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PÍs o svÁTÉ
JtlHovÁ je j{:diný pravý Bůh. jenŽ je od věčnostj.lo
věčnosti. Je stvotile]€m lletE i země a dároem Živoia svých
iÝorr1 slolo nebo]i Logos byl ]}očáu(eÍ} jeho stvořenÍ a
znstupujícím díIo\€doucim DŤi slv.]tení všech ostainich
Yěcj Lucifel s€ lzbonřil proti JehovoYi a vr'Ýotď la]t
sDorDo! otázku jeho uni\"e.sáht svlchova[osti

BIlH ýÝořil zeDi pro čIoÝělo a dokona]óho čtovělQ Dro
zem a dosadit j €i lla ní Čtověk Doddlt se DeÝěmému I'u'
.it €rovi n€bou,satanovi. přesioupit vědomě zákod Boží a
byl odsouz€n k smlti Násléd|em Ada'nova hříchu jsou
všichni ]idé z.ozeni jako hřÍšíÍci a bcz prÁva,m Život

Locos siat se človókem Telto človělr JeŽíš ýyLrpě] sm.l.
abJ. opatřil ÝýkuDné D.o Doslušné Iiď' Bůh vzkřisil XŤls
|a JežÍše k boŽskému stuDni života a v]ryýŠir jej do nebe
nade vŠechny osiatní !ýořy. Dřioděv ho veške.ou mocí a
aulofjtou ia]{oŽto hlaÝu nové hlaní olÁgnisac€ BoŽi

JEIloYovÁ HLÁYNI oBGANIsAcD jc theo]r.acií' zÝanou
sion- ltristus JeŽiš je jcjin nejwšším úředDíkem a spla
ÝcdriÝým l$álen noÝóbo sÝěta' Yěrni lomazani nástedoť.
tríci Kťista JeŽiše jsou dětmi sioÍa' údy Jelrorovy org'F
nisace' Jsou jeho s!ědky' jejichŽ lovinnosti a předaosti
iest vydálati svědectvl pro svlchovanost Jebovovu a z!č.
íovati ieho záměl. s lidstvem. jak.je tento vyjádřmý I
bibfi

STÁRY svĚT čili satanolo nepř€rušované panstyi dosDčlo
r loe ]91{ ke svému l.onci a Ježiš Ibistus bJl Jeho\.ou

T€nlo časopls vychízí též v

JÁsNĚ UČÍ:
doslz€n !a trůn' sýrhL saťana s ncbe a nyDí pohÍačuj€
Ý oslravedlnč!í jména BoŽíbo zřizovániD ..nové země..

osYoBoZENÍ a poŽehnfuí iidýÝa můž€ pňiiti iedině
Jebovo!ýn krátroÝslvín Dod ltistem. jež nJní zapoě}lo
I i i i ||m !e ' ik].m aLIem I. ' || lě ie zničcní salÚovy orÁloiacr
a úDlné Z.tledeni sDraýedtnosti na zemi. Pod Danslvim to
lto|o l(řálolslvi sD]nI lidé dobré Ýnle. kteŤi !řeŽiii Anrr!-
seddon' božslt:í. ořlkaz naDlniti zem sD.aÝedlivým pokole'
nin. a mrtÝí Ý'Lrobcch budou vzl.řÍŠeni aby se jiň dÓ'
stalo DřÍtežitosti nabýt života ía zemi

PosL'{NÍ sTItÁzNÉ vÉzts. siráŽná YěŽ sé vydáÝá' aby
dorJonroh]a lid€n Doznati Jeholu Boha a jeho Dř€dsevzeu
vyjádřené v bibli' Lrleřejňuje biblická ponaučeDí. jeŽ jsou
obz\'láště uŤčena l. uŽitku svědltů JehovoYých a všech li.lj
dÓb.é vůlc' Zavádí souslaYné biblické stldium pro s\'é
(:tetrái €' s!ÓlečDoý Strážná věž vydáví i jiné spisy jal.o
por'ůcl(y Dťo ta|toYéto s{udium
stlÍŽná věž DřidŤŽuje se rrřesně bible ialro autority svýclr
\'ýldadů Je naprosto ne,ávislá a oddětem od veškclóho
níboŽcnst!í. ode všech st.an a sel.l anebo jiných světskýcb
or9{antací, Zastí\'á se D]j1ě lt nssnlouvaÝě JehovoÍa krá.
toiství ]rod Ioisten' ieho miloÝanýnr loál €m' ČasoDis nerÍ
dogmalic]iý. DýbIž naoDa]r ÍrbizÍ čteoáie. aby rleč|iÝě á
k Licky zltouma] jeho obsaIr !e sYěile Písma- Ne]roušt' se
do rozepří a v jeho sloupcích není místa pro lozebírá
ÓsobnÍch zátežitostí'
č0hých jinýÚh jazyc|ch.

\ i iýdnu po 21' plÍrsi!1ci:
Y týdDrr po 23' prosint|i]
v týdlu po 4. leílnlt:
V iýdnu po 1] '  lcdlru:

STUDIUM'.sTMŽNÉ vĚŽE":

cíIke\' a kÍál,ovství .
círlicv a lí'á]ovsLvi .
A po:olrr hudc soud -
A Jrotom hude sourl - - -

odst. 1-20
odst. 21 42
odsl 1-19
odsL- 2G39

(hvo|fu Jehov! Yšickni nólodové! velebfu h0 Yškkni Iidé!
(Ž n 117:1)

UpŤínrni čtoníři stlážné věže zajistó pocbopi]i. že
' lFhoť! }rI lI l  . Iqj  d3. 1ťltU||ť. || ' : l |  '  Ž l !o 'á \ .P sVém Uo
\'énr, s1'čtě sprave.l]n,ostí uchystal plo všechBy ly.
lrieŤí jsou ocho|ni jehc ctít a j€mrl s]oužit' včdí 1éž.
že Bůh neclrcě být cťěn náboŽensliými obi.ády \. do
rr ler l r  rukou u. l tb l lýcb'  |(r isIus JPl i i  \ l^uZiI Boh|] J
osla\'oval jeho svaté jnéno tím' Že oznano\.a] plaaÍlu
o jeho pi'eds€Yzetí kázánÍm evallge]ia při každó piíleŽi.
tostj a na irtcrómtoliv nístě' neusrá]c,

chceš i T}.. mi]ý č|enáři. po způsobu arroštolů šířii
fadostné TJoselsM o BoŽím klálolství nezi lidmi dobré
\.ůlcl }Í]uv s nimi o novém světč živo|a a .ad'rsťi l
pod€přj $'é osobní posclst!'í tím. že jim doručíš br.G
Žurlír ..vesclle se národovó.., DodÍne Ti 10 výiisl(ů
za Kds :l;' \rc]mi nás IJoíěší. jest]iŽe nám koncem
prosincc lísLLem ozlálníš. ](o]ik bloŽul jsi r.ozšířil a
kolik času (hodb] jsi věno\.at Zvěslo!álí evangelia

Objcdncj u:
WATCH TO${.LI. SUCHDO]- U PR,{.IIY. K.\IT\'CK'\

č' 68.l'

lB|ohos|ovení mrtví, kteří v Pdnu umíro|ítt
\lc čhTbek Clne 25. záti lgli o šosté hoíině lanni

s]rollčil char]es '{' \\'ise vc l.ť'.liu 81 lct svó Ž:vo|ní dít.}
na z€mj' zenrřel. v bloo]r]y!1s]ré ri €moanici nedJeko
lro0L{1r'ns]iého CloDrova Be|hel' Byl pokř1ěn jako s';ě
dek .IehoÍů]' ďnc 13' biezna 1890 a }yl jerlrtím z o[ěch
200 ..sluŽebníIú erarrgclia... tr:eř.í 3' dubN ul"erl €[.ho
rol(u by]j irčashli památné rečcře v Á]]eghmy.r'Pe(n-
s!'lY:nii' Dlrc .1' ]edna 1919 by] z\'olcn .liic€pr€siden:ern

Natch ']b\\ eI Biblq alrl TŤact sí}ciely a v tóto frlnlrL:j
]ryl čir ým do svóho 79' roku. tlo 1' řiina 1911. .Do
domoYa Beíhcl pŤišel 1' Ťina 19]8 a zústal jeho čle[€m
aŽ do své snfti' Poslcůní jelro .adostnoll pře.lnosií
b}.1' ná1.štěTa shromáŽdční,'Roz\.oj v{ l.šech náIodecl].'
]clos Y slpnu \. Los '{ire""]es' vzhl€dem ]i jeho vytrYá]é
l.čIl1Ústi mfu1e p'lYÍčjnu věř.i i. Žc je jedl'm z Lěch

,,b1ahoslaYených'.. jejichž velkolepou př€dlostí je' Že
při slllfli ihled \'stoupi do pi,ítonmosti Páně. jak
je to pnedpo\těcLě]rro 1.c Zje\'ení 13:14'
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Církev a království
'.(]Ir. nás vytŤhl z mocj rcnDosti a přeloŽil do kÍálovslví lilo\.a]róho synd s\,ého .\ 0]r .igst hla\'ou bčla 

,!o

jest) cfu.kve'.. Ko]osským 1:13'18; sÚiorul'
II
{, EHovA Bůh má shmmáŽdárí lidí' litgři jsou odlotl
čeni á od.1ělel1i od polltiliy. obchod! a náboŽ€nslví
Lohob svčla, cťsky mlu\'ící náb3Že[stYáři lďeslaDstY3
pouŽíYaji li označení tohoto shŤomáždě[í Božího lidu
inré,na ..cíf](eY.. TÝrdí. že otri jsou !ímto sht.omáždě.
ním l pro:o Dazvali tímťo jméllcm své r'lasťni trlíbo.
žerrskó olganisac€ a tím způsobili mloho zmatku a
přiYodi]i nnroho Do|upy na pravó shrcmáŽdiní Lidu

2 YŠechnr' lylo !áboŽelrslii. olga sace nají ťlzký
Yztah ]ie ZříZcůín1 tolrolo světa a v mnohún se ji
oY./ l lů' 1'ui .  ' I ' r 'o ní| o'| 'ť"\ '1 orgoIl isácP j5ou \ 'Íce
n1Ó ná sobě llezá\'islé a ve sÍ'í.ch náu'kách a obyčeiích
lllezi selxru rczd\.ojc:lé'.{ [€je]r 10. ale 1(aždá z Lic]r
se iídí podle poliLiky a lá|olních cílů ťůzllých slálri.
\' n:ichž vykoná\.í svó áboŽcN:ví, a pm:o jsou poli.
Ljcky lozdčlcrré' neboť násle.tuj' vede]1í národních \.lád.

- ců' Cc]á ná]roženská olgaiisace kř.esfalrslva v}.!adá
iako '.klí]ovsl\.í mzd.lcnú sllmo \' sobě.. a iako .'íičŠt(,
Dcb clůln prcti sobě l.ozděle!ý..' }Iůže ta](ovátó olgani-
s.lce' jojíŽ svě|ské rczDory ji odsuzuií k zár ku. býti
pla.!'Ín shrot'áždč]!.ím lidu BoŽílro? Niko]i | \.€cháne-
Li Boha stmohého mluvili] t slyšfine. jak pra!'í s]rlrc
svél}o inspiŤova!ého apošlola: ,.Ještě jste světští' Ne-
boÍ když ié Ťnezi Ýimi řenr.iYo3t a spoly. zdali neislc
svě|š tí a neŽiJjete po.lle člověka' Nebo{ když jede]1 Ťíká
Já jsem nís]pr]o\ lí.t Pa\lův.. .| . i in i  .Já jsem ní5|e
dovnílr ADo]lův.. llt'jste pms|ě tělesní1.. ..vždyť Bůh
ncní Bohcm nepořádku' a]e po]rq:e' To je řád ve všech
lries{anských církvích'.. (1' I{oI' 3:2'.l a 14:33; Amer'
př') Z |oho láslcduie. Že pla\'é shromáŽilění BoŽí dtres
nc. i  s\ Y|\1ro' nPni I l i .7pusnhPl ln Ir".nulo lU7pf\.JEému
světu. á že Y nčm n.cpanujc ncpořádg]r ani zmatek,
V něm musí býti a je pořádek a pokoj' Ni}dy n€DIo.
padne rozd\.oj€ ' Je Dro:o záhodno zjisliti v této kri
ticlró době lidských dčjin ze samotného s]ova BožÍho.
co ic jeho praYí'm shmnážděním. který náŤod i€ tvoří
a kteró vládá je oíldá'ro,

3 Přcd prarcu křesťaNkou ďrkvi mčl Jehova cíŤ-
keÝ neb shromáždění tidí. kLeří lrlu byli oddfui' B]'l
fo náIotl Židor.slrý' o tom Deti.eba disl{utovati. ŠLěpá\
prvDí nís]€dor'tfk JeŽíše Klista' jenŽ byl ukamenováa.

']C'ukázal 
zi.etelně Ira hrto skutečnost před Židovsliým

soudem" kterí' ho vyslýchal. Plavil:.,To Nto;žíš] jest
, ten. ienŽ obcoval ve slrlomáŽdfuí (v cíIkt'i] Áme.ic,líÚ

ýand. př,) iá poušti s andělem. který ]. Ilěmu mluvil
na hoře sinaj' a s otci našimii ten obdrže] slova života.
aby je dal nám... (sk' ap' 7:35.38; "si1.ořa) v tomto \Ý.
Iotrlr úil Štěpárr téhož jména 

'.církev..(řec.k)': eccle.
sia). ichož 9e uží1'á Í]a následovdky š]épějí JeŽíšoví'c'h'

4 Lnkáš. pisatel skulků apošLo]ů. s€psď zpráÝlt
o obb4iobě stěpánově pňed žjdovskýln sjiue.biem' slc'

\'o..ecc]csia'. ÝZ:rL Lukáš zřejmě z ieckóho pi:elitadu
sellulgiúa he]rre.jských písc . T€[to řecký pŤeldad
Začílrá slovem ,.cíl.kev.. Deboli ' ' €oclesi a.. JehoYy B]ha
označovati obtc čili shlomáŽděú Islae]e ol doby }Íoj.
Žíšovy' Podlc ť€cké septuágilr.ty i.ckl tr{ojžíš: '.vystoupil]sem n. holu. ábych dostal lra]llerrné .leslry deslry
!mlou1.y. ktercu učin'il Pán s vál]ri' Tehd-ý jselrr by]
na hoŤc ětylicet dr1í a čtyřicet [o'ii clrleba jsem I1e-
j(Lli a .l'odJ jsem Ir€pill i dal mi Pá)1 dvč kamo]loé
dcs]iy' psaD.ó p$lem Božím _ l1a [ich byla vs](utl(u
tl.a]]sána \.šechna ta slova. jež ]r vá]rr mluvil Páll na
lroic. Y deŤI s1a\'nost.ní1ro shrc áždění iect.lesial... (5'
\Iojž' 9:9' 10; 1'halnsan: angl) v aelé pá:é lírize uoj
žíšo\ Ů uŽíYá se lo]1o:o jrnénl ..shrclná'dění.. (e3c]e:ix)
k ozllač jí obťc isl:relské' zalnisla Daýid' jenž žil
100 lct po ]]IojŽíšovj. nalsal| ..vyplavovaii budu jmóilo
tvó blatř.Ín svým: upIosti.cd obce iecc]esir] chváliLi
td budu-.. (Z:r]m 22|22\ Thon1son, .ln,l') Pokud šIo o
DaÍid.r samol]rého mínil tíÚ. Že bude opčvoYati chválu
.Iehavo\-u uprosticd israe]ské oboe ]leboli €cclcsic' 'A.lejoho slova byla pm)pct!ím. R inspircvaný apošiol Pn-
vel ciluje DaYidová s]ova. použíYaie jich na J€žíše
K].jst.l. lrdyž práví: ..Pr.o ktcrouŽt(} příčirr]u [eslydí sc
iiclr nazýýa|i blati.ími' il(a: Zvěs|ovali budu jnléto tvé
bIaLřL'rr svýl4 llpmsti:ed sirlomáŽděI]í.lcírlrve. ecc-le.
sia] pŤozpě\'oYati budu tobě'.. (Žid' 2:11'12) Je ť€dy
Íýraz ' €cc]csia.. aleb '.církev.. 

přen.'sen z obce isra.
e]ské 11€ obec lóesťanů'

VYVOL.\N]

i Porl  e ||ť' i| '|o\ l ií||o s lI l\ .Iu Ioho jmona lnamen I
sloYo ..ecclesía.. shfomážděni. jež by]o předl'oláno či
\Ito|á| lo. budIo sprr!rnýrni  ot ic iá ln iml úiJd} JnFbU
jinak. I<dyž se v Efezu srccoi'ali nábožens:váři obecn,ě
rc^ířenóho kultu Djany pťo:i Pavlovi e hrnuli se do
IBčstského di\.adla. tu š]o o nÍ]oficiál;lí shrcmáŽdčnl'
..Kazdý kiičel něco jiného' Slrlomáždčlrí |ecclasia'
bylo Zrnalené. \.ělšin. rre\,ěděIa. ploč se sešli'..'\si po
dvou hodinách zakmčil očstský tajemník. upozonlil
shromáždčŽí na lcpořádr]ý jejiclr posluD a u]rázal jim
sDlávnou cestu. i.ka: ..trIíleli něj{ký dalši poŽadal'ek.
lozř€ší se |o v zákon.né[r slrrurnážděLí :eccl2sih]' vŽC'lyt
jsme \' xebezpcčenství. že budeme obúněni zc vzpouly
pťo dncšlri událostil neď k nj příčiny. a rny bychoD]
sc nemohlj os.plaYedltrili z iohoto slocerrí'.. ..s těmito

1) Jak zpúsobili náboželrstyáři zmatek v názorccho cir]t\ii
2) Jak ukazují toztfžky. že l.řesťanstvo nenÍ cl.kví Božl?
3) nÍěI Bůh dřÍvé nějakou církev? a lrdo ji tÝořil?
4) Kdy byto toholo iméňa pcuŽito 11á Israďe? a Dá |n'Ír

5] Co i. nei'řostš' lÝznam 51oý! ' €cc,]tsi!..? I]1€rl DtÍtlad
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slov) |()ZDustjl shIomážděD]í iec.]esiá]'.. v tí,nr|D pii
padč vláti]i se buř.ičj. kteří přišli Zc svých obyďí o
obchodů, 7,přd ua s\.á místa do příšlího řádného řleb
nlin'ořádllilro shonážd"Ění' 

- 
s1(, ap' 19:29-.11] z'lA?

ti olrŽv]áš| vhodDó by]o. m]ulilo.Ii se o obci isru'
c]ské za dllti Mojžišových jako o ecclesii čili o v]'i'ol.l
nÓm shlomáž.lěllÍ. I)ři hořicín lrcŤi u holy olób pla.!'il
Jehova trÍojŽíšo\i: '.Prc|oŽ nyÚ poď. a pošli tě k F-aÍí-
onovii a vyvedeš ]id můi. syny Israclskó Z Egypií..
i2' xÍojž i]:10] S]{IZe }IojŽíšc Ťek] .Iehova Blrir eg}'pt-
slrérnu iul'aonovi | ''Tá1úo pr.a\.í 'íehoYa, BůIr Israclský:
Pl.ojrusť lict 1nů|. :lť uli s]a!.í sÍ.ilky |la poušti'.. i2'
l'tojŽ. 5:1) Když lsrae]jtó po sÍóm úúku z Eg!'pta
úiŠ1i konečn,č k hoř.c sinai v '\rabii. pra\.il jim 'Ie-
hova s]rlzc uojŽíší]] ..sami jste l'idĎli. co jseln učjnri]
l.]s}pťanůnl. ktelak jsem \'írs llesl na křítu€ch orličícb
a (kte.lrli jscm \..]'!) 1r sot}ě přivedl' Budele'li Ledy po'
slušnj hlasu nrého a budete.Ii zachováýati úm]uvu
' ' IUu. b||d.tP Ini  l \ l : jš||Jjn ,n.\ i . Ikť]l l  Iogl i  \ 'š.Fi  || i
l.od)- Únč tďiŽ patŤí celá země' vI budet€ mi ]rDěž.
sliýtli lcá]ovst\.ínl l národem sYaL!.jn'. 2 \.ÍíriŽíšo\a
19:3.hI Heičl

7 }.ejvyšší nmr:' .Íelrova tsůh. vyvo]{t zřt].irnč !r[a-
e]sliou obec oliciitluč z pohansliébo Dgyr]ta' Bůh jť
vyslobodil zvláštnfin podvrrho.lným zpl]sobenr. :l proto
by]i jeho vwola1rj'm shroll1áŽ'tlč1rír|-! [eboli ec.lL'Jií'
Jeho\'olýn čilenr by]i sliulcčr].č oddL\leni 0d oťlóllo
s\lěLá jehoŽ by] ]'gypt porrzc lládlrorlcí čáslí' Tóto
církvi či ccclesij clál Jehoýn naÍ]ěji. že se stine pfir
nčho králo\.stfím kučŽí. jeslliŽe mu b[de věIllč oddátla
a bude-li ]to uctívlLi' .q.si {30 let př.edtím vyvo]al jejicll
předlra '\bl.ahaln. z U| \' chaldcji. aby se odebral do
Zaslíbené Zem{:. kanl je !'}mí Bůlr vcttl' Bůlr slíbit. Že
\'r\brahaDro\.ě syn[ Izákoýi učiní seJÚelo čili p.o|oir1'

, st\to Á.brahanoYo Počot!l'{Ť shlomáŽdčním tidu'' Prot(,
plavi] Izát' žehnajc svému vlaŠtnín syirrr Jákob.)vi:
'.A Búlt si]]Ú 1'šcnohoucí požehnejž lobě a d€jžť Y)zriist
i r.olmIložjž' tě. abys byl v Z:íslup (shr.omáždč ]í]
sclunol1.r') mnohóhti ]idu'.. (1' MojŽ' 28j3) '\ n}.ni
by]i Isl{cli|.] \,slrrrt]ru sbrcmáŽd,ěrríl[ nělrolilia lili]ionri:
by]j l'!\.oláni 7 l.]gypla' aby byli obcí JehoÍy BÓh;!
BJ*li tež DoÍonky pat aIclry Áblah rra. jeD]Ž ]ryl vJ-
\.o]án' Z Ui.. aby ]ryl nadále odr],ěl€n o.l chalrlejsl.r j
od os|ahrílro s\.ěLa, Pmto se výfáZ '.ecclesin. l1Ít t1č
(1oslo\u]ě hodil'

s () letnicíÍt rc]iu 3:J po l(r' PŤes|al vŠak is.irčls](ý
l),.ubd bý|j sluo1lláždělrím. cíIkví leboli €cc]csií Jchol'o
Íou' Kdo o.l Lé doby nr.ěl býti jeho cí.kví. to onámil
Bůh ťxijtím s\.ého svalého ducha ve splDční sYél|o
vlast!ího prorcctví z Joelc 2:28.29' S výjimkou boha.
boj!,ého ostatku. jehoŽ Bohu zasÝěaení údové násl.do
Íaii šlépějí JeŽíšc Krista. s]t'a Božího' byl ži.toaský
Iál.od zaYlžen. a věnný ostat€k. jcfi r.včiil BoŽí4l
D.orocLl'ím' stal sc In.a]ým jádŤem jeho pomaz1l).é
círk\.é čj1i ecclesie. PloIocLvi z Jo.le 2j28.32 prrlilo
zřetch]ě. že Boží duch rnčl býii ýylit nejolr na ŽidoÝjlii
tč]o' nÝbrŽ na všecbn}.. kteří by \'zývati jméno Jch.].
ťo1o sklzo jclro Krista, By]o iudíž Boží cÍťkYi neholj
el1 '|". i  !|e. lLÚ\.\dé|lo Že \P buLlť J|d9LIJI i  l IrIUl i| 'U /
dří]rějšícb Židů. alc i z !ěk.rejšícb polranů. (S1r. ap'
2:16.21) od 1é clNíl€ měli Židé i poha!'c. ktďí tl\.či.í
v Jehovrl a v jeho l(risťa, býti spojin,i v jcdiné shlo.
máŽděn]í' Ý cír]rev čili eoclesii.

