo BoŽe zástupťi. ' nn\'xatiž
mocnost rosle' Takol.ýto míŤ Dcbud€ ni|(ch- po]ioi l nás zJse. á dl'j. 1|. rrjm s1.ílí ob]ičej tvůj. a spaseni buts
JehoYova lrŤílovslví. jemuž viádoe jeho Níesiáš. nýbIž dcn1e'.. v té době by]o .lvanácL kmenů IzraeLe ohřožěno
'ie opakem |ohoLo mesíánskóho míru. dokud tento sv{:t vyvstávající rnocí sí]]].é zmilitaŤisované Assy.ie. a pouz€
existuje' \Ílií-li tudiŽ tjdé býti u\.edeni do nelronečného pod ochranou svého pastýře. totiž nejvyššího Boha.
pokoje Boží1ro ]rŤá]ovstýí. pak je pansLví železné]r'o žez. jenž ťfůni m€zi ebrskými cherubítry, mohli býti v bez-
la nezbytnó- Ač to alí tl.dě. přece to bude toliko plln. pečí. Jedi-.rou CŤslou, jak nálézti ocbnnu v jeho ovčinci.
sťví Že]ezného prutu nad íródy, jeŽ osYoborli l|di od by]o pfo sevcŤni kmeny. jako Efuaim a trÍánlssc. a i
ul.Ntného uLiskoYání; leboť ono učiní konec veškeÉ. pro vŠechn]y oslu|ní kmeny. ktcÉ se odchýlily a za.
mu ŽotroČovÁIli lidi spoieným politicko.obcňodně-n'í. bloudily v náboženslví, j €.tinou cestou býlo obŤátili s€
boienskÍm narlqtvím |ohoto qlita' k uciÍváÍí .Jgho\'y Boha záslupů.' - 2' PaI' 30:1-11'-

5 výzw, uclí1.aÍi ve]ilíého pastýře. vyj adiu:e Za]m
95:6'7: ''Pojdte, sk]ánčjmc se. a padněm€ pŤed ním'
k]elrejne pied .Icho\.ou sťvoříLelem nrším' on{ jest
zajjstó Bůh Í.áš' a luy jslne ]id pasLvy ieho. Dnes ush.
šíte-li hlas jeho (ó kéŽ byste drr.es slyše]i hias jelro|
uan 

'ss)'.. 
v cclém ..kiesťanstYu.' nevzývá dnes žádDý

nárcd to].!o!o ve]ikého pastýÍ'c' zádný nemůže se dovo-
lívati jakýchl.oli skutcčností. jež by plokazovaly' žc
by od jějich l!\.án.í j.t]ro Íírod Jehova Bůh byl jejich

1) Co ustáDovil JeLoÝa pm náIody tolroÍÓ stoleií? a
ploč sc Lo neYztahuje Da Doliceiní moc sDojenýcL národů?

2) Proč tfvá svělová BezpeČnoýnÍ ťada na tal.ovj.chlo
bo]jových prostředcÍch? a i.,]r tlřijde nekonečŤý mí! a svo-
boda bez utiskování? .

3) Kdo bude Ílávati Že]ezným žezlem. . iak.a D.oč'
4) s l.lerj.n náÍoden staé doby jednal Jehova jako

se sYými ovc.mi? a jal. ieďině mohl se t €Eto těšili z jeho
oclirany Ý jeho ovčiltci? '

5,  Proi .n.mohou D;rodoté .Ýě|a dÓ l;7!Íi '  Že Búh je
;€jich paslýř€m? a čím mohl to|o dokázati národ]izfáelský?



pa6týiem. onje dn€s llevede a o'i nenásledují jeho ve-
dení; a jesl]iže se jim zakfátko zjeví jako pas|ýř. ttr
n]ebude s mi jednali jáko s ovcemi, ale jako s táni.
kleií jcho pravé ovai napadli' Nálod izraelslrý uaproti
toliu lnol ze svých děil.r] do]rázati' že .Íehova by] je-
iich ve]ikým nevidit.clní'n paýýňern' Hned od chvíle,
kdy je zorga isoval jato svůj theo]ilaliclý [írod a
- podle svóho trIojášen dánébo zákona ' ustai'il mczi
oimi pŤavé ucLívá Boha' pi.evznl Pán Bůh odpoved-
Ir]ost za ně jako svůj lYvolený lid a Ýcd] je' Udě1: je
neodl.is1ými. Za tím účelfu]n vyvedl je z domu olloctví'
vyrv{ jo z t]amy šelmy eg}?|slré. jež se ji.lni ]ir.mih
jako neškodnýni ovcemi a snaŽi]a se je zničif zoLřo.
čujicím .,plgco\.l1ím progfamem.,. jeDŽ měl vésti k je
jlcL vysí]ení a Yyhubení.

6 Jak jc Búh zachoral pŤed dračími úlilady Esy
pta a .jAk jim razil cestu Rudým moi.em, o tom rr]ám
pŤaví píSoi] osvobození: ..skŤze moŤe byla cesLa tYá a
stezky tvé skl.ze vody ve]ikó, avšak šlépěji tvých rr]e.
bylo znáti' Vcdl jsi jako stádo lid svůj slrlzc NlojŽíše
a Arona... (zá]m 77:20'2]) L v LeĎto don. }dy.jeho
p.avé ovce potl.ebují býti vysvobozeDy a spas€rry od
silEějšíů mocÍ než byl EgypL. piipíJmíná jim J€hova.
co telídy byl učiJr.il' PovsLává k a](tu většího ještě
(ls1.obozelr]Í. o tomto nlšem dni je proroc].y psáno: .'I
Iozlomínal sc lid jeho 11á dny s|arodáv[é' i lra oiŽí'
Še (A vzpome]lu] si zase na diívčjší dobu' Ira MojžÍše.
jen]ž byt řlezi jeho lidemi Zulňcl,: I{dež jest teD. kt,e
Úž je wverll z mofu s pas|ýi'em stáda svého? Kdo
j€st ten' ktelýŽ položil uplostřed něho Ducha svatélro
svého? KteIýŽ je ved] .arnenem v€lebnosti svó po pla-
vici MojŽišově' k|eÚŽ Ťozdělit vody před o]imi' abJ
soM zpúsobil jmón.o věčné. kt€IýŽ je prcvedl skrze htu
bi!ť jako koně po poltšti. árri se nepoktesli. Jako kdyŽ
hovádko do údolí sestupuje' tak Duch Jcltovův pozn.o.
aáhlu vedl z trich kaŽdého. Tak jsi vedl lid svůj. xbys
sobě způsobil jméno s]avné'.' (Iz' 6:}|11.11) NáIodoýé
''kř€sfánstva.. a pohanstva se nezastirví na své cestě.
aby 1za]j. na včdomí jméno' kleró Jchova Bůh sám si
učinil za dáYna v ollé dobó krise. Lidé a celí národové
íozhod]i se nechiti jeho jméno bez po\'šimnutí. Ploto
bŽy pozn4jí jebo jmélro' když je znovu učiní stavným
pansh.íID železtróho plutu' Novodobj. Egypt se svými
n.áŤody pocítí |en|o pluti Jchovovy ovce všxk zakusí
jeho spaselr]í a budou 1tčliými s\.ěd](y prc jelr.o sla\,né
jlrláno.

7 Poýšimn]óme si j e Cl no 1i o : ve své péči o své
o\.ce lr]a zemi použil Pár Bůh ulčité osoby ve vláslnosti
p'stýře jako sl.ého ýidilelhého zástupce' v případě
os\'obozeir]í lzŤaele z otrociví EgypLa pouŽil Bůh l{oj
žÍše jako pastýic. a jeho blatl ,{IoI] byl mu pi'idálr
k p]n.ění jeho pastýiských pol.i,nn(|stí' Po čtylYicot lct
byl MojŽíš na arábs]róm poloostl.ově d(r"lovúÍm pástý
řem a dohlížel nx ovce 6vého lchána llagucle' Kon'l
Lutopastýtskou povinnosL oploti dos]ornýmo\'cím.lrdyž
Bů]1 jej zázral.eDr u hořícího keře povolal a jmcrr]oval
ho vidileltrÍm pastýŤem nad svým náiodcm izlael
s]rým' (2' MojŽ. 3:1.10) v télo v]astnosti byt trlojŽíš
prorockým obrazem' avšak niko]i pontiíex€ ve vatikáIr-
ském hčstě. ačkoli římská hie.archie pIopůjčila sYéinu
papeŽi tiluly: ''N€jvyšší 

pasťýř _ pasLýř prslýiů...
..vrchrú pastýř a učitel.. a '.tr{ojžíš v autoritě... P}i.
znávďí pronásledovaní židé, }teří se nyní ucházejí
o přízei1 vati}ánskébo poDtifeÍe' tyto ťtuly s[ad ploto.
že by mll podle Pisma ve smyslt! zá]rona lfojžíšova
a s]ova BoŽího přislušely? Jeden z vedoucích židov-
skÍ'cll křesťanů' apošto] PetI. nepravil. že by olr sám
ňébo kterýlroli jiný apoštol byl ..MojŽíš v antoritě.:'

,': ]: 8 v chrámě jelusalémskéID pfohlásil P.€tř j€doo.
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Zll.ač ými slovy' že tr]IojŽíš předstiňovat lllista JeŽiše.
Itímští ]ia|o]íci, židé a jin.í [áboženstvíi.i mčli by číst
talo Petnova'slo\.a: 

',. . ' aby Bůh poslal dívD]o pro tás
určen]ébo Klista Ježíše. jcjŽ musí nebe podlŽcti až do
časů oblovy všeclr věcí' jak o tom od věků m]uvil BůI,I
ústy svých svatých proloků' NtojŽíš iel : .Proroka
vám vzbudí Pálr! Bůh z vašich bmti.í' jako mne; po.
ŠLouchejte ho ve všern. co by vám řekl' Každá duše.
kter4 by ncposlouchala otroho prorolia. budo .!'yhubena
z lidu'... (s]<' ap' 3:20-23 zilka; 5 l{ojŽ' 18:15-18) Ti
židó. kLeií ny vyhledávají pochybnou pomoc iímské
ho pontjJexe' měli by sludovati slova JcŽíše N.iste.
jcnž pmvil nerěřícím zidům sYých důů: ,'Nedomnivejte.
se. bychť já tla vás Žalova|i n1ěl Died otccm. Jestiť.
1ido by Ža]oval na 1.ás. uojžiš. Ý němž.vy naději n1áte'
Neboť ].dybyst€ věl'i]i MojŽíšo\.i. !čřili bysie i mÚ.ěi
neb ort o mirě psa]'.. _ Jan 5:{5. 46'

9 I{Iistus J€Žíš je t díŽ prsLýiem ]'ako tr{ojŽíš, a
oI1] je Ý léto poválečné době dosaze[ nad ovcemi pravé.
ho stáda Jehovova. Na]éhávou otázkotr dne tudíŽ je:
ch|čjÍ o.árcdovó, jak Židé tak pohané' pastýl.e l(.ista
JeŽíšc poznati s té strany. jalro poznali Egypťané pas.
týŤe Nojžíše. anebo chtějí jej poznati s té strany, jak
poznál f,]Iojžíše BoŽí vyYolený ]id? KdyŽ NIojŽíš vztálrl
. \ 'u | 'J\ l j i \ko'r  I luI nld tgvpl '  tu pi:(|y puslo ' ivé
ťány. a L(dyŽ jej u Rudóho mole pozvedl pfoti falaono.
yi. ltl pohltily vody mořské lšecbna vojska fa|aonova
lr Zlr ičity je. (2'  Mojž. 7:20: 8:5.16'17; 9:23i 10:13; 1.1:16.
26'28) Toto použití hole ke zničení znázorůqje to. co
'rr r i  ui-nr Krj l lus

|( R'{loVSKY PAsTÍn

Í0 chcemeli viděti da]ší oblazy nyEí se blíŽícíhD
panství Železného prutu. obratme se k ji[ému muá.
jehoŽ l.zbudi] Jehova Bůh jalro svého l'idi|elnóIlo zá
stupce' aby pásl jeho vyvolený lid' Tímto muŽe,m byl
David' Byl kdJ.si pastýřem ý Bet]émě ju.lském' Za
jeho dllů bylo lla žádosť ]idu ustaverlo kúlovsťví nad
Izlaclem. T€hd}' ÝtádD.oucí I(řál. sául z Gabaa, ploká"
zal se rr]el.ěrnj.m pas|ýi.em lrad stáde"'n Božím' veliký
m{ijiel stádá pomazal proto jiného- muže,za jeho vidi.
telBélro vůdce a opallovníka,'toLiž Davida' Po d]ouhém
pronásledoYáÍí se slŤally ŽfuIjvého sal a dostď se
Da\.id v ustan.ovcný čas na tlůn' P]nč se zmocnil města
JeŤusalóma a žřídil svůj tIúft v je1ro pevlrosti' zvané

' sion' Z té piíčiny stal se Jel.usá]ém. nové hlavnÍ )rlěstq
znáným téŽ pod jrnénen 

's:on..' David ná]eŽel lre kmo.
ni Juda. Zvó]iv tedy Davida tro ]rlálovsLví na hoŤe si.
oI\ [eclrnl Jeho\.a Búh stŤaDou kmetr Elraimův. pi.ed.
níhD syna Josef(rva. a vybral si Judu' a to v souladu
s BoŽím pŤorocLvím: ..Juda jc.h' ičc'- '  Neuhne berla
nJ J dy anj lá lonodi.cP od noh jcho. dokud ncpi i ide
Sí]o ]strfuťe mIrt| l  ' ie\o budnU I lo\|oucl la| (k nómU se
shrcmáŽdíi ameI' pJ') nárcdovó'.. (1. Mojž. 49:9'10:
slÚ,. Ď', Pod]e léto syEbo]ic]ró 41uvy byt David .lvem
z pokolení Juda.'

6) g) sl.rze co Íazjl JehoÝa kd]'si cestu pto Děl a. proč
D' ' . jpomidj n}'Í o!u udi]o.|/ b Zl l i '  DocÍ| '  mvodobý EgJp|

- 
;) cél]o neI i  by.hom si  !o|t in l1out i  ohledně Jchovo!1

D.ce o j.ho ov.P? . kleÍého Dibo.fDŠkého ,$|ii € Jrcd
' 'b": lzPD oFb\ L Moi,ÍŠ?

8) Kobo přcdobrazem byl tr(oižíš pod]e PÍs$a?
3 K|frá ]a 'éhc\. o l: j/kJ vJsLJLUié se dffs ohl €dně po.

zna! l  lohoIo prrvébo Da6|ýle?
..1o Xoho vzbudjtJehova jako Dastýř€ Dlo trů! v.Izxaoli?
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11 BoŽí vy\'oleÚí judského pa6týŤe Da\.ida za pas.
tÝŤské]to kIáLe na.l stád€m Božím popisuje za]Ilr 78:67
až 72 I'akio: ..Pohldl stánkem Josefovým. a pokoie[í
EfŤaímova [evývolil. však !.}.volil polrolení Judo\.o.
hoťu sion.'liter.ouž zami|,oval. A r'ystsvěl sobč. jako
hlaÍl Yysokí', svalyui svou. jako zemi' kterouž rrtvrdi]
ná včký' A v}n'o]il Davida služebdka svého. Yzav jej

od clrlé\'ů stáda. I(dyž cho.lil za ovcemi březími, zavedl
jej [Búh]' aby pásl Jákoba. lid jeho. a Izraele. dědictví
ieho' KlerýŽ pác| je v upťímnoGli  l fdoe ! ' tého' r zv]áit
ní onatrno'L. r-ukou svích vodi| je' fuá| Da\id b}l
pouze aiditeln]ým, lidskýú pastýřerni zastupoval Yšat
vlastního majitele a pastýř€ llámdrríllo stáda. tďiŽ
PáIr'.r Boha, kteŤého Davrd uclíýal' KdyŽ sedě.l na tIŮ'
n]ě na hoŤc S.ion. bylo o něm iečeno. Žť sedí na trťmě
Božím| a o Da\.idově náslcdoYníku se plavilo. Že se.lí
.na 1ŤůIrě Jehovově jako kŤál mÍsto svého otce l)avida''
(1. PaŤalip. 29:23) Jsa človókem z ma6a a kr\' €. nť.mohl
Da\'id scděti na tŤůúě po plavici Jeho.l.ovč v ducho.!-
nÍch nebesích' Davj,d však představujc onoho. jenž Lo
Lrr 'rr l  v BoŽÍ sla!ovf iIý Čas' ' 'NPlJot Datid nev\toupiI
\ neLP. a|c olr Fravi' R.tr] Pán Pánu menlu: seÍi ns
oIa\ ' ic i  mé' dokúd nPDo|oŽim |DF||činim I l €n lá|el L\ť.h
ža podnoŽe noh t1{'ch''. - skutky ap. 2:31'35'

12 I(Iál David byl \.čŤnýn pastýřen nad stádcnl
BoŽíml D]eboť .iéInč vedl nánod v Ťyzím uctívání ve]j].
kého námdního pastýře JehoTy. PIo Davidovrr věmost
\c sDrá\ném ucúvánÍ pravého a Živého Bohá uzavfcl
Jebo\.-a \ Dím .m|ou\ír pro v.čné kfá|ovslvi. pro !ěčné
theo]rlatic}é panstÝí' Když Jehova zavedl smloůvu pro
kŤá]ovství. tu mluvil o zv]ášttú sluŽbč' ke kLeŤé vzbtdit
Da.dda. Tím poukázal n4 službu' jež má bí'ti vykoná-
na YččnÍ.m dědic€m télo Smlouvy království ve přo
spě€h BoŽílÚ l].ilu'

l3 BoŽl prcrok Nátan pral i]  Davido\l .  . .ToLn di
Jehova' Nc l l  \ lavé|i mi budes dům k byd]eoi '  pJnč.
r'adŽ jsem n€bydul v ŽádnórE domě od toho dne. ja1rŽ

r<cm vyvť'I l  \yny |zrde|ské. aŽ do dne toLo' alc plu
cháŽel isem se Zc s lánku do slánku' |Jké i \.ni  krÚmě
příbyt]ru. Nadto ku.ly jsem koli chodil se vším IzIa-
;lem. zda.li isem slovo ňekl ktelému z€ soudců IzŤa.
e]s]ríclr (jimž jsen pŤikáz4l. aby pásli lid mů.jJ. řka|
ProČ isLe mi neuslavel i  domu rÝdŤo\ého? 'Tal|o
oravt .tcnovc zá\tupů: Já jsem tť vza| z o!čin(e' kdy'
is i  chot] iI za s líÍlem. abJs byl vývodou Lidu m.ho Tzrí.
e]ského. 'q. býl.al jsen1 s lebou všudy. kamž si lroli se
Ubláti]. všecky Laké n.epřátele tvé vyhladil jsem pŤ€d
t\'ář{ tvou' a učini]ť jsem jméIro ve|ilré. j.ko jméno
vzn?šených na zemi ' ' ] až jsem ponížil všech n€přátel
L\.Ých ; Do}oi im t.ť4hnJ nepiá lele |! i l  Erá.. l '  '  l ' j
brr oznamui i f .  ze Jeho\á .ám w5lavi tobě dům
\'zbudím símě t\.é po tobč. kteréž bude ze s}'nů tvých ' '
á iá utvldím tlfu]r jcho až na .!'ělry '. ' Al€ posLaýÍm
jej Y don svém a .t' klálolrštví sYéE} až na věky. a
irů jeho bude Ílepolrnutelní'až na Yělry... * 1. Palal'
17:+14.

