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Jazyk správně a nesprávně pouŽítý

.Jazy.k Eoudrých je z.|raví..Rty' jež plav.lu mt(rví. trydí věčně' ale chvilku Loliko ia'yk lživý' ohar.noÁtí
']r Pálu jsou rty lživó''. _ Přísloví 12:18,19,22: Eeičl' 

,

.' EHovA Bůh opaťřil čloI'čka podiYuhodn]ím ústm- (ŘÍm. 3:9.19l Žalm 5:101 10:7) Nemohou se trrrtíŽ Ličí
Jjm] kdy-ž m'r'r stvořit jazyk jako jedno z mluvi.lel' lista žádE]ó 

"u.y 
*"l rit*ór'ár."ii' 

.lia"- 

"i""riri- "Ten.to ma]ý úd hraje důležítou titobu Léměř ]]ři kď.lé' samosplal.eťllilč tYIditi. že užívaií jaiyka bez hříchu.
čin.nosti úFt' ja}o j9 žvýkání, polykáni atd.. je 1šak I 

"e- 
ntoi;il' 

"r.""" 'ir."z 
anr ri.iri rí."riit. 

"ďou.též ! odstatD.ou, součástí ]idských mluvidel. ČetEí l1iŽší dal svou ieči kdysi pohoIšenj' jak plavi zpláva| ..,\živočichové,. kteřÍ byli stvoieDi pňed člově]iem. mají zase i"' lrneu"ri pli'ooae"[ li.i'il",.i"l..z""iJ ilri;jazyk a-mohou hubou tvořiti z\4rkyi jazyk ]idský je ziŠo\'i zle stalo pio nŮ' Neboť IozLrpčili jeho cluchá"
všal i '  natol ik znameoi|ějši Že čIovck j im může nrl l lv iÚ .  mIuv-l  DeloááŽ!. r ly s\Ťmi' .  Zátm l(|6'J2.33'
craJ}kovane' t0 jest C|ovecle zvuk svého hlasu lozděljti s.o'' Ď') Proto pozbyl lÝsa.ly' \"e.jíťi do zasiíbe}I]é země'
rlá slova a slábi]ry a tak může zřetelDě a so1.visle hovG 1 Ať uŽ kdďje wm"t lór'ovív an]ebo lle. ať je z1-
řili clovÉku je tedy možIlo tr udti tisíci jazyky. a sYěceD.j.m ki'estňm antto De. kazdý můŽe se .loDus.
úřed!,íci Flancouzské akademie odhadu.jÍ ločet Iůz- titi chyb \'používáú jazyka' Ani od'shromáŽllť ;Ú;-
ných řečJ tra 27sl:. L iiž jeďrrý takový jazyl! jď(o je rr.ých křestánů ue]ze oče]rávati dokonalosti v ieči'
tňeba dobře pŤoplaco\.aBý jazyk anglický. má na 7oo HlalŤ,í piičinou toho je, Že jeho čtenové jsorÍ stále
tisíc slov' v. čemž jsou zahrn]uty výŤazy včdecké i ještě v nedokona]ém ttite, jezle nakloněno i lrlíchui
ďova' "'gs!alďá, D,ikoli Yšak \,ýIazy pouze lidové a \.ul- proto [€lzc od nich očekávat dokonalosti ani v slov.chgáŤrf' Při tak olrŤomEé zásobě slov v mllbha tisicích aŤli Ýe sLutcÍch' Ploto zaujímajÍ kŤesťané jakožto učijazJcícb-je jazyk mocn.ým nfutrolem. jinť lze př,ená' telé svých bližních .l(Iajně ;dpol'ěÍlné postaýed a musí
Šeli myŠlenky a jEformace Ťra jiné lidi' lobízeti je býti vclmi Tla sLIáŽi. aby dar' mluverrí rreuŽívati k úče.
k myšlelú á lovzbuzoÝati k činům' Jehova Bůh. stvo- lům nesprávDýn a ]r Šliení falešných trau]r. Již v clo.
Ťítel, rllčil jazyk pouze k dob.ómu' ale v ústech sobec- bě apošň]ů X;islových ási třicct iet po založelr]í kŤes.
kých hříšníků a pod vliven zlomyslných nevÍdilelných ťan61ié církve, pocitóval edrlík Jakub nutnosL napsati
démodůl stane se moc jazyka velikým [€bezp€čím. sť'ln křesťan6liíT bratřlm:
mocným násLIojem k provádůď bezl,oŽnojtj  a bezl l rí\ i '  5 . .NFcl l lěj le se'  mUji brJ l ří. v tak tel ikenr r 'ocIU

2 .Pro. zn?uŽi| i  jáz}ká lF odsouzeo celý s\é|' ), ,Jcj .  1Lá|i  u ' . i|" l i I  vŽdyt my učilelé jJudeme soulc! i  ;]od|e
wšší zákonodírce pojal do Desaíe.a přjkázání tsto přísnějšího mě}ít]Q. Vších zajistó clu blrie'.e iasto'
C|vě: ,.Nevezmeš jména Jehovy Boha svého Eadarolo.. Kdo ncchybuje s]o\,iem. teE je dojionalý muž; doYede '
1 .:N-elr,Ťlu]'l'Š p.T!] lljžďmu svéÍiu křivého 6vě. ,míti Yla uzdč i celé tělo'.. Jazyk je Dralý úd. je Ýšák
d€ctví'..(2' MojŽ' 20:7' 16) Tčmito zákazy n€vho.lní.ch 4ocný a působí na ce]ó tčlo; podobně i uzda koně
řečí poukázal Pán] Bůh 

''a 
stav Israelitů, s nimiž uza- an]ebo lrormi.llo loď jscu poinerni malé' ..Hle. koňům

vřel smlou.!'u zákona. Naznačil nutuost ovládání a úpla. .dlácláme .lo úst uzdu. abtchorn je p''ilnéli k poslus.
w řeči. 

''Toto 
znáje' že spravedlivánrr neni uložen z{. nostj, a Lalr řídírne i ceié lejich tci-'.Hteate ta.é na

korr ale lt€pra.ýÍ'm a irepoddallj'm, bczbož[ýln a hřišni- fr[.lo.li j jsou tak veliké a bývají hrrráni d$nfini \'ětŤy.
]rúm, n€šlechet'ým a n€čistým, moŤdéiům otců s\,Ťch a 'Í i ]ri €ce mohou býti ií,,eny zcela malým' koImi.llern
matek' Ýražedlúkům, smrlnfuům, sajnco]oŽnikům. Lén1 

,j'tam, 
karn chce pi.án]í t.]hq kdo jim uÉuje směI' Ta}

kleř i '  l ' id i  l fadou. lháIům. ki id01 pibPzuikům a : jazyki je lU maIý úd' ,|e můŽ € . .  hon;siI i  \cUtj| l l j
jeslli co jiného, jeŽto by by]o [a odpo} zdŤavómu úspěchy' . Hl€' jak ma]ý oheň a jak \'eliký les zapa'
učen.í..._ 1' Tim' 1:9.10. lrrie ! I jazyk je oh€ňi jako celý svět D.epravo.sti stojí

a Nečislýnr '  lhářům.a tř ivopřísež'n'í ' .  jazyk mezi nďimi údyl pos}.\Tňuje oelé tálo. zapďuje
]túm I Talo sloYa ukazqií jazyk jako prastŤede]r. jímŽ bě1r života' poně\.adž sám je zapalován pe]r€lným pla.
si Zidé vzájemně ubližovali. Nebyli v tom ohledu m€n' menem (gehannoui angl bibld.',
šÍmi hřÍšníky než lohané. Hebrejská Písma svčdčí. ž,€ 6 Dokud jsou ]rřesťané Ý 

'edokonalém 
ťě]e' nebu

opomeD.uli užíl'ati srŤch rllluvidet splávÍě. pročeŽ Ži- dou moci jazyk dolro[ale Žkrotiti' ím nemá býti Ťeče.
dovskoikřesÍanský pisatel uvádí teksty z jejich zákoda Do' že lievráoené a nevázaBé Ťeči mďy by se ol.nlouva.
ď]i svatých písem' řka: .'Neboť jsme pIÝó dokázáli ti. je to však skutečnost, kterou bJchom nemtli ne'
Iolro. že jsou. i  Židé i Í{ekové |pohané]. všichDi pod
bříchem' lakož psáno jest: Že 

"!]'i 
sp"i""ari"et'q 

.""i 

' 
J:''ii"J l"";i:;:Í';lí,lr 

Dodivuhod!ýu nástrojein' a prcč
jednoho. NcBj rozumEého, neni. kdo by hled,] Boha' z l] ' i  

"-úizď]cai]" ir  
v Dp{s|Pru' Žc ls.aeLj|é Do|rbovJl i

všichni se uchý]ilj, spolu ne žitečni učitrěEi jsorri neJ , v louŽívání jazyLa ovlídlni a úDra\Ť?
kdo by čjÍ]il ttobré, není ar]l jednoho. HIob ot€vienÝ ,3) Ja} n]Qzl]'li h€ brcjs ká. Písma' ž€ Israelité s\Ýdi Ťeťlni
jest brdlo jejich. jaiyky svými lstivě .t"'lri. i"Jrii"r. ..fi 

|..t :3'1i'}li."l:1jiu1"l'.i"jÍuili"\uji'iiŤiil. " "*''ubadti jest 'pod Ťty jejiclr. ]rterýchž ústa pln]á jsou zlo- zauiima'ii Íiiii"Ňii .itit"ie 
"dú'éd;é 

pósrave-ii
řečení a hol.kosti' '.'NenÍ bázně Boží !ňed očima 5) co by znamenalá dokonďost v nxluÝení? a jak zuá-
j€jiclr. víme pak' že cožko[ zií]roÚ] mluvi' těm, ]rleliz zoil'li1 .l1]:+! 

-9" !qí.'kc !řes j9ho. Ínďost? .j.ó" poa "ati''óítáa.l"']' ''l"ul -lv "j"l.lill 
*i" 

""%iii"'ji"l".]:'];Té]'."'f;'Íť"l"Ti*"ii'.T'J"B:}?i""";";zacpána byla' a d)y Ýinpn byl všeckeÍ svét Bohu'' hotli. aby uŽlval :lriýlr.r :eairóu ta'l. á poaiutlg ópáaet
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chati bez povšir 1utí a jeŽ nás napomíná k opatŤnosti a
zavazuje k mi]ogldeD.ství vůči přestupníkům, pol d'
' :In Čin; 

' ,otÍní' . 'VŠccIlen rod zýíÍ. l l '  p|á| iů. pIdzů a
IIUřJ.ých l\orů muZe býlj  á. je zkrocen todPm Iids| i jT.
alc jazyk ncdoYede nilrdo i lidí zkro|iti; je to neovladn'
lelné zlo' je ph smrtonosného jedu' Jím blahoslavfurle
Pálr.a a o|cc. jím plo]r]ítráme lidi stvořenó lr podob-
nosti BoŽí' Z Íýchž úsť vychází žehnílrí-i kletba'..To
je ovŠem ucdůsledné' obzvláštó tnezi těmi. kdo tctfi.qji
Jclrovu Boha: a plolo Jakub pla\.í dále: ..tr{oji blaťří.
tak nemá hýLi' což clrIlí pr.alrlen Z LéhoŽ zřídla sladkou
j bořkou vodu9 lltiže, mqii blatří, fíkovr k dávali o]i.
v} nPb. rd\ l!  | ' i ' iy? Ani s l  é zl id|o ÚemůŽ' á. iYa i
s]a.lkou \.odu. I(do nczi i,á]ni .ie moudlý a řczul,Dný? -
A1 ukáže svj.n l(Iásným chováníDr své s]ruík' Ye
skŤonnó moudrcsLi. Ále máte.ti v sván sldci hořkou
závist a zaujaLost, nca] ubte se a trelŽete pŤoti pravdč.
To trení 'noudŤost., 

jež sestupuje shora. a]e pozcnrsiiá,
Živoči.št].á. dá]re]ská' Neboť kde je závist a zaujatost.
taŤn jť znalek A Yš€litó zlo'.. - lak[b 3:1-76i Ž'itla

Í{.{ZÍ ČIsTÉ UCTlv'{.NÍ
7 Poc|iYý óloYěk uclÍvá Boha v ]]!vé řadč proto. Že

je to splávné llcLívati mi]ujícího stvořitele. a též proto.
žc je to cesLa k Životu ý novóm svěťě 

'pravedlncrsti.Poklytcc přibližqie se k Bohu zel.lrím, obřadným způ
sobem, se zboŽnými slovy na llech, ávša]r sk]ony j€ho
sldcc jsou dalcko od Bohnaod''cho vů]e a pi.ikízá]rli'
I,octilý č]o\.čk uclí!'á Bohl Z c.lého srdce a Íekl'j]re
síim scbc' Njcnénč nrusí dbáLi' aby účinek a př.ija|€l-
nosf talrového ctívání l1ezkllzi] nevhodnými řečmi v
jiných zá]cŽitoslech ŽiÝota' I{do blahoslavÍ Boha, odf]á.
!4je se u|čitýl11 folmán uctí.ání. a pak zlolečÍ anebo
S1.ýnri řečmi škodí lidem. ktci.í zastuptÚí Boha. sla\.šc
se jel}o lodobrr]ostíi není v souladu s čistým uctí\.áním
Boha' Jc]st]jže domně]ý ctitel Boha iedná jedlou tali
a podruhé z:rse plávě naopak' tu k]ame sám sebe'
dr i]r; |: '  z ' '  růlUÁ z1|lsohf l 'o ' 'o '|| l/Ly rnu l l ' . j]k pco
spčií' Jaku]r dívá n]áslcdující zlamenjtó plohlášení o
zlecL neor]ád lóho jazykaj 

'.Dom vá-li se }do. Žo
slouŽí Bohu. a n€má na uzdě svélro jazyka. ale kiame
své srdce. toho bohosluŽbB je lnafná' Čistá a neposLrýI'
lrěná bllhos]užba před Bohcm ' ' ' oLcem je tato: Na.
Ťštěvovati vdoYy a silotky v jcjiclr soužen]Í a zaclrovaťi
sebe neposk\.rnčným od světa.'. PIo čistou a noposkYl
D.ěuou bohos]uŽbu musí tedy s]uŽcbnílr Boží nejen bla.
hoslaviti Boha, a]e musí sYr\i jazyk přimčLi' abý se
stal poŽehníním i pt'o ]idstl.o' - Jakub1:28'27: Elbert'

8 sYčt. přcd ].terý! pod]e \.J'!tlahy majÍ se ctjtelé
Boží zachoYati Ee|oslrvlnění. je llný Pomluvačů' ihá'
řů. našeplaÍačů. poclrlebníků. z]-í.ch spjkle[ců a falcš-
ilých svčdků' Satan ďábe]. .,lrůh tolroto svčta... rá.l by
talioYó zlé jazyky llasadil do Ťad zasvčocnétro lidu
BoŽílro. aby jeho ol€an.rsaci naÍušil a zlrazil. Pokouší
se nxlinzjti r.ůzné údy téLo olganisace duchcm svěltr.
jen]ž Žcne člově]il lr tomu' aby Ťozmanilým bczl]ožDým
způsobeo použjl moci řeči. Polevi-li služebdk Boží
fe vylionávání dob.ých skutld Páně a oddá se neči}l
nostil opati'í tím jazyku přÍleŽitost' aby se up]atnii
zprlsobem llcuŽitečnýlrr' Apoštol uzna] za vhodné. cíLi
\'ýstlalru v Lolnlo smčru; plavil o nladých, sobeckých
l'dovách: 

''Pii 
tom bývají lirr.é a zv}.kají si obcháZc{j

po domcclr. a nejen liDé, ale i klepavé a všetečné. a
ln]uví nenáleŽité řeči'..(1' Tim. 5:13; zil1.a) bÍísto aby
n.apodobi]y apoštoln. jel]ž učil ,'po domech.. aneb '.důl11od domu.. i veiLj'.ě, chodi]y tyto mladé vdovy' jež
zača]y zarcdbávati svou odpovčdnost vůči Pánrr BĎhu'
z je.lnoho donu svýclr lri.esťanskýclr blatří do dlubé]r.)
a Žvan]j]y o souklomých záleŽit$tcch jiných lidi. To
]r.eposloužilo ke vzdě]ání a povznesení posluclráčů. ják

tomt je a má být pí.i rczm]twách o piavdách a o služ.
bě líIálols|ví; piispělo io jelr, k to.11u. Že i jazyk po-
s]ucllačůÝ jnl sc žvan.jti-

9 Našcpiavač neni YěIný člověk. pmtožo je traldo.
n]čn prozraditi soul{romé záleŽilosti svých b]iŽniclr.
což zpraYjdla je na úimu jcjich dobIé pověsli. Přísloví
nám ukazrÚc ostrý prcLjklacl mezj moudrým č]oýč]r:m
a mezi bezmyš]elkoýití\ bn člsto i z]omyslným Žva.
nj letn'  kdyŽ plaví:, 'Pohldá b]ižním švýtn blázen' ale
muŽ lozum ý lr tomu mlčí' ULIhlč |oulde sc. IIonáší
t4ilrosL. č]ovčk pak ducha včInóho tají s]ova'.. (Pí'isl.
11|12.13) IiÍlo .!'č|11ě d]rá zájmů svých bra|ři zacbová
mlčcní o jejich sou]rromýclr záleŽiLosťech' aby je ne.
tvedl r neváŽnost. jsa si včdoúr. jalr sladno lze a)ů-
sobiLi škodu n Žc Pánu se to lrelibí. Budc téŽ lečovati
o to. aby neYyžv&niL ]r'ěci. k|clé se tý]rdí záleŽiLosti
organisice Pánó n jsou plo r1ěho a jeho spolnpracovní-
l(y Ýčcí dů\.ěIy. N€bude to jiným.:vy|rÍvěLi ja]io noYin-
l(u učenou Dl.o \.cie.jnost' PodIží tako1.pu 1.ědomost
lt selre jako včc jemu sÍěřonou. o kt€Ié třeba mlčeíi do
chÝí]e. kdv olganisace uzlrá sama za Yhodné oznámiti
ji 1.]'stnín sYýn! z.Jůsobem. ČasLo se Žvaní jell bez.
myšlenliovjtč a Z h]oulosti, a]c to nija]. nezmcnší způ.
sobcnou škodu. Doyí'Li se pomlouvallý. že LakoYý žva'
llil lr jj]1ýln nepčknč o nčlll lniuvil' můŽc jej to tlili
h]rlhocc latrjti. že se s našcpt:l\.ačem Dikdy více nedo'
vcdo smíř.iti. 1]a]lo1.:Í rána sedí h]uboko a lze ji nesnxd-
n]o odsl|anj!i. '.slova [aše'plavače jsou jalro lány. a
t.rrikaji do ncj\.nitqlDějších částí těla'.. - I)i.ísloví
18:8' Alltli|^á biblc.

10 tr{irll]lo Že našeplllTač plai'clěpodoĎtró způsobí
innollo š]iodý: ]1r.há téŽ časem. Kdy]ry 5e chopjl ně-
j té žjLeč é ])ráce' lníslo aby mluvil o včccclr. kLeré
arr'i ne]roYzbudí posluchače fuli ncposlouŽí tomu, oněmž
se mluví, mohl by :t.r']ro]1a!i hodnotnou pÍáci a sátn
L' '  L luc i|  ' t ."  ř '  7.||||d ' '  '  \(e:| 'ó  I l rá. .  bJv: l  z:sk n::J
ký' a]e slo\'o Ilů toliko k nouzi přivodí...(Přísl. 14|2i)
Slru|Lil jc třcba, ne slo1'' Za hAlcčj. dÓredou nlnoho mlu-
t.il. uedl)cílí Íšlli ničeho. co by piiDčslo pl'ospčch jim
an.ebo ji]rým' PrázdLló ž\'a[ění a obz.\.]áště našeptávání
o ji]lých způsobi]o nDoho š]rody a proto mč]i bJ.choul
se ho vys|ií]taLi' oudlý čIovčk naplred rrvájí. nci
ote\.ře úsťa ]r. talro{'In Ťečem'

JEDNOTA
11 Af uŽ Lo zatnýš]ímc ancbo ne. v kaŽclém případě

šušlrání ncb našcptá\'ání stěžujc tŤ1'ání přátelsLYí anebo
je může i lozhíti' 1(rál Ša]omoun to nelochrbnč časlo
!ozorová] rr smlu\.níbo lidu islaelského, neboť [apsďl
.'x{už cšlechťiDý YykollÍvá z1é' v jehožÍo rteclr jsou
!.cčj jako oheň s]rxfuiící' Muž pře\Táce!ý lozsí\'á svá'
ry. a lile\e| 1r loz]učuje pi.áťcle... P:íli.li někoho řra

cch Lčjaká zpráva D€b sděleEí o jiném člo!ěku. [u
nlěL by _ neŽ to iek[e liomukou dále _ zadIŽ.ti a
p!á|i sc sám sebc. ploě to chce řÍci' Zá111ýšlí 11ěčí
škod , chce sna.l .}lěklelého ze sottÚzenců šlehali.
chce vy\.o]tlti lzl1icc 1.e shňlnáŽdční ancbo chcč od.
loučiti pi.átelé? N!ŠepLávaóc samoLŤr.ého to může stíti
pŤálelsLvÍ tollo. o nčmŽ kiefelí' aDebo přítelství toho,
jemuŽ dopáší' lÍjlujeli s1.ého b.atla [ebo svou scstlu.
o jcjichŽ clrybách a !o](]escíclr 1'í' nebude se ti.ísLi ňa
to, aby je mob] ozúnriti' Zachová trj]čcní o iich q

' '  \1 ' 'o l  ' i  ií  nJ." hoDos U/bJ JJrD l .  i .<|| i ; .  Deo\l;J ' i In.

lt) P.0.: se satiln soaŽí půSobiti a křesťany' oollild ]de
o užilí iazyka? a ntloli]( otvírli mu lečinnost ccslu?

9) Proč .ic naŠ.l)tnlaČ nověrný. a Droč DúsobÍ blubolié
ú]r]'?