9 Isr.€]'slá obcc stámvěku by]a vy\olán]a z Egy-
pta' proloŽe š}o o potomi(y AbrahalnoYy. jen,ž byl téŽ.!T.volá!, z chal.]eiska' sLciůě jsou z toholo světa vy
volá,ni ti židé a ]ii(ftarlé. kt€tí věří v Jehovu a vstoupí
do šlépějí Írislo\'ých' 'Iak chaldea lelr i F]gypt ÉŤ€d.
stjňova]s tell o s\iět' z hoŽ isou vyvo]ává.ni ] a na

zál ídě svó víry v JehovLl a Y jeho Iilista jsou tilo
ljdé Y ducho\.ním smyslu polonlky Áb1.ahanro1.finí. ,'A
|ak vidíLe. žc ti. kteříž j9ou z \.ír].. ti jsou synoYé
.{bláhamovi. PŤedzÍědč\ši pak Písno. že z vírJ ospl.a-
v€dlňuj€ polralI]!' Bůh. pi€dpoÍerlě]o AbŤalur1ro\,i: zc
v |obě budou poŽchnánj lšic]oú náťotlovó'.. (Gal' 3:7.8)
\ičInÍ: židovs]iý ostat€]r byl ýyÍo]á[ zc za..lže1Éhó ži-
do\'sii.óho Tiároda. \tŤící pohané pak z ostatiích nárcdů
s\.čla Ze všcch těc}r dol}lÚnr.ady' z Židů i z pohan.ů.
po1'sLal lid pro jlnóllo BoŽí' Zido\sk!. .lrětící J:lliub podal
před Iadou |{řestanů \. .IeŤusfllemě iDspil.ova!ý rŤ]rlad
tťdo věci. i'1(a: '.Šinron LPeLrl teď Y'pŤavoval. ktelnk
Bfllr nejpll-c popalřil nN pob.r.l1y. abi.z Dich přija1 ]id
jln.lu sYénru' Á s tím so sl9\"Irár: í i řeči pl\rmcké'..
iSL ap' 15:1+.17) 'fali sÍanotl se lŠlruLkll zástupeDr
Y}'.ťo].|ll.ýclr, '

10 Tolo shrolrlú.lění. taLo ob€c lebo eoc]esin jc
nJ'tlí cíIkví Boží. a Písmo svaté ji L&k nnzývá a |a]l
ii osloYtLje Je pravda. že Ježjš Krislus ji n]áZval s.,ou
ciŇví. kdyŽ pm'il apoštl)l[ l)elr$Íi: ..I jáť přavím tobč.
že jsi |y PeL.. a Ťr]a Léť ská]e \zclělám církev svou..
iuxl .  16:18) 1lá]c píšť Pave] Y ŘíÍlanůl l l  16:16 iíJn'
slrÍ'm kře\t{l1ti111: ''Pozí]|aYuií vÚÁ cíl.]il.e K Ii st o r'y'.
Dále l[lu\i se o cíťk\'i ja]ro o tělu K,ristol'u: ...{ oni
jest lrla"i-a lč]{' cilk\le. 1Ko], 1:18.2.1] ..^ všťcko lull
podříí]i] pod IohJ' jej Dil]k {tal nádo l'šccko za hlavu
cn.{\i' jeŽ jesl jehí} tčlo' ' (Ef€z' 1:22.23: zi,{a] AYšak
JíŽíš s:íln je částí této cí|kve' shrcn1áždť\lí neř'o eccle.
Sie' p.oloŽe je h]a\'níř].icjím Íldťm: ce]á obec pak jc
Íeho\.ola, Žjdó ncljyli bj. lnád rric nalnílali. že mrlŽ ja
ko .I€žíš lnč] s\.ou Y]lslní cíťlre\, Deb shlomíŽdění.
kdyb}'olr]i sami tl}.]i nr]ohli Clále ť\Tditi. Že jsou cíIk1,i
čili.cclesií Jí]ho\'o\'ou' J3jedl je{]inečné ll l'ýlučné po-
stáYe í sDočívalo v toln. Že byli shromážděnim Božim
IiÍ]yŽ hldíž J)řjšli násiťtlixrlÍci Ježíšor.i :t osobovali sj
to|o pcsta\'ení piizuě pl.o sebe. vzbuÍlilo to řevnivosl
přifoze1!ých ŽídÍl, Jeho|a .iin lo proroko"!'al ]1it vý.
strahu' Pave] rlíše: .'T:iŽi sc všat: Zdali snáÍ] Is|áel
[eporozrrnč] ? PŤcclem Níojžíš pl]r\'í: .}( ř.eYn!Úsťi vás
při\ €du skIzc] .Jerrárod l poDudím ]r luč.\.u skIzc níl'
md ncmoud].ý.. .  Říl l '  10]19.20; ' 'ýÁon1

11 Ki.csÍaIlsliá obcc ic opěto.i.ně oznaceln a oslo'
!o\..Llra jako ..círlr0v Bo'í.., r\pď|ol P.rvoi na př. začí á
sY1ii llf\:ni list Ko.i[tským oýo1roním| .'Pa!.el. rjo\'o|a.
llý ápoš|ol Ježíše l{ristá. sklze vůli Boží. a bIab so.
stencs. cí.kvi Baži. kteráŽ jest v (ol.inlu' po61'čo.ný1l
v ltl.istu JcŽíši pol'o]ll]r.ýnr svalým.,: a svfÚ druh!
list li niDr začÍlá |ýmíž slovy' ol]cím \'Galatii DÍš:]
,.s]ýchalj jsLe zajisté o mém obooýáLí nčtd€jším 1.Žj
tlo\št"t.t (v Židovském [áboŽerrství: aníz' ó.) kteŤali
jsen sc velice pIoťil.i] cífkv] Boží a húbil jsern ji'
(Gal].1|13) Tak uliazqit. že ti. kdo pěsto\-a]i náboŽ!['
s|ví Zj.]ů n.cboli judrisnus. n]ebyli cík1.í Jehovr Bo
h2 l)osÍčdčuje. že Brih vytlloři] n.yru svou cířker, lotl
Kr| '| .In JPzi iem jJdo hJJ|oU' lÍŠP TesaInnickjn| \}
zajisté. bfatří. ísledovJlici účiD.čJli jste círlrví Bo-
žích' ktcŤéž jsou \. Židol.stvu. v Ilristu Ježíšii neb jsLe
1JLol .  \ěc i  \ '  ||pé]i  '  l  v l| .Phu Do|\ol ' ' 'Ú  JLo '  oÚ
od l . ' I .  T i| .||Z j .ou iP i ' IU Jc ' lc z]bi] i .  isýé v'o5lI l I
pl9loki. a ,ás Ýyhnalj' a Bo]ru se ll]elíbí,'. (1' ].es,
2:14'15i 2' Tc!' 1:4) Par'el dá] tóŽ starším bl.lti.íl11
clezského shlomáždč.t!í radu: ..past€ cíIkeY BoŽí. kte

ii.7) Preč ]todil se !'.Ýluz . €ccleŠie.. doslovDě na ]id isra.

8) Kdy pneslal Dámd isráe]ský býti cí|kvi. a kdo seji sial'
9) Nalroli]r jc kfusťanslrá círLev. Škláil,ající se ze Židii i

lFlunů. yy\'olmýn zástulem?
10.11) PÍoč ji označi] Ježíš jako svou cíd{evl čí cí|tš.j

ie Yšá]r v DrÝó řadó' a D'oč?
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|ou s! ziskal kr\'í své}!o vlastrr.ího', isk, aP, 20:28;
Emphatíc DialllaÍt) Žido\šký národ se h'rdošijuč zdrá-
Ilal dá|i sc Yykoupi|j krví YlAstlríIro syna Božího' ab!.
sc tat stat jeho n.o\.č zÍskanýu církgí

v\roHo oBcl. '\I,E JEN .Í]'DN-\ cÍItKI'\'

12 IJovšillrlrěL€ si \.ýfaz!l .'církli Božích',' 'Ii' 11€
nasvMčqjc e\istl]lrci óettrí'ch den.}iniftlcí. s€kt a l(ultů.
které by vš cbly Bůb uzrtálal ja]'.o svou tlleokratic.
kou ofganjsaci' Z doby lpošto]ské čte,!tre o..cjllivích
Ga]atskýclr..' o '.sbol€ch (angl : cÍ1rYÍch) Y .\sii...
u . .sbu. l  .h \1 , . '  dorF.J" lr  .  n .borp..r p,,  t ip.,r JJd-
slvu... o'cíIkvi Laodicellské... o .'cíIkvi .fesa]o ckých.
a o přísluŠných cíIlš.ích v Efczu. snD'Ilr.ě. P€řgJmu'
T}':lliiť. sa|dcsu' Fi]adc]lii a JeruÁa]eně' Nikomu z
Lěch. kdo inspil'ovaná písEa ucrod]lÍků JoŽíšo.!Ťcli čl.lu
s pol.ozunrěnÍn' 4Di lla okamáli neunladlrc. ž€ b]''|ytJ
výIllzy oznai]ol:a]y nánodní cíťkve' z nichŽ by kaŽdá
ln.]a sr'ou neodÝislou orgalrisAci. s\'é v1as|'1í. zvláštní
vyZLá1í i'íry a fuzné obřa.l}.. obyče.ie á !]ashli ztízení.
iak tomu je Ý křasťrnst.ru dnes,

13 vyzýváme kt€Iéhokoli nlíbožel}s1!íiv. aby dok.l.
Za.l' Že tyto lanó cÍr]rve v nizlrých Íáfudech se přidá]!.
lre kteléuu1roli polilickému Te]ikáIlu' ktelý povsťal a
IlicÍzat otěže rlády. an€bo Že !,ap&.lly a bo.ioÍaiy p|oli
jjxj.ltl kl.&statrůnl' kteři ro\'něž šli za politickýn lckc]R
s\.éhc' nárcda. takže by církve asijs]ió bojova]y pr.oij
cíIkÍíLn macedons]iým alrcbo cíIkev řínrská ploti cíŤ
lr\im \. Juďsku' Kdo chce dokizati. Že v loce 70 po l{I..
Ld) iÍm.|. j  kUi,e I lu. '  syn . i . .] ic vespa. i 'L|)a lc l l I
+;. toj. 'á p|ot: Jeru.JIP'nU. dbJ jF ' i  z1i i iJ '  s.  ' . i rke\\- Rín1ě piida]a k císařské poli|j& iímské a spolu
s r:| '  m 

' 'n iUl i Ia 
],ru ' l  Í írÁ\ ' i  \  Jef l|\J|.||Ér \| leL ']  l l ]

opa]i. Že církev v Jenlsale]n.] se ]rosLavila po bok
Židovsl{ých oblál1ců a bojovala proti cÍkYi v ltíměi
Dějin.}' rr,áopak uknz\ií' Že křestané 1. Jcrusalenrě rlpo
sleclrli Iady Ježíšo\.}.i '.Když 

pak uzŤÍte obl€Žen'í. od
Yojska Je.usa]cm. tedy ýězte. Ž€ se přib]ÍŽilo zlraže Í
jeho' A telldy ti. kdož jsou v JudstYu. utilicjtc k lro.
.lám a kdo uplÚstŤcd něho. .l'yidóte. a kteři v konči'
nách. ncvcházejte do nčho].. . Luk 21:20.21,

14 Zá dtlů apoš(o]ú nebyly cfukvc rozdtlojenJ' .r 1i{'
potíťah. s. pod]ť politiky }úIodů tolroto světa. D]ebJ'lo
nórodníclr círk\j. Jestljže apoštol Pa\.el káIal kř€sťa
ny. Ž€ se dali Iozdl"ojiti tím. že nás]edo\'ali fůzných
vyn.ikajících s]uŽebníků 1' cirkvi. na př' jej s:unofuóho
rlebo Petra nebo Apo]la. ď .!.íoe třEba vyt]rnouťi. když
lrňcsťané se pokoušejÍ jiti za národ.ními poiiti.kými
lůdci a politickýlDi prapory. jež n.ejsou z Boha a l{ris-
ta. a]e z tohobo světal coŽ nenapsal učední]i Ja]iub|
..odkud vzn.ikají spox]'. odkud boje mezi \'ámi?.. A
odpovídá: ,'Zá\'ic]íte (vlažclítei pozn') a řevBíte. a]e
Ir]ičeho nemůžete dosíci' Boirrjctc a .!.álčíte. a]c nic
nemáte. protoŽe neprosíto Boha I ](dyŽ plolít€. nic
n.dostá1'áLe' protoŽe plosíte se špahým úmyslem' vy-
náloŽíti Ýšecko na své rozkoše' cizoložn-j.ce| coŽ nevííe.

-Že láska k světu je n€přítel]ry!Í BoŽÍ' 'Kdo t€dy chc€
býti příicl €m svčta. čiď se nepřítelom BoáŤn'.. (Ját'
1|1-4 Zilka) JesiliŽe pocLiví lidó n.ebojác,ně p.ozkJu
májí sklltečnosti' shled4ií. Že pIvEí i dluhá si.ětová
Yál]ra přímo souvisí s tínúó duchovúíln cizoložslYÍm
lrŤesťanstva x jeho sto\.€]. nábožonskÍ'ch organisací.
jeŽ se názj'YÍ\jí ..círk!í Kristolrou'.' TÍro jsou ťddy
usvědče[ť. že jsotr D,epřáteli Božími á nikoti Boží
círk\'í pod (Iistem'

15 shora uvedená jména toliko naznačtjí. kde Ňz'
né ty círk\'e neb obce leŽely. Ál.šak tÍ.ž vedoucí sboŤ
ápoštolů Ježíšových a jejich splnonocnárí dlubové

s1DuŽili vŠetn LĎ ilÓ cil'kvfin. ať už byly v -{sii' v l'v-
Il]pč irebo v Al.ioc. a vydávali stejné olgánisačflí po
kj*ily pŇ vš€clr]ly' Tak tra př.' při .esli Pavel' BanlabáŠ
a sí]as n]ařízení.ien'salcnrského sjezdu církvím r ji
n.ých prc.ijnciích Ťíms]ié i.íše' '.I chodil po sylii .r ci
]icii. po|vž je cí.lš'í'.''.A lrdyŽ choÍliii po městech.
\Tdávali jjnl ]i osLříhání ustnnoi'ení zi.íz€l|á o:] apoš.
to]ů á od sLaršícb. l(teřÍž byli v Jerusalemč '\ ta].
církYe LÍvr7.val}' .!e u viř € a rozltáha\. s€ I lxťlu
lra 1(aždý den.. Sk' ap' 1l'j:22:.11; 16l.l. J.

1Ú PrvD]í křesťanská cfuk€v. o kte.ó číemJ. jtr

'.cÍ.ire!. ]it.cftiŽ by]a 1' JeIusál€mě..' r\'šÍ i čin.ností
liťelorl \]'únula tato církev i za pťoDás]edování. byly
za]ožeD]}' další cÍlkvc lleb oboe v jinÍ-clr mĎstoch a pro
Vimiích. (sli' a,p 8:1; 9:31l 11:2, Kdýž.tpoštol Peif
přillesl evangelium o krátoi'ství BoŽíln prvilímu obrí
oe[ci z poh:ulú' ilalsténu setDíku I(ornelio\'i. bylJ'
cíIk\' € za}ládánť j lrl €zi l)ohany' Poté čtel1l€ o ..cir.
kyích polrE'Ir6k'í.ch..' Ze'imóna Pa1.et t}y] odportdrrj. za
zaioŽeůí čeLných tá]rových círk\j. ncbot orr byl vylrikJ.
jící . apošLíJl pohrns]rý... (Rím 16:1; 11:13) '$'ša]r al
uŽ se tyio círk\'c. skládely výlučlr.č ze Židu' ťÍ{úč tl
z pdt',nů anebo z lidí Iúzrlých náIrdno's.lí' lriclŤlóllt\
llll]y vŠechDy illezi srebou polroj a svolfuxl a xcPřipo
dUb' l i ]J . '  Io 'nu'o.fČ|u pul i I i ]{).  obcI loJu á denlnl|\| 'ť.
ho u:íboženst\í' všechna shronáŽdění skláda]i ".e zosob. lrieťi! byly zas\.ěceny Bohu a rlosvčceny jťho
duchem na niclt spočívajícím. takž€ t.!'ořily ..círk\i]
ine} shlomúždóní) sl.atí'ch... o nichŽ pI4ví PaýeL:
''Nebo| eni Blrh pů\'od různioe. ďe pokoje. jx,lioŽ i vc
vŠech shromáždči]ích s1aLých'.. (1' l(ol' l.1:33] Bl'ť
i byll tť'lesJrě plosto.el[ llcb vzdáieností loz.lčle]li tt!
Četná mísini shtutážděnÍ. tlicmfuě t\'oří všiclrni iťjich {tdoYé on]u jednu cír]rev Boží' nebot plx]orr.c]rají
je||o př iI '/u skr le jeho lhookraLi.kou r,rglrnisacr ' r
\'Šiclr.lr]i lllají onlr jednu Bohem ustano\eDou [tll\.u:
t(Iista JcŽíše

17 'Iejicb přiro?cl}ý původ není zaznllrneDan rl Ť(xr
nÝch seznan€ch v Jelusa]€nnč aneb v jiných mčstgctl
ldysi s\'a1é zelllč palesiinÁké: oni jsoll ''l1o1'á st\'oření..
v IlrÍ,strl. a pIoto pocházi jejich zp]oz€llí z Boha i'l
Debesích. Ten je zplodil svím slo1.élll a svým sYalj:m
duclrem jalo s\-ó duchovn.í ditky, a JeŽíš Kt'istus. pn'o-
rozený Syn BoŽí, je jejich duclroYním bra|rctn. i.llŽ
5e nF\lydí 'Idzý! l l .  

jc brdIr iI lI i '  Spolu s rr im isotr u..
?vár.i k uejvyššíani, postaveni Y ui versí]ní olganisacj
BoŽí. k nebesli&nu krá]o!'stvi. k pos|ávelrí BoŽjqlr prvo-
fozen.ýclr. Piišli tedy k tomu. co apoštol nazývá .,cíIkví
plv'rozeI]ých' kteŤíŽ zapsÍni jsou v n€besích.., (ŽiÍ],
12:2u J'rŽíš I(rjshls' jejich hla1.a, pě"].e uploŠlřrlcl Bich
chvá]u Jeliovovi Bohú. poučuje své ]rás]edovnikr nc
ustá]e o BoŽích ctlr]$tech á piÉdscvzetícl}. odlrálova'
D]ých laaným slovem Božírn. (zid' 2:12) .fa'Jo cí|]rťv
je budovíIra Klist€m JeŽíšen od ]etnic roku 3J po KI
a budc Da]roDec ve sýé úplnosti čítali 11.1.000 íldu pod
. m j lkoŽlo h|atou'  -  Z i;veni 7 ' l '8: l l IJ

PRE'\]jsENI Do KR'4.LovŠTvl

18 Ái]ošlol Parel psIr] J'tčln' ktťiiž jsou v lněstě
Kolossis s'atým { věnÚm b.aLiím \. Klistu... jnkoŽlo