14 Je dokonale jasno. pFoč t€n. jeJlŽ mět bjti věč.
n]ým dědlcem oné smlouvy s Davidem' j€ nazínán ..sytr
Davidův..' Ačko]i David byl králem v lzlaeli. pl€c €
ien. nemohl nikdo z Dalidových následníků tfůIrú pi.i.
\uliti su|nÉUí slnlouw. neboť li vŠichÍLl stá]i pod za|ra-
cením imrLL k|ťr. '  zdediLi  od hi i\nPho '\r|an' '  Kdo
toto klálo\tstvÍ jako .'syn Da\.jdův.. můŽe zděditi a slru-
lečně je zdědí' jest !en. je má plnosL nroci nekoneč.
n'ého ŽiŤotB. totiž , rtesmÍelinost' Kdo se prokázal jako

tFn|o .s! ' !  Davidův' a ja} př išel ke vlas|nictví Deko-
n € .ného Života. lo nám vysvěLlqie apošto| Petr ve skul
iDošto]ů 2:29.33: *MuŽi bratří' sluší směle mluYiti
k vám o Patrj.{cho1'r DavidoYi' Že i uÍů€l i Pocho.

ván jest. i hmb jeho jest u nás aŽ do drcšního dnČ'
Plorok tedy by1' a věděv. Že plísahorr záváza\ s€ je]nu
Bůti. že z p]odu kdÍí jeho podle tčlB vzbudí I(ťista'
a posadí na slollci jcho. to předzvědčv. n]uvil o Íz1rŤÍ
š€lr.í Kristovil, že není oprG|ěJl.l dtrše jeho v ]}eklc |há-
des], arr,i tě]o jebo l.idčto porušcní Toho .IeŽíše vzkŤísil
Bůb. je}lož my všickní svědtro!é jsme PŇtož plavicJ
Boží jsa z\Ťšen. a vzáv zaďíbení Drrcha svátélro od
otce. Ý}4il to. o)ž vy nyrlÍ 1.idíti a slyšítc'...|ěmito
irrspir.oTanýDi s]o\T' oa1ač\ie a|oštot PetI 'Iežíšc Krista
jakÓ děÍIico a syna Davidova'

15 PetI potvlzuje te.nto fakt a dodává: ..Neboť
DflTid ll]evsl.orrDil v Íebe. at€ ol1 pŤaví| Relrl Pfu Pánu
mému: seď na pralici rl}é. do]iudž uepo]oŽÍm |ntučí.
Dím] nepŤáie1 tvých za podnože noh tvýclr' včziŽ r€dy
jistot]rě \.šec]rc[ dům Izrác]ský. ž€ť Bůh i Pánem ho
učinil i KíisLem. toho Ježíše. lrterého jste l'y ukŤižo.
ťA' i  sk uIknlc n| 'Ui 'UIu :IJ|36

16 Je]ikož Kdstus Ježíš bJ'l přilrit na dř.eYJ l
tanr uinl.el. musel jakmi]e Jelrova Bůh jej vzkřísil
z m vých a tudíŽ n.en€chal jello duši díli jelro Život
m\"Ždy v hádesu lreboli v luobč obdlŽeli plnost
moci pr.o nelroDeóný žiTot čili pro ncsrrTtelnost' Pt.oto
plaŤil Kristus JeŽíš a}roštotu Janol'i v jcho apolrA]yp.
|ickém l.iÍlění: ..Uí jsem] Živý] byl jsem m ev. 1 hle.
jsem živ na včky věků a nrám klíče snuti a hádesu...
(Zjeý' 1 : 1 8 : Zil l{.!1' lrozn],) Bůh nebes pozl'al hoclr!.pds.
|ýř. DaYída z Betléma' aby Sc posadrl na drslovný

- tťrill Jehoviiv na hoře sion v Jerusrr]én1ě.'protože David
byl smrtelným t\.olelll z lnasa a ]<r.t'e' Poté vŠak' ve
splnění smlouvy pÍo klálo\ství s DaúdeD' Przíal Bůb
Krista Ježíše. syn]a Da\.idova. aby scdě] nÁ n€beském
trfulč. po pr.a.!'rci nejÍyššího Boha s9motného. Tak
ťedy Klistus Ježíš z*Lrial sÝé mísťo v lr]ebeskén Sicnu
či]i v hlavn.í olganisaci. jeŽ byla pŤcdstlněna pozem-
ským sionem v Pa]estinč' KdyŽ J€žíš. jenž pŤemc]rl
t€ř!!o svět' mluvil pozděii o lom ]r Janovi. Lu plavil:
.I j{ jsem přemohl a posadil jsem se se svýln otcem n.á
jeho tlůlx'. (Zjev. 3:21) Když se posadil na t.urr. tu Y!.
t\.oŤila Boží Žení * to je Boží olga sace nahoře'
Kfista Jožíšc v dolioiralém smyslu jako své selrr]ello,
jeŽ bJ*]o llar]em zlalrrěno ira patě, kteÉ však Ý BoŽí
předulčenj' ča's r.ozdŤtí h]aiu toholo hada' - 1'NIojŽ'3;15'

ŽELEZNÝ PRUT v PREDoBRAZE

I; l 'uz '  mikÍ lrr i]  DaviJ treoouŽi| Že]ezn.1l lo lJru.
lu | 'ro sffu vIa"|ní/| i l l '  TPIl lo l i l l  byl s l ideE BoŽím. a
DaYid jej miiDval' Byl vcljni stamslliv o b]aho všech
údů tohoio ]idu a peóoval o to. aby je vedl spúvřlou
cest.ou BoŽflro uctíváIrí. aby je živil Slovem Božím a
chlánil je před jcjicll politic]rými a nábož€[skými n€-
přáteti' iásk)'pl!.ě sc o Dč staral. podobně jako pečoÝal
kdysi o ovce svého otcc lzaí na polích v íJliolí Betléma.
Jean'ou .lopusti]se David tčŽké chyby. a Bůh \a.jádřil
svou tr]e]ibo6t nad tím. navštíviv poddané DavidoÝy'

Ir Nobo 7a.|upo\ál  |J. j l  Dat id iJko }rj lotsh pdslýř l
a Ďroť neuohl Daf id sPděl i  nJ ora\jcI Jehoýové nj ]ťoo
lrúně.q

12' Ngko|ik prokjzal s. I|Jvid jako Ýěmý oacEř? a na.
Muká/ 'ýal  Búh z\ lá i l t rí sm]ou\ou' k|.|ouu' lD l .ua\ lo €m.
'  I3 ' laký dúm lIJvé|i  nPdo\oIj  Bih Dav:doýi? Bůh však
uzávřct smiouvL! s D.\.dtn] '  dby mu pos|aýiI ja|rý dJm.

|4 l i  Proc nemo|| l i  D.v id a jeho bií in l  poIomci,D|niu
. 'nu smtÓulu Dro l  lovs '\  i '  a j3k o7n,.!  .  Pplr  ded|.e rcrc

'."ů..l *ou obdrŽPl Jc/ii' p|iosl moci k oéLonP.ném!
ŽivoLu' a ktl € ňtrha| Búh Ý ho pÓsadjLi? br Jako ěÍ semeno
bNl talto rvtvofen?" 

ii].Ť.jc 
"i'oullt 

Da\id že|€zného prutu pmti Eálodu
[raelskému? a Droti komu jei pouŽir?
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Zalmouceně vyz[al ngto David svůj zlý sku|c]i a pr'&
viL: ..A,i. já jseu zhŤešit. a já jsem úepfa\.ě učini]. ale
tito, jsouce jako ovce. co učini]i? NecIrL jest. prosím.
ruka lvá pŤoti mně a prcti .lomú otce rého'.. (2' Sam'
24|17) Ani v době. kdy byl svým pmDás]edovaLelem.
klílem sau}em. štván] jako divá zvěř' a]ri kdykoli jill'
dy nenapadl David BoŽího stáda a nepoužil prcti nčmu
Železného pŤutu' I(dyŽ z pmsliedl.u lidrr povstali ZLo'
ději á pokusili se lilásti ovce ve spi}n.uťí pod Abso.
lonem. vlasLním s].nem DavidovýDr" fu uči l krát I)a-
vid přísn.á opaíiení, aby spilrnutí to potlačil a aby u-
Devnil Boží smlouvu pŤo klálovstýí- Avšak pmti l1e-
pi iL. l .| i]  smJiIejIc im pohan!ký n odpůŤcum' pm|:
Všem tělrl démony uc|ívajícím náIodům ko]dokola, líteij
dúe]i úZenrí' jež Búh ccló země slíbil dáLi s(!neo.i Ab
rahanol'u' proti tčm pouŽil David Želez] llo prutu.
l '  MojŽ 1i:|8-2 |

18 Da.rid byl J€hovův pomazaDý. nebo[ plorok
saDrucl pomazal jej oleje,'n za budoucího klále Izlae]e'
v hebrcjslrém Jazyce. kteŤým m]uvit David. zlli ďo\rc
prc pomazalr]ý xl,aší(1l1' to ]esl' lífisluJ. DavÍd sloŽil v
době. t(dy joho Bůh jej vysvot}odil z rulrou všech jehL)
nepřátet včetně sau]a, Žalm' jgnŽ končí tómito slovy]
..KterýŽ tak důstojn.ě vysvobozÚeŠ klá]e svého. a činíš
mi]osrilcllótví y)ma.anému Imaš&Íň] s\.ému DavidoÝi'
i s€neni jeho nž na vč]ry.., (Žalm 18151) Podle BoŽíbo
předsevzctí má pomazan]ý tIiumtbv.rti nad ncpřát€li'
.ro ohlásil Žalnista slovy| ..Nebof jcst vyvolil Jehova
siot!' ob]Íbil jej Sobč za svúj příbytek., ' Tuť způso-
bím. aby z]rvetl r'o]l Davidůvl připr.avím sÝíci po'laza'
hému |mLšiáh) Svómu. Nepřátc]e jeho v hanbu zob]á'
čím. n.ad ním pak kvésti bu.le koruna jeho',' _ Zalm
132113. 17, 18.

19 všechny náťotly. kteří jsou llepŤále]i pomazl
Ílého, Davidem pŤedstÍněného klále Jehovova. čel(í n€.
vyhD.ute]ně piíSné zacházení Z nrl(y BoŽí. .jak to 1a.á.
dŤrrií taťo llorcckí slova: ..zvýšil jsem vybŤaxého z li
du' Na]czl isem Davida sluŽebÍíka svélro, olejem svým
svatým pomAzal jsem ho' A pÍotoŽ budeť s ním stále
ruka má. allo i Ťamcnem svým posilovati ho btldu'
Nebudet ho moci nuzi|i nep}íLe]. a]r; člo\,ěk n.šl€chetoý
llápiLi' Neboť potŤu pied tvář.í jeho protimí]ry jelro.
a ty' ldeříŽ ho nenávidí. polazím. NadLo pŤavda má a
miloslilcnství mé s ním bud€. a v€ jménu móm v}.výšcn
bude mh jeho' '.. Nepošl$Inimť smlouvy své, a toho.
což vyš]o ze fiů mÍch. ]r€zmčnÍm' Jedlou jsem pŤjsáhl
skrze sváiost svou. n.esk]amámÍ Daúdo\'i. símě jeho tra
vě]ry bud€. a tfůÚ jeho jalio slunce přede mÍou' jalro
lněsíc tvlzeno bude na věky. a jako svědek na ob]oze
\.ěrnÝ'.. (ŽaliD 89l20 25' 35_38) Tato srllouva plo
\ťčnó tlvajíci ]irálovství nezklame jako nezklame s]un-
cc a měsíc' Ti tedy. kdoŽ tŤpí pohanu. ploLože nás].edují
Š]épějí Pomazaného Božího, budou 5e ladova|i z tlobro.
tivosLí l]ožÍch a uYidí. jak všictrnj nepÍátelé NÍesiášovi
pocítí Želczný prut: 

'.KdeŽ 
jsou miiosrdenství (doDrc-

ti\.osti; Eláa'.) tvá prvl!í. ó Patle? Přísahu jsi učitli]
Davidovi v plavdě své. Pámatuj. Pane' na útlŽky čilrě.
rc stuŽebníkům tl'ým. a jak jsem já nosil v lůtrě svém
potupu ode všech Íejmocnějších nárcdů, jak jsorr utl.
haJi  nPniá le]é |voi i '  Jéhovo' jak jsou ulrha]i  šlépěj iIo
phňaz;ného Imos'dň lvého' 'zalm 89|5G52'

20 Za llády křále Davida pocíLili nepřátel4 .jak
árodní, tak i osobnÍ' železný pr.ut Pomazaného Jcho-

vova' To sta]o se v malém měřítku a jako předoblaz
\.ětších věcí. jeŽ se n]yní odohrávají. KIáI David sotva
se ])osadil IrŘ tlún s1ůj ÍIa hoře sioE. a už ťu byli tvr-
došij'.í nepřátelé stáda BoŽího' kteří často napadli jcho
oYce. aby pouŽi]i své vojeD.skó taktiky pÍo|i n.'mu'
zpúva pŤaví| .'v toú uslyševše Filistinští. že by poma.

záI| bxl Da\.i(l za lr|áLe nade ýším Iz}'aele[r. yytábli
všichni !.i]istinští hl€dati DavidB' o čemŽ uslyšev Da
\id. \\ lá l  uIol i  n im' Ncbol kdJZ ř i l is l i '1šlí 1 ' i iš1i a
lzprosrreI i-s l  v ú1oIi nPtaiIn Iu J.ru\a|émd ' ' .  NaIo
vydal všemÓhoucí tylo nepřáte]e předobraznóho poma.
zaIÉho do luky Davidovy. aby by]i slažení prutem
Že]ezným. a DaYid pravil: .,Protll ť jest Bůh nepřáťele
mé r.ukorr mou' ja}o \.odl" protlhuji bichy'.. ..Neboť
necháli tam bohů svých' I piikázď DaYid. aby je sp{
1i1i... Když Filisti'.š|í útoči]i poprvé.'tu jejiclr bohoýé
selhálii pŤesto íastoupili Filistinští s druhou áÍmádou
proti Jehor'o\'rr pomazanémrr kŤáli' A opčt vyda] Bůh.
Pán zásiupů. nepiáťe]e k pobití prutem železtrým
..I uěin.i]David tak. ja]rŽ mtl byl př.i]rázal Blrh, a poťa
zili vojská Fílístinská o.t Gabaon až do Gázera' A tú
Iozeš]a se Dověst o Dávidovi do všech zemí. a způsobil
Jetrova tti ze se ho bá]i všickn'i nárcdovó,.' ' 1 PaIa-
liporncD,on 14:8-17.

21 v pozclějšÍ době v]ády Daúdovy povs|aly jinó

Pohalr.skó nár.ody v zemi zaslíbed prcli Davidovi a pŤo-
ti pi.edoblazné theokŤacii. které vládL jménen BoŽím
vš€chny byty v€ Yá]ce Jeho\.o1ě Žďezným pluteln jeho
pomazaÍólro kŤále polaŽeny a podmaněny' Bjb]ic]rá
zpráYa ukazuje. ploti komu pomazaný panovník PáIrě
mál.al že\ezn.ým Žczlem. a plaví: ..Nádoby slŤíbné.
téj nádoby z]até a nádoby mědělró' Ty tal'ó obětoval
kŤál DaTid Jehovovi s stiíbrcm a zlalenl posvčo3nj.m
Zc \'š€ch ěárcdů. kteléž podmanil. totiŽ z syNkých
l Z }Ioábských' téŽ ze synů Ammon á z Filislirlských.
i z '{ma]echitských a z koi.istí Hada.iezela. syřla Roho.
|)ll\.a. klále soba. Z!'e]ebil túé Davjd své jméno. když
se navlacoval od pobití osmnácti tisíců sr.rských v ú.
doli so]natóm' Prctož i nad ldunejs]rými stláŽ po-
sLaYi]. všecku klajinu Idumejskou stŤáŽí osadiv. I
učiitni jsot! všiclx ldumejští služebnici Davidovi;
i]eboť zaciDvával Jehova Davirla. kalnŽ se l.o1i obúLil
I l.Ialoval David uade \'ším Izlaelem. a činil sJud a
spravedlnost všemu lidu svérnu'.._ 2' sam' 8j10-15.

