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� Texty na tento týden – Zj 8:1–13; Nu 10:8–10; Ez 10:2; Zj 10:1–11; Da 12:6.7; Zj 11:1–13; Lv 16 
 

� Základní verš 
„Ve dnech, kdy zazní polnice sedmého and�la, naplní se Boží tajemství, jak je B�h oznámil svým služeb-

ník�m prorok�m.“ (Zj 10:7) 
 

   Ve scén� otevírání páté pe�eti jsme mohli sledovat hlasitý k�ik t�ch, kte�í trp�li pro Boží slovo. Tento k�ik 
p�edstavuje volání všech v�rných v celých d�jinách. V�rní jsou zobrazeni jako duše pod oltá�em, které se 
domáhají spravedlnosti a nápravy (Zj 6,9.10). Hlas z nebes je vyzývá, aby po�kali na p�íchod dne, kdy B�h 
bude soudit ty, kte�í jim ubližovali. Po otev�ení šesté pe�eti vidíme scénu vykonání soudu nad t�mi, kte�í 
škodili a k�ivdili jeho v�rným následovník�m (Zj 6,15–17). 
   Scéna otevírání páté pe�eti ukazuje zkušenost trpícího Božího lidu v pr�b�hu historie – od Ábela až po 
dobu, kdy B�h nakonec vynese soud a pomstí se „za krev svých služebník�“ (Zj 19,2). Trpící Boží lid musí 
z�stat pevný a trp�livý a d�v��ovat, že B�h jeho modlitby slyší.    Vid�ní sedmi polnic ukazuje, že B�h již 
b�hem celých d�jin jednal ve prosp�ch svého lidu a odsoudil ty, kte�í mu ubližovali. Cílem tohoto vid�ní je 
ujistit Boží lid, že nebesa nejsou k jeho utrpení lhostejná. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Modlitby svatých 
- Význam troubení na polnice 
- And�l s otev�enou knihou 
- Sn�dená kniha 
- Dva sv�dci 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 10. února – Modlitby svatých 
Zj 8:3-5  „3Jiný and�l p�edstoupil se zlatou kadidelnicí p�ed oltá�; bylo mu dáno množství kadidla, aby je 

s modlitbami všech posv�cených položil na zlatý oltá� p�ed tr�nem. 4A vystoupil dým kadidla spolu           

s modlitbami posv�cených z ruky and�la p�ed Boží tvá�. 5Tu vzal and�l kadidelnici, nahrnul do ní ohe�    

z oltá�e a vrhl ji dol� na zem; a nastalo burácení, h�ímání, blesky a zem�t�esení.“ 
Zj 5:8  „A když tu knihu uchopil, �ty�i bytosti a �ty�iadvacet starc� padlo na kolena p�ed Beránkem; každý m�l loutnu    
a zlatou nádobu napln�nou v�ní kadidla, což jsou modlitby Božího lidu.“ 
Zj 11:15-18  „15Zatroubil sedmý and�l. A ozvaly se mocné hlasy v nebi: „Vlády nad sv�tem se ujal náš Pán a jeho Mesi-
áš; a bude kralovat na v�ky v�k�.“ 16�ty�iadvacet starc�, sedících na svých tr�nech p�ed Bohem, padlo na kolena, klan�li 
se Bohu a volali: 17„Dobro�e�íme tob�, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci, která ti 
náleží, a ujal ses vlády. 18Rozzu�ily se národy, ale p�išel hn�v tv�j, �as, abys soudil mrtvé, odm�nil své služebníky proroky 
a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“ 
Ez 10:2  „I �ekl Hospodin muži od�nému ln�ným šatem: „Vstup do soukolí pod cherubem, naber si plné hrsti žhavého 
uhlí z místa mezi cheruby a rozho� po m�st�!“ I vstoupil tam p�ed mýma o�ima.“ 
Zj 22:11.12  „11Kdo k�ivdí, a� k�ivdí dál, kdo je pošpin�n, a� z�stane ve špín� – kdo je spravedlivý, a� z�stane spravedli-
vý, kdo je svatý, a� setrvá ve svatosti. 2Hle, p�ijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.“ 
 

