Lekce 13

Týden odࢳ24. doࢳ30. bɰezna

„Všechno tvoɰím nové“
Texty naࢴtento týden
Zj 19,6–9; J 14,1–3; Zj 19,11–16; Zj 20,1–6; Jr 4,23–26; Zj 21,2–8
Základní verš
„Ten, který sedƢl naࢴtrʳnu, ɪekl: ‚Hle, všecko tvoɪím nové.‘ Aࢴɪekl: ‚Napiš: Tato slova jsou vƢrná
aࢴpravá.‘“ (Zj 21,5)
Zkáza Babylonu na konci časů je špatnou zprávou pro všechny, kteří spolupracovali s tímto odpadlickým systémem. Naopak pro Boží lid je to dobrá zpráva (Zj 19,1–7). Právě Babylon
totiž nesl odpovědnost za vybízení světských politických mocností k pronásledování Božích
věrných (Zj 18,24). Zničení tohoto velkého protivníka znamená pro Boží lid vysvobození
a záchranu.
Pád Babylonu je ostatně také odpovědí na křik Božího lidu ze scény v páté pečeti. Slova
„Kdy už, Pane svatý a věrný…?“ (Zj 6,10) představují volání utlačovaného a trpícího Božího
lidu od Ábela až do doby, kdy Bůh svůj lid nakonec obhájí (Ž 79,5; Abk 1,2; Da 12,6.7). Kniha
Zjevení ujišťuje Boží lid, že zlo, útlak a utrpení budou mít svůj konec.
Nyní nastává čas, aby Kristus nastolil své věčné království. Zbývající kapitoly Zjevení
popisují nejen zkázu Babylonu na konci časů, ale také zničení satana a všeho zla. V závěrečných kapitolách se nám naskýtá i stručný pohled na ustanovení věčného Božího království.

Budování spoleƄenství
 PodƢlte se veࢴskupinƢ oࢴto, co jste vࢴposledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek
ovlivnil veࢴvašem duchovním životƢ?
 ãeknƢte ostatním oࢴsituaci, kdy jste vࢴposlední dobƢ vnímali výrazný projev Boží
pɪítomnosti veࢴvašem životƢ. Vyjádɪete veɪejnƢ Bohu své podƢkování.
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SVATBA BERÁNKOVA
A slyšel jsem zpƢv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod aࢴjako dunƢní hromu:
„Haleluja, ujal se vlády Pán Bʳh náš všemohoucí. 7Radujme se aࢴjásejme aࢴvzdejme mu chválu;
pɪišel den svatby Beránkovy, jeho choʆ se pɪipravila 8a byl jí dán záɪivƢ Ƅistý kment, aby se jím
odƢla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. 9Tehdy mi ɪekl: „Piš: Blaze tƢm, kdo jsou
pozváni naࢴsvatbu Beránkovu.“ Aࢴɪekl mi: „Toto jsou pravá slova Boží.“ (Zj 19,6–9)
6

Osobní studium
Co mají společného úvodní text a verše
J 14,1–3? V čem podle tebe obraz svatební
hostiny vystihuje dlouho očekávané spojení
Krista a jeho lidu?
Před dvěma tisíci lety Kristus opustil svůj
nebeský domov, aby pozval své následovníky
na svatební hostinu (Mt 22,1–14), která se má
uskutečnit po uzavření manželství s jeho nevěstou. „Svatba pak znázorňuje, jak se Kristus
ujímá svého království. Svaté město, nový
Jeruzalém … se nazývá nevěstou, chotí Beránkovou… V knize Zjevení se o Božím lidu říká,
že jsou hosty na Beránkově svatbě (Zj 19,9).
Jsou-li hosty, nemohou být současně nevěstou. … Podobenství z 22. kapitoly Matoušova
evangelia používá také obraz svatby a zřetelně ukazuje, že vyšetřující soud probíhá
před svatební hostinou. Před svatbou vchází
král, aby si prohlédl stolovníky, zda si všichni
oblékli svatební roucho – neposkvrněné roucho povahy omyté a očištěné krví Beránka
(Mt 22,11; Zj 7,14).“ (GC 426–428; VDV 281.282)
Ženich se po své smrti a po svém vzkříšení
vrátil do Otcova domu, aby „připravil místo“
pro svůj lid, pro své svatební hosty (J 14,1–3). Ti
však zůstávají na zemi a připravují se na jeho
návrat. Kristus se na konci dějin světa vrátí
a vezme je do domu svého Otce.

