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Sedm posledních ran

Týden od 10.03. do 16.03.

Texty na tento týden – Zj 15:1; 7:1–3; 14:9.10; 16:1–12; 17:1; Da 5; Zj 16:16; 2Te 2:9–12

Základní verš
„„Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, nebo ty jediný jsi Svatý; všechny národy
p ijdou a skloní se p ed tebou, nebo tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.“ (Zj 15:4)
Verš Zj 11,18 je jakýmsi velmi stru ným shrnutím událostí na zemi t sn p ed záv re ným bojem na
míst Harmagedon: „Rozzu ily se národy.“ Taková charakteristika celkové situace na zemi souhlasí
i s Ježíšovým popisem posledních dn (L 21,25). Následují projevy Božího hn vu, jeho soudy vyjád ené
prost ednictvím sedmi posledních ran (pohrom) nad t mi, kte í se odmítli kát (Zj 15,1).
Zjevení 15. kapitola za íná obrazem sedmi and l , kte í mají p ipravených sedm ran Božího hn vu. Než
Jan za ne mluvit o detailech, uvidí ješt n co zcela jiného – v rný Boží lid (Zj 15,2–4). Ti, kte í k tomuto
lidu pat í, „zvít zili nad dravou šelmou, nesklonili se p ed jejím obrazem a nenechali se ozna it íslicí jejího
jména“ (Zj 15,2). Nyní stáli na n em, co p ipomínalo mo e ze skla, a zpívali píse Mojžíše a Beránka.
Tento obraz p ipomíná Izraelce na b ehu Rudého mo e, kde oslavovali Boží vít zství nad Egyp any (Ex
15).
Tito vít zní svatí jsou stejná skupina jako 144 000 ze Zj 14,1–5. Jelikož odmítli p ijmout znamení šelmy,
jsou chrán ni p ed sedmi posledními pohromami. P i druhém p íchodu Ježíše budou prom n ni, když místo
smrtelného t la oble ou nesmrtelnost (1K 15,51–54) a p idají se ke vzk íšeným svatým (1Te 4,17).

Týden ve zkratce:
- Smysl sedmi posledních ran
- Vylití posledních ran
- Vyschnutí eky Eufrat
- Satan v poslední velký svod
- P íprava na záv re ný boj
- Podn ty k zamyšlení

NE 10. b ezna – Smysl sedmi posledních ran

Zj 15:5-8 „5Potom jsem vid l, jak se otev ela svatyn stánku sv dectví v nebi 6a vyšlo sedm and l , p inášejících sedm pohrom; byli od ni kn žským rouchem, istým a zá ícím, a kolem prsou m li zlaté pásy.
7
Jedna ze ty bytostí p ed Božím tr nem podala t m sedmi and l m sedm zlatých nádob napln ných
hn vem Boha, živého na v ky v k . 8Svatyn byla napln na oblakem slávy a moci Boží, takže nikdo
nemohl vstoupit do svatyn , dokud se nedokoná sedmero pohrom, které p ináší t ch sedm and l .“

Zj 7:1-3 „1Potom jsem vid l, jak se ty i and lé postavili do ty úhl zem a bránili všem ty em v tr m, aby žádný
z nich nevál na zemi ani na mo e ani na jakékoli stromoví. 2A hle, jiný and l vystupoval od východu slunce; v ruce držel
pe etidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty ty i and ly, jimž bylo dáno škodit zemi i mo i: 3„Neško te zemi,
mo i ani stromoví, dokud neozna íme služebníky našeho Boha na jejich elech!““
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.““
Zj 11:1-14 „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 dvaa 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.
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Ti 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 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. 14Druhé ‚b da‘ pominulo; hle, už je tu t etí!“
Zj 8:2-5 „2Potom jsem vid l, jak sedmi and l m, stojícím p ed Bohem, bylo dáno sedm polnic. 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 15:1 „A vid l jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: sedm and l , kte í p inášejí sedm posledních pohrom
– jimi se dovrší Boží hn v.“
1:26-32 „26Proto je B h vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zam nily p irozený styk za nep irozený 27a stejn
i muži zanechali p irozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provád jí hanebnosti, a tak
sami na sob dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. 28Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je
B h na pospas jejich zvrácené mysli, aby d lali, co se nesluší. 29Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou
samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donaše i, 30pomlouva i, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé v ci, neposlouchají rodi e, 31nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. 32V dí
o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kte í tak jednají, jsou hodni smrti; a p ece nejenže sami tak jednají, ale také
jiným takové jednání schvalují.“
1Kr 8:10.11 „10Když kn ží vycházeli ze svatyn , naplnil Hospodin v d m oblak, 11takže kn ží kv li tomu oblaku nemohli
konat službu, nebo Hospodin v d m naplnila Hospodinova sláva.“
Zj 22:11 „Kdo k ivdí, a k ivdí dál, kdo je pošpin n, a z stane ve špín – kdo je spravedlivý, a z stane spravedlivý,
kdo je svatý, a setrvá ve svatosti.“
Zj 16:9-11 „9Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale neobrátili se,
aby mu vzdali est. 10Pátý and l vylil svou nádobu na tr n šelmy: a v jejím království nastala tma, 11lidé se bolestí hryzali
do rt a trýzn ni v edy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých in .“