PO 11. února – Význam troubení na polnice 
Zj 8:12.13  „12Zatroubil �tvrtý and�l, a byla zasažena t�etina slunce, t�etina m�síce a t�etina hv�zd, takže 

ze t�etiny potemn�ly, a den i noc byly o t�etinu temn�jší. 13A vid�l jsem a slyšel, jak st�edem nebeské klen-

by letí orel a volá mocným hlasem: „B�da, b�da, b�da obyvatel�m zem�, až zazn�jí polnice t�í and�l�, 

kte�í ješt� netroubili!““ 
Nu10:8-10  „8Na trubky budou troubit Áronovi synové, kn�ží. To vám bude provždy platným na�ízením pro všechna vaše 
pokolení. 
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9Až potom ve své zemi vytáhnete do boje proti protivníku, který vás bude sužovat, a trubkami budete ry�n� troubit , p�i-
pomenete se Hospodinu, svému Bohu, a budete osvobozeni od svých nep�átel. 10Na trubky budete troubit v den své rados-
ti, o slavnostech, p�i novoluní, p�i svých zápalných ob�tech nebo svých hodech ob�ti pokojné, aby vás p�ipomínaly vaše-
mu Bohu. Já jsem Hospodin, váš B�h.““ 
2Pa 13:14.15  „14Když se Judejci rozhlédli, vid�li , že je �eká boj vp�edu i vzadu. Úp�nliv� volali k Hospodinu a kn�ží 
troubili na trubky. 15Pak judští muži spustili vále�ný pok�ik. Za pok�iku judských muž� porazil B�h Jarobeáma a celý 
Izrael p�ed Abijášem a Judou.“ 
Jl 2:1  „Trubte na polnici na Sijónu, k�i�te na poplach na mé svaté ho�e, a� se t�esou všichni obyvatelé zem�, nebo� 
p�ichází den Hospodin�v.“ 
Zj 9:4.20.21  „4Dostaly rozkaz neškodit tráv� na zemi ani žádné zeleni ani stromoví, jenom lidem, kte�í nejsou ozna�eni 
Boží pe�etí na �ele. … 20A p�esto se ostatní lidé, kte�í v t�ch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvor� svých rukou; 
nep�estali se klan�t démon�m a modlám ze zlata, st�íbra, m�di, kamene i d�eva, které jsou slepé, hluché a nemohou se 
pohybovat; 21neodvrátili se od svých vražd ani �arování, necudností ani krádeží.“ 
Zj 11:1-18  „1Tu mi byla dána rákosová míra a and�l mi �ekl: „Vsta�, zm�� Boží chrám i oltá� a spo�ítej ty, kte�í se tam 
klan�jí. 2Ale vn�jší chrámový dv�r vynech a nem��, protože byl vydán pohan�m; ti budou pustošit svaté m�sto po dva-
a�ty�icet m�síc�. 3A povolám své dva sv�dky, a oble�eni v smute�ní šat budou prorokovat tisíc dv� st� šedesát dní.“ 4To 
jsou ty dv� olivy a ty dva svícny, které stojí p�ed Pánem zem�. 5A kdyby jim cht�l n�kdo ublížit, vyšlehne ohe� z jejich úst 
a sežehne jejich nep�átele; takto zahyne každý, kdo by jim cht�l ublížit. 6Ti dva sv�dkové mají moc uzav�ít nebesa, aby 
nebylo dešt� za dn� jejich prorokování, a mají moc prom�nit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, 
kdykoliv budou chtít. 7Až ukon�í své sv�dectví, vyno�í se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, p�em�že je a usmrtí. 
8Jejich t�la z�stanou ležet na nám�stí toho velikého m�sta, které se obrazn� nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také uk�ižo-
ván jejich Pán. 9Lidé ze všech národ�, �eledí, jazyk� a kmen� budou hled�t t�i a p�l dne na jejich mrtvá t�la a nedovolí je 
pochovat. 10Obyvatelé zem� budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim 
nedop�áli klidu. 11Ale po t�ech a p�l dnech vstoupil do nich duch života p�icházející od Boha, postavili se na nohy a hr�za 
padla na ty, kdo to vid�li. 12Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: „Vstupte sem!“ A vstoupili do nebe v oblaku,     
a jejich nep�átelé na to hled�li. 13V tu hodinu nastalo veliké zem�t�esení, desetina toho m�sta se z�ítila a v zem�t�esení 
zahynulo sedm tisíc lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali �est Bohu na nebesích. 14Druhé ‚b�da‘ pominulo; hle, už je 
tu t�etí! 15Zatroubil sedmý and�l. A ozvaly se mocné hlasy v nebi: „Vlády nad sv�tem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš;        
a bude kralovat na v�ky v�k�.“  16�ty�iadvacet starc�, sedících na svých tr�nech p�ed Bohem, padlo na kolena, klan�li se 
Bohu a volali: 17„Dobro�e�íme tob�, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci, která ti 
náleží, a ujal ses vlády. 18Rozzu�ily se národy, ale p�išel hn�v tv�j, �as, abys soudil mrtvé, odm�nil své služebníky proroky 
a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“ 
Zj 8:6  „A sedm and�l� s polnicemi se p�ipravilo, aby za�ali troubit.“ 
Zj 10:8-11  „8Hlas, který jsem slyšel z nebe, op�t ke mn� promluvil: „Jdi, vezmi tu otev�enou knihu z ruky and�la, který 
stojí na mo�i i na zemi.“ 9P�istoupil jsem tedy k tomu and�lu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. 	ekl mi: „Vezmi ji a sn�z; 
v žaludku ti zho�kne, a�koli v tvých ústech bude sladká jako med.“ 10Vzal jsem tu knihu z ruky and�la a sn�dl ji; v mých 
ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji poz�el, zho�kla mi v žaludku. 11Tehdy jsem slyšel: „Je t�eba, abys znovu 
prorokoval proti mnoha národ�m, kmen�m, jazyk�m i král�m.“ 
 