Zjevení 19,8 uvádí, že nevěsta si oblékla
zářivě čisté roucho. Tento oděv naznačuje,
že svatební hosté, kteří vstoupili do města,
si nepřisvojují žádné zásluhy za své skutky.
„Zářivě čistý kment“ představuje „spravedlivé skutky svatých“. Jsou to skutky, jež jsou
výsledkem jejich spojení s Kristem, který
v nich přebývá. Jejich roucha jsou tedy
symbolem Kristovy spravedlnosti a skutečnosti, že jeho lid „zachovává Boží přikázání
a věrnost Ježíši“ (Zj 14,12). Při svém pobytu
na zemi vyprávěl Ježíš podobenství o svatbě. Dozvídáme se z něj, že jeden z hostů se
rozhodl přijít ve svém vlastním oděvu, místo
toho, aby si oblékl svatební roucho, které mu
připravil král. To byl důvod, proč ho ze svatby vyvedli (Mt 22,1–14).
Zj 3,18 ukazuje, že roucho Kristovy spravedlnosti, zlato přepálené ohněm (víra a láska) a oční mast Ducha svatého jsou tím,
co Boží lid žijící na konci času potřebuje ze
všeho nejvíc. Ježíšova výzva, aby si od něj
Laodikejští tyto dary „koupili“, naznačuje,
že Kristus za to, co nám nabízí, také od nás
něco chce. Čeho se tedy můžeme vzdát? Potřebujeme se zbavit vlastní soběstačnosti
a spolehnutí se na sebe. Jen tak budeme žít
životem naplněným věrností a poslušností
Kristu. Jen tak mu budeme důvěřovat jako
naší jediné naději na záchranu.

Aplikace
Naše skutky nás nezachrání. Jak rozumíš pojmu „skutky spravedlnosti“ nebo „spravedlivé
skutky“? Jakým zpʳsobem ovlivní tyto skutky život ƄlovƢka?
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VÍTIZ PêICHÁZÍ
A vidƢl jsem nebesa otevɪená, aࢴhle, bílý kʳȥ, aࢴnaࢴnƢm sedƢl ten, který má jméno VƢrný aࢴPravý,
neboʆ soudí aࢴbojuje spravedlivƢ. 12Jeho oƄi plamen ohnƢ aࢴnaࢴhlavƢ množství královských korun;
jeho jméno je napsáno aࢴnezná je nikdo než on sám. 13Má naࢴsobƢ plášʆ zbrocený krví aࢴjeho
jméno je Slovo Boží. 14Za ním nebeská vojska naࢴbílých koních, obleƄená doࢴbƢlostného Ƅistého
kmentu. 15Z jeho úst vychází ostrý meƄ, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On
bude tlaƄit lis plný vína trestajícího hnƢvu Boha všemohoucího. 16Na plášti aࢴnaࢴboku má napsáno jméno: Král králʳ aࢴPán pánʳ. (Zj 19,11–16)
11

Osobní studium
Jaké je podle tebe hlavní poselství úvodních
veršů? Kdo je jezdec na bílém koni a čím je
charakterizován?
Druhý příchod Ježíše Krista je naplněním
zaslíbení, po jehož splnění toužili věřící všech
věků. Podobně jako pro Ježíše, bylo i pro jeho
následovníky základem víry Boží slovo.
Zj 19,11–16 popisuje vyvrcholení Ježíšova zápasu a jeho vítězství: Ježíš porazil satana nejprve v nebi, pak ho porazil na poušti, porazil
ho na kříži a nakonec završí své vítězství nad
satanem při svém druhém příchodu.
„Krátce nato se na východě objeví malý
černý obláček velikosti asi poloviny mužské
dlaně. Bude to oblak, který obklopuje Spasitele a z dálky vypadá, jako by byl zahalený
ve tmě. Boží lid bude vědět, že je to znamení
Syna člověka. V uctivém tichu budou lidé
sledovat, jak se přibližuje k zemi, jak je stále
světlejší a nádhernější, až z něj bude velký