10) Nal(o]j! mr}Í naše'tlvač časelD a sám sebe oclruZuje?
11) JáIt .ozdvoiljí nlšcÍ]lavači neb žvánilové úzkó lJřá-

Ie 'éo a .o by m' '  i  c:Bi| ' '  D Ž prom]Uvi?
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rl€zptsobí bIatru neb sestře nes1áze tím. že je wdá
veřejné hanbč' Neoh.ozí jejjch přáte]st\.í k jirí'm a
Íedá v sázku své v]astní pl'átelství s nimi takovýa
povítlán.ím''.Ifuo přikrj.i'á. pÍeslouperÍ. hledá láslry:
ale kdo obno\.uje věc' Ťoz]učuje pŤáleie.' anebo podle
přfLládU Hcjč]ova| ' 'Kdo Iai i  p|ovinÉni '  pcčÚe o. ' přát€lstYíi kdo (Yšak) dát 'je vypravqje, dÍuha si od
t.áží.. .  Přís|ovi lG:27'28: l7:9'

12 oltc€š.li tedy zís]ratí lásku druhého' I)ak píc-
hlédneš jeho po.lr]€sky čili zachováš o nich nlčenÍ a'
neučiníš jc Dředmčtem ]rlcFů. A ktlýŽ ti něiaký žllar1i]
šuštá bistorku o nedostatcích jfuých, tlokážeš síou
]ásku tím. že slyšené neopakuješ a nedollášG dále:
Nebudcš včrc takó vžily zflovu rozdmycháÝat a[ebo ji:
rr.ýn pi.ipominat. do].ud je [edostaneš tak da]eko, aby
dolčenín polrldab a ZŤck]i se jeho piál,olst\i, chceš ]i
iedD.ati jako nřitel s bratrem. kierý sc nějak pŇhiešil.
pak si připomeň: ,,\Be]ikého časrt milqi€. lrdož jcst
příLelem. a bfail T soužení ukáže se'.. Příst' 17ll7'

13 v zájmu iedlioty. jež musí \ilíldnouti mezi úd/
olganisace Páně' lleměli bychom sc zabj'vati pťázd[Í'
mi l'ečmi. kle!ý a našeptá\'ánínr' Nnše láska lr sourJ-
zer1cům se ne]rŤohloubí, m]uYíme-ii o lrich zle. ob-
z\.lášiě vypŤavujeme'li věc. jcjz pťavdiYost jsme T.e
zjistili a l.t.erá by tudíž moh]a býti vylhfura. Pán nám
dává tÝstl.ahu| '.Lživý 

jázyk llctrávidí ty. kttré zdíi!,
a úlj6ná ú9ta qjůsobltjí píd'.. (Příst' 28:28i slo'' Ď)

, Tak může tedy jazyk o jedné osobě lháti a jirré rxobě
lichotiti \' tváý' a\.ša]( an,i to ar)i ol1o použiLí jazJ.]Q .
rr]elú dob|é. Il sedmii význnmnj'm věcem. jichž JchD1.a
Bůh D.cn:ividí. patří ]ži\Ý jazy]r. ]živý svědelr tnluvící

, lež. a ten. ]rdo rozsívá niznice mczi blatřími v Boží
organisaci- Kdo talr jedff. je ohavnoótí v ieho očích.
_ Piísl .6:16-19'

14 Jaknjl € jsme o nčkom B's]o\íli lcž' nezbÍ'vá lleŽ
abychern ho poprosili za .trdpuštění; a.,.šak do iloby ncž
k tom]r dojde. může býti zlťlsobe'.o u10ho šl(ody.
kter.ou nnohdy již ani ne]ze lapťaviti' Moudr ý Íjlo\.ťl(
ploťo předcm uváží zlé náSledky lozlŤušování neplavd'
Přípo4ene si Boží Dřik ázáAÍ prcÍi lži a nebude pošelile
Iozšiřovati nepťa\'dy. Tak si ušetří pozdější ]ítost a
zachová sám sebe v !ísce BoŽí' Kdo mluví zle' může
býl, uj i i |én. Žc z lo jím nátr. l1ené \Ťi|í .P nc jc.o
vlaslní hlavu' Tako.!Ť ]rlade sán) sobě osidla pŤíštíct
nesnází. .'Do piesťoupení rtů sYých znp]éiá se zlosiník.
ale sp.a\.edlilŤ |n.evi[ný] vychází zc sorlŽení''.
P iÍsLol i  l2:t3'

15 víme-]i' že podto božského i.ízenÍ l.ěcí je od
llata jistí, budcme pečIivě uvažovati' jalró následky
tíohlo by naše n N.ení míti pro jiné a nakonec i pro
.ás sálnotné' Jehova dat salotrr.ounoi'i řDoudlo6t. aby
Jl]apsal l]lrto tEdot\ stříZlivou praÝdu| ..ovooe úsL člo'
včko1Ťch plno bude jeho nitro: co se urodí na řl.ech
ieho' budc ho nasycoýaL' Smit a ŽiÝot .!re sYé nlJci
má jazyl.i ldo ho úd r1žívá' jíst bu.I,e ovoce jeho..
(Přísl' 18:20,21; áeiď] vsl'u'tku, bodoucí život alr.eb
věčná sr[It káŽdóho č]or'ěka závjsí v zmčné tníře na
tom. jak užívá svých úst či]i své moci pod:ivati mJ"š
lcrl(y.

16 choe li nékdo svóho iazylra užít ]r mnohomlt!1.
rr]o€ti], Ťnčl bý si pi.ipolrr,e'lou i, ž€ polese násl9dlry
zptsobu. jímž jazyka užívá. }!lu\'ící musí [ako}!ec
jístj Óvoce toho, co svými Íy 'zascl. D]eh]edě lr tomu'
jak se to dotkoe jiných' UžíváJi.tist a rlů k zvěstD-
váDí poselství o kú]ovství Božím' poz}rá' Že Pán lnrt

] požehÍ]á tím, že mu dá \.še potřebné. ab]. mohl v lrá
zán.í setrvati' ''TakÍ i Pá|i J1ai.idil těin. lrteříž evnnge.
lium zvěstují, aby z evan.gelia živi byli'.. (1' Kor' 9:14)
cásem vede toto blahodáIrré použjtí ÍLoci h]aslr a plo.
stŤedků .lT]jadŤoYacích k \.ěčnému živolu' UŽí\.á-]i \,Ěak

kťlo sYého jazyka k sobeckým' světskýrl1 účelůln: jiné
Došlrozujícím. pák se jeho škoilli,lrě žvatdÝý jazt'lr sLaúe
nocj. j€Ž Ir]lkon€c jemu ša]notůému přivodí zdčcní
z l.ulry BoŽí' z té pŤíčjlry lepochybně i.ekl JeŽ'š nábo.
že skjm Íali'eůln. kt€i.í o něln lha]i a piekruco\.aLi
Jnoc siojící Za jeho skutky. že Ú. sýých slov bud.}u
odÁouzeTli. valova] je' žc budou Ýoláni k Ddpo\.čd[6li
za kaŽdé s]ovo. jeŽ nes]ou,ží ]i .loblé|!u a klelé Yyřknou
o něm a o j€ho nás1€do.!.nícíc1r' v .I.en solldu budou
nevyhnutehč museti vydati l)očet' (Mnt. 12:36.37l
xf]uvímcJi 1žň'č proti jinému' nezískfur]e pro s€be
nic' co by mě]o tlvalorr cenu' |iaol|{lr. výsledk€n pro
lháře I!ůže býti jelro věční smÍ' ]ido ]Že' Žene se
pouze Za prchaYjrn dýnem do osidcl sm.ti' ,.Pďrlad}.
]rdo shrcDaŽdiric jaz.\'lrem lžj,i"ým' fune se zběsil€ za

čírn v osidla smrti... (Prísl' 21:E: Eeičl) Ne|nčli by'
chotn usilovati o to' abycbom lží.něoo sobcc.lry Y}''
zislrati' Kdo sobccky talrto rr.abyié užívá. bude ur.čitč
UdřiznuL od ži\.old'

17 I{.lo' se nechce d;stati na cestu Žvanila a účasl.
niti se lozšiŤování klepů. nebtde dbáli Llaclrání mluv-
kJl Nechce působitl zlo a poclobáli se bezbož,D.í]ru.
jenŽ s pot(\še'ftn shírrí zplí1.y' jichž nrůŽe použíti
pmrj. jiným' ví" žc neupřím[é iďi určjtě ho pŤiYcdou
do ]ouže' Ilťo|ože chce !ředevším jed[ali splávllě a
vystiíhati 9c n]csnízí pro sebe i pro jiné. nebll.ie na.
s]ouchaÍi pŤázdllým Ítac]lůnl. nepřijme řeči boz bliž
šílro \5.šetření' PodŤŽí tra myslí sloý* z Piís]oÍí: ,.Z]ý
človč* Iád pozol'uje iečí n€pravýcll a lilái pus]ollcná
jazyka př€vlácelr.ého' Pře\Tácené sldce uenalózá toho,
což jes! dobréhoi a }dož má vrt]rí'[.]neb fa]€šný]jazy}.
upadá v tčŽkost'.. (Pi.ís], 17:1.20) Rty Ž\,aíi]a ůevy-
jadřují poznání Páně a jeho ponaučení plo jcho lidi
a za$rěcený s]uže]rúk. kLcrý milujc Bo]1l1 n své ]rlat.
ry ý org risaci Pánč' nebude pŤod]évati mezi Žvalily -
NC]dá sc lichotlrami t}achala svésti aneb ziskati, Brby
}las]ouchal klepům' Pán Bůh dal o Íom i}ou.lfá pout]c,
ni: 

'odejdj od mnže blázni1.ého' kd}-ž rresezDáš při
rr.čm rtů umění ipoznání]' Kdo la,níší tajnost. chodí
jako utrhač, prcčeŽ k lahodícíau rty s\.ými nepřinr,(!
šuj sc ' ' .  _ PŤíslovi 14:7120:19.

18 PŤedsta\.te si' žc apoštol Povel shledal' Že |idoYé
liřesfanskýclr shromáždě]lí se rravzájem Iomlouvali'
Bez oba]u lysloýil Ílad Lílrr s\'orr ncliblrst' Jako dobfý
badatel v bibli zi]al lepochybně Pi.íslD\.í 25:23' jež
pťa!í| 

''Ja}ož YíLr pů]noč zplozuje déšf. ták t\.áŤ
l r.čvivá jazyk t{ině uLr'Ilďící... Afl €bo dle AmeÍ' stand'
př',1ťladzrj ..sc1.er-ní ÍítI přináší ÍleŠť. a porn]ou1.aóirji
jaz}'k hnč\'ivolr t{áí.. ZpúÝa a dlilQzy' o pon uvácb
mezi jcho ]riesťalskýlri bfatry v}.volaiá u Pa\.la foz'
mr.zelort tYáŤ. a imí tuto lranŤzelGt poz)]rali z naporne'
ni]!!í v jeho ]jsteeh' Aní sám apoštol irebyl ušetňen ta
ko1'ých pom]uÝ' To mu dalo podnět trapsati:

19 .'I kdyb}'cb se slr]ad seb€ víc ,ch]ubil. svou plTlou
IDocí. kLerou PáIr. dal ]r vašemu Ýybudování a Ire k
Zboie!í. trcbudu zahanle|l. aby se nez.lálo' jako bych
\.ás chtěl s1{'r11í listy stlašit' Beztoho říkají:.Jeho
lilly jsou lvr'.té a pi.ísDé' a]e když je o3obně přítomen.
jc slaboch a jělro řeč fiezna re[á nic-. Ta.koÍý člověk

^l 
].rn,ážÍ' že' jací Ísme !: slovu sklze listy. když jsme ,

12) Ja]r můŽeme t<dy zíslQ|i ]ísl.u jínýclr?
13) P.oč sě lr1Íine \TstiÍhali ÍespláÝných řečí. a jak se

k tákovým staví Bth?
11) Prcč nouďí' č]ověk piedem uváŽí zlé ' následky xoz-

truŠoYání n€rJravd ?. 15' 16) a) Jalr jsou smrt i Život v noci jazyka? b) PŇč
LedJ' ÝaroÝa] Jcžíš faťjzcje. kieří o něm llrali?.

17) Jak bude jeibat se žvadly ten. ldo miluje Boha a
' té so(|.oZPn". a l ro i?

18.19) Co Di'ivoďlo naš€DtáÝání na Paý]a' a co Dsal J tom

!
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Ll ' .pl ' i tUi l|| l . '  lcIo\ i  bldcm' '  la l\é v Ciuu' 4z bUdenIe
Dl.í|omni' Já m}'slím. ž€ ntstojím Ý ničem za t,ěrni
'veleapoštol}'. inejzláneni'|ějšími apoštolJ']. Jseu sic{
'prrNIJ ! reČ''  (a(1doIi nŤ|íln Zt|á\ || i||o dalu i l{ ' i ;
4n'Ó! '  pÍ'),  alc nL \ puznáni ýzd}| j . ' ' l{.\é \ in| ldbec
r'e všeu do1.edii učilr;ti srczumiLeinými' sřrad iseln
clrybit, když jŠem se pokořii. abyste.vy byli povýŠc]rli.
Že jsem váln 7\l\IoV'I P\d!geJ'uIn BoŽi Zddáf no
'  'Boj iI l |  \" In ' .Ž '  abyc]| \ .\  5 '| .rd '  !r  ' ' . : idU. 

ae.a|| '
dal l{ko\.ýni. ial(ýlni vás n€chci mí|j. a a]rJ'ste Íy
mD]e neshleda]j, jakj'n llxre ncclrcete míii: .by se rr€.
ukázala ic\.nivost. Žárli\.ost. hlr,ěvy' oso]rú zaqiáto6l
'\  á|y'  pUmI u\ r nášPDlt i t;|||. I lcru](ovrni '  l ||] JI l l l r  Bo:
j im sť. ]L} m]lp iZ pi i idu' lnů| BUh l .] 'e \c \js n ' l ro.
koii] a abyclr nefiusil naiíkati nad mr)objmi kte}í
dřírc zhřešj]i a lr]skú]i se ze své nečlstQty' l €cu.lnoslj
a rlezl.ízenosti, klelýclr se dopustili '..' .,Každá 1.ěc
se Iozhodn€ Yýrc]reln dvorr. |€bo ti'í svědl.ů.' Ř€k]
js.I lL di i \e a i|ká|n zxse' ' '  | id}Ž ny'I i  j .cm n' ' . i ' lo
I l le ' I  předeln |. 'Ur l ' |ťr| p| 'Pd t j 'n 7|||t\:I i  J  t iPm '\ '  || .
ním' že, aŽ piijdu zas. Dikoho [eušeLiiln. Vždyť touŽítc
míti osvědčení. že \.e lsklzc] nulě nluví l(ristus .. 2
I{oI" 1u|8.11i |1,:3:7;12:20 133: Žitka'

20 Pa\ ' l  r+r l ,1 l .  / '  , r ,  pome.rJt i rF !o.tuuzr s rru,,d,L
L|P'  i '  

-  n|ě| dU5|J lťk o' l \J||y '  aby Ia]( Uc I l i I  taLU úU
lehdy 1'edouciho sboru kř€stans]ré cí[k\.e' Licholk.|
uebyly by korinťským blaLřím v jejich ubohén sia
Yu dtrcha rl jal( prcspč]y: lÝLká Íšak ulrázala,jim
pravou cestu''Na chví]i ovšem byli vc svýclr cítech
do|Ďoni' pozd.ěji vša]i sprá!'ně smýšlející bl'atŤi pokí-
Iání ooenili a by]i za ně vděčlri. ,.Kdo káIá č]oYčlra.
llajde potorrr u něho víc vděl.u. ncŽli t €n. lcdo lahoJ
.!ým jazyliem ho ]r]alllai'. (Přísl' 28:23l HeičI) L.)og
'iol byl spraved]iÚ \. [apomináŤrí svých br!|ří' K,j.
ral je' aby je uzd.avil a a]ry jiln polnohl. rle áL'y jirn
1?á] odvahl a zoufals.t\.ím 

'plolazil hlaýy jejich.' olr.;
mč]i lozpoznati 1aslia\'.ost. jeŽ byta pohnutkou ]r po.
lráŤálr.í. stej]rč jako toinu bylo u želmisťy Davicla přj
podobnén llapdlleJlutí' ..\rechl mne bi]'e $raYedlivý.
přijmu to za dobrodi!í' a nechť tresc€ |nnc' o]rlíbínr
to ]lad olej [ejčistší, kterýŽ nepr.olazí l avy mé. ale
ještč. losečirátn, věda. Že modlitba má piaLní budc
proli zlosti jejich (ještě i v jejich neš|čstí modlitba
Dá bu.ie za ě: Angl. b'), (Žalm |41:ó) David tlecho'
\! l  ' ]  lc] 'a Ť.| ' t05| i  \ů'. i  rvým |áskyplnÍ' l l  kafíÍaIuIo.
táližc by se byl ladoval. kdyby se byli dosLali do n.e-'
snázi. alť vděčnč se za ně mod]il v jejich neštěstí 

-
sEBEoVLÁDÁNÍ

2Í Lo | l|á i  ||  | i  .|uz. .bnik B'  ' l '  ' ,e| l^\\ Jo\|.L
se. Že je pomlouván ancbó že se za j3ho z:idy špaLqě
o llěnl |n]uÍí? Zplvu ho Lo ]rl4jně r.oztuší a rozhně\.á
J ' '  J( pf.kf lpe|| '  2P Iakovjmlo 7DusoLťm ||| i  l rp i l :
nd ld ' .  kter; ul lává Za 'ouťo7e. l .e '  ze :ul i  !eýi '  j . j(
s i  Ío m:i qs\.é|Ji l i '  Jc snld tJ]r hIubocF ranon á zJ
l.1noucon. Že,plo tu chvíli pozbude ŤadosLi. ktelou kd}si
měl při .V.]cházeni do sluŽby Páně' Nemůže sfé myš-
lellký od tohoto ublíŽe[í odtrb[outi' NesplavedlDost.
způsobcná nlu 'bczmyšt€nto\.iťě jbdnou flcoo vlce oso-
ba]ni v. organisaci. vyvolá v něln snad pochyb]rosli'
zda ořgarisaoe s]rojená s takovými lidmi 111u2]e bÍti
stuLečlr.č olgatlisací PáÍrě. cí!í se táněř DakloDěn o! ls'
tjti ji a jíti dále cestou rxeodvislou od tako\.é o.gani'
saoe. sna.l pociťrle k ta]rol.ému poslupu tolik oPo1'r.
Že\r.í. že se nesníží k to]llu. aby oplatj,l pomluvu po.
mlu\"ou' kd€ž|o ii!].ý cítí se truzen oplatiti zlé zlým,
Ale ať už vzrušení je jaké]rolí' je lňeba \.á2ně se oflád.
nouti' abyclrom se Dcdďi s|Ihnouti k nerczvážnýn
činůru nťbo folumo!.J,in zát''fůtn'

22 Bylo by n€spŤávné mstiti se na orgaiisaci Páně

ti111' ž€ ji oprNlime. pm|ože ně]rteŤí s ní spqje[í jednájí

9r9I: pr;t  i . ] tu ' l l  o|gdn;.dcc Bn;í N| 'mo orgaI l i \cť:
PJI l i  j .  p 'u,?.  jedU 

'  l i ] lí U|gJ 'I i ' Jcc. do kLcre Ize r ' rkjí|i. briŽ funLi) sýět. |o jcst orga! sace satanola, KuýŽ
nč]íeři učedníci JeŽíšol.j !e své donýš]ivosli sc holši]i.
o]ad hlubcliými plavdall1i, Etcťé káz'l. a .,odešň zpět
. l^n'c ' lodiI i  \  í 'n t ice '  | ' |  ře ' l  .|e, i ' . \ý 'n Jpoš|olům:
..z l l . l r  |  \ l  

'  l r . . le udcj i l i l  Pu Tdlatp u\d/, .  oravj l
Petr' ..Panc' t € komu půjdeme? A ty slova věčného
ŽiYota máš' Á lny jsme uÍěř.ili a pozÚ.ali. Že jsi ty I{Iis.,
tus' sy]r. Bollá ŽiTéllo'.. (.ían 6]66.69) Tak i ilflcs v&ní
vJ||!ďí 3 \y( ' ' l ] i i  ča{U' kdy vi .  b.r ' lc  uvedeno do lo.
řádlrtr. ctlo\-ltlí a Ťeči nčkteIýcl1 ničehq trezmá1í !a
pfa\Ll i .a 'Lj  I l9 \pr3\Pd' i f .  sIu 'ZbČ Dro kť;lov{|ví '  kIFro||
s\ěíi]  JP ' .o\J Bu' l  \\ ' i  || lPo(rJI i .ké org l isJc '  Zá.||o
Yejlť si ploto polozumĚní o sYe,n polrrě|ll i. Bohu. do
kt]cÉIro jste vstouliii svýIil zasvčcc!.íIn. a neopouštějLo
olganjsaci l)áněl saťan a ieho démoni chtě]i by vás
L LoIou \\ejI j  a \ ' IJ i i  ýár s oIe\ iťnod n' i ru l . j '  ať5xk
jelr. lr vaší \'ěč'é smllii ..Čiověk b]oudícÍ s acsty fozltn1
]!osLj. v shrcnázdění mŤtvých otlpďívá|i bude,.. -
Přís]o\.Í 21:16'

: i  NeJ ' j| .  y Žta ' ' i \ jm j i7yk! , i ' IJcI l  ldJ lUal i  , ' ' '
sluŽby Pí ]ě] \rcdopusttc' !]rJ vás rcztrpť.elrí tak na.
pl ' I  lU. /Í r. ' l l j ] '  \ l .ť r.rdol l i  lF sIul l ,J  BoI lu: l Ior l ivá
s] l|ŽL'  BU'I l| .  \c ] .| .| 'é sP \Úa' 'e os. ' Ia\edIni l i  I|Pd
]jdmi .Íelrovu Bolra (nilroli sebe)' piiuese váÚr nejýělši
osvěž€n]í a za stá1'a.iících o]rolností i ůcj\,ětší útěc]ru'
|| .Lo'  UJu.áLi  va5. mJ.I o | '  !á.  ' |1 lnU|oÍc]| J dá v in l
pUZ||a||.  Žť \šPchUJ'o. lat 'L i  oso|rni  Z4i  y nej.ou.Iu1Ě
Ži|č \ '? ']oI l lenIc \ i '  Že Job b'v| rckJ|Íl1 '  proloŽe l ' . '
poI l .Iu\j . ' I  ho rotI h{iíc ich l ru] ioU"e| 5. s|Í(e o\prJ '
\e l jInjI i  . j  n \Lť oe2 i  t  p|vé iáJ '1 Bo\a'  Pn' .  IJIe.I le
žaloby sa|fi}a dá]rla A pi.es břjtká obvinč po](Iytec
kými. sa4r,()spl.Íi'edtivýJni l]řáteli mzneuŽil Job.svýc]l
rtů k z]ořeóoíú Bobu a nez]mlil s.i'ou lyzost trpl{ýl]i
s]ovy',.\r tom ve všcnl nezhŤ€šil JíJb rty svíri.i 1Job
2:10) Nt'o1)ustit olgEnisaci J€llovor-u pro ŤeZaYé i.eči
sY'cll !řáLe]. liLctí tfldi]i. že mluYí !rc Bohá. \tilostivý
lrou(c. klclý dal Bůh Jobovi. pfoloŽe neocii\tč.il1č] vy'
tl.\al !ies s\'ůi bíd\ý zdla.i'otní staY a pics zlráLu
'\J] U Inr l j '  l1:u ' i ;  ' ' | '  doL12ule !|J\du lýroku já\ '
l i ||U Inudf. '  L 'o i i  jejI  chu' l ! '  jej| ,? 

