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Týden od 10. do 16. únoraLekce 7

Sedm polnic
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 služebník m prorok m.“ (Zj 10,7)

Ve scéně otevírání páté pečeti jsme mohli sledovat hlasitý křik těch, kteří trpěli pro Boží 
slovo. Tento křik představuje volání všech věrných v celých dějinách. Věrní jsou zobrazeni 
jako duše pod oltářem, které se domáhají spravedlnosti a nápravy (Zj 6,9.10). Hlas z nebes je 
vyzývá, aby počkali na příchod dne, kdy Bůh bude soudit ty, kteří jim ubližovali. Po otevření 
šesté pečeti vidíme scénu vykonání soudu nad těmi, kteří škodili a křivdili jeho věrným ná-
sledovníkům (Zj 6,15–17).

Scéna otevírání páté pečeti ukazuje zkušenost trpícího Božího lidu v průběhu historie – 
od Ábela až po dobu, kdy Bůh nakonec vynese soud a pomstí se „za krev svých služebníků“ 
(Zj 19,2). Trpící Boží lid musí zůstat pevný a trpělivý a důvěřovat, že Bůh jeho modlitby slyší.

Vidění sedmi polnic ukazuje, že Bůh již během celých dějin jednal ve prospěch svého lidu 
a odsoudil ty, kteří mu ubližovali. Cílem tohoto vidění je ujistit Boží lid, že nebesa nejsou 
k jeho utrpení lhostejná.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Modlitby svatých- Význam troubení na polnice- Anděl s otevřenou knihou- Snědená kniha- Dva svědci	- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
9Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.10A křičeli velikým hlasem: „Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?

-jcHB
Zvýraznění
15Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,16a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!“17Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

-jcHB
Zvýraznění
protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy! Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím, spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejích rukou.“
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Lekce 7 | Zape et ní Božího liduNe | 10. února

MODLITBY SVATÝCH
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 8,3–5)

Osobní studium
Zj 8. kapitola začíná obrazem sedmi andělů, 
kteří stojí před Bohem a v rukou mají sedm 
polnic (trub; BK). Než se polnice rozezvučí, 
do obrazu vstupuje další scéna, jejímž cílem 
je vysvětlit teologický význam polnic.

Uvažuj nad úvodním textem. Jak mu ro-
zumíš? Přemýšlej o něm v souvislosti s ná-
sledujícím popisem každodenní služby v je-
ruzalémském chrámu:

Staré židovské spisy připomínají, že bě-
hem večerního obětování byl na oltář polo-
žen beránek jako zápalná oběť a jeho krev 
byla vylita k základům oltáře. Určený kněz 
pak vzal zlatou kadidelnici a naplnil ji uhlí-
ky z oltáře. Potom vnesl kadidlo do chrámu 
a obětoval je na zlatém oltáři ve svatyni. 
Po obětování kadidla vyšel kněz opět ven 
a hodil kadidelnici na dlažbu, čímž způso-
bil hluk. V té chvíli zatroubilo sedm kněží 
na polnice, a tím dali znamení o skončení 
denní služby v chrámu.

Je zřejmé, že jazyk Zj 8,3–5 nám připomí-
ná právě večerní službu v chrámu. Je důle-
žité si všimnout, že anděl dostává kadidlo 
u oltáře a následně ho přidává „na zlatý oltář 
před trůnem“ (Zj 8,3). Kadidlo symbolizuje 

modlitby Božího lidu (Zj 5,8) a na tyto mod-
litby nyní Bůh odpovídá.

Zjevení 8,3–5 přináší důležité informace 
o významu polnic v knize Zjevení:

(1) Sedm polnic představuje Boží soud nad 
vzbouřeným lidstvem v reakci na modlitby 
utlačovaného Božího lidu.

(2) Troubení polnic následuje po smrti 
Ježíše jako Beránka (oběti) a postupně po-
kračuje během celých dějin až do druhého 
Kristova příchodu (Zj 11,15–18).