PO 11. b ezna – Vylití posledních ran

Zj 16:1.10.11 „1A slyšel jsem mocný hlas ze svatyn , jak praví sedmi and l m: „Jd te a vylejte t ch sedm
nádob Božího hn vu na zem!“ … 10Pátý and l vylil svou nádobu na tr n šelmy: a v jejím království nastala tma, 11lidé se bolestí hryzali do rt a trýzn ni v edy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se
od svých in .“

Ž 91:3-10 „3Vysvobodí t z osidla lovce, ze zhoubného moru. 4P ikryje t svými perut mi, pod jeho k ídly máš úto išt ;
pavézou a krytem je ti jeho v rnost. 5Nelekej se hr zy noci ani šípu, který létá ve dne, 6moru, jenž se plíží temnotami,
nákazy, jež ší í zhoubu za poledne. 7By jich po tvém boku padlo tisíc, by i deset tisíc tob po pravici, tebe nestihne nic
takového . 8Na vlastní o i to spat íš, uz íš odplatu, jež stihne svévolníky. 9Máš-li úto išt v Hospodinu, u Nejvyššího sv j
domov, 10nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nep iblíží.“
Zj 16:1-9 „1A slyšel jsem mocný hlas ze svatyn , jak praví sedmi and l m: „Jd te a vylejte t ch sedm nádob Božího
hn vu na zem!“ 2První and l šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné v edy padly na lidi ozna ené znamením
dravé šelmy a klekající p ed jejím obrazem. 3Druhý vylil svou nádobu na mo e: a zm nilo se v krev jako krev zabitého
a všechno živé v mo i zahynulo. 4T etí vylil svou nádobu na eky a prameny vod: a zm nily se v krev. 5Tu jsem slyšel, jak
praví and l, který má moc nad vodami: „Spravedlivý jsi, Bože, svatý, který jsi a kterýs byl, že jsi vynesl tento rozsudek:
6
t m, kdo prolili krev svatých a prorok , dal jsi pít krev; stalo se jim po zásluze!“ 7A od oltá e jsem slyšel hlas: „Ano,
Pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy.“
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tvrtý and l vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. 9Lidé hynuli nesmírným žárem
a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali est.“
Ex 10:21-23 „21Hospodin ekl Mojžíšovi: „Vztáhni svou ruku k nebi a egyptskou zemi zahalí temnota, taková temnota, že
se dá nahmatat.“ 22Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po t i dny. 23Lidé
nevid li jeden druhého; po t i dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni Izraelci m li ve svých obydlích
sv tlo.“
Zj 13:2 „Ta šelma, kterou jsem vid l, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medv da a její tlama jako tlama lví. A drak
jí dal svou sílu i tr n i velikou moc.“

ÚT 12. B ezna – Vyschnutí eky Eufrat
Zj 16:12 „Šestý and l vylil svou nádobu na velikou eku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla p ipravena
cesta král m od východu slunce.“

Zj 17:1.15.16 „1Tu p išel jeden z t ch sedmi and l , kte í m li sedm nádob, a promluvil ke mn : „Poj se mnou, ukážu
ti soud nad velikou nev stkou, usazenou nad vodami,.. 15A ekl mi: „Vody, které jsi vid l, nad nimiž ta nev stka sedí, to
jsou národy, davy, rasy a jazyky. 16A t ch deset roh , které jsi vid l, i ta šelma pojmou nev stku v nenávist, oberou ji
o všecko až do naha a budou rvát její t lo a spálí ji ohn m.“
Jr 51:13 „Dcero babylónská , jež p ebýváš u hojných vod a oplýváš poklady, p išel tv j konec, míra tvé zištnosti je
dovršena .“

ST 13. b ezna – Satan v poslední velký svod

Zj 16:13.14.16 „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. … 16Shromáždili ty krále
na místo zvané hebrejsky Harmagedon.“