ÚT 12. února – And�l s otev�enou knihou 
Zj 10:1-4  „1Tu jsem vid�l dalšího mocného and�la, jak sestupuje z nebe, zahalen v oblak. Nad jeho 

hlavou byla duha, jeho tvá� byla jako slunce, nohy jako ohnivé sloupy; 2v ruce m�l otev�enou kníže�ku. 

Pravou nohou se postavil na mo�e, levou na pevninu 3a vyk�ikl mocným hlasem, jako když za�ve lev. Na 

jeho výk�ik odpov�d�lo sedmero zah�m�ní. 4Jakmile dozn�lo to sedmero zah�m�ní, cht�l jsem to zapsat; 

ale uslyšel jsem hlas z nebe: „Zachovej v tajnosti, co se ozvalo v sedmeru zah�m�ní, a nic nepiš!““ 
Oz 11:10  „Budou následovat Hospodina, až za�ve jako lev. Až vydá �ev, p�ib�hnou s t�esením synové od mo�e.“ 
Zj 5:5  „Ale jeden ze starc� mi �ekl: „Nepla�. Hle, zvít�zil lev z pokolení Judova, potomek David�v; on otev�e tu knihu 
sedmkrát zape�et�nou.““ 
Zj 10:5-7  „5Potom and�l, kterého jsem vid�l stát na mo�i i na zemi, pozvedl svou pravici k nebi 6a p�ísahou p�i tom, 
který je živ na v�ky v�k�, který stvo�il nebesa, mo�e a všecko, co je v nich, potvrdil, že lh�ta je u konce; 7ve dnech, kdy 
zazní polnice sedmého and�la, naplní se Boží tajemství, jak je B�h oznámil svým služebník�m prorok�m.“ 
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Zj 10:6 �SP  „P�ísahal p�i tom, který je živ na v�ky v�k�, který stvo�il nebe i to, co je v n�m, zemi i to, co je v ní, a mo�e   
i to, co je v n�m, že �as již více nebude.“ 
Da 12:6.7  „6A ten se otázal muže oble�eného ve ln�ném od�vu, který byl nad vodami veletoku: „Kdy nastane konec t�ch 
podivuhodných v�cí?“ 7I slyšel jsem muže oble�eného ve ln�ném od�vu, který byl nad vodami veletoku. Zvedl svou pravici 
i levici k nebi a p�ísahal p�i Živém nav�ky, že k �asu a �as�m a k polovin�, až se dovrší rozt�íšt�ní moci svatého lidu, 
dovrší se i všechno toto.“ 
Da 7:25  „Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit zm�nit doby a zákon. Svatí budou 
vydáni do jeho rukou až do �asu a �as� a poloviny �asu.“ 
Nu 14:34  „Podle po�tu dn�, v nichž jste d�lali pr�zkum zem�, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za �ty�icet dn� 
�ty�icet let. Tak pocítíte mou nevoli.“ 
Ez 4:6  „Až skon�í tyto dny , lehneš si podruhé, a to na pravý bok, a poneseš nepravost domu judského po �ty�icet dní; 
ukládám ti za každý rok jeden den.“ 
Da 8:14  „	ekl mi: „Až po dvou tisících a t�ech stech ve�erech a jitrech dojde svatyn� spravedlnosti.““ 
 

