Všem sborům po celé tváři Země. Kdo je ten rozvážný správce, jemuž náš Pán svěří veškerý
svůj majetek?
Mí milovaní, sestry a bratři, dovolte, abych k vám, k vašim srdcím promluvil, abych i já spolu s
vámi mohl být podílníkem na výstavbě živého domu, Kristova těla. Chci vás mí drazí povzbudit, že
ač jsem poslední v tomto živém sboru, pociťuji v posledních dnech mocné skutky nezasloužené
laskavosti ze strany Otce JHVH, Syna i Krále a Pána v jedné osobě, Pana Ježíše Krista, skrze
mocné působení Svatého Ducha. Mám a byla mi dána volnost řeči bratři, abych k vám promluvil.
Stejně, jako můj bratr, apoštol Pavel ve svých dopisech dosvědčil mnoha slovy, co je to Boží
nezasloužená laskavost, učíním tak i já tímto dopisem k vám, neboť si přeji, abychom byli
povzbuzeni k Lásce a mocným skutkům skrze Ducha a sjednoceni stejným myšlenkovým
postupem.
Byli mi otevřeny oči v mnoha záležitostech ohledně Pánových záležitostí, protože je čas sjednotit
náš myškenkový postup k tomu, abychom dovršili svou službu ke chvále naše Pána, vykupitele,
Ježíše Krista. Dovolte nyní prosím, abych prve promluvil k domu jenž se nazývá sborem Svědků
Jehovových, protože i tam má náš Pán mnoho duší, jež díky Boží nezasloužené laskavosti, jsou
povoláváni do světla, aby i jim bylo projeveno milosrdenství k záchraně.
Proč právě k vám bratři? Protože se mezi národy skrze vaši službu mluví o našem Bohu Otci
utrhačně. Sám jsem byl zprvu vychováván tímto domem a byl jsem vyučován prostřednictvím
vašeho novodobého Gamaliela Ladislava Šára, jenž vám dosvědčí, že tato výchova byla konána
jinak, než je doporučeno těmi, kteří se ve vašem středu ujímají vedení. Nestalo se tak pro mou
slávu, ale aby byla zjevena Boží nezasloužená laskavost. Zamiloval jsem si vás bratři a sestry a
vždy k vám chovám opravdovou náklonost, ač jsem ve vaších očích počítán za odpadlou ovci.
Dosvědčuji tímto svým slovem před našim Otcem JHVH Bohem, před našim vykupitelem Panem
Ježíšem Kristem, před celým křesťanským shromážděním, že mi byla skrze vás, vaše skutky,
projevena nezasloužená laskavost, kdy jsem byl příjímán do vašich domácností, jako jeden z
apoštolů, ač toho nejsem hoden. Modlím se za vás s díkůvzdáním, že mi byla tato nezasloužená
laskavost projevena.
S největší poníženosti mysli mi dovolte, abych vás, které skutečně miluji bratrskou náklonností,
uvedl do opravdové jednoty skze Ducha, ne skrze moudrost, jež je lidská, aby skončilo to o čem
hovoří bratr Pavel ve svých dopisech: „ Já patřím Kéfovi, já Pavlovi a já Kristu.“ protože to vše
bylo připuštěno právě proto, aby byla vyvýšena Boží nezasloužená laskavost, a abychom nebyli
zachraňováni skrze naše skutky. Amen.
Ač mám volnost řeči a mohl bych hovořit i k jiným domům, neboť si všímám a plně si to
uvědomuji, že stejné věci se během staletí událi v těchto jiných domech, vyvolil jsem si pro naše
pochopení právě váš dům, neboť jsem z něj vyšel. Odvolávám se nyní na výrok bratra apoštola
Jana, kterému byl ukázán soud nad domy, jenž tvoří velké město, kterému Satan, Otcův odpůrce
vystavěl vysoké a široké zdi, které je chráněno mnoha vodami, aby se ve svém duchovním smylstvu
poskrvnilo s králi země. „ Vyjděte z něho!“. Mělo by se vstupovat, nebo zůstávat, do domu, jenž je
před zřícením? Mělo by se před bouří přivádět nějaké tělo do domu, který byl vystavěn na písku?
