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POKŘIVENÉ NAROVNÁNO

24.01.2020

Zdravím, bratři a sestry, přátelé pravdy,

většina  z  nás  věkem starších  si  zcela  jistě  vzpomíná,  jak  nám byly  předloženy  ke  studiu  níže
uvedené knihy:

• 1991 - Zjevení vrcholí (re)
• 1999 - Danielovo proroctví (dp)

Popíšu fakta. Vnímejte, prosím, souvislosti, kvůli pochopení.

  Informace v nich obsažené byly předkládány jako faktické a pravdivé. Málokdy se daly tehdy
nějak ověřit, a tak se většinou o nich nějak zvlášť nediskutovalo. Zejména ty ohledně proroctví, z
nichž  mnohá  byla  napasována  na  organizaci  svědků  Jehovových  (Watch  Tower)  včetně  jejich
dřívějších jakoby rozptýlených a poztrácených předchůdců (těch bez Božího vedení), kteří si říkali
Badatelé  Bible,  jenž  byli  přirozeně  pod  aktivním  a  rozhodným  vedením  mužů  tehdejší  doby
sjednoceni do společnosti, jejichž představitelé nejenže nebyli Kristem v době jeho tzv. neviditelné
přítomnosti vybráni jako jeho mluvčí (lež). Byli a jsou částí světa, ve skutečnosti by neměli být, ale
přímo si po tajných dohodách s některými tehdejšími mocnými objednali  na přelomu 19. a 20.
století, aby některá z těchto proroctví byla urychlena a s pomocí zainteresovaných osob probíhaly v
místních tiskovinách kampaně, aby tak ty skutečně hledající upřímné ovečky měly dojem, že našly
to, co hledaly ... a tak byly ze všech stran posbírány do třetí díže. A k nim postupně přibývaly další,
až díže zkvasila...

Ano, splnila se proroctví na svědcích Jehovových, ale jiná a jinak ... a nejenom na nich!!!

  Veškeré tyto aktivity probíhaly v USTANOVENÉM ČASE, aby se tak mohla později začít plnit
složená proroctví jednoho zapečetěného oboustranného svitku, který je lahodně sladký v ústech, ale
po  požití  zhořklý  s  ohledem  na  slova,  která  musíme  lidem  říkat,  jak  to  doopravdy  je.  Byla
podpořena  a  otevřena  jinými  předchozími  doprovodnými  proroctvími,  která  jsou  jako
neoddiskutovatelné  šipky  a  ukazatele,  jako  potvrzení  onoho  závěru,  jako  pečeť.  Ovšem,  těch



skutečných pečetí je ve skutečnosti 7 a již byly rozlomeny. Těmito oběma stranami onoho svitku
jsou knihy/svitky DANIEL a ZJEVENÍ. 

  Mnozí jednotlivci či náboženští představitelé náboženských obcí včetně představených organizace
WT/SJ nevyjímaje, se předháněli v tom, skrze koho a na koho Jehova Bůh vložil svého svatého
ducha nebo vyslal Syna, a tím se snažili potvrdit, že oni jsou ti vyvolení a vybraní mluvčí, kteří
poskytují  ovcím pokrm v  pravý  čas.  Nic  nemohlo  být  více  daleko  od  pravdy.  Mnozí  se  tedy
postavili na místo Krista a de facto tak říkali, a říkají, že jsou zprostředkovatelé zprostředkovatele
(!?), tedy samotného Vykupitele. Ve skutečnosti je hlavní zprostředkovatel, velekněz a hlava sboru
pouze ON sám a nikdo jiný, a jediný ON, Jehošua Kristus, vede své bratry a sestry, protože ON je
tou hlavou sboru. Nikdo jiný na to nemá právo! Nehledě na to, že nikdo z nás nemáme panovat nad
něčí  vírou,  ale  máme povzbuzovat  jeden  druhého  v  duchu slov  "nalomený  rákos  nedolomíš  a
uhasínající  knot neuhasíš"  a máme být  jemnými a  něžnými v lásce AGAPE, protože časy jsou
tísnivé a budou ještě tísnivější v době velkého soužení, které je přede dveřmi.

  Protože  bylo  vše  zapečetěno  až  do  ČASU KONCE,  a  tak  mnozí,  kteří  se  tlačili  do  Božího
Království ze všech stran a stále se tlačí, aniž by počkali na Otce Jehovu až jim ve svůj vlastní čas
odhalí tyto věci, tak moc spěchali a vydávali články, publikace, knížky a sváděli tak mnohé, aby si
udrželi to své jisté. Obě knihy byly brány samostatně a tak byli i vysvětlovány. Mnohá proroctví
byla vyrvána z celkového kontextu Písma. Stačí se ohlédnout...

  Nyní  máte k dispozici  publikaci  "Daniel  -  Tajemství  ukončena, pečetě rozlomeny",  kde je
Pokřivené NAROVNÁNO! Byla dána VŠEM veřejně k dispozici v pondělí 23. prosince 2019.

  Najděte si prosím na FB skupinu  ČAS KONCE, kde máte k dispozici odkaz na výše uvedenou
publikaci veřejně uloženou na Google či UložTo ... ostatní je už a jen na každém vás.

Pokud by byl nějaký dotaz, tak klidně pište soukromě na messenger (lze i bez přidání do přátel).

Ať je Jehovovo jméno nadále požehnáno.

Amen.

Se srdečným pozdravem, váš i Kristův bratr,

korektor publikace, Boleslav Křišťál

PS: V čase konce povstalo mnoho falešných proroků. Jste schopni oddělit výroky démonů od těch
Božích a Kristových? Dá se to nějak poznat? JAK?!

https://www.facebook.com/groups/cas.konce
https://ulozto.cz/m/cas.konce/cas-konce
https://1url.cz/5ztXh


ÚVOD

  Drazí  čtenáři,  dostávají  se  Vám  do  rukou  duchovní  informace,  které  odhalují  naplnění
Danielova proroctví, a které anděl nadiktoval tomuto Božímu muži v letech 556-536 př.n.l.. Celé
pochopení Otcova slova nemohlo přijít dřív, dokud jsme se v proudu času neposunuli do období,
které  samotný  anděl  nazval  časem konce (Daniel  11:40,  12:4).  Jak  prohlásil  samotný  prorok
babylónskému králi  a  panovníkovi  Nebukadnecarovi:  „Král  odpověděl  a  řekl  Danielovi,  jehož
jméno bylo Béltešaccar:  Zda jsi  schopen dát  mi na vědomí ten sen,  jejž  jsem uviděl,  a  jeho
výklad?  Daniel před králem odpověděl a řekl:  Tajemství, jež král požaduje, nemohou mudrci,
zaříkávači,  písmaři,  věštci  králi  vyjevit;  ale  v  nebesích  je  Bůh,  zjevující  tajemství,  jenž  králi
Nebukadnecarovi dal na vědomí, co že se bude dít v posledku dní. Tvůj sen a vidění tvé hlavy na
tvém lůžku, ono bylo toto:…“ (Daniel 2:26-28). Daniel nám výše sděluje stejnou myšlenku jako
apoštol Petr ve 2.Petra 1:21,  „Proroctví přece nikdy nebylo proneseno vůlí člověka, nýbrž svatí,
Boží lidé promlouvali pod mocí Svatého Ducha.“, nebo také, jak je prohlášeno v Izaiáši 43:12: „Já
jsem oznamoval a vysvobozoval a zvěstoval, když mezi vámi nebylo cizáka, a vy jste mými svědky
–  prohlášeno Jehovou –  a  já  jsem BŮH.“.  Proto  můžeme s  největší  pokorou říci,  že  výklad
nepramení  z lidské moudrosti,  ale  byl  po mnoho let  postupně odhalován,  jak jsme byli  vedeni
Božím  svatým  duchem.  Chvála  tedy  nepatří  nám,  ale  Jedinému  a  Pravému  Bohu,  Otci
Jehovovi  a  to  prostřednictvím  Jeho  milovaného  Syna  Jehošuy,  našeho  bratra  a  Krista
(Pomazaného).

V minulosti bylo mnoho snah různých badatelů Písma, vyložit knihu Daniel. Některým bylo
dovoleno částečně pochopit  tuto část  Božího slova,  ale nikomu Boží  duch neodhalil  Danielovo
poselství úplně. Důvod proč to tak bylo, nalezneme hned v tomto úvodu.

Samotná kniha Daniel je klíčem k přesnému porozumění mnoha částí knihy Zjevení. A když to
obrátíme, tak Zjevení je pokračováním a doplněním detailů do celé mozaiky k proroctvím z knihy
Daniel. Proč to můžeme takto prohlásit? Protože obě knihy jsou tím sladkým svitkem, o kterém se
mluví ve Zjevení, a který pak musel Jan sníst. Svitek, je popsán z obou stran, to nám ukazuje, že je
sice  jedním  svitkem,  ale  s  dvojím  sdělením,  rozděleným  do  dvou  částí  (knih).  Není  v  lidské



moudrosti porozumět a propojit veškeré souvislosti a utajené myšlenky těchto knih, bez působení
Božího Ducha. Ať vám, drazí bratři a sestry, slova tohoto výkladu potvrdí sám Otec Jehova svým
Svatým Duchem.

Vám, kteří si chcete v této knize prověřit prorocky zapsané dějiné události oznamujeme, že
Daniel zaznamenává v popisovaných proroctvích dobu a panující velmoci, které se dotýkají pouze
Božího lidu. Do 14. nissana roku 33, je to tělesný Izrael, židovský národ, a následně se proroctví
splňují na těch, kteří přijali Krista, na Duchovním Izraeli. My víme, že byly i jiné státy a říše, které
hrály v dějinách svou úlohu, ale o těch Daniel nehovoří, neměly totiž vliv na Boží lid. 

Ode dne, kdy naši prarodiče Adam a Eva zhřešili pro jejich nedostatek víry (víra = naprostá
důvěra Bohu), nebeský Otec Jehova Bůh oznamuje, že ukončí tuto vzpouru zosnovanou Hadem,
Satanem Ďáblem (Genesis  3:14-15).  Volejme společně Halellu Jah,  že  jsme dospěli  k  těmto
dnům ukončení a blížíme se ke dni Kristova příchodu.  Tato závěrečná doba je označena jako
ČAS KONCE. Proto MY, co s vírou očekáváme tyto dny, pozvedáme hlavu, protože jsme mocně
povzbuzeni, neboť se naplňuje mnoho proroctví a Otec otevřel oči mnohým k tomu, aby zářili jako
jas v temnotě a poskytovali vedení a porozumění (Daniel 12:3). Díky naplnění hebrejského slovesa
‚šůt‘ (brodit se) v Danielovi 12:4 mohl Bůh některým z nás předat pochopení a poznání o věcech,
jež brzy nastanou, a to prostřednictvím proroctví zapsaných pro tento ČAS KONCE (Amos 3:7).

Věnujme prosím slovům této knihy  více než zvýšenou pozornost! Jsou-li slova v této knize
skutečně otevřena k přesnému poznání, bude to samotný Otec Jehova, kdo se skrze svého svatého
Ducha postará o to,  aby se toto poznání rozšířilo  po celé obydlené zemi na svědectví  všem
národům, a pak mohl nastat konec Satanova systému věcí (Matouš 24:14). Pokud hledáte jména
těch, kterým byla slova těchto proroctví dána na vědomí, nebudou zde zveřejněna, protože nejsme
hodni se chlubit a vyvyšovat nad žádné tělo, neboť jsme jenom neužiteční otroci, kteří neučinili nic,
co by neměli učinit. Ať je raději vyvýšen Ten, jemuž patří  sláva a  chvála navždy, a to našemu
nebeskému pravému živému Bohu, Otci Jehovovi, skrze našeho Krále a Vykupitele Jehošuu. Amen!