22 Tako\ éťo skutcčlr]osti tvoří názorné pozadí. jeŽ
.)]ám pomáhípochopiíi dluhý Ža]ln. Když David. Jeho-
vův pomazan'ý král, seděl lla tÍůně lroly siotl. tu zuŤily
polranské lráIody v zen1i zaslíbení a srocol-a]y se ploli
D]ěmu. *by talr zabránily dostati se do pouL [eboli
..svazků.. předobraitré theokŤacie Jclrovoly' Pohanští
národové' kteří by]i svými panovniky nuceně orga -
sováIr]i k válce. .přemýšlo1.ali dalemDé věci.' tr{aŤnč
se spik]i. aby zastavili šÍŤení s€ pŤedobrazného králov.
st\.í Jehovova a zruši]i Boží smlou\'u pŤo královstvi
s Davidem. Rada čiti mzhodn'rrtí Ýšemohoucího Boha
ploti E]im musela zůstati v platnosti' Bůh rrsLanovil.
Že jcho kúI na sjonu má posLupovati proti všem těm
1zpulným' neplYá[c]slrým nál'odům a že je má mztříš'
ti|i jakd hmčíř Ťozbijí Železnou lrolí hrnčíř.skó nádobí
A tak byli rozdrceni. iak to DIaví za]m druhý;

. 23 ''Pmč se bouří nírcdo\'é, a lidé daŤ€mné 1ěci
pŤemýšlují? sestupují se kúloYé zemští a kn,íŽata
se spolu radí proti Jehovo\'r a prcti pomazanérnu Lma
šiáh: Kfi'Ius) jeho. Řikajíce: Roztlhejmb s\.azky jo-
jiclr'.a zavrz4e od sebe provazy jejich' '{le tent jenŽ
přebývá v n.ebesích. smčie se. Pálr posmívá se jirn'
TehdáŽ mluviti bude k D.im Ý b']ěvě svém' a v prchli
.i'osti své předěsí je' Ťka: Íáť iserrr ustan.ovil klále s{6

18.19) g) Jak byl DaÝid nazYáL jako pomazmý kú1!
a jakó íe BoŽí Dředseyzetí o]r]edně l1epřátel jeho Ponazané
h.;? b) Jalre tivání ní ňí!i jeho sm|ouva pÍo k|álo{ýYí?

20) Jak Doďtili Filistinští Železný prut v ruce Devidově?
211 Proti krelým jiným náJodúrn poúii Davi.l _ podle

biblrcki zD!áW _ 2e].zného n|ulU?
22.23,.|ak sÓbil se tudÍ, druh( Ža|'Ď \ o.€dobra4l
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ho nad sionem, holou sÝatort mou. vyplavovati budu
úsltlek. Jebova řekl ke mD]ě: syn můi ty jsi, já dnes
zDlodil isem tě. Požádej mnq a dámť fimdy. dědic-. 
tai L\.é. a končiny zemó. vladařství tvé. Rozť]učcš je
pnrtem žclczlým. a jako nádobq hrnčířškot Íoztřiš'
tÍš je'.. zallr1 2:1_9'

VĚTŠÍ DAVID A JEHo PRlI'l.

2l shola 'uvedený druhý Ža]m a dějjnŤré skuteč.
D.osti' ktelé jsou jeho pod]rladen. jsou v€směs ploŇ.

' cké B poukazují D]a události v naš€m .Ivaqátém stoleLí.
zeiména na dění od roliu 1914 po KŤ. t]xvid je pr.o.
lockorr postavou, jež poukazuje na věčného ponlaza
n.ého kríIe Jelro\'ova. jenž€edí na nel'eském tŇtlč- To
naprosto'jasně v}.svitá z Písna svatóho' Námdové ;l
]idé ..]rňestanstYA,. vydávali se za BoŽí stádo' Je'
jich političtí. IiD.anční a náboŽenští palorTíci t\'rdili,
Že jsou Bohem ]]stan]ovct1i a ž€ mqií 1'Iádu nnd lidmi
lr.n zák]adě BoŽíIo pláva; byli všBk nemi]osŤdnými.
sobeckými pastýŤi n.ad poddanými jim nálody' Roze
hn3]i pla\'ó ovce Bol1a Jehoýy ve snáZe. r.ozbíti jejicb
ol.gaÍ]isaci a ncclrati je Lak d]ouho duchovně h]adoYě|i'
dokud n€uzaÝIou kompr.omisy s tÍnto světellr' cctní
lidé jsou svým založe$ím ,pokollll coŽ by jiln mohlo
pomoci k tomu. {tby se sia]i ovcemi \'etikélro st.lda
JehoYov!' Aie ulrruLně utiskující pastýři toboto světa
snaŽí se je mzptý]iti a oddálili od ovčince v€likélro pA.s-
týře Jehovy' aby se nemolrli ]r nčmu do6tati' Panofirí.
ci byli jako siln.á zvíiata mezi těmi, kdož se wdáva]i

'a 
stádo BoŽí. a ve sYénl sobectví zatlačili jin.é. aby

n.apřed \.za\i to Dejlepší pŤo s€be' .Ib plně poL\Ťzuj€
způsob. jímž národové za s\Ěťové vál]ry 1914 a potó lle-
náúdě]i 'a pŤonásledovali svědky Jehovovy' 34' knpi
tola Ezecbiele to pŤedpofidá a dnes se to us}u|ečiluje
Dále pŤorocM to ukazuje LéŽ os\rcbození. jeŽ ýččlrý
JPho\ | ooaIi i  .vím ovcim .krze David'| '  jenž j.  včLši
nl,  onoD král  Inl|oŽ jmé|la zJ dáÝnýc|t dob' Členle'

25 ''Ploto vátÚ praví PáIr. Bůh tolo: Áj. já loz.
soudím mezi br:avem tučným a hubellým' (Jí sjí]n při.
lrročím k díIu' vy netlrotol.ní Lvolové; odstrčili jste
hubcné ovce; .ilíollolÍ) Plotože j.stc boky a ploocni od.
strkovali a mhy svými trkali všecky tndlé ovc€. aŽ
byly \.en vytlačeny| vysvoboďm stádo svéi úebu.le jíž
kořistí, n]c souditi budrr rileá ovcí.a ovcí. A.ustanovÍm

' nad ni]ni pastýřc jednohol jenž je búd,e pásti' sluŽeb-
n,íka svého Davidil ten j€ bude i']ásti' telr bude pastý-
řcm jejich. Já palr Jehova budu Bohem jejic1r; a slu.
Žebník mfu Davj.d budc k žetem uplostŤed nich; já
Jehova mluyiljsem (lo)." (Ezech. B4:20-24i l7eiCll..N*
budou |ovce duchov]1ího Izraeie] se již poŠkvůovati
modlami sYými' oha!'trostmi svými a všeini nelr.avostnj
s.!Ýrni.; vysi'obodím ie ode všech rníst. Da nichŽ (o.le
\'šeho buřičství' :imž| Mallatl) hřcšili a očistím je. i
budou mýn lidem a já budu jelich Bohem' služebník
můj David bude ]rlá]em nad dmi' pastýŤe jed'noho bu'
dou mí|i. vŠjchn.ii podle ustanovení mých budou choditi
a piílrazů mých dbá|i a pod]e nich činiti budou. Byd]i.
ti budou Y zelrri. kteiou jsem dal služebníku.s\.ómu
Jákobovi, v níž byd]ili otcové vaši; bydliti budou v ní
oni] i synové j€jich. i synové synů jejich aŽ na včkyi
a David' sluŽební]r můj. kníž€t €m jeiich bude tra vělry'..
_ Ezechjel 37:23_25: I'IeičI.

26 zde zmíIr.ěnj. David !1ení onen \ěŤný David
staÚch dob, j€n.ž blzy bude vzkříšen z rartvých k ži.
voLu n]a zqni pod kŤálovstvím BoŽím' nýbfž je to Kris-
tus Ježíš' Jehova Bůh pŤioděl jej n€smrtehostí' aby
}yl Í.a nebi] po jeho pŤavici 

''knJžel€m 
.'. na věky'..

Druhý Žatm vztahuje se tudíž pa Ikista Ježíš€ jakožto

Ea krále.polÍaza]rého duchem Božím' Takovéto pouŽití
tohot,o Žalmu D.enÍ souklomJ'm lŤkta.lem ,'sbáŽné vě.
že..' InspiloYaná bib]e uvádí ve skutcÍch. apoštolrl
4:2.1-27 pIvD]í či]i malé sp]ně í zalmu a loužívá jej
na nás. Ťkouc: -.Je]ro\'o. Ly jsi Bůlr. . '. kterýž jsi skrze
í]sta ]]avida. služebníka svóho. Ťekl| PkX se balúili ntj.
ro(Ioué a lidé nuslili r^ané Uéci? Poslal,ili se k!úIoDé
.emštÍ' a knížaÍa seŠItí se Destnlek pfuti Pánu VehoDo.
L,i a prcIi Pomazananu (IíÍistu; zí itD lelo. Práýět
se jistě sešLi píoti sl.aténru SyD]u tvémrr JeŽÍšovi. kte
róhoŽ jsi' pomazal. Heroites a Pontský Pilát. s pohany
rr }idcln lzraelskýnl''. AYša]r i další s\'ědek. inspiror.aný
ápoštol Paýel. pouŽÍ\.á dxulrébo zálmu na I. sta Ježí.
še. řlra| '.A my Yánr Zvčstujeme to zasIíbení. ktelé se
stalo otcům. že je jiŽ Bůb naplnil nám syDfun jejicb.
ýzkiísi\. JeŽíše: jakož i ý druhém zelm, napsáDo jest:
syn nňj jsi ty..iá dDes zp]odil jsen Lebe' A Že iď z
nr Yýclr vzkř.ísil' aby se jiŽ více nenar'Iacoval v lolu
šéní' takto o tom t€kl: Dánr rlám svaté věci (posvíťné
zíruky] zlllra' Davjdovy věIllé'..- sk' ap' 13:32.34'
, 27 Bůh vzkřísil Klista JeŽíše z mrtvých a vy.

Zdvihi jej na vččný nebeský LIůn t€p.rve tehdy. když
římský $ .eflr.éI n Židó. kteií si vyl.o]i]i cisaŤe zn své.
lro pi.ítel€. byli se spo]u spi]r]i a pťoti Klisťu Ježíši
zuřili a '.lllyslili nraŤIr]é věci.'. aby jej ]1aÝždy zabili a
zahránili ulu tak sLáLi sc král€m' Je však jasno. Že
toLo bylo pouze pMrím Íeboli naiým splněnim pr.o.
ťoctví druhého Žalinu. PIoě je to jasn]é? ProtoŽe Kris.
tus JežíŠ' kdyŽ vsLo[pil na nebe a posadil se po plavici
Jehovo\.ě. ncDastoupil ihned své aktivní paDstvi .tra

hoŤe sioD' Tato skutečIrost jc zjevná, protože po]itičtí
náIodové zclllě si n€přáli, aby lra jcjich mÍstě byla zii
zcll.n řiše l(dsto\'a. a pňeoe j€ště rrcbyli .Ťoztlíštěni
jako náÍlobi hrnčíŤské. a neby|i smeteni se zemč' Ni.
lido netnůŽe r.ozumně anebo pod]€ Písma t\.rditi. Že by
kázáIlím evange]La D-lezi BáIody v uplrTuljch devlLe
uácti slech letech byli tiLo [ám.lové _ doslo\'ně anebo
oblazn]č _ rcztŤíštěni. Jistě nebude žádný člověk 6e
z.llavÍm Ťozuurcm tvrditi. že kázání evalge]ia pokol.
u.í.m bylo nlit\'áním Železným žezlem čÍ]i Želozným p r-
tem. Kázárlíin cvangc]ia [ebyly stát}' jako pohanské
!árody lozdrcetlyl neboť vzdor oznaěení ..kňesťanstvo...
jelož nepríví náboženští pastýři uŽili na náŤody, jsou
tyto pohnnšičjší neŽ kdy dŤíve' Ba' cho\.'jí se mnohem
hůř'e rcŽ stilztras]rlz bezboŽt1i pohanó. protože své poli-
ticl.o'obcllodně-nábožeNké pohanství vykonávají jmé'
D]clll Božím a KlistoYým. čJmž piivádějí ve]ikou potupu
na jnéno Jelrovovo a ňatou ]idi ohled[ě pravého kŤá.
i  ' \ . l\í Boziho. i izcuehD Kris lem JcŽíšcm

28 Ápošto]é Petr a Pavel používďí zalmu 110
na \.čtšího Davida. lra Klista JeŽíše' Tento Zďm pŤo-
lr]ašÚe. že l(ristus Ježíš. jakmile se byl posadi] na
Debesíclr po plavrci Jelrolově. musí čekati na Boží sta.
novený čas. až všicbni jelro lepřátelé budou položeui
pod nolry KrisloYy, aby pali byli rozdrceni' Pav€l pra-
ví| ''|K.istus] 

jedn]u obět obětovav za hříclry, vždycky
sedí n]9 pravici Boží, již dálc očekáváje, aŽ by položeni
by]i n.epŤáielé jeho za podnoŽ noh jeho'.. (Zid. 10:12.
18) Čekal po všechna ta st9letí tak zv. ..]des{anslého
\tkul'i a v té době by]a ..círlreÝ Boží.. čili .'stádo Boží..

21.25) a) Jalďni pas1ýři byli podle po'isu !.orokA Ez€-
chi €le DanoÝníci svěiských nárcdů? b) stŤze lrtelého pastýř€
9řijde podle Božiho Drohlášení osvobození lidul

26) Kdo js zaslíbenÝ David? a DIoč Deide o souhomý
\'ý]t]ad'st.áŽ!éYěŽe.1 DouŽijemeli druhého Žálmu na!ěho?

27) ze ktefých skul€čnostÍ minulýcL deÝateíáctiset let
1Ťchá2i zfuimě nai€Yo. žc 1olo by]'o pou'e pNďň čili mjrlým
s]rlněDím druLého za]mu?

28) Na loho se i;zLahlli€ Žalm 11o? a co ulMuje teíto
zalm ohledoe i €ho &káíí?
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\.ybfána 2e světa. Tato cirkev či]i to|o sládo BoŽj je
po\'o]án]o býti s Kristem. spojeno v ieho p8rlství lra lrc.
beském tŇně. (ZieÍ' 3:14'21) Tato cíI]rev by]a s ním
přjjlta vc smloulu prc lrlátro\.ství' - Lukáš 22:29'

29 věŤní cíIkv€ Jeholy Boha musí sÝčt pňem{.
hati. jak io čn} (ristus JeŽíš. je.iiclr lrlava a vůdce
To čin]í tak. že se tomulo světu nepŤizpůsobí arri se nc.
stallou čjistí ieho oryanrsace arriŽ s ním úzaYrou jatý
koli komplomis' v uctí\.áIr.í [ebesliého oťoc a v kázání
dobrého pogelsi!í o Ť'ši BoŽí říjíse pŤfuladem Kristovýin.

30 oslalcný Kristus prar.í údun cíIk\€| .'KdoŽ
by pak pŤenohl a skutky mé zachoval aŽ do korce.
tomu dámmoc .aLl Íáfudyi bude je pás!í (nad nilrl pa
rJonnLj'i ang!' b.) žeLezným prulem. jako Eácloby hrnčíŤ.
skó bývaií loztřískány' jako i já jsem přijaL od svého
otoe-.. (Ziev. 2|28'27: Elbei),Io dolrazuje. ž'e Kr:slus
Ježíš n€nastoupil bezpt'oslŤedně po svéDl vystoupeÚ
n9 pravici svóho otcc v nebesích své alrtiv panství
a nezačal hned třískaLi národy. Proč De? PrctoŽe jeho
věrD.Í následovníci' kLeří te[ťo svět pŤemohou l zemIou
ve ÝěIúosťi' musÍ čekati na jelro dŤuhý příchod. aby
by]i Yzkříšen.i jalro duchovní tvorové a ab]' byli s ním
spojeD]i v jeho králo\'ství. Musí ledy čekati. až Kristus
JeŽíš pŤijde Ýe s1:é:n loálovstvíi a on] jim pl.avil, Že
musí odejíti. aby přijal klálo\.ství od svého otce. r1a.
čcž se zase vlátí' (Luk' 19112.15l ar' 13:34-37] Př.i
sYóm plvním pi.Íchodu muse] vydati svědectví plo
Jehovu a kázati ]idstl'u Boží lrlálovství' PŤi svéln dťu.
hém ljŤichodu má sYé klá]ovství nastoupiti' Že sÍé kli|
iovství Íastupuje, to zr'ramená konec to1roto st:lréhD
světa' n]eboť jim přerušuje satanovo pánství nad íílllio
světem. K stus Ježíš naio budí údy cíIkve z mlt\.ýťh.
aby se pi.ipojili k n.č\nu pŤi mztřlštění nár.odů.

31 Na podepření i €č€ného odhahje Zjcve Kris
toÝo o tom. ..co se břy musí státi... t}.to udá]dsti|
..1 on'a]y se Ínocné hlasy v nebi| .Ifuálovství svěia
pŤipAdto [ašcmu'Pánu a jeho Kristu. i bude klaloYati
na Ýěky \'ěků'. ' ' '.Děkujeme tobě. Pallc Bože vš€vlád-
n.ý. lrcIý isi a kteŤý jsi byl' Že ses ujal své !'elilié ll'loci
]r začal kra]ovati: náŤody se rczhněvďy. ale tu pŤišet
tv{l hnčv a nástal čás' souditi mfivó a dáti odplatu
t.vŤm sluŽebnÍkťlm prorokůnr. svatým a těm. kteří n)ďí
úctu k t1'ému jméIlu, ma]ým i velilým' a zhubiti lrubi-
tele země'. otevř€l se chúm Boží v nebi'.. - ' Zjev,
t1:15-19: Zilka.