ST 13. února – Sn�dená kniha 
Zj 10:8-11  „8Hlas, který jsem slyšel z nebe, op�t ke mn� promluvil: „Jdi, vezmi tu otev�enou knihu          

z ruky and�la, který stojí na mo�i i na zemi.“ 9P�istoupil jsem tedy k tomu and�lu a požádal ho, aby mi tu 

knihu dal. �ekl mi: „Vezmi ji a sn�z; v žaludku ti zho�kne, a�koli v tvých ústech bude sladká jako med.“ 
10Vzal jsem tu knihu z ruky and�la a sn�dl ji; v mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji poz�el, 

zho�kla mi v žaludku. 11Tehdy jsem slyšel: „Je t�eba, abys znovu prorokoval proti mnoha národ�m, kme-

n�m, jazyk�m i král�m.““ 
Ez 2:8-10  „8Ty, lidský synu, slyš, co já k tob� mluvím. Nebu� vzpurný jako ten vzpurný d�m. Rozev�i ústa a sn�z, co ti 
dávám.“9Tu jsem vid�l, že je ke mn� vztažena ruka, a hle, v ní knižní svitek. 10Rozvinul jej p�ede mnou a byl popsán na 
vnit�ní i vn�jší stran�; byly na n�m napsány žalozp�vy, lkání a b�dování.“ 
Ez 3:1-11  „1	ekl mi: „Lidský synu, sn�z, co máš p�ed sebou, sn�z tento svitek a jdi, mluv k izraelskému domu.“ 2Otev�el 
jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst. 3	ekl mi: „Lidský synu, nakrm své b�icho a napl� své útroby tímto svitkem, 
který ti dávám.“ Sn�dl jsem jej a byl mi v ústech sladký jako med. 4	ekl mi: „Lidský synu, nyní jdi k izraelskému domu     
a mluv k nim mými slovy. 5Nejsi p�ece posílán k lidu temné mluvy a t�žkého jazyka, nýbrž k domu izraelskému,              
6ne k mnohým národ�m temné mluvy a t�žkého jazyka, jejichž �e�i bys nerozum�l; kdybych t� poslal k nim, poslechli by 
t�. 7Izraelský d�m t� však nebude chtít poslechnout, pon�vadž nejsou ochotni poslechnout mne; celý izraelský d�m má 
tvrdé �elo a zatvrzelé srdce. 8Hle, dávám ti tvá� práv� tak tvrdou, jako je jejich, a �elo práv� tak tvrdé, jako je jejich. 
9Dávám ti �elo jako k�emen, tvrdší než oblázek. Neboj se jich a ned�s se jich, jsou d�m vzpurný.“ 10Dále mi �ekl: „Lidský 
synu, srdcem p�ijmi a ušima slyš všechna má slova, jež k tob� mluvím. 11Nuže, jdi k p�esídlenc�m, k syn�m svého lidu. 
Budeš k nim mluvit a �ekneš jim: ‚Toto praví Panovník Hospodin,‘ a� poslechnou nebo ne.““ 
Jr 15:16  „Jakmile se objevila tvá slova, poz�el jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají m� tvým 
jménem, Hospodine, Bože zástup�.“ 
Zj 14:6.7  „6Tu jsem vid�l jiného and�la, jak letí st�edem nebeské klenby, aby zv�stoval v��né evangelium obyvatel�m 
zem�, každé rase, kmeni, jazyku i národu. 7Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu �est, nebo� nastala hodina 
jeho soudu; poklekn�te p�ed tím, kdo u�inil nebe, zemi, mo�e i prameny vod.““ 
Da 7:25  „Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit zm�nit doby a zákon. Svatí budou 
vydáni do jeho rukou až do �asu a �as� a poloviny �asu.“ 
Zj 11:1.2  „1Tu mi byla dána rákosová míra a and�l mi �ekl: „Vsta�, zm�� Boží chrám i oltá� a spo�ítej ty, kte�í se tam 
klan�jí. 2Ale vn�jší chrámový dv�r vynech a nem��, protože byl vydán pohan�m; ti budou pustošit svaté m�sto po dva-
a�ty�icet m�síc�.“ 
Mt 7:2  „Nebo� jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou m�rou m��íte, takovou B�h nam��í vám.“ 
Da 5:25-28  „25Toto pak je písmo, které bylo napsáno: ‚Mené, mené, tekel ú-parsín ‘. 26Toto je výklad t�ch slov: Mené – 
B�h se�etl tvé kralování a ukon�il je. 27Tekel – byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký. 
28Peres – tvé království bylo rozlomeno a dáno Méd�m a Peršan�m.“ 
Lv 16:16-19  „16Tak vykoná smír�í ob�ady za svatyni pro ne�istotu Izraelc�, pro jejich p�estoupení a všechny jejich 
h�íchy. Stejn� bude postupovat p�i stanu setkávání, který stojí u nich, uprost�ed jejich ne�istot. 
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PÁ 15. února – Podn�ty k zamyšlení 
 