Vládcům tohoto zkaženého světa, všem Satanovým synagogám, ať je vám dáno na vědomí,
že Otec sečetl a zvážil vaše dny, proto by bylo dobré, abyste reagovali na slova druhého Žalmu:

„Nač se národy rozhlučely a lidská plemena smýšlejí nicotnost?  Králové země se postavují a
knížata se spolu uradila proti Jehovovi a proti jeho pomazanému: 3 Roztrhejme jejich pouta a
shoďme ze sebe jejich provazy!  4 Sídlící v nebesích se směje, Pán se jim vysmívá;  5 tehdy k nim
bude mluvit ve svém hněvu a ve svém popuzení je bude lekat: 6 Vždyť já jsem dosadil svého krále
nad Siónem, svou svatou horou.  7 Budu vyprávět o ustanovení Jehovově: Řekl ke mně: Ty jsi
můj Syn, já jsem tě dnes zplodil; 8 vyžádej ode mne a budu dávat národy v tvé vlastnictví a v tvou
držbu poslední končiny země. 9 Budeš je drtit holí ze železa, jako nádobu hrnčíře je roztloukat. 10
Nuže  tedy,  králové,  nabuďte  rozumu,  dejte  se  napravit,  soudcové  země; 11 s  bázní  uctívejte
Jehovu  a  s  chvěním  jásejte,  12 líbejte  Syna,  aby  se  nepopuzoval,  takže  byste  museli  cestou
zhynout, kdyby se jen trochu rozhoříval jeho hněv. Blaho všech na něho spoléhajících!“

Čas milosti je u konce, a vy máte poslední možnost opustit ničemnou cestu Satanových sluhů.
Čiňte pokání a opusťte svou marnou cestu a své oběti, jenž vám přikázal, abyste získali moc jeho
deště  slávy!!! Otec  nemá zalíbení  v  tom,  aby někoho zahubil,  ale  aby každý dosáhl  pokání  a
přesného poznání Pravdy (2. Petra 3:9).

Vždyť tato  kniha odhalí  vaši  zkaženou cestu  a  vaše  utajené plány,  které  vám váš  pán
připravil,  abyste  je  vykonali.  Nic  není  ukryto  před zraky  našeho Boha a  Stvořitele, aby  to
nevyšlo najevo ve svůj čas.

Napravte se, abyste v den objevení našeho Krále Jehošuy nebyli zahanbeni!!!!

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=MPCZ&k=Z&kap=2&v=12#v12
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=MPCZ&k=Z&kap=2&v=11#v11
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=MPCZ&k=Z&kap=2&v=10#v10
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=MPCZ&k=Z&kap=2&v=9#v9
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=MPCZ&k=Z&kap=2&v=8#v8
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=MPCZ&k=Z&kap=2&v=7#v7
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=MPCZ&k=Z&kap=2&v=6#v6
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=MPCZ&k=Z&kap=2&v=5#v5
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=MPCZ&k=Z&kap=2&v=4#v4
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=MPCZ&k=Z&kap=2&v=3#v3


Všem, jenž jsou až dosud spojeni s náboženskými domy! Velkému Babylonu!

Opusťte domy nevěstek,  jenž jsou pány nad vaší vírou, vy kdo skutečně toužíte následovat
Krále. Přestaňte prosím, drazí, následovat ty, jenž vás podvedli a nedovolují vám pro svou vlastní
slávu přijímat hutný pokrm a drží vás stále na mléku. Sami usedají na předních místech a vymáhají
za svou službu podíl, aby se vykrmili. Již mají svou odměnu! Nečetli jste, že vás o to žádá anděl s
velkou slávou? Vyjděte z něj!!! (Zjevení 18:1-5).

Dobrá zpráva, kterou mezi vámi oznamujeme, je tou samou dobrou zprávou, kterou oznámil,
jak  Jehošua  náš  Král,  tak  také  i  jeho apoštolové. Drazí,  jsme na konci  časů,  které  uvrhnou
Satana do propasti, aby byl spoután na tisíc let. Než se to stane, bude muset být naše víra před
jeho zraky vyzkoušena, abychom stejně jako Job, jemu samotnému ukázali, že člověk může milovat
Otce Jehovu a jeho Syna Jehošuu více, než milovat svou vlastní duši! Otec slíbil: “Rozhodně tě
neopustím, rozhodně tě nezanechám.“ Víme, že náš Otec nemůže lhát, proto pozvedněme hlavu
v den Satanova řádění a hněvu, protože se naše vysvobození přiblížilo. Vybízíme všechny, jenž
touží  po  spravedlnosti,  aby učinili  to,  o  čem píše  apoštol  pro  národy,  Pavel:  „Především tedy
vybízím, by se konaly prosby, modlitby, přímluvy, děkování za všechny lidi, za krále a všechny,
kdo jsou ve vysokém postavení, abychom trávili pokojné a klidné živobytí ve vší pobožnosti a
důstojné vážnosti; ano, to je správné a velmi vítané před naším Zachráncem Bohem, jenž si přeje,
aby  všichni  lidé  byli  zachráněni  a  přišli  k  plnému  poznání  pravdy.  Bůh  je  přece  jeden,  a
prostředník Boha a lidí jeden, člověk Kristus Jehošua, jenž dal sám sebe jako výkupní náhradu
pro všechny - svědectví,  jež se mělo vydávat svými časy  (jiné překlady vysvětlují,  že to má být
dosvědčeno ve svém určitém čase); k tomu jsem byl určen já jako hlasatel  a apoštol,  (říkám
pravdu, nelžu) učitel národů ve víře a pravdě.“

Nyní je ten příhodný čas!!!

Nechť jsou slova tohoto odhalení pro všechny jasným světlem na konci doby temna. Nechť je
vám  projevena  nezasloužená  laskavost,  tedy  milost  a  milosrdenství  našeho  Otce  a  jeho  Syna
Jehošuy Krista.

Amen.

                                  Vaši a Kristovi bratři



1. kapitola

Proč byl Daniel sepsán a utajen pro ČAS KONCE

Vše co nám Danielovo proroctví nabízí, je stručně vysvětleno skrze sen králi Nebukadnecarovi.
Ten najdeme ve druhé kapitole. Je to linka dějinných událostí od roku 586 př.n.l. do dne objevení se
krále Jehošuy Krista s jeho slávou a mocí,  kdy Satanův systém bude nahrazen vládou Božího
království.

Od 1. století našeho letopočtu lze vidět, že se Dobré zprávy ujali ti, co nejsou Otcovými dětmi
a  tento  plevel tuto Dobrou zprávu překroutil. Byl vytvořen podle Jehošuova podobenství kvas ve
třech dížích, který zkvasil celé těsto a to odpadlo od víry, kterou nesou ti, jenž jsou pšenicí Božího
království.  Prvním kvasem je Všeobecná církev Říma a církve Pravoslavných vyznání,  druhým
kvasem se staly církve Protestanských církví a třetí díže zkvasila po roce 1945, kterou zastupuje ná-
boženská společnost Svědkové Jehovovi. Na počátku vždy byla ta pšenice dobrá, pak byla semleta
v mouku a zpracována do těsta, jenž zkvasilo a odpadlo od Dobré zprávy a od nebeského Otce Je-
hovy a jeho správného uctívání podle vzoru jeho Syna Jehošuy Krista (Matouš 13:33; 2.Tesaloni-
čanům 2:3).

Otec je Bohem pořádku, proto pro ,čas konce‘ připravil ty, kteří se vrátí k tomu, co je správné
v jeho očích, sám je vyučí a povede (Jeremijáš 31:33-34), aby byla Dobrá zpráva o Království
oznámena z úst těch, jenž zachovávají způsob uctívání podle vzoru, který zanechal samotný Je-
hošua. Aby byla tato skupina poznána, bylo potřeba utajit, nebo-li zapečetit knihy Daniel a Zjevení
sedmi pečetěmi. Teprve poté, kdy jsou pečeti odstraněny, můžeme pod vedením svatého ducha začít
rozumět všem proroctvím. Tato skupina se poté stává těmi, kdo září jako světlo, jako jas v prostoru
(Daniel 12:3-4; Zjevení 5:1; 10:1-2, 9-11).

Co nám sen Nebukadnecarův odhaluje?

Daniel říká: „Ty jsi ta zlatá hlava.“. Proč? Zlato je symbolem prvenství, to naznačuje, že nikdo



do té doby nezískal převahu nad Jeruzalémem a nebylo nikomu dovoleno, aby vypálil a zničil Boží
chrám, jenž byl symbolem Boží přítomnosti uprostřed Izraele, hlavně Judy. Je o něm dokonce ře-
čeno, že získal srdce člověka. Co to o Nabukadnecarovi říká? Že se stal pokorným vůči nebeskému
Bohu Jehovovi,  proto dvakrát  prohlásil  po celé  říši,  že  Bůh Danielův,  Micheášův,  Azarjášův a
Chananjášův, je Bohem bohů. Kdo by cokoli řekl proti tomuto Bohu, měl být jeho dům proměněn
ve veřejný záchod a sám musel být usmrcen. To zajistilo, že ač byl hlavním božstvem Marduk
(Nimrod), tak Otec Jehova měl větší postavení (Daniel 2:32, 37-38, 46; 3:28-29; 4. celá kapitola).

Daniel dále Nebukadnecarovi popisuje sochu, tak jak ji viděl ve svém snu (Daniel 2:31-33).
Druhá část byla ze stříbra. Stříbro nemá tak vysokou hodnotu, jako samotné zlato, proto říše, která
měla přijít po Babylonské říši, nedosáhla toho, aby Jeruzalém zničila, dokonce byla tou říší, které
bylo dovoleno, aby byl Jeruzalém a chrám postaven znovu. Byl to druhý chrám, takže druhé místo,
stříbrná medaile.  To se událo během vlády Médo-Perské říše.  Ta vládla  od 29.10.539 př.n.l  do
01.10.331 př.n.l..

Třetím  královstvím,  které  mělo  vliv  nad  Jeruzalémem  bylo  Řecko.  Bylo  měděné  a  podle
Josepha Flavia Alexandr Veliký město nevyplenil, protože byl přivítán samotnými obyvateli s vy-
světlením, že to předpověděl právě Daniel ve své knize. Část Judejců pak byla vybrána k tomu, aby
sloužila v jeho armádě. Za Ptolemaiovců sloužili jako ochránci Alexandrie. Po smrti Alexandra Ve-
likého byl Jeruzalém až do roku 63 př.n.l. pod nadvládou řeckých dynastií Ptolemaiovců a Sele-
kuovců. Musíme si uvědomit, že Řecko je na soše popsáno jako boky, hýždě a počátek stehen. Dvě
stehna symbolicky poukazují na to, že budou dvě linie, které budou ovládat Jeruzalém. Díky tomu
se také vytváří první konflikty mezi králi Severu (Selekuovci) a králi Jihu (Ptolemaiovci). Více se
budeme tou dobou zabývat při rozboru 11. kapitoly.

Ve 2. kapitole Daniel popisuje další části nohou, holeně, které jsou ze železa (Daniel 2:33). Je
to období od roku 63 př.n.l. až po rok 1945 n.l. a dostatečně dlouhý časový úsek v přímé úměře
mezi skutečnou délkou částí těchto nohou a velikostí těla.

Nohy jsou nejdelšími údy a splňování  proroctví  týkající  se oněch mocností  probíhá tedy v
delších časových souvislostech.

Zprvu má vliv na Jeruzalém Řím a jeho nadvláda Ceasarů, a poté je to papežský boj o Je-
ruzalém a jeho ovládnutí.  V určité fázi získává svůj vliv Muslimské hnutí,  jenž bylo vytvořeno
papeži, aby vyvraždilo křesťany, kteří se drželi Kristových učení a byli konkurencí papežství. Toto
muslimské hnutí podporují Arabské země. To se mění v čase, kdy nad Palestinou získává vliv Velká
Británie, která začne kontrolovat Egypt. Pak se objevují chodidla, která jsou z části ze železa a z
části z tvarované hlíny. Chodidla jsou v přímé úměře oproti tělu jeho malou částí, takže období, kte-
ré je zde zachyceno, je obdobím krátkým, tedy od roku 1945 až do doby nástupu Osmého krále i s
jeho deseti podporovateli. Pravděpodobně nastane tato změna v polovině roku 2020, a to podle udá-
lostí, které můžeme už nyní pozorovat. Více v dalších částech této knihy (Daniel 2:40; dále Zjevení
17:10-12).

Čím je tato doba zajímavá a jak se naplňuje to míšení hlíny a železa?
(Daniel 2:41-43)

Řím byl znám tím, že byl tvrdý tak, jako je tvrdé i železo. Tuto tvrdost v prosazování svých zá-
jmů převzalo i papežství, které sice tvrdilo, že zastupuje Krista, ale začalo zcela odpadat už ve  čtvr-
tém století našeho letopočtu, kdy na Nikajském koncilu přijalo vyznání víry a implementovalo do
svých nauk pohanské svátky a rituály. Toto můžeme vidět i v ostatních náboženských domech. Nej-
větším prohřeškem je postavení Krista na úroveň Otce a vytvoření trojičního učení, které převzaly
skoro všechny protestantské církve.