Znovu si přečti verš Zj 8,5 a uvažuj, jak 
souvisí s textem Ez 10,2. Jak Ezechielovo 
vidění o hořících uhlících padajících na od-
padlý Jeruzalém objasňuje smysl troubení 
na polnice ve Zjevení?

Anděl naplní kadidelnici ohněm ze zlatého 
oltáře a pak jej vysype na zem. Je důležité si 
uvědomit, že oheň pochází z oltáře, kde je pá-
leno kadidlo, symbolizující modlitby svatých. 
To naznačuje, že sedm polnic oznamuje Boží 
zásah do dějin, který je odpovědí na modlit-
by jeho utlačovaného lidu, Boží soud. Bůh 
zasahuje ve prospěch věrných v čase, který 
k tomu sám určí. Hození kadidelnice na zem 
pak může připomenout i varování, že Kristova 
služba smíření nebude trvat navždy a jednoho 
dne tento čas skončí (Zj 22,11.12).

A  si jakkoli p ejeme, aby B h zasáhl v náš prosp ch proti utla ovatel m a zlu, B h je 
stále svrchovaný vládce a zasáhne ve svém ase a zp sobem, pro který se rozhodne. Co ti 
to íká o Bohu? Jaký je smysl modliteb t ch, co v utrpení volají k Bohu?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
A když tu knihu uchopil, čtyři bytosti a čtyřiadvacet starců padlo na kolena před Beránkem; každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby Božího lidu.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
I řekl Hospodin muži oděnému lněným šatem: „Vstup do soukolí pod cherubem, naber si plné hrsti žhavého uhlí z místa mezi cheruby a rozhoď po městě!“ I vstoupil tam před mýma očima.

-jcHB
Zvýraznění
11Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně – kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti.12Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.
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VÝZNAM TROUBENÍ NA POLNICE
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 
klenby 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!“ (Zj 8,12.13)

Osobní studium
Při zobrazení Božích zásahů ve prospěch 
věrného lidu používá Zjevení obraz troubení 
na polnice ze Starého zákona. Toto trou-
bení bylo důležitou součástí každodenní-
ho života starověkého Izraele (Nu 10,8–10 
a 2Pa 13,14.15). Zvuk polnic připomínal lidem 
službu v chrámu, na polnice se troubilo i při 
sklizni, během svátků a také ve válkách.

Troubení na polnice šlo ruku v ruce s mod-
litbou. Během bohoslužby v chrámu nebo při 
svátcích se na ně troubilo, aby Bůh pamato-
val na smlouvu se svým lidem. Polnice lidem 
připomínaly, aby byli připraveni na „den Hos-
podinův“ (Jl 2,1). Během bojů dával zvuk pol-
nice důležité instrukce a varování – a troube-
ním na polnice také lid volal k Bohu a prosil 
o svou záchranu. Zmíněné skutečnosti tvoří 
pozadí, na kterém bychom měli významu 
sedmi polnic ve Zjevení rozumět.

Přečti si Zj 8,13 a 9,4.20.21. Kdo je souzen 
během troubení na sedm polnic?

Události, na jejichž počátku stojí jednot-
livá troubení na polnice ve Zjevení, pouka-
zují na Boží zásahy v dějinách jako odpověď 
na modlitby Božího lidu. Zatímco otevírání 
pečetí se soustřeďovalo především na ty, 
kteří o sobě tvrdili, že patří k Božímu lidu, 
polnice oznamují soudy proti obyvatelům 
země (Zj 8,13). Zároveň jde o výzvu všem 

lidem, aby se obrátili k Hospodinu dříve, než 
bude příliš pozdě.