bílý oblak, jehož základem je sláva podobná
stravujícímu ohni, nad nímž se klene duha
úmluvy. Ježíš přijde jako mocný dobyvatel.
Už ne jako ‚Muž bolesti‘, aby pil trpký pohár hanby a utrpení, ale jako vítěz na nebi
i na zemi, aby soudil živé a mrtvé. ‚Ten, který
má jméno Věrný a Pravý … soudí a bojuje
spravedlivě.‘ A ‚nebeská vojska‘ (Zj 19,11.14) ho
následují. S nádhernými, nebesky znějícími
chvalozpěvy ho na jeho cestě bude doprovázet nespočetný zástup andělů. Bude se zdát,
že celá obloha je plná zářících postav – že
jich je „desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců“. Lidský jazyk nedokáže tento obraz popsat, mysl smrtelníka není schopna vnímat
takovou nádheru.“ (GC 640.641; VDV 413)
V 2Te 1,8–10 apoštol Pavel podává další
popis Kristova konečného vítězství při druhém příchodu, kdy budou zničeny všechny
světské a náboženské mocnosti, které se
proti němu spikly, a jeho lid bude zachráněn
pro věčnost.Úterý

Aplikace
Zjevení 19 popisuje dvƢ hostiny – oࢴjedné se mluví veࢴverši 9, oࢴdruhé veࢴverších 17 aࢴ18.
Naࢴjedné hostinƢ se lidé najedí, naࢴdruhé hostinƢ jsou snƢdeni. Je tƢžké pɪedstavit si drsnƢjší kontrast, který by ilustroval, jak moc se velký spor dotýká každé lidské bytosti. Co se
naࢴzákladƢ tohoto obrazu mʳžeš ty sám nauƄit oࢴdʳležitosti víry aࢴoࢴposlání, keࢴkterému
tƢ vede?
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TISÍCILETÍ
VidƢl jsem trʳny aࢴnaࢴnich usedli ti, jimž byl svƢɪen soud. Spatɪil jsem také ty, kdo byli sʆati pro
svƢdectví Ježíšovo aࢴpro slovo Boží, protože nepoklekli pɪed dravou šelmou ani jejím obrazem
aࢴnepɪijali její znamení naࢴƄelo ani naࢴruku. Nyní povstali kࢴživotu aࢴujali se vlády sࢴKristem naࢴtisíc let. – 5Ostatní mrtví však nepovstanou kࢴživotu, dokud se tƢch tisíc let nedovrší. – 6To je první
vzkɪíšení. Blahoslavený aࢴsvatý, kdo má podíl naࢴprvním vzkɪíšení! Nad tƢmi druhá smrt nemá
moci, nýbrž Bʳh aࢴKristus je uƄiní svými knƢžími aࢴbudou sࢴním kralovat poࢴtisíc let. (Zj 20,4–6)
4

Osobní studium
Přečti si text Zj 20,1–3 v souvislosti s verši
Jr 4,23–26. V jakém stavu se nachází země
během tisíciletí? Jako rozumíš skutečnosti,
že satan je spoután řetězem?
Tisíciletí (nebo také milénium) začíná
druhým příchodem Ježíše Krista. Právě
tehdy jsou satan a jeho padlí andělé spoutáni. Spoutání satana je symbolické, protože duchovní bytosti nelze tělesně (fyzicky)
spoutat. Spoutání satana proto rozumíme
v symbolické rovině – je spoután okolnostmi. Poslední rány naprosto zničily zemi
a všichni hříšníci byli zabiti. Země se nachází ve stavu chaosu, který připomíná zemi
před stvořením (Gn 1,2). V takovém stavu
je pro satana vězením, které trvá celé tisíciletí. Na zemi se nenachází nikdo, koho by
mohl satan pokoušet nebo komu by mohl
ubližovat. Satan a jeho démonští přisluhovači mohou jen přemýšlet o následcích jejich
vzpoury vůči Bohu.
Kde se podle úvodních veršů nacházejí
vykoupení během tisíciletí a koho soudí?
Jak rozumíš pojmu „první vzkříšení“?