Iz 41:25 „Vzbudil jsem muže od severu a p išel od východu slunce. Vzývá mé jméno. P ichází! Knížata jsou jako hlína,
on jako hrn í , jenž šlape jíl.“
Iz 44:27.28 „27Hlubin on praví: „Vyschni! Vysuším tvé vodní proudy.“ 28O Kýrovi praví: „ Hle , m j pastý . Vyplní
každé mé p ání. ekne Jeruzalému: ‚Budeš vybudován!‘ A chrámu: ‚Budeš založen!‘““
Zj 19:14 „Za ním nebeská vojska na bílých koních, oble ená do b lostného istého kmentu.“
Zj 15:6 „Vyšlo sedm and l , p inášejících sedm pohrom; byli od ni kn žským rouchem, istým a zá ícím, a kolem prsou
m li zlaté pásy.“
Zj 17:14 „Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je p em že, protože je Pán pán a Král král ; ti, kdo jsou s ním,
jsou povolaní a vyvolení a v rní.“
Mt 24:30.31 „30Tehdy se ukáže znamení Syna lov ka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny eledi zem a uz í Syna
lov ka p icházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. 31On vyšle své and ly s mohutným zvukem polnice a ti
shromáždí jeho vyvolené od ty úhl sv ta, od jedn ch konc nebe ke druhým.“
1Tm 4:1 „Duch výslovn praví, že v posledních dobách n kte í odpadnou od víry a p idrží se t ch, kte í svád jí démonskými naukami.“
Zj 13:11-17 „11Vtom jsem vid l jinou šelmu, jak vyvstala ze zem : m la dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.
12
Z pov ení té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali p ed první šelmou, které se
zahojila její smrtelná rána. 13A iní veliká znamení, dokonce i ohe z nebe nechá p ed zraky lidí sestoupit na zem. 14Bylo
jí dáno d lat znamení ke cti první šelmy a svád t jimi obyvatele zem ; rozkazuje obyvatel m zem , aby postavili sochu té
šelm , která byla smrteln zran na me em, a p ece z stala naživu. 15Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže
ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zem ou všichni, kdo p ed ní nepokleknou. 16A nutí všechny, malé i veliké, bohaté
i chudé, svobodné i otroky, aby m li na pravé ruce nebo na ele cejch, 17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není
ozna en jménem té šelmy nebo íslicí jejího jména.“
2Te 2:9-12 „9Ten zlý p ijde v moci satanov , bude konat kdejaký mocný in, klamná znamení a zázraky 10a všemožnou
nepravostí bude svád t ty, kdo jdou k záhub , nebo nep ijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. 11Proto je B h
vydává do moci klamu, aby uv ili lži. 12Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuv ili pravd , ale nalezli zalíbení v nepravosti.“
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T 14. b ezna – P íprava na záv re ný boj
Zj 16:16 „Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon.“

2Te 2:9-12 „9Ten zlý p ijde v moci satanov , bude konat kdejaký mocný in, klamná znamení a zázraky 10a všemožnou
nepravostí bude svád t ty, kdo jdou k záhub , nebo nep ijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. 11Proto je B h
vydává do moci klamu, aby uv ili lži. 12Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuv ili pravd , ale nalezli zalíbení v nepravosti.“
Sd 5:19 „P išli králové a bojovali, tehdy bojovali kenaanští králové v Taanaku, p i Vodách megidských, st íbra se však
nezmocnili.“
Sd 6:33 „Celý Midján spolu s Amálekem a syny východu se spojili, p ešli Jordán a utábo ili se v dolin Jizreelu.“
2Kr 9:27 „Judský král Achazjáš to vid l a dal se na út k sm rem na Bét-hagan. Jehú ho pronásledoval a volal: „Také
toho ubijte!“ Ranili ho na voze na svahu Gúru u Jibleámu, ale Achazjáš ujel do Megida a tam zem el.“
2Kr 23:29.30 „29Za jeho dn táhl farao Néko, král egyptský, na pomoc králi asyrskému k ece Eufratu. Král Jóšijáš
vyšel proti n mu. Farao jej usmrtil v Megidu, sotva ho spat il. 30Jeho služebníci jej mrtvého odvezli z Megida, p ivezli do
Jeruzaléma a poh bili ho v jeho hrob . Lid zem vzal Jóšijášova syna Jóachaza, pomazali ho a dosadili za krále po jeho
otci.“
L 22:3 „Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z po tu Dvanácti.“
2Te 1:7.8 „7Vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými and ly, 8aby v plameni ohn vykonal trest na t ch, kte í neznají Boha, a na t ch, kte í odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše.“
2K 10:4 „Zbran našeho boje nejsou sv tské, nýbrž mají od Boha sílu bo it hradby. Jimi bo íme lidské výmysly.“