Soudy sedmi polnic postihují třetinu stvo-
ření a jejich smyslem tedy není smrt, ale sna-
ha o nápravu a záchranu. Jejich troubení 
oznamuje, že nastal čas, aby Bůh projevil 
svou legitimní vládu. Sedm troubení na pol-
nice se vztahuje na události od kříže až po zá-
věr pozemských dějin (Zj 11,15–18). Zaznívá 
během celého období, kdy v nebi probíhá 
Ježíšova přímluvná služba (Zj 8,3–6) a po celé 
zemi se káže evangelium (Zj 10,8–11.14). Po-
krývá přibližně stejné časové úseky, jaké po-
pisuje otevírání sedmi pečetí, a ty se zase 
překrývají se stejnými časovými obdobími, 
které reprezentuje sedm sborů:

(A) První dvě troubení oznamují soud 
proti mocnostem, které se podílely na ukři-
žování Krista a na pronásledování rané círk-
ve – tedy proti vzpurnému Jeruzalému a po-
hanské Římské říši.

(B) Třetí a čtvrté troubení zobrazuje ne-
beský soud proti odpadlictví křesťanské 
církve během středověku.

(C) Páté a šesté troubení popisuje rozdě-
lení v náboženském světě během pozdního 
středověku a v poreformačním období. Tato 
doba je charakteristická růstem aktivity zla, 
které v konečném důsledku přivede svět 
do závěrečného zápasu na místě zvaném 
Harmagedon.

Není pochyb o tom, že historie je krvavá a plná bolesti a utrpení. Jak ti tato smutná realita 
pomáhá uv domit si nádheru zaslíbení, která jsme obdrželi prost ednictvím Ježíše? Které 
z t chto zaslíbení je pro tebe v tomto kontextu nejkrásn jší?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
8Na trubky budou troubit Áronovi synové, kněží. To vám bude provždy platným nařízením pro všechna vaše pokolení.9Až potom ve své zemi vytáhnete do boje proti protivníku, který vás bude sužovat, a trubkami budete ryčně troubit , připomenete se Hospodinu, svému Bohu, a budete osvobozeni od svých nepřátel.10Na trubky budete troubit v den své radosti, o slavnostech, při novoluní, při svých zápalných obětech nebo svých hodech oběti pokojné, aby vás připomínaly vašemu Bohu. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“

-jcHB
Zvýraznění
14Když se Judejci rozhlédli, viděli , že je čeká boj vpředu i vzadu. Úpěnlivě volali k Hospodinu a kněží troubili na trubky.15Pak judští muži spustili válečný pokřik. Za pokřiku judských mužů porazil Bůh Jarobeáma a celý Izrael před Abijášem a Judou.

-jcHB
Zvýraznění
Trubte na polnici na Sijónu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův.

-jcHB
Zvýraznění
4Dostaly rozkaz neškodit trávě na zemi ani žádné zeleni ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele.20A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat;21neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.

-jcHB
Zvýraznění
15Zatroubil sedmý anděl. A ozvaly se mocné hlasy v nebi: „Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků.“16Čtyřiadvacet starců, sedících na svých trůnech před Bohem, padlo na kolena, klaněli se Bohu a volali:17„Dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci, která ti náleží, a ujal ses vlády.18Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“

-jcHB
Zvýraznění
3Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář; bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem.4A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář.5Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem; a nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení.6A sedm andělů s polnicemi se připravilo, aby začali troubit.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
8Hlas, který jsem slyšel z nebe, opět ke mně promluvil: „Jdi, vezmi tu otevřenou knihu z ruky anděla, který stojí na moři i na zemi.“9Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi: „Vezmi ji a sněz; v žaludku ti zhořkne, ačkoli v tvých ústech bude sladká jako med.“10Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji; v mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku.11Tehdy jsem slyšel: „Je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům.“

-jcHB
Zvýraznění
1Tu mi byla dána rákosová míra a anděl mi řekl: „Vstaň, změř Boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se tam klanějí.2Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům; ti budou pustošit svaté město po dvaačtyřicet měsíců.3A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní.“4To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země.5A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit.6Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, a mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít.7Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí.8Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.9Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat.10Obyvatelé země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim nedopřáli klidu.11Ale po třech a půl dnech vstoupil do nich duch života přicházející od Boha, postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli.12Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: „Vstupte sem!“ A vstoupili do nebe v oblaku, a jejich nepřátelé na to hleděli.13V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení zahynulo sedm tisíc lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích.14Druhé ‚běda‘ pominulo; hle, už je tu třetí!
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AND L S OTEV ENOU KNIHOU
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!“ (Zj 10,1–4)

Osobní studium
Šestá polnice nás přivádí do doby konce. Jaká 
výzva zaznívá k Božímu lidu během tohoto 
období? Než bude slyšet hlas sedmé polnice, 
objevuje se v textu vsuvka, která vysvětluje 
poslání a zkušenost věrných v době konce.