32 Národy D]evdaly všemohoucímu Bohu díliJ
Za to. že s€ ujat své moci a ustavil své klálovství a že
přioděl Klista Ježíše ]ťálomkou autolitou. Byly pln.J*
hDě\'u a zloby' Proío zas]uhují tiťo národové, aby hněv
všelnohoucího'pŤišel na ně. s jehD hněý bude vyjádřen
Klistem' ieho na tIůtr dosazeným králem. Povširu!ěme
si. Yšichn.i. že .i' době. kdy líIálovsťvÍ nového světa slane
se královstvím BoŽÍm a ieho Klisla a kdy wpukne
hnčv sÝčtských národů a zapálí. se lrnčv BoŽí pŤoii
tako1Ťm náIodům. že tehdy mdešel i Boží stino\'e[í'
čas. kdy jcdná Bůh se svými zemŤelýEi služebuíliy.
se svatí.mi. a dá jjm odplatu. Než tudíŽ těmio s\.atým
můŽe býti dána moc uad ná!:ody, aby nad nimi pano
\.au žel€zn."{m pruÍem a rcztříštili je jako nádoby hrrl'
č{iské. musl býLi tito svatí vzkŤíšen'i'

33 Povšimn'ěme si. že Klistus J€žíš dal úděllí
o zr.ozelrí' muŽského dítěie v Debi po tom' co chlíln
BoŽí v nebi byloievřen' Jar1. jenž měl toto vidění. po'
pisuje je slow: ..Na n.ebi se objevilo velilié a fie :
žena oděná sluncem. pod nolrama měsÍc a na hiavě
věn€c (tiAlui Mol/aÍÍ) z dvanácti hYězd' ByIa lěh]tná.
křióela v bolestech a mukách pi€d polodem. ohievilo
s€ jiné znamení [a nebi: hle, v€li].ý oh]rtý dlak. kte.
lý lxěl sedE hlrÝ a deset ťohů' na hlavách sedll dia.

dén1ůi jeho ocas smell tietínu hvězd s neba a snlctt je '
lra Zem. Tctr dlak sc posta\'1l před žénou. kt€Iá mě]a
roditi. aby. jaknitc porcdí. pohltil jcjí díLč' I porÍ,di]a
syna. c] apce (muŽské dítěj ]Ío}Jatt)' je\ž má pást|
všechný národrr že]anj.m Dr-ut.em (Železným eep€mi
MalÍatt). Je:í dilě bylo uchYácen]o k Bohu a k jeho
tŤůlru'." (Zi€v' 12:1.5) Tolo.pasení všeclr národťl tohoto
svčta ŽelczlrÝm aepem! plulem [eboli žezlem.musl
tudíž přjjíti po zťozcní niužského dítčte a po jeho
dosBzenÍ na tŤůn' I(Iis|us JeŽíš dal Janovi.vidční toho.
a to více lncŽ půl stolctí po toD1' co vstoupil na ir]ebe'
a l.idět}í to dal jÍrko profoctví o 1.ěcech. jež se mě]y
díti po dn]ec]) Janol.ých. Zlození muŽsliého dí:ěLe-p1nov-
nika x jeho nasLoupc rra tlůn nesLalo se tudíŽ pŤ:
vsLu]]u Jcžíšovč do nebe pi.ed dcvlt€náctisty .lety. kdyŽ
sc Lell]to posldíl po plavici Boží. nýblŽ dějo se v době.
l(dy J€Žíš D.a kotrci črsu svóho čekání - v foce 1914
po KI. _ nastupu.].e se svým otcenl klá]ovslré panství.
aby [činil ncpřlíte]e podloží svých nohou. Tchdy vytvo.
|iIá Roží žena čili jclro olga sace Krisla já]ro k!ál:

B|TÍ PR UTE}1

31 Jinde v puL]ikacích sÍrážné věže by]o na zá.
Ldadě bible a poďc skutcčností prolrázáno. že Ďk 191.1
ozllnču].e konec '.sednri časů.. náIodů. na ktelý lfuistus
Ježíš musel čekati' Je tudíž rok 1914 wztrače[ jAko lok
zťození mu^kóho dítčte.panovnÍka a jeho nastoupení
lla trůn. plotože se tehdy ujal všemohoucí Bůh sýé
paxovnic](é nrocj, přiodě], Illisla Jcžíše ](Iílo1'skou auto.
ritou a mz]iázál n1u jednati. Žalm 110:1'2 to pi.edpo-
\'čděll ..Rckl Jehola Pánu nlému: seď na pravici mé' .

dokud lepoloŽím |neučiním] nepŤát€I lvých za podnoŽe
uoh tvýcli. I]eI]o moci !!'é vyšle Jehova ze Siona. l.ka:
Pan.rrj uprcslřed ncpřáLel svých... Když tudíŽ náIodqvé
.,křesťan8tva.. v roce 1914' v plÍní světo!é váloe.
se mzhl1čYa]i. vyslat Jeho!a beŤlu nqšeho Pána JeŽíše
ze svóho trůD.u v nebeskóm sjonu a ihned jal se činiti
jeho nepřátele podnoží jeho nohou' Podle zjevení, jeŽ
nám dal I{IisLus' vítne co následovalol uvádime z jeho
s]ov: 

'.I 
vypukla válka v n.ebi: NÍichael i.muŽslré ditě.

jako Bůlr _ Klis1us JeŽíš] a andč]é jeho Yálčili s dŤa.
kcmi drak válčil i jeho andě1é. ale [cobstálil v nebj
plo ně jiŽ nebylo místa. veliký dlak _ stťý had' Ťra-
zývaD.ý dábl€m a sataneú. svůdce oelé země _ by]
svlželr] na zem a jelro andělé byli svrŽe s ním... '
zie\eÍ\Í 12:7 _g : z ill,:d.

35 výkřik. jcnž zazněl Y nebi. když ďábel a jeho
andělé byli z něho vyvrženi' dolrazuje. že nození filfž.
skélro dí|č|e a ieho dosazení na trůn v mce 191:[ pÓ
KI. znázor-ňuje aození Klistem vykonávané vlády Je.
hovo\.y. ..I slyšcl jsem h].s Ýeli]iý, řkoucí na nebi:
Nyn.í stalo se spasení |záchrana]. a moc. 1 kfuIo|stl)Í
Boha n&šehD, ú Inoc K|^ta ieho; ne]roť sv.žen jest Ža.
lobník blatří našich. l.telýŽ Žaloval na ně přcd obliče-
jcm Boha našeho dnem i nocí. PmloŽ .!.cse]te se nebesa.
lr kt.ei.íž pi.ebýÝáte v nich. Bčda těm. kteŤíž piebývdí ]
ůa zemi a na moŤiineboť ďábel sestoupil k Ýám. mqje
lnrěv ve]iký' věda. že lrrátký čas !1á'.. - Zj.12:10,12'

29) Ja]r přemáhají jebo druhové klálovství tento svět?
30) Jakóho panýví nad národy íráji Dodle s]ibu JeŽj$va

takoYíto DňemoŽit€lé býti účastEi? a co to do]Qzuje o]rleď1ě
DouŽiti železného Dri1tu?

31.32) JAk ul(áZlie Zjev€nl 11:15-19' že rranstÝí železtlíŤ

' ' ru ' . ld n € /a. iDa nreJ vzIJ 's 'n in1 nrr l\ jch iv3|( ' ' l 'o
J3) |(d]\ |ou5i oLdIp Zievc! i  I2 '| . i  .  Di i ' ' i  i  pJnst\Í

34) Jakým způsobcn bylo Y .oc€.191!t mužské dí!ě z.o-
Zmo a dosu eno na tIúD?

35 Jal( do| 'azUiP \ j l j i | .  ienl  Iehr iy zázÚé| v ncbi .  Ž €
ZrolP|| i  mu/\L;|Lo ditúlc a ieho do,ueni n9 bů! zobleÚ €
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36 Dábct má veliký vz|ek na ziízené kráiovstvÍ'
jcmuž v]ádne jeho NÍesiáš, a popuzqjc !šechny ůá.ody
a v]ády star.ého světa k luěvu !ťoLi theolcaLickóillu
paD]ství. První a dr.uholr svčLovou vá]1ru lle\'cdli náro.
dové Ý zlijmu Klistem řízeného theakratic]réllo panshí
Jeho\'ovl nýbrž v zájmu své v]astní svěl.ovlády. Dá
bel je dPíždí k hněvu. plotoŽe [}'11í poznáví. že Jeho.
l1lv |h€oklatický ]rl4l. Klistus Ježíš. zakrátko zce]a
určitč rczbije národy světové olgaÍjsace dáb]ov'Y svýil
železným žezleÍn' čili prutem' To ztramcná rozdrcení
ccI l i  v idi|e|1é 'rqJni\d(Ť s]|ďovy meá | id|| l i '  B./
prcstřednč po iomto lozbití ]lozemskélro Danství sl|&-
nova buclc nás]edovati ťozdfcenÍ h]avy sLalólÚ h.rll.r.
totiŽ .zničení jeho ncviditehé olganisace dé111ol1ů. ltn
pak nebude \'íce hlavou jakéholioli pansťví v tsožÍll
v€smíru' nj'brž bude zapeč€ťčn v propasli napl)sté
bezmocnosti. - Zjeý. 201_3'

37 Jehova Bůh povýšil tudíž svól|o pás|ýŤe Kristn
Ježíše, jelrž je \'ětším králem llež David. na tŇn' shod.
ně s někdL'jšíh mczirrá.odnfiE spililruLín1 prcti D1vi
dovu panství na hoŤc sion spojují se d[es všcchny ná
rody tohoto světa k sYčtašilómrr úlr]adu pr.otí paNtví
pomazaného kúle Jehol.ova v neb€skén sjonu' tr{ezř
národní olganisacc pro mír lt bezpečlrost |ohoto s\.éta

' spo]u se s\.ou at.omovou bomborr znáEcná vrchol iejich
pilrlů proti BoŽímrr klálovství. i kdyŽ má požehnání
I(atolic]iého, plot€stan{skélro' židovského'i pohlmkóho
duchovensťva' TaLo mezhál'odní olganisace j€ z tohoto
starého svěLa a nikoli z nÚvého sl.ěta' ktelý tvoří Bůb'
Proto není pro Jeho1'ovo kŤ.llovství pod I(Iistcm J€Ž!
šPm''  JPjí alomov:i boml,á nnbyla v}|to|PnJ v l] jm||
Jehol.ovy theoklacie pod Kristem' Byla úd'jně zhoto
vena v zájmu deaokraciei a demoliracie poválečl1é do
by v}'nesly a siále ještě vynášejí panovDílry. kíeií stojí
za ve]ikým s\Ětovým spi]r['utím pmti IGisteDi vy]roná-
vanému theoklaťickému panst\.í Jehorcvu' Toto zLrŤe
n.árodů je však maŤnó a lidé ..dalemnó vřci přcmý-
Š]t\ií..' zatÍm co jejich pozemští klálové se sestupují
a jcjich pan]ovlíci s€ Ťadí pŤoti Jehovovi a proti jelri)
pomá'anérnu králi' Jeho klál zaďal navŽdJ* tlůn v
n€beském sionu' od mnoha l€t m]uvil Jehova ve sl'ém
hběvu s\'Ťmi svědky k náIodům' A \ylrí jc záhy pře.

s 'rRÁZNÁ Vtz

děsí ve své prchlivosti závěI€čÍou univeřsálni válkou
\ Almaged.lon'L1. Dá slému klá]i zriamcní, a.KIjstus
Ježíš bude o.lbojlé národy pástislÝm že]eznýmprut€m'

38 Zje\'e 19:11-21 nám popjsuje. jak JellJYův
lrťáL posLupuje se svým pruteí\ pťoti svěloÝému spi](
llutí| .'U\.idt\l jsem oťeýře[ó nebe' I-I]c! Bílý ].úil. ate\
kt.rý lr]a lrěl1r sedčl. sc jmenqje věrný a Pre\.divýi
slraved]i!ě soudí i válčí' Jeho ďi |jsou ja]ro] ob ýý
plálrlerr]' ua jeho hlavě mnoho diadémťl. . ' Jest ob]c
čelr. šatem polořeným do kn.c |svých i]!epříte1]. Jeho
jméno iesl slovo BoŽí' Nebeská vojskr ho nás]edu.ji
lla bí]ých lroníclr. oblcčena v čistý. bí]j' kment' Z óst
mu vycházíostlý m€č. aby jím bit národy' B'lde je pás.
ti Železlr]ým prutem' Bude ŠlapaLi vinný lis váštrivóhÍ)
hnčvrr všev]ád[ého h"šemohoucího] Boha. Na šatě na
bcdrách má své jméno rrapsané: KráL králů a PáIl pá
lr]ů' ' l)ojď!e' shfumaŽ.lěte se lla ve]ikou BožÍ lrosti[u.
abi,ste jedli maso klálů. ma9o vévodů. masq nlocnálů.
maso korú a těch' kt€ří na rich scdí. maso všcclr svo-
bodných i ol.oků. ml]ých i Ýclikých.. Uviděl jsem
Šelm a klále Země s jejich 1.ojsky shlo áŽděnó. rby
n.edli Yá1ku ploti tomu. t(tclý scděl D.a ko]i- a pfoti
jcho r.ojsku'.. .zilkgi II!.ed naLo je oblazně popsán vý.
s]eclck Loho všclro. loliž rozbití oe]óho sÍčlovóho s\,?zlr
a ieho podpolo\'atelů železn.ým prutem'

39 Patříme-]i k oddan.ým .o!cÍln..toholo kfáloY.
lkóho pastýie. palr nálrr bude pouŽití jcho žc]ezného
pluhl Yeli]rou útěchou. protože razi cestu plo jeho pan.
ství ]rolrojc. ktelí'm poŽehn.á všem. kdož se staDou jeho
ovcemi' Pťo všechny ..]idi dobló vůIe... ktei.í se chtěji
\.yhlrouti tomu' aby byly Ý Amageddonu bili jeho Že.
|ezným pruLenl je I1''1rí nejvýŠ nulné upos]echnouLi
h]asu do]rrého pastýře a rrtéci z tohoto světa do ovčiÚ]

^igl' 
sv z 1' kl.ětna 1916'ce Bozího'

36\ Ná 7ákládÉ iakÉho nozn']ni  n '0oU7i ' l j 'bpI nirod\
|r hně\u oloti ]rrálovqlÝi?

37) Nako]ik vtrhuic se zalm 2:1.9 na n!ši tlobul
38) Jal. popisuje Zjele!í 19Í1-2l postup k!ítúÝ se Ž+

lczným plul €m. a jaký ie toho v:ístedek?
. 39) Pro iroho bude oouŽití železného Drutti útěchou1

a co je nynl naléhavč Du!nó' aby Jidé dobré vůl€..učinili?

Naděie V to. co nevÍdÍme.
{Č s€ {.o zdá podivné pro upřím[é lidi. kieŤí bez o|ázky
allebo zkoumání přijali lauky '.kř.esťaJrslvA... 

je přece
ien nauka o ,.nesm.telnosti v]astní liďs]<é duši.. pohan.
s!ého pů\odu' NepŤhÍzi od Jehot! }Jo||r ! i l |\L ' jrová0.j
hebxejská písna jí nik.Ie neučí' \'ep{]cháZí takóolt KŤis.
Ia JeŽíše a rbení jí ii.kde rrčeno v inspircvaných písm€ch
jeho učedníků' IlcŤodot. poh anský i.ec]rý děj €pxj€c. který
Žj'l v pátém století před Iirislen. tvlď' Že poltanštÍ
Egypťané jako pxvní c]Dvali m!'šlenku o ..ne.smŤt,€ln!ř
stj. ]idské duše.. odLúd jejich mumie| Izlae]ité d]di
215 let v Egyptě. Nicméně odporuje to. co nnpsal pro.
rok N{ojžÍš. kdyŽ je byl .lTvedl z této z€n1ě. úp1}!ě oné
nauce Egypťalů o č]ověku vrozené nesmr|e]nosti' NÍoj-
Žíš sděl\ie. Že JehoYa mu Ťekl: ..Duše. ].teláž by se o.
brátila k hadačům a .!.čštcům. áby s"'ni]ni]a' postupÚíc
po njch| postávím tvái svou pr6ti duši té. a vyl adín
ji.. (3. trfojŽ. 20:6) ..KdoŽ by koti dílo něja}é dělaltoho
dne |v dea smíŤeni]' zabatím člověka ioho z lidu jeho'''
(3. MojŽ. 23|30) NÍojžíš napsal ieště mnoho dalších taj
kových slov o smÍi a zn.ičeJrí lids]rých duší. ktelé Jjsou
Boha nepos]ušny.

2 v Dá,ém stoleti pŤed Klisl €m učil pohanský filo-
sof sokrales Reky .'nesmltelnosti lids]ré duš€..' }Iezi
posledIr,ími slovy. kteŤá pro!.esl dříve než vyprízdni]

poháf s ieLlem ve \'čzeňské kolroc. pIavi.l: ..Kdyby bylo
smrtí vše ukÍnčeno' pak by mě]i zlí vskulku štěslí.
lidyby sc zbavili svého těla a tím i 3vé zlonyslnos|i
Nyní však. ](dyž vidímc. že dllŠe je flesmrleLná: nemůŽe
býti prc n]ě Žádného útěku ze z]a a žádné jiné záchlatly.
neŽ]i býti co nejlepší a oo nejlozumnější'..soklates
lraaí dá]e (a všic]r!]i talroví, kdož lrledají živc't' echt
s tÍm poťornají náboženslié nauky ,.liřesť NtÝa..)
'.Můžc duše. netěl€"s!á část' i €ž od přír.ody pŤedčí těto.
může tato drrše jakmile je odloučena od tě1a '- Toz-
plynrouti so v nic a zarriknouti? Ó. niko]ivl \aop . sta.
r1e sc toto: odloučí.]i se ve stal'Ll čistém.. ' ' pak je do]r
Ťc. nebot ta.]it,o připravena. odeber'e se duše do oÍčc]l
lle,Tiditelných ob]astí. jež jsou její vlastní pi'irozcností.
do oblasti lrožského, nesmlielného. moudŤého] a j€jím
osudem j€ pek býti šťastrcu' \'e stavu' ktelý je nrost
báar.ě a sLrAchu. divokých chtíčů a jiných z€t lidstvá.
a sTou zbývdící exislellci tŤáví u bolrů'.. Plato. úejvy.
zn.ačuější rróedníIi soklalův. cj]tuic jej talto ve svém
dÍ]e' n/z}.'ném p/ur, '/o

1) Jalou naui.ou j € uóáí o .ůesmltehosti člověka''i
a |aL j i  v 'uraci  } lo ' iZÍš:

2) co ullu Pl'aio!€m cilpYaný ř€cký li]mot sokrA&s o duši ?



lěla) atd'
5 Ja}o další pou]raz uvídím€ Lajré Theoljh z

Antiochie z dřuhého stolelí, kLerý napsal tři křríhy
Ad Autalucum (^uÍolalo,i), a Amobia z ti €tll]o sLol€tí.
jenŽ nalrsal s€dln krrih Conlla Geníes (Pfutí pohanúm)
a Athan]azi]a Z Alexandli € (296-373 llo Kr'). který v'Ioce
325 s€ účastnil koncilu niceiskélm a na[sa] dílor De
Inutnqcione ye|bi (o ztělesněnt sloud.

