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Sedm blahoslavenství v knize Zjevení 
Zj.1,3; 14,13; 16,15; 19,9; 20,6; 22,7; 22,14 

 
Libor Škrla 

 

 
Tento text pochází z archívu kázání sboru Církve adventistů s.d. ve Vyškově. 

S obecnými poznámkami k zápisům kázání se můžete seznámit na našich webových stránkách: 
http://vyskov.casd.cz/kazani 

 
 

 
  Úvod  
 

  Dovolte, abych dnes začal naše společné přemýšlení nad Božím slovem dvěma otázkami, která spolu 
(alespoň na první pohled) nesouvisejí: 
  1./ Kde byste v Bibli hledali „blahoslavenství“ ? 
  2./ Co všechno je v knize Zj. spojeno s číslem „7“ ? 
 

  Víte, že v knize Zj. je jakoby „náhodou“ také 7 blahoslavenství ? 
 

1./ Zj.1,3: „Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, 
                a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno,  
                neboť čas je blízko.“ (ČEP) 
                „Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto   
                proroctví, a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je  
                blízko.“ (Bible21) 
               „A tak, jestliže čteš nebo posloucháš toto proroctví, uděláš  
                dobře, když se podle něho zařídíš; začne se totiž plnit      
                už brzo.“ (SNC)  
 

Před kolika lety ap.Jan napsal tato slova ? Plní se už ? Vnímáme to tak ? Nebo ne ? A je vůbec důležité 
se tím zabývat ? 
 

  Navíc: v křesťanství existují přinejmenším dva přístupy ke knize Zj.: 1./ Je to kniha, obestřená 
tajemstvím, zapečetěná, a tak je lepší se jí raději nezabývat a považovat ji za jakési „křesťanské tabu“… 
2./ Snaha všechno symbolické v knize Zj. vykládat jako zaručeně správné výklady s tendencí dávat 
najevo svůj „patent na rozum“.. 
 

  Kniha Zjevení je prorocká kniha, odhalující na pozadí minulosti přítomné a budoucí události… je to 
kniha Bible, ve které se sbíhají a vrcholí dějiny spásy. Ale proroctví je víc, než jen předpověď 
budoucnosti: proroctví totiž také představuje a odhaluje (zjevuje) Boží charakter (to jaký je Bůh) a to, co 
pro nás chystá…  
  Sdělovací prostředky nás každý den doslova bombardují zprávami o násilí, skandálech a handrkování 
politiků. Mnozí lidé si kladou otázku, kam se tento svět řítí… Bůh má navzdory tomu všemu svůj plán – 
v pravý čas zasáhne a odstraní všechno zlo. Proto Jan doporučuje dokonce hlasité předčítání této knihy 
ve shromážděních církve, abychom slyšeli a vnímali její poselství a díky tomu jsme mohli nabýt jistoty 
konečného Božího vítězství. 
  Jan před téměř 2 000 lety napsal, že toto proroctví se „začne už brzo naplňovat“, tzn. že dnes jsme 
jeho naplnění určitě blíž, než byli křesťané v jeho době ! I když neznáme přesný okamžik vyvrcholení 
těchto událostí, vidíme, že mnohé z nich se během uplynulých 2 000 let naplnily a proto je třeba, 
abychom každý den stáli na Kristově straně… (s využitím pozn. ke Zj.1,3 „Průvodce životem) 
 
2./ Zj.14,13: „ A slyšel jsem hlas z nebe: Piš: Od této chvíle jsou   
                     blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu.  
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                    Ano, praví Duch, ať odpočinou od svých prací,  
                    neboť jejich skutky jdou s nimi." (ČEP) 
                    „Potom jsem uslyšel hlas z nebe: ,Piš: Blaze mrtvým,  
                    kteří od této chvíle umírají v Pánu. Ano, praví  Duch,  
                    ať si odpočinou od své námahy; vždyť jejich skutky je  
                    provázejí.“ (Bible21) 
                    „K tomu se připojil hlas z nebe: ,Piš! Ti, kdo umírají  
                    s Kristem a zůstávají mu věrni, mohou se od této  
                    chvíle radovat. Boží Duch jim dává odpočinek i  
                    zadostiučinění.“ (SNC) 
                     