Hlína je zase měkká hmota, jejíž vlastností je tvárnost. Od roku 1945 můžeme vidět velkou
snahu o změny ve vedení společnosti. Opouštějí se tradiční hodnoty. Stále více osob touží promlou-
vat do řízení společenských systémů. Tyto snahy naráží na konzervativní část  obyvatel  a tak je
společnost rozdělena a nelze ji spojit dohromady, tak jako nelze spojit železo s hlínou.

Prsty, které znázorňují období vlády Osmého krále ze Zjevení 17. kapitoly tento proces ještě



více podtrhnou. Díky tomu nastane to, o čem mluvil Jehošua v Matoušovi 24:7. Jak dlouhé bude
toto období? Prsty jsou krátké a Zjevení v 17. kapitole to symbolicky označuje jednou hodinou. Jak
si ještě ukážeme při rozboru 12. kapitoly, má toto období pevně stanovenou délku.

Celý obraz je ukončen tím, že do sochy, která symbolizuje lidskou společnost, naráží kámen,
jenž sochu úplně zničí a celá Země se naplní Královstvím. Ten kámen není udělán rukama, ale je to
ten kámen, který stavitelé zavrhli.  Úhelný kámen, jenž tvoří  základ chrámu, který byl po třech
dnech postaven.

Co to je?

Je  to  symbol  Božího  království,  které  zřídil  nebeský  Otec,  a  tím  základním  kamenem  je
samotný Jehošua Kristus. Tím, že byl třetí den vzkříšen, tak položil základ pro novou stavbu, která
je duchovní a ne tělesná, čímž je Boží království, do kterého se tlačí ti, co uvěřili, že Kristus je slí-
beným mesiášem (Daniel 2:44-45; Žalm 118:22; Efezanům 2:20).

Vše nastane přesně tak,  jak Daniel předpověděl,  a způsob Kristova druhého příchodu bude
jasně  patrný všem (Matouš 13:26; Lukáš 21:27; Zjevení 1:7, 11:15).

Abychom rozuměli, že to není abstraktní záležitost, musel Daniel nejprve žádat se svými druhy
o to, co Nebukadnecar viděl ve snu a nikomu o tom neřekl, protože sen po probuzení zapomněl.
Jenom si naléhavě uvědomoval, že to bylo něco velmi vážného. Známe to z osobní zkušenosti, že?
Daniel tedy v upřímné a pokorné modlitbě žádal nebeského Otce Jehovu, aby jim ten sen ukázal, a
aby jej dokázali také vysvětlit. Otec Jehova byl však mnohem více sdílnější o záležitostech tohoto
snu, a proto nechal skrze anděla Danielovi zapsat další proroctví, jenž doplňují dění kolem sochy,
kterou spatřil Nebukadnecar a to dalšími mnoha podrobnostmi (Daniel 2:15-23, 7-9; kapitoly 11-
12).

Jak bylo proroctví předáno a proč nikdo nerozuměl?

→ 7. a 8.  kapitoly knihy Daniel byly zapsány tak, že mnozí komentátoři v nich  viděli stejnou
mocnost.
→ 9. kapitola vysvětluje přesné období, kdy se poprvé na světové scéně objeví Kristus, a co to způ-
sobí.
→ 9 a 10. kapitola je ukázkou toho, jak musíme přistoupit k tomu, aby nám bylo skryté odhaleno.
Je zde vyjádřena modlitba, a také pokora, kterou musí každý Boží služebník usilující o porozumění
mít.
→ 11. kapitola nás uvádí do soupeření dvou králů, Severu a Jihu. Skrze jasná vodítka odhaluje, kdy
dochází k naplnění, a proč.
→ 12. kapitola ukazuje Kristův zásah ve prospěch skutečného duchovního Izraele. Odhaluje, že
musíme počkat až do samotného ČASU KONCE, abychom správně po/rozuměli, a že se musíme
brodit v Písmu a zkoumat i děje na politickém nebi, abychom vše správně pochopili. Danielovi je
slíbeno, že bude vzbuzen, nebo-li vzkříšen na konci dní, to je na konci 1000 letého období Božího
království.

Na konci jsou dvě prorocká období, která souvisí s Osmým králem a jeho vládou (srovnej se
Zjevením 11. kapitolou).



2. kapitola

Proč se nezabýváme kapitolami 3 až 6

V těchto kapitolách je ukázáno, jak samotný nebeský Otec jedná s těmi, které chce použít k
tomu, aby na nich a skrze ně ukázal svou moc, a je tam také mocný projev nezasloužené laskavosti;
milosti.

Jediným místem, kterým se chceme zabývat, je Nebukadnecarův druhý sen, kde je popsáno
jeho pokoření. Ne že by v těch kapitolách nebyli důležité věci, ale lze je chápat bez výkladu. V
této 4. kapitole se hovoří o sedmi časech. Jedna Babylonská církev na této větě vystavěla své učení,
které až doposud vyučuje. Dokonce si dovolila lhát a předkládá ve svých materiálech, že byl Je-
ruzalém zničen už v roce 607 př.n.l.  ač historické artefakty to zcela jasně zpochybňují,  a
přesto se na ně odvolává a zkresleně je datuje. Z této lži byla odbornou veřejností několikráte
usvědčena, ale přesto stále argumentuje svým falešným poznáním. Vše vysvětluje Daniel v 11.
kapitole ve verších 29 -39. To si teprve ukážeme.

Lidé, kteří vedou tuto organizaci se prohlásili za věrného a rozvážného otroka z Matouše 24.
kapitoly veršů 45 a 46. Přesto můžeme o této skupině hovořit jako o lidech, na kterých se splnila
část Danielova proroctví z 11. kapitoly.

Proč se to stalo? Protože mnozí bratři a sestry z této organizace ve 30 letech minulého století,
kteří věřili z celého srdce Otci a Kristu, přijali Otcovo jméno za své a stali se v období druhé svě-
tové války pronásledovanými tak, jak Daniel předpověděl. Po roce 1945 se však k této skupině při-
pojilo mnoho těch, jenž svou hladkostí a úskoky celou organizaci sešněrovali příkazy a naukami,
aby z tohoto takto vytvořeného Satanova domu nebylo možné odejít se vztyčenou hlavou. Tato sa-
tanská organizace je dnes největším trumfem Ďábla k tomu, aby se vysmíval Otcovu jménu.

Posledním  výsměchem,  který  zatím  nastal,  je  revidovaný  překlad  Písma  z  letošního  roku
(2019), jehož cílem není zjednodušení a zlepšení [v] chápání textu, tak jak to slavně vydavatelé



prohlašují, ale je to řízená manipulace.
Původní překlad, který byl zveřejněn v ČR v roce 1991 pod názvem „Překlad nového světa

svatých Písem“ je dobrým a v mnoha místech i jedním z nejlepších překladů do moderního jazyka.
Jsou tam samozřejmě prvky,  tak jako je to u všech překladů,  které ohýbají význam původního
textu Písem, ale ty se dají studiem nalézt a pochopit správně.  V novém revidovaném překladu
jsou slova jako „spravedlivý“ změněna na „dobrý“ a podobně.

Drazí bratři a sestry, vy jenž skutečně milujete Otce Jehovu, opusťte prosím tento babylonský
spolek.  Začněte zkoumat a pátrat samostatně, a proste Otce o vedení! Ne skupinu těch, jenž
vám tvrdí, že parousia je zde od roku 1914. Tato kniha vám ukáže, že to tak není. Satanova lež je
ukrytá v detailu. Příkaz z Písma zní jasně: „Po všem pátrejte, všeho zkoumejte a toho dobrého se
přidržte!“

Svými návodnými otázkami vás skrytě manipulují k slepotě. Je to projekt Illuminátů, kterému
jsou ti takzvaně věrní oddáni. Ne však všichni. 

Myslíte si, že by Kristus nosil hodinky za milióny korun? Proč vám postavili sjezdový areál v
Dánsku se zednářskými symboly? Podívejte se pořádně na obrázky, které jsou v publikacích toho,
jenž si říká věrný a rozvážný otrok, že jsou tam umně ukryté zednářské symboly!

Ať je vám čtvrtá kapitola varováním, tak jako to Daniel oznámil Belšacarovi, vnukovi Ne-
bukadnecara, že ví, co se jeho dědovi přihodilo! Mene mene tekel a Parsin na vás přijde, podobně
jako na něj.

Bojíte se kam půjdete? Neměli byste to vědět?! Nebo si myslíte, že se vymluvíte na „věrného
a rozvážného“, který vám lhal, až budete stát před tváří Otce a jeho Syna?  Myslíte si že nebu-
dete?! Tak potom věříte tomu, co Písmo neučí.

Toto varování platí i pro ostatní babylonské domy, ty takzvané církve Kristovy, které budou
zničeny podle slov Zjevení 18. kapitoly.



3. kapitola

Musíme začít od konce
(Daniel 12. kapitola)

„V onen čas (v čase konce) bude povstávat Michael (Kdo je jako Bůh?), veliký kníže, jenž sto-
jí při dětech tvého lidu (skutečný a duchovní Izrael); a nastane čas tísně (velké soužení), jaký ne-
byl vyvolán od vzniku národa až po onen čas (čas konce), a v onen čas bude tvůj lid moci vyváz-
nout, každý, kdo bude shledán jako zapsaný v knize.“ (Daniel 12:1)

Kdo je ten, jenž se jmenuje Michael?

Každý, kdo četl Izaiáše 9:6, tak ví, že se nám narodí Syn, jehož jméno, nebo-li označení, bude
mít tyto přídomky: „silný bůh, kníže pokoje“. Kdy se to stalo? Písmo neodhaluje přesný datum na-
rození. Musíme tedy vycházet z toho, co nám zanechali historikové, například Josephus Flavius ve
své knize Židovské starožitnosti. V těchto knihách se uvádí, že Herodes Veliký umírá někdy okolo
roku 4 př.n.l. a toto datum úmrtí akceptují mnozí historikové. Bylo to na jaře, kdy zemřel. Také
Písmo o Herodotovi hovoří v Matoušovi 2. kapitole. Víme tedy, že ke Kristovu narození dochází v
rozmezí roku 6-3 př.n.l.. Proč až rok 3? Pokud prozkoumáme záznamy u Flávia, zjistíme, že se jeho
chronologie od těch ostatních trochu liší. Pokud bychom tedy měli hledat správný rok, může nás
Flávius posunout až k roku 2 př.n.l., ovšem historikové se přiklánějí k roku 4 př.n.l.. 

Podle Matoušovy zprávy z 1. kapitoly můžeme pochopit, že k narození dochází po žních na po-
čátku nového Izraelského zemědělského roku, kdy Izrael slaví na jeho konci svátek stánků. Bylo to
v době, kdy platilo nařízení Césara Augusta o sčítání lidu. Tato doba je příhodná, aby byl tento vý-
nos proveden v tomto období. Augustus byl přítelem Heroda Velikého, a je tedy logické, že na radu
Heroda zvolil datum a čas, který by Židům vyhovoval. Judea byla známá tím, že projevovala nepřá-
telství k Římu a byla také v očekávání, že se jí narodí slíbený Král a mesiáš, protože rozuměli
Danielově knize potažmo 9. kapitole. 

Tím Synem je samotný Jehošua z Nazaretu. Proč se nedržíme označení Ježíš? Protože hebrej-
ské jméno bylo  Jehošua, což v překladu znamená „Jehova je záchrana“ nebo „Jehova zachra-
ňuje“ a nebo „Záchrana od Jehovy“. Jak vysvětluje samotný Matouš, dobytek byl ještě venku a k



narození došlo nejpozději do poloviny listopadu. Od té doby je dobytek ve stájích, kde čeká do jara.
Takže oslava vánoc je pohanským svátkem slunovratu a uctíváním boha slunce, ne Jehošuy
Krista! Tuto tradici vytvořilo odpadlé křesťanstvo, aby nemuselo rušit římský svátek saturnálií.

Pokud rozumíme Izaiášovi 9:6 správně, tak víme, že Jehošua má titul kníže pokoje. Jak toho
titulu dosáhne? Tím, že získá vládu nad Jeruzalémem, jenž se překládá jako MĚSTO POKOJE.
Kdo podle Písma získá převahu nad Satanem? (srovnej Genesis 3:14-15; Jan 16:33; Zjevení 3:21).
Je to Jehošua. Z toho jasně vyplývá, že Michael, který ve Zjevení 12:7 vede bitvu s drakem (Sa-
tanem), je týž Michael, o kterém mluví Daniel v 10. a 12. kapitole. Je to tentýž Michael, o kterém
mluví Juda v 9 verši. Proč je to důležité k správnému pochopení?  Protože odpadlé křesťanstvo
udělalo z Jehošuy Boha, rovného jeho Otci - Bohu Jehovovi!