6 NyD]í následují dva výalačni náboŽeBšÍ duchoý.
Djí ..kfusťfu1stva.'. ktel.i podávají o věmých lďesÍanech
plvn]ích tŤí staletÍ pi'ekvapqjící prohlášení' v kniz€
(an€l,). Daz\.ané Ewluce esmr{elnosti, n uYí DŤ. s'
D. }Icconne], bjŤalý předsiavelý 

'J.ostcla dušičclr..
v májLě Ne.!v Yolku. o zlEatku plvn.ích obrácených.
kteří se snaáli U]'Iést; své di.ívější nábožens].é názorJ
Y soulad s kiesťaDstfim. PIav{: 

'.Takoví. 
kteií byli pů-

vodem Reky. vncsli .lo lrového rráboženství myšleí}iu
Pla!on,or''u. že dušo jednotlivce j€ nezničitelná. j €likož
je \\kuttu 

'.ndi\,iduální 
částí podstaty Boží' Půvo{tní

Ríman.é. k|er\í nezdědi]i víru v nějaký budoucí živJt.
byli]épe připlaveni pochopi|i pŤavdu K stol'u. vzájem-
tré ovliýňováÍí \lšech těchto zlolaků dŤívější filosofie
způsobilo zmatek a nejjstotu Y myšlelrí, ].t€rá zůsť á
po pčt s€t ]et n€objašněna. ÁugustÚl nlistr svých dnú
a muŽ, kteŤý určil smčr.n]ice. podle nichž myslil ci\'ili-
soÝan.ý svět od šesLéňo aŽ po devatcDácLé sto]etí. cho.
pil se pák P1alonou' nauku o arczené nesfiťt'Inasti
dzjq od]'ouči,l ji od Dauky o stěhování duší a opatti]
jí obecn.ou věrchodnolt' 'která bvá aŽ podnes'..

..vc Švých pojedn.áních .o duši. a 'o vzkiíšeDí téia.
podává T€.tu]iat jistě nejzevŤubnější výklad toho. co
sé.v jeho kruzíclr obecně věiiloi je však zcela nenložIlé.
sr'ovxati mezi sebo[ jeho vlastní výklady anebo je do.
koEce uvesti v sou],ad s tím. co v tóŽe dobč llapsa]j
jin{ kře'sfanští pisatelé. celk€m však zarrccllává dojem.
později, pot.V"Izell]ý a podchycený APgustinem. Že totiŽ
Ýěří. Že duŠe má svou Ylástn]í [eďdvj,slol| jsoucnost a

l l

čitém IJovš jmnutíhodn4.n ohledu odlišná oil tó' }teŤou
považujerne d[es za ollhodoxní' NIy totiŽ máme za
splávD.é a ].Ťesťanské. .že člověk rruťně má nesm el.
lr.ost' kdežto t€hdy to po]ďádali za nesplávné a nekŤes-
ťaDské. nebol plati]o iako ienině p né křestanské mí.
něnÍ, že esmrtelnost ie ceiau za DÍtězstuÍ, kleré musÍ
bÚIi získáno spJlečenstuím s KIistem',,

'.Mohrr 
j €Ir. pňedpok]ádat, že jejiclr olthodoxi€ by]a

moudŤejšÍ než našei neboť jsem si iist. že vellkým od-
stlašqiícím prostře.lkem prcti víie v budoucl živoť j€
hroa1e pomýš]e , Že velil(é zástupy. ba většiÍa lidí,
já]r se tvldí podle jistých theologickýcb názotů' jsou
od,souzeú k vč.lomé existenci v bídě a věčné trýzdi'
Tot.o musí býťi následkem' kdyby nepřebŽitá existenc€
byla človělru nevyhnutelrrě vťozena. Je.li to všálr od-
vis]ó ipodmíněné]; treni-li duše nuťně nesmllBlllá' Íýbfž
má-li LepŤve se nesmťie]no11 stáLii opomine.li někdo
podle obyčej[ých' ne libovo]Íých he ú Boha libovol-
nýc]r] směnric dosáhnouLi nesnťtelnostl a .losáhnč
výsled]nr' kt€Ú zde vidjm€ vyobrazený pozvo]ným vy-
]učoYáním zvrhlóho Žiýota' pa]r jsou příbělry v příštím
světě prNly hŇzy a sŤozun t€]íé, ba. skoro pravclrvé'..

,'Nesnlltelrrost jako Ir€vyh[ute]Irost Ťíká nám má-
lo. zdá se mi. Jako dcsažite]ný cíl je cenou vysokého
po\'oláIr,í v Kristu Ježíš'.. stránky 9-11 pŤedmllllT
(1910).

3) Čemu učit Erechiel sto let pi €dtíin o duŠi? a s tým
se shodoval Klistus JeŽiš v této s!o!né o!ázie?

4' ó) a) o t(erou l €orii olíŤá talo]ic]snus uČéní o .očist.
ci..? a koho se dololáví kardiná] GibboDs ja1(o orron'?
b] Na koho múž€m€ dá]€ ještě Doulúzati Ý 1élo sDor.olázce!

6) a) Jakou útohu hrá,I .\uqus|il Ýe Ýěci stanov.ní ÝiI}
o nesDrt€tnosti? b) Kdo odporoYal tomulo pohansko-řecké-
í'ulojeti? čí uč€ní byto mylně považoÝáno zá učení Klistovo?

7) a) Jalr se odliŠuje Ý této sou\.is]osti ortodoxní kř€s.
bnská vfua pNnlch kř€sťanských qtoletÍ od toho' co je
!}aií pol.]ádáDo za .oltodoxilí.,t b) Je nesmrte}rost ]ideň
Dutně a libo!'olně muooYána. a.!'ebo jak se ji dÓsáh.nel

s1.RÁzNÁ vEz

:] l.onÍo ťi.lo6oÍ sokraies a jťho uČcdnik Pl:lto ie je sýou podsLntorr ir]ezEičj'lelr11t' Ve skutečnosli zílá
lrLeří oba vči.i]i v pohanské bohy a nilroliv Y J€hovu se ťšalr. že s pi]ev]ádállím ňec]rého vth'rr v laŤmé cíIk1.i
Boha, b}.lj] nepopirate]nč hŤíšní iidé' Jeho\.úv pr.olo]< bylapiija'tajím podn1iněllánauka P]atonoťao vrczcu|.
Ezechi€l učil ve stololí' pnedcházejícím dobu so]ir-1tovu nL$ÍrrLelnostj' foněYadž toto pojetí bylo prq vlastní
a Platofix'u. plavý opak toho. co učil soklates a Phto. po.Istalu kicsťanutvx l)fírno přóvŤahó. setk;b se hnorl
pŤavi,t.li: 

'.Duše, k|eŤáž hi'eší. ta umi€'.. (E,ech 18 Í\ z lotát]o s odpolenr The ophi]us (ACl Aulolycum II'27),
S l.ým souhlasil I( sfus Ježíš v to to spolú o duši. 6€ lrcn,aeus (Adv' řIa€řcs. II'34). c]elnells z 'q.ler.andricsol$atcm a Platoncm' .rjreb.o r trluj,isen] a Ezeclielern? (Pcdagogovó. I'3). '{rnobilrs (cont' Gent' II'2.1)' a jakož
Krj,stus 'IežLš soublJsjl s trIÓjŽisem 9 Ezochiclcm :l ro Iiejdůleátější ze všech Athanazi{s ve svélrr pojední.
se vŠemi ostatními jrD.spim\.a[j.mÍ pllorclry JehovoYÍ. n.í o zlčIcsnění s]ovn Božího bojo\'ali pru{]c{r proti nčmu
mi. Ježíš a jcb]o učedníci často citovali z jejich !r.olo- jalroŽto po-banskému omyl( ktelý maří dí]o KlistoÍo...
ctví' aby ukáza]i. že br.]i pl.avými pr.omky' 

'.By]i \{ak poraŽell ' pŤ€v],árl]o d}rešní běŽné po
.1 Myš]enka. Žc by apošlo]oYé Ježíšovi a včInl jetí. názol o-rreslrrrtehé duši a o smrtehém tč]le' jež

kŤesfalé pťÝnílro a druhéhó sLoletí po KI by|i 
".'ili 

j|ol. přechodDě spo]u. spojcny v nepomíjející osob
v nesmfte]nost člově].a. ie rnvlrÚ nebozensŇ nazor' Dosti' ..l.oto obecJ. míLláÍ plavděpodobně víc mát1o
Jo dobŤe znáno' žekalo]j'cká náboŽons]rá,suktl ucí l1lu a bŤzdÍ]o dilo Klistovo nrezi lidmi. D]ežli všechDy o
ce o ']očistci... to j€sť o mezista.v.u lidské duŠe Do sufti' stctni pic]iáŽ]!y dolrron]ady' Pohanská teorie plula
jenž ji má mukJmi piivesti k očištěú. Íiriv; neŽ j: lak .1lolll1o pn.l. v]{rjkou zák]ad kŤcsťanslré pravdy.
pŤiplrštěrra.lo nebe' Tuto rrauku o ..očjstci'' zali]íid'i nr Žc ]r]yní. kdJbJ iflte]igcntní svět byl ophoten. přijmouD
teorii o nÍ:smrtelDosti iidské dušc' Jsa nuccn dolrazovati a pochopjiti JcŽíšovo zjeveDí o příštím životě. sÍolÍ U
tuto nauku o očistci a nesmrk'nosti, pŤaví zeslrnlý arre. c?1: :Ifild'a ie- Ó mu|e nI , ušeobecně pouažav|in 2a Kri.
rický kaŤdiná] Gi}bolrs:r'e své trn;ze nazvcné ..Vlra na stJ.. stlin.ka 45-48 (an'q]ického) (Iila Duoluce nesm.Iel-
šicI l  olců. \ l6 k.rD' 'o ' .  o 'o ' ' ió lc i  ctd. ' '  oJslrvcf J: '  aos/ i '  Í90l ' '
.,T€n'to vý]rlad Depocházi ode mDe' Je Lo iednoznáčl1ý 7 Díle plaví prcfesor Fr€delick Palltler. A' B.'
hlas |ciJkevních] oLcťL kŤesťanstva... Kaldinál Gibbom . D' D' (učenec svobodných umění a dr' theo].). tehdy
poukazuje ua -dřjvčjši pisate]c' lru pŤ' na Auglsti[a' čl€ ] Lheologic]ié faku]ty rra HaNaŤdské ur1iv€Isitč'
jenŽ Žilod 354.430 po Kr.'' a na lferren. z drubého s|ole. v knize nazvané .'získati nesmrt€1nost..: '.Pokusíl 

jsem
tí' ktelý Ď.apsat dílo '{dl,efius Haereses (haÍi bÍudnÚm se n]áčrtnoutj. pozýo]ný ýzÍik nauky o budoucí životě
učentm) atd'': a na clerne[ta z Alcxand e (160-220 po ocl jejiho vynoieni se v dějhách hebrcjských a po.
KŤ.). lÚerý napsál tŤi, knihy s názi'em P€.lÍíoo; dále na ' stupem kř€sťarckého výýoje až po přltomnost' Na'
Teltu]iaÚ.r (160-2.10 po KI')' }t€Ťý ll apsal dí]a ,e '{nino fazímc pŤi iom n]a skul.ečnost. Že víra. kťeú v prvnich
ro d'ši]' dále De Resutectiane Canis (o LJzkříš9ní ld€sťan.ských sta]etích platjla za orthotloxní. byla v ur.
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.DUSE
8 Učel1í o/ 

'lesmrt]e]nosťi 
jako trev}'hnut€]no6ti

všen1 lidslrým dušfun vrozen.é podporují jeD pohanské
pověra' a polranské názory víry. Njc nemluví plo ni v
bibli z n.ebe jnspirovaBé. v n€omy]nóm Slovu Boha.
Jeho\.y' }Íísto abychom se do\.o]á\'ali ](teÚchlioli tak-
z\'aných 

'.cíIkcv 
ch otců'. z druhébo. ttetílro a čtvlt.-

ho sto]€ťí našebo.Jdesťanského Ýěku... vra|me se
k půVodnim zL|rojůnI r Iam ht.dci .ne in.nirotanolI
pŤavdu pocházející od Ježíše a jeho učedDitů|

9 Apoštol Pavel pr.oblašuje. Žc jsou pozemŠtí tvG
rcvé s Lě]y, pŤizpůsob€nými ljdskému Živolu. a duchov'
nÍ tvomvé s těly, pi:způsobenými řLebes]rému Životu'
Pálr dá]e ukazuje. co je lidslá duše' řka| ,.Je duševní
tělo (tčlesM; r.ozn. ElberÍ.b.), jest i duchovní těLo'
Tg,k je i psálo.. PrDnI čIoDěk' Adam stal se žiL,ou duší'
oostední Ádam lKlistus Ježíš] oživÚícím duchcm'..
(1. Xor' 15:44'45l sloi,. D.) Pavel cifuie zde 1' l{ojŽ' 2:
7. kde je psá!o: .,A Jehova Búh ulvořil Áiama. člověka.
vezma pi'ach ze země' a vdechl do jeho nozdeŤ dech
žílýo|a, a čIoDěk se sIaI žiuou duší.' (slou' ó.) To je dů-
kaz'em. že ž\ýý tvoŤ. osoba samottá. je duší' vyvlací
ťo p]atons]rorr myšlenkll o.duši jalro n€tčlesné čísti.
poltěvadž o.l příIody předčí 1ě]o.' (92. sLlánlra 213)
Pro č]ově}a Í.eviditelný dech Života a tě]o, do klerébo
je ten.io vdechnut' tvoří _ jsou.li v črnnosťi spo]u
žjvou lidskou duši.

10 Bible nazýÝá exislenci osoby jako ]idské duše
rovnčž duši. Že tato ]idská duše a tato existence duše
n.ejsou n€smrt€]né a neančitelné. plaví JeŽíš slo\T.:
.,Á nebojle se těch' kteříž moldují tě1o. alc iluše ne-
mohou zarnordovati; D]eŽ raději se bojte toho. ]íeríž
můŽe i duši i  tě lo ,aIrat iÍi (Zničit i .  l rngl 'b ')
v pekehém ohni... (tr{at. 10:28; \'iz tóŽ Al]ioli) PP]do
nebolí gehennq jak toto s]oÝo zuÍ v l.cclróm ofiginále,
rlení mÍstem. ]tde Bůh chová drlše na vě]ry \. mukÍch.
ůýbrŽ jost jeho mís|em věčnélro zničení duší. JeŽÍš
\.alova]. Že sob€f]rá osoba př].iťtre do to1io zličení duší'
řka: ,.co prospčje člověku, získá-li celý s\.ěi. ale zhubí
s.t'ou duši? co dá č]o\'ěk jako náhradu za svíJu duši9..
(Nlat' 6:26] Žilkd ztra|iti sY.ou duši znaI}tená. ztťatjli
jál(éko]iv piávo a pŤÍ]eŽiiost' kaŽLloú pled}r.ost adcbo
každou miJžrrost existence jako duše v budoucím not.ém
světě. k|eŤý Bůh zas]íbil zŤíditi.

11 Jako další důkaz' Že tids].á duše n€Iri lresmI.
tehá. nýbů můŽe býti zíičeDa, a že pŤi smŤťi č]ově.ka
umře. píše učedn.ík Jal.ub: '.s 

tichosťí při]'ímejte .!'s{té

s]ovo. kteléŽ může spasiti duše vaše' BratŤí. jcstliže by
kdo z Ýás pob]oudil od pravdy' a nělrdo by jej záse
obráti], věziŽ' Že ten, kdož bý od\Tátit l1tíšuik1 od
b]udné cesLy jeho' DasÚobodt duší od smlÍi' a pi.iliryj€
množstvÍ hřicbů'" (Jak. 1;21: 5:19.?0) I apošto] PetI
do]razuje, že hříšné duše budou Boliem zničeny. l..l'Ž .
m]uví o tom, Že Kdstus Ježíš je ve]i}ý prorok. kterého
tr{ojŽíš pňedpo\édě]: ..MoiŽiš za.iisté otcům teklI Pt.o'
ť,aka Dám vzbudÍ Pán Bůh ÚáŠ 2 btatÍí Uašich ialo
mie, iehož paslouch&|í butlete Ue ušeÍh, což|lolí mlu.
Dili burle Diim. slanet se pak, že každá duše' kteráž
ba neposlauchala toho proroka, Dahlazena buele
: lidu..'(sk. ap. 3:22.23) U Lulráše 9:56 je uvedeno slo-
\.o Klisin JeŽíše. jenž Ťaději lids]ré duše zaclrlaňqie
a zachovává n.cŽli jc ničí. Praví se tam: .,syn zajisló
č]ově]ia nepŤiŠ€l zatmcollati duší lidských. ale úy
spasil."

