nazván synem Abrahamovým ješt p ed Kristovou ob tí.: „Ježíš mu ekl:
Dnes p išlo spasení do tohoto domu; vždy je to také syn Abrahav.“ (Luk. 19:9 EP)
Celá 11. kapitola Žid m poukazuje na množství starozákonních jednotlivc ospravedln ných vírou. Tato jejich víra je nám p edkládána jako
vzor, nebo všichni spole
s nimi dosahujeme stejného ospravedln ní
a jednou dosáhneme i stejného vzk íšení. (Žid. 11:35, 39, 40) Více
v p íru ce Biblické odpov di k es ana na otázky sv dk Jehovových, str.18
pod nadpisem Vzk íšení.
Proto všichni, kdo uv ili v Krista, se setkají s Abrahamem (a dalšími)
v království nebeském:
„Pravím vám, že mnozí od východu i od západu p ijdou a budou stolovat
s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském.“ (Mat. 8:11)

Zaslíbení vykoupení Abrahamova potomstva na základ víry je p ece
dáno jako záruka i samotnému Abrahamovi: „Takto praví Hospodin,
který vykoupil Abrahama.“ (Iz. 29:22)
Jako je totiž jeden nerozdvojený ov inec vykoupených (Jan 10:16), tak
je i jedno nerozdvojené království nebeské. (Mat. 8:11)
Co jsme si ukázali

David i Jan K titel budou v nebeském království.
David nevystoupil do nebes jako Král, ale u inil to Ježíš.
Kdo je ,menší v království nebeském, je v tší, než Jan K titel‘ – protože pokorná služba jiným p evyšuje pozemskou službu Jana K titele.
Ospravedln ní dané Abrahamovi je darováno každému, kdo uv il.
Otec v ících Abraham bude se všemi svými duchovními potomky
stolovat (p ebývat) v nebeském království.
Zacheus byl nazván synem Abrahamovým ješt p ed Kristovou ob tí.
Doktríny nelze vytvá et bez ohledu na kontext Písma svatého.
Sv dkové Jehovovi sami uvád jí o jiných názorech následující:
„Jsou to však rozumné osoby, které jsou ochotné naslouchat jinému názoru? Jestliže ano, m žeš se s nimi pod lit o to, co íká Bible, a m žeš být
esv
en, že srdce t ch, kdo milují pravdu, tuto informaci uvítá.“ (Rozmluvy z Písem, str. 7.)

–ov–
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Publikace Biblické odpov di k es ana na otázky sv dk Jehovových
a další materiály jsou zdarma k dispozici na:
www.rozcesti.org

David a Jan K titel
(Ne)budou v nebeském království?
Ur eno pro sv dky Jehovovy

V jakém smyslu „nevystoupil David do nebes“?
Pro i „menší v království nebeském“ je v tší než Jan K titel?
Kdo je „potomstvem Abrahamovým“?
Jak je „ospravedln no“ Abrahamovo potomstvo?
Pro je v Písmu vždy d ležitý kontext?

V knize sv dk Jehovových Rozmluvy z Písem na str. 418 teme:
„Jehov v duch p sobil na Davida a ,mluvil‘ skrze n ho (1. Sam. 16:13;
2. Sam. 23:2), ale Bible nikde ne íká, že by se David ‚znovu narodil‘. Nebylo t eba, aby se ‚znovu narodil‘, protože, jak íkají Skutky 2:34: ,David
skute
nevystoupil do nebes‘.“

Vedení sv dk Jehovových usoudilo, že tímto výrokem ze Sk. 2:34 je
Davidovi navždy uzav en p ístup do nebe, nebo vstup do nebe je podle
jejich u ení dovolen jen p esnému po tu 144 000, kte í mohou být údajn
jako jediní znovuzrozeni.
Avšak uvažujeme-li v kontextu, v c se snadno vyjasní. Apoštol Petr
promlouvá k izraelským muž m, kte í byli p i tení prorockých text
Hebrejských písem (tzv. Starého zákona) ohroženi mylným chápáním, že
doslovný král David bude jejich v ným králem. Petr jim zde vysv tluje,
že jméno „David“ ozna ovalo Ježíše Krista. Ten vystoupil do nebes, aby
se stal Králem, avšak David nikoliv. Proto Apoštol Petr zd raz uje, že
„David nevstoupil do nebes“, ale – jak je uvedeno ve dvou dalších verších
– vstoupil tam Ježíš, a ten je jejich Králem.