PÁ 15. b ezna – Podn ty k zamyšlení
„Pouze ti, kdo opevní svou mysl biblickým u ením, obstojí v posledním velkém boji. Každý bude vyzkoušen, zda poslouchá Boha více než lidi. … Apoštol Pavel o posledních dnech napsal: ‚P ijde doba, kdy
lidé nesnesou zdravé u ení.‘ (2Tm 4,3) Tato doba už nastala. V tšina lidí nestojí o biblickou pravdu, protože tato pravda odporuje p áním h íšného srdce a lásce ke sv tu. Satan jim proto p edkládá klamy, které se
jim líbí.
B h však bude mít na zemi lid, který Bibli p ijal jako jediné m ítko každého u ení a jako základ všech
reforem. Názory vzd lanc , v decké teorie, vyznání víry a rozhodnutí církevních sn m , která jsou tak
po etná a rozmanitá, jak po etné a odlišné jsou církve, hlas v tšiny – nic z toho, a ani všechno dohromady
nem žeme pokládat za d kaz pro nebo proti kterémukoli lánku víry. D íve než p ijmeme n jaké u ení
nebo zásadu, musíme jako d kaz požadovat jasný výrok: ‚Toto praví Panovník Hospodin‘.
Vrcholným inem tohoto podvodného dramatu bude satanovo napodobení Ježíše Krista. Církev již dlouho
tvrdí, že o ekává p íchod Spasitele jako spln ní svých nad jí. Boží nep ítel zdánliv napodobí Krist v
p íchod. V r zných ástech sv ta se satan lidem ukáže jako vznešená bytost osl ující krásy, podobající se
Božímu Synu, jak ho popisuje Jan ve Zjevení (Zj 1,13–15). Slávu, která ho bude obklopovat, nep ekoná nic,
co dosud spat ilo lidské oko. Zazní vít zoslavné volání: ‚Kristus p ichází! Kristus p ichází!‘ Lidé p ed ním
budou padat v úct na zem… Jeho hlas bude m kký, podmanivý a melodický. Zopakuje n které z pravd,
které kdysi vyslovil Spasitel, bude uzdravovat lidské nemoci a pak bude lidem tvrdit, že zm nil sobotu na
ned li, a všem bude p ikazovat, aby sv tili den, kterému on požehnal. Bude prohlašovat, že lidé, kte í stále
zachovávají sedmý den, se rouhají jeho jménu tím, že neposlouchají jeho and ly, které k nim poslal se
sv tlem a pravdou. To bude klam, kterému tak ka nebude možné odolat.“ (GC 593–595.624; VDV
386.403).
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2Tm 4:3 „Nebo p ijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé u ení, a podle svých choutek si seženou u itele, kte í by vyhov li
jejich p áním.“
Zj 1:12-15 „12Obrátil jsem se, abych vid l, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spat il jsem sedm zlatých svícn ;
13
uprost ed t ch svícn n kdo jako Syn lov ka, od ný ízou až na zem, a na prsou zlatý pás. 14Jeho hlava a vlasy b lostné jako sn hobílá vlna, jeho o i jako plamen ohn ; 15jeho nohy podobné kovu p etavenému ve výhni a jeho hlas jako
hukot p íboje.“

Otázky k rozhovoru
1. P e t te si Ježíšovo varování ve Zj 16,15, které je vsunuto do popisu p ípravy na zápas na míst zvaném
Harmagedon. Všimn te si podobného vyjád ení, jaké zazn lo v Kristov výzv adresované sboru v Laodikeji
(Zj 3,18). V em vidíte hlavní d ležitost poselství Laodikeji pro Boží lid žijící v dob p ípravy na záv re ný
boj? V em je toto poselství d ležité pro vás osobn ?
Zj 16:15 „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!“
Zj 3:18 „Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohn m p e išt ného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vid t
tvou nahotu; a mast k pot ení o í, abys prohlédl.“

2. Bílé roucho symbolizuje ve Zjevení Kristovu spravedlnost (Zj 3,4.5; 19,7–9). Jen ti, co se zahalí plášt m
Kristovy spravedlnosti (respektive dovolili, aby je Kristus zahalil), obstojí v záv re né krizi. Jak byste vysv tlili svému p íteli, co znamenají slova „vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkov “ (Zj 7,14)? Jak
se roucha perou a b lí v Beránkov krvi?
Zj 3:4.5 „4P ece však máš v Sardách n kolik osob, které sv j šat nepot ísnily; ti budou chodit se mnou v bílém rouchu,
protože jsou toho hodni. 5Kdo zvít zí, bude od n b lostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž p iznám se k n mu p ed svým Otcem a p ed jeho and ly.“
Zj 19:7-9 „7Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; p išel den svatby Beránkovy, jeho cho se p ipravila 8a byl jí
dán zá iv istý kment, aby se jím od la.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. 9Tehdy mi ekl: „Piš: Blaze t m,
kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu.“ A ekl mi: „Toto jsou pravá slova Boží.““
Zj 7:14 „ ekl jsem: „Pane m j, ty to víš!“ A on mi ekl: „To jsou ti, kte í p išli z velikého soužení a vyprali svá roucha
a vybílili je v krvi Beránkov .“

JERRY 
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Týden od 10.03. do 16.03.
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