Přemýšlej o úvodním textu. Jak těmto 
veršům rozumíš? Co je v nich podle tebe 
nejdůležitějším poselstvím?

„Mocný anděl, který dával Janovi in-
strukce, nebyl nikdo menší, než samotný 
Ježíš.“ (7BC 971) Právě on se postavil na moře 
a na pevninu, což znamená nejen jeho celo-
světovou vládu, ale i univerzální důležitost 
jeho poselství. Vykřikl mohutným hlasem 
připomínajícím řev lva, což symbolizuje Boží 
hlas (Oz 11,10 a Zj 5,5).

Jan nedostal povolení zapsat, co slyšel 
v hlase sedmi hromů. Některé události týka-
jící se budoucnosti Bůh sice Janovi zjevil, ale 
nedovolil, aby byly zaznamenány.

Přečti si text Zj 10,5–7 a porovnej jej s ver-
ši Da 12,6.7. Jaké téma mají tyto dvě pasáže 
společné?

Když anděl říká, že „čas již více nebude“ 
(Zj 10,6; ČSP), použitý řecký výraz chronos vy-
jadřuje, že jde o časové období (na rozdíl od vý-

razu kairos, který označuje kvalitu, vhodnost 
nebo příhodnost času). To nás vede zpět k ver-
šům Da 12,6.7, kde anděl říká, že pronásledo-
vání svatých bude trvat čas, dva časy a půl 
času, což představuje období 1 260 let (od 538 
do 1798), během kterého byla církev pronásle-
dována papežstvím (porovnej s Da 7,25). Jeli-
kož u Daniela i ve Zjevení prorocký „den“ sym-
bolizuje rok (Nu 14,34; Ez 4,6), potom 360 „dní“ 
představuje 360   let, a tři a půl „času“ (nebo 
„roku“) pak představuje 1 260 „dní“ neboli let. 
Někdy po skončení tohoto období nastane ko-
nec – tedy druhý příchod Ježíše Krista.

Konstatování, že „čas již více nebude“, 
odkazuje na časové proroctví u Daniela, 
přesněji na 2 300 prorockých dnů v Da 8,14 
(období 457 před Kristem až 1844 po Kristu). 
Po tomto časovém období již nebude násle-
dovat žádná prorocká časová předpověď. 
Ellen G. Whiteová k tomu říká:

„Tento čas, který anděl vyhlásil slavnostní 
přísahou … je prorockým obdobím, které bude 
předcházet příchodu Pána. Lidé totiž ohled-
ně konce času již jiné poselství nedostanou. 
Po skončení tohoto časového období, mezi roky 
1842 až 1844, již nebude možné najít další kon-
krétní prorocké období. Nejdelší prorocký vý-
počet sahá k podzimu roku 1844.“ (7BC 971)

Jaké další d vody (krom  uvedeného citátu Ellen G. Whiteové) bys mohl uvést pro potvr-
zení myšlenky, že se musíme vyvarovat jakéhokoli dalšího budoucího stanovování data? 
Pro  jsou r zné výpo ty asu druhého p íchodu Ježíše Krista (nebo jiných budoucích 
událostí) nebezpe né?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Budou následovat Hospodina, až zařve jako lev. Až vydá řev, přiběhnou s třesením synové od moře

-jcHB
Zvýraznění
Ale jeden ze starců mi řekl: „Neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův; on otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou.“

-jcHB
Zvýraznění
5Potom anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, pozvedl svou pravici k nebi6a přísahou při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebesa, moře a všecko, co je v nich, potvrdil, že lhůta je u konce;7ve dnech, kdy zazní polnice sedmého anděla, naplní se Boží tajemství, jak je Bůh oznámil svým služebníkům prorokům.