Izraelit m byly známy o „Davidovi“ (Kristovi) tyto prorocké texty:
„A vzbudí nad nimi pastý e jednoho, kterýž je pásti bude, služebníka
svého Davida. Ten je pásti bude a ten bude jejich pastý em.“ (Ezechiel
34:23, 24 KB; podobn Ez. 37:24, 25 a také Jer. 30:9.)
Petr svým výrokem: „David skute
nevystoupil do nebes“ hovo il
výhradn o vystoupení do nebes za ú elem kralování z pozice Krále krá. Vystoupení do nebes za ú elem takového kralování nem že p íslušet
žádnému lov ku, dokonce ani tak v hlasnému, jakým byl David. Ten
eká jako i ostatní na vzk íšení p i druhém Kristov p íchodu. Davidovi
i ostatním v rným je p ichystáno „stolování“ s Abrahamem, Izákem
a Jákobem v království nebeském. (Mat. 8:11)

Jan K titel v il v Krista a vydal sv j život služb Bohu i lidem. Naploval Kristova slova o pokorné služb jiným již d íve, než to pochopili
a uvád li v in také i Kristovi u edníci. Svou víru vyjád il slovy: „Hle,
beránek Boží, který snímá h ích sv ta… Já jsem to vid l a dosv uji, že
toto je Syn Boží.“ (Jan 1:29,34) Tak se Jan K titel stal sou ástí t ch, na n ž
se vztahuje text Písma: „Každý, kdo v í, že Ježíš je Kristus, je zrozen
z Boha.“ (1. Jana 5:1)
Pán Ježíš vysv tluje i Nikodémovi, že každému novému narození p edchází víra: „Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen
Syn lov ka, aby každý, kdo v n ho v í, m l život v ný.“ (Jan 3:14,15)
(Více v brožu e Znovuzrození a v p íru ce Biblické odpov di k es ana na
otázky sv dk Jehovových od str. 1 – k dispozici na www.rozcesti.org.)

Jan K titel – bude v nebeském království?

Kniha sv dk Jehovových Rozmluvy z Písem na str. 418 uvádí:
„A Ježíš pozd ji ekl: ,Mezi t mi, kte í se narodili z žen, nebyl vzbuzen
nikdo v tší, než Jan K titel; ale kdo je menší v království nebeském, je
tší, než on. (Pro ? Jan totiž v nebesích nebude, a proto nebylo t eba,
aby se narodil znovu‘.)“

Sv dkové Jehovovi vysv tlují uvedený Krist v výrok tak, že nejmenší
v království nebeském je ten, kdo bude mít jednou v nebi to poslední,
nejoby ejn jší poslání; zkrátka, že bude v nebeské hierarchii tím posledním a že i takovýto poslední len nebeského zástupu 144 000 bude p evyšovat Jana K titele tak siln , že je vylou eno, aby se mu Jan K titel mohl
rovnat. Tím pádem není pro Jana v nebi místa, a proto tam prost nebude.
Ježíš však nic takového ne ekl. Sv dk m Jehovovým uniká, že Ježíš
hovo il o nejvyšším pozemském titulu Jana K titele – „nejv tší mezi t mi,
kte í se narodili z žen“ proto, aby Jeho následovníci pochopili, že
v Kristov uspo ádání nebeského království se nikdo nehodnotí podle
pozemských titul , ale podle n eho úpln jiného. Tou pravou velikostí
byla, je a vždy bude pokorná služba jiným a tou se Jan vyzna oval obzvláš siln . V t chto dalších Kristových slovech se nachází spolehlivé
vysv tlení.
Mezi jeho u edníky tehdy vznikl spor, kdo z nich je nejv tší. Ježíš
komentuje svou v tu, týkající se pozemského titulu Jana K titele slovy:
„Králové nad národy jsou nad nimi pány, a kdo mají nad nimi moc, dávají si íkat ,dobrodinci‘. U vás však a to tak není! Ale kdo je mezi vámi
nejv tší, a je jako nejmenší, a kdo p edstavený, jako ten, kdo druhým
slouží.“ (Luk. 22:24-26)
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Ospravedln ní z víry dané Abrahamovi – zaslíbeno všem národ m
a není po etn omezeno

Jako se díky své ví e stali David a Jan K titel Abrahamovými potomky,
podobn se jimi stávají všichni, kdo berou vážn svou víru v Boží záchranná opat ení. Brzy si tato fakta doložíme Písmem.
Avšak v knize Rozmluvy z Písem na str. 433 vedení SJ rozhodlo, že
„syny Abrahamovými“ („potomky“ nebo také „semenem Abrahamovým“) jsou pouze Kristu pat ící lenové duchem zplozeného (pomazaného) zástupu v p esném po tu 144 000: „Skute
,Abrahamovým
semenem‘ jsou ti, kdo pat í Kristu a jsou duchem zplozenými Božími
syny.“
Apoštol Pavel však píše: „Pohle te na Abrahama: ‚uv il Bohu, a bylo
mu to po ítáno za spravedlnost.‘ Pochopte tedy, že syny Abrahamovými
jsou lidé víry. Protože se v Písmu p edvídá, že B h na základ víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení: ‘V tob dojdou
požehnání všechny národy‘. A tak lidé víry docházejí požehnání spolu
s v ícím Abrahamem.“ (Gal. 3:6-9 EP)
Ospravedln ní z víry je ur eno každému, kdo v í: „Nestydím se za
evangelium; je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo v í, p edn pro
Žida, ale také pro eka. Vždy se v n m zjevuje Boží spravedlnost, která
je p ijímána vírou a vede k ví e; stojí p ece psáno: ‚Spravedlivý z víry
bude živ.“ ( ím. 1:16, 17 EP)
Sv dkové Jehovovi dále tvrdí, že titul synové Abrahamovi nemohou
nést p edk es anské osoby, ale jen ty, které byly vybírány až ode dne
Kristova umu ení. To ale nesouhlasí s Písmem, nebo už Zacheus byl
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