12 13) Ja]r jsu cirlvc .oztračoYfur v době ulDšlolské'l l jo
to všalr nedolazÚe?

|] Jaln mZdÉ|pni l r . j fu| PJťc]r .  
' ' J  

!xItk ' :n ' .  mť .u" '"
!5 Kt]o J^U/' l  \ iť|n Irn||^ . i|k\ i| .1 nF5 .U/nÍ shUra

l6. Ja '  'z|| i&|J .Í| ' .\É nUhaD\kÉ? s ky|| l  \ fu( L\|\ o i € \o

17) Jak iD !o ..církev Dfloro'ených' ktei.' aosáni isu
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slu.omáŽdětú 2.].siupujícÍnlr oelolr ..ciŤkev Boží..]''Dí.
ky či]1Íce otci' }.terýŽ hodn4 nás učinjl účastnosti losu
dédic l\í i  dn,/ b. sra 'íc\ Y s\ě||e. L l . ' rý2 vJ lr l I l  dá5

/ mo.j  Ienl ' Io. l i  j '{ ' iPne.I d '  Lcá lo\ ' .|\í ln i|é|lo sr, l ta
sv!4ho. v Íúuržto mfune vykoupc sklze ]i!ev jeho.
toiiŽ odDultční hi.íchu. 1iteŤýž jest ob']az Bo1ra ]ie\.idi.
le]ného a DI\Úl.oZo]1ý \'šeho sL1"oření'.. (tfu| 1:2.1215)
,foto \.Jtlžettj l přelesellí údťr plavé.cíIk\c l}oha J€
lrÚvy děje se. Zatín co tiío žijí ještě uplostřed loboto
5ýčla Jsou tudíŽ sice ve svčtč. ale ú1!o]i ze svěL.t.
jako tonru by]o u Kl is la Ježišc' (Ja:! t i :2:]] 17:] '1 '16)
'fenrlrota. Z ďž by]j l.y|IŽeni'' je tcm]roLn tolrot,o s{ěiá.
klefou DuLrro pŤičísii nevidiiel'rému ovládítrí t'rhoto
!vdt.r jcho hohe4 satáneu'dáb]enr. .']irlížclel zlýcll
(luchú.'' Abr si ŤrÍsledo\.!íťi JeŽíšo!i aclro\,ali svůj
stav !yt].Žení cboli svobody v Kristtl. usí bo.jovati
přoti lli.tlun |i)ch|o tlLlchů.rlém]onil. kteřj oYládají sýčt
ll udlžrljí ioj \'e tnli] ne1'ědomo5tj a pol hrrě\ clrl Božím'
h'ávclll do.lái'á se ťn.k\.j BoŽí loholo rozlrazrt: ..0b'
|ecte bI lrj Boží. abysle se nmb]i losla\'iti úkladůn
dáb]ovíln1' uť]]ot váš zápás ne}rí zápas s kl1.í { s Lělcn'.
ll{:blŽ s tlél onslrýri l'lárbmi a vrchDostmi. s v]ádci
{' ' ' J  U!ni j l ' :  lP l ' l ' lon'  \  du. lo\j|Ui . i l JŤ' 7]J !  ' 'b.
asI i  nel jeJ ié t-tc/ '  6 ' l l .  |2: 7i l l .o) . leU Ic||dr '  I lu.

dou-li ta]rlo jedrr.ati. |nohou podfŽeti ..tlč.lictYí stáýcb
! světle'.

l9 zn.r})lcl1á přell €s € ÍLdú cír.k\"e BoŽí do ..kfi
|o\.ství nrjtého sl.la svélro.'' ž]e JcŽiš Iiristus začaj
Ý I]Pbj pa]1o\'ali od lclnic foiiu 33 pf, Kr'' kdyŽ \'yljl
svatého duclra oc olcc De D|ťní údy své církvc] Ni-
kolí. nc v tom sBr-slll' žc by Lehů bylo začalo Kris
lenr ov]ádanó ]rráio\.s1\'í BoŽí a lnilelliuÍn čili tisíci-
Ictó |aJNh'í lšjstovcl'

20 \ Dodobensh.ícb Zlrázol'nil .1cžíš. ja| jde .Io da
leké kraiin.v. Í]o sano.'ného rlcbe' aly přijal kráLo\st\'í'
l]o jeho pt.ijctí Yšr} ..po mx.rlrén pak času.. | €pi-vc se
mčl Yr.Í|i1i. 

']]J 
1r.|stoulil sÝ.] k.álovsivi nl jclto úzcl1Í.

.\tat '  25:1l-1Íi l  Lu] i '  t9:12.15i }Ía|. 13:31.36) '  Nár l to

Dopsál Ježíš 7-:lamení' 'ieŽ iněla oalačiťi jeho rlávÍllt
iako klále. í lato Zname sc ueobjel'i]a nni o le|nicíclr

!i kdy]ioli poz.]ěji před rclren 1914 po Ifu' Z Loho
lluur,Ů \.yplý.\.á tento závéI: '\čkoli Ježíš - jBk ie]'l
Pc|I seděl o le1]licích n& p|avici BoŽí. byv lčirrčD
Párem n l( stel]l. nicnéně nen.tsloupil tehdy čin1rč
.j\"ou krií]ol's]iou tlloc. nÍblž če]ra] Da BoŽí bu.loucí čás.
kcly ta]i ln|' Llčiniti. (Nat' 2+:ts až 25:11\ Ž|d' t0:12' 13)
lid\'Ž Klislus Ježíš }ude vlídnouLi po |isíc lot. tu bt1.
de ;!ěch 111'000 \.ěIných úClú íeho lěla cír.li\'e pano{ati

5 ďlrI' iak Písno s uřčiloslí ll]razuje. o ]etnicíc-h vša]r
objeYili sc pouze DIvÍí útio!é télo cíl.kve. rsi 3000,
íL ii se 'iešLě neplokázali jako plně \.yzkoušed a osYčd-
čclli. aby llohli zauiltlouti ntísLo s ním na jeho nebel-
l'éln tlúnd. '\ jestliŽe Ježíš o ]etDicích nelrastoupjl své-
h0 llaDství' nemohlo pienesenÍ n.Lsledov[{ků jeho šló.

ř\j. do ]([á]ovst\'í miiovaxétro syna Božího aranenatj"

'e 

by od leLrlic by]i lnrlseli vládloul jako kráIovó ua
Zelli lnebo že by Lalr byli vládli'

21 l( jis!ýn lidem. kt.ii usi]ovali v cÍ.kvi o cosi

l}od.JbÍuicíbo se vlátlč krátů. plavi] Paíel: ..Yy KJIitlt.
i t i  i ' i  . l t . .  co srdc. ráČi. 2r ' '}í iIP i : '  lo i ' lo ' I  b l ' r 'e.
L lU' l  ueb"skou: veŠ|i ' i . lc  do st iho krá]U\s|Vi bez ná5
l ' iá l  ! lc l l  . .  cb\ 'sLc L} ' l i  \c iI i  do sťé]lo krí lofs l ! l  lck '

' ' r , ' ra 'ň ic rnohl i  s 'ánr i  
sdíjc: i|  / l  l ("| '  4:8. yo|1xl l )

Zló náslec]kr' taliového Dáhradního plrDsL!'í o!ob. kt€Ié

"i'ltii 
llLi 

.r'l".tu"l'. 
jeví se v C]ějinác]i hicláŤchic

řínsl.okatotickélro nábožeN]ióho s}'s:élllu od časrr pa-
Deže Lva I' v Dálém stolelÍ Papež a jeho biskupi á
ar'cibiskupi sedi l'.a trůJlech:.rrosí tial-u a t\.idí. Žc
Y]ádrcu jménem IfuisloTými avšak po celou tu dobu
byl to opa} YIád'r. .!,e ktefé by sata'n{Ťábel byl šváŽán

t kdJ. bl' ki.ísťallslYo a osLalní sÝě| poŽívali tisícilelého
nerušeného pokojc' Pogtup hielaŤchie s císaiem vi1é.
meln a cÍsař.em Flmliškem Joscfem v první sYětoíé
\'álae a 5 fašislou Musso:inim a [tcislou l{itlercm
ve spojEní s dfilbou vÍ]kou svč:o\'ou je až příliš po.
včstJ].J.' rreŽ aby ho btlo Li.eba zdc vysvětloYati. Zádn'
plavý Ld1|stan ť cíIk\.i Boží ephlčl by býti účJstelt
lohoto sl'ětslrého. cizolož1élto pAnství s Lakovými 11á.
bc}Žcrrstváii u Lreclríě] by být; odpovědný zn jeho ná
sl€dky. zlr.ťuctí!dící Boha

22 BýLj pi:gŤles l do ]rráJo!s!ťí sr'[:t BoŽi tás]rJ
Drusi tudíž zlrinen:lLi. Že n:rdá]c ob)-íLímc sYou pod
Lialrs]rou \.čInotl oÍl tobol.o světl tel]lnoty k s}.nr!
Božínu jakoŽto JdloÝtŇl.L po|nazanéNl dědjci kťátov.
stYí' Zia rená b' ž,.' taklo přenese]tý není Yíce ve tmč
olrl €dn.] o|ázky. k.to js]u ..Ylch1o9|e|lŠ1ré nroci..' jimž
liaŽdá duše musí býli l)()ddánn. Po.]l € Pís]na jsou vlch
u.ostcnskó'fioci .]ehov.l ltůh. Nejvyšší. a na j?]ro r)Ia
Jici porýšený JeŽíŠ Krist[s' (Řín' 13:1) Takto přc'*,
sc ý uznává tudíŽ Bož"ího mi]éllo Sllrá inko kŤ:i]ť r
jeho je poslušell v případě ko ljktn nezi kllili L.hoL.,
světn a milov.rlÚJn Syne BoŽíln upos}echrrou náslc.
do\'n.ÍÍji 'I €žíšovi nes]nlo Y|vč vyŠšíllo lrrálo. jenŽ sédi
ná plavici Boží' Dbají s]oY Pelrcvýclr: ..tsoha se bojte.
I irá le 1'  uct iYost i  lnějto|..  1 '  Pet la 2|17'

:; j  Io j i I l l  př i \odi  u||pn||í se sIrJ.|\ s\ i t .]  J ' ic .| ' '
| ' !  l '  !| ' || 'ů - iak ukJzuje. l 'o::ol  I le| ' .  a\ ' iá( p|1\ |ako\ i
rrtrD|lr.í musíme dokázali svou i'yzost l.ůči l(Iisiem Je
žíšem TedeÍému králoYsťví BoŽímu' z té přič:ny trpěl
aDošloL Pave|. zeimina od z;\ ni!ý.h I l .boŽe||\|vírú
kjPIl  i . j  cLl i l i  . l ' r i tésl i  . lo ko'|] '] 'k lu s po]; l ickími úir
dy. pra$íce o Pavloví a jcho dluzích: ..TiLo. ](teříŽ
všcc|ic.l svěL bouří. li sem také ])Ťišli. tj l'šicl.ni
]rloLi ustalol.eDÍ císďs]iánu čillí' plavíce býti krá]en
iiDého. totiŽ JeŽíše... (Sk' ap. 17:5.8) Stejně i apŇtol
Jan. 'ie)rž šel .lo vylÚlaNh'í na ostrov PaLmos. kdc
pIaYí sám o sobě] .'Já Jax] klerýŽ jscm i bÍatl Táš
i spoluúčasťnfu 1' souželrí. j v králo\'slú i v tryčLii'osti
JcŽíše Krista. bIl jsem lra oslrově. lÍelýŽ slove Patmos'
pr.o slo\"o Boží a sY&Icct\.í JcŽíše IfujsLa'..-' Zj' 1|9,

2} vzdof všemu tomu nezic]inou sc vě.ní krále
KŤis|a: prc jejich D]eoclr\'ějnou oddaDost je jejíclr LIá'
leln lr o i jsou lak v ]ilátovství nrilovaného SJ'lla Bo.
Žíbo' To Í.('alalnená. Žc bychom se stavěti oÍlbojně
vriči říšíl11 tohoto sýěla. ar nás to nepodlěcujo k ja-
k}.nri(o]i\. lievl.atným ločinům pmti kl.átů a 1'ládcům
loho|| s1.ěta. ZÍAmená to prostě. že se nezajíI'áme o
politiku a \.ládrr.í Zá]ežiiosti Lélo pozer$kó olgaŤlisáce
á n€účástnÍme se jich. N€usilujem€ o pozen]ské prn
ství neb králo\štví KdrŽ vzkříšený JeŽíš vysilal s\té
sluŽebnÍky do oelóho světa. aby dělali učedníky Ze
všec]r námÍlů. !u ncbyl J€Žíš ýíc2 v tornlo světě a na'
Datřil li nělnu. nýbrž chystal se vstoupiti do nebe. na
irral'ici svého otce' Proto nelzc iehc věIl1é učednílry.
ady ťíIkYe BoŽí. mzum!.ě obÍíirovati] Že se polroušcji
dosáditi núto .ynějších vladařů na z€mi něiakélto

l8 Jalv !|eneien||n rPoJlr l  k lomulu 5ÝěLur J | ' ro l '
LUnu mus' LojotÁl i  áb! 2lr .\ova|| sví !\ě||o 

'  
s\oÚ

s\obodn?' 
isi.Ž.a'"ena tolo Dien€solí. Že Krisrus uačal p&DÚYati

20 Jat i ioBJzuj i  podobenstvt a zoamcni Ze tehdr ncza! l

91) co řcLr PaÝet těm. kteří se Do]loušejí nxDí vláda5''|i?
. l"t. 

"rc 
nesteot.v maji takové plaoé lokusy o ÝIádtr?

22) co to tetl-v znalDená' bj.ti Dřenesen do královs|Ýi]
x] co ro znammá jcš!ě jinali i.k ukazují zkušěnoíi

2.1) Nakolik je Krislus našÍm klálem? á znameú to od'



.io\'Ólia zá ]iIL.L]e rrcb pllovnik ' Jako věrní učed- řclil Búh lrado\i v ]]d{lrú: '.Nepřálclstvi 
poloŽ l fiezi

Ir]íci rozhodně] popíIáme. Že JcŽíš zaleclral ancbo ulčil Lebou a lllezi žerr.ou. i EréZi senénenr tvým a scrne
ja]réhokoli člo\.&a' aby pa\r]ovat lra zemi jal'.o místo l1em jejími ono potřc tobč hlavu. a ty potfuš iemt pA.
drŽitel neb€ského K sla Ježíše, Takovélo uís|oÍl.Ži !u... .. 1' MoižíšoYa 3|16'
tclské nároky jsou naprďsto tr€kŤestall.s]ié á \..'d]y 2d \.e shorlť s lí|nlo bib]i.kýn ýJŠ!čLlonílll ezmi-
k nekoŇčlrÍn n€snázím mezi polilic]rým stáťem a ná. Ďllje sc slovo BoŽí J]likde o dětcch cír].v€. ale u Jzai'
boŽeNkí'mi sys|ény; vyvo]aly )lepl.eL|'itý řetěz nÍbo' ášc 54:5'6.13 o dě|eclr n€h sylech jeho ,.žgnr-.. l1eboii
Žcns]io politicliých piklů. vrcholících 1"0 lTažcdnýoh. uní.\,e1.sáll1i olga[isace \'nebi: ..Nebol manŽel€m tvým
kr\'rvých Yálkáclr' UdoYé pravé cíIk1.e Boží dIží sc , jest učilitel lvuj' jelroŽ jmeno Jeho\'a zá51ul,ů. a v!'
JeŽíšova kázání n{ hoře. v DifiŽ se iiln přikazuje: kupiLel Lvůi. svJtý Islae]\]iý. Bollelx Ysí zcmc sluulj
..AlE hlcdejte DejpN lrlálo\.st.\.í Božího a wl'avcdtu,]sti burte. Nel't'ť jako že!.y,.- po1olá ťč Jehova'., synové
jeho... _ Matouš 6:33' pak t\oji Íšic]r i vyučlni budou od Jchovy. a ll(|illost

ŘcrzoÍr, i:x;l.-#.1:i 'ř'}fi''ř"ů:úl."il.|iiřr"-"ť*lí*
25 S hlťdiskn t]ibtre j€ rozdi] mezi cil.]rýi a ]rr'álo1.

..|1.Ín, Je mDoho cí.kví. jež všeelny ovš?nr tloii o u
jed1U clr| 'ť\ t|u,í '  ' \\ i . Ik '}|n '| . t l l lu| l i \ '1 ' | ' i \|!í ' ' i ' 'k\e
net\'oŤí lraždá krá]oYství pŤo sebe s€ sví-n místřím
klálem' 'Iest pouze jed]'ro k.áloYství. k|elé .vš€clrIly

tyto lníst]1í cí-]rÝe nohou l edaťi. .r 'o lon řelrl Ježíš:
..Alc f:lději htred€jte klálo\'sť\.í BoŽího. a tyto \.šecky
věci budou Yáln piidá]r]y' Nebo.i se. ó nuiič]ré stádcc'
n€bot se zalíbi]o otci váŠemu dáti Ýálr1 krá]ovst\'í''.
(l,uli 12::]1.32) Vídit€lná cíIk€v se svými č!fuí1Íi
místními shlol1láŽdčllími nen]ol]la nikdy \' době s\.éIlo
\Ťaoje a Yzrťlstu bí.ti oe]ým klálovstvÍn BoŽíln. ale
Duscla Deustále růsri' doku{i jcjí člellsh'o 114.0cu Yčr.
nýclr a osvědčelých údťl oení Ílplné' TNala jiŽ 19li{]
l €L' při čemŽ \.ždy pouzc čás|jejích údů dlela na zemi'
Klá]ovství BoŽí pod Kristem začalo však vy]rojxávlti
s!ou úcjn'Iou m^c leprve v rcce l9l l '  ja] imi|e s. vť
sp]n]ěÍí proIoch.í llarÚdila nová vláda v nebi' vidite]ná
cíIkev na zemi vezme zakrát]ro konec tím' Že-její dneš-
ní oslatek smltí opustí pozernské dějiště a zlnÍt.!Ých'
vsláďm obdrŽi nebcský Živol. o l(álovslví Klistově se
však p.aÍí' že ..l'Ťálovstvi jeho n.ebude konce'.' (L1 {
1:33) od ustanoveni památné večei.c pila cíIkev lro
mnohá staletí :\ríno a jerlla chléb' a]e Xristus JcŽíš
slíbi|, Žc budc píti YíIro ..noÝé.. se sr'o|r církvÍ v krá
loYstvi svého oLce' ,v krá']ovsiví BoŽí1Í' tcdy ..nor'é'.
ieplvo \ 'dobĎ 9o 1914. NÍat '  26:29; Luk 22:17.18:
}I!rťk l1 '25'

20 2c Lr". l  ,  r '  L,t l i  l , r 'e re\eni do l i r i lo\s l\ i  rni l .hu
syra Božího. t.'nu nasvěd(\je ti]Ž oko]nos|. že jsou
n.azýváni ,'syuoi'é tíIáloi's:ú'.. Tcksty nikde o ch
nemluYí jako o dĎtech cÍrkve. jal( nazývďi ducllovlÍ
údy svých náboŽcnskích s|ád' V pomámce římskokato-
Iické bible Doua''ské pŤijd.ac na 'v}ŠvěLlení. že \.e
Zieýewi 12:7.2,7'] popsaná žgna piedstalulie cÍrkčv
BoŽí' Plavi sc tám: ..Ze[a' cíI]rer' Božj. Lze to te.ž
vztáhoYati D.a naši mi]ou Paní' církev ie oděná s]un.
cem' to jest Krisiem' Potl n.ohalrrá má mčsíc. ijliŽ
proměn]iYé věci svěLa] a dvanáct hvězd. jidŽ jc ko.
f|ln.ována' i € dvanáct apošlo]ůi je v porodních boles
|ť.l|.  pro'o)e rodí s\é dó| i  J Kr ista \ ni .h uproslfPd
soužgrú a Dlonfu]e.loýfu1í'.. \r tom případě ..iiní l.rstat-
ní] zc semene jejiho. ]rtcříŽ ostříhajÍ přikázání BoŽíclr
a mají sl'čdectvi Ježíše IGjsta..b}'li by dětmi cfuk\"e'
a náa]akem ostat]f dětj. k|elé porcdi]a tr]Iaria. ma|ka
JeŽíio\J. na /.mi po .\ ' :m nr\orc7eném '[|HI l3|
54š6; Jan.7;1.5l Lukáš 2:2-7.

27 llrisllrs J€žíš n€ní však potomke4 aueb dítě|em
cfuk\"e BoŽí. atre ol1 je ,fen. jehoŽ Bůh používá' áby
wbudoval círl. €v sám na sobč. na ''skáIo... na Klistu.
synu ži!élto I]o}..n', Z té příčiDy Demůže ..ženou... ieŽ
rcdí sy1a pacholíka. Lďiž Klista JeŽíše v jelro \'last'
Íosti vládnoucilro lŤále, býti cfukev. panenská 

'.nevěs.
ta.l Krislova. NÍUsí to bí.ti symbolická ..žons... o ktsré

Jel'usalg s\'obofu.ý jcst' ktelýŽ j()st matka všeclr nás
.\ 1a]i brfltří. n€jsne synoÍé s]uŽebnirre. al. s\-oboÓ1é'..
c '| '  l  2Ú :] l '  l '  Kor '  l6: l

..sYNoYÉ 1(RÁLovsTvÍ,.