' ' ||o.J i  ý ur, iín| '
rr\ l j  sýi .  || ' . l I i  | ' f ' \ fáo"I ly vc ||e. lL \t\ . '  ] . lLr:/ iP\|

L l|;zn'  ' '  ' .  P ií.| |9 l
2 l  J . l '  (r , : .  , . .\ou.^ i  . '  , ,okrtte, i t r  u1t,"ru.r i t l

4t lť|| ' l ' ' i  Dř j\oI iI i  /|| icn| l  .\ 'dLu Jel|o!otj .| j  I i || l  l €
iť př .r]  \ l -J j|| j .  .  'uLlťi u ' j ' i I i  iv l  | ' iŤd \eiejnL.I i  | 'n '
mlorwali a--stavěií do D.csljráYnóho svěLla| Ar.šal. sYýin
pLzni| 'íŤ s|U\ '  ts, l l  .o '  | ' l . r !:  j . InP oIe1re||á o1nr, l Io '
\a l i .  a |ím Z. I l : i \  \ť|F'n ' t '  pozIula l  ' 'a\p||.  |\ i . ' \ lJ||
.Lé lo Ž:\olr  .  /  ' ' "s; ||| ' 'staj|5ki  ' . i ||nosI i  l InJ| iI i  js|||F
úÚ]'s]y lr]áboŽensl.ých po]rrytců a byli jsnxe sp3su a
zachlánělli picd Zničcním' ..I}okfytec úsly lrazi bliŽ'
!Ího si'ého. ale uu r)ítn ipozlrá m] spr.a\'eíl1i.,.í vytlŽť
ni býYaií'.. (Pi.ís]. 11:9) Pod |1a]rcm Lalešnýcll zpÍív
mo.i]í sc splaved]jví k Pá1u Bohu. aby jillt poulohl.
9b\ s.  \\ l :  .Ir2nJ || '  

'  
oIJ iÍfdI i  |) . i \ého iaZykJ J lŠlI\J ' 'h

||ů' Zn:Li '  's|| ' l  |"cI l  lJo \ ' '  Uj |(á; i  k |J}o\\| l l  ťé.P|||
a |roLo odnlítaji odpoÝídati na iež a klam stefuými

. 20) co lněi ]'avei nr Zi-!tr'li. ]rdyŽ jc l.áral? tr jalr niě]i n:
| '  | ' ] !on|. ||||| \ . ' | ' . \nt , l i ' 'nÓ l l i ]
2| Úb 35 |, f|Íu. Io1 '  j||\áD'] J .p inet| i  osofur r  ů'noiF i  t . i r  l \  7\1,r . t , .  |  . .h1,

'  
?: '  F|" ']  . .  t  ' | .s |  \ iť' 'J  doviL Ua ortsJI is1c: |J | .

i r{|] iŽ '  |r\ |  I 'o 'n]J 'a 'I l '  1 1l .D\ .anénl
:] | 'É ' ' . |  om 'e '  | ' ' io '{ ' ;\ i . ; . l i  ||FDPL 7| i ' ;  ! jn||ť

5]! i| ' :  U.] '| ' '  u|ť \ l ' lo| | .do'I  i  { i  ' !J  J lba 1 j^b | | .|ó i ' lÁ
l: i  Dř: lc ' i?

24'  Jď. L. l :  5 'ů|c'  Je||o|U' j  o iv,LJUZed oJ 'éťl l  ldo i .
chtč|i  zoiČl l ' )  a '  ' i JkUu oomm solrJ se modLU"
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zbranémi odplaly '  , 'K Jehotovj v soÚPní svéE vltÍ
!ám a on vjJýclrí mJle'  Je| lovo. zbav mne bezboz-
ných Itů. jqzyka ús](očného. Jal.ý trcst a po]rutá tě
siihn€ za iazyk úskočný?l, Biblc odpovídá. Že zaostŤetró

's iDv a 7Zira iíc i  u ' l I i  bJdou |JddI i  Dx IJk.J\ j  ja7Jk.
onlor uyt j l to ol l . ' l ]  í vys|.eIe1é 5ipy Lrpkjcb slo\ '
Žalm 11911.4; ťelci. (v ltla]ickó bibli Zalm 120.)
' 25 DíYejme se mi]osrdnč na své soumzencel Dolro'
nalí n€jsou ani ol1i árti lny. a jazyir nczkro|lvšichni
sLejnou měŤou. a v pl!é míře ni]rdo z nfu' NedokonaU'
človčk ne.lovede jazyk dolrona]e o\.Lád[outi' Pro]razuje
sť \ŽLlJ z lroýu a zI lo\u ja| io l l .\ j7ann zIo' jcŽ púsoLi
ne.||ázc a Iu J Ia 4 oIr]\úP ovzd't( i  x, ' |o l  nčk| € rích
z tllás' Nebuďmc.ploto rycltlí k mluvení| Tčm. které
veliký ..orcc světel.. zplodil sÍj'm slo\'cm pravdy.'p!še
uče.lnjlr JBkub: ,.A ta]r. bIaLřÍ moji milí. budiž kaŽdý
čto\rčlr rýchlý k.slyšeD]í' ale zpozďlý ]r mluvení. zt'oz-
ditý k bfivu| Neboť lrtrěv muŽe sprav€dlnošti BoŽí xe
působí... (Jak' 3l8l 1:19.20) To je dobŤé Doučen.Í pro
doby. lrdy jsme v olrni střcl polnlul a plo|o nqkiollělli
k hněvu' (d)'s! to ÝŤelo v sdci žalmisty Davjda: a
zaLím co pitmí.šlél. rozhoŤel se vnitřní oheit' NaLo
DlomluYi]. avša]. :Il]e Y bnévu' PŤoč ne? PŤoťože si

'napřed sám ielrl tolo: ,.Iteld jsem: osti.íhxti budu cest
st icb. ebvch nc7hiei| ' iá lJ iFm s! l .m. pojmu v ul ' lu
ú' la sva d 'kav;ďz bdr]" bcl l|oz'L ik pieJe mnou' } l|cc.
n.íIrr. byl jsem k němótr]u podobný. unlčel jsetn se i
spravedli\'élro od'oru' ačiroli bo1est ,má více vzbouřen]a

. jes|'.. (Žá]r11 39:1-3) Davjd dIžeL sám sobe n.a uzdú
Eyslc na sýori \:lastní ůedokonalost.

26 David byi zcle ocho|elr Yzí|i na| sebe han}u a
'potupu z úst bezboŽnýclr tupitelů, pŤotože to PáE při.
puslit k vyzkoušení jeho .ryzostí. 

obávaje se, aby ne-
uDadl ve h|. ich. drŽe| ia lyk svůj na uzdi á neie|d ani
to '  co sc mu 7. lá|o dohr}m' vc s\.dm ' i i I ru -nIu\ i| '  od
]iI se totiž k Bohu. Yyznal, Žc je riedoliona]Ým tYorcm.
ktelj..je poddái] \.edení svého Yclikého tvťtrce -Jehovy'
Tak dívál se David Ťra věc a teobvirioval pošlLile Bo
ha, kdyŽ nru by]o s!.ášeLi potupu od bczbožného nepŤí.'
tele. Dlvid si vmucně Dří]. aby sám se lestal potrrpou
pŤo Boba, a pomýš]ení' že iiJrí. rrepiáte]é. tupí Boha.
působi]o mu , áŤnutck.

27 T& Klisťus J9žíš' jehož DaYid by] piedobŤazen'
tlovertl se znarneni|ě o\'ládaLi a m]če|i' Nczhřešit. aby'
spílal těm, kdo spílali jemu. aDi ]rdyž visel Da dŤevč
snášet utrpcd a ncotc\'ře] úst sl'ých lr ljja]ré vyhftiŽ
ce' Nikdo z j€ho lrepŤátel' aDi sám ďábcl' nemohl lro

"ál""r.i ' 
;kiň' ' ri"l-i lúr po.l 'rs.r slo\P'l l i .kuIlr(m

a za" 'roual . 'orr ryzosI a př imo.l  i l ] io Job' J.Žiš sIre.
Žil svá ústa :t svéhd jazyka pouŽíval vŽdy pl.o \'ěc
pla.!-dy a splav€dl rsti, a plolo podlžel svó právd na
i'ttn;' zi.'.of v opaku 1r př.éstupníl.ům a rorůačům dal
JeŽíš do]ronalý příklad tohoto pŤa\' id la;, .Z o\ 'occ
clobrétlo úst svých každý jísti bude dobré. ale duše pře-
vrácených náLi6ky' KClo ostŤíhá úst svýclr, ostřílrá duše
(Živol: lMn 

'sJ) 
s!é; lrdo t.oztlí.á fiy své. sctŤeBí na

' }r,ěj piijde...(PŤíst' 13:2.3) hrlnáslcdovate]e' kteií {rla.
slupóvali zí.kon BoŽí a JcŽíše tupi]i a lalcšně ob\.iřlo-
lar i .  u ' . t i lLa \ ' lJ  rý .x. nl i . i l t lá z |oul jJ KIs|us JPzíš
\(JL;j je 7mr|\ jcI l\ .\| j '1 i ln UJ v ' .Lý J ' ' i i ' '  doLr i  nfocc
sýelIo \ ' imého L3l;ni  . ' \JnBeI ia nl  zJmi

STŘEZTE SE ZNEUŽITI I

28 Je.tí tudíž náslcdovnÍ]r xrista JeŽíše \.ydráŽděn'
, tu klotí svůj.jáz}.k a nedopustí'' a}y z llcho úst vy.

t f lskI proLJ nP\ái  J lý.b. I lp| 'o Iro o\JUýc\ .|o! '  ' ' I II lo.
hj mIu\.tr;  ebÍ^i b €7 bi ' i .h l .  l idoz |Jk ZdrŽde rÍy
s\é. oUalIDý ' i . ' 'L '  P: 'o|n'||\ i -| i  \ůbe. '  odvJlqje s\á
s ldva á mlu\ i 'pUL||e IJdy s]ov1 Bulího'  P|omIuv: radi j i
[ák. aby to poslorrŽilo k povz!.esení mys]i loho. jeíž bo

\Tdláždil' i k povŽn€seni těch. kdo úaslouchají. Íiíslo
áby si  nechal u] i1ouznoul i  po'arímLu. jPŽ by hídku
ien ieslé \ ico rczdmýchala'  Z1á fuocný \]:v s]ov na
mluviciho j Ea n.o)louch4iíciho' ..T.n' kdo zdrŽqje své
řP. i .  \ i .  co je pózDáni i  a ten. kdo je c lI lJdndho t luchá.
je rozum0ý muŽ' j  blízen. kdyŽ nJci '  bí\á povJotán
za moudŤého, ldoku.I zacpává Ťty své. za rozumného'..
' Přísl. 10:19 a 17:27,2a| slalel1skú bible|

29 svědek Jehoaův má tak dosti nesnází. trež aby si
ul(vaneními sIovy sám ! i jprr!ova] dc|Ší. lav:nénó PoÍi
z. '  Co ch.e svýmj r|y podÍvJ|i  dá|e. lo je poselsttÍ o
.JelroYově lrráloYsrví pod Ježíš€m Kr.istem- veane Íl.a
sebe všechnť svízele' jeŽ pro zvěstování tohoto pose!
ství způsobí mu riepi.átelé práldyi 'nebude,sl však
sáIrr připlavovat lta]npoty 'nemzváálýIDi s]ovy' jimiž
by sí t\.oňl' pi€kážky plo svou ]rohostužbu' ..IIdo
ostiíhá úst svých a jazyka sŤého' ostŤíhá od úzkosti
.lrrše své'.. stale se' že pýcha anebo jiné zlé myšlenky

.rozbouří jeho mysl. ta\že n€chtělri s]ova objeví se
tra jeho jazylru' pohotova Yybuclrnouti, v lakován loz'
rroloženi mys]i sLčŽí může vytvoŤiti něco dobrého. a
pŤoto je lépó rnlčeti. '.Jostližes blázn.i]' \.ynášejd se'
a myslit.Iis.zl €. rdru na ústa !o1ož!.. (Přísl' 21:23l
30:i]2) cítíš.li se !ří]iš slabým. než abys ta]< mob]
učjLiti sám ze sebq pouŽij modlitby žalmisty: ..Polož.
JehoÝo. střáž Úsťům mým' ostříhej d\.eŤí Ťtů mýc|r|.
(Žalm 141:3) Po]roř se v očích Pál1ě. jako to uči[il Joh
když Bůh mu ulrázal, že rn.vslil vlce.]la své vlaslní
osDŤavedlnění a na vel,eb[ost Jehovovu zapomenul'
Tebdy poloŽíš ruku svou Tla ústa á n€olevieš jich. abys
rlemluYil slov bez poználí ja]ro Job' _ Job B8:2l39:34.

30 Četní lidé' i ná]roženstváři. protiví 6e poselství
o lcáto\stvÍ Z Ťlevčdo]nosti' Buď je náboženstvÍ lne-

spl-úr'Lr.ě poučilo a oni upŤímně věří omylu anebo ne'
pŤáielé Jehovovi vyličili jim j€ho svědky v nallost'
ncsllávném svčtle- spíl&ií zYóstovateli kr.álovstvÍ a
sta;í pňti nčmu téměř neprcni]úute]nou zed' Tato t1Ť-
dá lron|a 'odporu }Iojevuje s€ čas|o tÝřdfini slovy ob-
ÝiňovánÍ a tupení' Zvěslovat€l kláIovství dobrotivě pře.
lrlédllc talrovéto lÝpady. protoŽe n€zná poměry lčch.
jimž ]rŤedkláttá pose]ství' ví. Žc by ničeho nedosáh!
kdybý la]ro.t{'Íl sve.leným lidem přílrře odpovídál.
Kdyby dá\'ď Ťárru za lánu, zvětšoval by jen jeŠtč'pŤo.
past .1 ztížil by pozdější sbtíŽen.í i pro dalšího zvěs|o.
vatele' vÍfoú ie.hú lroto s takovíni lidmi pi.ívětivě
Dudle Pi.sIoYi |5: l .2: . .odpovid n)ikká od\rJcqjehně\.
; lc |c i  \znulná vzbuzdje prcbl j\osl .  Jaz}k tooudÍých

'zdobde um,inI lpoznjni. '  ďe úsla b|álDů v}|óva'] i
bláznovsLví'..

31 PŤo nezkušené]io to zni n€uvěřitehě' aIé mírlrá
odlověd na uláŽljvá slova může zloníti tťdý odpor
člo\'čka. kteŤý upřimně se plotiví. pŤotoŽe věc ÍespIáv.
ně cháDe anebo byl špatně poučen. zvěstovatel kráLov-
\tVí v lJto! 'Jch ! ř ipadcclr uč.nj dobťe. zů.tanel i  vť
svých slovPch mírdýi ncl ichoÍl '  aIe odIo\idá kl idLrě.
!o].ojn'ě' pi.ívětívě. Neodpovlli na hřubost bubostí _

cóž podle okolŤlostí ncbude nijak s[adné _ odzbrojí
tÍm protivnika tá]<. že ten ani neví. jak se zachovati'
Jc v;lmi pŤavděpodobné' Že se uklid . I kdyby bťt
h.rdj.jako kost' jeho tulrý kŤu]r.ýř zí!ěl{lle ánebo je

z;,.7- i i i ré prÍ;inv mé|i by.hom se dí\al i  mjlosrdDě Da
*i roi ,rnz" 'cdt a j;k s. \yvarova| DJ\id prud]ry(h reř i?

2Ú, Pro. by| David o.bolm vzÍ|i na sPb b.nbu 3 lolupuY
2'J ' |ák Dmie\ i l  JeŽiŠ sebeoť.áJJní v rc i i .  a co \ j  ledy

z..ho\s| ;opakU k s\ýol vel] 'ohubým Iupi| € l .1m? ,- .
2b co tFdJ L i in l  } ics l €n  sP s\ ým j. , 'ykem. je '  I  v}UráZoe!. l
29 JJk .e vyv3ruje sýed4( JehoÝu\ pi i  p:edl lád;j i  pos.L

'|ýi  lo||o, aby \ i  .ám pi iÍjravov: l l  nesoáZe?- 
30' l ;úi '  iň ' ;L leni  mim; někdy D|o o' loor Drcl l  DosPl '

.|\Í: a Droi .  mě]i  bÝ.hom na tvrdé. odLl l$é \jpJdy m)D

. ' i lpolťd ln iruou a DřÍ!ěl ivol7
3r) Prcč je tcdJ blrnÁ řeč účinnějšl?



'vskutku '.zdra.VÝ 
jazyk..' jak plaví pisatel pŤís]oví; tako\ých nesnií a zaehovati mJ,Š] 'čistou a lyzí lim.

bud€ stromem Života. jelr,Ž pŤiIráší doblé ovoce' Jdouce Že peč}ivě dbáme. a}y to. co i{ň .!'ll,iká. pi'jc.háze]n ze
ode dv€ří ke dveŤím a nabízejíce lidem ovoce kfaDv. ' sloÝr Božího'

l5l

K sl-ÁvĚ BoŽÍ A K vĚcNÉMU ŽIvoTU
:]7 tr{i]ujlome živoL. pfotoŽe jím můŽellr€ sloužiti

BDhrr a jelro miiovurróniÍ lcáli .Iežíši Kfistu a oshYo-
vati je? Hle.láole věčIrý živoL s jebo pokojem. blaho.
byLem a poŽchnfurým vztalte]t k Boht a jelro K stu?
Je.li tonlu tak' p.ri( ll].r Ms spočívá neYyhnute]ná po
vinnost, !ouží|i iádnč s\Ťch účinných jg7yko\'ých sil.
to j€si používati jich ve shodě s kfálol,.s|úln pod I( s-,
tem. jež nýní zápoč{lo' Ápošlo] Pet.r nám ukazuje' co
znamená n uYiti v'pravosti: ,.Neodplacujte zléIro zá
zlé. a]li zlořečemtví za zlořečenstÝí, ate Iaději dobŤo.
ř€čÍoe, včdouoe' že jsle k tom1r povo]áIii. abyste pÚŽe]!'
ná.!í dědičně obdrželi. Neboť kdoŽ chce milovati Živol'
a vjde|i  Jny dul,r j .  lLIorul ja7y|( svůi od zlého. a úsla
jPho a|.nemluvi ls l i I  Uch}] se ad z|ébo' a . iu dobfó.

,1," '"| 'Ti ,P." '1 i" .\é\'ovatcl  laJotsLÝj Lakru. a íak se
. '  

;  '  l i  r . 'í ' :č)ř i i . ;  sré nói dodal i  prcsvédéivocl j? á iak |zP
iaz\ |.  u': in iI i  jJ}U sIronr Ž:vola á ]sko výborné sI i ibro?

34 .P|o jP nln pi ,dPnl I fcbc. abvďom mlu| i l i  snrjné'
35] PÍoč faťizeové ncdov€dri zá}rábiti. aby se svými

36) Jak se nlůže s|áti iazy]. světem nepfayosti a ohĎěn
zaDál€!Ýn gchennou? a co ie n€jleDši oc}raDou Dloti tomu?

J7 JaLé oÉÓ b'  bsJ i  podie s lo\ Pc|rovŤ.|| uý mIu\e] i '
pákl i l  mi ju 'cmc z ivoI d nPzi .|rě o|t IEi lujrmP'

STRA Z NA VEZ

prolomen' Ša]onlolln' je byl 
-véÝodou a králem. s€beklamu a ŽáŤliyosti' Jak tedy mohlo z jejich úst

vÉdi|. o CPru mIuťi. }dyz fek|: ' 'snášel ivoslí nakloncn ! '] . j ' t  n ' 'co'  co neměl i  v srdcj neú mysti? Kd;Ž sg ood
!L!!!g| le! l rý!! vévoda, a jalyk mekký |íme kJsl  daL qobeďim popudům svý.h sfdcí a miuvit i  p.ů
(PŤís]. 25:15) Je.li dotyčný palr uklidndn a usmíř.n' to; co by]o v n.iótl' tu se zlo v nich ještě sesilova]ó a
s!Íše vys]ecL1B€..co mu clíceme řicj. á našé s}ova r!1o. zahnizďovalo se hŤouběji a p€vněji. Tak byti slovy
|lou zá](oLvjti v je]ro mys]i a sŤdcj' A to je dobňq ne- s\Ých úst zn€čištěni. Neměli vlády na.l sebou' pr.otože
boť u]y rleÝycházime. ábychom 1ryrolávali spoly, alé sc jim ne.losfávaio opŤavdoÝého pomzumění slova Bo-
JDlc|lom zanecha! L]ojem' žího. Ježíš pťoto 'nremohl jinak' lr]eŽ aby jim Ťeld: .'Po.

32 zvčstbvatel kŤáiovs}ého poselsLú vyn]asŤrazí se kolťni j €Šlrrci, ktefakŽ inůžete dobŤé věci nrluviti.
vždy pochopiti situaci' využije I]abytých znalostí a jsouoe ztí? NebDÍ z hojnrostj sldce ústa mluví' Dobrý
sÝého. pqznání použije praYým způsobem- Poslupuje čtovč]r Z doblého pokla.lu sldoe vynáší dobÉ. a zlý
taklÍ!ě' chtěje docíljti dob.ý výslejtek. ví. že afi j €mú člo.\.ěk z€ z]ého pokládu vyn,áší zIé',. tEžíš též ř,ekl' že
saÍlob1émrr to nepřjtr€se nic dobÍéhq jestliŽe se loz- strom musí býti učin]ěa doblfin. ii[ak nelze z trěho
zlobí a odpovi podr.ážděně' Zachová'li klid a u\'ažuje dosLali dobrého ovoce. r-Ťltože z|ý' nezdravý stFom De-
stŤizli\'č. bude s to iici nčco příjemnéh.o' co Še sho- n1ůŽe přinášeti dobfthó a chutného ovooe. _ Matouš
.luje s lxavdou' To je cesta nebeské moudrosti' ..r.sia 12:33-35i 7:1&18'
splavedlivóho l.!!lášejí moudilst, a]e jazyk převťá. 36 v souladu s JeŽíšcm poklačoval jelro uč€dn,ík
6enj. Ýyťat bude' llťoÍé spla\cd]ivého znají. coŽ jcst Jalrub \.e Ýýl.odcch o nqlokojném -jazy}u a pravil, že
(Bohu) ]ibého, ústa pak bezboŽfrýclr piclTácené \.áci'.. k j €ho o\.tádlr]Úí je Lřeba nebes].é mouarosli a sozi
(Přisl' 10:31.32) Aby zvčslo\.aiel královsiví mohl Yy. mi]osti n.cb přízně. l-ato noudlost slrůry pŤiclrází skl'
sloviti, co vyžad(ie tal.t v obtíŽn.é šituacJ' bude dobie. ze jého zázrumolarté slovo- NÍusíme studovali jeho slo.
aby mď s]ova poznáni a moudlosti př'iplal.ena tra vo a nÍN]ouchati, ják je vysvětluje jebo theobatická
rtech' Týden.ní služcbní shlotnáždělí a sDo]ečné ši(olenÍ ořganisacc. a'bychom jím rtap]llili sŤdoe a íLvsl a vy .
v theokfatjckéD kulsu jsou doblými příležitostmi. p.uditi odtud pozemskou. slnyslnou' ďábelskou mou-
k.lc se ]ze naučjti bláti ta]ro\'á sioÝa do úst. Ja]I pmvil drcst' k|erá plodí ŽáŤliYost. hádky' zmaiek a všelikó
moudrý učitel:..Naklbň ucha svého. a slyš slova rnou.l. zlé skutky' NeučinímeJi ták. tu náš jazyk' ač tak
$clr" a mysl svou přlloŽ k učel!í l11élllu| Neboť to bu. malý svými rozměIJ. sta['e se celýnr 9věLem neDřavosti
dc utěšeIlou věcí. jestliže je siožíš v sldci sYátTi. bÚ. a arcěistí a poskýrtí oelé haše tělo. čÍmž se n|3 těles-
dou ]i spolu n.astmjena \'e rLeťh tvých'.. _ Př' 22|17.18. 11ý pobyt mezi ]idem Božím sta[e ů€piíjomllým. Ta.