Až budete číst, co drahý apoštol Pavel píše v dopise Židům 1:5, tak přestaňte číst ta slova podle
naučených pouček a pochopte, prosím, co skutečně apoštol říká! Kterému z andělů kdy řekl ‚to je
můj syn‘? Kdyby nebyl prvním andělem (řecky: archangelos, tedy nejstarší z andělů, tak by tu
otázku Pavel nikdy nepoložil. Proto je pravdivý výrok Pavla k vám, jenž jste stále na mléku:

„Máme o něm mnoho co říci, a je [to] těžké vysvětlit, protože jste otupěli ve svém slyšení (vní-
mání). Ačkoli byste totiž skutečně měli být vzhledem k času učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo
vyučoval od počátku základním věcem Božích posvátných prohlášení; a stali jste se jakoby těmi,
kdo potřebují mléko, a ne hutný pokrm. Kdokoli se totiž podílí na mléku, není seznámen se slovem
spravedlnosti, neboť je nemluvně. Ale hutný pokrm patří zralým lidem, těm, kdo používáním cvi-
čili svou vnímavost, aby rozlišovali mezi správným a nesprávným.“ (Hebr 5:11-14)



4. kapitola

Co je to za knihu?

„...každý, kdo bude shledán jako zapsaný v knize.“ 

Pokud se podíváme do Zjevení 20:12, tak tam nalezneme toto: 
„A uviděl jsem před tím trůnem stát mrtvé, veliké a malé, i byly otevřeny knihy; a byla otevřena

další kniha, jež je kniha života, a mrtví byli souzeni na základě věcí zapsaných v těch knihách podle
jejich činů.“

Kniha života je zápisem těch, kteří budou moci získat věčný život nebo také o těch, kteří stejně
jako Jehošua za svou věrnost Otci a Bohu Jehovovi obdrží nesmrtelnost. Takže satanisté, odpadlí
následovníci křesťanstva a jiných babylonských domů. I vy, co jste Satanovi naletěli, že jsme z opic
či z mimozemských experimentů...!?  Prosíme vás, abyste se podvolili pod mocnou ruku Otce,
našeho Boha a Stvořitele. Nechte se jím poučit, aby vás mohl zapsat do této knihy.

„A mnozí ze spících v prachu půdy budou procitat (budou vzkříšeni), tito k věčnému životu a
tito k potupě a k odporu věčnému,“ (Daniel 12:2)

Daniel vysvětluje, že nastane vzkříšení. Písmo rozlišuje tři druhy vzkříšení. Lepší, pak první
vzkříšení je vzkříšení jako takové, které není určeno k soudu. Lepší vzkříšení zažijí ti, co obdrží ne-
smrtelnost; je to součást prvního vzkříšení.  Na prvním lepším vzkříšení má podíl ten, kdo byl
Otcem Jehovou vyvolen jako nevěsta Kristova. Zde musíme rozumět, že se jedná o symbolický
vztah těch, kdo jsou vyzkoušeni ve své věrnosti. Jsou skutečně panenští v tom, že nikdy nepřijali
žádnou náboženskou instituci za něco, co je nadřazeno Otci Jehovovi a jeho Synu. Tito lidé jsou po-
voláváni ke své službě samotným Otcem Jehovou. Je to také podle Kristových slov „malé stádo“ a
podle Zjevení 14. kapitoly je jich 144.000 a mají na svém čele jméno svého Boha Jehovy a jmé-
no beránka, tedy Jehošuy Krista, za kterým kráčí vždy a všude. Proč mají ta jména na čelech?
Protože oni na NĚ myslí ve dne v noci. Rozumí plně Satanovu podvodu a znečištění Otcova jmé-
na. Jim nikdy nejde o jejich blaho, ale aby byla činěna Otcova vůle, jak v nebi, tak na zemi. První-
mi takto povolanými byli apoštolové. Podle jejich vzoru chování můžeme identifikovat ty, kdo



jimi skutečně jsou. Ti také budou podle Matouše 24:45 označeni za věrného a rozvážného ot-
roka. Nejsou karikaturami těch falešných, kteří se sami takto za ně prohlašují. Svědectví o těch
skutečných vydá samotný nebeský Otec  ve svůj  ustanovený čas.  Sami toto o sobě nikdy ne-
řeknou, ač jim to Otec dosvědčuje svým svatým duchem. A proč by měli?!

Druhá skupina je označena za jiné ovce. Patří do stejného ovčince. Jejich odměnou je věčný
život v nebi a jsou také přáteli ženicha a nevěsty. Nejsou však těmi, kteří podle Zjevení vychází z
velkého soužení. Pokud se podíváme do Zjevení 12. kapitoly, objevíme tam vysvětlení, jak to máme
správně chápat. Vše začíná obrazem toho, že žena oděná sluncem je přichystána porodit dítě. Od-
padlé křesťanstvo si myslí, že se jedná o jinou událost, než je první příchod Krista na zemi. Popis té
ženy je pro mnohé tajemstvím. Jiní věří, že ten obraz je proběhnuvším obrazem, který před pár lety
nastal na/v nebi. Většina těchto osob, která tomuto výkladu věří, tak věří, že budou předčasně vzati
z této Země. Nic takového Bůh v Písmu neříká, neučí.

Proč začíná ten popis nebem? Písmo vysvětluje, že národy, které důvěřují Otci, jsou jakoby
jeho manželkou. Proto je v Písmu na mnoha místech největším prohřeškem smilstvo, nejenom to tě-
lesné, ale i to duchovní. Tato žena byla Otcem vytvořena už na počátku světa. Zde musíme po-
chopit, že svět v tomto smyslu slova nezačal stvořením nebe a země, ale až ve chvíli, kdy Adam s
Evou opustili Otce, díky minutí se cíle (hříchu), pro nedostatek víry, nedostatek důvěry (vůči
Bohu). Vzali si něco, co jim nepatřilo, a tak své potomstvo zaprodali smrti. Plán s nebem a se zemí
byl narušen.  Otec musel vymyslet jinou možnost, jak tohoto svého cíle dosáhnout, aby nebyl
narušen smysl pro Právo a Spravedlnost a zároveň mohla být Adamovým potomkům projeve-
na nezasloužená laskavost a milosrdenství (milost), skrze jejich víru. To, že má žena na hlavě
korunu z dvanácti hvězd a má pod sebou měsíc a je zahalena sluncem, jsou symboly. Koruna zna-
mená, že tato žena vládne. Hvězdy a počet čísla dvanáct nám říká, že bude vládnout hvězdám. An-
dělé jsou v Písmu přirovnáni k jitřním hvězdám. Číslo dvanáct znamená úplnost, či-li  vládne i
všem andělům. Má pod nohama měsíc, který je součástí nebe; její místo k vládě je tedy vyhrazeno
v nebi. Je zahalena sluncem. Slunce symbolizuje světlo. Světlo je v Písmu přirovnáváno k vedení.
Je tedy vedena samotným Otcem. Aby ta žena mohla být stvořena a vládnout, musí nejprve vzejít
ten, kdo má zákonné právo.  Proto musí proběhnout symbolický porod. Tím, kdo má zákonné
právo vládnout je Jehošua. Proto je řečeno, že to dítě je uchváceno do nebe. To se stalo po jeho
vzkříšení. Žena však zůstává na Zemi. Protože je to žena, která má vládnout, jsou to vlastně synové
a dcery Božího království, jeho první ovoce.

V dalším obraze vidíme ohnivě zbarveného draka, jenž má sedm hlav a deset rohů, a ten třetinu
hvězd táhne a svrhává k Zemi. Kdo to je? Je to Satan. To, že je takto popsán souvisí s tím, co je
Janovi vysvětleno v 17. kapitole Zjevení, kde čtenář musí přijmout/použít inteligenci a rozlišovací
schopnost. Je psáno, že  Otcovy myšlenky jsou vyšší než ty lidské a že tuto moudrost musí dát
samotný Otec, abychom vše pochopili správně. Pak je řečeno, že je sedm králů nebo-li království.
Pět padlo, jeden/jedno je a ten sedmý ještě nepřišel.

Pět království, které už padly, jsou: Egypt, Asýrie, Babylon, Médo-Persie a Řecko. „Ten, co
je“, tak tím je myšlen Řím a ten sedmý, tak to je USA a Velká Británie, budoucí dvojitá velmoc
(Zjevení 13:11-12; Daniel 11:29-35, 7:11-12). Ty zatím na scéně světa v té době ještě nejsou. A ta
ubitá hlava ze 13. kapitoly, za kterou půjde celý svět, je sama o sobě Osmým králem, a tu hlavu
bude podporovat deset králů [rohů] (Zjevení 17:7-14, 13:3-8; Daniel 11:35-45, 8:23-26). Takže po-
pis Satana ukazuje,  že má moc nad sedmi velmocemi  a také nad tou poslední osmou, která
bude trvat krátkou dobu. Hvězdy, které Satan táhne k Zemi, to jsou odpadlí andělé, kteří se ve
vzpouře postupně k němu přidali. Jsou to vlastně démoni. Ti díky svému svržení k Zemi už ne-
mají přístup do nebe k Otci. Jediné místo, kam mohou být přesunuti, je Tartaros. Je to duchovní
vězení pro démony. Proto, když byl Kristus na zemi, jej prosili, aby je neposílal do Tartaru (Ma-
touš 8:28-32; 2. Petra 2:4 – všimni si prosím slov „před ustanoveným časem“).

Satan se staví před symbolickou ženu a chce její dítě zabít. Kdy a jak? Než je Jehošua poslán
na zem, aby zde položil svůj věčný život v náš prospěch, tak tehdy, jakoby Jehošuu popichuje a
věří, že jeho úkol zhatí tím, protože si myslí, že jej nechá skrze Heroda Velikého usmrtit. Jehošua je
také součást a úhelný kámen symbolické ženy, a je i jejím dítětem. Toto vše tedy nastalo hned po



prvním hříchu a v prvním století.  Žena = Boží království. Dítě = prostředek k tomu, aby toto
království mohlo vzniknout. Viz první proroctví proti Satanovi v Genesis 3:14-15. 

Tuto myšlenku vysvětluje i  to,  co následuje dále.  Žena totiž zůstává na zemi přesunuta do
pustiny, kde je živena a sycena Otcem stranou od hadova obličeje po dobu 42 měsíců. Toto časové
období se vyskytuje na mnoha místech. Dále vysvětlíme, proč je stále kladen důraz na toto období.

Co je tou pustinou?

Tady musíme porozumět tomu, co se stalo v roce 1450 př.n.l.. Tehdy byl z území Egypta vyve-
den Boží lid (Izrael) do pustiny skrze Mojžíše, který byl veden Otcem a Kristem (tehdy byl  ještě
znám jen jako archanděl Michael, viz Juda 9 verš). Lid byl přiveden před horu v dnešní Saudské
Arábii známou jako Jabal El Loz (hora Božího zákona). Na youtube si zadejte Ron Wyatt a uvi-
díte, že vše kolem exodu byla pravda, kterou vám Satan, ten lstivý prahad zatajil.

Proč byli Izraelité přivedeni k této hoře? Aby byli poučeni nebo-li živeni samotným Otcem
tím, že jim byl dán u této hory Mojžíšův zákon.

Všichni, kdo tenkrát byli přivedeni k této hoře Zákona, vyšli z Egypta na základě víry v Je-
hovu Boha, že je přišel zachránit.  Svou víru si však neuchovali, krom dvou mužů, Káleba syna
Jeffuneho a Jozua syna Nunova (Soudců 2:8;  5Moj 1:34-38). Ti jediní uvěřili slovům Otce Jehovy,
že vstoupí do zaslíbené země a bude jim dána podle Otcova slibu, který pronesl a dal jejich praotci
Abrahamovi. Oni očima víry viděli to, co zatím nebylo spatřeno a učiněno. Když zemi propátra-
li, jediní oni dva podali o této zemi dobrou zprávu (1Moj 15:18, 17:8; 4Moj 13. kap.).

Také žena je přivedena do symbolické pustiny, kde je samotným Otcem vyučována, aby po-
chopila, co skutečně znamená Boží království uprostřed nepřátel. Tou ženou jsou ti, o nichž budeme
hovořit dále při rozboru veršů 3 a 4 z Daniela 12. kapitoly.