Ať se tak nestane a přesto se to děje mnoho století. Vždyť náš Král, Kristus, mluvil v mnoha
podobenstvích, abychom svou představivostí a svýma očima viděli to, co není ještě nyní zjevné.
Proto jsou naše oči upřeny na cenu, ač ji ti co ji neznají, nemohou vidět.
Musím a stále chválim Otce JHVH za to, že připustil, aby do prvotní církve vstoupil Duch
rozdělení, aby byla do činnosti uvedena bezzákonnost, o které čteme v 2. Tesalonickým 2:7, protože
skrze ní se nemůžeme chlubit našim úplným poznáním, ale právě jen nezaslouženou laskavostí.
Vždyť je napsáno. : „ Poznání nafukuje.“ Protože poznání nadýmá, stává se utlačovatelem Lásky
Agape. O Agape však víme, že je skutečným poutem jednoty. Proto se v tomto domě projevuje rys,
který je podle Satanova smýšlení, že jedině zde nalezneme pravé poznání.
Dosvědčuji za vás bratři před celým Kristovým tělem, že ač v poznání jste na tom v mnohém lépe
než ostatní domy, Agape je ve vašem středu v žalostném stavu. Díky nezasloužené laskavosti

našeho Boha Otce, jste plně obeznámeni s významem Otcova jména, což jiným domům odňali
jejich učitelé, přesto jsou ti, kdo vám poskytují duchovní potravu, kusem řinčící mosazi. Ale je to
tak správně právě proto, že až se poznání rozšíří na celé tělo, aby se nikdo z nás nemohl chlubit.
Tehdy bude Boží nezasloužená laskavost vyvýšena nad veškerou moudrost lidstva, aby každý kdo
patří Kristu, porozumněl tomu, co je zákonné a co je vloženo do srdce takového člověka, skrze
příkaz našeho Pána: „ Budete milovat i své nepřátele.“. Proč až tehdy? Protože je ustanovený čas na
to, abychom plně pochopili, čím je prováděna bezzákonnost. Tak, jako byla ranná církev
rozparcelována duchem antikrista, bude opět spojena duchem Lásky Agape.
Což jste si nepovšimli bratři a sestry toho, jak odpůrce sjednocuje skrze Ekumenii své domy? Jak
pod falešnou roužkou jednoty vytváří dojem lásky, která nás má sjednocovat? Ať to není nikomu
utajeno, že toto svádění je horší než prvotní rozdělení.
Nyní se odvolám na Pánova slova Efezkému sboru, aby se k vám vrátila ta prvotní Láska, kterou
jste projevovali na počátku, neboť tehdy jste se ještě nezabydleli v domě sešněrovaném příkazy a
naukami, jenž ti, kteří vystavěli tento dům svýma rukama, skrze své nauky a lži, použili pro svůj
život v ráji v tomto skaženém světě. Vždyť koho jste milovali a přijímali na svém počátku?
Člověka, který se sám ustanovil nad Pánovým domem, nad jeho domácností? Nebo spíše jste
pociťovali tu nádhernou nezaslouženou laskavost Otce JHVH Boha a zachránce Pána Ježíše Krista,
které jste milovali stejně, protože vše pro naší záchranu bylo prosyceno jejich Láskou?
Což nám bratři a sestry nebylo řečeno, že si nemáme dělat žádný vyřezávaný obraz a ni podobu
něčeho co je dole nebo nahoře? Že máme uctívat pouze Boha Otce a jeho Syna?
Nesvědčili sami proti sobě ti, jenž říkají: „ I kdyby tato sklenice vody byla jen minimálně
znečištěna jedovatou látkou a vy jste o tom věděli, napili byste se té vody?“. Píši vám to s Láskou a
ne proto, abych ve vás vzbudil nějaké popuzení. Může pravý Pánův otrok lhát jenom proto, aby
udržel své ovečky v jednom ovčinci? Proč tedy lpí tento „ věrný a rozvážný otrok“ na lži o zničení
Jeruzaléma roku 607 př.n.l. ? Proč vyhazuje z vašeho středu ty, kdo vzývají Ježišovo jméno a ve
vašem středu trpí ty, kteří se podílejí na pedofilii a jiných ohavnostech tohoto světa. A opět vám
říkám, že se to děje ke chvále Boha Otce našeho, aby byla vyvýšena jeho sláva, jeho nezasloužná
laskavost, abyste se nemohli chlubit tělem a svými skutky, jež konáte v díle oznamování Dobré
zprávy.
