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„Kdo je těch 144 000? … Jsou to
věrní následovníci Ježíše Krista,
kteří byli zvláště vybráni k tomu,
aby s ním vládli v nebi. … Již od
doby apoštolů Bůh vybíral
věrné křesťany, aby z nich
sestavil vládu, která bude mít
144 000 členů.“

„Kdo je těch 144 000? … Jsou to
věrní následovníci Ježíše Krista,
kteří byli zvláště vybráni k tomu,
aby s ním vládli v nebi. … Již od
doby apoštolů Bůh vybíral
věrné křesťany, aby z nich
sestavil vládu, která bude mít
144 000 členů.“

(Co Bible říká, str. 78*)

(Co Bible říká, str. 78*)

*Vydala Biblická a traktátní společnost Strážná věž

*Vydala Biblická a traktátní společnost Strážná věž

Kdo je těch 144 000?

Kdo je těch 144 000?

„Kdo je těch 144 000? … Jsou to
věrní následovníci Ježíše Krista,
kteří byli zvláště vybráni k tomu,
aby s ním vládli v nebi. … Již od
doby apoštolů Bůh vybíral
věrné křesťany, aby z nich
sestavil vládu, která bude mít
144 000 členů.“

„Kdo je těch 144 000? … Jsou to
věrní následovníci Ježíše Krista,
kteří byli zvláště vybráni k tomu,
aby s ním vládli v nebi. … Již od
doby apoštolů Bůh vybíral
věrné křesťany, aby z nich
sestavil vládu, která bude mít
144 000 členů.“

(Co Bible říká, str. 78*)

(Co Bible říká, str. 78*)

*Vydala Biblická a traktátní společnost Strážná věž

*Vydala Biblická a traktátní společnost Strážná věž

Jestliže lidé, kteří patří do 144 000, žili
„od doby apoštolů“, jak by mohli být
„označeni“ na zemi během „velkého soužení“, za dne Božího hněvu, který má na
zemi teprve přijít?
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„od doby apoštolů“, jak by mohli být
„označeni“ na zemi během „velkého soužení“, za dne Božího hněvu, který má na
zemi teprve přijít?

„Skryjte nás před obličejem toho, který sedí na trůnu, a před
Beránkovou zlobou, protože přišel velký den jejich zloby…
A viděl jsem jiného anděla, jak...má pečeť živého Boha;
a volal… a říkal: Neškoďte zemi ani moři ani stromům,
dokud nezapečetíme otroky našeho Boha na jejich čelech.
A slyšel jsem počet těch, kteří byli zapečetěni, sto čtyřicet
čtyři tisíce zapečetěných z každého kmene izraelských
synů.“
(Zjevení 6:16-17; 7:2-4, Překlad nového světa)
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Pokud mají být do této skupiny 144 000
zahrnuty i ženy, proč je Bible nazývá židovskými muži, kteří se nikdy neoženili?
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„A viděl jsem, a pohleďme, Beránek stál na hoře Sionu
a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce… To jsou ti, kteří se
neposkvrnili se ženami; jsou vskutku panenští.“
(Zjevení 14:1,4, Překlad nového světa)
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