ná ve e s Kristem cen na víc, než jejich vlastní životy. Statistikové Baret a Johnson odhadují po et k es an zabitých kv li ví e na 40 milion .
Jen od roku 1900 až do roku 1995 jich zem elo mu ednickou smrtí na
dvacet sedm milion , a to v komunistických lágrech, islámských státech
a v mu írnách zneužívané psychiatrie. Nap . za 26 rok vlády Stalina
zem elo víc k es an , než v prvních t ech stoletích za vlády ímských
císa (údaje z knihy Znamení poslední doby).
Po et 144 000 byl p ekro en nejmén o 40 milion , už když po ítáme
pouze mu edníky.

Ve

e Pán

*

Jen pro 144 000, nebo pro všechny?

Sv dkové Jehovovi versus vysoký po et k es an v minulosti

Sv dkové Jehovovi totiž byli celá desetiletí vyu ováni, že ve i Pán smí
ijímat jen on ch doslovných 144 000 osob, a že všichni, kdo tento po et
esahují a p esto ve i Pán p ijímají, si jí odsouzení, tedy smrt.
(1. Kor. 11:27-29)
Pokud by to bylo pravdou, znamenalo by to, že i v dnešní dob si jí
miliony k es an odsouzení; jen v ín uv ilo po pádu Maovy kulturní
revoluce na 135 milion nových k es an . Po et této podzemní pronásledované církve neustále roste. Každý m síc p ibude p ibližn 1 300 000
nových len . Veliký r st zaznamenávají i ostatní asijské státy, p es
kruté pronásledování dokonce i Severní Korea. V roce 2009 hlásila Jižní
Korea 15 milion nových k es an po legální innosti 30 000 protestantských misioná . Veliký r st zaznamenává Latinská Amerika, Ukrajina
atd.

Sv dkové Jehovovi u í, že ve i Pán smí dnes p ijímat pouze ostatek
z doslovných 144 000 vládc Božího království, kte í jsou jako jediní pod
novou smlouvou s Kristem. V knize Rozmluvy z Písem na str. 239 pod
nadpisem „Kdo má p ijímat chléb a víno“ uvád jí: „Kolik je t ch, kdo
ijímají? Ježíš ekl, že jen ,malé stádo p ijme za odm nu nebeské království‘. (Luk. 12:32) Jejich plný po et bude 144 000. (Zjev. 14:1-3) Tato skupina za ala být vybírána v roce 33 n. l. Podle toho by nyní zbýval jen malý
po et p ijímajících.“

Shrnutí

Kristova prolitá krev je výhradn krví nové smlouvy

Z Písem je zjevné, že:
Kristova prolitá krev je výhradn krví nové smlouvy;
nová smlouva byla sjednána se všemi, kdo tuto Kristovu ob p ijali;
v ob adu ve e Pán demonstrujeme viditeln to, co jsme p ijali
duchovn ;
po et v rných k es an , p ijímajících ve i Pán p esáhl b hem d jin
po et 144 000 o stamiliony.
–ov–
Publikace Biblické odpov di k es ana na otázky sv dk Jehovových
a další materiály jsou zdarma k dispozici na:
www.rozcesti.org

Jaké vysv tlení mají sv dkové Jehovovi pro skute nost, že
po et 144 000 byl p ekro en nejmén o 40 milion ,
a to pokud po ítáme pouze k es anské mu edníky?

Podívejme se do Písma. Dozvíme se, že Kristova prolitá krev je výhradn
krví nové smlouvy. Proto každý, kdo
í v o iš ující moc Kristovy krve,
se nem že vyhnout faktu, že se prakticky stává ú astníkem nové smlouvy, ovšem pokud se proti t mto fakt m nevzep e. Ježíš vzal kalich a ekl:
„Pijte z toho všichni. Nebo to je krev má nové smlouvy, která se za mnohé
vylévá na odpušt ní h ích .“ (Mat. 26:27, 28; KB) Proto každý sv dek Jehov, který odmítá p ijmout novou smlouvu, by si m l uv domit, že tím
odmítá o išt ní svých vin, a také Bohem darovanou schopnost žít nový
život. Takový lov k z stává v nep átelství s Bohem. O Kristov prolité
krvi, na níž je neodd liteln založena nová smlouva teme: „Tak jedinou
ob tí navždy p ivedl k dokonalosti ty, které posv cuje (o iš uje). Dosv d* Navazující pojednání s názvem Ve

e pán – slavnost jednou v roce, nebo
lámání chleba kdykoli? je k dispozici ke stažení na www.rozcesti.org.

uje nám to i Duch svatý, když íká: Toto je smlouva, kterou s nimi uzav u
po on ch dnech, praví Pán; dám zákony své do jejich srdce a vepíšu jim je
do mysli; a na jejich h íchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu.“ (Žid. 10:14
-17; Ep) O n kolik verš dále Pavel znovu píše o iš ující moci krve nové
smlouvy: „O hrozn jšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Syna Božího
a za nic nemá krev smlouvy, jíž byl posv cen (o išt n), a tak se vysmívá
Duchu milosti.“ (Žid. 10:29 Ep) Proto není možné Kristovu krev rozd lit
na dva druhy; aby byla pro jedny (pro 144 000) krví nové smlouvy a pro
další (nes íslný zástup) jen krví bez nové smlouvy. Je jen jedna Kristova
krev, a ta nese název krev nové smlouvy a jen taková krev iš uje od
íchu.
Co jsme p ijali duchovn , potvrzujeme ob adn