12 Nepos]ušné ]ids}é duše budou soudem BoŽlD
zni,čeny' ti však. kdož věmě následÚí Krista ja]ro
ú.iové jeho těla.ďxlš"e. získqií cenu nesmŤtelnosti lla
Íebi. ldercu hledají' Ták to pot.!Ťj'uje apošto] Pavel:

.. ' ' spŤavcd]ivého soudu BoŽÍhq kteÚž odplatí jed.
nomu &aŽdému podle skutků jeho' těm zajisté. ktčříž
tn.ajíce v dobréJn skutku' slávy a cti a nesElrtelnosli
h]edají. živolem Yěční'm. tčm pak' ktetíž jsoú sYárliví.
a pJ:avdě rr.epovolují' ale po.!'o]Úí nepravosli. prchli-
\'oslí a hněvem. lŤápenírE a úzkostí, každé duši č]ovč-
ka činicÍho Z'le, i Žida piedněj i Řeka' Ale sláýa a č€st
a potroi ]iaŽdému. ]rdq činí dobŤé. i Židu pŤedně. i Ře.
ku-.. (ltím' 2:5'10) .fťto nepomíjejícnosL fleboli n.smŤ
telnost obdŤží věruí náslědonÍci Kliste ihned po smlti.
jal( je to ukázíD]o shoia-uvedenýmj sloYy z 1' Kor' 15
lQllito]A' (odsl' 5 na sťI' 3) vše.|ny teksty bible sou
hlasí v tom' Že lidská duše ne desnťtelná, nýbŤž ž€
člo\ěl. při saé smr|i umř.e j:lko dr*eabyl by ztlaoen.
lrdyby neby]o vzl(říšení z mftr'j.ch. a že pii \zkříšení
budou ltŤní ťldo\,ó cíIkve Boží vzkříšenj. k nebgskému
Ži1otu a slávě a \. témŽc okamjiku obléknou nPsm el-
D.ost či]i stamu se nesmrL€]nými nebeslrými dušeÍIli
id{o Kri! ,Iu\ JeŽiš'

NA NEvItitTELNÉ sE DIVAŤI
13 NÍko]i idcn Platonova'' že lidskí duše má no-

smrlclnost. nýbŤž biblic]iá plavda o vzkříšení z ir1lts
\Ýclr posi]ilovala Pavla ve všech těch n.esnázich a no.
bczp€č€nstYích jeho úřadu kazaťele evángclia o kú]ov.
slví. Jelro neochvčj[ou Yífu v' BoŽí moc Yzkřísiti nltYé
ý}iadiují tato slova; ''A]e 

poněvadž máme télrož ducha
t.íIy, já-]. je psá!.o: 

'Uvěři] 
jsem, proto jsem promluýil'

|Žaln 116:10], včŤíme imy. a ploLo tnluvíme' uebot
jsme j;sti. Že te& J.teďž vzkŤísil PáEa Ježíše. vzl.řísí
s JcŽíšcm i nas a postaví s vámi' vždyť všecko s€
dějc pl.o vás. aby se mi]ost rozhojnila a tím rozmnoŽila
\-děčIrost stá]e většíbo počtu lidí (příjemců tétoi \ye'.
moul1t' Ii s]ávě Boží. (2' Kof. 4|13.15; ziuťa] Ne slÍrt
lidského tě]a. nÝbrŽ vzlrříšení z mrtvých je blanou'
ktelou ychází ].aždý zkoušený a iTz].oušeDý včmý
}řesťan, do zaslíbené nebeské Irádhely a ctir s Klistem
Ježíšem' panÚícím synem Božím'

1:l Je.]i proio křesťan. pilně činným v polní sluŽ-
bě jako s\'čdelr Jehovův' pak nemusí zmá]omyslnětl
sh]edává.li, Že ve sluŽbě pro Boha 1ělo zemďí1''á. j €
ztxrvovállo a jeho životBí síly Že ubýví' Zatim co pů-
sobí člá]e ve službě plo evair]ge]ium o klálovství, může
j€ho vll,ější človčk býli ztra\.ován a h'.nouti, to znalae
ná, co je Ía v€neli tvol z masa a krve. 'může stáInouti
a s]rlze mnohé strasti se stlany nepřáLel poselství o
krá]ovsLví býti zle ponouchálrc. Čím více však jroná
služ]ru jalro svědek Boží. tím siln.ější stává s9 den o.I.e
dne vnitině. já]. ve víňe tak v naději a v du.chovní sílc
a oddanosti. Je t€dy k'ždým dnem obnovováIr, a toto
vnitřní obnovení dává mu více treŽli pouhou tělesnou
sílu' aby pŤes veškeru oposici a všechll+ nebezp€čen.
ství byl vytxýale čil1ným ve s]užbě Boží. To čím je
vnitŤnč' čiti toto jeho vnitiní Já: jej udržujei je Yy-
jádŤen]o jeho vidit]e]ný'm vnejším tělem z masa a udr.
žÚe jeho mysl a tč]o pevně v kŤesťanském sluŽebÍÍm
úi'adě-

8) Kde nájd€ne DraÝdtt o tomto námětu]
9) co je tidská duše Dodle vJsvčtteni apošlo]á Pavla?
10) co znam€iná '.s€henna.. DIo duši.? s co to zMm6á

11) co ř'ekli Jrtub a PetI o smrti a zničení duŠe?
]2) á) Jak ukazuje l'aY€| Že n9snltelmst ].e cenoi? a

l.dy iuto obdrŽI i'ltězové? b) v čem se tedý shodujÍ všechĎy
leksty Pismla o duŠi a n€smrt€tnosti?

13) víra v to posilňovala PaÝla v jého sruŽbě? cb je tu.
dlž bránou. k nebeské slávě?

14) Ploč se nemusí činný l.l€sťan lekati' lrdyŽ jeho ze.
Ýněišek se lozDadá? a co mu dává vlce nď j €n' těL€snbu s|lu
|í|-i v pl.ed Ť



15 Loyální křesťan vytŤvá v di]e jemu Bohem
přidč]eném a snáší soužení' proiáslcdování a utlpeni'
bá i smťL vše' co mu JBohou způsobili s]uŽebnícj ďáb.
]ro\'i. Tím pmkazqie se sklze Krista hodným rcbeské
s]ávy klálo\'stvÍ. ktemrr Bůh určil plo své věnr.é slu-
žeb[í].y. DosvědčÚe sílu a moc z tako\.é [aděje vevěci.
kterých tě]esným okel11 ne]ze spatŤiti. praví apoštol
dá]e:''PIotož D]eoblevujeme (nezt.ácímeÓdvahu' lyéí,z
szicŘel,' n€zmalomys]nftne, IlÍenge) ačlio]i ten zevnitřní
člo\.ěk náš ruší se (s€ ztŤgvuje. W"i:sižclťe.; jo ničen.
Menge), ýšak Le:Á vnitŤnÍ ob ovuje se detr ode dxe' Ne-
bot toto nynější leliouč]ré soužení naše pi.evelmi velikó
vččné slávy biímě nám působí' když nepati.ímc I1a ty
itci. kte.éŽ s9 Yidí. ale na Ly. kteléž se Eevidí' NeboÍ
iy věci. kteÉŽ se Yidí. jsou časll.é.' ale které se nevidí'
jsou věčné'.. (2' Kor' a:16'18) vj,díme-li tedy. Žc h]'nc
a odumíÍá ťo. co je dočasné' pak se ncmrisímc stracho.
vati. Naše naděje je upiena na vččllě tN{iící nádhel.
né věci v Božím novén světě spla\' €d]IoÁti' Tyto dvě
\.čci n.elze poÚvnávati

16 '.vín1e zajjsté... pokračuje apošto] k svýl11 lri €s
ťaIr]SkíI brrtiím| ''Že byl.li by tohoto našeho Zems]réhD
ptebý\.áDí slárrek zbořen. stavení od Boha máme' při
byfek ne rukou udělaný. věčtrý v n€besích. Pročež i v
tomto Yzdycháme' v pŤíb}'tek svůj. ktelýž jest s nebe.
ob]ečeni býti Žádajíoe' jestliŽe však oblečeni' a Dc nazí
na]€zeni budene..,(2' Kor' 5:1-3) Kato]ič|í a pt'ot.stant.
šiÍ duchovlr.í. ktei.í k]adou Plrtonovy soklatické nauky
na míslo nauk KlisLových. bclou shora zníněná s]ova
Pav]ova jako dů].az, že ]idská duše je netělesn.j. Žc
bydlí novíditelDě u\'[iti- Li.lsl{óho tč]a a pii sln tutj
..jj]dskou schrfilku.. opustí a \"cjdc do neYídit€]'ného
',svě[a nesmrte]ných..' Pat"el však nei.íká. že '.víme,.takové [auky pohans]ro'i.eckých fi]oso|ů P]ato[a a So-
kmta' Iiýbú varoval svó spoltkřesťaÍy slovy: ..řIleď-
tež' aťby \'ás n]ěkdo noobloupil morrdrostí s\.ěta' a !1lar-
ným zklamáním. uěe podle us|axovení lids](ých. Dodle
živ]ů sýěta' a lr]e podle K sta'.. (Kol' 2:8) Pavel \.ěři1

'slovům Klistovým. ktelý učil. že lidská duše nelrí n€.
smlLelná. llýblž porušitolná, dále že první člol.ěk by]
stvoŤeE jáko Živá duše a Že všichni od Adama pochá.
zející lidó.jsou rovněŽ dušemi. kteŤé pro hiích unÍIají
'Isort ploto s]ova Pavlova katoliclrj.mi a plotcstantskýni
duchovnÍmi lesp.ávDě vy}]ádána. Tito postavili úej€l1
P]aloru na místo Klistovo. řrýblž staví i satana ira
místo Krista' porrěvadž ďábel to byl' ktelý sc snaŽil
Eviny obar'y z prohi'ešení 5e vůči Bohu ukoncjšili slo-
vyj ..Niko]iv n,ezemi€te!'. _ 1. Moiž. 3:4.

17 Nesmíme ]rdy pustiť se zřete]e. že P3vel se
obracel k sYým ]rřesťanským bŤaii'ím a De k sÝčtu'
Těmto blatŤím napsal: ...\le naše obcová jest \' nebe-
sích' odkudž i spasitele očekáváme Pána Jezu]rlistn.
kte{ž plomčD]í tělo llašc poniŽené' aby bylo podobBé
k těht slávy jcho" pod]e mocnrosti té' kterouž nocenjest
i všeclry \'ěci podmani|i sobě'.' (Fil. 3|20.21) Tiio obča-
nó nebes zapĎe]i jako Iidé sani sebe. oddávaiíce se skr-
ze xrista úplnč Bohu aby kona]i j €ho .i'ůIi' PiistupujÍ.
ce na JeŽíšovo pozvátrí' dali se dobrovolně k djsDosici.
aby svl\i pozemský ŽÍ\'ot ve s]užbě B oží vydali čiii..ztlx'
ťi]i... aby tak nalezli nebeský život s l{Iistem JeŽišenl
v jeho klí]ovství. (NÍat' 16:24.2á) Bůh přiiat toto jejich
zas.r'ěcení skrze Klista ťIla zák]adě obětní ]rfle KIis.
{ovy ie osDla1.edlnil a pa]. je zplodil svým duchem Ži1.o-
ta k pi.íš!ímu životu na nebi, totiž k naději l1a ži\'ot v
[e\'idite]né říši nebeské slávyj Zcela spŤávně píše Pa.
vel ťěmLo duchovním děbe-'n BoŽím: ..Tenť Duch o.
svědčujo duchu našemu' že jsme synové Boží' A jestli.
Že synové. tedy i dědicovó. dědiaové zďisté Boží. spo]u
pak dědj]cové Kristovi. však jestliŽe spo]u tryíme. aby-
cbom spolu i oslaveni byli. Neboť tak za to mám. Že

13

nejsou rolŤá utrpení nytlější oné budoucí slávě' lrte.
Iáž sc zjeviti má Da Bás... (řtím' 8:16'18) Tyto skuteč.
nosti nedo\"o]qií. aby slov Pav]ových v 2' KoI. 5:1.3
bylo pouáto Í.a lidi vŠeobecně.

18 Staří Egypťané Yěi.ili v rresmŤtclnorl duši.
ktelá piebývá v ]idském Lěle. a ploto balzamov4li 1ěIa
s\Ťch mrtvých' aby duše' ]rteŤá se prý při smlti od těla
od.loučÍ. moh]á se v .trell. soudu navfátiti do téhoŽ lid.
sliého ťěla' Z toho však. co Pavel píše v 2' Kor' kap'
5' [esouhlasí nic s límLo mylným polraNkým názorem
n.a,.nesmrťe]nou duši...

19 Praví.]i Pavel o .'zomslrélro piebývání stánku.
kř|sťa||ú' že jc př,  smrl i  zboi.  l '  p.]( Dcpi irov.ítá
naš€ lidskó tě1o k sťáIr]rlr. ktelý je při snŤti sLržen.
aby byl složelr] a plo od]oučenou Ďesmltehou duši zrio.
vu poslr\:en' aby se mohla duše do něho llavl.átil]l a
jej v deD] vzkříšeni a soudu opět o}ývati' XdyŽ. jak
pl:rví Pavel. 'v něm vzdycháI1le.. pmč by tedy 1nčla ne-
smrle]n]á duše chtíti s€ l.Iátiti do talrol.éID lidskélro
tě]a a obýr'nti je? vŽdyť by taková nesmrte]ná duše v
tá]iovém tč]c musela věčně vzdychati. Anebo by to zna-
Ilrcnalo. Ž€ by n€smr|e]ná duše muse]a opustiti -'stave.
nÍ od Boha ' ' . ' piíbytek ne lukou,udě]a.ný' Yěčuý !
I!ebesích.,. aby se opčt ubJ.lova]a v domě smftí kdysi
vypúzdněném' Pavcl nclně] ani myšlenky ani přáni
DaYlátiti se pŤi vz]rŤíšení k ŽiÝotu v ťč]e z mas]' To
jasně vyplýlir z jeho slov k níln' 7.23-25| ,.Ále vidím
jilrý zálron v oudcch s.\Ých' otllorující zálionu mysli mé'
a jínající mne zákonu hřícha. ktelýž jest v oudech
mých. Bídný já č]ověk! Kdo mne vysvobodí z toho těla
smrli? Dě](ujíť Bohu sklze .Tezulrrista Pálr.a našello...
Pavcl touŽil po úp]ném osYobozerrí odtohoto smÍeiné'
ho' hříšn.ého tě1a a Ee po tom' aby byl ve vzlriíšéní
opět do nčho ob]ečen'

20 slovem ťozložen (zb}Ťen') (čili řa]a1á,?i'1, Dodle
původlr.ího řcckélio tekstu) nemí[il Pavel zbořeú stav'
by {ak' aby opět byla znovuzřízeha. jalro ku pi.. když
Izlae]i.té Znršili sYatostánek úmluvy. aby jej přeneslj
na jiDé místo v pouš|i' s]ovem .o.lo:e' vztahoYal se
Pa\'et l1a zn:čení čílí úplné lozložení lidského tč]a. !.te.
l'é nitrdy více ne1'á býti znovuz}Izcno Ir příšťímu Živo
tu,' JeŽíš po Ži] téhož slova. když mluvil o Hercdeso.ré
chŤámu v J€.usa]émě. lÍelý rozbolily říIr1skó legie
pod Titem' v rcce 70 po Kr.: ,.Alner]. pravÍm vám: No'
budc tuto zůstaveD] kámen na kamenl ktelýž by rrebyl
2boÍen |1ratalúein],., (tr{ai' 2.1:2; NÍale]r 13l2l Lulr' 2116)
Ganla]iel použi] téhož slova. když nluvil o čirr'nosti
apošlo]ů Klistových: ..A proLož nyní pravím Yám: Dej.
te pokoj těmto lidem. a necbte jich' N€boÍ jestliŽcťj.sl
z lidí řada ťato aneb dílo toto' ŤozprchneÍ se; pakli.
jest z Boha. nobu.ie|e moci toho '?/.azi|i |katalúein]',,
(Skuik. 5|38.39) Pavcl dále pouŽil téhož slova. když
psa]: ..PfoLož následujme ioho. což jest ku pckoji a k
\.zdč]ání společnému' Neka2iŽ |hatalúein] plo poklm
díla Božílro'.. (ŘÍm- 14:19.20) 

'.Nebo 
budu-Ii to. co)

jsem .Ďoti1 |kaÍalúein"|' apěL zase \.7,{1ě1ár'nti. přcslup.
nílrcm scbc činím'.. Ga]' 2:18'

15) Jak se lrokáŽe křesťrn hodným neb€ské sLí!T] a
!ač musi r'atřjti. aby obdrŽe| si]u?

]6).Íak vynládají !áboŽ€Dš|i ducho\Ťí Pavlova stova
Y 2Ior'intslrý'n 5|1-3? iak se vŠak staví Pavel Drcti tomu?

17) Jak !ime. že sc tato stoÍa ne\''tahuji na lidi vše-
ob€cně' vzhledem lr okolDosti. lre liomu se ?avel oblací
svýni štovy a co od nich pcŽaduje?