-jcHB
Zvýraznění
6a ten se otázal muže oblečeného ve lněném oděvu, který byl nad vodami veletoku: „Kdy nastane konec těch podivuhodných věcí?“7I slyšel jsem muže oblečeného ve lněném oděvu, který byl nad vodami veletoku. Zvedl svou pravici i levici k nebi a přísahal při Živém navěky, že k času a časům a k polovině, až se dovrší roztříštění moci svatého lidu, dovrší se i všechno toto.

-jcHB
Zvýraznění
přísahal při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm, zemi i to, co je v ní, a moře i to, co je v něm, že čas již více nebude

-jcHB
Zvýraznění
Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času

-jcHB
Zvýraznění
Podle počtu dnů, v nichž jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za čtyřicet dnů čtyřicet let. Tak pocítíte mou nevoli.

-jcHB
Zvýraznění
Až skončí tyto dny , lehneš si podruhé, a to na pravý bok, a poneseš nepravost domu judského po čtyřicet dní; ukládám ti za každý rok jeden den.

-jcHB
Zvýraznění
Řekl mi: „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“
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SN DENÁ KNIHA
8Hlas, který jsem slyšel z nebe, op t ke mn  promluvil: „Jdi, vezmi tu otev enou knihu z ruky an-
d 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.“ (Zj 10,8–11)

Osobní studium
Výzva sníst knihu s poselstvím od Hospo-
dina se v Bibli používá k vyjádření přijetí 
poselství od Boha a zvěstování tohoto posel-
ství lidem (Ez 2,8–3.11; Jr 15,16). Když proroci 
poselství přijímali, stávalo se pro ně radost-
nou, sladkou zprávou, ale když ho zvěstovali, 
stalo se někdy trpkým, protože ho mnozí 
odmítli a vzbouřili se proti němu.

Janova hořko-sladká zkušenost se sněde-
ním „knihy“ (jde o svitek s poselstvím proro-
ka Daniela) se vztahuje na rozpečetění Da-
nielova poselství týkajícího se konce času. 
Jan zde představuje věrnou církev, která je 
pověřena zvěstováním věčného evangelia 
(Zj 14,6.7) na konci období vymezeného ča-
sovým proroctvím z knihy proroka Daniela 
o 1 260 dnech/letech (Da 7,25).

Kontext naznačuje, že Janovo vidění 
ukazuje na další hořko–sladkou zkušenost 
na konci prorockého období 2 300 let. Když 
na základě Danielových proroctví mille-
ritské hnutí očekávalo, že se Kristus vrátí 
v roce 1844, toto poselství pro ně bylo slad-
ké. Když se však jejich očekávání nesplnilo 
a Kristus se nevrátil, čekalo je hořké zkla-

mání a hledali v Písmu jasnější pochopení 
proroctví.

Výzva znovu prorokovat celému světu, 
kterou Jan dostal (Zj 10,11), nás vede k adven-
tistům zachovávajícím sobotu, kterým bylo 
svěřeno hlásání poselství o druhém přícho-
du Krista ve spojení s proroctvími Daniela 
a Zjevení.

Přečti si text Zjevení 11,1.2. Jaký úkol Jan 
dostal? Co by podle tebe mohl tento verš 
znamenat?

Tato pasáž je pokračováním scény ze Zjeve-
ní 10. Koncept „měření“ (nebo i vážení) odkazu-
je v Bibli k soudu (Mt 7,2; Da 5,25–28). Chrám, 
který měl Jan změřit, se nacházel v nebesích, 
kde Ježíš koná vše pro naši záchranu. Odkaz 
na chrám, oltář a ty, co se v něm klanějí Bohu, 
ukazuje na den smíření (Lv 16,16–19). Byl dnem 
„měření“ neboli soudu, kdy se Bůh definitivně 
vypořádal s hříchy svého lidu. Zj 11,1 ukazuje, že 
poselství o nebeské svatyni se nachází přímo 
uprostřed závěrečného zvěstování evangelia, 
které obsahuje i obhájení Božího charakteru. 
Tímto způsobem získává poselství evangelia 
hlubší rozměr a ukazuje na Kristovo dílo smí-
ření a na jeho spravedlnost jako jedinou cestu 
k záchraně lidských bytostí.