Kniha Zjevení ukazuje, že Boží lid stráví
tisíciletí v nebesích – na místě, které pro ně
Kristus připravil (J 14,1–3). Jan je vidí, jak
sedí na trůnech jako králové a kněží a soudí
svět. Ježíš zaslíbil učedníkům: „usednete
na dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct
pokolení Izraele“ (Mt 19,28). Pavel ukazuje, že
svatí budou soudit svět (1K 6,2.3).
V tomto soudu jde především o prokázání toho, že Bůh jednal spravedlivě. Během
celé historie lidstva satan vznášel námitky,
jejichž cílem bylo zpochybnit Boží charakter a způsob, jakým se stará o své stvoření.
Během tisíciletí Bůh zpřístupní vykoupeným záznamy celých dějin, aby mohli najít
odpovědi na všechny otázky, které se týkají
spravedlnosti Božích rozhodnutí o těch, kteří byli zatraceni. Najdou i odpovědi na to, jak
Bůh jednal v jejich vlastních životech. Na závěr tisíciletí budou vyřešeny všechny otázky týkající se Boží spravedlnosti. Boží lid
uvidí jasně a bez nejmenších pochybností,
že satanova obvinění byla neopodstatněná
a vymyšlená. Vykoupení jsou tak připraveni přinést svědectví o Boží spravedlnosti
na posledním soudu nad zatracenými.

Aplikace
Každý zࢴnás má mnohé tƢžké otázky, které prozatím zʳstávají bez odpovƢdi. Které otázky
trápí tebe? Jak vnímáš Boží jednání aࢴBoží charakter, když víš, že jednoho dne dostaneš
odpovƢdi iࢴnaࢴto, co tƢ nyní trápí nejvíce?
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NOVÉ NEBE AࢳNOVÁ ZEMI
A vidƢl jsem nové nebe aࢴnovou zemi, neboʆ první nebe aࢴprvní zemƢ pominuly aࢴmoɪe již vʳbec
nebylo. 2A vidƢl jsem odࢴBoha zࢴnebe sestupovat svaté mƢsto, nový Jeruzalém, krásný jako nevƢsta ozdobená pro svého ženicha. 3A slyšel jsem veliký hlas odࢴtrʳnu: „Hle, pɪíbytek Boží uprostɪed
lidí, Bʳh bude pɪebývat mezi nimi aࢴoni budou jeho lid; on sám, jejich Bʳh, bude sࢴnimi, 4a setɪe
jim každou slzu zࢴoƄí. Aࢴsmrti již nebude, ani žalu ani náɪku ani bolesti už nebude – neboʆ co
bylo, pominulo.“ 5Ten, který sedƢl naࢴtrʳnu, ɪekl: „Hle, všecko tvoɪím nové.“ Aࢴɪekl: „Napiš: Tato
slova jsou vƢrná aࢴpravá.“ (Zj 21,1–5)
1

Osobní studium
Po odstranění hříchu a jeho příčin bude
země přeměněna na domov vykoupených.
Jak bude vypadat?
Ve Zj 21,1 Jan uvádí, že viděl „nové nebe
a novou zemi“. Bible mluví o třech významech
slova „nebe“ – obloze, nebi s hvězdami a místě,
kde přebývá Bůh (2K 12,2). Ve Zj 21,1 se pravděpodobně mluví o pozemské obloze (atmosféře). Zkažená a znetvořená země, včetně oblohy, nesnesou Boží přítomnost (Zj 20,11). Řecký
výraz pro „nový“ (kainos) označuje nejen něco,
co předtím neexistovalo, ale často poukazuje
na něco, co má novou, lepší kvalitu. Naše planeta bude očištěna ohněm a znovustvořena
do původního stavu (2Pt 3,10–13).
Pozoruhodné je, že první věc, kterou Jan
pozoruje na nové zemi, je skutečnost, že
tam není moře. Jan doslova říká, že tam nebylo „to moře“. Tato zmínka pravděpodobně
naznačuje, že Jan měl na mysli moře, které
ho obklopovalo na ostrově Patmos a které
bylo pro něj symbolem osamocení a utrpení. Nepřítomnost „tohoto moře“ na nové
zemi znamenala pro Jana nepřítomnost