  Proč jsou tito mrtví šťastní ? Protože už mají dobojováno… Už nemohou nic změnit… Pokud zemřeli 
v Pánu, je o nich rozhodnuto … 
 
  Staré známé rčení: „Do hrobu si to nevezmeš!“ platí nejen o penězích a majetku, ale i o slávě, moci, 
postavení, popularitě… Jako věřící však můžeme vlastnit to, co nemůže zmařit ani smrt – je to náš vztah 
k Bohu. Bůh nezapomene na náš vztah, naši lásku a věrnost k Němu, ale ani na naši laskavost, trpělivost 
a naše odpuštění vůči našim bližním… V Božím království zažijeme velkou radost spolu s těmi, kteří i díky 
našemu svědectví spolu s námi prostřednictvím Boží milosti vejdou do nové země. ( s využitím pozn. ke 
Zj.14,13 „Průvodce životem“) 
 
LOG. Zkušenost s Macákovými…? (jejich babička) 
 

  Věřím, že takových setkání bude v Božím království mnohem víc… Sám se na podobné setkání také 
těším (maminka: + 1992); Lenka měla 2,5 r. a Kuba – ten se narodil 2 r. po maminčině smrti, takže 
babičku Alenku nezná – a ani ona jeho…     
3./ Zj.16,15:  "Hle, přicházím nečekaně jako zloděj!  
                      Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat,  
                      aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!" (ČEP) 
                      „Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a  
                      střeží svá roucha, aby nechodil nahý, a nebyla vidět  
                      jeho nahota.“ (Bible21)  
                      „Doba je vážná. Pán připomíná: ,Přijdu nečekaně  
                      jako zloděj v noci. Dobře tomu, kdo bdí a je  
                      připraven.“ (SNC) 
 
LOG. Tábory – provázky, vařečky, pokličky, šufánky…když jsme tušili, že bude přepad… 
   
  Co by znamenalo dnes chodit nahý na ulici ? I když někteří lidé, hlavně ženy, chodí oblečené čím dál 
míň… (nejen v létě) -  což čím dál víc proniká i do našich řad – a určitě se to netýká jen mladých… 
 
  Ježíš se vrátí nečekaně ! (1.Tes.5,1-8) – je třeba, abychom s tím počítali. Je třeba odolávat pokušením, 
nevyhledávat je, neriskovat selhání – je třeba jednat podle Božích rad a norem… Projevuje se tento 
přístup v našem životě ? (komentář ke Zj.16,15 „Průvodce životem“) 
 
4./ Zj.19,9: „Tehdy mi řekl: ,Piš:  
                  Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu.,  
                  A řekl mi: ,Toto jsou pravá slova Boží.," (ČEP) 
                  „Tehdy mi řekl: ,Piš: Blaze těm, kteří jsou pozváni  
                  k Beránkově svatební večeři., A dodal: ,Toto jsou pravá  
                  slova Boží.,“ (Bible21)  
                  „Anděl mi dal pokyn: ,Piš! Dobře bude těm, kdo jsou  
                 pozváni na Beránkovu svatbu. To jsou slova samotného  
                 Boha.“ (SNC) + Janova reakce ve v.10 
 
  V centru Božího zjevení a jeho plánu záchrany je  hlavní postavou Ježíš Kristus.  
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  Jedno české přísloví říká: „Pro samé stromy nevidíme les!“ Nemůžeme se nám stát něco podobného i 
v přístupu k Bibli, třeba právě v souvislosti s knihou Zjevení – jak ? Že pro samé proroctví a mnohé 
dramatické a strhující obrazy přestaneme v knize Zj. vidět JK?! Nezalekněme se mnoha detailů a 
pamatujme, že hlavním tématem všech vidění je JK a jeho konečné vítězství nad zlem ! (s využitím 
komentáře ke Zj.19,9-10 „Průvodce životem“) 
 