18.19) a) Jakou náĎoŽeDsllou mrBtenl.u měli Ej]ÍpÍané
o běhu dnŠe? b) Iiteré aťguLnenty Pa\'lovy ukazuj| že j €ho
slova.Ý 2' KoIintsLýD 5:1'3 Š€ neshodqjí s louLo €gyDtsLlou

20) co n1ÍDil Pa!€l s]oYem "mzložen..? a jaký dúIlaz v
|omto sDryslu ir&ideme v PÍsmě? ]

S.r.r iÁ z N Á vĚ z



sTRÁŽ NÁ VĚŽ

21 Ápoštol Pal'el ťedy n]epodal kiesťanům oblJz
o vzkŤíšeBÍ' ve kterém nesDrltelné duše opět obývají
táž tě]a. ktelá byla při smŤti zbořell.a' slova Pa14ova
Ý 2. KoI. 5|1řÍkajÍ' že křesťané Žjjí lla zemi v ki.ehkóm
těle, jež je vysLaýen.o lozkladu' a Pavel mluví o tomto
jako o vnějším člověku. ktelý hyne' (2, I{or. 4:16) A.
vša]r místo Loho pozernského života v těle čili mÍsto Ži
vota jako pozemské duše doufďí dosáh'r.outi Ži\rcta ja]ro
D]ebeskó duchoYEí dušei a Loho ta1ré dosáhnou. jsouli
věIn]í. toťiŽ živola ve .stavení od Boha' příbytku ne rll
kou udě]aném, věčném rra nebi.. Bude lo Život v dlrchu,
sťejnč jako Nlistus zemŤou čili budoll .úl'Ťtveni z stli-
ný těla',ale oživeni z stlany ducha.' _ 1. Petra 3118

22 Pa\'eI však u]razq].e' že za iebo dEů a běheÍr
všech těch staleťí až po zŤízeLi králo1.stvi Božíhos]rŤze
KŤista JeŽíše Í]enásleduje po lomLo zboiení .stánlru po
zemského přebývání. ki.eslanů bez]rmstřcdně obleče í
neporušite]ných duclro.!.ních těl na nebi' Místo loho
musi l r j 'c ' t ,DÉ. k|er i  zemrou behem lélo doby' ;sp; l i  \
Ježíši.' tr{usí spáLi spán.liem smti v nadčji, že budou
vzkříŠen]i ]i nebejkémrr životu. jakmilc Boží říše bude
zlízena a KrjEtus JeŽíš pŤijde rc svém kráIovstYÍ'
(1. T€s' a:13,14) o s!čpánovi, jenž byl ukamenov:in'
když byl vytroŽil své vidóní ,.Syna čIověka stojícího nlL
pravici BoŽí... je prcto psáno' Že ..poklek na kolona'
fiolál hlas€m \'elikým: PaI'g. n€pol.tádej jírll t.oho za
břích. A ťo povčdčv zesnul'.. Bible Depraví. Že by je]ro
nesmŤťe]ná duše byla jeho l.ameny mzbitó mItVó Lčlo
ihncd opusťi]a a vyšvihla se do nebe. aby s Kťist€nr
'rgŽíšeÍ! stá]a po plavÍci BoŽí' _ S]r' ap' 7:55.60'

23 v télo dobč spánliu a čeká]rí ina zříz€ní 1.rí1o1'
stl.í BoŽího jsorl tito 7nlnie]í lri.estan]é taki'lra .'nJzí...
to j€st taktka svlečen]i. neboť nežijí ani Ži\.o|eň v Lě],E
an]i v duchu. Po ony tř.i dny. oo K strr.s JcŽíš ]eŽ:l
úIteY v hrobč. byl i o]r] ta]iovýD způsobem ..11ahý.
a čekal, ahy b}4 .oŽi\.eÍ! z stlany duclla.' Ngbyl l)one.
chán] d]ouho nahým. neboť.jelro duše nebyla o]lrršlěul
v pek]e. ániŽ tó]o ieho vidělo ponršení.. (Sk ap' 2:31)
Tím má býLi Ěečeno' Ža Ježíš Dezůsta] bez ži\.ota Y ]rek-
le. v hadesu Ir]eboli v hiobě; jeho Ži.!.o| nea)stal oběií
hŤobu. NÍocí znltvých\.stán'í dal mu JehoYa Růlr. j €ho
otec. Život zpčt. avšak život v n.ebesích. kteří JežíŠ
oprrsti1. aby sc stal č]ověkem' |l.ělesné tělo. 1.e ktelénl
zemřel. nevidě]o loruše í Lak. žc by bylo Dťopndio Zc'
t]ení a hnílobč hr'obu. nýbý apoŠlo] Pavel pťa\'í. Ž€
J €Žíšilv .stánek pozcns](óho pňebývjíní. b-vl .ruzloŽgn
Písmo nám lrepraví. jakj,m způsobem by] Ioz]L]žen:
pravÍ jen. že se tak sťalo zázrakem l]oží!r. Itdyž Jcžíš
poté se vidite]Dě Zjevil svým učediíliům' tu pruŽil
moci. kt€ú uŽ pi.ed ím používa]i atrděIó. zlÚr,olňujíce
se v tě]cch z mnsa a kos!í. aby ]ids]ró oči mohll jr
viděti. co se tu{:tíž stalD s JoŽiŠem. děj€ sc i s jello
věrrÚmi nás]eÍloufky] \"e znltr.ýchYstíní budJtl ..d]'
lečcn.j,..

NETOUZI Po SIÍRTI

24 Pavet netoužil po smrti' aby lnol s]oŽiti o{]-
po.!'čdnosti a svízele svébo úřadu j']ro služebník nové
snlouvy BoŽí. \rčdč]' Že zenříti pmi1 zD]alrnená býti
.,íahý.. Ye smr|i. spáti v hmbč a čelraii rla Z-mIt!ýclr-
vstán,í. vzdychal sice v těle pro jeho n€.iolrcnalosti a
pm souže . ktcló ]lril Dři! €Ll]i nepi-|ítelé cvanl{e]ia.
tvšak nepřjál si opustiti poz€ms]'.ou sluŽlru BoŽí t^lr
rych]e jak jen lnožllo avzdáti se výsldy úLIáp k ospfa.
vedlněBí jména á univeŤsálního pans|ví JehJvoÍa'
Netoužil po smrtÍ s jejin stavcm nahoty v hÚbcť
spfurlru smÍi' .Ioužil po uávrAtu KňstoÝb v době zří
?ellÍ království BoŽilro, aby byt oblečen ý nebeský Ži,
.l'ol. To cbtěl vyjádřj]tj s]o\'lr: ''Proóež i v tornlo vzdy

clrjíme' ! pŤÍbyt,e]r svuj. ki]elýŽ jest s nebe. ob|ečeni
bý|i žádďíce. jestliŽe však oblcčelr.í. a ne 

'1ází 
naiezenr

budeme."

25 .fo 
ie ve sliodě š Pa.ýlovýn výmkeE v ža1ář.i,

jímž Y]'jádii]. óemu dává pŤednost| .,očekávám a dou-
fám. Že v nióem Iebudu zal}aůrben. nýbú Že i n}'ní jako
vŽdycky Klj.stus brr.ie v n]aprosLé olevřeno€ti zveleben
mou osobou. ať mí'm Ži\'otem. ať mou'srnrtí' vŽdyf
pro lnn]e žj\rct je Klistus a smrt zis]r' Když život těle-
si}ý. to znam€Irá pm mne p]odné díIo (].dyŽ však život
v tě],e nri. dá přÍležitost ]r p]odrl.é čilrnostii Schlachter)

a tu ŤrevÍln. co si mám [z obou lěchto] vyblati' JseJI
na řozpacíclr mezi o]rojím: mám toulrll |po něčem tŤ€.
iím, totiž] složiti stau (odejíti' schl,achteI; řec]rJ*: an,'
1úein) l bjt;. s K sl.em. to je luz€ daleko ]epšíi zůstati
v lěLe vša]r jc nuinější pm vás'.. tsi]ip' 7:20-24i Zilka'

26 Dmpkatic Dia,)IotI piekládí hoňejší sloYa PaY.
|ova z Fi]ipským 1|23.takto: ..Jse111 vskutku tuze tís
něn iěnrito d!ěml věcmi] .. (mítn váálou touhu po
nó,7'4Íu a spoleóenstÝí s KrisL,e|n' neboť tomu jest dáti
Dirc{J1ost)'.. Tento pře]rlad je v solL]adu s or1ím jediní'rn
Clalším te]isten Písnrá. ]ide sc toto řeclié slovo a/lalúcin
l'oťněž vyskytuje i lrí]e JeŽíš plaví svým uč€dníkům:
..IJuíIl€Ž ' ' podobni lidem očekávajícím Pána sÍébo.
až 

'Jr 
sc Urúlil |analúein] ze svai]by. ab)'hrcd. jákŽ by

přišel a po1loukl' ote\.ř.eli jemu'.. Čemu Pa\'eL dal ])ňed-
rrcsi pi.efl .lalším žiýoíem v tr€.trokonalém těle anclt
pied smltí a sLa1.cm naloťý a sYieč€Eí ve spánku snrti.
to byl n.á\Tat jeho Pána .r Mistla Krista Ježíše' Pavel
\'ěděl. že tehrl)' bude \.zkŤíšen k životlt v ..sta\€ní od
Bol!a,' ' |říbyteli ne ť[kou udělaný. \.ěóný v rlelx.
sích..] a Lak by todt byl '.s K stem..'

27 Pnvel dálc vl'jadřuje svou touhu. nebýti smÍtí
učínču nahýIrr aŽ do doby zm l"ýclrvsLánr. , ale býti
s Klistenr a býti ]ioruno!íln cenou nesmlfelrrosti. á
píše: ."Neboť tteŤíŽ jsme lkŤeslané] \' tomto stánku.
lkáme. jsouce obtíŽe . poDěvadŽ bychon echtěli sYl€.
čení býli. ale přjoděni. aby pohlcena byla smrtelnost
od Žn.o|a''. (2. (0r' 5:4) Neby]a to sllrŤt jalroŽto korr€c
pozemsirých sta].osLí. l'zdechů a souženú' čelro si P*ve]
r':í]. n.e]}ot sln nás oloupí ncje-n o tělo, nýbŤŽ j' o.DieÍl osli. že smíme Bobu a jcho lidir v těle slouŽiti'
I,ave] t.oltŽíl IJo 1lesmltelném ávotě v Debesíclt.. aby
tak mohl spo]u s KŤistenr JeŽíšem navždy slouáti Jeho'
\'ovi' To by]o oflo pol cení smteLnosti životem, jež se
stane skutečEostí Ye anŤi\'ýchvst]íní křesťar1ů. když
\TátiYší se I{ristus je vyvolá z bŤobů' Podi\'uhod[é
..prcmčn{:ní... jehož se pak dostane spícím či]i mrt-
!ýl'l1 údúm '.tčla KŤistoYa... popisuje Pavel v 1. KoI'
15:.12-'11.54 tak|o: ..Takť bu.de i vzkiíšení z mfivých.
nol. i\ i  se norUši le||| ':  \. l !|I" ||cporuš:telné' ryz\Ívi
. . .  ncs i ' :ui .  \\ larre s lavni.  roz.;\ ' , i  sc ncmocne sh'r i
vstanc mocnó; rozsÍvá se tělo tčles[é. vstane tělo du'
chol]lí' JesL tě]o tčlesné. iest i ducl1oYxí tě]o''. '{
]rdyŽ porušitelné toto ob]cče nreporušit€lnost. a smŤLel-
né loio ob]cóe nesmrle]nosl tehdy se nap]d Ťeě, ]rte-
r'áž napsána iest: PoltlceDa jes| smŤt vc víLězslví'..

2r co míniI tcd\ PJtF ' '  kd}2 m|||\ iI  o ÍUl|. 'JdU Dozem-
.] ' . Ih, st1ni lu '  a o sta\ťn: or l  BoIu. ieŽ jc p.o do|!tného

.22) 
Proč 's!ali,Š|ěpfu'a jiní YěmÍ křesťeDé? a dokud

nuinč tNál jejich .spáDcL.?
93) a) v jalrén ďavu nalózali se křestaué za tohoto

.spánku,? b) b]'l JeŽíš kdysi v tomto staYu? a pmč n€Yidě]

2t PrÓČ neLouzi| Pa\cL Do smd' '  n iP '  ť7dJ. ' l l ií i  !  lo!| l
l "  lél 'c? a rc b\ lo i .ho t i7D!. |t  p. i ' I iD|:

25.26) Touiit PaYel irodLc Filils]ďn 1:23 ihftd
odeií|i z lolroto Ži!.ota. ancbo čemu dal přo.lnost. a proč?

27) Proč c]rtěl Pa\"et raději býťi "piioděL.' neŽ ''svleče!.'r
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BUĎ..Do}IA" NDBo ..VEN Z DoI{ovA" 32 výraz (endeméi[). j€hoŽ užii Pavel \€ svóm
.  půtoddm l is 'u '  7ndmená: byd|i| i  ve s\é vlaslď z.mi.zÓ .raKolaÍo zazracna !fo|nen1 Z e:p\neho v 9' ' '  mezi srvnr; \Jas|nimi l idmi '  ]\r]ezlo drul lý výroz (ekd".

' chovD.í nebyla nikdy piedložena Adanovi v.Edenu. N€ rrr"inl' jerroz je pouzito v těchto velšícti'pló l,yjádřeníbyla 1éŽ slíben]a. jeho Do!oÚ].kům' ].dyž 
'btíchem 

\.eŠIa 
"p"ň. 

"i*i-ž."al' 
lvájiti v cízí zel11i. za hratricemi.na svěL smŤt' ApoŠtot Pa1.el olr:lea\ie traději na t (-ovou- d;l €ko or1 svého llastniho lidu' TJutovati' tr{yštrenka.to úŽasnorr zrnčnu rra ty. kťeří byli zplozeni' z ducha- citr1 * pilt-'l 
''.]ěi.. 

nu"i v slově tom obs5žeL1a.Božího. n$" se.-sťali jcho duchour.ími d:tmi. a ]rtejj 
"závi 

p.".iři. p.á'i. ..v torrrLo rzavcneme.. (veŤš 2)-jsou údy '.Lě]a l(ristova.,. Pavel plaví: ,.Ten pak, kdo, Po\1Šimn]éu'" 
"1i' 

i"t ti.nL" t"l."t Písna zní 1, rno.le''nímná5 ta]r k tomu způsobi]. Bůh jest. ktelÍŽ.laké 
-d3] 

piek]xdrl' 
"j""iJ 

p.;"."zav a"lŤé lnys]i, aěkoli víme.nám závdavek Gálnk,oi Žilků Duclra'.. (2' ltor 5.5] ie J;iň .iiil;''j;l;. ism€ dďeko od Pá a. KIáčíme'Ib atamená' že příplavou ]. télo přoměl1i:'utinil.Bůh z ;631.l virou. 'rr,e vidcnim. (neboť musím svuj živ;t véJt{'chio kňesfanských Yěřicích .'noYá ý\'oioní'. jJlroŽLo ic \iŤe. an]iŽ bych ho vidčI., xÍaÍíalt). Jslne Clobr.é u'sliúdy .'lě]a Klisiova.' .Pllolo se'tilo clo]Jajr jjnak' ntz a pieje-" si 
"*atji-"" "'er.o 

téla vyjíLi a býti .lomn[ue s.\.ela a rrrcJr J|n]y osud c|]l llnou Ducloucflost' u PáIr.a' Proto tóž k]ademe si za čcst ]íbiti se mu' aÍ2 KoI' 5:17. uŽ Y těle fulebo mimo tě,]o''. rs]á..I..p""|ó i"ďliň"
29 Nadto q']il Bůlr na ně svého s\'atého duclu .!.žd.vck} p1ni důvěry a víme. Že' doktd jsrne pi.ítomnj

čili svou účin[ou moc jako záruku nebo]i závdavelr v doulo\č svého tčla. jsme Í.epřítomni v doDo\.ě U
na duchoi.ní život. plo ktelj.je připřavil' KdyŽ rpoštoli Pállai YŽdyf Žijemc lifou. ne |ím. co vidíln,ei mállre
svého času vzk]ádali ruce lr]a pokřLěné \čiící. tu tito dúvČru a voljme Ťaději opustiti domov tělesn]ý a ode.
obdlže]i ducha od Bolra spolu s lozmánitl.nri dáJr |rrali \€ dÚ L]omoya Ll Irána, Prcío se také bollivě při
jako D]a pŤ' dat mluviti cizími jazyky, dal TJ|d;dlti .čUiujemc. ah-chom se jcÍnu ]íilili. Áf zůstá\.áne v do-
tylo jaz}.lry' dal'prÓrcctví, dar čr.n]iti zázr.Jkr atd' PJ Emovč. lť se z domo!! ubíl.,.Íme'.' Zilka'
vel m]uýí o 1ólo duchovn.í záruce v prvé.jstj dluhiho F 33 JelikuŽ maso Íl lrŤev nenlohou z.lě.liti kláloÝ'
]istu I{olin.ťslrým' lrteré Bůh pokŤti] sYým ducllem] ství Božího. ploto nepňebýv.r.jí lrřss.a[é' dokud Žijl
.,'IeI]] pak. l(terýž polvlzuje Dás s vámi v li stu. a lrne- Y tě]€ n& Zcmi' u Ilfista JeŽíše po plavici Boží. Jsou
ťýž pomazal nás' Bůh jcst. ]rteŤýŽ i znamenal nás. od nčbo odděl€ni a omezcnost j €jiclr organických Zra.
a dal závdavek |zár.ultu] Ducha v sldce naše'..(2' Kox ]ío\'ých schoplostí vyŽnduje. aby Daň paLři]i ok€m!fuy,
1:2|.22) Po.trze Lito ponazar , kťeřj n1ají takoxýto zá- Když přijdou ]r Pánu Ježiši clo nebe. tu nevezmou siá
vda\'ck či]i žíIut(u ducha BoŽího. mají důvod dou|ati li.lská těIa s scbou. nýbrz musi svá tétc z mlsa e krve
\.c zmr.tvj.chvstáIrí Y pmměuu z 1ě1e9l1ého stup[č ]r du. opustiti. aby byli vzkříšeni z mltvých jako duchovd
chovt].ímu' Bohem jijE Dr.ní daný duch je předem jiln t\'olové a piiodčni nesm e]ností a n€porušitetností.
poskyt[utý závd've]< Debeskélro zmr.tvÍ.clrvstání.