B hem dne smí ení hrála d ležitou roli krev, která byla p inesena jako ob  (Lv 16). Jak 
bys mohl vysv tlit, že myšlenka soudu vycházející ze dne smí ení je dobrou zprávou? 
Pro  jde o d ležité u ení?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů.

-jcHB
Zvýraznění
6Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.7Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

-jcHB
Zvýraznění
Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času

-jcHB
Zvýraznění
1Tu mi byla dána rákosová míra a anděl mi řekl: „Vstaň, změř Boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se tam klanějí.2Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům; ti budou pustošit svaté město po dvaačtyřicet měsíců.

-jcHB
Zvýraznění
Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.

-jcHB
Zvýraznění
25Toto pak je písmo, které bylo napsáno: ‚Mené, mené, tekel ú-parsín ‘.26Toto je výklad těch slov: Mené – Bůh sečetl tvé kralování a ukončil je.27Tekel – byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký.28Peres – tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům.“

-jcHB
Zvýraznění
16Tak vykoná smírčí obřady za svatyni pro nečistotu Izraelců, pro jejich přestoupení a všechny jejich hříchy. Stejně bude postupovat při stanu setkávání, který stojí u nich, uprostřed jejich nečistot.17Nikdo z lidí nesmí být ve stanu setkávání, když vejde do svatyně k vykonávání smírčích obřadů , dokud nevyjde. Tam vykoná smírčí obřady za sebe i za svůj dům a za celé izraelské shromáždění.18Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a vykoná smírčí obřady za něj. Vezme trochu krve z býčka a krve z kozla a potře rohy oltáře dokola.19Sedmkrát na něj stříkne prstem trochu krve. Tak jej očistí od nečistot Izraelců a posvětí ho.

-jcHB
Zvýraznění
8Ty, lidský synu, slyš, co já k tobě mluvím. Nebuď vzpurný jako ten vzpurný dům. Rozevři ústa a sněz, co ti dávám.“9Tu jsem viděl, že je ke mně vztažena ruka, a hle, v ní knižní svitek.10Rozvinul jej přede mnou a byl popsán na vnitřní i vnější straně; byly na něm napsány žalozpěvy, lkání a bědování.

-jcHB
Zvýraznění
1Řekl mi: „Lidský synu, sněz, co máš před sebou, sněz tento svitek a jdi, mluv k izraelskému domu.“2Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst.3Řekl mi: „Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem, který ti dávám.“ Snědl jsem jej a byl mi v ústech sladký jako med.4Řekl mi: „Lidský synu, nyní jdi k izraelskému domu a mluv k nim mými slovy.5Nejsi přece posílán k lidu temné mluvy a těžkého jazyka, nýbrž k domu izraelskému,6ne k mnohým národům temné mluvy a těžkého jazyka, jejichž řeči bys nerozuměl; kdybych tě poslal k nim, poslechli by tě.7Izraelský dům tě však nebude chtít poslechnout, poněvadž nejsou ochotni poslechnout mne; celý izraelský dům má tvrdé čelo a zatvrzelé srdce.8Hle, dávám ti tvář právě tak tvrdou, jako je jejich, a čelo právě tak tvrdé, jako je jejich.9Dávám ti čelo jako křemen, tvrdší než oblázek. Neboj se jich a neděs se jich, jsou dům vzpurný.“10Dále mi řekl: „Lidský synu, srdcem přijmi a ušima slyš všechna má slova, jež k tobě mluvím.11Nuže, jdi k přesídlencům, k synům svého lidu. Budeš k nim mluvit a řekneš jim: ‚Toto praví Panovník Hospodin,‘ ať poslechnou nebo ne.“
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DVA SV DCI
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. 
(Zj 11,3–6)