  Církev je zde představena jako nevěsta (Zj.19,7-9) a zároveň i jako hosté pozvaní na svatbu, povolaní 
do Božího království. (komentář ke Zj.19,7-9  „Průvodce životem“)  
 
  Přijetí pozvání… = rozhodnutí na tu svatbu jít – tzn.udělat si na to čas, počítat s tím… mít vhodný oděv 
– jaký ? (viz podobenství JK o pozvání na svatební hostinu: Mat.22,1n)  
 
  Na svatbu se také nechodí s prázdnou – dar ! Co JK jako nebeský ženich ocení jako náš nejvzácnější 
dar ? 
 
LOG. „Oběť“ (Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše, str.96) 
 
  V jednom africkém kostelíku si při obětování lidé posílali široký proutěný koš, do kterého každý něco 
vložil. Byl to takový koš, do jakého se sbírá maniok (strom, z něhož se ve střední Africe sbírá škrob, tedy 
velký koš – pozn. překl.) 
  V poslední řadě kostela seděl chlapec, který se zatajeným dechem sledoval koš putující od lavice 
k lavici. Přitom vzdychal a trápil se myšlenkou, že nemá vůbec nic, co by Bohu obětoval. 
  Koš se přibližoval, až se zastavil u něho. 
  A najednou si k úžasu všech tento věřící chlapec do košíku sedl a řekl: „Obětuji Pánu to jediné, co mám 
– sebe…!“ 
 
  „Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou 
oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“ (Řím.12,1) 
 
 
5./ Zj.20,6: „To 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.“ (ČEP) 
                  „To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo má podíl   
                  na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc,  
                  ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat  
                  tisíc let.“ (Bible21) 
                  „Šťastni jsou ti věrní, kteří mají účast na prvním  
                 vzkříšení. Na ty už druhá smrt nemá nárok, jsou to Boží  
                 kněží a Kristovi spoluvládci v tisíciletém království.“               
                                                                           (SNC) 
 

  První vzkříšení chápou křesťané v zásadě dvěma způsoby: 
     1./ Podle jedněch jde o vzkříšení k duchovnímu životu. Údobí milénia (1 000 let) je v tomto pojetí 
obdobím mezi Kristovým 1. a 2.příchodem, kdy Kristus vládne v našich srdcích a my spolu s ním 
kralujeme jako Boží kněží. Druhé vzkříšení je pak tělesné oživení všech lidí, aby mohli být přivedeni 
k soudu. 
     2./ Podle jiných dojde k prvnímu vzkříšení v době, kdy Satan bude zbaven moci. Jde o tělesné 
vzkříšení všech věřících, kteří pak budou vládnout s Kristem skutečných 1 000 let. Ke druhému vzkříšení 
pak dojde na konci milénia a bude se týkat nevěřících, kteří budou oživeni a postaveni před soud. (pozn. 
ke Zj.20,5-6 „Průvodce životem“) 
 
  Poslední dvě „blahoslavenství“ v knize Zj. znovu  opakují a zdůrazňují to nejdůležitější… Co to je ? 
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6./ Zj.22,7:  „Hle, přijdu brzo.  
                   Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy." (ČEP) 
                  „Hle, přijdu brzy! Blaze tomu, kdo zachovává slova  
                  proroctví této knihy.“ (Bible21) 
                 „Anděl mi řekl: ,Tato slova jsou spolehlivá a pravdivá.  
                 Pán Bůh, který dával svého Ducha prorokům, mě poslal,  
                 abych oznámil jeho služebníkům, co se zanedlouho  
                 stane. Vzkazuje vám: Pozor, přijdu náhle! Dobře dělá,  
                 kdo bere vážně proroctví této knihy.“ (SNC v.6-7)                
  Sedmé blahoslavenství v knize Zj. znovu připomíná otázku čistoty roucha…  
 