33 Takto v}zbrojejr! .il1ůže služcbuík Páně jíti s kový 'iázyk j€ za!álen] ohn]ěm gehenny' oEím Eěkdej-
důYěrou dům od domu' ilaje mysl naphárou ueb.eskoú šítn žárovjštěm odpadků Tla okraji Íerusalema. j€Ž
mo[dlostí můŽe mluvili příjcmnč a mzumně a pl'o. by]o obIirzen věčlr.ého zniče[í vě.]omých a sYévo]ných
ů)ůjčí pi€svčdčivou sílu Lo.rnu. co učí lidi v jejjch donro lhářů, Iouhačů a falešných svěďdL Jest]iže tedy sdoe
Ýec}L Přísioví (16:21,23,2+: MoIÍaIÍ) podpírá toto pozo' j.le za \.ěcjni tohoto světa a ťlu(ň vykopává pro sebe '
rorá!í slovy: ..MudŤec je v€ váŽdosti. přo|oŽe je pŤí. to, co doved€ poskytÚouti telrLo sÝět. pak jazyk. jenž
jenrrýi jeEo přívětivá slova zvětšují jeho v}iv. Zdtavý mlu.tí za tal(ové srdce nreb m]Š]. bude oblrrěm. ]rieťý
rozum lonlábá ljdem nluviti Ťozufltr.ě] propůjčuje zapáIi celý kotoběh Dovahy dotyÓLr]ého čtovéka' ..MuŽ
tomu, co ři]rďi. vícc pňesvěclčivosti. Přivěli\.ír s]ovJ [€šleclretuý vykopává zlé, v jehožto rtech jsou leči
.jsou jB]ro plást medu, s]adká a zároveir léčivá... 1.o ie jako oheů spalujícÍ... ví-ste.Ikgm jsorr zhoubn.é spory.
nejlepší způsob, jak lidem pŤinesti ovoce královstýí. n€slomost a roztoučenÍ Dělrdejších přátel' (Přisl. 16:
aby 9e jím živi]i' .|ako\Ým způsobeE bude LYůj jazyk 27.28) \.ej]€.,pší ochlalr.ou je, jíti přímo ke ](oienůD

stvÍ, Iozšiiují všichrli s.ilědci Jelrovovi svími Íy po.
a1álrí' a tak nasycují mnohé' Jazyk jejich je jato.!Ý-
bo.né stříbm. plotoŽť hovoří biblickou plavdu. jď je
jako stiíbrc .!'yťŤíbeLé v ohni a sedEkŤát J]IďišLčllé'
Ačj{oli átokt€ŤÍ lidé \' |omto 6větě váŽí si těcl o
čilr,ných. v}'tNalých svědků Jeho1.ovÍch. slo\'o Boží
je nicmé klásllě popisqie a ukazuje. ja]. Jehova si
jiclr váží a jak ho.lnoli L}to ÝčInó své služc}rníky i
j € j jch s lužb(vŽájmusYého jmóna' -Příst '15:4,7t10|20'21'

34 Jazyk a m}.sl jsou vz{i€nrně úzce spjaty' Nnše
hlásové ústŤojí wjádřuje to' co je v naší mysli DeD v
D.ašem srdci. trIá li nďe n uYed býti i Za vzrušujících
ipoměIů pla\'é a uŽjrtečné. musínle pňedem 6rdce Deb
mysl naplniti tím' co jě čisté. pravdi\ré a po\.znášející'
JcŽíš jasně ukázal te[to fakt' řka:'.'Ale kleÉ včci
z úsL pocházejí. ze sldce jdou. a ty poskwilqií člG
včka' Ze sldce zajisté rTcházejí zlá myšIenrí' l'raždy'
cizoložstÝr.smilstla.kládeže. křiYá svčdectvÍ. muhíní'
Tyť jsou vecj l)oskvÍnuj ict č|o\ika' 

^|c 
mumyl í, lná ru-

kama jísti. toť ncposkrňtrjc č]ověka',. - NIat' 15:18-X)
35 \ábn'nnsl: far:7PoýP UÍný\a]i  s i  obřadni ruoe

př€d jídtem. abJ neznečísli]i to]ro. co bláli do úst,
n€mohli vša1r zachoi'ad svých úst čistých oď lalešných
obvi[r.ění a s\{'ch Íukou od ](rve l1enŤávem obvinčného
J€Žíš€' Proč n€! PIoIože jejjch srdce neb m}Ťli. byly
nečis|é a poskvŤriěné. plny po]c}'lství, ná}oŽeDského
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hled.€j pokoje' a stíhej jejI.. - 1. Pďra 3:9.11; Za|rn
34:12-14.

38 Jehova Bůh, král věčtlosti' vtádle nrrrí skne
svého pomazanóho kIá|e Je2ÍŠe Krista v krá|ov9tú.
jeŽ v roce 1914 bylo zrozen]o v leb€sích' Toto klálov-
stvÍ yládn]e nyuí lrprcstied svých trepřáťel' kteří palří
vesměs k tomuto světu, stojí pod hněvem BožÍm a
jsou zas\'ěoeÍ}i záhubč' opusdti sťránu nepřátel BoŽícb
a !řejíli na stlanu dnes vládDoucích rr.ebesLých ]rrálů
zÍ].amená pro nás věčný živo!' Ábycl1om se Lěnto krá'
lůťn zalíbili, to od nás rnezi jilrín JroŽaduje spl{\Ťó
mluvelr]í, neboť ie psáno: ,.Kdo miluje čisťotu $dce a v
č{clr ŤLech jcst upřímrr.ost' takového král přÍtelen
bývá... ..IltoYé splavedliví ]íbezn]í jsou klálům. a ty.. Lt]eŤíž mluvÍ upŤímně. ori Ini]rrjí... (Přísl' 22:11; 16:13)
I(do m1uví splaYed]ilé, n€clrybí nylrí' j.estliž€ uposlech-
ne přikazu, který vydal Pár skrrc Klista pŇ tonto
konec s\.ěta, že totiž doblé Jrosetsťú o zřízeúém ]iŤá-
lovství mnsí býti veť.€jně zvěstoválro na svěd€cťYÍ \.Šem
náŤodům lla oelé obydlené zelni. Je to líbezné loselstl.í'
a ti. kdo je upřÍnrně a z lásky k vládnoucím krá]ů]rl
nosí na svých fiec]l budou v novém světě spra\'edlnosli
míti lyto kráIe lr]a věky svými Eilqiícími přát€Ii.

39 vyhÍ.bati se ]Jlavdč o tom. co uťilě Í!ástroe.
neslouží k našeúu b]ahu. N{i]ujeme a hledáme.li l.ěčlrý
Život' pak r]činílne dobŤe. jest]iže nyřrí v mJšIenkách si

jcÍ] ta]. zva|r.otr ..lírihu piírody..' ve které v minulých
stoletích studovali a sn,ažili se čísti vědci. kteř.í pn.i
torn učini]i určjtý pokrck, ta]rže dneÁ jsme .Iosál' j
..álomovélro věku..' Zde však tnínímc k'ihu pEallÓu
písÍi€ny abecedy, jejiŽ s]ova mohou lidé s dostateční'm
vzděláním čísti a vyslovovati. clověk' tvor Je5oly
Bolra. napsal a v]'robil ni]ioDy kl1ih ve úoe llež
LisÍci jazycÍclt' NeněI by tuclíž stvoiite] člověka. kťerý
j€j obdařil schopnGtí . touholr dělati kDihy' býti
s to vy.obiti tnihu k h. ku,ihu lepší než jakou ]rdy
zhotoÍil člo.!'ěk? odpověd je Lak sámozřejmá. že 6e
ialo otázka zdá pďeli]ou; pi'esto ji r.šak klademe. pr.o.

- toŽo v r1ašem''4tomoyé4'Yď.Ju-i59} IaÍliou.-]iď.Jteří
r-ochl bqii . ancbo dokonce lQpirqil. ie Bull IJkovou

2 Nejde IedJ U schopnros|, Eýbrz o \ 'd] i  J lám'1|.
vyrcbiti tako.!'o[ ]inihu' Bůh ví. že ji potřebuj€me' l!q-
!či1,& ' s'9' 'čj9"u - Íqe.- jÍ'^kěizg-!iilady..' !9re1i- lrdé'

., t1o!é .]]ml'ém]r-a-h.rů?y. a pŤi tom z'rrtdy*9!9.ric!y
ďé1\Y'..l(.!eré 'k!.jh4 !ŤíIsdy 4i!d}. Ťr€zodpověděla a
oiLdy nezodiroví. Jsou to oťázky o Bolru a o jeho rrřed.
sgYzeti s lidmi. Je lozumÍIé dovoáva|i. že Bůh; jej}Ž
uas stvořÍl s darem lozl1mu, rleclial by' ncuspo]rojené
ty z ]rás. kteří by lro osohrě ládi pona]i. aby ho
molr]i uctívati a jemu slouáti? ze by nám nedal ulči-

- týLt1 od,poaědí na tylo otázky ziev€,lÍlll. k]íhou? Ne-
musjme se Lolrlo otázkou obirati' pŤo|oŽc Jchova Bůlr
s€ .p.ostá.al o takovou ].nnhu' oďišit bjbli ja]Io svou
kLhu od j iných I im' Ze JJ l  jej im s\.a- lÚ 'L l l :mL|m
yzn$loqti irspirrcj

3 soudíme-li podl€ ncpátŤ!ého zájmu' jaký člově}
, \.še'rbecÍrě bibli věnuJ.e. umírají sLaniljony lidí laději

bez polozuměn.í ja}o pes nebo jinó z\'íie. jeŽ nedo\Éde
čí!t a rozutlět bibli' Lidó jsou n.jec ]hosteini opŤoti

. Bohu a svému konci jako tvorcvé' ale ndlíon.v z adch

' .jsolL i piiliš pyšií. než aby při.ia]. přímou l.eč a po-

úa newřtnuteltré zwkneme a v€ víře se tomu přizp$
sobíme. Podle vyhlášeného pledsevzgtÍ všemohoucího
Boha usl:uteční se v EgodlTatné budouutosti Ťl.o Íraši
zetri a .pro celý vesmír toto: ..Já jsem Blih silný. a
n.ení žádného více' Sklze sebe přisábl 

'sem. 
vyšlo

z úst mých slovo Erraveďnosti. kteréž [epůide zuět:
'Ze se mně stláněti bude r{eiiké kolellq a přísahati
každý jazyl... (Íz, 45:22,23) Každí'. ]rdo dosálme Ži.
\ioLa. musí se pl.izpůsobiti tomuto. nařízení' ..PsáŇ jest
zqjisté: zivÍ jsem já. pla\.í Pfu\ žoť pňede tr1uou bude
](lckal-í každó kole]r.o. a lraždý j:rzyk l.y'návaÍi bude
Boha... Je ne1.ylrnut€lDé. &by !'šiichÍri vyz]úl€]i Bohá
jazykem shze j€ho kŤá]e JeŽíše l(rísfa. llebol apošlol
píše: ..A]ry ve jmé.ltil J€žíše káždé ko]€no k]el(alo. těch. .
tteŤí jsou ne n.ebesích. a těch. kLeří jsou na zemi. .

i lěch. ]rteří jsou lod zelní. a ](áŽdý jaz}.k al}y \.yznáYgl.
Že Ježíš Kristus jest Pánem v slávě Boha otce'.. (Rím'
1.1:11: Fjlip' 2110.11) 

'esL]iže 
Lal( čln]ílne nr.ní a zů.

slanene v tom z lásky k BoŽímu králo.!Štví, pa]r tífi
osla.l.uj,eme J€ho1.u Boha a jeho krále Ježíše Kdsta a
pro s€be získámc cen,u.v:ěčného živo|a, - Řím' 10:9.10'

sva z 1' ]r\.ě.tna 1917

JB Jak hloIjou 
- 

dn..  v|. .Jnou' 'Í . lEbPšlI L". i loví.| ' i t i
t rášiIni  p|á|ej i? á iJ| .  \ '  i Im mů,ejn €  /] ' 'b i l i l

39) co se jistotně staxe na cclé zemi. F,l.ud jdc o jazylll
a jali iedy můŽeme oďivovati Boha a získatr věčuÝ žiyot'

vylatrrf . \f,,stihnooli z ,Y"lslo Lrlamxe brjLr pilrudr
á .0|nďi růz1íď | €or:I f iIo.ol ic.  p5)c]|oIoďc a IJ&
zvan]élro ..nábožgnst\'í..' Pochýbují o iffpřaci tllble jnlo
kr'ilr.,' RoŽí' To !I\}to. Že mají víoe důvěry k s\.čtským
vědcfun' l.teŤí..ki'ilru přtody.. vyk1á&Úí tJk. jakoby
se Deshodova]a s liiblí' an€bo pr'oto' Že stovky rráboŽen-
st1.í křesťanstva a židovslYa naplnily zenr znatenýnri
ideami o bibli a wdaly ji tak po|upč a pohrdáni. v
čet'.J'ch končinách země' kde Ťímskokato]ická hierar-
clrie má v rukou politickou a hospodářskou lnoc' 

'a]ra.zrrje katolickému oby\'atelst\.tl číst biblÍ' takže lidé
se bojí, že se tíŤll dolrustí hříchu. Nesiaži se \.loŽit
člo[úm slÝch n.ibožeDských stád bibti do Ťu]!ou' anj
ne.p€čuje o to, aby jim ji \šťípili v nr'ysl' Naopak. nási
lím l)Ilí,rr,í ji!ým. aby sc k irí do'stali' Lid je utbžoÝí]l
v n€vědomosti o fa]rtu| že Bůh mluví k ]idem skŽe
bibli. pro|ože je j€jí iÍlspilátol.

4 cást této sYaté kn]ihy lT'tvořil Bůh pií'llo. bez
i idsLi l lo ro7umu á I idskýcb Iuk^J' Je5l Io D.<rl '  Di ikí
alnl.yšechen lid islae|skj sLr let,.Ífr-.iil6 6ii[řšÚ.
byla božs]rýini prostiedky zřete]ně mluvena s lŤchol.
ku] holy sin i' a nato jim jo dat Bůh napsaná' o tom

s ním na hole $inař dvč d]es]ry wědectví, desky ka.
'tnen]rré' rp€4liiJ- prst€m BoŽím'.. v htlěr"u' nad mo.llář'

č|ome: . .T dal Pdn I loj.zí(ovi.po doloI]áď |ÁchIo ř € cí
s Dim na boi €  s inai dv"1.dcsky stédec|vÍ, desky ka.

stvím IšIaeli|ů Ťozrazil Mojžíš kamenilé tlešky' a prl}
to by]o lr]txho opatliti druhé' MojŽíš nám pŤa.!'í: ''.Toho
času ickl ke mnč Jchova| vJhlaď sobě dvě deslry
káneDné. poďob[é přl' 4 a lstup ke rnn.ě na honr

1) Pmč je roznEnou myšl€nlra' že Bůh i.}tÝoři1 kníhx.
ioLiž Knihu k!ih?

2) PFoč lo!řebujeme tgkovou ]{nihu? a ploč můžeme říci.
Že }ibl € je touto knibou?

3) Jak ul.azují mno7.í ]idé' Že faděii zeÚrou } ],!evědomo-

4) Kterí čast bib1€ byla ÝylvoŤem přlmo. bez lidského
rozrmnarutou,ajaL?

Inspírace
,.\/eškelé Píšmo j€ inspirol'aDé Bolren a užitečiré k UčeÍ!Í. 1i rraJroTDfulání. ]. Dípravě a Ímavní káznj' aby

BoŽí č]ově} byl rrčiněn Zda!ní.m a vyzbloie! I(e kllždému dobr&'nu dílu'.. 2' Tb]ir' 318.17| MoÍÍatt'

J{ EIr0\.4 gJlh rnllzs lE9i4! rri"qi!eJuý.xc!E&: p{ql-pť. uóeui hible Honosí se domDčlotr s\.ou inte]ige[cí a
te4y-tr]€4o}lslYpÍilllózš]dh!1 Tím míIlíÍLe Ťíoe llež vc své domýš]ivosti chLčjí sami tyto vč{i !!.ozkoumati.
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a udělei sobě |ruhlu dňeÝěnou. I nan]íši na deskách
těch slova' kteŤáŽ b)'la na děskách pŤvních, kleréžs
oozrazi]. a TloŽíš je do tó truhly' Tedy uťtrělal jsem
truhlu z dř.íví setim, a vyl}ladiv dvě Liesky l.ameúné.
podob[é přvní1rl. Tstoupil jseú na holu. Í.esa ty dvě
.tresk]' v ru'kou svých' I Ít.ap6al [a těch des]rách. ta}ž
jaliŽ ]rť\'e byl napsal. des€t sI$,Ý (píikázá,1i\ Menlr '
kteIíŽ lnltrvil l. Ýám Jehova rla ltofu z pťostředku
ohn]č v d€,D slrBmážděJrí oDoho. a dal je Jehova mně,
Á obládi\' se. sestou]ril jsem s lrory té a v]ožil jso}l1
'I dPsky Llo |ru\|) ' .  k l .rcuz j".m byl udélď' a byi}
l? tr '  ' is|oŽ mi pi:kfuaI JFhovs' ' '  2 '  }toiZ'  31: l8: i '
!ÍoiŽ' 10:1.5: 2' }íojŽ' 31|1) Nopocbybnč udělal M žíš
qpis D€seti pi.ikázíní. jež byia vyr.yta do desek' lrtelé
Ýloži] do tlubly s|nlouYy' Mojž.íšův qpis n další zho'
tovcnÚ opisy hylo lze porc\Tali s dcskarni v tnrhle
r Í}řeŽ]roušcti lak jejich pieslrost a sprá\.Irrost.

; Četni řir"sti kqto]íci ře].li šititetůn bib]e: ,.Ách.
bibli táké lar]sali joÍ tidé|..a ode.přeli pi.ijmouti ví.
tjs]. a čís|i jej. TÍmto r]ostojem požadují. {by (.lá
bible byla psána přt[o Bohem tálr jako on.óch Descí
pŤilrázá]lli na kamenných .les]rích' Dejme tomu. ž.e
c€lá biblc v půYodn.ích s\Ýclr jazycích' helrx€jslry'
cha]ťlejs]r}- a i]ec]iy' byla hy sepsáIa přímo Boh€m:
byti by li|o níboželrstváři pak s.na.l více na]rlouěni
přijnrouti bibli? NIohli by dokáŽati' že by obsahovals
jiné poselství než obsehuje drcs? Ne]ry].o l'y |]). m
by sť ji1l1 dostalo .lo rukou. |aké jen qpisem [ebo ]š.o-
pií' napsánorl \a'tišiě'nou a Dfu]oženou n€dokona]í'rnj
lidmi? Pů\'odnj bibl€ byla na"psána jazyky, kteÍé j6ot1
dn.s mrtl'é' x{imoto člověk nezná drr]es vůbec původtrí
telrsty, ty zmizely li.lem s očí. nejsou-li nadobro zni.
čeny' Musel zde tedy Í ]raždán Jrřípadě člověk' spolu.
ptsobitij a jeslliže zaujalí DáboželsťÝáři pŘÝí: ..Ách.
to také psa]i jeD lidéI,.. pak je to pouhé neodů\.odněné
tvlzeú' Bíble' jež je dnes jako celel. ánebo .rspoň
část€čn]ě pfu]ožena do 1063 jazyků, byla původlě se.
osána vci lnálu Jchoý} Bol la '  on IudiŽ piej imá odŇ-
iČdnosL za Io. Žf by]a l lapsána, neboť on j i  jnsDiroval '

dohlížel Í!a její sopsání a ŤÍdil je. a 9n pečo\'al o její

obsah. Kll.iha ta zŤejmě požíÝá jeho podpoŤy. ochtany
a požehnáni' neboť př€sLo. Že se dárr]ony ov]ádaní
lidé pokoušeli 1800 ]et o její z ičéní. potlačení a
zů€hodnocení. j€ bible Íéjvíc lozšÍŤenou krrihort na zo-
mi a byla přeložena do nejYíoe jazy]rů. .l.o zna'neuá.
žc zde působí Boží moc'

6 Jestliže tedy Jeho1.a Bůh ilspiroval bibli. co na
.Um zá|eŽí. zc DouŽjI t idí jJLo pj.ale|ů? coz jFho r loc
ncni s iIqěis i  neŽ t i lo ! isJtelé? Picd Kriš|Fm Inohl i  sP
srr.ad lidé zdráhati dbá|i'pŤoĎoků, kteří ! uvili jlrlé-
nerl} Božím. pr.olože tito prolloci byli pouze ncdokona-
lými. hi.íŠnými lidnii trei Jli Íšak omlrrvy' kdyŽ ne-

'dbali ani Ježíše KrisLa. i[gJrircvánóho syna BoŽiho.
klefý mlu\'il jménen svého oloe' TLr nebyto důvodu
Ťici:.'Ách. to je jeD, pozeDr,Ský člově]r. tak hiíšný a
nL:ťlo]ronalý jď(o my satrli|.. Příčinoll jejich neÝŠíňa-
vosti byla tedy dejmě okolnost. Že jejich mysl byla
t}ŤeÍláoeD.á 3 ž€ pťostě nemilovali plav.lu a nechLěli

'ií s]yšeti a b}íže 5e jí zabývati'
? chc€me.li bibli přijmoúťi' pak srr'aťho naj.lene..lůkáz. 