5. kapitola

Jste světlo světa
(Matouš 5:14)

„a rozvážně si počínající budou zářit jako záře oblohy, a mnohé k spravedlnosti přivádějící
(PNS z roku 1991 v češtině uvádí:  „a ti,  kdo mnohé přivádějí ke spravedlnosti“),  jako hvězdy
navždy a věčně.“ (Daniel 12:3)

Daniel zde vysvětluje, že ti kdo skutečně přijmou od svého nebeského Otce Jehovy Boha po-
znání skrze Božího Ducha, budou rozvážní. Ne jako ti, co si myslí, že nějaké poznání přijali. Ti
druzí totiž stále předkládají nauky a falešné porozumění, aby za sebou odvedli slabé, jenž jsou stále
na mléku. Tito mnozí vykukové vskutku rádi prodávají své myšlenky, aby získali moc a slávu, která
jim nepatří. Často vytváří prapodivné falešné historky, aby na sebe upoutali pozornost. 

Rozvážná skupina, tedy  ta žena, obdrží od Otce Ducha poznání, aby se naplnilo to, co říká
Ámos ve svém proroctví:

„Vždyť Pán, Jehova, nečiní nic, ledaže odhalí svůj záměr svým nevolníkům (sluhům), pro-
rokům.“ (Ámos  3:7).  Zde  můžeme vidět,  jaký  charakter  má  nebeský  Bůh Jehova.  Aby  nikdo
nemohl zpochybnit jeho autoritu, vždy svým služebníkům odhalí dopředu co se stane. Odhalí to
způsobem, na který je možno správně reagovat dříve, než ty věci nastanou. Tak tomu je i v čase, o
kterém anděl říká, že je to ČAS KONCE!!! (srovnej s Jonášem 4:9-10)

„Ty však, Danieli, ukryj tato slova, ano, zapečeť tuto knihu až do času konce; mnozí budou
sem-tam probíhat a vědění se bude množit.“ (Daniel 12:4)



Každý pokus správně pochopit knihu Daniel a také knihu Zjevení dříve, než nastane ký-
žený ČAS KONCE, nemá Otcovo schválení. Proč i knihu Zjevení? Protože musíme správně po-
chopit určité obrazy, které poskytuje tato kniha. Daniel je zapečetěn. Jednou, dvěma, pěti či více pe-
četěmi…?!

„I uviděl jsem na pravici toho, jenž seděl na trůně, knihu popsanou zevnitř i zezadu, zapeče-
těnou sedmi pečetěmi; a uviděl jsem silného anděla, prohlašujícího mohutným hlasem: Kdo je
hoden otevřít tu knihu a zrušit její pečeti? I nemohl nikdo, v nebi ani na zemi ani pod zemí, tu
knihu otevřít ani na ni hledět (si v ní správně číst);“ (Zjevení 5:1-3)

Jakou knihu Jan vidí v pravici toho, jenž seděl na trůnu? Byly to knihy Daniel a Zjevení zape-
četěné sedmi pečetěmi. Proč mluvíme o dvou knihách? Na svitky se psalo vždy z jedné strany, tady
je svitek popsán ze dvou stran. To nám dává porozumět tomu, že se skládá ze dvou knih, nebo-li
dvou částí, které jsou pro mnohé od sebe oddělené. Proto při čtení tohoto svitku nelze oddělovat
jednu část od druhé. Sami vidíte, že vás stále odkazujeme na Zjevení, ač rozebíráme Daniela. Vše je
dále vysvětleno.

„a já jsem velmi plakal, protože nikdo nebyl shledán hodným tu knihu otevřít ani na ni hle-
dět.“ (Zjevení 5:4)

Jan velmi pláče, protože nikdo nemohl do té knihy nahlédnout a tak pochopit, co obsahuje. Pro-
to také nikdo až dosud tyto dvě knihy nespojil s tímto svitkem, s touto zapečetěnou knihou.

„A jeden z těch starších mi praví: Neplač; hle, lev, jenž je z kmene Júdova, kořen Davidův,
zvítězil, takže může tu knihu a jejích sedm pečetí otevřít.“ (Zjevení 5:5)

Nakonec je jeden hoden rozlomit ty pečeti. Je to samotný Jehošua. Když ty pečeti láme, tak se
něco děje. Už to nastalo?

„I uviděl jsem, když ten Beránek otevřel jednu z těch sedmi pečetí, a zaslechl jsem jednu z
těch čtyř živých bytostí pravit jako hlas hromu: Pojď [a pohleď]. I uviděl jsem, a hle, bílý kůň, a
ten, jenž na něm seděl, měl luk, a byl mu dán věnec (koruna), i vyšel vítězně a aby zvítězil.“ (Zje-
vení 6:1-2)

Abychom pochopili, kdo je prvním jezdcem, musíme znát výrok který zní: „Podmaňuj upro-
střed svých nepřátel.“ Tím prvním jezdcem je tedy samotný Král králů a Pán pánů, Jehošua. Jak
podmaňuje uprostřed svých nepřátel? Písmo říká: „Přátelství se světem je nepřátelství s Bohem.“
Ti, jenž jsou povoláni samotným Otcem, protože je psáno v Janovi 6:44: „Nikdo ke mně nemůže
přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v posledním dnu.“. Jsou větši-
nou v Babylonských domech falešných církví křesťanstva.  To jsou nepřátelé Krista, ale přátelé
světa (srovnej se Zjevením 17:2). Kristus pro svůj vítězný boj pro Boží království získává od Otce
ty, jenž skrze  Božího ducha vede a nechávají se jím vyučovat. Obléknou si Kristovu mysl a poté
reagují na výzvu: „Vyjděte z něj, můj lide, abyste neobdrželi část jeho ran.“ (Zjevení 18:4). Takže
zprostřed Velkého Babylónu získává ty, kteří se stávají poddanými Božího Království, a tímto způ-
sobem tak panuje uprostřed svých nepřátel.

Můžeme to nyní vidět? Rozhodně ano, tisíce osob opouští své Babylonské domy. A k Boží neli-
bosti někteří jen přejdou z jedné budovy do druhé.

„A když otevřel druhou pečeť, zaslechl jsem druhou živou bytost pravit: Pojď [a pohleď]. I
vyšel další kůň, ryšavý, a tomu, jenž na něm seděl, bylo mu dáno odnít ze země mír, a aby se
navzájem pobili a byl mu dán veliký meč.“ (Zjevení 6:3-4)



Někdo může namítnout, toto se nestalo. Zde musíme pochopit, co platí i pro ostatní dva jezdce,
že jsou po rozlomení povinni toto vykonat. Položme si otázku? Je tento svět připraven na válku? Na
občanské války? Balancuje svět na hraně těchto konfliktů díky dnešním rozhodnutím těch, kdo řídí
a ovládají politické procesy? Migrační krize toto má spustit, a nejenom to.

„A když otevřel třetí pečeť, zaslechl jsem třetí živou bytost pravit: Pojď [a pohleď]. I uviděl
jsem, a hle, černý kůň, a ten, jenž na něm seděl, měl ve své ruce váhy; i uslyšel jsem uprostřed
těch čtyř živých bytostí jakoby hlas pravící: Choinix pšenice za denár a tři choinixy ječmene za
denár, a olej a víno nepoškozuj. A když otevřel čtvrtou pečeť, zaslechl jsem čtvrtou živou bytost
pravit: Pojď [a pohleď]. I uviděl jsem, a hle, plavý kůň, a ten, jenž na něm seděl - jeho jméno
Smrt, a následoval ho hádés (hrob, pohřební místa), a byla mu nad čtvrtinou země dána pravo-
moc zabíjet mečem a hladem a smrtí a skrze zvířata země.“ (Zjevení 6:5-8)

Vám, jenž věříte Satanovi, vám patří toto pochopení, že jste svým chamtivým jednáním při-
pravili půdu pro to, aby jezdci byli připraveni vyrazit. Planeta produkuje potravu pro 10 miliard
lidí, vy ale pořád více a více bráníte tomu, aby se mnozí nasytili. Pečetě jsou rozlomeny!!! Čtvrtina
země je blízký a střední východ a část Afriky. Celý region je ve válce už nyní.

„A když otevřel pátou pečeť, uviděl jsem pod oltářem duše těch, kdo byli pobiti pro Boží slovo
a pro svědectví, jehož se drželi; i zvolali silným hlasem, pravíce: Až dokdy, Panovníče, Svatý a
pravý, nesoudíš a nemstíš naši krev na těch, kdo sídlí na zemi? I bylo jim každému dáno bílé
roucho a bylo jim řečeno, aby se ještě na malou chvíli upokojili, než budou doplněni i jejich
spolunevolníci i jejich bratři, kteří mají být zabíjeni jako i oni.“ (Zjevení 6:9-11)

Ač toto nikdo neviděl a je to jakoby obraz, protože ti zabití stále spí, přesto Jehošua a Otec Je-
hova přesně ví, kdo obdrží první vzkříšení. Jehošua říká:  „Otec je Bohem živých a ne mrtvých.“
Stejně jako symbolicky na Otce stále křičela ze země Ábelova krev, tak po rozlomení páté pečeti
symbolicky křičí víra zabitých k Otci a Jehošuovi, kteří věřili, že boj není jejich, ale proti silám zla
a temnoty v duchovních místech. Oni věřili Otcovu výroku: „Já oplatím.“. Musí ještě zůstat spát,
nebo-li odpočívat, protože Satan podle Zjevení 12:9-17 bude pronásledovat zbytek semene ženy.

„I uviděl  jsem,  když  otevřel  šestou pečeť,  i  nastalo  veliké  zemětřesení  a  slunce  se stalo
černým jako žíněný pytel a měsíc se celý stal takovým jako krev a hvězdy nebe napadaly na zem
jako když fíkovník, jsa zmítán velikým větrem, shazuje své nezralé ovoce; a nebe bylo odsunuto
jako svinovaná kniha a každou horou a ostrovem bylo pohnuto z jejich míst. A králové země a
velmožové a vojevůdcové a boháči a siláci a každý nevolník i svobodný se skryli do jeskyní a do
skal hora praví těm horám a těm skalám: Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, jenž sedí
na trůně, a před hněvem toho Beránka, protože přišel ten veliký den jeho hněvu, a kdo může ob-
stát?“ (Zjevení 6:12-17)

Radujete se, že se ještě nic z toho nenastalo? Tak plačte a bijte se v zármutku, protože vše se
odhaluje správně až rozlomením sedmé pečetě!!! Čiňte pokání, skloňte se před Otcem Jehovou a
jeho Synem Jehošuou Kristem. Již nebude odklad!!!

„A když otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi asi na půl hodiny mlčení.“ (Zjevení 8:1)

Proč najednou to ticho, naši milovaní, také vy vážení Satanovi přisluhovači? Protože se něco
důležitého stalo. Zde se musíme vrátit k tomu, co čteme ve Zjevení 12. kapitole o věcech týkajících
se té ženy.

„I nastala v nebi válka: Michael a jeho andělé se jali válčit s tím drakem, a drak se jal
bojovat, i jeho andělé, a nedosáhl převahy, aniž se ještě v nebi našlo jejich místo; i byl ten veliký
drak, ten starý had, jenž se nazývá Ďábel a Satan, jenž svádí celý obydlený svět, svržen, byl svržen



na zem, a s ním byli svrženi jeho andělé.“ (Zjevení 12:7-9)

Tak toto přesně nastalo při tom rozlomení sedmé pečetě. Kdy k tomu došlo? Tak si vzpomeňte
na otevření Gotthardského tunelu, kdy uctili svého padlého Pána. Ano, celý ceremoniál byl výsmě-
chem Kristu a bylo to ve všech televizích světa.

Jak tedy máme rozumět rozlamování jednotlivých pečetí?  Že jsou připraveny všechny po-
psané výjevy. Je proto nějaká opora? Ano. Pokud si přečtete 10. kapitolu knihy Zjevení, tak se tam
dozvíte, že byl Janovi podán malý svitek, který měl sníst. Ten malý svitek je tím samým svitkem,
nebo-li knihou, na které byly ty pečeti. Jak chutnal ten svitek? V ústech jako med, ale až jej strávil,
tak měl křeče. To byl předobraz toho, co se stane. Když bude svitek odhalen, bude působit ženě a
zbytku těch, kdo jej správně pochopí jako med. Křeče budou mít ti, kdo jej nepřijmou a ne-
pokloní se našemu Otci Jehovovi. To trávení je doba, kdy se věci plní doslovně. Protože ač víme,
že ještě není Jehovův den zde, tak jak to popisuje druhý list do Tesaloniky ve druhé kapitole, tak zá-
brana, aby mohl konečně vstoupit do chrámu a být zjeven syn zničení, tak ta byla odstraněna. Co
bylo tou zábranou? Těch sedm pečetí.