7./ Zj.22,14:  „Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke  
                     stromu života i do bran města.“ (ČEP) 
                    „Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke  
                    stromu života a mohli vejít branami do města.“  
                   (Bible21) + v.15 (zajímavý – kdo provozuje lež…) 
                   „Šťasten, kdo má očištěné srdce: před ním se otevírá  
                    věčný život a brány nebeského města.“ (SNC) 
 + v.15 SNC: „…venku zůstanou pohlavně nevázaní, zvrhlíci,  
                       šarlatáni, vrazi a všichni, kdo dávají čemukoli  
                       přednost před Bohem a libují si v podvodech.“ 
 

LOG. Praní prádla je dnes (v době aut. praček) jednodušší. Dřív ? V paneláku, kde jsme bydleli, byla ve 
sklepě prádelna… Tu bylo potřeba dopředu objednat… Den před samotným praním se prádlo namočilo… 
druhý den vypralo a další den se  mandlovalo… Hodně času (3 večery) Ale i dnes je třeba prádlo roztřídit 
na tmavé a světlé! 
  Na co ukazuje text slovy: „Blaze těm, kdo si vyprali roucha…“ ? – Že je pro to také třeba něco udělat. 
V prvé řadě konstatovat, že to své prádlo, to své „roucho“ potřebuju vyprat, protože jak vypadá ? 
 

  „…jako roucho ohyzdné všechny spravedlnosti naše.“ (Iz.64,6 kral.) 
  „…všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat.“ (Iz.64,6 ČEP) 
 

    Kde máme začít ? a proč právě tam ?   
 

  „Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.“ (Př.4,2 – srdce = sídlo vůle a 
rozhodování) 
 
   A proč právě tam ? 
 
  „Nejlstivější a nejpřevrácenější je srdce lidské…“ (Jer.17,9 kral.)  
  „Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné – kdo mu rozumí ?“ (Jer.17,9 Bible 21) 
 
  Žalmista si toho všeho byl vědom, a proto pokorně prosí:  
 

„Stvoř mi čisté srdce, Bože…“ (Žalm 51,12) 

  Co je společným jmenovatelem všech 7 blahoslavenství  knize Zj.? Každé z nich je více či méně spojeno 
s tím, o čem tvrdíme, že toho máme čím dál méně ! Ve skutečnosti toho času máme stále stejně (60 
se/min., 60 min./h., 24 hod./denně, 7 dnů/týden, 12 měs./rok) 
Každé blahoslavenství nás možná malinko jinak vybízí k přemýšlení o čase – jak s ním nakládáme, jak ho 
využíváme ? Jaký je čas – jaká je doba ? V jaké době žijeme ? 
 

  V čem je problém ? Zvlášť v dnešní době, v prostředí, ve kterém se sice stále častěji opakuje slovo 
svoboda, ale ve skutečnosti jsme spíš stále víc zotročováni… Čím vším ? A kdo za tím je ? 
 

LOG. „Ať nemají čas…“ (viz kázání 205. – ofotit !!!) 
 