že Dochází 6d Bohai Do|i€bqieme jg!' p.ovésti
šc$cní a ňjdeme sloust.r .lůl(azů. ž€ rcjde o paclělek.
lrýbý že bible musí pocházeti z plamene božského a

'nilootr 
};astotro. a Ž€ tudíŽ je jeďnou k{rihou pŤavdy a

siněro.lalnÍm učitelem a aůdcen našeho života. o in-
9n:|: lcj  biL le sviJči .a|oI jcjí pisalc|é' Asi \ l .ocP 0J
oo it . '  osot apo\tot pavet. jcnŽ byl vÓzrren v aimi.
o.tuze ta'at z hib]é. svému spo|L]sluŽcbnfl(u TiÍnJ.
ieovi toto: ,.od dětslYí z,Ďáš svatá písrna' jež tě lrlohou
poučtti o sDasebí skrze \'lnr. ktejá je v Ilristu Ježíši.

veškeŤé Písmo je božsky inspilované a je ďit€čné
k pollčeď, l. usvědčení. k napomíná . l.e cviěení Í
pŤímosti' aby č]oÝěk Božf byl dokona]ý, plně vyzbrc
jelr.ý ke kqždéúu doblému ďlu... 2. Tiň' 3:15-17:
spP,cPr (ángl l

8 Americký římskokatolický ].ÍÉz' jolrŽ pořÍdi] ho'
ř €jší překlad (1s37) z původní i €čtiDy. picloŽit .v{-

razem ,.božsky insJriloÝané.. PavleÍ! původft polžité
slovo Íňeópne.tsÍoš. .rento složeíý výIaz znamená do-
s]o!rr,ě ..Boheln vdechnuLé,. aneb ..od Bolra vdechnuté..'
Ne že by Bůh Ydechoval vzduch Ď.aší zet1lě a tím že
by dýchal na ]idské Jrisatele bib]le. ale on vysílal svou
M.!'idite]nou účimou B!oc' Tou dal půŠobiti na ončch
asi Lřioe! Dlužů, kteří ápsali 66 ]ílih bible' Jeden
z těchlo pisatelů. aloštol JaIL nán pruýí že Iežíš sE
zj€vi] v Clen svóho zmltvýchvstánÍ skupiló svých Yěr-
]rýqlr qpošLo]ů a ře]r]' Že ie ÝJ.sílá s pirslá!ín: ..Po
tčcb slovoch r1a ně dechl a řekl iim: .Piijměíe Ducbn
svatého|... (Jalr, 20:21'^22: Žitlrú KdyŽ JeŽíš tal.to na
11ě dechl. tu lento dech byl neYiditelnou silou' Podob.
rr,č je i svatý .luch neboli účinDá síla Boží levidiL€lná,
a lreblejští pisat€ló ozŤr.áčovali ji sloÝy (na,1únlň,
rúonh), iež zu'afifJl7úí .IechnutÍ rrebo .Zecň' a řcčlí
pisateló užili k Lomu slova pneúma. iež roýi|7óž zÍ\aÍne'
Ú.á ,ífu tr{:bo deci' o l1ččem. co vznikn.e lím. Žc na to
DůsobÍ Boží]neYidiíelná síIa' tzc tedy říci. že je to..od
Boha v.lechn]uté" anebo ,.božsky fuspirc\'ané..'. A sloÝo
i/ďr)irotúné. jež Íe latinského původu. znmn€ná vskd-
)o1 Ddechnuté, coŽ poukaa]je [a.nev1děrrou sílu'

9 Ne.ýidite]ně sestoqpi] o letnicích r.oku 33 po Kf-
svatý ducb či]i účiŤIůá síla Boží r1a včIDé učednÍ]ry
Krislovy. coŽ Yšalr bylo pt.ovázeno slyšlíelrfin hlukem
ja}o od ]rrudkého vétILL a naveD]e]r viďtehým znŤ1e.
n.ím Ý podobě oh]L1i\Ťch jázyků, jež se r.ozdč]ily na
hlavách'\.š€ch duchen naplněných učedníků' (sk' ap'
2:1-4) Hrrkol jako od si]nóho náŤazu vět.u (pnoé) ozná'
mil. že Bůh iim vdec]il svého ducha D]eboli svou účjn..
rrou sílu. ..I naplněni jsou všickEr Duchem svatým.
a počďi mluviti ji j.n jazyky. jakž ten Drrch dá\'al
jim 1Ťm]ouvati'..

INsPIRovANÍ MUŽo\r]
10 Bohem íIspirovaná čili BoheE vd€chnulá 's\.atápí9m4.., o Dichž Pavel Ťeld' Že je Timoteus z'rá od

s\'ého dětství. by]a sLará pí na hebrcjská' K pr!'nímu
setkán'Í PaYla s Timoleem v L).sti.e. v tr{aió Asii'
dďlo *ji v l.oce 53 po Kr. Thloteus byl tehdy jčšt]ě
docela mladÝ' Jeho Eatka a jelro ba]'čLa poučovaly
lio sDo]ečně iíŽ od dětství' To bylo v době, kďv ješLě
u€byio kŤ€sťanských pfuem l.eckýc]t' nebo8 pl.lŤIí knih4
€vang€lium ]ro.lle Matotše' byla Íápsána okoio roku
41 po KŤ. Jediná svatá písňa' z nichŽ Eunil!e a LoiF
*o[ly Timotea od dělstYí poučovati. byta t€dy lreb.
rejs.ká pí$!ia ď N{ojžíše do Malachiáše' všechn.a tato
pÍ$na jsou podle PaYlo\"jch slov božskř i]rspimvaná
a pr.oto užitečn.1i pro kř.esťána. neboť slouá k lolÍu].
abv služehúky BoŽí wzbojilá k doblómu dílu. jež

Bůh jim uloŽil vyko'lati Z toho je tccly ztejmo. Ž€
\ŤzbŤoj LŤ€sťaná není úplná bez hebrcjských písem
a bcz splávn]ého jejicl1 ponoarrněflí. Křestanská písma
ňecká zak]ádájí se Lotiž aa písmech hebrlejskýc!' pro-

i] Prc 'r Ťl luscl br '  ] idský Živf l  spolupů.obiI i .  'k '|Jbl
Búh b}| ce|ou bib| '  pi lmó \ 'm \ný|obi l? 3 iJL l luZuj '
Buh.20 pt € i imá odpo\ědÚost Z '  Iulo |(o 'hUY

ó' ;áir 
"" 

ůl-."Lie. z" prÍ.inoU' p|o. lidÁ n.dbati Bo)ilo
só ia.  ;" .p i i"  p ie ' iío.; .  m'{.Ú i  l lc l  sp ' luÚ(J\| .10lě] 'J
na vvtvoiÚi Liblg?

7 :|!L m|] 'c c lov.k dokázr l i '  , , .  b ib le po.hlz: od Bohr?
8'Ja| i  bJIa 5v9lá !Ísmd .Boh. lo vd' .} 'nu a. '?
9] Jak by| o retnicÍch dán sýJtý d'lchr
10l Jgk;ime. iaká uo byla svéLá pÍsms' o nich2 Pavcl

.e l ' '  Že isou Bohcm vdech!ula!
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tože učednÍky JeŽíšoví'mi psaná řecká písma vys\'ěL.
]u' i  |) i !Ir. . l  l Iebfe' iskj a dokazqj i  spID'1l lí Čelníťh \clrn
dúc;iI jch proro.tv; z pGein ] lcbfejskí.h ById L.dl '
vskutku inslilovátra svatým drrchen, ale jal.?

11 Písmá, jež tvoií D.yní prvrrích pět knih biblc'
|otiž první' .lluhou' třetí, člvrtou a pátort knihLr NIojží
šol'u. a !a]i téŽ knilru Job' Dapsal prorok NIojŽíš' Je.
hova Dlluvil ]r NÍo.ižišo\'u bŤatru a k jeho sestŤc o n.ěm
to|o: '.slyšte nyní slova má: Plolok LdyŽ jest mea
Ýámi. já Jehova u vidě]r.í u]ráži se Jemu' vc suách
mluviti brrdu s Dím. Ate není talro.iÚ služebník nruj
trÍojžíš' ktclýž l.e \*em dolně nrém věII1ý jest. UstJ
k ústfun m1uvím s ním. ne u viděd' ani v zavi[utj
(Y hádallliách; zeičl),' a podobnos| Jeh'ovovu spatiujc'
Pr.očeŽ jstc ledy ncostýchali se tnlllviii proli ďužeb.
níku mému NÍojžíšol.i?.. - 4' trfojŽ' 12:6'8'

12 MojŽlš byl jako pr.olo]. Ýe zvláštn.í př.ízni. ne-
pochybně ploto. že mu bylo u]oženo vylronatj zvlášt
dílo. v toDlo díle byl zejména prcrockým oblrzem
většího pro.oka. vč|šjho NlojžÍšc. To Ťckl Islacljtůll
slovy' ..PIoIoka z p.ostřcdku tvého. z bl&tií t!Ýcl}.
iako ií i lem. \Zbudí lobd Jc] lovd Bůh t\ůi.  je1|o pU

"louct 'rtt  
b,rrtetnr !o l le vleLlo loho jcLz js i  zrdr l  od

Jeho\\ BoLl.  svóLo. 'Ia orébó, v dPn shromázdiní' řkJ
Ať t icť ne.|) iím hIdsu Jeho!,y Boh] s lé|IÚ. án. \í. '
vidÍm ohu.ě toho \.e]ilréhq abych [eumřcl' ProócŽ mi
tekl Jc.]loÝa| Dobie mluvi]i' což jsou mluvili' Prolok'
vzbudím jim z pr.ostředk blaťií jejich. jako jsi iy' a
DoloŽi||| s lu\á \fá f  ú.|a jc l lo, a bude j:m ]nluvi l i  všp.
to. coz mu Di:|r jz i '  l  bu.jeí'  Že kdoŽ by LoIi  nPuos]ou.
ubtL s lo! ln i .h. kÍer i? mIrrf i I i  bude vc jmé |u lném. já

!\hledávrI i  budu nl  ntm.. _ 5 [roj , '  t8|15. l9 '
13 Jeden z ončch islae]ských bratii' aPošLol PetI"

označrÚc tohoto veljlrého profoka' jeEž měL býti ialio
i]IojŽíš. a ulrazÚe. že to je Ježíš (Iistus' (s]r' ap. 3:
19-i6) Z toho r.ozurnnč následuje| Byl-ti x{oižíš fuspi
ro\'áu a BůI mu zllášť příll1ým způsobeh odlraiil boŽ'
6kou vůli' ]ralr' b}'L Ježíš Klistus lr]a zemi ŤovnčŽ i spi-
Iován a obdrŽcl zjevcLi boŽs1ré vůle !l.Ímí1Í\ osobnim

"o.:..or'"-' 
r"a"lň z plostře.lků iEspilacc Ježíšo\.y

byi svaiý duclt čjli účiBúá síla Boží' Ten seýourpiL tla
n. i  s v:dleIDím prUiP\em" v po|Iobě bolUbicc. coŽ
so:tr i t  soolet l t lvy ;.Jj|ý \vťdeL. Jao KrÚtc| 'N. ' l ' rť
tťJr.. kteŤéhož Bůh postal. slovo Boá rnlur'Íi nelroť je.
inu ne ! míru dává BůIr Ducha. o|,ec nilqj€ syna a
vŠecko .lal v ruku jeho... (xlÍtt' 3'13 17i Jan] 1|23.34i
3:3.t.35) Tím|o duchem. jcD.Ž by] Ježíši Itlistu dán
bez míry. mobl jeho otec Jehova pr'sobiti ná sTého
nilo\.a[óho syna a inspilovati ho' což i čirdt-

14 Jilýnr prorokům mimo }Íojžiše aieYil se Jehova
Rrih \'e viďÚll an€bo k orm mlul.il ve stlu. Z toho Yy.
sÝítá s uřčítostí, že Í.čkLeré inspiiace byly dány po.
divuhoil .J'11t vidčním a sny' a o tom máme ZpIá\'y
í bibli. Přert tisíci ]cly Žil v sedmém pokolei].í od ALla'
ma nruz i]njnfm Luoc'|.  s!.B JáredůV t.ol lo Bů|l in. ' i
.o i l ' i  n nouzir iJLo st iho prorol(a l  l \ lo iZ 5: lS 2l '
Jádrc obiaht En.oct1ov!'cl1 prorcctÝi s.Iěluje nám kĎes-
ťanslrÍ pisatol Ju.ta' jeM plavi: .'Pforc]roval p i také
o {r,ich .cdmý'od Arlana Elloch. řka| Aj. PáJr se s1.a-
L(mi l isíci  s i jm. b1ťP se, áby trčiniI soud \ '(e.bn' ' ' l I
a Lrtstat vsecLr. kIcr iZ br í!oIj mezi nimj byl i  L 'z
božr1í. zc všech skutků bezboŽDosťi j €jich. v nichž
lÍ/bo' l !o.t Dác' lc l i .  i  zc v.ech IvrdÍů fe.í. ' ieŽ l l| lu
; i ' ; .; i i  

":;" 
hi; in icj  belbo)ď . Jur ly l !  l i )  Ja.

I i  Zrů5cbFm obď.Zl ' l  Enocl l  | ' j]( 7áhy v ílej;njch
t ir l . tra tcto z.prcr lr .  zr]a vidéft im áncbo sn} !n.]r i i .
nou čiDností ducha BoŽího. [cpŤaví se nám 'blíŽe
Enoclr tlržet se Boha. projevqie \'íru v něj a zacllc\.á
\Jje 5c i i \| j|D od bezLoŽDého '\{|] oLolo s lbe. IJ 'Že s.
o i ' lm p*i i .  Á chodi l  Etrocb s|ále s BobelD a ne-byl

vícL' vi.]ěrr.i nebot ýzal lro Bůh'.. Písmo zdá se nifun
z.Ie naa1ačpYati. žc Bůh zbavil E[ocba styku se s1.č
tefir bezbožDíků' vzal 1lo z tohoto života ve chví]i. kdJ
byl u vylrŽcní nad vidčním llového svě1s. Y !čmž
n.cni Ýícc snťti pocházející z '{dama' 1. llojžíšova
5124; Žic lům 11:5.6'

15 Bůh mlu1'il s Noemern. vaťoval ho pŤe.t potopou
a pl.i]rázá] mu, aby budov'l aŤcbrr' Zpláva l[ojžíšova
r:r.eprar.í' jak se to stalo. z.tir TidóníIll ancbo vniiňrImi'
nevnitetuýnri dojmy lla jeho ducha anebo skrze andě.
lá. hterý viditcln]ě neb neviďtsliě nluvil s NoeBl€m
v každén !Ťípadě stalo se. to účjlll1ou silou BoŽi' jeŽ

Iů'obi]J l ' i I|no oťl, .  | lPpií|no' Ani o Ion n.f .oz| l 'uje

trÍojžíš ničello. jak mluvi| Bůh s ÁbŤalta&crn. v ZcnÚ
Ur Kalclejsliýclr a jak r t !ři]ráza]. aby šel do nezDámé
zcmč' ab}' ob.llžcl Trožehníní' jeŽ se mělo vziahoYaii
tla celé ostatní ]idstvo. Později zjevili se andčlé v lid.
skó podobě' mluýili s Abr:alraIllcm a oznámili mu !l.o-
rocky zkázu Sodomy a Gomory a fla[ození jelro šyna
Izírka' ve sn.u iekl Bůh fjlsri$]rému kláli .\bímcte
choYi' že '{bŤlham je pl.orok. _ 1' x{ojŽ' 20:1 7'

16 Jákob. vn.uk Áblalramů!. mčl inspifol.aný serl.
.| zjeli]i se inu i a[dčlé. kteří s ffm loznrloL]váli' Já.
kobůÍ sen o Ž€bří]ru. jcíž sahal se zemč až do nebc a
!o ktcl.él|I al ě]ó .íystupovlrtj a sestLlpovali a na jehoŽ

hoj'l}iÍr kolci zje\.il se sálr Bůlr' byl ulčitě inspiro\,áE
v tol11Lo snu dal Jehova Bůh Já}obovi ploťoctví slovyj

'.A bude símě tvó jako placlr zemč; n€boť r.ozmťrŽeŠ se
k západu' i k rýchodÚ. n.a pů]noci, i ku poledli] a po
Žeh[iny budou v 1obč !šecky čele.ti Zomě. á v serneru
|\'éln... (1' I]IojŽ' 28:11 16) V clobě |olrolo snů ě1 Já-
l'ob pŤts ?0 let' doŽjl se však věku 1.l7 lct KdyŽ na
snrteLné posLcli dával svým dvanácli syllrrln poŽeh'
rrání na rozloučenou' tu usel býti inspimvín r {tj.!Ťlí
si]ou BoŽí. jeŽ rr.eviditelnč působlla na jeho ilucha
Jello inslilace by]a nepochybně slovoí. ne}oÍ mluvil
slota. jair duclr l]oži rnu je dál vyslofuvaLj' (t' -IIojŽ.
{9:1.33) ÚsLy Ža]mis|y E uví Bůh o Abrahilnovi. Izá
lrovi a Jďrobovi j:rko o ''pomaza]r.ých 

mých.. l ..p11o.
rccíc]i mých.. pl.o zvlášLD]í díto. 1r nčnruŽ ufči] tyto
s1.ató muŽe] a občas jimi poh]r,ul duch Roží' i]]spil'uje
iť' Žnlm 10l)|9-15'

17 Jálrobův zv]ášt milo\'artý syll Joscf Z:lujaL lovtrěŽ
posta\cní př.Íarč jnko plomk' JiŽ jako 17]etý liocb rnčl
á'.n p.o.oZte sn.y, které vyplávěl svým dvanácti ne
vlasl;íln blatlům' což v l1ich vzbrldilo závist' Posměš.
nLl IÚ nazývali ..mistrelú snů..' Asi po 20 le|ech spl'
uily so oba slry. a jeho o|ec Jál(ob i \,.šichni jeho

b.a|ři rŇ1í účas| D.a splnění.'fo jc dů]r5zeln, Žc sl1y
ty ncbyly zmatené' lrolečn&té noční fantasjc' a|. Že
bJIy BL/| '  '  

. ! ' 'ý|n duch. 'In i  .o iro\j  ]  |||ys]: J^.PIo.
\ i  \eru D' . ' r tb"u. l : .  Z" \ '  / i iuru JoserJ a iPLJ ph
buzIr.Ých a též prc jejich ploIookolr ho(lllotu t]ro
n.áše Ch'acÍté sto]etí bJly i jiné sny iNpiNváDy
mysli lalaorlova číšníka a pelraře jakoŽ i samolnému
ťáironovi €'l.pLs]rém[ v důs]cdku \.ýkiadu lěchto snů
dostal se zolročen,ý a rrÝčalělrý Joseť na svobodu' Jo.
sef by1 3oletým mladým uxuŽem. kdyŽ vyložil |áIaDIr,o'
vy sn.v. jež ohlaŠovaly pŤíchÍlI stráš]ivého sedniletého
Iliaau. Á Egr.pt a l1a čehré jjDé krg'jiny )zemá Než
se Josef jai \'y]rládati který]roli z těch|o snů. íÝkll
. .Zd.r|] rí| i l : r ' l r  n ' .  'u rL l  It^\a] \ iko| i  rá '  Bůl l
.í l jruIj .  co by raraou: tedIu |r bIaIru l '  \ loj l ' '  :1 '  ]
už 19;40:81 41116.25' 28i Bcr1ra,
. 

u) Jal. 
"jr" 

Bůh s pisatclem DrÝlícb rrěti knih bible1
|2 | 'o ' '  m u\ i|  BL|| .  t ' .J"Lj l '  skI l  \Íoi; i i?7 
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14) co zje\'il Bůlr Enocbovi? a jal(!
15] Ja]r ;nluYir Bů]r s Noenem a s Ábnhancml
rc) J l| '  dJt Bůh zic\ÚÍ Já l:obol i l
|7] Ja. L]dod Búb |o"eia svýr '  prrrolFmq



sT RÁ zNÁ vEz
t8 sp|nč!í Jo\"fe! vJ loženýc.Ir snů doka7u;e' Že je

\'y]r]ádal pod lD.spilací BoŽí' TAk by] Josef použitínr
ittspimvaných snů.a jejich \Ťklady učiněn Jeho\'ovíŤ1
ploro]rem Á ja1r ukazrrje,4' Mojžíšova 12:6. mluvíl
Bůh k Josefovi }e snecb a jejich výk]ady. Do}flzuje

Lj ELÉ PÍsNIo S\rÁTÉ. od 1' kÍihy }ÍojŽíšovy áž po
Zje\.ení. vydá\.í svčdectví o lom' že NIojŽíš byl inspil.o-
ván. Ándělcm u lr.oŤícího lreie á snad týnrž auděl€m
a jcho aůdě]skými průvo.]ci na vIchol]ru holy sinar
m]uvil Jehova lr MoiŽíšovi ..od úst ]r ústům a ni]rolj
v hádan.]rách (temných slov€ch] I'utlv|),,' I<dyž Je,iIo
Ýa diktoval svým a děJ€m zákon smloLrvy s DáIodem
islaelskÝm. i]Iojžíš jei Zapisova]' zde tedy šlo o slo.!'Lí
ils']riŤaci Loholo proloka' (2' MojŽ' 3.1:27) Když NIojžíš
\.e včku 120 1ct. rla kotrci sťého živola. 4rí\.al prcrcckou
píseir' jeŽ by v budoucnosti .,by]a mi z& svědka prcti
synůrn Ismelslrým.. a kdyŽ po ťóto pisní vyslovova]
posledn.i poŽchnál1í nad dvánácti kme[y Islaele. tu
lle]]ochybně šlo lovněŽ o případ siovní aneb úplné
arsliŤace. tsůh mlu\.il skŽe svélro andčla z oblakoYó-
ho stoupu, jcn.ž sláJ nade dveŤmi stáIrkt úmluvy. a
pŤikázal tr{ojžíŠovi' úy pís€ň tu ozjlámil - 5- tr{ojŽ,
31 :15-19r 32:1-4:1; 33:1-29.

2 s]o tcdy n těchLo části Pel aleucnu n€boli Pěti
1(l Ir tr]Iojžíšo\Ých o slovní inspilaci proroka Božího'
I)okud se týče oslatn]ího v těclrto pěti ]rni]rách. nemá.
me jistotj'. Není nárn ujeveno' zda Nlojžíš mčl rrčjaké
píseBmé zplávy. z niďŽ mohl sezlali podrobnosti o
stvořenj a děii#ch lidsLva do do]ry, kdy se stal pŤcl.o..kem. 

zda mu vše to by]o předáno ústl1í tradjci od
jeho pňedků anebo zda mu to bř]o dátro přínou inspi.
rací ducha BoŽího. Že však všechE.o bylo psáno pod
inspilací, aby 10 bylo splávnó a aby nic rÝznam[ého a
ploloc]iy cemého nechybe]o, toho n1áme vš€clrEy dů'
kazy' Uvidíme je Ý da]šich odstavcích'

3 zajíma\Ým zpilsobem inspirace byla inspírace
.loplovázená hu.lbou' Prololr samu9l řekl saulo1'í.
kdyŽ j€j pomazď za klátre nad I-sraelem: ..Pol}á se
s ,tebou zástup pr9ro]rů sestupujících s 'hory. 4 před
nimi loutná' buben i píšťďlra a haďa. g' oni proloko.
.i'ati budou. I s€štpu!í na tě Dueh Jehovův. a ploloko-
vati budeš s !imi' á přomčněn budeš v !1uŽe jillého-
Kds.ž tedy zbčhnou se tato znamení při tobě' r]čiň.
cožkoli najde fr:lÝ tvá. rleboť Brili s tebou jest'.. A
jak Samuel prorokoval Sauloii. tak so stalo. (l SanL
10;1.13) Sau]ova prol]octví mczi plololiy €m sela bJ.
[i !ředpol.ěďmi budouďch Yěcí, mol o Lo býti pŤos|č
Ýelebení a modlitby ]r Boltui piesto však dč]o se to
nod v]iYeln duclra Božího. _ 1' Sam' 19120'24'

4 Zvláštnínr piípa.lem iEspilare hu.lbou je selkání
Elizeovo s vojenslrou rŤpravou králťr Joláma a Joza-
fata a trlále edomského pŤoti kÉ]i moábskéňL Když
lŤl]mYa byla ohroŽéD.a poláŽkou pro nedos tate]l' vody
ve Ýypláhlé pouští' Ťekl Elizeus Jorámovi: ..Přiveďt€
mi haďcníka'.. ,,Á stalo se. když hIái haŤfeník ila
haflu' že pi.išla na nčho Ťuka Jehovoýa, a ře1rl: Taklo
pravj Jehova: Naděl€jte ý Lomlo údolí pln]o jallr! Nc-
boť takto plaví Jelrova: Neuvjdíte větru ani neuvidÍte
deště' a !Ťece se údolÍ to T}ap]Iú vodou' a budete pít Vy
i vaše stáda i vaš dobytek... (2. fuáL 3:15-17; ̂ slo.'. Ď',)

. Něktďí snad uvedou, Že hla na har|u neb tra hu.lební
í.ástroj rllě]a uťjšiti a uklidlriti'm$l ÍJróroko.v.u. áby
mohl dojmy duČha BoŽího lópe vDímati' Avšak zř€jmě
sta]o se to v zájrnu proŤockého oblBzu' neboť harly
j€ synbolic]ry použiio k znlizonr.ě.ní p.ostňedků, k|erÝ
mi může poselshi BoŽí zúti hannonicky' ýýTazně a

to t€á že iů,slifaoe déj€ s€ Iůzným zptrsobem.'B že za
stlrých čásů patřily šŤl.y k prcstňedktlYn. jeŽ Bůh
schvaloYal a pouŽíval' a}y inspil.oval své sltt.Ž€bÍky.
_ 1' KIál. 3:5-15' sva z 15' k!-čtna 194?
-T8) c.qie 

"hora 
uv€denýÚ dókázáno. pok d jdeojl)spiraci?

