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Sumář knihy Zjevení   
 

 Bůh chce sdělit, odkrýt lidem to, co se má v dějinách stát. Nechce to tajit. Chce být otevřený, 
transparentní a zřetelný. 

 Nejdříve se ale představí.  Je ten, kdo nás miluje, projevuje nám svoji milost, chrání nás a vysvobozuje 
od hříchu.   

 (To byla 1. kapitola) 
 

 Nejdříve přináší popis života Božího lidu a jeho vztahu k Bohu v dějinách se všemi pozitivy i negativy.  
Důvodem je povzbuzení i upozornění na věci, které by bylo třeba změnit.   

 (2. a 3. kapitola) 
 

 Ale nebojte se. Já jsem hoden vás vysvobodit i z vašich poklesků.   
 (4. a 5. kapitola) 
 

 Pojď se podívat na svoje dějiny ještě z jiného pohledu. Budeš mít kolem sebe mnoho nepřátel. 
Nepropadej ale panice. Podívej se: nesčíslný, velký zástup vykoupených. A ty do něho můžeš patřit. 

 (6. a 7. kapitola) 
 

 A já způsobím, že budou ti, kteří se postaví proti tvým nepřátelům. 7 troubení bude právě o tom. Žel, 
oni se přesto neodvrátí od své filosofie. 

 (8. a 9. kapitola) 
 

 A tak znovu vybízím k pokání a zvu všechny k sobě. A ty, jako Boží lid nes moje poselství.   
 (10. a 11. kapitola) 
 

 Satan bude používat různé metody, aby tomu zabránil. Naopak, aby všichni přijali jeho filosofii. (666).    
 (12. a 13. kapitola) 
 

 A tak znovu opakuji poselství, které je věčné.  Vezměte Boha vážně, ona filosofie, namířena proti mně 
padla. Kdo chce zemřít na věky, žel, i jemu vyhovím.   
(14 kapitola) 

 

 Přichází závěr. Bohu jde o všechny. Když to nešlo nesčetněkrát po dobrém, zkusí „po zlém“.  To proto, 
aby dokázal, že již opravdu není zájem o spasení. 7 ran ukazuje že nikdo nemá zájem o Boží milost.   
(15 a 16 kapitola) 

 

 Aby bylo jasno, znovu ukazuji, jak si počínal nositel oné falešné filosofie, kterou chtěl opít celý svět. 
Bohatství, rouhání, pronásledování Božího lidu. Ale Beránek jej přemůže. Proto vyjděte z Babylona, 
z jeho područí.    
(16 a 18 kapitola) 

 

 Zní volání slávy a haleluja, protože zlo je definitivně zničeno, na vždy. 
 (19 a 20 kapitola) 
 

 Přichází popis nové země. Boží lid bude v bezpečí. A JK říká, že všechno, co řekl je pravda. Přijdu brzy. 
A moje nabídka je stále zdarma, všem dostupná. 

Díky Pane, UŽ ABYS PŘIŠEL.  
 (21. a 22. kapitola) 