29 AŽ Clo JcžíŠo]'y smlLj a jeho zmrtvýchYstliní byfi
údol'é áro.ltl isliels]tého. předobrazné cÍ].vc. pol.Lá
dáI za ..sylly kťálo1.Jtví.. a byli té-ž tak BazýYáni.
TeDto lakl \'}.s.!'itá ze s|ov, jež vyŤkl J€žíš ve chvíli.
když římskj. s€Lník' pohan. jej prcsil. aby Irj dá ru
uzdravj] jeho služebDíka. jerlŽ dlel dofun. tak .jak{t
telr]to sehlík byl z\.yklý pomučeti si'ým \3já1rům ná
clál]ru' ...lb u"styše\' JeŽíš. ]roďjvil se a jd]orrcím zá se-
Uou IUIi '  |\rI l i i |ům iPL| '  \ ' .É1 r l ld\ i|n ! j . .n '  Jni
ý lslacl tal( \.eliké vír.y jsem rl €nalezl, Pla\ílll pali
Íám. že při.idou &nozí o.I ýýchodu i od zápndu. a s|r
]iti budou s ]\brahamcnl. s Izákem a s J,Jroben Ý kŤá'
Lol.ství lcbes]tém. ale sylové (dítLY. Luthei ).Ť.áto\'
s|ví vy\TŽeúi btdou do tctnncBLí zevlritŤních' Tam bLlÍle
pláč a skiípfuí zubů'..

30 1ěnjto šlo\'y Z llalouše 8:5.12 ?důIaznii J€ŽíŠ'
ž€ je Li'eba víIy. :rbychom moh1i vejíti do klálovství ne.
bc. l{( lI lU' ' I  zc Ir iro/e1ým lsráel i|ům se lako\él" v;|y
[cdostáYalo' oni byli piimzc[ými poLoIl]rJ '{blahama.
Izál.a a Jálioba' jilnŽ bylá dárr.a slnlulní iaslíI]cd
o selne}r.:. v něnlž jednolro dlrc lná |rjti poŽehnáno všem
pokol€ní[ země' a kieIí'B]ŽLo seneneln je král KIisLus
Ablaham. Izák jJít]iob pouliázova]i na krá]oistvi ne.
beské. to j{lst l]]a ].rálovstvi Božíi :r vskutku. Ábraham
pi.cdstavoval prcflocky 'Iehov ' otce sem€llo. kdeŽtÚ
jeho milova ý syn tzá]í byl ohrazem selll €ne. jcdnJ.
z!]ozenóbo SyJla BoŽíh.). toliŽ JeŽiše I(risÍa,' 'lako 11luk

^bnhamův 
zná7,oriro\lal Jákob 144000 spoječIíků .Ie-

Žíšc Ii|isLa ý lil..tlovství' '\brahaln' Izák i Jál(1rb zns|ali
se vesnčs ncbcs]iébo kráioYství, a všiclui tŤi zachoYa]i
Ihlok|.aI ickJ z i . ion pokud j im b\ l  dá| l

31 Jejicb pl.irozoni po|ouci, Islae]ílé. slněli ,ialio
pn.ní oěekáaati požéhnáxí. jcŽ mělo přiiíli sk.z€ se.
m€lr]o. slirze Nljstai Lo zlramenalo. že přiš]i jAko
přur,í v ílvalru pro piednosti kfálovství' 'fo iinl fuk]
alošlol PctI l.Iá1ce po lctnicích 33 po (I': 

'}nÓ i
\'šjc'lor.i proloci od samuele a pirtomních. kLeřÍžkol'
ln]u\tli' také o těchto dlech předzvěstoYali' vy jste
syD.ové prcroků a synor'é úm]uvy. ]<terouž učiirit Bůb

25) Jakí'je rczdíl nezi !Í.l.ví a lrráloÝsťvím'
26r cÁiio s}nl' neb dělni jsou nazjryáni l(řcťané. lJÚi.'

b l i '  .Lí.| ' '  ' 'n|, ' '2; Kdo |"d\ ' i .  z|| J z- z i^ý' ni  12 | '2"
28) Jat ÓZnačuii Izaiáš a Pa!e] syny neb děti Íéťo .'Ž-€!!' 1
29) Do kdy mlNilo se o Is.aeti jako o 

-synech 
loélov:

30) KleIý lakt zdtlaznil t€íty 'IcžíŠ? a jak by]i Ábrahglí]
Izák a Jáliob 

' 
kr'átoÝství D9beslrém? i,'..,;.

31) Prc co přišLi Israďité v úvanu jako'pŤÝnit ]' I



. ! 9tci r']aŠlnl. Ťka k AbrBhamoú: v semeBi tvém po. JeŽíŠ: ..Led} poČnele tÍkati: Jídali JsÍre a pÍjeli před
' žehnátry budou všecky čeledi země. vám nejpŤve tebou' { na u]icích našich jsi uči,t' I dí: Pravím van.

Bůh. vzbudiY synq svého Ježíše. poslal ho dobroŤečí' žeť \'ás neznáIr. Ód]rud jste. odejděleždode mne všickDj
ďho vám. aby se jeden kEŽdý z vás odvlátil od n'e. člnit€lé ne]rra\'osti | 'I.amť bude pláč a skřípční Zubů.
přa1.osti svých... _ sk' áp' 3{24-26, když rtzřítc Ablahana a IzálQ a Jákoba a všec]ry pm-

32 Jgko přirozeni polonci Áblahal}]a' Izáka a J{ku roky r. kfálovývj.BoŽim. sami pak sebe vylrnané ven'
ba - a jeljkož BoŽí pIoroci byli s výrc|q.BoŽínri pr l pŤijdout í m,:r.ozír dd východu, a od zdpadu' á od
sláni právě k ln - měti piircze l\;aetite piirné pulnoci. j ULl pol€dne. a 'budou stoliti v klá]ovsťví Bo
příl€žiLosti prc kr.álo\.slví' a-taL byli ..s].r!y kiáIor. Ží|n A ai. jsoul po\]ed[í. kLeříž budou pn'ni a'jsou
st1'l... ovšem za ulčitých podnrínek. Na Simj Dlali] pr\.n.í. kteříŽ budou loslední'.. Luk' 13:25.30'
Bůh j€jich lidu. Že je uči'rí k.álovstvím ]r[ěŽí. budonli 35 AŽ do rcku 36 po Kr., kdy Peb.navšlí\,il pohal.
ZachováÝati jeho sm]ouvui bylo to tedy odvislé od ského setníka Kořne]ia. byli přilozeú Židé p.vní Da
jejich vfuy a pos]ušnosti' oni se nemohli nafuditi do Ťadč prc pi.edrrosti k.úlovst\jj J\'ša]i od té doby .VJ
království pr.o tčlesi.é přibuzelství' ťo 'ies| ncdostali stouJrili do popředí polralr]é. kteli bj'li poš]cdní. aby
se Llo krÍ]ovsťví pŤosiě jeD] svýlu naroze rn' pŤotď€ zauja]i núto tlevč.j.ící a neposlušné Židol.s]ié většiny
přišli na svět jako ičles potomci Ábrahama' Izáka To JpŽíš várol!.č ohlašo\al. kdyŽ pfavil k žitloBlrým
a Jálroba' nýblŽ mu-seli prcje1.iLi Yír.u. kLerou měl Ab. náboženstvářům: ..l}roioŽ plavím vánL že bude od.
raham vzhledcm k piíš|ínu klálovství Božímu. ,|ě- ňalo o.l vás krá]or'stvi Boží. a bude dáno lidu |BoŽímu
lesů)ý původ neJlí rozhodqjíci pro vejí!í do BoŽího llovému a svatóm lá.odul činícíDru užitky j€ho,.. .
klÍlomtví v Debi. JeŽíš to vyložil Nikodénovj těmito \Íatouš 21:43'
slow: ..Nikdo ncnúŽe viděLi klálo\Štví BoŽí. leč by 36 Tito pohané přišli ocl \.í.chorlu. otl Západu. se
sg rurodjl shliry Lnebo ..znovu..]' Nelrarodí.li se kdo Yeru i jihu. kdeko]i by]o kázíllo evangeliuln' V€šLi
Z vody a z Duc||a. ncmuze 1€ijti do klá]ovst\rí BoŽího. do přízn.č většího Ábrahama (Jchor.v Bolra. lo.áie vtjč.
Cu sf U. lrnd:io Z lé]á'  je Iejo'  .o 5e ndroJi lo l  Ducha' nosL' x do piíz ': '  \él( iho lz lkr J lz i ic Kr i . tr '  po'r 'a
je drrch... (Ja]r. 3:3,5'6 ,'ilkoJ leŽíš zde nemluYi] pou- zaného }rálc] a lrodova]i s Íldy \.ěIDélro Žitlovslrélr..r
ze o č]eÍ!st.l.Í v cíIkvi. dokud jsme ješlě v tč]e. IlýbIŽ ostatliu. kteří se stali křesťauy a ktei.í byti zlrázolnč
o skutečném vejítí do ne\iditelnóho, nebclkélio Čili .Júobelrr a prcrcky'. Až do tohoto lo](u 1917 aiděli
.lucho\'ního lrlálo.lství v piítoluosti BoŽ|' Ti !ed}' piirozerli Žiáe toLo se díti. zaLím oo oní sami stáli
kdoŽ ve,jdou do klálo\'stYí. musí napřed býti !ětšínl Yen'ku, ve svělské telnnotě' viděli. jak věřící pohané
Áblaham€m' Jehovou Bolrem. zplo7-e}r]i sklz€ 'ielio du. i zidé byli vyLrŽcn'i ze trny a přeneseni do ]rláloYství
cha a |ak nlusí s€ státj ieho duclror.lr]ínri dětni' Poiom. milého syna Božího, A dies jsou to údoYé ]rřesfáls]ré
pl.i zmrtvÍchvstání, vejdou slrutcč[ě do rrebeské líšJ lro osLat]iu svědků Jehovových. titeří .l(áží toto evaůg€.jáko údové bá]o.!'ství' Za tí úče]em musí 

']apied 
liul}r ]ilálovství nir celé zemi vŠen1 náIoilům lla svč.

plojetiti Yíru ve S]ovo Boží. jež je znázor[ěno \'odou. d€ctví.. ja} to předpově.Iěl Ježíš o konci světa' (Nat,
J3 s výjimliou mBlého Yčř{cího ostatku rcmč]i IsŘ. 2.1]14) Přiroz€!é ŽidoYst1.o i křesťanstvo slrřipá proto

elité té YíIy. jakou plojevil onell pohaDský sctník' ?b] pmti svědkům Jclro\'ovým a proti jejich ďťuhům
Prcb pI4Yi] JeŽíš' Že Luctou uwženi ao vnějši- 5y61515 tlobró vůlo' kteří maií stejnou víIu. ZáŤoveň je iiin
lenuroty' piesto Že po dlouhou .lobu bylí ..syny krá- tře]rr hořce p|akali nad všíln tím n€štěslím přicháze-
lovstvi.. prc Boží řÍšj' Naopa-k mčli četn]i DeŽidé. ktť.i Jicim nJ t€nlo temný svět' jenž se blíží ke svémD
př€dtím n.eměli Dří]€Žitosti království. slyšeti pose]ství ko!.cj' obzvláště slŤm vytřvalým a proni]iá1'ýll svč.
o klálovstýí a přijíti ze všech končin zeňe a vejíti d.o deckým dilem od roku 1919 po KI' upozofnlli s\'ědci
poŽehnfu1í a p'edností krá]or'ství. zDázorniných Abra. Jehovo\'i lidi ltB fákta o klálovství Božím' jeŽ je zná-
hamem. Izákem a Jákobem' Mě]i usednouti k stolu zoruěno předoblaznýn Abfahamem. Izálrem. Já]rol'em
království a b'odovati spolu s pnotioblazným Ábraha. a všemi prcrclry. A udá]osti ukazují. že pŤiroze].ló ž;'
mcm' IzákoDr'a Já]{obem. to jest s Jelror'rru. KlistelB dovst\'o a kŤesťanstvo. které se do! ívalo. Že je si
Ježíšem a jeho církví' většina [evěřících a ilcDos]uš. jisto klá]ovstvÍn Bďim. by}o zavrženo a vyhnáno,
l1í'ch zídů nemčIa do všeho toho veiíti. mě]a to vša}
víděti přirozEným zratem' NÍěli býti naplněui žáIlivostí KRÁLovsTvt TEpRvE ZISK'{TI
pro 3blahamo.r'skou přízeň. ktefé se .losta]o pohanůr4
a měli závistivě a ltořce sl rípati zuby proti nim a 37 Tiída pmvých a tlÝalých sr'n'u l1eb díte1i l(Ťá.
plakati, pÍotoŽe stojí mimo IJři;eň BoŽí. totiŽ pod jeho lovsh.i zač.lla tudíŽ. kdyŽ JeŽíš Kfistus kázal pose]sh.i
hrčvem. ve \'Iější temDo|ě světa. A itk D]akali poté o kŤá]ovstýi BoŽím' v podobensL o pšenici a koukoll
pŤi a}ičení slavného. svatého mčsta Jcrusalema ;Ťo' přirovnal je JeŽíš k seLbě pšenicc' Na v!Švětlenou po
ce 70 po KŤ-! Jejich výsada. že byli..syn'y lirálovstYí.( dobenství pak plavil:.,Rozsévač dobťého semen€ jestiť
plo sýůj pozcmský půl'od. byla u korrce. JeŽÍšoýi uoe.l. s}-rD člověka'- A po]e jest tento svět' dobré Dnk sílně
Ir.íci táz i se po jeho vzkiíšeni: .,Párlle. v tumLo.li Časq jsou synoÝé (d'tkyi .tlňal) královst\.í'..Nato pdpisuje
obfu1'íš klálovstÝí prc Islaelity?.. Že ta]< neuČinit, JeŽis napodob€ninu ..synů králo\.ství... řka; '.Ale ]rou.
dotáza]o. Žc nárcd přirozeDéIň Isra te nebyl vice kol jsou sylrové toho ztostníka' '\ nepiitel. kted.Ž jej
.,církví BoŽí..aneb '..yny lkŤálovstvi... _ sk'ap-1:6. rozsívá' jestif dábel' ale žeň jest skonání světa. a

J4 JeŽiŠ omezil s\rcu siuŽbu přÍIllo r výluČu]ě * Í:l,"],.'l'"-* '::.9.ě]é .Prct.oŽ 
jako v}'tlhávají koukol

..ovc€ zahynulé z domrr lsrae]ského.. 
" 

p"r"'.iřt,.jň Lzd.ln|ivou pŠgnici] a ohněm spaldí' takť bude Dři
a pil pouze s nimi a učil Ía jciich ulicích' T(J Tš'ů
rreznamenalo. Že by měli i mdále míti tuto výlučnou !?] í1 

jakýln tDdmínek zústlii lď.oqimi -syny..'.!Ýsa.lu pŤo svůj pl.irozený původ od Ablahamx. l'á- 
'.Ý3...l1k lifli 

j.!i.+l ho.lovali s Ábláhánem. lzá\eh á
ka a Já.koba. Pok.ud ntpiořvifi o<." 

" 
x.iit" j"ii!" JJkobem. 7a|im co přirczení Zidó měli plal.ati a sldÍpati

jakožto semello AbráhamoTo. mďa se bŤáDá !" t:í 
"ló'o.. 

jedl a učit JeŽíš Douze mezi zidy?
lovství před jejich očina zavi'Íti g pohanským.!áNdům s.:u, .rai su srati poJeoni prvniÚ.i? a kdo p.o!o sl$Ípá
mělr býl i  oletÍtEá a na-LldnuLaťsadá.Že smé:i nále, €L i  /uby a pl iee?
k 'synům klá}o\,.st.!'í... o tomto čase a slal'u věcí řekl 37) Jak i'íme. My zača]á tň.|á pl.a\Ýcň ďték krÁtov\tvíl



skonáli světa tohoio. Pošle syn člověka anděly sYá
i \a'berout z k{lovství jeho všecka lJohoŇen.í' i ty.
kteříŽ či!.i nepr .ost' 

'{ uvlhoul je do peci oh0i\'!
Tam bude pláč a skřípě!í zubů'" o našich pňednostecb
v nťnějšínr ;.čáse konce.. úeb žní pfaví pAk Ježíš:
'é Lehdáž spra1.e{t]iví shí|i se budou jako slunoe
v klá]ovství otce svélro... - }Iat' í3:37-43.

38 Jeslliže doblé senlen,o.Deboli synové ].Iáto\.stYi
jlou sázcni vo všcch částech potre či]j svěLa. pak to
n{znamená obrácení světa a rczšíření klá]ovství Božího
po oe]é zer}li v odbojném soupeře s kŤálovstvími to.
ho|o s\.čta' Nc!.í to zřízenlsvětovó poliLiclié organisac€
l}a Dá.božeNkém Dodkladě. Tato plavá..církcý BoŽí..
ir]ekŤi|isuje ltáboŽensi(é olganisace. lrt€ré se mích{ií
do s\.čtskó po]jtilry. jakoby on.a sama sledovala poli.
Lické cí]e á záměi.y. cíř]reY BoŽí. jeŽ se skládá z Bo.
Žíclr..syíů lneb díLck] bálovství..' nemá takových
poliliclrých cílů a únryslú'

39 Ža Kristus od tet]lic sejc Clobló lemeno. to pro'
stě zlll,allre)rá' ž'e \,zbL\z\]:e údy .lidu prc jmól1{r Boží..
k|ei'í jsotr vybíIáni ze všech náI0dů. ktefé Búh rrechá-
vá navš!ěl'ovati s1.ým posc]stvím o kr.álolslví' pŤed
iímskýnr mísLodfŽiLelem Pilátem ŤelrL Ježíš: ..KráLov-
slví lué u€ní z tohoto světa ' . ' nyní Iné kr;ilovství ne
odsuC1 ltoholo s1'ětského púvodu]'.' Jello Íiásl€dovnícj
n]ejsort ledy učijlě.ni dědici kteféhokoli ]rIá]o\'ství to.
hoLo sÍěta, aby'se účaslnili jakýchkoii poljtickýcb
trojů. (Jan 18:36) Jsou dědici &eb dilliami krátro\.ství
Boh:l. svého otc€. a králo!.ství to jc krá]oýst!ím ne-
beským. Ze toto ..dobl.é sen]reno.. je ny[í. pŤi tomLo
.ékotrání s\'čta.. sklizcno. to znalnellá. Že jsou shlo'
tlaŽďován,i Y pokoji :l jednoťě, zř.etclnč odděleni od
toholo s\.čtá. aby byli jasně rczpoznatelní a nohli
sloužit Bohu oLci jaka jeho svědci'

40 Fakt. Že se ,skvějí v kláIolslví oLce s\.ého., z!.a-
mená, že Yyzařují svět]o poselství o krá]ovstvÍ Božím
Ir.a Ýšec]rny ljdi dobré vůle ve všcch náIodech' l{usí
nyní svítit' protoŽe Jehova zřÍdil v rcce 1014' v pNém
foce p.!.Ir]í svěLové války. své klálovství skrze Itlista
Ježíše Y nebesích a Lehdy začal ..čas kotrce.. plo tento
starý svět. Musí věInč nechat sv{tit své světlo. dokud
neplij.le závěřečný kori€c Ira teíto sÝět. neboť to .oz.
hodrr.e o toln. zda Zůslanou.,sylry lrlá]omtví..a zda
nalronec vejdou do nebeské i-Íše' Pouze neustá]ým cÝj-

čRrríIn Y křesťans]rých ctn]xtech. vyzaJ.ujíce talr BoŽi
posclst\-i, budort moci Ýejíti .io shora zmíně}}é klálov.
slré Ťíše PeLr plar.í: ..Učiníte.li to' nikdy fieklopýt.
n€Le' Palr z isté bohatě 1.án bude dopřáno r'stupu do
včůlóho lrlálovstYí nrŠ€Ilo Párra a spasiLele JeŽiŠe
It sta' . .  2 '  P € t ra 1:10.11'

4t ostátek ttclrto ..synů kr.á]ol'ství... kt.clý je jcště
Da zfmj. snášel dqsud p.onásledo1.áL1í a soužeuí, jeŽ'
podle prcmctÝí musc]a r1á ně piijíti lla konci Loholo
s\'ěta .[ato prcnástedo1.ájrí a soužení pi.iYedla na nč
Iuka ..synů toho zlos|níke..' }Docí temnoty toholo sÝě'
ta Údol'é ostxtku sútí však dálc v liláloÝsl\'í svého
olce. mai ic. '  nJ Íu/sI i  5|ova Pav1ota' zc ' 'mu. 'rnp '| ' r .z€ mnohá soužení vejíti do kúlo\Elví Božího..' (Sk
:1p. 1.l:22) NÍaií stcjDou dů1.ěJu jako Pavcl. jelž ňěkl:
..A a!'sYobodí mne Pán od každého s]rutku zlébo a
zacho1.á ke bá]ovsťví sYému 

'}.ebeslrému-..(2' 
Tim.