Jak byla bíblelnsprrovana
mohutně;i' o tomto dopmvodu insliŤovaného pmro.
ctví haďou zmiňqie se Žalm 40:4'5' kde čt€Irr,e: ..Ústa
má m]uviii budou houdrost. a přemyšIoÝáÚí sŤdce
nr.ého r.ozuřnrrosjt' Naklolrím k příslon.í ucha svéhq a
při hárfč vr.t(ládati budu pi.ipovíd](u (hád4r.kul aeičl]
svou'.. A Za\m 78:2 plaví: ..otevlu v podobeY],ství
lista s!á. vyplaÍovatí budu pŤípovíd].y (temn,é výmkyi
an aI' bible) staÍobylé..,

5 zalÍÍ1 78|2, kteÚ z],ívali chrámoví pěÝci v Jďu'
salemě, ukázď se jako pr'orcctvi. jeŽ sc vzLahovalo
na Ježíšc' ve slojení sc {plávou o zvláštní učební nle.
todč JeŽíšově plavil apoštol tr{atouš: ,.Toto všecko nrln-
Yil .Iežíš \'pďobenstvích k zástupům' abez podobenství
n.emluYi] jim' aby s€ naplíilo povědění skrze pIorok..
Ť]roucího: olerŤu v lodob€nsťvícb ústa svá' vypravovali
budu skrylé věci od zalofun]í sYěta'.. (]{at' 13:3.1,35:
Jal! 16|25,29) Ježíš ni]rdy [cpoužil dosloYné harly pŤi
svém učeDrí v podobeEstvíclr a temlrých výIocÍch čili
,'hádarr,kách..' ďe cjtoval a spl l čstná pmrcclví' jež
byla v clrrfun.ě zpíván.a za dopmvodu hudby. svó na.
u]ry spŤávlr]ě podpíral a potrTzoval iÍspirovanÍ'mj pís-
my hebrcjskými'

6 Jak zpláva ukazuje' obdŤŽeli !o samueloÝi č€t!.i
jini pro.oci inspirovaúá zjeverú ,.viděIrími,.' o w-
svčtlení' jehoŽ se doslalo Davjdovi o smlouvě' kLeŤou
s ním uza1Ťel Bůh pr\o vččné království. čteme| ',Podlc.všeóh slov těchto a podle všeho vidění tohjťo, tak
m]uvil Nátan Davidovi'.. (2. sam. 7:171 1 .Paralip.
17:t5) o \'ěštci JaádoYi, jenž psal o ně]rolilra násled-
nících ].rále DaYida' se plaú. že měl Ýidění. Po jejich
znznarnerrálÍ by]a nazývána ''vidění Jaaddy..' (2. Par.
9:29] o Izaiáši. Ez€chielo.!'i. Abdiášovi. Nalrumovi. 

^ba.kukovj a Dairielovi se Úslorně ploltlď\ie' že měl'i \'i.
děJIí. l.ato Ýidční byla přilozeně inspifováda duchem
BoŽím, jc'].Ž jim ta]r zjeÝil svou vúli a své předsevzetí.
(Iz '  1|1i Ezech. 1:1; Dan, 8:1,21 10:1.7'8; Ábd'1l Na'
hum 1:1; Abakuk 2:2'3) Jde o pravá 

'.Ýidění..' 
jež sc

jiŽ spLnila anťl,o sc lešLc sp]ní na rczťLil od démon!
itr€pircvallých vidění falešných. prcroků. pŤed Dimiž
Jeho\ov: proroci | id vgŤovál j  (JeP. 14|t4: 23|t6: Ezeclr '
13:!6; Zach. 13:4) Neď přimo řečeno' zda tito pĎ)Ioci
l'yli ke srÝln viděním slovně ins]rimváni anebo zda jim
bylo prosLě po'.echáDo na vůli, aby sýá viděd popsau
\' las|nílr1j s lo| '  |od vedeuÍ.n EcomylnéLo dlchJ BoŽi
h9' Zdá se, Že šlo o tento poslední způsob' TĎ úea1a-
Eená' že by byli rozulněli všem těm viděním, jeŽ po'
psali, i když je srÍ!ďÍ \'ylíčiti v]4stnírnl slovy. smóli
však k jejich lopisu volití Ýlastnn slova a ýýÍa:,y, a
Ťiebyli Ludíž plostě jeJ1 automaty rreb robotý' á]e stá]j
pod Božím veden.ím' aby úkázané jim včci pravďvě
iropsali. J€ všalr jisté' že nrechápa]i srrysl všeho tohJ.
co vidě]i' slyŠeli a psali'

7 Po posledním svém vidění pŤavil Daniel: ..A lrdýž
jsem já' slyše' Il€rozuměL Ťekl jsem: Palre můj. jal.ý

íJ v | ' lerých Dtip!.Ioď byI NÍo' iŽíš slo|Ďé iÚspirovln?
2) Jak je lomu s inspi lacÍ oslataÍho obsanu p.Li  l rob

3.4) Jaké máme pŤÍpady ínsniraoe s doprcvod€m hud-
b}o a nro} bylo harÍy trkto použi|o?

5) Jak sD]níl se Ža]Bc 78:2 iako prcroctví?
6) Podávait ploroci zplávu o Ýiděních slo\'Dl lnsDiracÍ?

a rozuměLj toÚu. co psg'li?



konec bude těch Yěcí? Tedy řekl: odejdi' D]alllieii. ]le.
bot zaÝi.er1a jsou a zapcčetě[á slova ta až do času po
sledxího'.' (Dan. 12:8'9) Pokud j.tre o neporozunění'
jsou r.šichn,i prcrcci. včetně.Danielě. zahŤnuti ve sto-

. vech apoštola Petla' jel1ž playí,o v€lil.ém spasení křes.
ť9xů| .'o kLelémŽto slasení be.d]ivě piemýšlo\.a]i á
je v}sijbaLi usilovali prcnoci. kLďíž o tp mi]osti. jež
s€ Yám státi 4rě]4 plorokovďi, sD]aŽujíce se tornu v!'
mzu]něti' r1a ttorý aneb jaký čas nínil by ten. ktelýŽ
! |I ich by|. Ducb Kri .Íůý. p|cdpo\ídqjIcí o u||. 'eni.LKfisto\'ýc[ a o \€]iké slávě za tím jdoucí' Itlelýmž
zje.!'€no J€st. Žc ne sobě. ate [!á]n lki.esfanům] tj]n pŤj
sluiovali, LÚŽ j€st vám nyní zvěstov/ano .s]rlze ly.
].ttl.Í vám kázali evangeliuEr. v Duchu svatém jesla-
|)é'n s nebP' nd |r|.ró ' ,Io tecj Zádost i" i  jsoL] dndé|Ú pd
tiiti... (1. Pctra 1:1e12) Áiai alldě.lé. kteří přirráše]i
lidem n'a zemi vidčd neb určitá Ýysvětlení. jim ne.
Iozumě]j'

SNY
8 }Íimo \idě j' jež mě] buiel pl'i plnďn 1'eclomi.

by|.obdařen též pmrcc].ými sny. sny itrspilo1áíými.
kteú prcto mčly ne]i]amný význan Piipomoňmc Ei
na pl'íklad sen krále NabucLodonozor.a! onerr selr o
hroatóm obrazu' ]iie{. byl rozbit kalnc)leDr. jenŽ byl
zázla.]ne1n utrŽen z horJ. ''Noční ýiděi1í.'. ]rtelým byl
Dalrie]oYi odbale! sell a jeho výzlram. byl snad opa
koÝáním sul! kicÚ měl Na}uchodonozol. jcfi jej
vša]. docela zapomenul. (Dan' 2119) ve svóln \Ť]rladu
označuje Dad€l Nabtchodo[ozoŤův sen jako jedno z
vjdění. tka| ..sen tvLrj a .!'idění hta\ry L\.é na lož.i
tvóm íoLo jesL...(Dán. 2:28) v té.dobč byl Dad€l m]a-
dým muŽcm. plalděpodob[t: asi dvaeetiletÍ.rn. Později
mčl týŽ Nabuc)lodolozol jiný selr o 1.ciikém stlomč'
a4d Irímž přešlo sedm časů národů' Mlúví o [čm jákD
o 'sí]u vidčrrí.. ika: ..trIěl jsem scn. ktclýŽ mnc zhro:
z.].l; a myšleni lrB Ložci Drúrl a vic],árí hlavy tl1é zÍie.
pokojilo mňe'.. (Dan' 1:2) Popisuje sen. aby Dal1iel
jej m6hl s .pomoci Boží vy}ožiti, pIavil Nabuch]odolro.
zor: ..vi(lění sllu ]lného. kterýŽ jsom mět' i 1Ýklad j€'o
ozilam' U vi.lčúí pát hla\Y své na iožci s\-órn'....
:  Daniel .1:6.7, 10-

9 vc Těku asi 80 lot ŤDčl Darr'iel sám sen. \'idčl
v I]án čtyřÍ še]nJ' a co se jim l]řihodilo. PI{vi]. Ž{)
tímto snein dostalo se mu vidění: ..Lóta pŤmího Bai-
sazaŤa krá]e Babylorr'ského lkolem 55:} př' KI,] Daníel

' 11],i!l sclr] a vidění sýí na ložcí svém' i napsal |]en sen
á lrlátkÍŤti slovy jej zavňel' M].uvil Dáfiel a řekl: vi.
děl jsem u viděrd svém v uoci, a ď. .''čtyň ŠehtJ.
lelikó vystupovaly z inoř€' -.'viděl jsenr u Yidčrúcb
rr]očních.. ' a qj. s obla]ry D.ebeskýmj l)odobllý synx
čl.ověka !řicňázeli poLom. až li sta mu dnů pŤišel,
a pfud íěj postaven byl' I dáno jcsl j €mu panstaí a
s]áva i kr.áIo\ství... viděÍí tohoto síu aepokojita l)a
niela. pmtoŽe jim nerozuměl. - DaD' 7:1'3.7' 13 15,

10 PDoioŽc tyto sny jsou pla\'ď\.ó. sfaiď se částÍ
irlspir.ovrného ]rsanéh(} S]o\.á BoŽího' Neslr1ějí se zamč
ňo1'at s fďešnfltti, dómony inspiro\.anýnl srry ploti\'rrí'
]rů Božích" o Í.icirž plaví Bůh u Je.emiáše 23:2s:
,PŤorck. ktelýž má serr]. nechť Ýypra:!'rr].€ sorr. ale
}terýŽ má sloYo ulé. ngohť m1uví slo.i'o mé pť.j!.ě:.
Když sl'ědci Jehoi'ovi d]r s nr,luYÍ slo\'o Boha Jebovy,
ln]olrou uýesti a v}.světliti hoiejšÍ sllý Jákoba' JoseIJ
a Dáticla' prctože LyLo tvořÍ část snxěřďatnýcL sva
lJcl l  rJ i\em Bo2iÍ']|

lI  Xd}2 \é. IakIo ' ' ro ' idPnP. poz:nánrr. )e Irebr ' . '
s].o-chaldejs1rá písma z doby pied Kdstem Yznili]a ill.
súIací bud plímými s]oýy álr.dělťl Božích nebo vidě'
nÍIlri a sny anebo jinatým tie\'idjtelným púsobenínr na
osl.čdčen]é služebnllrJ' Boží. Pfoto jsou tyLo zázualÍly

sTRÁŽNÁ vĚ Ž-

\mérod,In. a Ivoi i  p|á| lrou Čásl svalýcb pisem' sIn\a
Bož1|1o' Z né příčiny zasluhqjí' áby by]y \'šeni privý'
m': k iEsťán' \ |omIo . 'casu |roDce' '  a ve s\ i lL '  nas|ávd.
jícího nového dne Krísto\.a }Íátdvsiú váŽDě sLudo.
vány. vhodně ]zc zde uvéstj s]ova Petlova: '..i 'lJlrl
|$] ' !-|Úp nám s|oýo !ro|ukŮ vice dů\ifJ oťz ldy
l . i ' 'd lím' Z dobré prícinI ýe||uiel €  |omulo \ lo\1. l  lJk
mlloho pozolnosti. Bude svítiti jallu lampa v 5c1r1člóm
nristě. do]ind se rr]cŇzbř€skne a jitřoÍůa |e\.zejde
v sřdclc]r vďich. PřipomÍnejle si Yšak vždy' že žádl1é
pfoloctví pÍsma rr]enÍ pňednr,čl€m squkroného .!Ťtladu'
Iion.ečuě [c)ry]o nán1 ploloctví njrkdy dáno 2 porhrětu
čtověkai lií]é je l.}'jádŤili ale by]i to lidé' ]rteré Bůh p(}
sl:ětil a ktei.í ]i |om\ oo nl]uvi]i. byli puzeňi ducbem
sl.atÍín'.._ 2' Pella 1:19 21: ÍÍD1s]ú]úÍo!ic].|' I)ÍekÍad
Knocúu GneI')'

12 v dobč-tr{ojžÍšoač irosjli \'ystlaše!.í IsIaeliié u
lrory SiE.ai. aby Jehova s nilni více rlemluYil lJřímq
I]ýbrŽ skŤze svóho pIor.oka' Prcto Búh od té doby mlu-
vil k lideTn neplímo' totiž sklz€ si'é plom]ry. skr.zE

, lidi' aYšak skrze Lalrové. kteří by]i plYi slŤch stovécl)
puzeni ne\.idil €1nou' účinDou silorr BoŽí. joho neomyl
ným svalým dllchem' plotóŽc byli jím napiněrri- Ža].
mista. lrrál David. D.eŽádal. aby ]ídé připisolali j.ho
pl.olodr.í j €nrL sánotnéuru. á]e Ťek]: .'Duch Jeho\,1iY
l'lulil skfz' m.TIe' a i'eč icho jazykern mým wnesgna'..(2' saln 23|1.2) sobcčtí, n.evěříci mužo\é a ženy
klímou t€dy lošetile sami sebe. j €st]iŽe lrtertí nA ljdi.
kterýclr použil Bůh k zaz'Í{r]n€nárí svých ,,-pt'áv. a
řftají: ..Ach. to byli jenoD lidé] Ach. bibti tá1(é napsali
jel} lidéI.. Byli to ovšom ljÍié' lvšalr lidé ilrspi.ova Í
!t]dl iJský|n dlIcbem BoŽinl I i lP i i  I l l IUviI i  a |.dI i  .; lnI
n' 'm BoZím. pÍoloŽ. bJI i  jc] in 7J.tLt|c: '  |ol i raiUl icí
splilování jejich pmŤoctl.í je důl(azcm téLo sklit €č osii'

\  KHEST \ \SK i  PISU \?
IJ ' leŽi i  |(r i . lUs bJI nejté|iI pÍorok Je]|oýl i t;  

'Jr 
l 'J

Dyl' jehoŽ MojžÍš pňedpovědčl a pi,edstínil' všec] a
lri.eŠťan.ská pfuma ňecká' jeŽ byla napsána v prr'rrím
stolctí rrašeho ]etopočtu. podpírďí LLúo lr.eÍ!Ťš důležj-
tou a nezbytnou pr.aYdu' lIuž' jernuŽ se zj3vit a s nímŽ
mlu\l l  D. lJ\enJ.J ' 'Z i5 '  ' iŠe: '  \ i . I i | iými a rů,4]] '  mi zpu-
soby mluvil Bťů dií\.e k otciim ilašin slcze !ťorcky'
Na konci íěchLo dnů n uvil 1r ná]11 sl$ze s}]ra' kle.
Ťého usta oÍil dědicem \'šeho. s.kŤze něhoŽ stýořil i
.\ i| '  on je od||.s ' ieIn jPho si .vy á obla4m j ']|o by.
lu l i . '  Z id. 1 t-3: l '?!k) Npi Jelro\r po6lr i  loboto
s}.ng v jeho ])osláÍí na zem. mluvil s ním Y nebi
lYáří v tvář a od úst k úslům a to způsobel . jak
ni]rdy Eefullr\.i] s trfojžíšem' Bůh mhlvil se s\Ýln Sy-
n€m l1a zemi též slrlzc své alclěl} a ncviditehou silÓu
či]i svatí.m duch€ri\ lrteÉho l)aň r.y]i] hued loté co
Ježíš .v.}štoqr}il pokřt,ěn z vod Joldánu.

11 Aby Židům ]]omohl zjistiLi' lrýn1 b!.1 n]a ze'ni.
ňe]<I jim J€Žíš: ..KíeIýŽ ln.n]e loslal. p.a1'dolrtu"vTý jesL.
a já' coŽ jsem slyšel od něho. to mldvím na s\ělě' ''.
KdyŽ po.v]išíte s}.lr4 čloťčlra. telrdy po7'ále' žc já jsem'
Á sám od sebe ujc ftčilrím' ale jakŽ nrjre [aučil o|,ec
můi' talrť mluvím. což 5s€rn vidčl u otce s!ého. io
m]ur'ínr... (Jan 8;2tj.28' 38) Dálo řekt Ježíš: .'Nčboť
iá sá:l od scbe Jsem neiD]uril, ale ten, jonž lllne posla].
]l jitc lllt'li"t.e důLazy máme' že lomu nerozuměli.l
lJ.!) Cím byl o}daneD Daniel mÍn1o Íi.lfuI? a co je rono.

10']' Kt€ré sDy můŽcme pláÝem gilovati a \x'sYětliti. q

Í|'t 'U z3' ' ||hu] i  lJIo s|.rá Jr isírLJ. J p.o^ lo nJ. i"
l2 ProL. m]U\i| }auh .]Ú7P LJ i  |ako proroky'  á jak/
l3 T(do b}'|  \e l ' ](\|n p|oroLcm Bo'Ím, a ja]! ,  , l in nLU-

l4) Na záuádě jakého druhu inspirac{ mluvj l  JeŽl! .
IdJ-ž b\'l na zeni?
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otec, oň mi přikázáEí dal' oo bych Bél praYiti a E u-
viLi. A \ím' že Fiiká?'án'i jeho jesl Život vččn,í A pIG'
toŽ' coŽ já rnluvím. jakž mí Jrověděl ot€c, ta]. mlu\ím'..
(Jan 12:49.50) JežíšoYa sloYa b}.ln vdechnuta Bolr€m'
Ježíš měl dokonalou laměťi h pro úplnou nebolj slovní
inspilaci nlolil lidem věnrě opakovati. co ]i {rěnu mlu'
vil Bůh. '{čkoli t€dy JeŽíš mluvil na zemi z boŽské
inspirace' nicméně nejednal auLoruatlcky. bez vlashií.
híJ, oso}'ního lozhodo\.álrí' JeŽíš ŤÍ,ěl sÝobodnou l.ůli
stejně iako který]roli jiný člově']. lra zemii svou vlasbí
\.ů]i však podiÍdil Ýůli svéi}o otoe' Neby].o tteba. alry
automatic.lry opako.!.a] sloýo za slovem; jerr] když \'čf-
ně 1.yjádřil snyst a"vnitřní význam BoŽích pŤitázíní
a poselství] jcž obdúe]. a když podle Dich žil- .l]ato

skttcč]r.ost .!T'p]ývá ze zpl:áy o ieho Žiýotě. kter'é po-
dali jeho in]slil.oÝaní učedníci. osoblrč tretapsal JcŽíš
jedjného sloýa kiesfanskýcll Ťeckýclr p[gem. a\.šak
sYými i]rspiroYanými s]ovy a slÝm plolrocky pi.edpo
.!'ědělrým jed!ínín lrlxkyti Ježíš s1Ým učedníirum
láLku' ktelé mohli JroužíLi t 9epsá}r]í'

15 Yc svém dolnýšliYónl úsilí. postaviLi své nábo
Žcilslré jr!]ěžst1.o nad Pismo s\.até. jež pIý podle j€jlc]l
rrázonr .ie 

'edosLaleč|ré 
a za.stata]é. L\.řdí řfinďrol(nio

lická lriťrarchie, žc učc,{tníkům JeŽíšoýfur bylo sÍce po
Iuče[o ]iáz;rti a rrčiti. nlko]i však psáti' Avšak ]iic\
fansk.t i.eckí písmi od fiÍaLoNe až po Zieve í ('{po](a'
])Ťsu) byla nápsána Z popudu téŽe účjnllé síly neloli
ducha Božího' ]rtel.ý ptimě] ]r.orcky stamYč] n]apsatj
písma ]lehrcjská' 'Íak tedy mohli učedníci Klisto.li.
1iLeří by]i lr psaní usta1r.oye|1i. od Ioho upustili' c]r|ř]i.
li býti ]rosluŠni Boh:l. zdrojc ducira?'Ze dúch BoŽi na
nioh qpočÍval. ie očiviíl'é. [ebof všlchni psďi po olrěch
pozorulrodných lctnicích rclru 33 po I(r. Ťoho t]oe
q'lil J]ehova skrze Krista Ježíše. j€Ír.Ž soděl po jelk)
pr.{vici na ncbi' s!óho svaLého ducha řra všechno
zas1'tLŤÍr.ó ]iř€sťálrskó tě]o' Tarn Začalo se plniti Joe]oTo
IJIoIoctví. j €ž citcYal PetI pŤcd zdčše!.ýln ZásLupen.
shlonráŽdčnJm ]rolclokola] ..l strne 5e po1onr |po pot(ání
a obláccr].í ÝěŤného ostat]ru]. že vyleii Ducha svého ná
všc,liké rělo. a budou Tjl.oFokovati syllové váši i doely
vašel starci vaši slr.y mívaLi blldou. mládencí vašj
Yidční iídaŤi budorl NÝbl.Ž i [a s]užebniky a na i]u.
Žebnioe v bě,oh dnech vy]eji Ducha svéI1o.'- avša](
stane sc, Že li.loŽ by kou vzj.val jíléno Je]ro\iovo. v).wo-
bozcn bude." Joel 2:28-32.