bolesti způsobené odloučením od těch, které miloval.
Přečti si Zjevení 21,2–8 a 7,15–17. Jakou podobnost můžeme pozorovat mezi popisem
nové země a zahrady Eden (Gn 2)?
Vykoupeným Bůh zaručuje svou přítomností život na obnovené zemi bez utrpení
a smrti. Jeho přítomnost je představena
prostřednictvím popisu nového Jeruzaléma
(Zj 21,3), kde Bůh bude přebývat uprostřed
svého lidu. Díky Boží přítomnosti bude život
na nové zemi skutečným rájem.
Boží přítomnost je zárukou svobody
od utrpení: nebude již ani smrt, ani zármutek, ani pláč, ani žádná bolest. Díky odstranění hříchu „co bylo, pominulo“ (Zj 21,4).
Tuto myšlenku pravdivě vyjádřily Lazarovy
sestry Marta a Marie, když řekly Ježíši: „Pane,
kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel“
(J 11,21.32). Smrt nemůže v Kristově přítomnosti
existovat. Trvalá Boží přítomnost na nové zemi
zaručí, že už nikdy nebudeme prožívat bolest
a utrpení, které jsou zatím tak trpkou součástí
naší existence. Osvobození od všeho zlého je
velkou nadějí, kterou nám Kristus zaslíbil – je
to naděje, kterou zpečetil svou krví.

Aplikace
ProƄ je zaslíbení oࢴnovém životƢ vࢴnovém svƢtƢ nedílnou souƄástí toho, Ƅemu vƢɪíme? Jak
by vypadalo naplnƢní naší víry bez naplnƢní tohoto zaslíbení?
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NOVÝ JERUZALÉM
A pɪistoupil jeden ze sedmi andƢlʳ, kteɪí mƢli tƢch sedm nádob aࢴvࢴnich pɪipraveno sedm posledních pohrom, aࢴɪekl mi: „PojƏ, ukážu ti nevƢstu, choʆ Beránkovu.“ 10Ve vytržení ducha mƢ vyvedl
naࢴvelikou aࢴvysokou horu aࢴukázal mi svaté mƢsto Jeruzalém, jak sestupuje zࢴnebe odࢴBoha,
11
záɪící Boží slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam aࢴjako prʳzraƄný kɪišʆál. (Zj 21,9–11)
9

Osobní studium
Jan popisuje hlavní město nové země – nový
Jeruzalém. Přestože jde o reálné místo obývané skutečnými lidmi, nový Jeruzalém
a život na něm přesahuje naše pozemské
představy (1K 2,9)
Přečti si text Zj 21,9–21. Jak bys popsal
nový Jeruzalém vlastními slovy? Co tě
na něm nejvíce upoutalo?
O novém Jeruzalémě se mluví jako o nevěstě, Beránkově manželce. Nový Jeruzalém
je místem, které Kristus připravuje pro svůj
lid (J 14,1).
Město obklopují vysoké zdi, ve kterých
je dvanáct bran – tři brány na každé ze
stran, takže umožňují vstup ze všech směrů.
Tato skutečnost poukazuje na univerzální
povahu města. V novém Jeruzalémě má každý člověk neomezený přístup do Boží přítomnosti.
Město je zobrazeno jako dokonalá krychle, jejíž výška, šířka i délka je 12 000 měr
(2 232 km pozn. redakce). Krychle má 12 hran,
takže celková délka hran je 144 000 měr, což
odkazuje na 144 000 vykoupených, kteří byli
proměněni, aniž by před druhým příchodem

Ježíše Krista okusili smrt. Také v chrámu postaveném Šalomounem byla svatyně svatých
dokonalou krychlí (1Kr 6,20). Nový Jeruzalém
se tak stává centrem uctívání Boha.
Přečti si text Zj 21,21–22,5. Které charakteristiky nového Jeruzaléma ti připomínají
zahradu Eden? Co to o tomto městě vypovídá? Jak rozumíš skutečnosti, že ve městě
nebude „nic proklatého“ (Zj 22,3)?
Důležitým prvkem nového Jeruzaléma je
řeka s vodou života, která vytéká od Božího
a Beránkova trůnu (také Gn 2,10). V protikladu k řece v Babylonu, při které Boží lid
v zajetí sedával a toužebně naříkal po Jeruzalému (Ž 137), na březích řeky života v novém Jeruzalémě nacházejí svůj domov lidé
ze všech dob.
Na obou březích řeky se nachází strom života, jehož listy mají „léčivou moc pro všechny národy“ (Zj 22,2). Není již třeba uzdravovat nemoci, protože na nové zemi žádné
nemoci nebudou. Jde spíše o symbol uzdravení všech zranění, která jsou následky hříchu, a také odstranění všech bariér, které
lidi navzájem v průběhu dějin oddělovaly.
Vykoupení všech věků a všech národů patří
nyní do jedné Boží rodiny.