1:l8) Pod v]ivcm démonů stojící lidští nepřáLe]é úo
hou jo zabíti podle [ěla: všenohoucÍ Bůh však zachoýá
jcjiclr p[ávo aa \těčný živo| 1r uoýénl svě|ě' vz]n'ísí je
z mlh'ých a u\.cde je do jejich trálol'ského děďcLvi
u Krista Ježíše v nebi' I{at' 10:28,

.12 Dcjte si ploto říci' světŠtí Yládci a soudcové'. Že
.jc 1.ýzrramný mzdíl mezi v idiLelnoB. 'círk\ 'í Boží..a
mezi ..klá.1ovst\.ím BoŽim..| Tepn.e v ustan]oýený čas
zdědí \.á.n'í údové církýe BožÍ s Nljstem ]lŤ.áloYsLví
v nebesích' To naprosto vyluču.je svědky Jeh)vovy
z loho. aby D.}.ní. dolrud jsou icště v tčle! vtádli ja]ro
po]itičtí ]rú1ové a kněží na zemi' Jslne tÍ]ufuě YJ
slalci smířeDí plo ncbcské klálovství Boží pod KIis-
tem. a náš pŤikaz, pŤo ]rLerý jsme po'm.lzíL|x. spďívá
Ir]yní v tom. abychom v Loitlo tremném světě vyzárYovali
loLo po6e1ství. (2. KoI. 5:18 20) \ršichr lidé dobÉ
vůle ve všech nár.odech mají př€dno6t zaclrytiLi pa
plsky tohoio světla a zrcádljti je n,a jj]né'

sva z 1' čelvl1a 19'Í7

38) P'oč selÍ .'doblého semene.. n€ni ŽáL1nou lzrrouro!?
39) C(' to unancná. že jsou sízeDi a ]rak skliz-eni?
a0) Jak ..sví|l,. nyní? a proč je toto svíc€nÍ 

'ozhodujicii41) co tedy vytřpěli' avšak s ja].ou nndčjí?
42) o čem tedy úěti by býti světsH vtáil! a sou..i

Den soudu k ospravedlnění Jehovy
..Po.sta!il Sj tlůj svr1j. aby soudil' olr] soudí okr.uh Zerně spravedlivě, posuzqje nájody dle pláva Dal

s€ pozBat J€lrcva' jenŽ sorrdit'.. _ Žalm 9:8'9'17; llelčl'

IT
", LIIovA Bůh ospIaved]ní svou univeňální svrcho'
vanost' konáj€ den soudu. jemuŽ bude oD předsedati
JediĎ.ě oI. Nejvyšší. je hod€n býti soudcem nad ce-
lým Íesmírem, nebot on 'ie Jehova. Nikdo jiný lremuže
si o6obovaLi lohoto postavcní. Když zascdne jnko
soudce n.ejvyššjho soudu, pak to není plázdltá podí-
Ya[á' Zá icl1o rozltod[ulimi stojí autoťita jelÚ vysokó'
ho posLave!.í a jeho ncodolate]ná a nepi€konat€lná
rnoc' Ti z jeho odpůrcťl. kteří se v up]ynulých šesLi
tisících leťech posníva]i je]ro slTchovanosti a nebylj
za lo souzeni. neuniknou a [ebudou mocj zmaŤifi plo'
vedcní jeho mzsudků.

2 soudními lozsudky. jeŽ dá plně vykonati. proká.
Že se Jehova jako Ílej\ryšší Bůh spra\' €d]nosti. očistí
svou rrijversální slŤchovanqst od jakéhokoli podezi€ní

]]rcr)]čn]i.!rcsti. bczmocj. přerŤácenosti a necti tím. Že
pfuvede s.i'ou spravedljvou vrr]i a zachová své zákon'y
a zásady spr'al.ed]nosti a !Ťilrosti' vš€clrny o|áz!y a
prcb]émy. o nicM vz lrl spol. vyicší splavedlil.ě a
splávně. a tak pfi]jeví dokona]ost své soudcovské
rirysli. Jeho roz.hodn.utí \'e Íšech věc€ch zustanc vp]at.
nosli na vč'}ry. aniž by lrdy by]o odvoláno nebo zvfá'
oeuo SpŤavedlnost dostáne se tla zemi phě k moci'
n všiclr.ni na zemj. kdo milují piavťlu a splaved]nost.
.iočkaíÍ se pom]oci a budou iad6trl]ě ctíti a chŤáliLi
tel i té]Io ..soudce všcch-'

3 JehoYův veliký .,den soudu..je tudíž třeba clrá.
pati jako něco. po čem vyl lŽíme s ioullou a Yděčným
sŤdcem a níkoli ve strachu a v hlůze' Bojí s€ lidé
n]a zeml .přicházejíclch dnú soudu, kdy zasedn.e soudc"e
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i|]a soudní stolici a ]rdy dlileŽité špomé pŤípady í1ísí
býti projednány aŽ do kolečného rozhodnutí? Ne ti.
kteř.í jsou v plávú á bez viÍť a kieří si pi.ejí. aby byl
zjed!án plůclrod plávu. ÍýbÍŽ pouze Ýinníci. lrteŤí
nechťějí. aby jejich vina býla plokázáIra a rozsudek
n]d | l j  n| \yřknul á !}konán'

4 Ta]r je lon1u i s urliver-sáhín dnern soudu. iÚerý
je předpovčClčn. a popsán v Písnu svalém' I dáblové
včdí, Žc musí ptijí|i. a přece pokračují ve svých ďá.
bcistvÍc!' o toul pláví bible: ..Ty vě}íš. Že jcs| jeden.
Bůh' Dt,bie či!,íš' I ďáblovó tou věří. avšak tř€sou
se'. (Jakub 2:19) Dále čienr.e o dobč. kdy apošlol Pa'
l'el s!ál před úp]llným scudcem Felixem a mllfi'il o
\.íie ý l{Iista JeŽíše: ..A kdyŽ tJ]! vyDravovaL o spl*'r.-
d]trlosťi a o ;drželiYosti a o buÍ]Ioucín soudu. u]ekl se
I|.lir. á odpovčdč]: Ny'lrí odeidi. a v čas příhodtrý la-
rc]átll tě'.. (sl.' ap' 24|25) Jsou'li sobečtí lidé s vn.iti.
níln ÝědomÍn své vi}ly pied Bohem, postaveni před
bi]r]iolió skutcúr.osti o Jehovově velikém dlri soudu' tu
sc s]laží fypustjti to z hlavy. DotrÍďi. Že tenbo Clen ne.
přijdo za jejicb žiÝota. a jejich oh.ocké setrfávání Y
hřícl'lu a sobecL!í bláirí jim naptaviti se' Ti lidé íšak.
]riei.í si pŤejí' aby Bůh očistil vesnúI od .!' €škelého
zlá a prc sl'é ospÍav€dl ě!í zřídil Yšude spra'vedlnost'
li LouŽí po dni. kdy Jehova bude souďt' Podoba.jÍ se
tŤpě]jvémrr Jobovi. j €rr.Ž Ťekl:.'Pokud jde o mrle. já
1ínr' ž€ ospravcdt!.rlet muj žijei a jako [ejb[žšÍ pří
buzÍý bude státi nad mým pl.achem: a jalro nejblíŽší
piíbuzŤrý povstanc jáko )nůj svědek. a uzřím Boha
jako sYého obl1ájce. jehož uvidím na své stlaně'..
(Job 19:25.27: podle Áme.' př', Všiqbni ti tudíž. kteří

sÍKAZl\Á vLZ

|ouŽi po tom. aby jejich oddano.st Boži spřavedl 0sti
by]a ospraYedlně[a. budou zájisté jásati. že ]'}řišel
veliký den soudu Jeho!.o\.a' Jsi i ty jednínr 2 nich?

5 Lidé dobré vů]e \'ůči Bohu přistoupí tedy bez
\.áhá!.í k dalšínu pojcdnání o dni jelrc soudlr. bez báz-
Ir]ě' že je v o]re[ derr čeká oÍlsouzení a trcs|. t}ůjdou
nru YstŤíc s klidem a s důÝěmtl a s 1,e]ikýn zájm€m
o t,o. jak'Yšenr.ohoucí a všemoudlý BúIr u\€de \.Še d.o
pořádku tím. Že povýší. co je pl.aÍóhq a učini kune.
lomu. co je převfácené. rozdělí tedy odmáln a odpla
tu' Rádi loznájí, jak Bůh sám k sobě burle spra\'edli
\-ým tak' Že přiYodí své v]astní ósplaýedl]rění a z1u.o1'eň
i ospraved]nění těch. lrteří ho milují a jťtrru siouží
chtčji YěděLi. jakou cestou se maiÍ dáti nťDí. v dobč'
IozhodnuLí. aby sc jim dostalo je1lo za}fueltí ! abt
byli uznáni za lrodlé žíti na věky Y jeho příZ[i \' lto.
\.ém s1.ě|č' Bjb]ické zkoumání tohoto nfuÍětu. bez
ohl€du na falešné ideje a nauky' I(teré o Lo.rn lozŠířiiy
Ťůali ná}oženské systémy' ulčiló pi'inesc D!Šli i srd.
ci ve]ikou úlevu a důváu. Ba přinese pfavou lad(Ň!.
neboť deJ1 ten je blízký a my sllríJlxe v l1ěnl žíl'

6 o tomto dni plavil dávno.ieden z BoŽích sluŽeb.
úíků: ''A při]rázal nánl káZAti iidu a svěrlčitj. Žc on '
iJcŽíš] jest len ustatrovcný od Boha sou.]ce živých i
trr .VŤch'.. (Slr' ap' 10:12] To zřetc]n]č u]razuje. Že na
zemi budou Žíti lidé dob vůle. kdyŽ piijde te]lto rc.
li1rý den; a jest]iŽe soudce rozhocEe, h pm svou Ý&-
[ost jsou hodni věčného života. pak nikdy [€rrastane
přerušc]r.í jejjch vědomé existqnoe Íá zemi' nýblŽ oni
budou věčn.ě žíti dáte. aniž by klesli v hrob' Ja]rá t9
vyhlídka v dn€šní době!

2 Lidský md byl trrčon \'ýlučIlě pio zemi' Na zá-
kladč télo pla\.dy napsa] apošLot Pavel: l.První člověk
byl zc zemč zcmslij. ' ' ' JalrýŽ jesť .telr] zems]rý, takoví
,isou i rzemští ' '. tě]o a krcv království Božího dědic.
tví cdosáhnou''aniž poŤušitelDos| neporušiie]nosti dě.
dič!ř obdlŽí' (1' Kor. 15:17-50) JeŽíš přišel do nebe
teplve. když Fvůj lids]rý život n.avždy obětoval a by]
pak vzkřÍše$ k životu duchoýnímu' Podobft musí i je-

1) Br]i Ádam a E\'a učeni k smfti treŽ zhřeŠili? i oč š1o
l jejich zkoušce?

D 'lal. jedině mohli JeŽÍš á jeho uÓednlci Zděditi krá.

.3r co očekálalo Adamg podle j €ho jedná!''

'4 
potom bude soud"

IXDY by nebylo tálro\-ého soudu, kdyby nebylo do-
Š1o k.tomu. co se.př ihodi lo ási  před šest i  t isíci  lety.
o tom m]u\'í apošto] l)avel Y Židúlr1 9:27.28 takťo: ..A
jakoŽ u]oŽeno ljden j€drrou umi'Í!i. a potom bu.le soud'
tak i Klis|us ]iťdnou jesť obětován. k shlazení fuilo.
hÍclr ljcLí h}íchťl: po dILrLé pnk b.Z hříc]lu rrkážc se
lěin. tleř.í ho če]rajÍ k spasení..Je chybou. jcsl]jže lrdo
z.ťčchb slov vyvozuje. Že dokonalý Adanr a dokonalá
E\.a v Edeltu bylj jiŽ uúeni k slnťti' oež zhřeši]i' a ž"e
jejict} ži.t-o! lrr.a zelni mól bvati pouze po ulč-lLou dobu.
LaliŽe kdyby se v té době byli ukazali ve zkoušc3 !ěr:rý.
Ir1í. byli by zcmŤcli a dostali se do n]ebe. kde by byli
podobni andělůn Z]roušlrou pr\.nÍho mužc a pr\.[i Že.
ny nenčlo 'býti lo7.hodnuto o tom. zda přijdou do úebe
an€bo na ohniwé místo trýrně' v jejich zkoušce što
o rřěčný život na zet1i auebo o věčrrou smrt v pracht
uernč. ze kLelé byu Tzati. Nik(y nebyli trrčeni plo
:!cl}e' i tdyby zůstali \.ěrni. Je flemožno člově]rÚ při-
jíti do 1r€be] a dlouhá sloletí lro smt.ti .iiě.ného EÍý
cha a .Eliáše pral.il Pán. JeŽÍš ,k žldor'skéulu knížeii:
..věci. . , ncbeskó fi'ám pravím]' Nebot žádEý Ělevstou-
pil v ne]re. IleŽ ten. jel1ž sestoupil s nebe, syn človč.
ka." Ja$ 3:12. 13

ho uť:edníci prcděLáti zmč]ru. stáv{iíce se !e l,z]rřÍŠTi
tvoly duchovním], než m0Jlou s]ruteč, ,ě zdědiLj ll €besl.é
|0álovství BoŽi' - 1' PetIá :J:18] 1 l(or 15:ň1.54

5 Pn'nínlll člo\'{.{liu r\danioÍj br'la d.lná DříleŽilosl
]i věčrlénl Žirotu. nilrdj. Íša1r sLib Ž] sc dottalc s tč.
l€m a duši do ncbe. Nebyl o nic více s nebe. o úc vícJ
nebesliý. než z\'ířata' ptáci a |yby olrolo něllo' BI]
zc země' zenskj'. a ze.'nč byla stvoitrra l( lomu. aby
jj obýval' I ]d)'br č]o.!'čk nilidy nobyl ]roži1 z: rá'z áuéh.)
o!.ooc ý E.Ien.u' nebyl by jeho pozemský dmr]ol. v'stl.t
dán Debeským' By] mu slíbe[ pouze LrYalý Žlýot lid
ského tvola 1' pqzcnrs]ré d]olrc]ra].o,sti a Dod píllstvím
uniYcNálního vrchdho pínlt' Jehol''' '{všalr co se lnč-
lo státi, lrdyby človčk poje'.u ze zakázané]m strotnu?
očekáYa]o bo \'ččnó tlápellí na ohnjvé)ll luístě u\.nitř
zemč? Ni]rt€Iak. ale J€Iro\.a ře1rl dolt.on.alómu člorčku
prostýmj a jasnými s]ovy: ..AI€ se stromu vědční dob.
Iého a z]ého ]r.ikoli nejez] nebot 1' klerý ]rr's ]roli dcn
z nčho jedl. smrtí umřcš''. (1' 'MojŽ. 2:16. 17) Z toho
[ásl€duje. že kdyby Iikdy z něho heby] jedl. dokult
lJoží zákaz trval - !.eby] by likdy ZeiDřel se zenlč,
jejíŽ byl Živou částí. Zkoušlra mu Ý!..n.esla buď život
nebo smll bytí ne.bo nebytí' Ni]rdo n€Inď by se tudíž
obávali. Že vzhledem k tomu. že Boá rczhodllulÍ
sta[oví pŤo věrné ljdi věčný žjvot v n€lri. museli by
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n€}roslušní lidé věČně Žíti i' s|Ťašilvé tlýzui v nějalré
oh;ivé ]romoře pod dozo.cm ludých ďáblů' Prc tr.
kdo s\.é\'o]ně odmít[ou oblátiti s. ke spravccln]osti lr
Doslouchati Y€]i].ólro Doudcq bude rozsudek BoŽí elÍtj
n' !ččnou sll1rt. [a věčIr.é zllič3AÍ, ..Ne]roť odplata za
hříclr iest smll' ale mÍlost Boží jc ŽiiDL věčný v Klistu
J{)žÍši. Pánu našenl. . Řím' ti:23

4 sanro|né S]otn soudco\.o nám praví. kdy a jal.

bylo '..uloŽclrl} Liclcnl jedlrou umi.í:i. lt poLolll soud..'
ť tol;Ío uloŽe!Í ClJšto. 1iÍlyž ]\dam a Evr zhřcšili.
l Lo prc1o. že zhiešiLi a že tcd}.sÍé děij při\.áděti uÉl
Šnět ve hříchu' Ncš]o zÍle o dalšÍ soud Ada]'a a t]vy
ii.cti 

''.u" 
piíl0Žjtosi; bJli p'r]Iobel]i zkoLLšce. s!.é'

Ýohě \. ní seihali a byli ttdJ' spl'aYcd]jýě o{]souz-,eni
h sInr l  k nÍvrJ ' l |  ' Io /.me' /  '  iZ l , r l  \dam př inIU

' ' ' ; i  u";;;; i  InIoŤ' ' :  ' \ ' IrI l | !  |  E\\ lchJI i  \saL

t lidellt pŤíIrm.tÉ 
'rorLšce' 

pID nč led!- ]ry1 budoucÍ

'ouJ i ' ' i :r  I l l , .Ž1í'
5 BudÚucí soud pro po:omky .\d nmvy byl moŽl1Ý

IlJL||c Bo2íl l  '  p ied.e!z ' 'L l '  jJŽ ' lPI lu\j l  oJ Ia| '| '  k.IyŽ
ut"O .f '1.  n".  I  E\uJ iF l ' l  \  l \ 'mrr l r"L lr '  ' r la ' ru
ďáb]oYi| ..Nepř'llelsM poloŽím mezi telxlu a meZI
ženou BoŽí ulíversÍr-lní orgar sací]. j m('Zl scmen€m
lvým a !emen.]n jcjíml o1o pol.ře tob] hlavu a Ly
poiles jerrru patu'.. (1. lÍojŽ' 3.15) selllcrlo mě1o v}iíLi
z Bozí sl'até .lr'{anisace' zvítězi|i nad lltrpe Ím i smf|i
l nalrotlec rozdliiti hla\rr her]a' To lnčlo lazití potoiř

ků ! Adano.\'ým ceslu. 
'bI 

tnohli býLi Yzkříšed z lrÍo'
Lí srnrt i  l  oLrr|r i .  I i  | ' j ' i IcŽi lo 'I i  a | 'oZe'|1j 'I i  dI lť souL]u'
P|o:oŽť sPmPD' tPIné odl 'or|Úc hct l^. a dr lí jeho

hiavu, pro:o j '  Jeho\a rNla rovi l  soudcem Lterj ho
v on.n dcn tou. lu zr.Lupule. V lonl lo dni uvede souoce

'ooor 'a '  
po:o.-r.t  Ar lamorýc|l  (|o f.ťrého Živola pod

""i"".-á". i .  '*t lui .  
pr| l . lví"n Jch v 'ví r l '  á lák Lude

.Íeuoi" ó 'p.o'elr . ,  ' .  '  
| 'a|eŠních 2.||oh o LbojU(iho sp:k.

Lenft s,Lr1a J;blJ '  s laré]Lo l ladr

6 AdamoYi po:omci mohou j-en jedDou zemříLi

uro Adamův Či; nepo. lu.I lo ' l l '  kIcr im .e \ l]L lel lu orL,.
i ' r" l i i  p.: i  Bohu' Ulrazuie'  proi ' . l .c l iá l id. i . 'd ' l  'u
l ' .Inř i ' | 'a l l '  l ro:o)n .ourl . .  p;Še PatPL v RIm' i ' t .] .z i t

laJr ' 'skr l ' '  
jPdlUho člo\PLa hiícl l  vs 'oup:l  do svč|a

. i  . .r .).  r ' t '"rr ťsIouF:la smrl.  i  la l( o] všcc|r 'y t id: se
;";iiříl"."";i1' po\čvadŽ ašichni zhŤcšili'.. (viz téŽ
}, iá. . .g. ir  

""oi" 

.  
. 'o.pha:ic Diag:ott. . '  angl ')  Pouze

iedlr.ou mohou bý|i l idé posl iženi smrtí plo lo. cÍ)

l'tiiili,la*n'' umíIajicí hříš k. jenž stáL pod rozsud.
ř"-.í"N..'" .a o'cl'o;. 

'.ši"I'oi 
pocházejí' Ljdi' kteřÍ

: na.oaitilat<ó :aro pololnci' če]nrla |udiŽ rre\rylrnut.Jl.

'.[i'"i"i'ěI' 
lvit poá zdčděnýlr rozsuďrem smrli' od

''li.o^J 
r,vrl it]cilni Y tólnž stavrl jako krá] DaÝld,

i" ' ' , '  . '  *t" orrr ' i l :  . .{ i '  t  neprJtosI i  zpIoleI l  j .ťÍrr '  á

' .  
ř i"n" 

-. i"L 
mle md:ka m.i '  Z.roven ho l| loí| i l

i ' | . ' . ' ' i .JJ.:  ZJIm i l :7 Jakmi|e ťsl l  IIdi '  poloÍl. i

Adamo!i .  j tou \scmoholIcí|n Bol lem \?/ ' i  ' l1 \ou | '  Lu

'"" i . i i "" ' l . r ' |n o'tpo\i ' l ' l{ zc Ío' Z IJ do\áhnou v(.tL

"aiio 
zii"l" anebo zih propadrrou vččné zkázc. .'druné

"'".n"' 
rz"s se Dfoč? v ilobě soudu p]atí Bohem vy-

. i" ' . . ; .ň i:or.  ' 'o" ie.  jcŽ zbic. ' i '  Ic 5ť umie: Sln

neDo!e5ť ||eprať' \ ' :  ^lcovy J olPc nppo|rese ncpra\osu

'ňcr l i :  
so,:r '"orn*L sp|a\ €d l 'vého n! npm budiž'

i i* i" 'z"^r'  É'r,"z ' 'a '" bud.Ž l lx l 'ezbozUém' Eze-

chiel 18:20; I1eřJ'
7 Kr i . lu. JPŽis nPsI pouze hiIchy tech kleiÍ zdě

ďl i  
",*i ' ;J 

neno.tuin;t i .  Adamd' Pro:o zemir i  JeŽÍ\

ňi.tí l . .r"o" '  J Io jednou prov2dr J.me \aruví|l i '
á* Lá n.uuo" opakoval i '  ' .véduucP.Ž9 Kris lus vsl!\ '

" i'ň"l'r'"r'. liŽ více n.eumírá. smlL.nad ním jiŽ \.íce

"""'nu]"' 
Nž'n"r ŽP llmfel. hiÍchu z Addma pochá7e.