16 NÍezi zastcenÝnri a lěrnýni lďeseany Dcb-vlo
.ozdí]u pŇ včlr. rodiB]nó piís]ušo|lsh'í a!'!ebo spolcč€n-
ské p(xti\1B.í, stafci i mládcnci. t.odiče i dčti. pílri
i služebníci' všichlri zasvěoeú věŤící z trrása Il lrrÍe
stďi sc účastni ],.y]ití duch.l. aby všjclrni společn,č
vzJ.vali jmén.o Páaa Boha, ab].chvá]i]i jeho ju1e1r1r

'ÍeboYa a' by]i vysvobozeui jeho Pomaza!ým lrláleln a
PáIr.em, JeŽíš€m Kdst,eIn, l]y]y pňlo doby. kdy \'šic,lrrf
taú!o\'í bylí ;]ršl]il.l:iváni, na piílilad kdyŽ ..počďi mlnvili
jnr.íni juzyky. ja]ů LeD Dnclr dál'al iim vylrlouvaťi...
aby mlu\.i]i ..Ýeliké včci BožÍ.' (sk' ap' 2|4.11) Po
xlěja]rém čase- kd}'ž byli sama táni obIáoeni a uvěř.ilj
a apošto]i! vzklá.lnli frlce nE Loto . tě]o... tlostatro sť
tčmÍo Ýčiícím Samalilánům sÝatého ducha s jeho
il1,spilo\.arrÍTni clary' (S]r' ap' 8:14 17) NÍedlouho p.'|é
bylí na lrřesťMsfi.í obláceni pn/llí pohanó v .lottě
KoťnelioYč v Ce.sa]'eji' I{dyž l(orne]ius a jeho přĎuzní
a .ncjbliŽší přátclé piiiali Boží posels|ví skrze Petra.
tn s€stoupil TIa ně duch svatý a ,'slyšcli jc. { mltví
jazJ'k]' a vetrebí Boht.. .[o by] pTo TIě čas iÍLspiface'
- Sk. ap. 10:2146.

17 Nlezi tčlrrilo ki.eslluy trůsobila BoŽí ď.tivd sí]a
a ooi byli náTjomonuti. aby byli .'naplnč ' . ' ducheln...
To vša]r n.eznarnená, Že b}.li ncustálc inspiro\.áti' Ne'
zriam€ná to též' že byli všichEi il1spifováni k tomu.

a.by Bsali a}.ávy gváD]gelia o Ži.vrctě J€žGově ane,}o
obecn.ó a zvláštní listy jeho cÍrkvi. Pomoď drrcha prc-
Ťokovali stai.í i mladí. muŽi i Žcny. ]rombení i svo-
bodn|'  Y' ' i |ým LIu.hcm Bozim brlJ j im iLspirovínJ
vidě'T!í. PetI měl viděEí, neŽ ho Bťň poslal do obyďí
itals]rého setn'íka Ilolnelia' věmý ÁnaniáŠ mčl ýidční
od Pál1a. ltež byl vyslán ke ]rďícírnu ŠavloYi z T .su
obláoený savď neboli apošlol Pavel mět v noci vidění
|snad seTl' jako kd}.si Da €]), noŽ pocíti] ['utMní
jíti z Maté rlsic do lÍaoedoÍ.ie v Evl.qpě. v jinén Ťroč-
ním vidční zjevil 9e PáB aipoŠtolu Pav]ovi v (olintu za
ÓbtíŽIr'J,ch okolností a Ťekl mu: ..Neboj se. aie )nlrrv
a ne ]čj \Íeboť ja s tcbou jscm'.. . Sk' ap' 10:17 19:
I l : ;  9 10. l6:C, 10, 18.C. l0

18 sám o sobě plavil Pa\€l. jenž flapsa} církÝi 14
listů: ..tr{ámli se chlubiti _ Tjlospěšno to ovšcrn nenÍ

liiidu tr viděním a zjevenÍm PáIIě.'. (2. KoI. 12|1:
sý/.om) Tento pi.ípad i ostalní shom zl1|ínť,Jlé jso[
důkazy. že nčktc# ]rřesťany obdaŤil wlitý dnch \.idč'
Iímj' Nťby]a to falešná viděIrí. za něž by se později by-
lo třtbnstyděti. Írebot bylx Ydochnuta B ol€m,' ' Zach' 13:4.

1l] Ve s1.éin v}'sokém l.ě]ru - bylo l11lr s1lad přes 90
]eL obc]IŽei a]rošlol Jan podivuhodné viděiú Zjcvcd
rr.eboli Alokal}'psy' (Z.iey' 9:1.| Je vš.Lk pozoruiodué'
že letilí. Jan uvádí Ýe svóm apo]ral}.ptickém viLlční
z části citáty zc zpIáY Dainie]ovýclr o obou snech Na'
buchoclo ]ozol.o\.ich (l)anie] 2 a 4) a tóž z Danie]ova
vlistffho srru o čLyřech šelmách (Daniol 7)B Jan byl
dobňe obezlr.ámell s pronoctvím DaDi€]ovýn' v tolnt,o
p|oŇchí popsané sn). llřipadly 1nu nepochybně )la iny-
sl' zalí[r co sledovel ulči|é části t],poka]r.Dtického vi-
děttí. jali se mu jcvily v těclr1.o inspiroÍallýc]r oblaz€ch'
vc ZjaYení 1:10 praví Jan: ..Byl iscm u q'Llžení du'
cha 1. den Ilánč..' 

'r.óŽ 
nínr udá1.á podrobBxti zjevení.

vjdčnÍ rnč]o ted'v pro.Jalra Y duc'}u.Bťčitý \ztalr
k Danie]oi.ful snům (ř!eb nočnÍn vidčnílrl)' Tcnto fakt
nánr ]rŤipomíná prcructví, o nčmž plavil Pctr o ]etni
cích. že se začír].á p]níÍi. totiž: ,''{le toloť jest' coŽ jest
piedrrovčtlěJro skťze prcl.lk.L Joe]e: A budeť v posled-
ních clnech. dí Bůh. ýylcji Z Dilcha svého Ťra \.ŠeliÍré
iělo. a pmrckovati budot syn'óvé \'aši' i dcery vaše.
a nládeJ.ci vaši \'idění vídatj budou. a stat'ci vaši sn.Ý
mívatj budou... _ Sk' ap- 2:16' 17,

20 Tato\'é slt..v. jcŽ \.y]r]Ín'aly z čiluosti vylitého
duoha BoŽí]ro. n€byly fatrešDýnt sny' jež by sÝáílěly a
mohly duchovnč uspati. vc slÝch listech' psanýc]r d\.ě
]étfl !o Zie\.ení zmiňrÚe se JaIr o antik|istech a s\.Lld-
cícb''Io naznáftje' že mezi údďrríIi ]ri.esťany byli
te'hlly tako.!'í' k|eří Začílr.{]i {llcho\.}rě rlsílrati a nlě]i
Ia]€šné sny a i]alešní viděoí. Pi.ed takofými sl1y a
rřjdč[ími vlro\al Je|emiáš. [eboť ty lrci iicháZejí zre
svatélro dudra BoŽího- (1, Jalla 2:18.22l .r::]i 2' Jana7l
I,er' 23:32:27:* 29:8i 11:14) Napodobilet sataNLáb€]
pokouší sc vždy posla1'i]ti proii pravé účin|losti duchá
BoŽílro s.i"ou r]asl]ní klamnol\ tráboŽcN]rorr napodobč

ILr. založenolr na rnoťj délllonů' - 2. Tes. 2:8.10.

") viz v Anglické lril]i ]ronko.dancie k Danieloýi 2'4a7,' | 'čž 
' 'o.b.k \ew |.s lá|| ' 'D n. ' ' | .J  \o\j  /J 'on od f '

\ť.|L '  a i .  bo 5 7nd n tét.| ' l '  ." ,  j .ou b lď . i lov ln} z |í
sem hcb.eLjs}ých arr.bo na l.t'eté s" ruť'tží. n'r slraně 669
Dod ..Danie].. \riz dá]e '.Tlt Ncw TestaĎcnt i]r the oligi-
nal Greek..(Nový zá.]rot1 ý Důloilrrí řečtiDě) oil Wes1cÓtta
a Horta s Ícho sozn:lmel11 citátt ze St.rého zíLonr' D]a
sl|anách 612.618' pod ..A]rokaly!sa.1

15) Ikly by]a Ťecká r]ism' naDsáDa' aby noh]a býti
:nsplfoťána'

16l  \  kIF.č dob" byIo iÚspiro\.no \sc.hno loÍo 'IP|o.?
1; Ja\ými /|Ůsobl pro'|c! . l3 ic lá|o inspi ja." '
lP\ PrUl Io !Fby'!  fa l .šÓ5 vidÉni l
19) Jak byl \€ skutečEosti ilspirován Jan v€ SYéLŤI vyso.

kém Yě].u s}rze sny?
20) Co vývo]áýal sata! mimo.lakové stry a ýídění?
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21 Všcclrr.a €l'aT}seliá' listy a jiné kdhy ki.esťalr.
.^j. ' l l  p isem r. 'ckých zvaBýcb obecné 'No!ý zákol. '
bJIJ 'Ťáp.ány po !ryl:Íí svelé.l lo duc5d o lcIni. ic l l  1
př€d smŤtí Jana' posled ho z d\.anácti apoštolů. To
ú]uÝí pro skuicčnost. že tato iecká píS a apoš|olů
J€Žíše Klisťa a s rr.imi slojených muŽů byla Ydechnula
Bobem' skřc Krista přikázal Bůh těmto lidem. aby
šli a ýydali ústnrě svědeclví o mzvoji jeho pfudse-
\zetí slrlzc KIisLa' x{ělo však jejich s1.čdectví zust.iii
oDlezeno ]1Ír s]o\.o n uvené a nemčlo zalrInovatj i svě.
dectví psané? Je n€spor[é a nepopilaLeiné' Žc Bůh ná
Í!ěkteré z nich působil 4 insIjjroval je k psaní' Apď.
tol Peb n.:l.]rsal: ..Njl(dy z ijdskó vůl€ nepošLo proloctví'
ďc Duchem sYatím puzenii js.buDc. mluvili sva|í Boží
lidó..Ná c však i písemD.č Lo. co tito ploloci mluvi]i
pod inspirací' KtóIý iÍmsko]ratoliclrý ]qrěz anebo jiný
]r.ábož€nslváŤ chce ]ropiítj, Že i tato písmn vznik]a Lak.
Že jejich pisate]é ]i tomu by]i puzen,i drrcheu BoŽÍnl
Petl' ])o]dádal tato písma za inspjro\.aná] Pal.el zit)
telnd praví, že jsorl, inspi.o1.a[á a jejiclr hlá\.I a
mist!' JeŽíš. piijat je za iJr.spiťova[á. totiž z:l slor'o
BoŽí, o nčmŽ ŤekL: ''slovo 

tvé pfav.la jesl... ,řestliže
n.áboženst.!'ářj znehodnocu'ií svatá písma svatýc|r rnrr-
Žů Božícb { 1zbuzují předsutlky proti I]im, pak je to
ob?vlášt rcl(řesťa.nslré a pácbne to antj]rlistem' *
2. Petra 1:19-21i Jan 17:17

22 Lulráš. \'ěInÝ a důvěrný s]Jo1up|acol.níli apoš
tola Pa1'ta' začíná své PÍange]ium slo\'y: .'Již llllrozj
s€ polrusi]i sestaviti vyplavování o tdálostcclr l113zi
i ámj bvěi.clrých' j.Llr nám je odevzdali ti. kt€ří od po.
čát]ru by]i očití'mi svčdky a stali se sluŽcbt'lky tolto
slova;'tu jseln se i já lozhodi' Že \.šocko znova plojďrr
a pi.esn]ě a po poi.ádku napíšj tobě. s]ovuLný Teofile.
a}y sťs moht přesvědčjti o splávnosti zpráv. o kteŤých
jsi byl poučen'.. Z téže pŤitiny' aby totiŽ T€ofihN p'r-
znal spolehli\.osť záklatlů křcstals]ré vfuy. řLflpsal I-u
káš tak zvané s].utky apoštolů, jejichŽ íl\.od zní:
..PIvuí vyplavování jsem ti. Teoťile' bapsal o vŠem.
co J€Žíš od počáti.u činil a uďl až do dnc. kdy apošto-
lům' tteré si vyvolil. dal loz]jazy sklze Duoha sl,atého
a byl Ízat ilo l1ebe.'" (Luh 1:1-4r Sk ap l:1,2: Zilktl)
Ťyto dillcŽité věci mLlsely býti zachyceny píse11lnJ.r
Ir]esmě]y zůstati poDechátr.v nedokonalé pamč|i a úst
!.ítn tla.licí| lidi. pi.ed l1imiŽ Ježíš \.alovaL a jciichŽ
omyly odhďjl

23 JchoÝa proje.lil s\'ou [eomylnou moudrost, daÝ
nenněnit€]né zálihdní s1rulečnosti a nauty a vše po.
tŤcbnó iaznalirel1aii poYo]anýni. spolchlivýmj ]idlni k
užilku ]rřcsÍan6ké církve prc dloůbá sta]etí jejÍho tI-
ýáú' Jeho duch čjli jcho účinlrá síla působí podLc
boŽské mouclrostí. .r clrtěje dáLj to. co .ie plo ..lid plo
jelro inrólro.. tak nezbylné. vyvolil Jeho\a své pisatijlj

" in\| i rnfá l  jc s\ý1n nPomJ|||ým dlIc lIP.
24 JťŽíš lrjislil své qpoš|oly 1 tudíŽ i 'o.áS: Že toll1u

IJL jP '  l (d)/ l ,y| !z l rJí<ť1 7 |of ' tJc 'I  a I i i ' (|- .  \ni l" .

rou mo.j  5! i1o r i i rdu nr n 'b i  i  rrr  rFmi r\d)z p" l '
.i1stoupil do pŤíiomn.osti Boha J€ho\,J... tu obdlžel
zvláštú noc nad duchcm čili Ďrad účimou silou BoŽí
Tóto síly ŤlouŽil pod]e vútc Boží jalro pomoc!'íka ;! uLč-
šilele s\Ťch uče.Iníkú na Zemi' Ježíš plavi]: 

'.A 
já pŤo-

siti lrud[otcc' a jinóho Utčšilele (pomoolíkai llóI9clú,)
dá \'átn. aby s \.ámi ,ůslal na !ě]ry. Duclra plavdy'
jehož s\'ě1 l].emůže !ŤiÍnouti. Neboť nevidí ho' aniž lro
zná. a]e ýy z.1áte iei' nebol ve vás ŤJiebývá a Ýe vas
bud€... K č€mu ln.Ěl tento pomáhaiíci duch Jloží pilso-
bitil Ježíš doda]| ..Toto mluvil jsem Ýám, u vás přebí.
\.aje Utčšj|el |pomoc[ík] pak. len Duch s\.atý. k|eré-
hož pošle otec v€ jmén.u mém' orr vás llaučí všemu a

DřjpoEelr.ť vám všecko. coŽ jsem koti IBluvil vám...
(Jarr' 1'1:16,17.25.26) I(dyž tedy Bohpm Ýyvo]ei pisa'
Lelé !sa]i z inspirace jeho duchn. tu taťo pomáhajicí
účinní síla chránila jejich mysl 

'fud 
c\Ybami. omyly

a lrlamnýmí závěIy'
2i o Lélo in.spiŤu.].ící síle pla1.il Jcžíš \. léŽe ř€či

dále s\Ým apoštolům: '.KdyŽ 
pak pii.jde Utěšitct. kí9-

l.éhož já pošlu váň od oLce' Duch pl.al.dy. ]rtelýŽ od
otce pocliází. tenť s\.ědcclví vydívati búde o mně
Áuo i .!T svčLicctví vydávati budete. neboť od pcčíLku
Šc mn]orl jsÍe.,. (Jan 15126127) Z apoš|olů. kteří slyš.]i
láto slova Ježíšov&. byli tr]ÍatauŠ a Jan tóž inspiloYáni
.luchem. aby vyda]i svědecťví v písmech. jcž byla do
Cln.ešního dDe zachovála v |isÍcÍch opisech. To uliáZa]o
se plaYdit.ým i o ostatnícb uče.ILících které ulčil
Bůh s1.ým duchem k tonu, aby Ílapsali část Písma
s1.atého' A oui psali' co iim tento duch dos.\'ědť]oval.
TeIr. byl jejiclt ÝůÍ]cen' aby byli jÍstí. co je irvalá. ne.
z\TaL!,á pla1.da. Na potvlzcní toho řeld Jcžíš Íláic]
..Ale lidyž l]i.ijd€ tot]. Duch !ra1.dy. uvede vás ve .rlŠe.

|ikorr pIavdLL' Neboť Í.cbude rnluliti sím od sebo. al€
což](o]i uslyší. tot mluviti budej alro í budorrcí včcj
zvtislo\.ali bude vám' orr. nrrrc oslaví; Ťrcboť Z mého
vezmc a zvčstuje vám' \ršcclío. coŽkoli ]ná otec' mé
jcst' Pro|oŽ js3m iekl' že z mólro Yezlnc. á z.!'ěStuje

'ám' '  \J 'L|| |r j :|:t . l5) \ 'JU.|.L l| 'u |" '|o ins i rn\ |nj
i €ckÍ písma uóednil.ů oslaYlljí Ježíšc K sLa jako \a.\ý-
šelrého h]avního plIorŤlocní]i& ý celé universální olga-
rr.isaci Boží. Te[to duch, tato alrtivnÍ sí]a BoŽÍ' Tlepůsc'
bila podlc zalíbení nevěiících Židů iak, Že by Ježíšc
pi.oh]íŽela axebo ho snižovala, nýbŤŽ působila 1r vyclá-
\'fuí s1.čdec!Ýí o Jehovovi Bohu. čímŽ u]!áZala iéž
prnYÍ.lztalr Jcžíše k Bobu, Ta]r tedl inspiroYal^

2l] o]ro]r1os|. Že duc]r ludil učedníky k iIspiro\u.
llémlr psaní' [evyloučila ziqiŤně nadobrc jejich osob
Ý/.1llr k lsanémrr. Dovolovala jim. v}iádřiti se svým
vl:rstllín slohem :I pod]c srých duchovních Ílafů' trIohli
|ež použíti svých ýloh ]re slutliu. badú!í a zkollmání.
j in iŽ je,Bůh obdař i].  a ]rak se snč]i vyját l i i t i  tek.
ja1. ja ]r tot1l1l pudi]a láska k plavdě' BoŽí dlrch p]'opu.]'
čjl jejich \ŤIo]rům více váhy, kdyŽ žehn,al ic.iiclr lásce
1r plavdč. bdět nail nj1ni a vcdl je při psa[í. talde se
vl.adŤovali pod]e praYdy. Tnspilace jejich píscn De-
u.l.Á]a}a t€dy z Íliclr autonraty lxeb l.oboty' lrteří by
byli stáli pod mocí úp1 é slovní iffpil-lce nebÓ]i Írspi.
fa.e sloYa zA slovem' Duch Boží je vša}r ved], xby \.ěI-
ně podali smysl lteb myšlenku toho' co slyše]i. viděIi
ncl) cíLili' Zůsiali \.šak lriece př.i plavdě a č|enářům
]ryta podána sprá1.}rá myštenka a spráYló polozumě
ní. To \.ysvětluje. pťoč č|yi.i pisatclé evfirgť]ií nBPo-
dau zpli|\'u o určitÍct} událosteoh a vjToich z pozern
ského )"i\.o tll JežíŠo\.a dos]o\'ně s|ejně aneb 1ýlniŽ výrazy,

2? Na příklad| (.lyŽ trhtouš 111ltrYí o lrazalelské
čjn osti Ježíšo\-ě. pli|.í' žc Ježíš Ťc]{]. že.se přilllí-
žj]o kr.álo!'st\.í n€bel]ré... N.Lrc]r vša]r !Íše. Že JcŽíš
]iázal' .'Přiblížj|o se lil.álovsťví BoŽí'.. Zde nonr rozlor.u'
joir.ž by oba lisalcle usvě.ičoýal z fa]ešného s\'ěd€c|vÍ'
ioebo1 oba výIolry m&ií stejirý slnys]. lr llebe a ]]ůh

21) Které sku|eČností doliazuji] že řeďá písma jsou
iťoclrbuta Bob€m?

r i  ' rat l  rrt . ' , rr .  I  u ' iÁ '  \ť s\r. l  oÍ.T '| .  Ž. Idk dů].ž'IP
\.c i  n!\mé . l r i ' la l  oo'|".b '1ny rá 'n/|: .o.b ||J ]: ' . i9

2' l  . lak \; | .dr nr '  . ' i | l  Bn/í Ťou 1' ' ' .9
2| J. l '  u ' . jz| I lPZ'-  2c du.h bl  l .  ' 'o \á i  i '  lo uiod.

ni]růň' kteři něli Dsáti?
2;) Ealn uvcdl duch tyto Disulelc. aby Ježíš byl oslavcnJ
26] odst.anil .luch ja]iýLoli bsobní znl]r lisaťelů? a j'rk

te l t l .  Yyi .L].o\rI i  Ircvdú?
l; tL '  "  

zurzn r ' ' ro zpr ivcmi u l i . /"r .Lt i  r i rrnosu
Je2r!o\ (?
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a]]amenaji zde toLéž. (IÍat. 4|t7: Mar' 1:15) PodobÍě
i při líčelr.í podobensťví JeŽíšo\Ťclr pla\.í }Intouš. že Je-
Žíš i.íkall ..Podobno jest královst\'í nebes]ié '. '... k.lcž-
to lÍaťelr a Luliáš u.\'ádčjí' áe Ježíš ve siejnj.clr podo-
benstvích Ťekl: . .Královstú Boží ' ' .  podo]mo jesi ' .
sm}.sl však zůstáYá týž a praY.la je tínl ve skuLečŮ]os|i
rozšíře a' okolnost. Že lito tii píšící s\.čdci použili
.!.iznýclt vfuazů k vylíčení téžé věci, ukazuje. Žé mezi
nimi nebylo snad Dčjakého lajnéIro dolozumční a[c]r
spikn Lí za ličelelrl k]amu. Boží .luch inspiiace přjpol|-
štčl tuto srcbodu ve vJijadFoYálrí, Dři tom vša]r bdřl
naL] je., .h t lísIný c ýťd| ' i< .c..o|| 0rdvdy