Satan svolal světové shromáždění padlých andělů. V zahajovacím projevu ke svým zlomocným 
pomocníkům řekl:  
   "Nemůžeme křesťanům zabránit, aby chodili do kostela. Nemůžeme jim zabránit, aby si četli Bibli a 
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znali pravdu. Dokonce jim nemůžeme zabránit ani v tom, aby si vytvořili důvěrný vztah se svým 
Spasitelem. Nechejme je tedy, ať si chodí do kostela, ale připravme je o čas, aby neměli čas budovat si 
vztah k Ježíši Kristu."  
"Právě toto od vás chci," řekl ďábel:  
"Zabraňte jim v tom,, aby byli v kontaktu se svým Spasitelem a po celý den udržovali toto životodárné 
spojení!"  
"A jak to máme udělat?" zvolali jeho andělé.  
"Snažte se, aby byli pořád zaneprázdnění nedůležitými věcmi a vymyslete si spousty možností, jak 
zaměstnat jejich mysl," řekl ďábel.  
"Pokoušejte je, aby utráceli a půjčovali si peníze. Přesvědčte jejich ženy, aby chodily do práce a trávily 
tam spousty času a jejich manžele, aby pracovali 6 - 7 dní v týdnu, 10 - 12 hodin denně, aby si mohli 
dovolit žít prázdný život. Zabraňte jim trávit čas s dětmi. Až se jejich rodiny rozpadnou, nebude už v 
jejich domovech úniku od pracovního stresu! Působte neustále na jejich mysl, aby neslyšeli onen tichý, 
nenápadný hlas. Zlákejte je, aby si na cestách neustále pouštěli CD nebo rádio, aby měli doma neustále 
zapnuté televizory, DVD přehrávače a počítače, dohlédněte na to, aby v každém obchodě a restauraci 
neustále vyhrávala světská hudba. To zcela zaměstná jejich mysl a přeruší jejich spojení s Kristem."  
"Dbejte, aby měli na stolcích u kávy spoustu časopisů a novin.       24 hod./denně útočte na jejich 
mozek zprávami. Při řízení je vyrušujte billboardy."  
"Naplňte jejich e-mailové schránky hloupostmi, katalogy zboží, sázkami a všemožnými novinkami a 
nabídkami slev a výrobků a služeb zdarma a falešnými nadějemi."  
"V novinách, časopisech a v televizi neustále ukazujte hubené, hezké modelky, aby jejich muži začali 
věřit, že nejdůležitější je vnější krása a aby začali být nespokojení se svými manželkami."  
"Snažte se, aby byly manželky příliš unavené, než aby mohly v noci milovat své muže. Přidejte jim k 
tomu i bolesti hlavy! Pokud nedají svým manželům potřebnou lásku, začnou si ji hledat jinde. Toto jejich 
rodiny rychle rozbije."  
"Dejte jim Santa Clause, abyste je odvedli od vysvětlení skutečného smyslu Vánoc jejich dětem. Dejte 
jim velikonočního zajíčka, aby nemluvili o Jeho zmrtvýchvstání a moci nad hříchem a smrtí."  
"Veďte je k tomu, aby byli nezřízení i při odpočinku. Snažte se, aby se z rekreace vraceli vyčerpaní. 
Zaměstnávejte je, aby neměli čas jít do přírody a přemýšlet o Božím stvoření. Posílejte je místo toho do 
zábavních parků, na sportovní akce, hry, koncerty a do kina."  
"Hlavně je neustále zaměstnávejte!"  
"A až se setkají k duchovnímu společenství, naveďte je, aby vedli plané řeči a klábosili, aby tak odešli 
domů se špatným svědomím."  
"Naplňte jejich život spoustou dobrých věcí, aby neměli čas čerpat sílu od Ježíše. Tak budou brzy na 
všechno sami a kvůli těmto dobrým věcem obětují své zdraví a rodinu."  
"TO ZABERE! Bude to fungovat!"  - "To byl ale plán!"  
Démoni se pustili horlivě do díla a snažili se, aby byli křesťané stále víc a více zaměstnaní a uspěchaní a 
neustále pobíhali sem a tam. Aby měli málo času na svého Boha a své rodiny. Aby neměli čas druhým 
říci o tom, že Ježíš má moc změnit jejich životy.  
 
Uspěl ďábel v tomto plánu? Posuď sám. Znamená být "ZANEPRÁZDNĚNÝ"  totéž jako být otrokem 
ďábla?  
 
 
  Kniha Zj. (a zároveň celá Bible) končí těmito slovy: 
 

„Ten, kdo stojí za slovy této knihy, praví: 
,Jistě, přijdu brzy.,  ,Ano, přijď Pane Ježíši., 

Vám všem, milí čtenáři, platí dosud nabídka Kristovy milosti.“ 
(Zj.22,20.21 SNC) 

 
Dějiny lidstva končí v knize Zj. na stejném místě, na kterém v 1.Moj. začínají – v zahradě Eden neboli 
v Ráji… Je tu ale jeden zásadní rozdíl: zlo bylo natrvalo vymýceno. V 1.Moj. Adam a Eva chodí a hovoří 
s Bohem, ve Zj. lidé uctívají Boha tváří v tvář. V 1.Moj. je v Ráji zlý had, podle knihy Zj. je nová Země 
s jejím hlavním městem, novým Jeruzalémem, bez jakéhokoliv zla. Zahradu Eden zničil hřích, ale 
v novém Jeruzalémě je Ráj znovu obnoven. 