Co musel Jan po strávení svitku udělat?  Musel opět prorokovat!!! Co musíme udělat my?
Musíme vám ta proroctví popsat jasným srozumitelným způsobem!!!

Chvála patří tobě Otče Jehovo, náš milovaný, že jsi nechal odpečetit ta proroctví a že jsi nám
dal svého Syna Jehošuu jako věrný vzor, jenž chceme následovat tam, kam on půjde! Ať se děje
Otče tvá vůle na zemi, jako se již nyní děje v nebi, protože víme, že k nám sestoupil Ďábel, který
má velký hněv, protože ví, že má krátké časové období. Amen!

Kdo je skutečně Jehošua budeme rozebírat ve 27. kapitole této knihy.



6. kapitola

Proč musíme probíhat?

„zapečeť tuto knihu až do času konce; mnozí budou sem-tam probíhat a vědění se bude množit.“
(Daniel 12:4b)

Jak už víme, pečetě byly rozlomeny a v dalších kapitolách při výkladu Daniele 11:40-45, si to
ještě jednou potvrdíme. Nyní si musíme vysvětlit, co znamená to slovíčko ‚probíhat‘. Jiné překlady
používají výrazy: „pobíhat sem tam“ nebo také „toulat se“. V hebrejském textu nalezneme slovo
šůt, jehož českým ekvivalentem je ‚pohybovat se‘ či ‚jít někam‘, ale je zde ještě jeden význam. Je
to slovo BRODIT SE! Myšleno ‚bořit se do něčeho‘. Toto je správné pochopení významu ‚probíhat
sem tam‘. Musíme se  brodit Písmem, Božím slovem, aby bylo poznání rozmnoženo. To nezna-
mená číst si Písmo jako nějaký román a pak jej převyprávět. Musí to být hluboké studium, kdy se
o pomoc obracíme k Otci Jehovovi, aby nám dal správné pochopení Božího slova svým Sva-
tým duchem.

Písmo se vykládá Písmem, a proto také i my odkazujeme na texty, které to potvrzují. Když
jsme v předchozí kapitole narazili na druhého až čtvrtého jezdce na koních, tak doba naplnění jejich
činnosti nastává od Matouše 24:7-8. To nám dává pochopení k tomu, že předchozí verše se již na-
plnily.  Čeho  si  tam  v  osmém  verši  musíme  povšimnout?  Že  jsou  všechny  tyto  věci  počátek
tísnivých bolestí. Ano, ty křeče z Janova trávení. Proto také ještě nemůžeme říci, že Jehovův den
je zde!

Jsme my sami, co vám předkládáme toto porozumění, proroky? Nikomu z nás nebyl tento dar
zatím přidělen. Musíme rozumět správně tomu, co říká apoštol Pavel. Pokud je mezi námi, nebo-li
mezi  Kristovými učedníky někdo s  tímto darem (myšleno s prorockým darem),  pak musí  být
někdo, kdo může předložit výklad. I to je dar. Věříme, že jej máme, neboť jsme v tomto výkladu
sjednocováni prostřednictvím Božího svatého ducha.

Prosíme Otce, abychom nešli nad to, co je napsáno, protože pak bychom brali na sebe odpo-
vědnost i za prorocké slovo. Touha člověka je taková, aby víra, která je v jeho srdci, byla naplněna



podle jeho vlastních představ. Modlíme se tedy za to, za co se modlil i samotný Jehošua, aby se
vše dělo podle Otcovy vůle a ne podle té naší.

Tři a půl času, 42 měsíců, 1260 dnů

„A já, Daniel, jsem pohleděl, a hle, jiní dva stáli, jeden tamto na břehu řeky a jeden tamto na
břehu řeky, a řekli tomu muži oblečenému plátěnými rouchy, jenž byl shora vůči vodám řeky: Až
dokdy, než bude konec těchto divů?“ (Daniel 12:5-6)

V desáté kapitole Daniele je popis muže, jak stojí rozkročený nad vodami řeky. Bylo to vidění
a jak si později ukážeme, byl tím mužem samotný Jehošua. Ti dva, to jsou andělé, kteří pokládají
otázku, jak dlouhé bude období, které bude provázet tyto věci.

„I uslyšel jsem toho muže oblečeného plátěnými rouchy, jenž byl shora vůči vodám řeky,
když pozvedl svou pravici a svou levici k nebesům, jak přisáhl skrze Živého věčně (Boha), že k
určenému času, určeným časům a polovině, a až se dovrší roztříštění moci svatého lidu, budou se
všechny tyto věci končit.“ (Daniel 12:7)

Na mnoha místech Písma je zmíněn časový údaj, a to v několika různých výrazech. Je-li někde
napsáno „čas, časy a půl času“, tak se může zdát toto označení tajemným. Když se podíváme do
Daniela 4. kapitoly, tak je tam Nebukadnecarovi řečeno, že nad ním přejde sedm časů. V mnoha
překladech můžeme nalézt „sedm časů let“. Je to proto, aby čtenář pochopil, že čas znamená rok. 

Pokud budeme postupovat logikou Hebrejce, pak si zápis můžeme vyložit takto:
Čas = 1 rok, časy jsou v číselné řadě více než jedna,  musíme tedy k tomuto výrazu přidat

dvojku. Časy = 2 roky. Půl času je polovina roku, takže nám Jehošua oznamuje, že vše proběhne
během 3,5 roku. Pokud tedy prozkoumáme Zjevení, tak tam nalezneme období, která vždy hovoří o
stejném časovém intervalu. A tak tedy 1260 dní odpovídá 42 měsícům o délce 30 dní. Izraelité
počítali  měsíc  vždy jako časové období  o  30 dnech.  Jediný měsíc,  který  tuto délku neměl byl
Veadar. Ten se vkládal jako 13 měsíc v roce, ale nepravidelně, avšak vždy tak, aby se vyrovnala
ztráta 5-ti a čtvrt dne (astronomický rok). Když vydělíme 42 měsíců 12 měsíci, tak máme výsledek
3,5 roku.

Jehošua tedy říká, že období, ve kterém budou probíhat ty divy, nebo-li ty události, mají svou
pevnou délku 3,5 roku. Pro nás je tedy důležité pochopit, od jakého místa máme začít počítat těch
3,5 roku. Určitá vodítka poskytneme v dalším výkladu. Na co však musíme pamatovat, je to, že o
tom dni a hodině nemá ponětí nikdo jiný, než samotný Jehova Bůh.  Proto budou odhaleny jen
určité  záchytné  body. Otec  nám  zatím  nedal  na  vědomí  tyto  přesné  počátky.  Toto  odhalení
Danielova tajemství o časech jsou stále ukryta a zahalena.  Co však víme je to, že ty dny budou
zkráceny a to znamená, že počátek se bude překrývat s událostmi a časy, které nám již byly
odhaleny. Pokud budete věnovat pozornost této knize důkladně,  tak sami pochopíte,  že jsme v
samotném  závěru  tohoto  zkaženého  systému  věcí.  To  je  Dobrá  zpráva  pro  ty,  jenž  vyhlíží
příchod našeho Krále Jehošuy, že se této události dožijeme, pokud nás náš nebeský Otec nebude
chtít vyzkoušet až do krajnosti, protože víme, že někteří budou muset obhájit svou víru tváří tvář
smrti.

Pokud  v  této  věci  neušetřil  ani  vlastního  Syna  Jehošuu,  měli  bychom  být  i  na  toto
připraveni.  Nejsme masochisté,  kteří  po něčem takovém touží.  Je to Satanova odporná touha
zabíjet. On totiž  ví,  že  sám prohrál  svůj  boj  o  život,  tak  touží  zničit  i  všechny ostatní.  Když
půjdete za ním, tak vás odstraní Otec spolu s ním, pokud se přikloníte na stranu Otce, můžete
být  sice  zabiti,  ale  čeká  vás  vzkříšení  k  věčnému  životu,  kde  touha  každého  vzkříšeného
člověka bude plně uspokojena. To slibuje ten, jenž  nemůže LHÁT. Jemu buď sláva a chvála
navždy. Amen! (Lukáš 12:32; Matouš 10:28).



„Prokletý je vychytralý člověk, který má ve stádu zdravého samce, ale když dal slavnostní
slib, obětuje Jehovovi zvíře s nějakou vadou. Vždyť jsem veliký Král,“ říká Jehova, Bůh vojsk, „a
mé jméno bude vzbuzovat bázeň mezi národy.““ (Malachijáš 1:14)

Pamatuj na tento výrok člověče, abys pro zachování své duše nejednal vychytrale. (Lukáš 12:4)



7. kapitola

Kdo pochopí a kdy se to stane?

„To jsem já uslyšel, ale nechápal; i řekl jsem: Můj pane, co bude posledkem těchto věcí?“
(Daniel 12:8)

Daniel, velmi žádoucí muž pravého Boha je zmaten, proto obrací svou pozornost k tomu, jenž
stojí rozkročen nad vodami. Uvědomuje si, že ten muž má vyvýšenější postavení než ti dva andělé.
Proto jej oslovuje slovy: „MŮJ PANE.“. Až zjistí, s kým měl možnost hovořit, tehdy pochopí, jak
velmi žádoucím mužem byl. Jak jsme si vysvětlili dříve, obrací se na Jehošuu, tehdy ještě Michaela.
Pokora Daniela je úchvatná, protože nechce něco domýšlet, ale chce znát úplnou Pravdu.  Co
mu Jehošua odpoví?

„A řekl:  Jdi,  Danieli,  neboť tato slova jsou ukryta,  ano, zapečetěna až do času konce;“
(Daniel 12:9)

Kdo tedy může pochopit zapečetěnou knihu, ta slova proroctví? Jedině ten, kdo v tom ,čase
konce‘ právě je. Takže pokud někdo má nějaký výklad k této knize před tímto časem, bude jeho
výklad a pochopení falešné. Hlavně je falešné v tom, koho se skutečně týkají kapitoly 7. a 8. nebo
11. kapitola.

Vám, co jste byli zasaženi výklady o obdobích Makabejců, že o těch jsou daná proroctví, zapo-
meňte na ně,  vymažte si je z myslí, protože vaší skvělí učitelé nepočkali na výklad našeho mi-
lovaného Otce Jehovy Boha, jeho svatého ducha, nepočkali do  ČASU KONCE, až budou od-
straněny pečeti. Těmto tajemstvím chtěli  porozumět samotní andělé a ani jim to nebylo dáno.
Vzpomeňte na to, že Jan plakal, protože nebyl nikdo, kdo by pečetě rozlomil.  Mohl to učinit až
ten, jenž stojí nad vodami a až se stal tím, kdo podmaňuje uprostřed svých nepřátel.

I nám, dokud nebyl ČAS KONCE dostatečně jasně rozpoznatelný, bylo nejprve dáno porozu-
mění částečné  do doby a za předpokladu, že zůstaneme ve zkouškách naší víry na straně našeho
Otce Jehovy a jeho Syna Jehošuy, dokud nedospějeme do podoby Krista a jeho mysli, aby nám to
pak bylo odhaleno v plnosti!

Proto vzdáváme dnem i nocí chválu našemu Bohu a Otci v jedné osobě, že nám projevil ne-
zaslouženou laskavost vidět a rozumět tomu, co je mnohým až dosud ukryto. Chvála a čest patří
také Beránkovi za to, že za nás umřel, vzal na sebe naše hříchy a usmířil nás s Otcem , takže v
srdcích můžeme stále volat ABBA, OTČE! Usmiřte se! Také za vás prosíme. Staňte se napodobiteli



Otce  v  jeho milosrdenství  a  jeden  druhému odpouštějte.  Oblékněte  si  Krista  podle  jeho  vzoru
jednání (1. Korinťanům 2:16).

„a mnozí budou tříbeni a běleni, ano, budou pročišťováni, a zlovolní budou zlovolně jednat,
aniž kteří zlovolní budou chápat, ale rozvážně si počínající chápat budou.“ (Daniel 12:10)

Vám, kdo jste nakloněni Lásce, Spravedlnosti,  Pravdě a Milosrdenství, vám milovaní je Je-
hošuova odpověď povzbuzením, protože vy budete přečištěni. Pro vás je tato kniha jako plástev
medu, protože chápete.