; iJň': '" .t"t jednou: Že pak jesl  Ži! .  Živ jest Bohu'

(trin' ti:9. ro) Kristova srnŤt a jeho zmt.\ ýcll\ts|átl]
b}l} Io dlouhoU dobu pled\| it]ová1r tÍm' 2e Židov\kí
veIl|tn::z ťchfuel s krví b(čkJ a kol la JelIo\ola \|
výťrčrú den smířo do svatyú svatyň v stálku ómlu.
vy Zernrou-lj lidé po soudu. j €hoŽ se jim dostaEe
! důsledku srnxti K;istovy. pak 'ie Fdt.lrhé ncYykoupí'
JeŽíš z€rliel pr.o Yyhlazei]í hříchu e snrti zdědčné Jd
A.iárna: smlt vŠak v důsledku hříchu. jehoŽ 9e čIověJt
doDuslí v dobé soudu ||cbude násler lkcm de I ic|\ i  ' \dJ.
rnóva. Jakmilp l i tIÉ \ '\ loul ' i  í ln doby \\ 'ého soudu' E' ' .
zcmlou jako syno\'é pm rr€spra\€ďnost svého otce
.q.dam:á. ;j'brž pm svůj llastní svévotný hříclr' Jcjjp}r
ťla.lrli rcDra\osl bud€ ne vlastni j.iich hlavě: |,t.o
|ťnlo stú l l i lch zeÍn-rou a paÍi Debud..z lr  víc- s lo.r.
lc]nóho Krista' jenž by znovrr zs Irě zelnřel. aby je
\!kouDiI '  Je. lI iŽe Še tŠak po svim vslLr1u do L]Jh}
s. 'uLlu oted Bohpm obrát i  s pomoď Kri-ta JcŽíš' '  l ' ' '
sprá\el]| ' losIj ,  pák 15'olt| ' i  ' Ia cestu věčnóh1 zi\^l I
Úúknou tak '.druhé smŤli... věčnému Žničení. z.něhoŽ
nlctlí \.ykoupctí r'!eb znoi.uzŤízení'

8 Kd\'Ž ledt l idé \stoul iI j  do dob\ \Judu' Lu ' '
u l . t .cká r lev:. lrr lutelo' '  snr l l  d nenl j im luČenu 7emiit i
Jc jim moŽno dosáhnouti l'ěčného spa'seni' a mlrozl
ho dosá'}rÍ|ou'

SOUD K ODSOUZENI

9 lbhdy Í Edenu zl1ěl Jeho"ircu Ýyresený rcz'tudek
rla o.lsouzerrí L smtti' To vedlo k od9ouzeni více ]idí
než to]iko r\dama a Elr'' Čterne: ..A n€ 'iIrlio skŤzc
icdnohr. ienŽ zhleši l '  je dJr ],Jebof \.kulku l 'yI so d

i"aooňo 'Adam k od\ol|zeni '  aťŠak ' lar mi lc,sLi
; .ň;hÝ"h r ir i"r.í 

-In' .I ' ' "t '  po:omků AdJmU! jch. k
dsDr9\iedlnéní' Neboť DoDfuadŽ pro |ád jcden smrt
v|;dla skŤze j €dnoho. nuohťm vicc budau I i '  kdo přr

i"r i  t" i"*r íni|o6t i  a spravedlnosl i  lod Boha]'  r Živolt

buoon"t i  . t . ' ' "  jednohó pomJzaného JeŽíie' .  Kol i .
ira licten r'ynesi tedy Boží soud neb rczsu.lek v Ed€jnu
o(lsouení? sm&odatná o.lpoÝčd z jeho Slova zni.

-vskulku 
tc.ly' jako skrze jedno přeŠloupení přišel

na \s.ch[y l id i  soud L odsouzfď. tak iskrze j( 'den

ipravedl; ' i  čin skÍze JeŽíše priŠ€t  na všé.bny ] idi
iá ' ."o"r. ů o.práver||nenl Ži!o|a' .  'Rím' 5:16.|8 EÍn.
Dhalic Diooroli) zdP tí]dy múme iry.pirova'lé vysvčLlen;
l'ozsudku' 

''ienz 
byl lrynesen v EÍ|enU Ddd hlíšnÍm

eu"... '  i ."n:o r;Zsudek lpt lsob|t. 2e o souzeni pi iš]c

'" '.nxu"t'ov lidi.. poclrázející z Ád{má.' ať už patří ke
k|erékoli Ýětvi D,eb rodině ]idstva. k zidům neb po

halrůJn'
10 Kdvb\ Adám by| zůslá| pos|uše[ á věren Bobu

latrozt '  u.r jr:er"á|ninru sulPrónu' pak by Lo Bož' roz
su.lek by] o6pra.t.edllril k Tččnému ži\'otu řra zemr g

i"r'" .a]t byla by se dala ceslou života' Eezstižěná
iJ iá.". ' .  

"a."" '". i ior '  
PofŠimnčme si z|e'  ): soL]d

"" ' ."Á"i ' l  
n"r.r odsouzeni '  V ||řípad(. Adalna mol

."Jd.k 

'" 

poJušnosl zníl i  na věč|lé je' lo osprá\ed].

-t" l .  "." 
i"ů" nespf: l\ 'ný krok neposIušnosl i  \ynesl

'*"ri 
eůh i'ozsu.l, u od\uzuj|ci' Tdk byli ÍFdJ !Šichíj

jeho potomci dětmi orlsouzeného biíšdlra a.přjšli na

4) Pm ko]ro byl určen soud po smlti' a prÓč?

ň) Izhledf.n k js]rému zaslibarí byl tento soud EoŽnl.

6) PŇč nohou Dted pŤÍcho.lem soudu |.idé jen Jt,dnou
ulfíti pŤo čin Adamův?

:'s, iroč zemřel J{'Íš pouze jetlno!^. d proč ncJs''|| l|L|é
lrťen| k tomu. aby IŇ soudr' zemÍeul

9) odsoxzerrÍ tolik$ ridÍ způsol'il Boží loÚÍl ! DdeDul

10) Kdy byl Ťozsudekuld M'amém \Yaes€n á kdy vÍkÓnánŤ
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s\'ět jako hříšnÍci pod odsouzeíín. Já](mi]c Adám l
Eva s€ prohňešili pmti Yelikému zákoir]odárci a soudci,
jen' je s to zachrádii neb zničiLi. pŤiše] v Ed.elu

'\ ' .\ lť 
J '  1 sou' lu Pi iŠeI h.1c4 oo jel icL l l | 'hhu' ' 'k{v2

se d| 1 ochIddi| '  nepuchybrrí |.dy k verPru' BJIo Io
|edy na začátku [ového dug' nebot tehdy začínal dcll
o 24 hodinách Ýec\erem. iak je psá[o: ..."\ byl v€čéŤ a
bylo jit.o. dcn plvtrí... a podobně i o oštat ch d[ech
stvořcD,í. '.Když se deD ochlaďl'.. tedy !'ečel. kdy zači
n.al no1'ý den. pŤišel vc]iký soudoe Jehova a tím don
soudu Ý Eden]u' v té době b}'1 Ťozsudek .lT5lJvenl
plíč vJ']ionán byl Yšak nad Ada]rr]em vynesený lÚzs.r.
dcLr Leu.ve |.élněŤ o tisíc let pozdčji. ]rdyŽ ÁdámcÝ1
b}.lo 930 ]et' TehdJ" zemřel .q.dam a '!T4til se do ze,ně'
ze ](telé byl stYoŤeJr' 1' NÍojž. 3:8; Be*a; 7, \|I.oiži-

11 všichÍi ]idé. kteří poclrázeli od hřišdkrl v E
dcnr\ byli zahrnu|i v lozsud]ru. ktelý telldy lYřkl soud-
ce T]ůlr' PIo Áílanovy po|omlry mohlo z ťoho l.zeJíti
nezmčnitelné odsouzení ke z]dze. l.dyby nebylo Jeho-
voYy sÍLlouvy v HdrenLL o semeDi jeho ..ženy..' Io zna-
mená: Pod]e sr.[lí nám dáŇvaného svótla Ííme. že
odsouzcd spocívající na všech polomcích Ádamovýťo
bylo by vedlo k ltčnáŤu našemu zrričení. kdyby Ježíš
(Iislus jako člo\'ě} nebyl zcmřcl obóťllí smILí { n.-
předložil hodnotu své dokonalé oběti Bohu na ncbi.
aby vl'koupil všechni!' ty. kdo v nčho uvěří a budou
|lo poslouchati' o seme i ..ž€Dy.. BožJ .pl-ávi Ilísmo
''A ačkoli byl Sr'rr' (Boží). z toho však' coŽ shpčl lz Dá.
\'odu saLana], uaučil se poslušensM' Á ta]r dokmralý
'isa' učiDělr jcst \šochněm sebe poslušr1fin púvodem
spasen.í !ěčného, Ťlazván jsa od Boha íejYJšším knš
ze r pod1e iádtl tr]Íe]chise.lechoYa... Zid' 5:8-10'

12 odsouz€ní neb zatrac€ní můŽemrj úíti .ien tlli'
Že se sLaÍeme jedno s Kris1eln Ježíšem. se Semefléln.
jenuŽ bJ"la zpusoben]a IáDa {la palě' Této jednoty
dosáhnťme tím, že v Irěj uvěříř'.e jakožto v zislíbJné
semeno. liijmeme jeho dokonalou oběť á ele se mu
oddánÚ v plD.óm zasvěcení' Tak vyjadřie se bible.
ř]rouc: ..NeIr.í tedy nyní Žádného odsouzer,Í pro ty. ]ido
jsou v Kristu JeŽíši' nebof záhon ducha _ Ži\'ot v lfui6.
tu JeŽíši _ učin.il mne s\'obo.lným od zíkona hříchu
a smrti' \jebot co bylo rr]emoŽnó zákonu pro|i němuž
pracoÝala Lěles!]á slabost - učinil Bůh' vyslav sYélro
vlastního syna v podobě hi.Íšného člověka. aby .júč|o
val s hříclr.em. vyřkl Bůh l.ozsudek nad hŤíchcm v tě.
l €' aby požadavky záko!.a byly splněny v trfu'.. (Řím.
8:1-4 ýeA]moulh) Zákon, o DěmŽ zde m]uví PÍsn). j €
zá.lro4 kt€rý dal Jehova skrze proroka MojŽíŠe ná-
rcdu israe]skému. Základy tohoto zákolrra byly shr-
l luLy \ Dcse|i  př ikázáních

13 BoŽí zákol! byt dán Ý roce 1513 př' I(r' sk'Ťzc
I]IojŽíšc n.a hoře sinai v Arabii] avšajr pro rukoho
z ]id:jkého pokole[.í Jteslah se Lím situaoo lepší,
Lo jest zákoÍrl nepozvedl rráIod islae]ský ze stavu Ód'
souz€n.í zdědělého po Ada}n]ovi' Kdyby tak byl učini]'
pak by Israe]jtům ll]ebylo tiebá. aby Nlojžíšův blatl
AIoI1 a jeho synové slouáli ja1ro kněá plo Dárc(l
Jelikož zákon pŤišel od Boha. byl veskrze spúl'ný.
sám o sobě dolionatý. splavedlivý a svatý. Lidské tělo
však. jeŽ bylo zákon.em vázá1o. působi}o tresnáze. Tělo
bylo přckáŽkou. pŤo kterou [emol i Israelité vyho.
věti měřítku ]idské dokonalos1i a Dlokázati se tak hod-
Dj.n1i práva na život prostý odsouzení' (Řím' 7:15)
I potó m jim byl dán zákoD. spočív{l hřích. řredokoo1.
]ost a oťlsouzcrr.í BoŽí na Israelitech stcjně ja]rJ na
ostELních lidech, jenže [r'ní] od ch\'íle oose jimdostalo
milosti tako\Ťchto zvláštn'íeh BoŽích záko ú' sta]i se
I6Ťaďt6 vďJíému zákoBodáŤci a soudci Jehovovi zvl4šŤ

odlroÍědlli' Polušqji'oe Len|o zákon svú úll'dui smiou'
!J s Bohem. pŤjš]i Islaelité pod z]otečeirství B.rŽí.
Jed:nt sfu| J. 'z ise Xr isIa I lJ  knlcILj  Ťo].IJ Je z |^ho
vysvoboditi ..Kteřé pak ko]i ze skulků zákolá .isou'
pod zloř€čengilÍm jsou. Ncboť psálo jest: Zloi:ečonÍ
kaŽdý. kdož nezů.stáÝá vc všem. o)ž jesL psá}ro v krri-
hách zákona' aby to plnjl , ' vykoupilt .iest nás (ristus
zc zloŤečelstYi zíkoúa. učiBčn br\' P].o [ás zlořcčelr
st\'ířr. (neboť psáno je!t: Z]ořečený každý lidož visi
' ]a drevé '- G.r l  3:t0'  lJ

ÁBRÁtiÁIÍovo ZASLÍB]]Ni ZÚsT'\\E
V PLATNOSTI

14 uojŽÍŠ b}'l prostl, €dníkem l sluŽebLílie |ólo
sfu]ouq' zíkon].r s Islaelcm. smlouva Zá]rona lledo!€dla
zříditi slfaÍedlDosl \. náŤottě isl'aelslr.fl. odha]i]A je
zřete]ně ja]ro hříŠníky' kteří se nedol.edou sani ospl.[-
ved]niti ja]'Ími oli llast mi sku|ky spraved].nosu, Isra.
elitfun Nlojžíšenl přinesený zákon by] tedy práYern o
znače}l za ..piis]uhov:fuí otlsudku.'. plotoŽe teDto Z'i.
kor\'jemuŽ x{ojžíš přisluhoYal' dal jelr ještě zictelněji
poznati. že zdědi]i od Adama odsouze]rí a Že Bůh je
plávem moh] odsouditi steiflč j.rko i o]rilatlú lidstvo.
ZákoD] jim u]rázal. co je trřích, Zjevii. Že vězcli ve lri.i
chu, jehož odp]Ato( je smlt' Z té pŤíči!.y byla trI)jŽí
Šo1'a služba záko]l.A pr'o Islaele pláveů Léž nazvílna
..přisluhován,Í sm i' ljtelami v!'Iyté na deskáclr jla
rncn.!ých.., (2. Kor' 3:9.7) Áč]roli što tedy o službu
odsouz€ní a smrti. s[a]o se nicná|č llydfuú mosaiť]t'ého
7j l loná pUdnéllm pro záz|Jč|Ie'  I lJL lp||n]/e ' .  , :e\!

a u\.u]ry okolo hory sinai a i pro slávu. jcŽ tak zářila
s tváře N{ojŽíšovy' že In|rse] zásťiíÚ obličej pi.cd Ýy.
stl!šeuílni Isl..elity' Tcnto nádhclnÝ rámec I'y| YJ'.
lvoien pro slnlou11r zákolla. aby tato smlou\:l byl:l
Ybodně uv€dena jako ctihodná a váŽná. jako platná
s]i pravá. Eebot piichfuela vskutku od všen'lohou'
ciho. od Jeho""y Boha. od nejYyššítro záko]'rodíIc€ Tínl
by]o pŤcdstíněno \.ydání lepší smlouw. nové sr}rlorrv}..
j €ž mě]a se lyzničovati iešLě větši slíi'ou. slálou. jež
Ircměla pominouti jako slál'a }IojŽíšova'

15 Pro 'lá]robo\'y polonk!. plo IsIaC]]:ty. by]() s1ru
teč ě ctí. Že jitlt byt dán tetlto zákoll i ueboť Bůlr nejed-
nal llm|o způsobcm se Žádnj]m jinJlrr náŤodcn' Kde
byl tehdy a ]rde je d!.es nčja]rý nártd lla zemj' ]rtcÚ
by měl an€bo ješLě má talr pocliYuhodný zákoni ..Zvě.
stu.].e s]ovo sÝé J'ikoboÝi' rrstan.ovení Svá a soudJ své
Izrae]oÍi. N€učíni]f tak Žádnému řrárodu. a proLoŽ
soudů jeho nepozn i' Halelu Jah].. (Zal}n 1'17:19.20]
tr{ojŽíš uaYjl ]sl.teliLůn1| ..Neboť ktelý n.fuod ťa]. v€li.
ký jest. LteIýŽ by mě] bohJ- blÍzké' jako jest Jeirov.l
Bůh Yáš ve všcm volání našcm li nčL-llu? Á ktclý jest
n,árcd talr veliký. kterýŽ b}' lněl ustanole í a soudy
spmvedlil.é. jalio jesl všecke!. zákon t.o]rto. ktelýŽ
já l.áJn dnes přodk]ád:im?.. (5' }IojŽ' 4.7,8) Ploto musel
pŤijíti dcn' kdy Bůb uTcdi Islaelity jato náIod do
posl€dlr]ího soudu pro veli]lou přizeň á !fudnosti. Ze
liLeIých se skŤze Zíkon dlouho těšili' Z€ tak trčiní. pi'i-
pomenul jim s]ovy: ,.Toliko vás samy poznal jsem z€
všeli}é rodiny země. prctož tlestati vás budu ze všech
Uepra\ 'oqlí va(i .h. \nro. 3:2

11) P.oč neÝel1o odsouzeDi k věcnéúu zĎn:cííl
12) Jalt 

'nůžeňe 
tomuto odsourení ujíti?

ť] r]!oČ nezrepšil lnosaickj. zákon ď|uac,i IsraeliLů.
1'l) N{kolik přinésh sluŽba MojžÍŠova odsouZcní a snr.t?

15) P.oč muset přijíti den. kdy Bůh uyedl na Israe|itr,
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1{i tr'IojŽíšem darlý zíkon neuěinil treplatným a nÉ'
íXls|j.lnil ZlsLíbení' iež bylo 130 let př'ed tím dárro
pa1dalcho\'i. Ábrahamo\,i. PIo '{braharrro\'u \.íru e od.
da']ost uza\'iel |ehd}. Jehgf.l s lrim snlou\.u. jehrŽ
Bohem djliloÍanó rislanoveíí pŤaví: ..PoŽehnáBy budou
v lobě \'š?cky čelcdi /,emě'..K.l},ž Ablaham pmkáZa]
slou 0ch()1u. oběLoYali Bohu svóho mi]ovan.élro syna
lzá.tia. lu bx].J tolo smlln-Irí ztlslíb.urí Lakto rozšířerm
.'Á poželrlláni hudou v semeli lvóm vŠic]mi nárÚdJvé
?.clnč.. 11' I]ÍojŽ' 12:3; 22:18) Tato súlouva s Abraha
ln€m o jeho ssmcn; ll\'a]a ještě i tchdy. líd}.ž nám.lll
isťaclskému h]'] dfu nosaický zálron' a Israe]ité s€
í]omníralj' Žc se ]nohou sláti ťímto senenem poŽel rálrí
\.šcclr o'statDích národů tím' Žc budou zachoYávat

17 Iid}.by vša]i Israeljté byli lrloll]i dosáh{.outi této
l)ředlros|i' lo1iž sláti sc selnenem pťo poŽefulá1í Yšech
pokoleuí a lliL].odů země {ra Základč vlastní svó spla\:e-
dl rs|i' nabyt{i zachovIrvárrím mosaickéllo zákonn' tu
bll.l ]]r. lbrahahicliá sm]on1'á učiněna bezúčiul1ou čili
bylá bJ l'yll)ílzána K(h.by toLo bylo účclem zá-jronodáI
ství ll.a sinái. palr by jitn Bůh by] laki.ka l. €kl: ..NuŽe.
LÍlnto Záliolcnr múŽeLe sj \T'dobýti svó vlastnl spasění.
N netlí fíce tř €ba posí]ati semeno ahalramovsliébo
7as|íbení sliu|liJ Lohoto zákona můžetP sami s€b€
osprá\.eil]]liIi l doliáz.lii. ž.e zásluhujetc vččDý ávot
.r Že jsLe hUdl] Yěčúlro luóho poželrnání. TímfuJ 2á1io-
||e||| d ' . ' i \ i  .P \ in | ' I i ] .7 lU. l i  l r  \ěčDému žiýol} á

h:: in i  l l ' sr ic l i< , i1 u '  Ip6n7 5ptet 'nnl
Ir]o\Li odsL'uzelrí a ncdokoua]í lidé. pocházející Ž '\íta
t1ra. lli]lnoh]i ílosálrllo[ti' bYl laopa]r dá11 z:r tím úče.
tcm. a]rr zjevi] jcjich lrí.íchy. B.i]roli jejich vlashú spla
vedl!)osL' Btl dÍn' lrb'r IsracliLé byli j €ště lópe poučeoi.
Žc jc nu|no. ab:\' senl3lro -\blahanlovo bylo přo ně vy'
Sláno' r1ebot rnosaický zákon jilrl jetr ještě důrazněji
př.íponlen l jejich hi.ícll}'. jejjch bczmocnosť a ne-
sclropjlost zas]oužiti si vččůou sfou spísu Ylastní spla'
\'cd]rcstí. Yzhlcden k léto snrutnó skutečnostj nrěla
|blah no\.ská smiouYa pm všec}irr..v l.ěiící a vě.Irá
Islae]ity bý|i úLěc}lou. místo aby jl plo mosaic]rý zá'
kon necbali bcz po\'šimnutí'