Sedm blahoslavenství v knize Zjevení 
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  Kniha Zj.  (a tím zároveň celá Bible) vrcholí naléhavým zvoláním: „Ano, přijď Pane Ježíši !“ Ježíš Kristus 
nás vybízí, abychom ve světě plném problémů, pronásledování, zla a nemorálnosti neodpadli od víry 
(Zj.13,10-11; Zj.14,12). Snaha ovlivnit svět k lepšímu je důležitá, ale všechny výsledky lidského úsilí jsou 
jen stínem proměny, kterou Kristus nastolí po svém návratu. Jen On je pánem lidských dějin, jen On 
dává odpuštění hříchů, jen On stvoří novou Zemi a přinese na ni trvalý mír. 
 
  Kniha Zj. je především knihou naděje ! Ukazuje, že ať se na Zemi stane cokoli, Bůh má situaci stále ve 
svých rukou. Slibuje, že zlo tu nebude navždy, a popisuje nádherné odměny, které čekají všechny, kdo 
uvěřili v Ježíše, přijali jeho záchranu a uznali Ho jako svého Pána. (komentář „Průvodce životem“ ke 
Zj.22,21) 
 
  Buďme vděčni Bohu za to, že nám nejen v knize Zj., ale celým svým plánem spasení nabízí to, že 
můžeme mít radost, že můžeme být „blahoslavení“ (tzn. nanejvýš šťastní). 
 
  Nenechejme se o tuto radost – toto štěstí připravit. Neokrádejme o ně a nebraňme v jeho prožívání 
svým nedobrým přístupem ani ostatním… Naopak – pomáhejme jim v přístupu k této radosti a k tomuto 
štěstí s vědomím, že jeho zdrojem je náš Stvořitel a v Pánu Ježíši náš Vykupitel… 
  Buďme vděčni Bohu za to, že nám pomohl v knize Zj. objevit, že 
 
1./ „Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto  proroctví,      
      a drží se toho, co je v něm napsáno. (Protože) Ten čas (jeho  
      konečného naplnění) je blízko.“  
                                                       (Zj.1,3 Bible21) 
 
2./ „ A slyšel jsem hlas z nebe: Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni  
       mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, praví Duch, ať odpočinou od    
       svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi." (Zj.14,13 ČEP) 
 
 
3./ "Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a   
      střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!"   
                                                                     (Zj.16,15 ČEP) 
 
4./ „Tehdy mi řekl: ,Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu  
      Beránkovu., A řekl mi: ,Toto jsou pravá slova Boží.,"  
                                                       (Zj.19:9 ČEP) 
 
5./  „Šťastni jsou ti věrní, kteří mají účast na prvním vzkříšení. Na ty  
       už druhá smrt nemá nárok, jsou to Boží kněží a Kristovi  
       spoluvládci v tisíciletém království.“ (Zj.20,6 SNC) 
6./  „Hle, přijdu brzo.  Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy."               
                                                                    (Zj.22:7 ČEP) 
 
7./  „Blaze těm, kdo si vyprali roucha a tak mají přístup ke stromu   
        života i do bran města.“ (Zj.22:14 ČEP) 
 
  Přeji nám všem, abychom i v nadcházejícím r. 2012 prožívali ve svých životech jako jednotlivci, jako 
rodiny, jako společenství sboru, jako Boží děti  naplnění výzvy ap.Pavla:  
 

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám: Radujte se.“  
(Fil.4,4)  

 
                                                                          A M E N 