Pro vás, jenž milujete vlastní spravedlnost, jsou tato slova nepochopitelná. Proto budou vaše
kroky směřovat k horšímu, než byli vaše první kroky, protože milujete raději falešné historky a
falešné učitele, kteří vám lechtají uši.

„A od času odstranění ustavičné oběti, totiž aby byla zavedena pustošící ohavnost, bude tisíc
dvě stě a devadesát dní; blaho toho, kdo bude vyčkávat a bude moci dosáhnout k tisíci třem stům
třiceti a pěti dnům!“ (Daniel 12:11-12)

Tato období vysvětlíme až v dalších částech, protože musíte nejprve [po]rozumět kapitolám 7.
a 8., a veršům 40 až 45 z 11. kapitoly Daniele, a také tomu, co znamená 11. kapitola Zjevení a kdo
jsou ti dva v pytlovině.

„Ty však jdi ke konci, i budeš moci spočinout a ke konci dní k svému údělu povstat.“ (Daniel
12:13)

Zde Jehošua Danielovi vysvětluje, že jsou jeho životní dny u konce. Má si tedy odpočinout ve
smrti, aby na konci dnů, tedy na konci 1000 letého období Božího království, kdy bude vzkříšen a
proběhne v něm soud nad jeho životem. Protože je to velmi žádoucí muž, bude vzkříšen k věčné-
mu životu a budou mu přiděleny další úkoly.

Proč až za tak dlouho? To je správně položená otázka. Žádný z proroků nebyl větším prorokem,
než jím byl Jan Křtitel. Jehošua o něm říká, že je vzhledem k Božímu království tím nejmenším. Co
to znamená? Že ani on nebude v Božím království, jenž má trvat 1000 let od doby, kdy bude Satan
spoután a uvězněn v propasti.  Proto se na Jana Křtitele nevztahuje ani první, natož to lepší
vzkříšení. Proto se to nebude týkat ani Daniela a ostatních proroků staré smlouvy.

Zjevení 20. kapitola od veršů 1 až po 6 verš popisuje, co bude s těmi, jenž zažijí proměnu a
první vzkříšení, tak jak o tom mluví apoštol Pavel, když říká:  „Na základě Jehovova slova vám
totiž říkáme, že my živí, kteří přežijeme do Pánovy přítomnosti, rozhodně nepředejdeme ty, kdo
zemřeli, protože sám Pán sestoupí z nebe s přikazujícím zvoláním, s hlasem archanděla a s Boží
trubkou a ti, kdo jsou mrtví ve spojení s Kristem, vstanou nejprve. Potom my žijící, kteří přežije-
me, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích, abychom se setkali s Pánem ve vzduchu; a tak
budeme vždy s Pánem.“ (1. Tesaloničanům 4:15-17) .

Pro vás, kdo stále pochybujete, že byl Kristus nejstarším andělem, tak si přečtěte, jaký má hlas.
Je snad imitátor někoho?  A nebo je tím archandělem, tedy nejstarším andělem!? Mrtví, kteří pro
víru v Krista a ve víře v Krista už zemřeli, budou vzkříšeni. A my, co budeme žít, budeme v mžiku
přeměněni. Kdy se to stane? Buďte trpěliví a čtěte dále, protože to v Písmu je, ale bylo to až do-
sud mnohým utajeno.

Kdo tedy po Pánově dnu nebo-li Armagedonu zůstane na Zemi? Budou to ti, jenž stojí před trů-
nem a mají v rukou palmové ratolesti (Zjevení 7:9-17). Jejich počet není určen. Kdy nastane to vi-
dění? Zde je to vidění utajeno pro ty, kdo chápou tělesně a ne duchovně. Obraz je popsán tak, že se
na tuto skupinu vztahuje první vzkříšení. Pokud však čteme celé Zjevení s pochopením tak víme,
že slzy z očí budou setřeny až po vzkříšení. To popisuje 21. kapitola. Tato skupina zůstane po Ar-
magedonu nejprve na zemi, aby zplodila děti. Omládnou a budou umírat ve sto letech jako mla-
dí, aby tady zůstaly národy a národnostní skupiny.



„Ale na věky věku se těšte a jásejte - co se já chystám stvořit! Ano, hle, já, chystám se stvořit
Jerúsalém (zde je myšlen Jeruzalém v duchovním smyslu, Zjevení jej nazývá nový Jeruzalém, také
je to Boží Království) - jásot, a jeho lid – potěšení! A budu jásat v Jerúsalémě a těšit se ve svém
lidu, aniž se v něm ještě bude slyšet hlas pláče a hlas nářku; nebude odtamtud pocházet kojenec
dní ani stařec, jenž by své dni nemohl vyplnit, nýbrž stoletý, jenž bude umírat, bude mladík (mno-
zí zde chápou toto úmrtí, že se týká pouze hříšníků, ale to je omyl), a hříšníku stoletému bude zlo-
řečeno. I zbudují a obývat budou domy a vysadí vinice a budou jíst jejich ovoce. Nebudou bu-
dovat, aby jiný obýval, nebudou vysazovat, aby jiný jedl, neboť dní mého lidu bude jako dní stro-
mu a moji vyvolení budou dílo svých rukou spotřebovávat. Nebudou se naprázdno unavovat, aniž
budou rodit pro neštěstí, neboť oni jsou símě požehnaných Jehovových, a jejich potomci s nimi.
A bude se dít, dříve než budou volat, že já budu odpovídat, ještě budou mluvit a já budu slyšet.
Vlk a jehňátko se budou spolu pást a lev bude jako skot žrát slámu, a had - jeho pokrmem bude
prach; na mé svaté hoře nikde nebudou moci ublížit ani zkazit, řekl Jehova.“ (Izaiáš 65:18-25)

Tito lidé přijmou slova této knihy a obrátí se k Beránkovi jako ke svému zachránci. Oni zarea-
gují  na poselství  Dobré zprávy,  která se bude díky této  knize  šířit  skrze  všechny kmeny,
jazyky a národy (srovnej s Matoušem 24:14). Poté přijde Jehošua. Bude to jako za dnů Egypta,
kdy byl Izrael oddělen a poslední rány mu neublížili.

Sláva a chvála patří našemu Bohu a Otci Jehovovi a Beránkovi, že zajistí únik a budou
moci plodit a stavět, ne pro ty, jenž dnes se nelopotí, vykořisťují a zadržují mzdu, ale pro
sebe. Šťastní jsou ti, kdo vkládají svou důvěru v Beránkovu krev a v jeho a našeho Otce. Ha-
lellu Jah! Amen! (srovnej s Jakubem 5:1-5)

Co se stane na konci těch tisíce let?

Satan bude na krátkou chvíli přiveden z propasti opět na zem. Tehdy se na jeho stranu přidá
mnoho těch, kteří nemilují Beránka a našeho Otce Jehovu, kteří si budou myslet to, co napadlo tu
zvrácenou bytost, že svoboda je anarchie a oni, že mají právo žít bez vedení Otce a Beránka.
Ti budou sešikováni k tomu, aby přišli a zničili Jeruzalém a ty, kdo milují vládu Božího království.
Tehdy se splní Ezekiel 38. a 39. kapitola (srovnej se Zjevením 20:7-10), a to je ten Gog z Magogu.

Poté teprve nastává vzkříšení a soud. Každý, kdo chce (bude) žít věčně, musí obdržet nové
tělo, ale musí nejprve umřít nebo být proměněn (Zjevení 20:11-15).



8. kapitola

Dějiny zapsané dopředu

„A já, v prvním roce Dareira, Médského, bylo mé postavení být mu posilujícím a pevností.“ 
(Daniel 11:1)

Prvním rokem Dareira Médského je rok 539/538 př.n.l.. Bylo mu asi 62 let a podle Daniela 9:1
byl synem Ahasvera. Podle židovských historiků byl bratrancem Kýra II Velikého a jeho skutečné
jméno bylo Cyaxares II. Patřil do Médské vládnoucí kasty. Byl Kýrem II jmenován, aby spravoval
Babylonskou oblast. Daniel se stal Dareirovým blízkým člověkem, je to vidět z Danielova zápisu v
6. kapitole. Díky tomu se Daniel stal Dareirovi pevností. Jak se to stalo? Musíme si přečíst první
dva verše z 6. kapitoly: „Dareirovi se ukázalo žádoucím, aby nad královstvím nastolil sto a dvacet
vladařů, kteří měli být po všem království, a nad ně výše tři vrchní, z nichž jeden byl Daniel, aby
se dělo tak, že by jim tito vladaři vydávali počet, aby král netrpěl škodu.“ (Daniel 6:1-2)

Daniel byl Dareirem Médským dosazen jako vymáhatel poplatků a daní,  a prostředník v řídí-
cích procesech nad soudními oblastmi, na které byla Médo-Perská říše po 29. říjnu 539 př.n.l. roz-
dělena. Dareiros byl druhým po Kýrovi II Velikém (590/580-530). O Dareirovi nejsou známy bližší
informace, než tyto.

Prosíme všechny drahé čtenáře, všechny naše bratry a sestry, aby měli na paměti, že znát
skutečné dějiny, je základ k pochopení mnoha dnešních dějů a také jsou důležité k porozumě-
ní proroctví. 

Historii píší vítězové, jejich historici. Dějiny jsou skutečnými ději, které nastaly a nejsou
zkreslovány pohledy vítězů! Proto vám Satan vytvořil školství, kde se učí fragmenty těchto dějů
a jsou vykládány způsobem, jaký se hodí řídícím skupinám, které mu podléhají. Tyto skupiny
nejsou v nevědomosti, kdo je vede. Oni mu slouží a obětují děti a jiné lidské bytosti. Aféra Pizza
Gate v USA vám to odhaluje v plné nahotě!!! Všímáte si dění kolem nemocné Grety T.? Pokud
ano, tak než se začalo o Gretě mluvit, natočila matka Grety T. reklamu. V ní si jde v reklamně kou-
pit pizzu. Znalci na řídící procesy to komentují takto: „Tím dává satanistům a Illuminátským



skupinám najevo, že je součástí jejich projektu řízení a že její nemocné děti obětuje pro jejich
plány“. Tato vsuvka je zde vložena proto, že se ve skutečných dějinách a ani dnes neděje nic ná-
hodou.

Nám, kterým záleží na tom, aby všichni poznali nebeského Otce Jehovu, nezbývá nic jiného,
než se za ně přimlouvat ve svých modlitbách. Proto i za tyto zvrácené lidské bytosti prosíme, aby
opustili svou zvrácenou cestu. Vy, ano, vy satanisté a Illumináti, jste se stali Satanovou největší
obětí. Satan nemá a nikdy neměl přátele, jenom vlastní zájmy! Stejně jako je má, své zájmy,
ten beránek se dvěma rohy ze Zjevení 13. kapitoly!!! Kdo to je? USA a Velká Británie. Podívejte se,
jak jednají a jednali například v minulém století jejich slavní politici. Například W.Churchill, víte
co udělal v době burské války, co navrhoval proti Kurdům, když povstali? Co dnes udělali USA,
když opustili Kurdy, své věrné spojence v Sýrii a Iráku? Nestojíme na žádné straně tohoto konflik-
tu.  Jenom vám otvíráme oči, že to je pravá tvář toho, komu sloužíte. Vždy se proměňoval v
anděla  světla,  ale  jen  a  jen  pro své  zájmy!!! (viz  tento  odkaz:  „  Odvrácená  strana  Winstona  
Churchilla: Schvaloval plyn i koncentrační tábory.“)

Vraťme se nyní zpět.  Babylonská říše byla ve svém způsobu vlády feudálním systémem,
Médo-Perská zase kastovním. To je důležité znát, protože to slouží k správnému pochopení, co
jsou ty hlavy zač, jak ve 13. kapitole knihy Zjevení, tak v 17. kapitole. Budeme se touto otázkou
dále zabývat, aby nikdo nebyl uveden v omyl výklady těch, jimž nebylo dáno pochopit a byli Sa-
tanem podvedeni pro jeho způsob ovládání babylonských domů, tedy říše falešného náboženství.

Dareiros se pravděpodobně z úst Daniela dozvěděl o tom, co předpověděl Izaiáš okolo roku
730 př.n.l., co se stane v roce 539 př.n.l., kdy byl Kýros II Veliký povolán před svým narozením
jeho vlastním jménem, aby přišel a bez odporu obránců Babylona zlomil babylonské jho nad Je-
hovovým ostatkem. (Izaiáš 44:24-28, 45:1-4; 2. Paralipomenom 36:22; Jeremiáš kapitoly 50-51).