18 sm]oullr zákona byla vyclroYatelenr. ienŽ je lt!ěl
1'é"sti ke l{|isLu, k ltesiáši' Áčkoli ji mě]i. molrli nicmá
nč aŽdy spo]ébáLi na smlouvll ablahamovskou' trÍoh]i
sfák] ještč douťati Í z{slíben]é senono a touži[ po
něm' áby se jim dostalo požehDání' jež je mčlo wsvo'
]loditi 7 BoŽího odsouzení zákoneln, o.lsouz€,ní rreb
z]oi.L:ci1stYí záko[a nebylo něčínr' z čeho by věrně
smýš]ejícÍ rlemohlí bý|i v}Švoboz,eni. N€bylo to zlo.
řečení lie zkáze. z kLeŤé nefi ítnil{u nebo l]Bvobození
odsouzc]1í to nebylo něčím. oo bI se vhodnÍ.n1i pro
střcd]rr' nedalo odstlani|i' Kdyby tomu tat bylo. pa}
]}y sp]nění a]rláhamol.slró smloulry nepřineslo Isr1-
. l i |ůFr I l i ' \u '  \  abr3'"ďYot\kó smIou\ '  byI i  ťŠN! i
oni zahrnuti. nchoť zaslÍbení plavilo. že v Ablahamovi
a \. jeho seme'!i. to jest v JehovoÝi Bohu a v Serneni
jeho ..Žc'r... JeŽíši KristtL bude pož€Itní'llo všem po-
]ro}enim a národům země' To tedy zahrnovalo i TsIa.
€Iibi. a !o v pI.|'é řadě' prctož€ o'r.i byli přiroze!ýnri
lotomky \.čInóho 

^bŤaharna 
z dávné doby. jenž pŤo-

Ioc]ry zDázoŤňoval Boha Jehovu' smlou.ita zákoda u.
zl\'l.e .á sl(rze tr'tojžíše neměla t€dy Íárod ten vázati rra
Yčky. al nebyla určeta k tomu. aby se loŽšířila a
b-Yla použita na Yšechny pohalrslró náŤody. protože tato
mosaická smlorr\'a zál(or,la neŤnohla způsobiti poželr-
nání Islac]itů a 1šcclr pohanskí'cll národů'

19 s]užba smlou\.y Zákona byla přis]uhováním od-
sudl i scmciio AbrahanoTo napmti tomu bylo zaslí-
b€no plo pďehllliní všech pokoled a národú. pm po-

NÁ vEŽ |n]

žehrlání spŤavedlností. jež v€de. k věčnánu živolu'
1bmu nás učí.sloYa apoš:otova Ý Galats]iJ'n 3|15-19.2.1:
..BIatří. n1]uvfun podle člověkai . I]ikdo neŤuší ani
lidské smkruvy učiDčné plavoplatnou, a nic k 11Í ne-
pi.idálrá. Záslíbení byta ašak dáÍa AbrahaÍrovi a jeho
senr]eni. N€pIaYÍ: '.q. semenťiÍtl.. jalro o mnohých. ale
jako a jed om: .A sc]nenu tvánu.. -'títn je Klistus
Nyir.í palr tvldÍm. Žť rr,staDove[Í smlouvy prve potvr-
zelré Bohem }1€ruší zá on v}'dairý po č|yiech stech
ti.iccti letech' aby tak zmď.ii Zaslíbeir.íl rr€boť kdyby
dědicM bJlo ze zákona. tloní 'iiŽ 7-e zaslíbe l atč
Růh je njlos1il'č dal Abrahamo\'i zaslíbo]fm I{ čell1u
tedy zákon? Byl uslánovgn k \.Lili přestupkům' než
pi.ijdc s€In€no' na ktol..] se vztahova]o zas]íbellí: by]
zřízen skfze anděly 1. Ťucc prcsti\e.híi(a' .Iak stal se
zákon naším vyc]toťatelem. aby nás \' €d] ke KŤistu.
ábychom byli osplaÝcd]ir]ěni z ýíry.,, _ Enph' Diagl

lsItAI.]LÚv DEN ÚČTovÁNÍ

;?0 Uvedenými slovy plaví appštol zřetclně, Že za-
s]íbeným senena.n Ablahxmorým je Kfistus' totiŽ po'
J[árallí. JeŽíš' U Joldánu. hned po svó.Ín po]:Ťťění Ja'
]rcm. synem knězc Zacha-riáš€. byl Ježíš polt)azárr sva.
|ým duchem Rožím a stď 5e ta1r ..I{t'istem.. D€tóli

'.Pomazatrýnr..' Je]ilrož mosďc]'í smlouva zákoIra byla
pozdčjí přÍdínn lrc sm]ouvč abÍahamo.vské a měla tI.
Yali je'. po|ud, než tolo zaslíbe'lé semeno přijde' Irá-
slcduje Z toho' že piíchoden a pomazfu1ím JeŽíšovýE
byly sečt€ny dny mosaické snrlou\T zá]rona s národem
isradským

21 ,l.alo sm]ou.!'l] zákonx by1a přidána pr.o pi'estou
Dellí' B}'a pŤitiáIla aby Ži.]é byli usýědčeni ze svých
Dřc-stupkťl á aby byli pi.csvědčer!i. Žc jsou hříšní]iJ.
H€lí se n€mohou (xpl.a'rred] ti Ílast|li svou splaved].
ností' NIč]l jim tedy dokázati. že jim piedpověděné\o
Scmcne Abra]ramcrva l}rlo li €ba. a mčla .iim sloužiu
ja]ro l.ycho\'álel. áby j€ Ycdla lr lomuto sell1en.l' ire
Kl.islu. ']i|Lo n1r'šlenku l1r.ěl Jcžíš' když pla\il Zidům:
.'Kd!b}'st. včři]i ]ÍojŽíšo\i. \'ěřiti b}'stc i mil.ěi [eboÍ
oir] o mně psal'. ('Ián š:46) Nyní' ]r.ly Ježíš d]el upro.
s|ied l].ťoda islác]ského. vzri]da oťáZlra; I)ají se Isra-
elilé n}nrí DrosaiclÍm zál(onem 1.ésti k n|]nu já]rožtx
k ahťahamo\'skánu scnleni poŽclDá1í? N}ní,]idyKri3
lus JeŽíš by] mez: |rilni. kázal kúlovst\'í BoŽí a čini|
nlrlÚhó zázlaky. zaála pŇ nanod is.aels]rý doba zl'1ou.
š1ry' d€ir. sorrdrl' Pro Dč lroDčil .icdeJ1 s1'ět] byla to rloba.
]rdy kor-!črla soustava věcí' jeŽ pod]e sÍn]ollvy zákona
rt'avřcůé s jejich pŤodk)* na ]Úře sinai bylx po 1ó.12
lc i  \.  plalrcsl i

22 Při s1.át1 poaazálrí svlrtíI duchen v řoce 29
po IlI' sLal se Ježíš Božím ponrazanúÍ \€leknězenl
nilroli podie iádrr lev|tské ro.Lny '\ronovy. nýbj:Ž v
lrodnosti ncisŤae]ského. lele\.ilského i'elelglěze Molchi.
scdecha. kierý kdysí požghJr.,l věflrámu AblahaEoÝi
vc sván vlast ím dokona]én ljdském životě mě[ vele-

16) (terí smioU\':t ýíle ješ|ě |rvala' l"rlyž ji|Ž..losta]i

17) Za jakýN il.elqn bJt mosaický zá]ron přidáni
18) Jak Ďč] býli vychoÝateteml a DÍoč n€Llila]o zloieJeni

1g) Za jakým účelem h}'lo zas]ib€lo semlÓ '\brahamoÉ
t. fo4]Íl od zá](onal

20) Proč Eěl zákon míti ltonec po JeŽiŠoťě ponuzáni?
2]) Ja]r lsto pit Islael do dne soudu a do llon(.e jelÉoho

22) Jakým knězen byl Ježíš. a oroč DotřeboÝal ltioéýi



t?4 S'I RAZNA VEZ

kD.čz Kristus JežÍš svatou' př|jat€luou obět' kterou mG
ht Ji.inésli Bohu' Ta mohla skutečně sejmÓuti hříchy
a učiuili spraved]ivj'rnj pŤed Bohem ty hříšIrÍky. ]rťeii
ji piijali' Jclilrož tohoto účinJr. u lrlohlo býti dosaže j
tím. že JeŽíš Kristus jako ďokoná]ý človčk obětovnl
sám sebe. nemusel tonto \.€]ekŤlěz kroně tóto 'i.oné
oběťi přiMšcti nijaké další. v tom směru je o KŤistll
J€žíši psíno; 

'.N€. aby často obětoval sám s€be. jatn
|židovskj'] velekjúz Yclrází do svatyně ].aŽdého loku
s cizí klví ta rÚ se svou vlástní]. sic jinak by b}'l rnt.
sil Uežíš Krisius.] od stvoŤení světa často]iŤáL podj|ou-
pili tltrpení' Ne lak| Ale áevjl se jen jedlrorr na koni
!č1rů aby s\ou oběti zrušil hříchy. Ja1.o jest liítťn1
trlož€ilo j €dnolr umříLi a potom [astaúc soud. tak i
(Ijs|us byl jc.lr. jechou obětován' .lb}' na sebe Ízal
hříchy mnotrých a aby se po dŤulré objevil bez trříchu
k spáse Lčln. k1eří ho očekávqií.:. ' Žit1.9:25.28: ?'illt,:t'

23 Iifistus JeŽíš zi.ejmě piišel za určitým účelem.
lrí]roli j. ,'přislubování odsudku.. jako toplu bylo u
ltojŽÍše. když koir.al sluŽbu prcsli.ední(a \'e sn]orrYč
z:jkU||. \ |sraelPm' JeŽiŠ pi i{el k L]ílu \pr.ení' r . i
ospl.av€dlrú BoŽí jméno a jclro slŤchovalrost' všicl}lli
spasenl jsou r'ysr'o}rozerri k věÓré poslušnosli vůči
urlí\.€$ál s1'Íchovanosti Boží' Prcto plavil Ježíš Ži
doýskému knižcťi; ..Nebof neposlď Bůh s}'rra s.\'óho
D'fl svěr. aby odsoudil svět' lrle aby spase[ byl svět
sklze n.ěho. KdoŽ vč:i'í v Irěho. nebude o.lsouzeD. ale
lidíJŽ rrre\'ěří. jjŽ jest odsouzen; {reboť neuvělil \' € imólto
jednorczenóho sJna BoŽího' ToLo pa1r jesl ierl soud
(To Drá\.ě odsuzuje ]idii l,an E$), že svě:lo přišl) na
s\'čt. a]e milovati lidé \.íce tmu ]r]eŽ]i siětloi ncl\of
skutlrovó jcjiclt byli zlí. KaŽdý zďisté' kdož zle čiil'í.
.lenávjdí světla. a eide k světlu' aby nebyli trcsLáni
skut]rové jeho' -\1e kdoŽ čilr'i pr.avdu' jdc lr světlu. rb!
zje\.eiú byli skuťkové jeho. ž9 Ý Bohu učitrčni jsJu'.'
Já '|  3:Í7.2l  AiLol i  Iedy JéZ6 ncby| rys|á| l  do .\ i l ' I

za ví'slovlím účelem' aby o.lsoudil lidst.lo .'přjsluhová'
nÍnr odsudku. '  přf .c jen byl i  mDU7i odsouzfni Ý sou
\.istos|i s jeho přícho.lem a s jeho při'lor11Tlo6tí' Tak
lomr. býlo. ačkoli tehdy ještč nepřišel soud celého
svčta, Zidů i pohanů.

21 JeŽíš iek]: ..Já jako světlo přišel jsem na svěl.
aby Ž.ld'ný' kdo ve rrme věří, n€zůstal ve tnrě' Á uslyší'
li k.lo slova ln.í a EezachoýáJi ijch. toho já nesoudím'
Irebo{ jsem' rl€přišel. aj]ych soudil svět. nýbrŽ abych
spasil svěl' Kťlo mnou pohrdá a Íepřijímá slov mých.
t.en lná svého soudce: To slo\'o. kteŤé ]sem mluvil. to ho
odsoudí Ý dc! pos1ední... (Jan 12|4&48i silťold) Z toho
\'yvoz elne myšlctrku. že t€hdy' pii svém plYním
příchodu.... tč'Je. JeŽíš lcpřišel. flbJ- zahá'iil soudlrý
den pro celé lidstvD. Ťen měl piijíti v ..delr poslední'.
Ježíš omezil své kÁzání a svou činlrcsl pÍesEě jen na
Íslaelih.ncb zid}'. a to uvedlo obzvliiště Israelity.lo
zkoušlty př.ed Boh€m. Proto n€byl Ježíš v fozpofu se
shora ul.e.ielým. když i.ekt l)řed Žido\'skJ.ni farizeji|
,'Na soud přiše] jsel'll já Da ienlo svět, aby ti. kteříŽ rle.
vidí' Tiděli. a ti. již vidí, aby slepí byti'.. _ JaÍ 9|39.

25 trIuž" jenz byl slepý od rrarczení a kteřého JeŽ'š
Ýyléčit' o.lpo\.črlěl Da oLázku '.věŤíš.u ty \' syna Boží.
ho?..: ..YčJ.Ín. Pax€.. a nalo se kla[ěl Ježíšovi' Fari-
zcové všá]r sh.šeii. jak Ježíš Ťckl. Že mmozí. kdo tÝI-
dili. že ducllo\.u,ě \.;dí. oslepnou: a prcto mu pŘvili:
..Zdalj i mJ. slepí jsne'..Á Ježíš odporěděl: ..B}s|e
sl€pí bylí. hříchú |}}ŠLe neměti: alc n'yní pl.al.fle: vidí-
mc. DIo:oŽ hi.ícir váš zůsLává'.. (Ja,rr 9:35.38.10..11)
PiíiomlosL' |iazaíelská čiDnost a s]nrtky syna BoŽíhD
uvedly Israeli|y ncslorně do zkoušky. celý lrár.cld isra-
elský jako trkový $toupil do dne soudu. Išra€lité byli
rozděleDi na (|uťhovně slopé á .lucho.!'ně vidoucí' Jed.

dí bJli vidomÍ násle(lkem vil'J toho dŤuhu' jakou
kdysi pmje\'il jej'lc]t pj.edek Abrahami tj poz!ďi. že
.IcŽíš byl syn Boží. zaslíbené sen€lro Abraha!ro\'.)
jim k poŽchL].l.lrÍ |rlokázali se iako pral.ó dítky rěr
l1ebo Ablátrama. [eloť llespol€hali nA jakouko]i v]asI
ní spl.a]'edhliŤJL. l.teŤou br' }yli zísta]i sl{llt]ry nros.l.
ické sm]ouv'\. zúkorra' Ti Yši,chfini byli sklizeni z ná'
|oda jslae]ského a uÝedeni do Jehovo\.y tlrooklAtické
Dl.ganjsace pod l{risleÍ\ Semerrem Áblahamo\'ým. Ce
lÍ ostatní náŤod zustal pod odsouze m a pod Zloř€čen
stvím smlou\'y zá]rona. ktercu rrezachoval.

26 o télo době soudu a mzdě]ení národa \( dt.
Lřítty pŤal'il Jall Kř|ilel jako pmlok: 

'.Á 
již jest i se.

|(era ke koielru strclllú přiložena. I{aŽdý za]istó strorn.
|rlcŇž ]1cnese olooe doblóho. vyťaL a n1 ohelt u\TŽen
bjn.á, Já křtíl \-ás \'odou l(u pokání. telr p:rk. lrtelýž
po nlně Di.icLízí. jcs:iÍ noťnějŠí neŽli. já. j €hoŽto ne
iscm hodťI obuťí lrositi. on v.$ křtí|i budc ljuclrcnr
$.al}.m a o11nč . Jehožlo vějcčlra v ruce j{'hc. B v!.
ť)isLíť hunno své. a shlomáŽdí pšenici svou do obi1nice.
ale plcvl pá]jLi bude oh[čtll l)eD]rásilelnýn1'.. (}'Iat'
3:10.12) Jako polažeč strollrťl a jako žlrec s včječkÓu
lr]eb s Yirll €mi musí JeŽíš působiti ia]ro soudce. ab'
á i .st i t .  ]ríc.ó s i .ony má l  o| 'z]t i  a ohrlčm spál i t i .  a
abl rozhodl. l i te i .í Is lael i tó br] i  pše}ricí. jež nlělu
bý|i loliřLěnr d chcm svaLiin. a kleří měli jakoŽto

D]c\'y býti poli.Lěni olrni\'ý]n zlličeirím' Byl to tudíž
níIocl dcn sourlu. z irělroŽ i.yšet pouze osťatek přii.o'
ze ých Isl.aelitú. líeří {lEsli o\Ťoe klá]oYlt\,í j.lrt,
dobró' p]odo'osné stmmy .l ](teří zuslali znch'\'áni v
Lheoklalic|l(é olgn jsaci Klistovč jako duchcln Iolrř|čoá
pšenjce. \rzh]edenr k tomll:o dni nár.ollni1lo soudu alreb
žDč plavii JežíŠ s\.ý|1 apoš:o:ťlrr1: ..PozÍlvihŇtc oČi
sYýclr a. pltŤtc n! ]{|ajj['v. žct se .'iž bčlcjí ]re ž"ni
KdoŽ p.tlr Žnc' odp]atu bele. a shlon1aŽhie Ll'tek
k Žjvolu \.ččnérnu. aby i íen. kdoŽ r.ozsívá. spolu ss
tadoÍal. i ktlo žŇ' Jáť jsem \.ás poslnl Ží:i.'. (Jan .{:35'
36.38) Talo žeň soLtlu skonč].la olrniYo zkáZou J€.Ll
salema \' rocc 70 Do.I(l.

Ž JeŽíš !řjšel Ludíž ápŤeÍ] k Isťae]i1úm. abl vr.
ko]1at Boží ".oud. přcdDovědfuý dáYno pĎcd|iln' kd}.Ž
pmmtr lz.liáš rnřl vidění o JehoYo!ě siávč v j8ho .ht.á
ině' Pm|o ic 0 JeŽíšj psáno: ..A ačkoli tak mnol]í
zlrameiú čini l  pŤcd n:n)i .  1 'šak l leuvěř i l i  Y něho.gby
se naphjln i.eč lzáiáše proloka. k:elouž povědč]: Pa
n€' kdo{věi'i] kázánÍ llašemu a Iáně PáDč ].omu jest
Zje\"eno] 'ue plo:o jsou nemohli vĎtiLj. neb opět lzaiá.š
řckl: os]cpil oči jej.ich a zať.!Ťdil s|dcé j€jicll. áb'v
očjm. nevnkti a srdcern rlelozrlmě]i a teobrítili se'
ábr'clr jiclr l'uzdravil' To pověděi lzaiáš. kdyŽ 1.idčl
s]ávu jeho a nr]u1.ii o ]1čm'.' (Jan 12:ts7-11) Ti Islae]:ťé'
jBjiclrŽ oči by]}. zaslepe]ry židovskýn rlábožens|vím á
jejiclrž ý.dcc z:rTdia sobec]iou nevěrou. tvořili tj.ídu
odsouzellélu 'sLtomu..' oni byli Zanžonou třjdou plov.
kte.á na lronci onoho období soudu shořeh v ohEr
shašliYťjho souželj. lidyŽ při z]ráŽe Jeťrrsrlema v Ťoc€
70 mnozí nevěi.ící zatvlze]ých srdcí Zahynuli s nfun
Tu:o \.ěc mě]i bychorn si dnes \zíti váŽ[ě lr s ci,
t'r.ď' Irm:ože ioto Yyvťchole zkáZy v době soudu
Žídovs]róho n'íIoda br-]o |oúZe malým pfudobrazem
\'Icholrr onchJ období sol|du. do lrteÉho vstouDil .|nešní
s\.čt a zejmélla tali z!áné křesťanstvo'

23) Za jaŇnt ulčilýn ťlčel€m přiŠel Ježíš ! těIe'l
2+] ],roč neDiišel. aby souJil sýěL. e D|o. přer. !i.ršc|

( iuLd'r  '
:25) Jakó soudr' !řišly la vidoDré á nu s]e]rtl'l
2lj] \':]ko]j\ lo br.l den soudu. jak ho pol]istr]ť 'lŘD

Křlilcl.]
27) Proč měli bychom te to soud IsŘele b.ál dn€s véŽ,ně1.
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28 Ně.lrotik dnj před tím. než Ježíš byl polÍšeu
Ila lrUfeiL|:c] iý lrůI. kde !,boIcs:ach zemie]. obráÍi l
polor.o\| l(  souJu v oné dob:. Reld: . 'Nl 'ní duše má
zkormoucc]ra jes!' a coŽ dím? otče. vysvoboď ň}ne
z |éLo ho.Ílry! '{le pÍoto jsem přišel k hodině této:
olče. oslaviž iméEo svéI Tedy piišel hlas s nebe. řkorr'
cí: I osla1il jscn. i ještě oslavím. Ten pak zástup.
k|elýŽ lu stá] a to s]yšo]. praý]: ZabŤmě]o' JiEí praYi]i:
Anděi lr rrěmu n Ltvil' odpovčdčl Ježíš a ř€].l: Ne pro