   Troubení sedmé polnice (Zj 11,15–18) signalizuje završení pozemských d�jin. P�išel �as, aby B�h zjevil 
svou moc a vládu. Naše vzbou�ená planeta, která byla tisíce let pod krutovládou satana, se má brzy vrátit 
pod Boží vládu. Po smrti na k�íži a po vzk�íšení a nanebevstoupení byl Kristus ustanoven jako spoluvládce 
vesmíru po boku Otce (Zj 12,10.11). Satan pokra�uje ve své snaze pustošit a ni�it vše, co se jen dá. Ví totiž, 
že mu zbývá jen málo �asu (Zj 12,12). 
   Sedmá polnice oznamuje, že se Bohu poda�ilo vypo�ádat se s uchvatitelskými mocnostmi a že tento sv�t 
se kone�n� dostal pod Kristovu spravedlivou vládu. Sedmá polnice také nazna�uje další obsah knihy Zjeve-
ní: (1) Rozzu�ily se národy: Zjevení 12–14 popisuje satana napln�ného hn�vem (12,17), který spolu se 
svými dv�ma spojenci – šelmou z mo�e a šelmou ze zem� – šikuje národy sv�ta k boji proti Bohu a jeho 
lidu. (2) P�išel tv�j hn�v: Boží odpov�dí na zu�ivost národ� je sedm posledních ran, které popisují Boží 
hn�v (Zj 15,1). (3) �as, abys soudil mrtvé: Boží soud odm��uje i trestá (Zj 20,11–15). (4) Odm�nil své 
služebníky: jak je popsáno ve Zj 21–22. (5) Zahubil ty, kdo hubili zemi: Zj 19,2 uvádí, že Babylon je na 
konci �asu souzen, protože škodil zemi. Zni�ení satana, jeho armády a jeho dvou spojenc� je záv�re�ným 
�inem dramatu velkého sporu mezi dobrem a zlem (Zj 19,11–20,15). 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Také my se ob�as setkáváme se skute�ností, že kázání evangelia m�že být ho�kou zkušeností (Zj 10,10) – 
setkáváme se s odmítnutím, výsm�chem a i my sami m�žeme být odmítnuti a zesm�šn�ni. Kázání evangelia 
m�že n�kdy podnítit nep�átelství. Které osoby z Bible �elily takovým zkouškám? Co se m�žete nau�it z jejich 
zkušenosti? 
 

2. Uvažujte o následujícím citátu: „Znovu a znovu jsem dostávala varování p�ed ur�ováním �asu. Už nikdy 
Boží lid nedostane poselství, jehož základem by byl �as. Neznáme p�esný �as ani pro vylití Ducha, ani pro 
Krist�v p�íchod.“ (1SM 188) Pro� je tak problematické kreslit podrobné grafy, které nazna�ují, co a kdy se 
má dít po roce 1844? Jak se m�žeme bránit proti pastem, které takové p�edpov�di p�inášejí? 
 

