KDE JE RÁJ?

KDE JE RÁJ?

„Ve skutečnosti všichni věrní muži
a ženy, kteří zemřeli před smrtí
Ježíšovou, měli naději, že opět budou
žít na zemi, nikoli v nebi. Budou
vzkříšeni, aby patřili k pozemským
poddaným Božího království.“
Můžeš žít navždy, str. 122
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„Nyní se shromažďuje ‚velký zástup‘
těchto ‚jiných ovcí‘. Budou to první
obyvatelé ‚nové země‘. Jehova je bude
ve ‚velkém soužení‘ na konci tohoto
ničemného systému chránit,
aby přežili do pozemského ráje.“
Můžeš žít navždy, str. 164
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