Jle hlas lento se stal. ale pro vás' Ny jesl soud
svčta toltolq nyní ]rníže světa toholo vyvIŽenD bude
ven' '{ já budu.Ii povýšel od země. Yšecky potáhnu
k sobě- (Io pak pověděl' znamelqje. kle|ou by smŤtí
mčl unu:Íli.) odpo1.ědě] jenu zástup: lÍy jsme slyšeli
ze zákol'a, že [ristus zůstává na věky. a kteĚkŽ ly
pra\.íš. že musí býti povýše}r Syn člo\.ěka? Kdo jcst to
sylr člol'č]ia?..(Jan 12l27.34) okolno.sť' že Bťlh uři
pustil smrt ltl'istl Ježíše na kmeni. byla plo ně pŤÍči
nolr k soudu' To pŤi\.e(]lo mnohé k pídu. k|eří neDo-
chí]pjli utryení..iímž tilusc] Ježíš Klistus pl.o potřgni
paLy haden plojí|i. než mo}rl vejíti do rrebeslré s]á\'y'
Židovsl|j. náIod té doby sLal se bezplostředním sÍěd-
kem toho. co se .lěto pŤímo v jeho sti'edu. a tak br4
l 'ad| '  hé' l  snUIlu iPnŽ se omPz:| |ot iko na nój '

29 JeŽíš Lo tudÍŽ Íhodně YyloŽil. ř]ra: ..Nr"ní jest
soud s\.čta tolroťo... neboť Židor'ský nálod rrl(ázal během
třiapri]|eté jelro slúby, že patřit k tomuto svčtu' v
soudu dokírzal, že JeŽíše nenáviděl; plolo ře] J€Žíš
svjrnr npošto]ťrm: '.Jest]iŽe \.ás svět nenávidí' víte. Že
mlle pr.i'e než vás v nenávisti 

'Él. 
Kdybych byl ne-

piišcl a nem]uvil jim. hŤíchu by n€mělii a]e Ilyní vý-
mluYy rrcmají Z lrŤíchl svélro' Kdož m4€ n€náYidí. i
olce lnéJlo |enívidí' Byclr byl skutků nečini] mezi
nini. jjchžlo žÍdný jiný nečinil. hř'íchu by neměli]
álc ]lyní i \.idčlj. i enávidčli. i nrĎe i otce móho, A]e
imusi]o tak býti. aby se naplnila Ďeč. kteťáž v zálioně
jejich trapsána jes|: Že v nená\.isti mě]i mne bez oiÍ.
čixr,.. (Jalt 15:18.22'25) Z té příčiny měl .'lrníže to]roto
s\čLa.."bjli 1Tvlže]l nel'o vypuzen'

30 Kdo j€ t €nto ..l(!1íže..? sítaE{Ťábe]' ktelý i)odle
slo\' JcŽíšových záhy r čl přijíli a shledati. Že JeŽíš
se zdláha} mít.i s JrÍn coko]il. sppleÓlého. a kteŤý pro-
|o lr1ř] l)olljti patu s."rllene '.žally.,Boží' (Jan 14130)
Kníže tohoto Š.ětn na'ryt lnoci nad včLšinou židovskó-
lro lláŤoda a ÝZbudit y rrí nepřát]elst\.í vůči Semenrr
..Ženy.. Boží' 'fo se mu podaři]o .zejména u Žido\.ských
14ádců. kterYí se ujali veile ý pr.onásledování Ježíše
I(dsLa a Zprtsobili |éž jebo smlt na km€Ťri lukou Rí'
Jnanli. Prolo plal.il Petr zidům: ..vy pal( s\.atél,!o a
splaved]íYóho oÍlepŤeli js[e se a prosili jsle za mužp
YřaŽed]rílrz' aby \'án byt dán, Ale dárc'e Žilrcta zarllo|'
dovali jste. ]'.Ále nr.ní. bratŤí. vím. že jste to z ne.
1.ědomí učjnili. iako i knížaťa vaše... (sk' ap' :};1.1.17:
Jan 12:13. 1.1) Podobně i Pave] mluvil o těchto žiílo$.
stiých ]iuížatecl1] .obF-at.ctré j€Iusalemšti a náčelníci
jejich' nepozlra\{e llo alri hlasů prcrockých. kleŤé sc
čílají }ažclou sobotú. nap]nili je tím. že ho odsou.l]li.
a žádali l1a Pitálo\.i. aby byl odpŤaven' ačkoli Tla Děm
lenalezli žádné pi'Íčiny k smlti'.. (sk' ap' 13:27.28;
,sýÁo/o) A ke ]rňestanům Ťekl pa]r o Lčchto Židovs]rých
kníŽatech: '.Moudrcst 

pak nrluYím€ mezi dok'nalý.
rni. ale moudrost ne tohoto sýěta. aEi ]rnížai svěla to'
ho|o. jež hynou' ALe nlluví]ne'moudiost BoŽí v tajem-
ství, ktelážto s]rryte jest, kf€ŤouŽ Bůh předuložjl př..d
věk.v k slávě'[aší. j|žLo žádLý z knížat 6věta tohoto
ncpozna]. Ne]roť kdyby byli poznali. nebyli by Pána
s|á\J uki i ,o\dl i  l '  l (or '  2:&8

1?5

31 v lomto zátvrzelém' nevěiícím náŤodě a v pr-vé
Ťad,ě v jeho svóvolně n€vědomých náče]nících či kní.
Žaiech. kteří představovali salana-ďábla. byl t€nto ''1<ní-
Že to.holo svčLa.. 1..yvlŽen' Jejich hlavní městoischlá-
movou bu.lo.!'ou vydat Bůh pozvolnéhll Ťozpadu a
v roce 70 po KI' lroncčné zlíáze- Pfo,.o 1'ys]ovi} Jcžiš
rciejnč 

''běda..nad 
vynikajícími a Yysoce váŽcnými

zál.o!íky a Ía zeji. ika: .'Jeruzalánc' Je].uzalént.
J[ordď.j proN}ků. a ktclýŽ kám€nlťeš ty' jiŽ by]i k to
bč p{rsí]áni' ]ro]ikrá| j9e]n chtěl shrorláŽditi dítky tr'é.
tflii j,l(o sl €pjoe shloÍtážďuje ]ruŤátlra svá pcc křídla.
a nechtěli js]Je. Áj' zancchá\.íÍ se 1áIn dům Yáš l'áš
ohláň. Zá]rolíci a faŤiz2ové] pustý'.. To byl dům čili
chIánr. o němŽ ploh]ási] Ježíš. Ža z nčj učinili peleš
]otr.oYskou a iudíŽ nÍsto svóho.]otcc ďáble... (tr[at,
2Jl1 38: 21:13l JaLI 8:.11) Zavržení toho:o Dároda. ienŽ
s€ íiosLal pod moc..lilíŽe!e loh.to světa... bylo dívno

, pied|ím pňedstíněno poměIy v .l.mácnosti Ablahlllllo-
\.ě. ]ÍeIý sc sch!á]ením Božím prcprrstil ze své doÍná9-
nosli Agar' egyplskou m.rtku svého p|i'olozeuého syn:l
Isnlaele' Ir{r.s]al ji a hocha pryč. aby se sami pÍobi]' €]j
sYěťCm' To tlčjni] Ablaham xa naléhavou žádost pravó
sTé Žel1y sáxy' plo:oŽc Ismrel ohrcž]v žjýot a štčstí
lzá]ra' mjlo\.a!ého syna. ktťróh} sáť4 pomdila AbIa.
hamo1.i' 'q.poštol Pal'el lo v}.s\.ětl\ie LaliloI

32 ..Jest psá]lo: .Abrah$Í mčl dva sy[y. je.lnolro
z otrokyDě. dnůóho ,e svobo,J]ró'. ,A.le syll z o{rckyně
se }larodi'L tělesnýÍi způsoben' syn ze svob3dnó se
nalodil poille s]jbu' To je núrrčno alegol:cky (má lrluL
Ší' drichovní. pŤellesellý smysl: pozn')' Ty dvě že]1y
isou loLiž dvě slnlouvj..' jedr1r s holy siDai. jcŽ rÚdí
sr .v k otr'oclýí. to je '{gal, \gaf je hollr Silai v AIe.
bij' To se hodí na Dynější .Ieruzalóm, neboi ten i s€.
svými dčtni je v oiloct,;j. .{1e honrí Jeruzalá'n ie
sÍo}rodDý (horuí Jer-uzalém pi.edstaYu.je sÝobo.lnou:
,Diaalotl), a to jc naše nratka' '. vy. bl'ati.í. jsťc děLmi
slibu jako Jzák Ale' jako kdysi sy! najozeÍÍ tě]esDým
způsobcm plon.Ls]edoYa] syjrá n4mzellÁho způsob3m
cluchoruín' talr se d:je i.'nyď. .{]c co pfa Píslr1o?
.vyŽeň ohokyni i j €jího sy1a; neb.ť sylr o:r.okylrě
nebu(le dědicen se syrern svo]]odné'. PIoto. bratři.

'lejsl}r.e 
ílětmi otro]rr.nč' nýbrŽ dětmi svobodnó'..-

GA|. 4:22'3|: Žilka.
33 Ti. kdo se jali pronísledo\.at Xl'ista Ježíše a jlho

věrné níslcdo\.lríky čili blatfy. poddál: se satanovi j.ri.o
.jelro semeno. jaLo ..seme]l1o harln..' I(dyž Bůh zn\Ťh]
israe]ský národ odpůr.ců Kr.istových. |u to by] sDud
nad saťarlem. kníŽetem sYěta, TťIlto Šoud pozl1ávím€
|éž ze skulečnosti. že po leÍlicÍch n€bl.] s1atý duch
BoŽí vr.lit na Židovská lrniž ata' náč'[ík}. a nitbože.ns]ré
vůdce' nýbrž na ma]í'ostaLet. jenŽ pijjal JeŽíŠc jaliD
lÍesiášé. jako zaslÍbeié S€mcnc Ab|:Lhamo\o' o Lom'.o
soudu nad sa|atrem mltvil JcŽíš obzvlášiě p.o sYé p'r'
slední \'eěeŤi se $Ými učedlrí]iy' Zmílil s1] o utěšujícjm,
s.\:atém duchu a pravil: .'Jes| v.i'"n uŽileělro. abycli j'i
odcšcl' ncbot' neode.iduli. U:čšitel l1e'i.jjrlc k vámi
odejdu-li' pošlu ho lt várrr, A Il}r přijda. LBiědčí svět
z hříchu a ze sDlavedtuoil-i a ze soucrri z hř.íchu. že
ne\'ěří ].e Ímei z. splaýedlnos:i. Ž. idu k otci. a jiŽ
n€uzříLe mne' rc soudt Dnk. ž: ].!íŽJ toll](}to světá již
jest odsouzen.. '  JJn 16:7-11: s l 'Áora'

28) Nakotik by]a sm Ježiše zkouškou pro Isla€lity a
DřiÝe.lla je do soudu?

29) PIoč íedy řcld Ježíš: ..NyEí j €sL soud světa tohoto.,'.
30) Kdo je ,.kníže.'. jeDŽ t€)rdy měl být vwÍŽo[?
31'32) Jak os!ětluje Pav€l toto vyvrž.ni?
J3.34\ a) Jak sc D'ojeYit t €nto soud l?hledem k duchu

BoŽíÚn? b) Jak teD us!ědčil z hříchu' ze slraveďúosti í
zé soudu?
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34 Pod m.rcí duch:L iehoŽ vyléval Bůlr od lehic.
bJ Io ]t ' l :; ' .n .]Ú] lró D..Pl .If|  ̂  

jcI l  ,  pn"rJZďé1l sJTiU
| 'r0|oŽ' \ id( Zi lé .n |\.rd bi jně 7Llr j""|,  pr i jm 'ut ijej jďro 

'ncsjíšslré 
Selneno. nemoh]i obÍli.Žcti tohbto

d'ucha a byli usYčdč€ni. Žc byli llevěřícítni hř.íšnilil
věŤÚí Íldo1.é ostit]ru náIoda Yěřjij však. Že mohu skřze
Syt1a BoŽjho ujiLj BožímU odsóuzel i a skrzc Ilrilta
Ježíš€. jenŽ .i'ystoupil li s\.ému o|ci do [ebe a li'edioŽjl
m1l hodno|u s\'é liclslré obě|i. byla jim připočbna
sllaY€dil]ost vy1ití ducha bylo ióŽ sou.lem na.I s1t.r
ncm a ieho Dozenskýn sen1ellenl r1ebol ukázalJ. že
K sltls JeŽíš byi uzdra.v.err Z poliení pa|y. jeŽ mu
zplrsllbil hed. á že byl Tz]rŤíšctr z lnltvých n v}'stoupil
do rrebe Ila praÍici svého otce' Tí]n bylo koneč[é po
tř€ní hlavy ll.ldo1.! |1aploslo 'iisté'

35 saLan. kllížt] toIroto srtta. pmhlál a byl o.lsou.
Zcn jalio lhář. ]id€ž:o JcŽíš l.yhIál. t]IotoŽc zaclrcv
sÝoli .yzos| lúčj Bohu \. době pIonásledování badem a
jeho semcnern' l]ůb jej pnr:o ust. roi-il soudcen jal
lnltYých tak iŽi]'Í'ch a soudcem Yšecb Ze s\.ěLa sltJ.
rnva. (Sk, ap' 10:12) Iionečný dť sourlu. kdy JchD\'a
buL]o s1'í-n uilanoi'e ýnl soLldaein pilrě ospravcdl!ěu'
očckává tedy rnr'tvé i Žii'ó' .'UsLanov]l .le]l. ýa kteróm
buÍ]c souditi svěL splaYed]i1'Li skfze muže. liLelého
ik tomu] ul.čil a všem ol.ěřil IínL Žc ho \.z]ri'ísil 7
mrlvýcb' Sl i  áp ]7:3]j  ̂ sÚl i . l .n '

PitÍZNIYÍ PŘ ll,!]zITosT PIto VŠECII\ \' \-]\noD r
J6 Pro t\.Idošijnorr ne\lčIrl ŽidLl a pm jejjch cizo.

tofué styliy a sloje|lí s tímto |lí.m sl'llcm pou]rázal
JeŽíš v:lrovnč nl ícnto liicháZející.ien sou.lu' kdy
i mftví \.st&noll z h|obrr, Jcžiš rrkáZal. Že Ži.lé pro rre-
dostalcir víry a polrot.y před Boh€m bylí na tolr] hůř.c
neŽ li. kdo byli veskrze poha]lry, i.ka: ..NÍuŽi Nini\.iištj
siirrou na soudu s poko]enínr tírlto a odsoudí jc. Prrr
tože po]iárri čilii]i i< Jollášo\'u kázání' a ai' vícct josl
DeŽ]i JoDáš l|llo'.. (x{at' 12:41) To lleznalnelrá. že )d'
bainí Židé z oné doby anebo z ofloho pokolel1í. lrtcří
tvrdošíjr$ plotlásledo\.a]i Ježíše a jeho aDoš|oly. Yst:l.
nou Í .ler] souLlu svěla. Ti šli pi.j snrťIj do gebenlly]
\-íniviló vša].. ]rteří čini]i po]rání. btdou míti účast na
všeobccnén Ízkiíšcní sou.Iu' čímŽ se oYšen ncstát.D
soudci Židů' Yšcchcl soud byl dá1\ .Io rlllrou JehoYol.r
so[dce. I{l'ista .Iežíše. a oD způŠobi. aby všíchlli rnrtví
v bt'obcch slyšeti jeho volání a vyšli k pi.íznivj-rn pii'
]ežiÍosten v no\.ón sYětě pod icho ](fálovstvím' JeŽíš
tr.dy DlíI1i] |oio: svýln počínállím po Joníšo\'ě li'íZání
qh'oii]i Niniýitó měŤítko víry a pokoly- jímŽ mo]rli
sÉ nrěiiLi Zidé zl dnů JeŽíšo\Ýc]} i později' TakoYé
měření D!ŠnÍcb. s.llospla]' €dlirých nálr'ens)rých zi.
dú iistč }l€dopadlo plo uě Dřiznivě á muselo jc od
soudiri.

37 l(dyŽ Bů1r l]os]al JoDáše k pDhanslíým oby\']lc-
lům Njniťe' |u |ínr zňejmě ch|čl nastaviti 7'rca.ltro LjÉ
dům' Též tím by]y.t'yh,oieny podi\.u1lodné pIorocl.é
o]rrazy. ja]io lřebas o J€žíšol.ě vzkříšeff z.'!ek]a..:
loto 1.z](říšeDí b"v]o !ře.lchůdcem a zárukou zmrti"Ích
1'stá í knjících NiniviÍů a vše{h (rstátních. ktelí jsou
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&j] Proi ie del soudu Živých i mrlvých jisť-\:?
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:]8] Ja| se DlDjevil sold Židů ý 
^nliochii 

v Pisjdji']
39] n) l)rcn b}']o apošLoloio oblinění Židů lÍŽaé? b] IJroi

rc |!/DiJ i ' r\ ' \\ť|U n'ro/1 \ ' '7n\| l

v hrobech JeŽíš by] větší Jonáš' J€ho kázfuí hoii]o zá
kIad | 'ro o|Kou7cUj nAj ' . ! i| . i .h nepoJ' nŠi:e|| lÝ. l| / idů
khř: , ,I i  !  d '  b1 fe iě.U" .| .JŽbV JFŽi(ótJ a i . ' lo J\.I
nácti apc*tolů, Až do té ch\.ílc or]mítla lčtšilra přiťo7-c
ných zidú nás]edo\'ati ]rií]rlnd[ NjJrivitů a zd.áhala se
činili. poliárli potl]c t]oho. co 'iim ]iázal .V:ětší Jouáš' :l
l l r l ' :  

j  . .  ' .  ' | .n|| l  rako k nr ' ' lé.J|| II ' ' \ : j i i '  h seInť|||
'\br.hám' \ |J odmjIr i  'ak Bahem | ' i ip|1\"| '^u |.c\ iu
s1' l . '  I l i '  L niéíl||o\:; | lrí|oÝ.LI i  bJl\ nchjd julr poh '||n| 7. l t i . I l j  mIln{í ] ' ro;P\ i l i  v i .u d p.].U' 'U l r .d^L' l i
JJ(o |(L 'v\| \ in i\ i ' ' ; .  k Př;  ř ;n iI i  |o|r l rI l I  kdI,  J ' 'n] i
\rro\Jr nr, , t  z r , . rr  r . i1r s,  udcr!.  t , t . f !  se (,\ l .s .r i
.IehoÍa ]Jůh v}konatir1ajejicb mocném.lidnaLóm ňástě'

l l  Pr ' ;\ ' ' ' |)  hJ i  n ir^d | '| i"n/.I líc| l  Z idů t l| '  ' l ' 'nz ||aži I i i7 i :r  z ' 'e ' r '  orqrn.. .rcp r. ' \a Lpl i ||m \| i
lo\.s!ví bylo Yj.slá[o d ekl šilo]ro ke vše náIoclůnl
sLe.iuL jlko v ji'lJ'ctr pollans](ýclr měsLcch ]dzali apo
š1ol Paýcl :r lcvita BáIna]ri|š i Y Ánl]ochii v Pisidii
v sy agoze Zidu]]r a pot}alťrnr obráoonýrn 1( židD.\.'ství'
D'lší utlílosti ukazují. že soutl slnčřov:lt J)loti Ži.lůJI
a stáie více ]rromadil jejic]r viuu. až Da]r Y roce 70
l ' \ l  Jprurr l" ,  

'  
s r . l .  r .  . .A Z C.: r idorrcp z.srufy nJ.

rr i .  ' i  js '  J  r j f i : l i  Iodn,r 'u\ rtr  
" .-nr.  

. ,  hJ lo rr j-\Fn,
od I)a1'1a. protj.!'ícc a rouhAiícc se' 'tcLly stoboLlDě
I)á\'el a BarnabLiš ř.clrli: Vím rnč]o nejpÍ m]u\"éno
býli s]o]'o BoŽí. &]e poněladŽ j € zi]nítáte. a za rre]roí]Ll(!
s€t]c soudíL{ vě.čnóho žillota. aj' oblacíIne sU !u ]]olrn
llůnr' Neboť lláll1 ial( pŤjkázal Pán. i.]ra: Položil jscm
tcbe.s\dt]o pohanl'llll. ta]i ab!.s ty b!.l s:pasení až do
kolrčin země'.. Jinlk llcŽ vě!šina tehúšíclr Židri.
.'sh'šíce to pohané. zladovali se a l.elebi]j sloYo Páně]
a uvčii]i \š]clrni. ccŽ iich koli by]o pŤc.lziízcDo lr ži'
fo ' '  věčni|||u. s '  ' '1 '  l3: l i '48'

39 Zde á!ošlo1 
'ážrrť| 

\'iní ucvěiící l)řilozené IsI;t
ellt!. Že sc p|ckázali nehodlrými věčného Ži.i.ota' Byla
lo 1'íŠl.ahá pi.ed věč[ou zkáZou. onen den souÍlt! lllcl
Mrodcm p}irozer}ých potomků \blahán1o1'j'ch Í.vvr.
cho]il zničcním Jelusalcma 1rcjclrskon ňocí římsliou
onolro osu.itróho ml(ll 70' Áršak vše l.o bylo n{blahým
.stinoví'n oblá7em budoucíclr .Íěcí' Na7,lričo\.a]o t0.
co po. l louhé dohč mě]o Dost lhnout i  l )o l lansl ió  níl .or]y.
||z i  ' . Iníž |||^lo dJ|.Lo i i rU' 'Ó  L(| i  kj , ,1| la P\ 'Ins
lju r o l!r.l1ovsh.Í a ]iteré pi.cdslí|aií' že je pi.ii.li
Ijrostó i'ečcllo. brta |o Zlo1'ěslná DŤ€drroYčlť sou.lu'
jellŽ mr:] 1. našem po.ljv ho.]nén dvicátón sio]e|í pii
iítj lla lii.esfanst1.o' vys\'ěl]ení datších otázek o sDuíIrr
pijneseme Íšak ý příštím č]fuku

sva z 15 čol\'l)a 19.{7.
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