Aplikace
Které ze zaslíbení týkajících se nové zemƢ aࢴnového Jeruzaléma je pro tebe nejkrásnƢjší
aࢴnejdʳležitƢjší? ProƄ?
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PODNITY KࢳZAMYŠLENÍ
PɰeƆti si 24. kapitolu „Bez svatebního šatu“ zࢳknihy Perly moudrosti (COL 307–319; PM 157–163)
aࢳ42. kapitolu „VítƤzství lásky“ zࢳknihy Velké drama vƢkʳ (GC 662–678; VDV 427–436).
Zjevení Janovo končí tím, o čem se mluví na jeho začátku – druhým příchodem Krista
v moci a slávě a ustanovením věčného Božího království. Vyvrcholením knihy je spojení
Krista a jeho nevěsty.
Kniha nemluví o těchto událostech jako o něčem neskutečném a nereálném. První skutečností je, že Kristus přijde brzy. Druhou skutečností je, že stále čekáme na jeho návrat. Během
našeho čekání bychom měli jasně chápat poselství knihy Zjevení. Toto porozumění můžeme
získat opakovaným čtením knihy Zjevení – a to, dokud nenastane konec. Poselství knihy
Zjevení nám neustále připomíná, abychom se nedívali jen na svět okolo nás, ale abychom
měli svůj pohled upřený vzhůru – na nebesa – a na toho, který je naší jedinou nadějí. Kristus
ze Zjevení je odpovědí na všechny lidské naděje a touhy uprostřed nejistoty a problémů, které přináší život. Kristus má v rukou budoucnost tohoto světa a budoucnost každého z nás.
Kniha Zjevení nám také připomíná, že před příchodem konce nám byla svěřena úloha
kázat poselství o Kristově brzkém návratu. Naše čekání na jeho návrat nemá být pasivní, ale
aktivní. Vždyť Duch i nevěsta volají: „Přijď!“ (Zj 22,17). Každý z nás by se měl k tomuto volání
připojit. Je to dobrá zpráva, kterou bychom měli hlásat lidem na celém světě.

Otázky kࢴrozhovoru
1. Uvažujte oࢴtisíciletí aࢴoࢴsoudu nad nevzkɪíšenými mrtvými, který se uskuteƄní až
poࢴskonƄení tisíciletí. Spasení budou mít dostatek Ƅasu, aby našli odpovƢdi naࢴvšechny
své otázky. Teprve potom Bʳh sešle trest naࢴvšechny, kteɪí nebudou spaseni. Co vám
tato pravda ɪíká oࢴBohu?
2. Zj 1,3 zaslibuje požehnání všem, kteɪí poslouchají, Ƅtou aࢴzachovávají slova tohoto proroctví. Když jsme se dostali až naࢴkonec našeho studia knihy Zjevení, uvažujte spoleƄnƢ, co nového jste pɪi studiu objevili aࢴjaká poselství této knihy byste mƢli zachovávat
aࢴdbát naࢴnƢ.

Praktický závƢr
 PodƢlte se sࢴostatními veࢴskupinƢ oࢴto, co praktického jste se nauƄili zࢴtéto lekce pɪi
studiu Bible. Jak lze toto nauƄení uvést doࢴkaždodenního života?

PodnƢty kࢴmodlitbám
 Modlete se jeden zaࢴdruhého, zaࢴsvé radosti iࢴstarosti.
 Modlete se spolu zaࢴty, kteɪí zࢴnƢjakého dʳvodu pɪestávají Ƅi již pɪestali navštƢvovat
vaše spoleƄenství. Jak jim mʳžete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se iࢴzaࢴlidi veࢴsvém okolí (pɪátele, sousedy, pɪíbuzné…), kterým byste rádi
pɪedstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé tɪídy sobotní školy:
_______________________________________
_______________________________________
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