� 
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17Nikdo z lidí nesmí být ve stanu setkávání, když vejde do svatyn� k vykonávání smír�ích ob�ad� , dokud nevyjde. Tam 
vykoná smír�í ob�ady za sebe i za sv�j d�m a za celé izraelské shromážd�ní. 18Potom vyjde k oltá�i, který je p�ed Hospo-
dinem, a vykoná smír�í ob�ady za n�j. Vezme trochu krve z bý�ka a krve z kozla a pot�e rohy oltá�e dokola. 19Sedmkrát na 
n�j st�íkne prstem trochu krve. Tak jej o�istí od ne�istot Izraelc� a posv�tí ho.“ 
 

�T 14. února – Dva sv�dci 
� 11:3-6  „3A povolám své dva sv�dky, a oble�eni v smute�ní šat budou prorokovat tisíc dv� st� šedesát 

dní. 4To jsou ty dv� olivy a ty dva svícny, které stojí p�ed Pánem zem�. 5A kdyby jim cht�l n�kdo ublížit, 

vyšlehne ohe� z jejich úst a sežehne jejich nep�átele; takto zahyne každý, kdo by jim cht�l ublížit. 6Ti dva 

sv�dkové mají moc uzav�ít nebesa, aby nebylo dešt� za dn� jejich prorokování, a mají moc prom�nit vody 

v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít.“ 
Za 4:2.3.11-14  „2A zeptal se m�: „Co vidíš?“ Odv�til jsem: „Hle, vidím svícen, celý ze zlata, a na n�m naho�e mísa se 
sedmi kahany. Všechny kahany na n�m mají naho�e po sedmi hubi�kách. 3A nad ním dv� olivy, jedna z pravé strany         
a druhá z levé strany mísy.“ … 11Nato jsem mu �ekl: „Co znamenají ty dv� olivy po pravé i po levé stran� svícnu?“       
12A dále jsem se ho otázal: „Co znamenají ty dva trsy oliv, které jsou nad dv�ma zlatými žlábky, jimiž vytéká zlato?“    
13Tu mi �ekl: „Ty nevíš, co to znamená?“ 	ekl jsem: „Nevím, m�j pane.“ 14Odv�til: „To jsou ti dva synové nového oleje, 
kte�í stojí p�ed Pánem celé zem�.““ 
J 8:17  „I ve vašem zákon� je p�ece psáno, že sv�dectví dvou osob je pravé.“ 
Sk 20:27  „Nebo� jsem vám oznámil celou Boží v�li a nic jsem nezaml�el.“ 
Gn 37:34  „I roztrhl Jákob sv�j šat, p�es bedra p�ehodil žín�né roucho a truchlil pro syna mnoho dní.“ 
Zj 11:7-13  „7Až ukon�í své sv�dectví, vyno�í se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, p�em�že je a usmrtí. 8Jejich 
t�la z�stanou ležet na nám�stí toho velikého m�sta, které se obrazn� nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také uk�ižován 
jejich Pán. 9Lidé ze všech národ�, �eledí, jazyk� a kmen� budou hled�t t�i a p�l dne na jejich mrtvá t�la a nedovolí je 
pochovat. 10Obyvatelé zem� budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim 
nedop�áli klidu. 11Ale po t�ech a p�l dnech vstoupil do nich duch života p�icházející od Boha, postavili se na nohy a hr�za 
padla na ty, kdo to vid�li. 12Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: „Vstupte sem!“ A vstoupili do nebe v oblaku,      
a jejich nep�átelé na to hled�li. 13V tu hodinu nastalo veliké zem�t�esení, desetina toho m�sta se z�ítila a v zem�t�esení 
zahynulo sedm tisíc lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali �est Bohu na nebesích.“ 
Zj 18:1-4  „1Potom jsem vid�l jiného and�la, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a zem� byla ozá�ena jeho slávou. 
2Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doup�tem démon�, skrýší všech ne�istých duch� a každé-
ho zlov�stného a nenávid�ného ptáka; 3nebo� vínem Božího hn�vu pro smilství té nev�stky byly opojeny všecky národy, 
králové sv�ta s ní smilnili a bohatí kupci zem� bohatli z její rozma�ilosti a p�epychu.“ 4A slyšel jsem jiný hlas z nebe: 
„Vyjdi, lide m�j, z toho m�sta, nem�jte ú�ast na jeho h�íších, aby vás nestihly jeho pohromy.“ 
Zj 16:13-16  „13A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili t�i ne�istí duchové, podobní 
ropuchám. 14Jsou to duchové �ábelští, kte�í �iní zázra�ná znamení. Vyšli ke král�m celého sv�ta, aby je shromáždili         
k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. 15„Hle, p�icházím ne�ekan� jako zlod�j! Blaze tomu, kdo bdí a st�eží sv�j 
šat, aby nechodil nahý a nebylo vid�t jeho nahotu!“ 16Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon.“ 
Zj 14:12  „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte�í zachovávají Boží p�ikázání a v�rnost Ježíši.“ 
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