30 NáboŽcDšlí duchovní. jak kato]ičtÍ tak i prc.
t€stantští. posmíva]i se ..stťážné věži... protože ta ob.
.ací pozornost k tomuto nebeskému zmrtvých\'s|á[í'
jeŽ je pro lidské oko neviditelné' Ncuvědomují si. že
i zmltvýchvstání Klistn Ježíše bylo nevjdi|elné pro \.o-
jáky. kteŤí ŠtŤeži]i jeho hrob' TiLo vojáci vidčli pouzo
anděla, jellž ses|oupi] v slávě' aby odva]i] ká,men a od
kr-yl pr.ízdllou ltmbkui zmlLvýclrvstalého Itlista však
n€vidě}i' Toli]ro jeho učedníci viděli jej později. když
se zjevil zhmotněním \.těle' JelikoŽ však Boží psaní
S1o\"o budí nadéji v duc]rovÍÍ čili nebcs]ré zmltvých
vstáIr,í' ]rtelého č]ověk llemůže viděti. a je]i}rož Dr.iví
kŤestané tnají zá\.davek ducha Božího. pmto ](fáóejí
nadálc ve víŤe, že tolo zmrtvýchvslání s promótrou
bude konečnou j€jich odmóloú' zůstalou ]i věIlri jako
s]uŽebníci Boží a nás]cdovníci jeho syna' Tuto dů\.ěru
\'íIy a naděie vyzařuje al}ošLol' když Díše: ,,Proto tedy
Ýždy dů1ěi.uj€Ii1g B Yinl]e. že dokud jsÚe doma v Lě]c.
jsmc vel! z dornova a vzdá]enj od Pána, Neboť clrodíme
\'írorr a ne vidčním' '{1e Clůvěřujeme. ač bychom se
Iaději vystěhovali z tě1a a odešli dolnu lr Pánovi. (Jsmc
p]nÍ důvěIy a vo]íme býLi ladčji nepříiomnj i. těl € n
pŤítomIri u Pána; Kistenake A prEto se i vŠen1ožjrě
sn.ažÍme. abychom. ať uŽ jsme dolr1a v tě]e alebo \.en
z domoYa' jemu se ]íbi]i...- 2. Kor' 5|13.9; sl.)D'bíble

31 Po\,šimD]ěme si \.ýIazu býLi .'doma v těle..
V mjnu]osti v]ádla mylná domněIlra' že to znamená.
cítiLi s€ v lidském těle pi'ÍjemDrě. naploslo spokojenč
s nynější i poměIy a s sebou sámým i sc svým olrc-
lím. tak jako se b]aŽen]ě a lledbalo proťahujeme ve
svém v]ast[.ím pohodlném domo1.ď .ťollo vŠak apoŠLol
Ilcmoh] míti Ea lrlysli. Pavel ře1rl. že on sáln j(] ..doma
Ý těle..a tudÍž 

',ven] 
z domova.. či]i '.vzdálen.. od Pána"

což [apŤosto neznameÍá' Že byl v bezstaroštnén\ .lho'
' stejnám sta.!'rr nrysli. oblaceje své sk]ol)y k včco''n zdc
do]e a hledě k pomíjejícímu'

KIistUs Ježíš D]ení více Y těte. To [ám plavi apoštol Pa-
vel ve velších] 15 a 16: ..Za všecky umře]' aby ti' kle.
řÍž živi jsou' jiŽ né sámi sobě ŽiYi byli, ale tomu. kte'
IýŽ za ně umŤel i z m.Lvých vstal' Á tak my od 1oho
času nikolto [€anáme pod]e tě]a. A ačťoli jsnr.e znaI
Krista podle tě]a. však nyní více neznáme'.. P.oťo r usí
jcio nás],edomíci kláč€ti vírou.

3:1 Nevidile]nost věcí není ještě dů]Íazem. že tyto
l l ' . \ísIui i  J .5.] ize Icdy vér lÝ k ie\ťan má in. l ' i ro\aUé
slovo a ducha Božího jako zál'ulru' pa]r můžo s důltfou
a v nadčji Ira zas]íbené patřiLi Ypied. i kdyŽ toto ještě
netrí l.iděti' .'Neboť cÓŽ kdo \.idí' proč by se toho na.
dái? Pak]i čehoŽ Í.evidíme' toho se nadčjeme. ted]'
toho skŤze lryě]i.i-ost očeká\'áme''. Řím' 8:24' 25.

35 ApošLol a jťho slolukřesÍat!é nl.\ií dů\.čn. \'
osud' klelý Bůh jim zaslíbil ve svém slovč' Přolo jsorl
plní ochoty a laťlostí. aby se vůle BoŽí na nich splni]a'
to jest a}y byli navŽdy oddáled od lidského Života v
tčle, '.n.epŤítomlxj] v ťěle... a aby pŤebývďi a by}i pří-
tomni s K s|em JežíŠem Y Božím nebeském kŤá]ov.
si\.í. abJI s rr.ím byli .'doma..' Tak ukazují. že lletouŽJ

28) Komu DŤ€dložil Bů1r tuto naději na ..pl.oměnu..? e
jak íe k tomu .u púsobil'.?

29) JaL dal Bůh 1akoYýn ..zá\davek dueha..?
30) Z leb€skóho znťltí'chYslání není nic Yiděl. ja}

uliazuje DřIDad JeŽiše samotného] je pŤoio kdokoli oDrái'něn
posmiÝati se lomu? a DIoč směií lrřesťané v tolo nevidi.
ltlné zn \ÚchYslánÍ yěřiLi?

31) co se Ťozuměto Ýýrazen .'donla ý iěle.'? e Droč
neLnohl apoštot míli tolo na mysti?

32) Jal.ý Úznan Dá PaYlem použiié DůÍodnI slovo.
a jr}ý sloi'o oDačné? Je v [čD obsážiŤa myšIenka těl€s-

33) a) Nalro]ik js.u k]€sťa[é .'! €n z donova.. ánebo '.EB.přítomni'. u Pá!a? ! ja]r nusí pŤolo kráčeti? b) Jď( 
'L 

i]roč
musl býti '.neDřjtonni ý těle.1 aby byli il Pána?

3.1'35) a) Proč n1ůže }iesfa Datřiti vpřed Y naději na
týo neviditelné věci? b) Proč jsou křest4né Iádi. Že se na
nich děje \{l € Boží Dokud ide o !o býli "Ýeq z dono!3,.
Dcbo,.dnrna"?
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po smlti s jejím staveÍn n.ahoty' po sl-l €čení předfioslÍ
směti slouŽÍtí Jeho\'o.t'i BoL1rr. ADobrž touŽí po tom.
aby vzkiíšeEím z mlt\iých byli v příLomnosli Boží spo-
jerli s Ifuis|em. A ploč? Plo|oŽe pak vcjdou do oné.,xad
kaŽdou míru závaž!é tíhy slávy pm věky... ]iteÉ se
proliázali hodnými uplostřed nylč.išího přechodnóh.)
SouŽení, jež ve sro\nání s lÍn je ]clrlró' (2. Kor. 4:17:
Žilkd PrcÍo prav! apoštol s důvěrou: ,.Pamatuj, žc
Ježíš Kristus vs!a] z mrtvých' ze semeÍ]c Davidola.
pod'c evxDgeIjum mó|lo ' ' '  Proloz \(c.Io soáiÍm ur '
\y\ 'o lPné' aby: oni s|rásení dn' l : '  | i . | 'éŽ jPsL v Kr ' ' t ' '
JeŽíši. se s]áýou věčnou. věIllá jest tlto Ťď' Nc}}oi
jest]iže jsme s n.ím zemfuli' ta1.é s ním živi budene
A ťryímeJi. budem€ ta]ié s ním k|alovaLi'.. - 2' 1.;m
2 r8-12.

36 oo tcdy mělo by bÍ'ti účeleDr Života kř€stanú'
kteří věi.í v tyto nevidilelné věcii '\l)oštol vádí teDt,o .
cíl i dů\'od pmi\ itá: .'& ploio sc i ršemožnč snaŽínle'
a}ychom' at už d]íme doma Y tě]e ncbo jsme vctl z do'
mo!a. jemu se ]íbili' Neboť lnJ'.l.šickni se mlsír'e
ukázali před soudní sL'o]icí KŤiÁťo\oLl. aby si jeí'len kD
dý odnesl to. co nač v tč]e vykona]. ať už to bylo.lobré
či zlé... (2' I(or. 5,9.10; S/ou' Ď') zmlt\Ťch\'statí ](Ťcj
ťsné budou se přírcze[ě moci PáBu dokona'le líbiLi.
jakmile budou ob]cčeůi Ye ,stavení od Boha. příbltc](
ne rukou udělatrý. vččný v ncbcsích.' Jc vš.r]( zajist.
útěcha v pomyšiení. Žc trřesťaBé mohou sc mLL ]íbiti
jr.ž' nJ-Dí rra zcmi. zatím co jsou doma Y lčle a vzd.ileni
od své],to Pálr.]1 a ]r]avy, pakliŽe si |,o totiŽ ýytknolr z9
cít Při tom lelodlehnorr slabosti. aby se chtčli lÍbi.t
lidem toholo sv(\La ar,ebo aby se plizpllsobili torlruto
sobeckénu. zálrubč Zasvěcenénu svěLu. jrjŽ Pá zalrfát.
ko rozbije \. b]íŽící se bitvě áxfuaged.lonslié' Pevnýnr
jcjich cí]en je uapodo]riti př.í]rlad poštolů. ktetÍ ře]r
li: ..vícc s]uší Doslouchati Bohn' )Ž tidÍ'.. (Slr' 'lp' 5:
29) '.což hlcrlám nyní přízeir liÍlí. arrcbo BoŽí? anebo
snaŽím se 1Íbitj lidenl? Kdyb}'cb se jfš|č líbi] lidenl'
nebyt bych Kdslovým s]úŽebEí]rom'.. (Gal' 1:L0: aner'
sÍ' ''l'] T']. kdož jsou otu1odláli l edati přízeň BoŽí a
za]íbení svého Pána KŤjsta Ježíše. půjdou tu(líŽ snlěl.
a lrcochlt:jně vpřcd l.e službě. ]re ]rteló je po\.olal Bůh
.iako sÍó sYčd](y a 1.-Ýs] Lrc€ sié]ro klílovstvÍ pod KrjE
íem JeŽíŠem'

37 Na z€n Žije už jen oslatcii |.rcllto pl{\jicll
lrř €staDů' ]{|eií jsou ponazíni duchen BoŽÍm a plolo
l,l1qjí zántku na zmltvýchvstátlí l( životu v ncbesích
dolnir u oslavcllélÚ Pána' JeŽíŠ Iiljstus Lastoupi] kŤá
l.o\Áké paIrstl'í. jakmite Bůh v 

'oce 
191l j € b'v] zřídi]:

a Dřocc neLze KIisLa Ježíš€ vidčLi' pŤotože je 1. duchu
kd;žto údó\.ó ostatku isott jěště v-těle a t díž v lonllo
ohle.lu ,.Ir.epřítomní'. ěili ..verr z donova." o.l llěho
Při si11lti l'šai( [eočelrávají. Že upadnotl .t' d]ouhý sllá
i!.elr .nahoty.jako ti. k|eří zcmřeli picd zříze]úm k|á.
lovslví a pi.e.l rckcm 11]18 po Nf'' picd pŤíclrodenr
s\.ého Pán:l ]i clrrímu' Podle Slova BoŽího nebudou
ÍldoYé ostatk[ spáti. jest]iŽe zerllŤou .jáko Y.]ťní. nýbrŽ
budou ihned vzkříšeli k živo|u v ducht]. '.pŤomťlněni '
poje.I[ou. Y okalnžení... a tak Irudou ůra,]iíJnec piebýí!|i
u sl €ho PáI1a ..do]na... (1' KoI' 15:J]''52) Tito jsou onj
..b]ahosla!'en,í... o nichŽ píše ZjeY!:ní 1{:13: ..l slyšel
jscm hlas s n€bť. ilrot]cí kc mlLÁ: P;š: Blahosl a\ení j ".ou
od téťo chvíle lll ví. ]itetÍž v Pá}r.u nlllíI í' Ducb zá.
jisté dí. abJ* odpočinu]i od plací svýclr. s,kllt]rovó pn]r
iě]:ch id '  J 7] , ' inr i ' ' '  oJIo. jqqu I l| .  .d s\ l . ' l  ||rdci
kLcf i  kot l l l :  v Í. |c ' l|éru l l l . ' .  dÓkuJ l ,}|; o l  s!ébo Pal lJ

ť"iiiiqůlÉffé;li1["'ÉT.:i.:!tlŤ*:-:it"-="ťti'a;iiél':*-É11*"1ď1qffit1$*ffi$Ts!ši.i'T'á;ř'ř .t.i"ňii 
;*lg ll{.*-""l"l'":a:"á.J:'1]iijó#'Hn'*_".i";-":'fu*ť1o,in&& " "*o"'

vzdáIelli' AYšak sYědectví j€jiclr skufl(u na zemi nebude
smgzáno pŤi okanŽité jejicll pnoměně ve allŤtvých'
\6táD]í Ze stavrr pozemského v [ebeský. nýblž jde za i
nimi a lná za]íbení JehoÝo\'a soudce. I(rista Ježíše. r

38 zatím co údové ostat]ru podle llilc Píně a po .
d]e jím stanoýeného času dlejí ještě nra zemi, budou.
usilo\Tr.ě dbáti' aby slŤm spolublatřím pomáhali a j €
utčšo\'ali. Podávají též BoŽí dttch{h.n.í po]ťm .jiným
ovcím.. Pán]č' tidem dobÍó Yůle, ]rteré tetrťo ÍIyltí shro-
naždujc jako druIly ostatku do ovčijr.ce pod mrím

'.jec]ním pastýřeů'.' dobrým paslýfuirl KŤistem JeŽí.
šcm' Jak pral'í'apďt]ol Pefu: .'PIoťoŽ nezanedbám
vŽdlc]ry vím pi.iponln í těch věcí. ač]io]i umčlí j

u|vrzeni jsťc v piílom]lé pla}dě' Ncboť to mám zaspŤa
\.ťd,]iŤé. dol.ud jsem v tomto stán.l , abych vás pŤobu
zoval llapomínáxím. l'čda. že bŮké jest sloŽelí s|áIl]ru
méIro. iakož mi i PáD náš Ježíš K strrs oznán1il...
(2' Petll 1:12-14) osťateL ví. Ž€ ie neŽbytné Iíbiti 6e
lltu. a to zejména nyDí' pml.oŽe teď je plÍtom€tr v cnú-
mě BoŽím. aby soultil všeclrE- Íldy Clo''nu BoŽího. (1
Pelra 4:17) od jebo piíchodu li chrámu v loce 1918
po KI. objevÚí se všich i ..pled soudÁí sto]icí (risto
!ou..' Je (]Íúezité. iak uŽívajÍ svých Lčt a jejich údů'
I!.]}oť od toho zá\.irsí jejiclr ]io[ečný soud u Pána jaliož.
|o soudcc. Pouze tehdy. lto}lďí-]i doblé podtre J€hovo.
vých při]rázáIlí, bu.iorr pii smrti shledáni os\'ědčenými
a budou odměněni s]ral.llou proměnou zmŤtlj'cňvstáIÍ'
Pro ty. k.Iož nylrí činí .,zté.... oÉoníi€jíce nyní vydí-
vat,i věIně svědectví plo Jehovovo jméno a jebn krá'
]oÍství' zD.amcná !o věčnó zničení Ťukou jcho soudce
a vylronaváte]e. Nikdo z těch' kdoŽ činili z]é. neujde
záhubě \''\Imagerldo r a rl €]nalezne ál'ot v novém světě'

OSVOBOZDNi OD .ROZKLADU' MOZNE

39 Jehovův soudce j. od roku 1918 přítomen] v
clllámě' To znalnená. že \'šic]rni nárcdoYé se E}'trí ob.
je1-uji '.pied soudní s|olicí Kr.istoYou.. a že soud n.irodů

'ie v pmudu' oddě.lol.ání třídy ..ovcí.. z těchto náIodů se
nyní odehŤává- Tylo ..ovce.. ze všech nál.odů plesají g
ves€lí se s Iiaem Je]ro\'oÝým. plo|ože kŤáloÝství bylo
ziízeno. Čiůí dobIo osLatl(u blaťií l(ristových. kt€Ťi
jsou nyní rlezi rrimi' 'l.yto ..oýce.. opouštějí tento svět

zrujímďí pos|aven]í pl]o zaslibený lrový svět $pŤave-
d]nos|i. a i óny snaží se zalíbiťi svému pánu a ]rráIi
To činí. ačko]i ho nemohou tělesným okem v chrímě
viděti. nebot kráčejí víIou a ne viděním. Mají vroucí
t,ouhu líbiti se lnu a vyhlížěií vstříc v€likolepé době.
lrdy jej r6lyší říci: ..pojďte w, jimž otec mt\i požehúal.
\"ejclěte do svého dědictví v kŤálovství' jeŽ je pro vás
|)řipŤavc[o o.t za]ožení s\.ěta-.. -' MaL 2534: Mallatt'

'l0 Nomaií lutéž nadčjji ja.ko ostatek' toLiž odložiti
své těto a obdúeLi ..stalenrí od Boha'', lii}ytpk ňe

(Po|ďaěov.fuí ia st!. 2.)

30) co tedJ měto by býti účelem ži\'otá křesfana?ajat
bude dlé toho jeŮrati?

J '  Y i lLéň ohledu rt  o\|áLPL sPpr i lome1' áDP] '
len z domova od Pma" b, \JLo| ik jsou |tdoťé o' la l l .U

oni ..blaLoslai €nÍ.. předpovědění ve ZjeÝeÍí 14113?
Js ar ao i i r i  o\ la iP '(  dokud dLr \ ' 'ornlo ' l in ' tu '"

b ||Ui údové os aI iU 7ejmélla tPd )náZí s.  l iDiI i  Pánu?
Jg Kdo L|Ume o' 'a l| iU UsiIuť nyru Ua Z'mi z.] b i| i

ý Pánu? a ja l(r  a pLoč9
l0 Ja ' .  ódI i i || ie 5P nadelP |é.hio ' ' j :Di .h oÝ.. .o i l  Do'

dčje os|a!l.u? a co s€ stanre. jcstliŽe něl.do z trich z€nŤa
Dřed .\nnapeddonelŤl?