28 ]tozdíL ve lŤIocícli ner Způsoben o]rol]rostí' Že
opisovatolé bi]rle byli by n.lě]alj chybu pŤi opisoYánÍ
před llimi ležících písem liozdíly v7.nikl]. tím. i-c
všeln i!špircvalÚm pisatc}ům bíbte byla dána s1.oboda
vc YyjadřoYátí. při čemž se \'šak mrrseli Dfusně přid.
že|i llavdJ'. PiíHady loho n{jdeme ve stťých h€bl'cj.
ských písmccL srcvl1ánle.]i dvě filzné zprávy o sLejné
!ěď' Tla př.ík]ad Nátanovo přo]lctÍí Davidovi v 2 sa.
rn[e]oYč 7 a ý 1' Paralipolll]elro)l 17' soubčžné pl'oro.LvÍ
z Izaiáš! 2:1'1 a z líicheášc 1:1.3' dá]e Davidťlv chva]o
zpěv Y 2, sainuelově 22 a v zal u 1l} a pa]r LéŽ I]gsel
přjkázáL l' 2' }ÍojŽÍŠo.!ť 20 a Y 5' Mojžíšově 5: KC]J.by
Ye \.šcch částech bible šlo o s]ovlr,í inspiraci. ui'c{]]Ó b-ý
nás to dres do [esnáZí' Z Úsíců opisů bi]rle v púvoí]ních
jaz}.cích rldsou ani d\.a dos]omě stej[é' a to plo omyly.
chyby a d.rdatky opisolatclů' Ál'ša}i Lylo růz!.osli v
tekst ujjak se nedolý]injí zá](]aíIní nauky áni vedort4í
myš1e i:1' biblc'

29 Da]ší Tic: Přj s\.én studiu a zl.otlmálr.í s|al.Íc]l
lreblejských písem citoýali učedníci JeŽíšovi něli.ly
piítno z rrísem hcblejskýc1r a jin.dy z řcc]róho pňclkllcu
(sepluagjníy) těchLo sLaÚch písem' v ně]rte|ýc]r př.í-
llltdech 7 překlad Septuagi'oty jinal. anebo Dodá\.'i
jirrou m!.šLoni.u ncž]i lradičLli tc|rsr heblc.iský' jenž j€
.n.fu]] d[es k disJ)osicj' občas cjlol.ali učednícj čásI
tekstu Ze Se!Luagln.iy a další čásI sí'ého ci1átu 1lře.
]oŽl]i palr pŤímo z tcl(stu heblejského' Ji[dJ- necilo\.a]j
učedníci ani přímo z hebrcjšliny arú z i.ecké septua'
siíly' nýhlŽ spoléhali zÍ'jmč lra svotr pančf. Dohud
jde o srnysl telisLl|. u naráže]i Ťleň l'laslními slovy.
pii čemŽ j.n tu a tam uŽi]i nčkle!ých slov ]|eb vý.1zú
Z telrstu, a}ry naznačilí. že jde o ťitá|' s|udielt Ýš:ch
citítů Úeb ll.lráŽelr po?'|Íll'e, že poňet citátů vzalýolr
z €  selrtuaginty. ie dr]e| io vělší neŽ počet c;tá lů z heb.
rejskóho telrstu'

:J0 Nč1rdr by]y u\tden(j le1ls|}. lrozině|rěny tá]r Že
misLo Y |ie|í osobě mlul'í se v pl'vlli a[ebo v číslo
možnélu míst6 v j€ďlo1|lérll a [ao!ak. ancbo Že s]o.

vesa se užiie v .iirló|ll česo\.éJ}! lv'|1r, s]ovo Leb \'ýIlrz
|llužc tíŽ býti rr:r]rlazc,n syi]on'mcn' Dále mohou s!
slo1.a Ir]ob YÍ'r.azy objeriij v jinónr |oi.!dí' pouŽjtím
pl.€lnísÍ,ě0í }reb ..jnYeňe... iak lomlr dnes l'íkáme' ly.
sYť]tlu'jíoi slova nc]r \Ýl.azx rnobou býii do citátu vsu[u
ta nebo li němu plidáhal na drulré stlaně tnollou sLor.a
býli Yyn.chána a Lcksi- je tak z]rúcer,l, llůže se iéŽ
vÍs]r$]riuii tak z.!'alrá ]ratafltízc. Yolný opis. jcnŽ poílíl
srnysl le]ilLu podŮbněji a úpbrěji a přece vě|ně. c;tá'
ty z lůzrl.{'ťh lrnjh mohou býli spoje[y v jede[ ce]e]i.
aby tak by] zácho\.áŤr. ncpicl.ušclrý slcd m].šl8nek. se
lláIle se |éž s kolltbil].aťeD1i ťůzných shofa u.!€dených
lnetod, Nč]idy jsou ulčjtó hebřjské lelisly jei'! leL}rro
n'zrračeny a ebo krátce shl.I|uty. alriŽ by bl'ly přiNo
fofDrál)t] cito\'áňy'

31 Čtcnái.ůň pře]rladu bibte v }1lodcfJiím Íazr.c!
rreje\i se slrori uvedené věci tak jnsně. vystuj]ujÍ \'š.1i
zňele]x]č. čteme lí bib]i v jazycich původrfch' ÁYšak
i v pi.cH5dcch t. mol:leln]í i €či můžemc nqiíťi ně]rl €Ió
z Lěobto způsohů citace z předkřesfansliých Díje '

.Na pří]rlad pravl 1' Mojž' 2:7: ..Á člor'ěk se slal Ži!.ou
duší'.. Pavel všalr p.aví v í. Kor' 15:45: '.|l'ak 

je i
psáIr.o: PIUnf čto\.ěk, Ádam, stď se žir'ou duši',. .slo''
b') 7'e Pa,(e\ zde Ýsunuje sloýa. to slouŽí'pouze ]r vy'
s.!'čLleDí a djak to neodporuje pravdě piťátu. ale čirÍ
jej zŤeťelnějšíIE. Nevede to aŤi k onylu ani ke klamu'
U Zachariáše 13|7 čLeme v Ťedró Sep|uagilr.tě: ..Bij
pástÝŤe, a rozprclr]rou se ovce stáda'l! tr{atonš všat
píše, že Ježíš ňekl: .'Psáno jcsl: Bíti buttu pasfýi-e'
a Ťozlrrclmonť se ovce sLáda... (Mat' 26:31) Ježíš 

'dcpozměD]il osobu, časo.!Ť tval i způsob slo\'esa. 1 to
z druhó osoby \' pr''nÍ a z rozkazovaciho Způsobu rrlr
oznamovací. v čase budoucím' Tíln ukázal Ježíš' že
lr tollu mělo záIry dojí|i e že Bůh' jenž vyzval rrepi.í-
iele' aby bil. piejímá odpoÝčdlr]osL jallo.Ien. kdo si
Předsc1zal, aby se tak stalo'

32 v níŤnanům 9|33 plaví lra\€l: .'JnlroŽ psá1o jesl:
Áj' ld.]du lr.a sionu kámen uj.ážky a s]iáIu poholše[í. a
každý. ]rdož u\.ěří v n.ěj' ne]rud€ zahanben'.. Zdc spo-
j\je d1.a ciLáLy' toliž ZalDr 118:22 a Izniíš B:14' v 1'
Pelxa 2:7'8 s]učujc apoštol Pe|I Izaiáš 28:16 s Izáiáš
3:1.1' Podlc s]rutlrů apoštolů 2:1'.18 cito1.al Petrolel'
Irjcíclr z Joele 2:23.29' ciLo\'al z l.ecké septuagiDty.
|. řeI l|í l i .  ! i  Ik dvn vó|J.  u. l IJ lJ: '  sF |.ů od u.I ln i jJ: jď
\ l | '  b|. . .šl .I l"  v5unuI lé2 |ů7"á s]otJ L]o Ink'Iu d ně-
která přjdal. aby te]rst objasnil a ukízal jelro pouátí'

33 Tyťo a jiné metody citacc a slrol'a znríněnýclr
n.aláŽc]r by]y pÍovádě[y z popudu a pod vedcnínr du
ch4 Boží]ro' P.olo jsolt tlrLo písnn učední]rů Jcžíše
Xt'isLll pIá\.ě tak Boircm vdcclr[ute jalio písna heb'
Iťjskí. Itůzné shola zmílrělré metod"v Dcv}.\Úláv2.jí
]oz]lor}' rnezi písny hebrcis]iý|li á křesťan.slrými pís'
m.v i.ťclrými' ďe ponáIrájí stdl.í písma objasniti a
u]r.zqjí jejich použi|í a splj!árí' Pod ilrspilací ducha
s]o žj]i irŤesranští pisatc]ó j ro v]'klad:rči lělrdcjších
IrÍsem pŤccllrŤestá]rskýclr a byli pDužiti ]i lomu. aly
zrrázornili. zjistili a porvfdili jejich ]rlaYdi\'osL. Jejicll
pÍsnra jsou \"es)nčs čásli PeťIen ZIDÍr)čného Splnóní
Joťrc 2|28.2!' Píýno svlLé jc Ludiž otl 1' ]IojŽÍšovy áŽ
po Zj|vení jedj{otr knibou a ltikoli d\'i r ,.zákon]'.'.

]]NEs NENj .fAl(ovÉ INSPIRlcE

3.1 včIlrí ztrDlátclÚ s]ova Božího sezlrili, že uíčitá
pŇrcchlí zc s]oaa BoŽího mqjí dvojí sp]nčtlí. první
či]i pl.edktesťa1rslré spllr.ěllí. a další, \'e]íké a konJčnó,
či]i úp]nó splnční, Patří ]r niln i pmloclÍí' jeŽ před-
po\.čdělo os.i'ohoz€lr,í zajatých Isra€litťl od svčlovó Ťiše
hábylorl8lré. slrljllo se Í sLaŤovč](u na ]Jřilozených
Israditcch. lr|eŤí sc 1Tálíli z dosloýn(.ho Babylonn.
a n-Yní mí větší a úpbré spilrění na duchoYních Isfátl'
slrých' kteŤí Íycházejí Ze synlbo]ic]rél)o Rrl}y]orr.:r' s]ru
lečn.os|i u]razlrií tóŽ. že IocI 2:28' 29 zírčal se plniti od
]ct['ic ro]rri 3:l po KI'. Že však vělší. liotlcčnó e úplné
sltMtlí té]rož Dlor.ocLví. nilslálo od ko[ce pl'\TIí s1'čtov':
Yá]1iy Ý rccc 1918' To n/lm ud.ívú dlrvod Ť)l.o světašircrr
čirrimst. kterou drles vyvijejí pomazlxí svčilci Jchc'voli
bez dele]e n.a stái.í. fodiBDr: 

'l.az]iy 
l:! sociální posta

Ýcní. Z\lčst J.íce eYangeliun o hájovs|ví BoŽím. sllňují
|lk p|oroct\'í Žalnrr 118:7-13: ..chaaite Jchovrr od ze-
tllě. ' '..iil]]ocl]ovó' jnlioži pannj', sla|coYé 

' 
s nitni .]ětil

Áť chYá]í jméIr]o Jeho1.o1.o. jeť ioDjeho j'nónovznešel)é.
s]áYá jeilo nad nebefi. Ú.1.I Leni''' ' ÍIeičl'

!8) By] .ozd íl ve Yyj ad ioYání z]růsobeD opisol'lt:lj? a proč
by náD to dnes dělalo potiže. l.dýby šlo o sloÝ insDimci!

29) Z čebo citolrli tito lisatelé více. z he|mjskébo
te]ishr aDelro z řectóho Dřelt].du soDruaginty? a jak?

30) KÍ€.ých jiných .lelod citac€ uŽiváli?
;1'32) KLel.é DřIHady t.t}ových netod jsou uve.řeuy?
l]3) cin byli při lěcLto metodách ved€ni. a co by]o úče]em?
34) Ja]rá sD]něnÍ B4ji některí prcIoctví? Uv€ď r}Ťí]dad.
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35 TotO vylití ducba Božího ŤIa ,.tělo.. všech jeh,o .

\ ' ' rnýc|| '  'o 'r . i/aný.\ s\Č'Iků nPzrJmelrá. Žtr l i '  kdo
J'tL" .Io"7'; i l ' ."  \\ ' l r lc j  J.ho\ovi '  j<oU i 's]r irová|l i  \P
zlame]lí to téŽ. Žc člí|]rJ ý lt}mto časopjse. ve stl.ílžné
\.ěži. jsou inspirovatró a rreíJmyhé á bez cbyby' \e-
711a11lená to. Žc pr.esident Natch.fo\veŤ Bible:urd
TIacL society .ic íDspircTá[ a ncdnylný, ačkoli nepřá-
Leió nám ll€]rlávem přičíIají takoÍý názoŤ. Plen.'chá'
\áne lapcžj \'e \latiiránskóm mčsLč. áby si podle svého
ví"nosu z r.o]{u 1870 po Kr' os,oboval leomylnost a tu-
rlíž božs]iorr ilr.gDirxci ýe !čceclr Ťíms]íokatolic,ké viry
a naukv' s Písrr-leln však 1ryZnávárne. žc doba té'to
n'r l i rrr '  miru|. '  J ivno I ipd r '  t87U' ' i1k lo před.m
l '  z 2' . i|  4nol 'oI l 'J\.| '  || ' r| ' ' ráce. \ l : . l  ' i  iÍrsoi l .o\J 'r:hJ

nlu1.oní il !saní. byla kd}'si daren dllcha: aÝšali 'po
uvodéní těci]l.o darů ja}ož i vlastnosti lásky pŤaYi] Pa.
.'."t. ..r-l"r," ni].dy neT]omfiíl buďŽe (jest u koho 4AI)
t ' lorc.|\ '  71n kn" an'  b .]JI ' |1ZJků ' ' ie.|J lIe '  . ' l f | '

DU/ |á i .  7U|| ikn. '  \ebot ' .í.| . ' .n.  
ic l l  | 'oar 'Í ' l jnIe

ilstcčně prorokujeme; kdyŽ vŠNlr pi.ijde to. co jest do-
lromló. zaní]<ne !o. co jes| člÍstečnó N!"ní všák
Ir\ ' . ' i  \ i la. l r .{. l  ' iÚ.  |fukx' ly 'o l i i ,  1IP trei\e' i I  l  nic l l
i '  |á5k1.. t '  (or ]3:B.|;j  s i 'Áorr ') s oosl '  d] l i r  /e
d1.anácti ir'oštolů' sl.rze kterébo byly dary 

-Llucha 
pl'o

Důico! in\ i  nýT. hJIn 'n\ l , i .o\ ' jní n1]u\.||| a nsnn| |
i ." ' ." e". \ iJk ic (tí|. icšlé s lo uČjl i  a vas| i  L l ' is

36 I ]rclyŽ lrf{i,finc. Že din€s }!oní ínsplracc pm rI-
](olro lr.a ze|lli' ]riťJnél|ě máme Yýsa.lu ljrc]sili Boha. aby
rrám c]ot víct. svého svalého duc]r.:r a ahy rlás '".edl sÝÍm
Ju"'  '  n \ ' . .7 ' '  Je l 's ' '  Kr.sIJ '  \ ' ||ne. ,P iUsai"ov]ní
Ír€ony]ná l)rcrccklÍ Písm{ se úra Dás spl:i.!'ně spluí' i

kd\l  i im t I i  chl i l i  snJd nerozumíme i]nebo neoozoru-
icmc Ze istne úc. ls|Di jej icb .t l|" lě 'rí Jan |2lf i\  B}| '
i lemámc. nooÓPl{áťá |re a nPdolItá|Úe \ pťiIni !  dÉnI
oeb irlŠpiloYá é sny od Pánn. pi.ece 1niiŽcme studoi'ati
virlčnÍ i sny jeho 1čI[ýclr s]užeblúliů Za st]llýc]l dob'
}Iťécme pozorn'č sle.lovati' jak je Blih skr.Zc K sl.l
.}ežÍše iiŽ sDLnl alebo pr.ávě spli1u'ie. a lllůželnc s]e paii
chlániii přccl falešjrj'mi.sny a inamý|u \'idÚtím níbo
Ženstváiů ktesťans|va, Nikclo z nás lrcnlůže sioe ilrspj'
Ňva!.ě mluv]li aDcbo jrsáli' ale Blih lrám sYěi.il s\'oil
ixsDiroYanorl bibli a nr'y mů-Žeme se dáti vésli jciílni

ins;i|ovanfuli pŤík:rz}.. lrirůami a poLyny' \Iůžcnre
lísrla Boherrr i;spiroYllDj.clr múů cilova|i a opisovati
; DoužíYati jiclr podle skutečjlostí' ]\{ůžeme pozoruvnti.
ic]i Jellorl Bůh je skr.ze Xlis|a JcŽíše rr.]dádá udá'
lostmi a ťn]rly' jímž necháví Eas|ati

37 včJ:íoe v inŠpir.rci ps:lDóho sloÍ.t ljožiho. chocůe
so ho nad.rle pe1'ně drŽcti. lleboť Yíme. Že .p0stu'š]}osl

tohoto s]o].a \'edc k 1"ěčfli|nu Ž:vo|u. Jsnrc odlrod]á[i
]iáZ:rti d:'lle iclro potčšiLel ó r)osctství o lrl'álovslvi
BožíŤr. nrc,]i !Šelni nírody' KéŽ by \'šíUlln; ''lÍlé 

cLobr'.
Yůle.' V tčchlo rrárcdectr vel€bi]i Jehovu Er'lu s nánri.
, l .o.J2! |u 'a\d. l  i ' ' ' ' ' '  i  l .p iro\ '|  | ih ' '  SIo\í |r\ j  nJ ! '1 iJ

lx\ , !  |7:,| : ' !  \\  |  l  |; '  .ý '  | l  I  l .J|;

3ó) Zmme!á |o. Že svěi]ci Jťllovovi iso! Dr.ni nrsDlroYili1
j i.k Ííne odpověď?

3Ú \ ' ' ( .|  .I  rJ.o n\ | i .( i  Jo| '||  ' |í ' 'Ul ' !|  . ' '  r :  ] . i : : j
ťl ,  nůl.mť . l( l ru l j .  áby s '  nJ 'n r]nc|a o poŽ.||nJn| 7 '] ' |\r ' ! l
ins!irace?

37) Prcč budeme tradále ]ézati z biblť.i

STUDIUN{ .'S.].RÁŽNÉ vÉŽE..: V týdlr Po 16. ]isLopadLL:
\r tÍÍ]nulo 23' lislopadu:
v týÍlnu po 30' ]istopaciu:

' v lýdÍupo 7, prosir1ci:
\' týdiru po 14' prccinci:

.Íaz i sr]Iá\rli 1 nelprávně l)oužitý
Jaz!'r slrávl x llcspl.áÍlrč Doužitý
lnspiťacc'  -
Jak b}.]a bjbl € inspiloYání - -
Jali byh bjb]e illspilovápa '

odsí 1-2í)
odst. 21-39
odst. 1-1E
odst. 1 2tl
o&t. 21-:J7

NobÍdko všem vdŽným zos|rincům provdy!
't.É}1lo š čaÁoDiq se Ýydává, aby ponrohl ]idcjtl ]ro

l l lá l j  L,|J\.]u n J ' ' ||  io\| B iIu ' |  '  
: .| '  

'  nr '\ i . . ' \ZP| i
s ' . tor ' t .pn Sl lo 'P|.||Ús| ' 'S '|: j ,||] \ i /  . r ' | ivr ' l l ř . ]-
i jinó pímůcky pl.o tsmÍlr}ění bibtic]iého strrdia' Clo-

\.čli. jcnŽ pozjui' Žc bjblc.ie ncvyčerpatelným plrm.'

ncnr uoznárrí a llcomy]ným Íůdcen lu ccstčr k ŽiÝo|u,
2áh). pocítí poiřcbu. obczr:!ániti se b]iŽc i se Zpll'sobcm

,ialr !.c.íílčirDěji použí\.at Lohoto '.mečc ducha..
vr'dáii jsme Droto pmnilťku pď 

'láZvonr 
.'Ilul.s

I thcoklalíc]ró službě... l(ter]á \'án 1'15Yětlí. proč jL]

UL:Li  rt lz111ť|| | | .  |r| | .]ů tr iL,Ie '  .L: i je \ i 'n ' ia l  1oÉi. '\}
. l l  ] . : i , lL ruZtr: bIb| .Ló ora\dy J pre5\er] ' . i \c . .  l ' i i i I

r]Ioti pochybo1.ačům a odpůIcťu; poradí virln. jA|i
'lez 

osiychn a bcz L|ém)' nrlrrÍit i lr \'čtŠírl'u i]očtu
DoshclračÍl o nrnrí bu.IoYa[óm králoÍství Božím: sc

inámí vás slrrrčně s Liěiillami bible aid' fltd'
IiaždÍ'' ]rdo hy s\'ou duclN)\t}í Yýzbroj r'ád tímto zpú

sobem i'oznllloŽi]. obje.lncj si ..Kurs \' lhelůralic-]r{
s]uŽbč.. u

WATCH ToNEIi' SUCHDoI- U PItdÍlY.
KA\TICKA 68I.

Do(]ín 1.án ic] v.vplaceně za ccrru Kčs 30' za }'ljs'

Zpráva zvěrtovate|e z U,uguuy" (Jižní Amerika)

. DTa milsíce !o s\.ém příclrodu do }'Iontcvi.lea zaČa|
jsem se s|uctiem bi]rlc ú po.ťugatské Že]u. kleťá l1o.

uměia číst ani psá|' Př€dčítal jsel]l ji z kllihy ..lJravdil
v1r.š 1:1svohoilí'. (čcsky dosud rrcvyš]a) a podal jsein

ji nčl(teú Ýysvěltreď. poktd řra to Štači|y mé skrovnťl

,]].alosti šDnnělskélro jazyka' Žena sL zriÍnata o sYčd'

l<y .íchor'or.y. pmloŽe s]yšela l].aše přednášky v l|ldíu'

l(dlŽ ilslrIe prcblati liapitolu o uctí\-ár].í obl.azťr' š]a

a roz]rilá il odsl|anila ve sv&n clomě vš€chny sošk].- a

obťaz}' s\aLých' Po třínl.čsíčn,ím studi[ se v!..jádřila

ža 1'}. Iílclí i ona ptft s|áIa v díle Páuč, Bllt šťÍLstl1á'

kdlŽ jseln ií .\'y$'ět]i]. jali se lnůže s]užb! Bohu

ílčásLrút \.c svých \'o]ných půld.nech Ny]1í jc vetDli

hoťIívou z\.ěslovatelko a vyclráZí iýdně Lři aŽ čtyři'

lrfát (]o službyl n.lÍlLo 9c \' jejím domě odbí,Yá \€řejnó

s|rrrlium biblických k!.:h' 'Io do](azrÚe' že 'pvce..Pánč
sllŠí jcho htas a Žc my jiln smime pot11áhat' i l(dyŽ

oovtádáme dobŤe jc]jch iazyli á oni nedol.cdorr čisj

aní psát'..

é.$:*Í1ti#ls+:**ťď**,nilH.'l'"í'{},:''ť{ *']'é'if tťťé'ii:'ji#$