Tak jak vám drazí napsal už bratr apoštol Pavel: „ Co je tedy Apollos? Ano, co je Pavel? Služebníci,
jejichž prostřednictvím jste se stali věřícími, právě jak Pán každému dopřál. Já jsem sázel, Apollos
zaléval, ale Bůh působil vzrůst, takže ten, kdo sází, není nic, ani ten, kdo zalévá, ale Bůh, který
působí vzrůst. Kdo tedy sází a kdo zalévá, jsou jedno, ale každý obdrží svou vlastní odměnu podle
své vlastní namáhavé práce. Jsme totiž Boží spolupracovníci.Vy jste Boží obdělávané pole, Boží
stavba.“ Amen. Nenechme se tedy milovaní ošálit tím, že jiné domy nemají tolik viditelných skutků.
Že v těchto domácnostech nejsou skryté Boží poklady, protože až bude dokončeno to co činní
bezzákonnost, a všechny domy budou strženy, bude Boží nezasloužená laskavost vyvýšena nad
každou hříšnou nádobou a již se nebude nikdo moci vypínat nad druhé, svými skutky.
A opět se odvolávám na svědectví věrného svědka jenž napsal: „Pevný Boží základ přesto zůstává
stát a má tuto pečeť: „Jehova zná ty, kdo mu patří“,: „Ať každý, kdo jmenuje Jehovovo jméno, se
zřekne nespravedlnosti.“ Což pak to nebude tak mí drazí, že v den Otcova soudu, bude muset stát
před Otcem každý sám za sebe? Cožpak si myslíte, že nebudeme skládat účty z toho, že mnozí z nás
se nebudou zodpovídat z toho, že při svém křtu jste se zasvětili modle? Co je správné zasvěcení?
Křím tě ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého? Nebo uvědomuji si, že jsem se stal ordinovaným
Svědkem Jehovovým spojeným s touto organizací, a tak dále? Komu jsi nad sebou, nad svou vlastní
silou rozumu předal svou moc? Jestliže vede slepý slepého, neskončí oba v jámě?
Ať je vám známo drazí, při Božím soucitu, při Boží nezasloužené laskavosti, že ti, jenž vylučují z
vašeho středu ty, kdož poznali z Písem, že vzývati Kristovo jméno je správné, že ti jsou gehenně
blíže, než bezbožné národy kolem nás. Čiňte pokání bratři. Vám, kteří tyto své milované
nepřijímate, ač jsou dokonce z vaší domácnosti, učiňte totéž. Nebo jste nečetli, nebylo vám to
známo ve vašich sborech, co pronesl samotný Král, milovaný Syn, Ježíš Kristus: „ Pak král řekne
těm po své pravici: ‚Pojďte vy, kterým požehnal můj Otec, dědičně se ujměte království

připraveného pro vás od založení světa. Dostal jsem totiž hlad, a dali jste mi něco najíst, dostal jsem
žízeň, a dali jste mi něco napít. Byl jsem cizí, a přijali jste mě pohostinně, nahý, a oblékli jste mě.
Onemocněl jsem, a starali jste se o mne. Byl jsem ve vězení, přišli jste ke mně.‘“.
Přesto všechno drazí a milovaní, vybízím tímto i ostatní domy, aby přestali okamžitě soudit váš
dům, aby se o vás vyjadřovali utrhačně, protože vás znám a znám i vaše vynikající skutky, jenž jsou
prováděny s bázní před Bohem. Kéž se ve vás rozhojní nezasloužená Boží laskavost. Amen.
S Láskou Igor Zemánek váš bratr v Kristu.