Osobní studium
Jaká je podle tebe souvislost mezi zmíněný-
mi dvěma svědky a Zerubábelem a Jozuem 
v jejich královské, respektive kněžské roli? 
(Za 4,2.3.11–14)

Symbol dvou svědků pochází ze židov-
ského právního systému, který vyžadoval 
nejméně dva svědky, aby mohlo být něco 
označeno jako pravda (J 8,17). Dva svědci 
představují Bibli – Starý a Nový zákon. Tyto 
dvě části nelze oddělit. Boží lid je povolán, 
aby hlásal světu úplné biblické poselství – 
„celou Boží vůli“ (Sk 20,27). Svědci jsou zob-
razeni, jak prorokují oblečeni do smutečního 
šatu během 1 260 dnů/let (538–1798). Smu-
teční, žíněný šat je typickým oblečením pro 
dobu truchlení (Gn 37,34). Ukazuje na složité 
období, kdy byly biblické pravdy pohřbeny 
a překryty lidskými tradicemi.

Přečti si text Zj 11,7–13. Pokus se vlastními 
slovy popsat, co se stalo se dvěma svědky 
na konci prorockého času 1 260 dnů/let.

Šelma, která bude bojovat se dvěma 
svědky a nakonec je zabije, vystupuje přímo 
z „propasti“, což je označení satanova sídla. 
Zabití svědků je historicky možné vztáh-

nout na ateistický útok na Bibli a snahu 
zlikvidovat náboženství v souvislosti s udá-
lostmi Velké francouzské revoluce. Proti-
náboženský systém, který byl ustanoven 
ve Francii, se vyznačoval morálním úpad-
kem Sodomy, ateistickou arogancí Egypta 
a odpadlictvím Jeruzaléma (Zj 11,8). Tak jako 
Jeruzalém Ježíše odmítl a přivedl na smrt, 
tak toto veliké symbolické město zabíjí křes-
ťanskou církev a Bibli.

Vzkříšení dvou svědků ukazuje na vel-
ké oživení zájmu o Bibli, které následovalo 
po Velké francouzské revoluci. Jedním z dů-
sledků tohoto oživení byl i vznik adventního 
hnutí s jeho soustředěním se na obnovu bib-
lických pravd a vznik biblických společností 
šířících Písmo v různých jazycích po celém 
světě.

Těsně před koncem se uskuteční mohut-
né celosvětové hlásání biblického poselství 
(Zj 18,1–4). Toto závěrečné poselství pod-
nítí nepřátelství umocněné satanskými 
silami. Prostřednictvím falešných zázraků 
bude vrcholit obrovská snaha oklamat celý 
svět a přimět uctívače šelmy k závěrečné-
mu boji proti věrnému Božímu svědkovi 
(Zj 16,13–16; 14,12).

Pro  je podle tebe i dnes tolik útok  namí ených proti v rohodnosti Bible? ím je Bible pro 
tebe osobn ? Pokus se zformulovat svou „definici“ tak, aby byla stru ná a srozumitelná.

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
2a zeptal se mě: „Co vidíš?“ Odvětil jsem: „Hle, vidím svícen, celý ze zlata, a na něm nahoře mísa se sedmi kahany. Všechny kahany na něm mají nahoře po sedmi hubičkách.3A nad ním dvě olivy, jedna z pravé strany a druhá z levé strany mísy.“11Nato jsem mu řekl: „Co znamenají ty dvě olivy po pravé i po levé straně svícnu?“12A dále jsem se ho otázal: „Co znamenají ty dva trsy oliv, které jsou nad dvěma zlatými žlábky, jimiž vytéká zlato?“13Tu mi řekl: „Ty nevíš, co to znamená?“ Řekl jsem: „Nevím, můj pane.“14Odvětil: „To jsou ti dva synové nového oleje, kteří stojí před Pánem celé země.“

-jcHB
Zvýraznění
I ve vašem zákoně je přece psáno, že svědectví dvou osob je pravé.