Ježíš ekl: „Kdo jí mé t lo a pije mou krev, má život v ný.“ (Jan 6:54) Co
jsme p ijali duchovn , totiž, že Pán Ježíš je tím pravým duchovním pokrmem, potvrzujeme viditeln p ijímáním chleba a vína v ob adu ve e
Pán . Stejné je to i s ob adem k tu, jímž viditeln potvrzujeme, co jsme
ijali duchovn ; totiž odpušt ní svých vin a h ích . Podobné je to
i se svatebním ob adem; i zde viditeln vyjad ujeme (legalizujeme) po átek nového manželského vztahu muže a ženy.
Krist v p íkaz je dán všem

Vra me se ke Kristovu výroku: „Pijte z toho všichni. Nebo to je krev má
nové smlouvy, která se za mnohé vylévá na odpušt ní h ích .“ (Mat.
26:27, 28; KB) Tento Krist v p íkaz je dán všem k es an m. Jeho neuposlechnutí znamená smrt. Už Mojžíš nás p ed neuposlechnutím Krista
varoval: „Toho budete poslouchat ve všem, co vám ekne. A každý, kdo
toho proroka neuposlechne, bude vyhlazen z mého lidu.“ (Sk. 3:22, 23) Proto
poslouchejme Krista ve všem, co íká: „Pijte z toho (kalichu) všichni.“
Jestliže se ve shromážd ní sv dk Jehovových chléb i kalich jen p edává, aniž by se chléb jedl a z kalicha pilo, v principu je to stejné, jako kdyby Izraelité v záv re né dob svého otroctví v Egypt sice uznali, že
jejich Bohem a zachráncem je Jahve, ale odmítli by u init krajn d ležitý
úkon, který jim skrze Mojžíše ikázal jejich B h. Ten úkon spo íval
v nat ení ve ejí dve í svých dom krví beránka. Mohl se tam totiž rozší it
názor, že tento ob adní úkon je ur en jen pro vybranou, po etn omezenou elitní skupinu Izraelit , nebo B h vstoupil do smlouvy jen s nimi.
Nádoba s krví beránka by byla proto poslána dál, do jiného domu, aniž
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by byl u in n záchranný úkon. A v sousedství by u inili totéž. Nádoba
s krví by takto postupn kolovala mezi všemi a nakonec by byla krev bez
užitku vylita. Pak by prošel celým územím and l smrti a všichni víme, jak
by to dopadlo. (viz 2. Moj. 12:21-27)
Ustanovení ve

e Pán

Dnes se všichni nacházíme v obdobné situaci. Ježíš ekl: „Nebudete-li jíst
lo Syna lov ka a pít jeho krev, nebudete mít v sob život. Kdo jí mé t lo
a pije mou krev, má život v ný a já ho vzk ísím v poslední den. Nebo
mé t lo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.“ (Jan 6:53-55)
Tato Kristova slova spásy (záchrany) se za ala zv stovat brzy také
ob adn už v p edve er jeho umu ení. Tehdy Ježíš ekl o kalichu (o nádos Beránkovou krví) to známé: „Pijte z toho všichni, nebo to je krev má
nové smlouvy, která se za mnohé vylévá na odpušt ní h ích .“ (Mat.
26:27, 28; KB) Abychom mohli úsp šn vyjít z dnešního „Egypta“ a p ejít
do v ného života (verš 54), ve e Pán je pro nás nezbytná. Svou ú astí
na tomto ob adu oznamujeme i zv stujeme Kristovu výkupní ob –
totiž evangelium: „Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich,
zv stujete smrt Pán , dokud on nep ijde.“ (1. Kor. 11:26) V Mat. 26:17-19
teme, že ješt v tom dni, kdy byl ustanoven ob ad ve e Pán jedli
edníci spole
s Kristem, stejn jako i všichni další židé beránka
v památném ob adu, který byl ustanoven t sn p ed jejich vyjitím
z Egypta (2. Moj. 12. kapitola).
Vrcholem a sou asn koncem všech starozákonních ob ad se pak stal
ob ad památné ve e Pán : „Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal
chléb, lámal jej a ekl: ,Toto je mé t lo (Beránkovo), které se za vás vydává; to te na mou památku.‘ Stejn vzal po ve i i kalich a ekl: ,Tento
kalich je nová smlouva, zpe et ná mou krví; to
te, kdykoli budete píti,
na mou památku.“ (verše 23-25)
Stamiliony ve

í s Kristem – duchovn i ob adn

Kristus naléhav vybízí nás všechny k duchovnímu spole enství – ke
spole né ve i – s jím samým a práv toto spole enství je centrálním,
vrcholným poselstvím Písem: „Hle, stojím p ede dve mi a tlu u; zaslechne-li kdo m j hlas a otev e mi, vejdu k n mu a budu s ním ve et a on se
mnou.“ (Zj. 3:20)
Tuto nabídnutou spole nou ve i ijaly a dnes dále p ijímají stamiliony k es an . Duchovn i ob adn . V d jinách k es an byla tato spole 3