-jcHB
Zvýraznění
neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem nezamlčel.

-jcHB
Zvýraznění
I roztrhl Jákob svůj šat, přes bedra přehodil žíněné roucho a truchlil pro syna mnoho dní.

-jcHB
Zvýraznění
7Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí.8Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.9Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat.10Obyvatelé země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim nedopřáli klidu.11Ale po třech a půl dnech vstoupil do nich duch života přicházející od Boha, postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli.12Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: „Vstupte sem!“ A vstoupili do nebe v oblaku, a jejich nepřátelé na to hleděli.13V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení zahynulo sedm tisíc lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích.

-jcHB
Zvýraznění
1Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho slávou.2Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka;3neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“4A slyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.

-jcHB
Zvýraznění
13A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.14Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.15„Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“16Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon.

-jcHB
Zvýraznění
Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Troubení sedmé polnice (Zj 11,15–18) signalizuje završení pozemských dějin. Přišel čas, aby 

Bůh zjevil svou moc a vládu. Naše vzbouřená planeta, která byla tisíce let pod krutovládou 
satana, se má brzy vrátit pod Boží vládu. Po smrti na kříži a po vzkříšení a nanebevstoupení 
byl Kristus ustanoven jako spoluvládce vesmíru po boku Otce (Zj 12,10.11). Satan pokračuje 
ve své snaze pustošit a ničit vše, co se jen dá. Ví totiž, že mu zbývá jen málo času (Zj 12,12). 
Sedmá polnice oznamuje, že se Bohu podařilo vypořádat se s uchvatitelskými mocnostmi 
a že tento svět se konečně dostal pod Kristovu spravedlivou vládu.

Sedmá polnice také naznačuje další obsah knihy Zjevení: (1) Rozzuřily se národy: Zjeve-
ní 12–14 popisuje satana naplněného hněvem (12,17), který spolu se svými dvěma spojenci – 
šelmou z moře a šelmou ze země – šikuje národy světa k boji proti Bohu a jeho lidu. (2) Přišel 
tvůj hněv: Boží odpovědí na zuřivost národů je sedm posledních ran, které popisují Boží hněv 
(Zj 15,1). (3) Čas, abys soudil mrtvé: Boží soud odměňuje i trestá (Zj 20,11–15). (4) Odměnil své slu-
žebníky: jak je popsáno ve Zj 21–22. (5) Zahubil ty, kdo hubili zemi: Zj 19,2 uvádí, že Babylon je 
na konci času souzen, protože škodil zemi. Zničení satana, jeho armády a jeho dvou spojenců 
je závěrečným činem 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 zkuše-

ností (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?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 17:22

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
15Zatroubil sedmý anděl. A ozvaly se mocné hlasy v nebi: „Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků.“16Čtyřiadvacet starců, sedících na svých trůnech před Bohem, padlo na kolena, klaněli se Bohu a volali:17„Dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci, která ti náleží, a ujal ses vlády.18Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“

-jcHB
Zvýraznění
10A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.11Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.

-jcHB
Zvýraznění
12Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom – jimi se dovrší Boží hněv.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
11A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě.12Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun; jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám.13Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží.14Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu.15Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího.16Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů.17A viděl jsem jednoho anděla, jak stojí na slunci a volá mocným hlasem na všechny ptáky letící středem nebes: „Pojďte, slétněte se k veliké hostině Boží!18Budete se sytit těly králů a vojevůdců a bojovníků a koní i jezdců; těly všech, pánů i otroků, slabých i mocných.“19A viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku.20Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou.21Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce. A všichni ptáci se nasytili jejich těly.

-jcHB
Zvýraznění
1Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.2Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana,3na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.4Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. –5Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. –6To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.7Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře8a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři.9Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.10Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.11A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa.12Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.13Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů.14Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero.15A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.

-jcHB
Zvýraznění
10Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji; v mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku.