Kýros je  předobrazem Krista, který  také nad svým dnešním ostatkem láme jho  Velkého
Babylona. Jako mocný anděl volá: „PADL VELKÝ BABYLON, PADL“ a Otec Jehova volá: „VY-
JDĚTE Z NĚJ, MŮJ LIDE!“ (Zjevení 18:1-4)

Co měl Kýros zajistit? Izaiáš 44:28 říká: „jenž praví o Kýrovi: Můj pastýř, jenž bude splňovat
všechno mé zalíbení, i stran výroku k Jerúsalému: Musíš být budován, a chrámu: Musíš být za-
ložen.“. Ano, vše se stalo přesně podle slova, které Otec Jehova vyslovil. Chrám byl postaven a
dokončen přesně po 70 letech od jeho zničení v roce 516 př.n.l. a tak se naplnilo slovo o 70ti letém
vyhnanství ostatku, který byl odveden v roce 586 př.n.l.. V roce 597 př.n.l. byl z Jeruzaléma při
druhém Nebukadnecarově tažení v jeho 8. roce vlády odveden Daniel i jeho tři druhové a poklad z
Jehovova domu. Nebyla však odensena truhla smlouvy a další položky prvního chrámu. Ty ukryl
pod vedením Božího ducha Jeremiáš do jeskyně pod Golgotou. Tuto jeskyni i s truhlou objevil Ron
Wyatt. (Zdejte si do vyhledávačů na youtube - Ron Wyatt truhla smlouvy)

Zbořený Jeruzalém byl pak obnoven během 49 let a to poté, kdy syn královny Ester a jejího
manžela Xerxe I, Artaxerxes Longimanus, vydal v roce 455 př.n.l. výnos, aby byl Jeruzalém dokon-
čen a opevněn (Nehemiáš 1:1-2:7; Daniel 9:25).

„Nyní ti tedy budu oznamovat pravdu: Hle, Persii budou ještě v čele stát tři králové, a čtvrtý
bude bohatnout mnohem více než všichni a ve své síle skrze své bohatství bude moci všechny po-
hnout proti království Jávána. (Řecka)“ (Daniel 11:2) /splnění 530-486 př.n.l./

Anděl Danielovi říká, že vše, co řekne, je  PRAVDA, o které se nemá pochybovat. Pak mu
oznamuje, že v Médo-Persii zažije po Kýrovi ještě 3 krále a čtvrtý bude tím, kdo začne s Řeckem
válku. Tato válka nakonec vyvrcholila v roce 331 př.n.l. porážkou Dareira III Alexandrem Velikým
v bitvě u Gaugamél v dnešní Syrsko-Irácké oblasti a stala se definitivní porážkou. Převaha Peršanů
byla asi jedna ku deseti. Přesto byl Dareiros III poražen. Proč? Protože Otec Jehova podpořil Ale-
xandra nejen v této bitvě. O rok dříve Alexandr Veliký vstoupil do Jeruzaléma, který jej přivítal s
otevřenou náručí.

Kdo byli ti tři králové, a ten čtvrtý? Byl to Kambýses syn Kýrův (530-522 př.n.l.). Během jeho
vlády, v roce 522 př.n.l.,  se na sedm měsíců stal králem Bardija (nebo také jménem Gaumata), vy-
chovatel Dareira_I a to v době výpravy Kambýsese II do Egypta. V Písmu je pak označen jako Ar-
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tarxerxes, což je titul, ale ne jméno. Ten zastavil stavbu chrámu, kterou nařídil Kýros II. Sám Kýros
II toto rozhodnutí nechal zapsat na Kýrův válec, který nalezneme v Britském muzeu v Londýně
(Ezra 4. kapitola). Stavbu obnovil až třetí v pořadí Dareiros I. Jeho doba vlády se datuje od roku
522 do roku 486 př.n.l.. Tady v tomto období nastává to, co bývalo běžné i v jiných říších, že syn
spoluvládl se svým Otcem. Tím čtvrtým, o kom anděl mluví, byl Xerxes I. Ten pak vedl řecko-
perské války, které započal jeho otec. Proroctví se tak splnilo do všech detailů!!!

Stejnou situaci spoluvlády nacházíme i u Longimana, který začal vládnout už v roce 475 př.n.l.
ač byl malým chlapcem. Proto je jeho dvacátý rok vlády v roce 455 př.n.l.. To rozebereme později
na jiném místě, a to u deváté kapitoly knihy Daniel.

„I povstane mocný král, jenž bude vládnout mohutnou vládou a jednat podle své libovůle,“ 
(Daniel 11:3) /splnění 336-323 př.n.l./

Tímto králem je myšlen Řecký král Alexander Makedonský, Veliký. Syn Makedonského krále
Filipa II, který sjednotil řecké státy. Řecké státy byly ve svém uspořádání moci takzvaně „demokra-
tos“ nebo-li vládou lidu. Toto označení nacházíme také v bývalém socialistickém bloku, kde se pro-
hlašovalo, že komunistické strany vládnou na základě vůle lidu a veškerá moc i lidu patří. Toto sice
o sobě tvrdí i takzvané západní demokracie, ale vlády v těchto zemích nikdy nebyli pod větši-
novým dohledem, tak jako to bylo v zemích východního bloku. Hry na volby, které probíhají v
zemích takzvaného vyspělého světa, jsou vždy řízeny z mocenských center bankéřů a tajných spol-
ků tak, aby vše bylo řízeno k naplnění cílů stanovených takzvanými sionskými protokoly.

Řecko tedy bylo v určitém směru prototypem socialismu. Proč se o tom zmiňujeme? Protože
vám to pomůže pochopit, co která velmoc představovala, a jak se to odrazilo do znázornění divoké-
ho zvířete ve 13. kapitole Zjevení.



9. kapitola

Jak Alexander Veliký a jeho nástupníci naplnili další slova proroctví

„a za jeho povstání se jeho království bude lámat a dělit ke čtyřem větrům nebes, ale ne pro jeho
potomstvo ani podle jeho vládnutí, jímž vládl, nýbrž se jeho království bude vyvracet pro jiné,

mimo tyto.“
(Daniel 11:4) /splnění 336-283 př.n.l./

Alexander Makedonský dokázal nemožné. Ve 20ti letech se ujal vlády v roce 336 př.n.l. a za
dva až tři roky postavil malou armádu. Dnes bychom tomu řekli expediční sbor. Během dvou let si
podmanil světovou velmoc (333-331 př.n.l.) Persii. Jako by se ani nedotýkal země. V roce 327 př.
n. l. vyrazil na vojenskou výpravu až k Indii. Stihl založit Alexandrii, kde byla poté vybudována
slavná knihovna,  pýcha vědění.  Jeho ambicí  bylo,  aby vládl  říši  z  města  Babylon.  Protože byl
Babylon už odsouzen k zániku a svůj úkol splnil, zemřel před realizací svého snu v roce 323 př.n.l..

Anděl vysvětluje,  že bude usmrcen, aby se jeho království rozlomilo jakoby na čtyři svě-
tové strany. (Srovnej s Danielem 8:8) Přesně toto nastalo a my se musíme na to rozdělení dívat z
místa,  které je ústředním bodem biblických dějin, z Jeruzaléma. Na jih od tohoto místa začal
vládnout Ptolemaios I,  jeden ze čtyř Alexandrových generálů. Ti nedovolili, aby Alexandrův poto-
mek mohl převzít jeho panství.

Dalším generálem byl Lysimáchos, který ovládl Trácii a prohlásil se za krále. Byl vysoko na
sever od Jeruzaléma. Na západ se pak dostal Kassandros, který si udržoval svou moc v dnešní Itálii
a na západním Balkáně. Byl tedy na západ.

Na východ, ale také severně od Jeruzaléma se rozkládala říše Seleuka Nikátora. To, že byl takto
rozložen, jemu a jeho následovníkům dopomohlo k tomu, aby nakonec ovládli i území spravovaná
Kassanderem a Lysimáchem. Tak se mohla započíst éra, která trvá až do dnešních dnů.  A tím je
soupeření krále Severu a Jihu.

„A sílit bude král jihu, jenž bude z jeho knížat, a bude sílit nad něho a vládnout, jeho vláda
bude mohutnou vládou;“ (Daniel 11:5) /splnění 323-283 př.n.l./

Toto  zesílení  nastalo  poté,  kdy  byla  vláda  nad  říší  nejprve  svěřena  posmrtně  narozenému
synovi Alexandru IV a šílenému nevlastnímu bratrovi Filipu III Arrhidaiovi. Díky tomu nastaly boje



a říše se začala rozpadat. 
Ptolemaios I (367-283 př.n.l.) ukradl Alexandrovy ostatky a přenesl je do Egypta. Zabezpečil

se vojenskou silou, kterou podporovali i vybraní Židé, kteří se prokázali být dobrými válečníky.
Vše vyvrcholilo na přelomu 3. století př.n.l.. Král jihu na svém území zůstává až do roku 30 n.l.,
kdy posledním následovníkem byla Kleopatra VII, jenž přijala za manžela Antonia, římského gene-
rála a spoluvládce Octaviána Augusta.

„a na konci let se budou spojovat, když dcera krále jihu se bude dostávat ke králi severu, k
uskutečnění společné dohody, ona však nebude moci udržet sílu paže, aniž bude moci obstát on a
jeho paže, a vydávána bude ona i ti, kdo ji přivedli, i ten, jenž ji zplodil, i ten, jenž ji posílil v
oněch časech.“ (Daniel 11:6) /splnění 283-222 př.n.l./

Zde se Anděl vyjadřuje k událostem, jenž nastávají nejprve okolo roku 300-285 př.n.l.. Tehdy
dochází k mnoha střetům a vpádům Ptolemaia I do Sýrie, kde pomáhá svému budoucímu protivní-
kovi Seleukovi v boji s Antigonem, který na čas ovládl východní Balkán a Turecko. Po jeho smrti
pak nastává to, co je popsáno dále. Dcerou, o které je tu řeč, je Bereniké, která se stala manželkou
Antiocha II ze selekuovské dynastie po druhé Syrské válce vedené Ptolemaiem II a ta byla poj-
menována po své matce královně Bereniké, manželce Ptolemaia II. Byla to jejich dcera. Je řečeno,
že si neudrží sílu paže. Co je tím myšleno? Toto sousloví naznačuje moc, nadřazené postavení.

Bereniké, dcera Ptolemaia II se provdala za Antiocha II a přišla na jeho dvůr. Byl to sňatek z
rozumu, který zajistil mír. Své postavení si však neudržel nikdo z těch tří a ani z těch, kdo tuto do-
hodu připravili.

Jak se to stalo? Antiochos II měl před svatbou s Bereniké. Oba, manželku Laodiké a s ní i poto-
mka Seleuka II, byl Antichos II nucen vyhnat. S Bereniké měl pak také syna a jej chtěl dosadit po
své smrti na trůn. Ptolemaios II umírá, tehdy končí podpora jeho paže směrem k Berenice. Ta je vy-
hnána zpět i se synem do Egypta. Laodiké je stihne otrávit a také ty, co jsou s ní. To nakonec postih-
ne i Antiocha II. Opět se vše (s)plní do puntíku. Nikdo si nezachoval sílu své paže.

„Ale na jeho místě povstane z odnože jejích kořenů jeden, jenž bude přicházet k vojsku a při-
cházet v pevnost krále severu, i dá se v působení proti nim a nabude převahy“  (Daniel 11:7) /
splnění 246-222 př.n.l./

Na místě Ptolemaia II, tedy po jeho smrti, povstává Ptolemaios III, který vytáhne se svou armá-
dou proti Seleukovi II, aby pomstil svou sestru Bereniké. Jeho vojenská výprava byla zničující, pro-
tože vyplenil Antiochii, Babylonii a postupoval směrem k Indii. Zabil Laodiké. Tažení přineslo ob-
rovskou kořist.

„a bude i jejich bohy s jejich vladaři, s cenným náčiním ze stříbra a zlata, v zajetí dopravovat
do Egypta; a on bude zaujímat své postavení více let než král severu. Ten přijde v království krále
jihu, ale vrátí se na svou půdu.“ (Daniel 11:8-9) /splnění 246-242 př.n.l./

Tato kořist znamenala mnoho otroků, zlatých sošek egyptských bohů a bůžků, které před 300
lety odnesl z Egypta Perský král Kambýses II. Ten, jenž byl tím prvním králem po Kýrovi. Během
této jeho vojenské výpravy převzal nad Médo-Persií na krátkou chvíli (sedm měsíců) moc vychova-
tel jeho syna Dareira I, Gaumata, jenž je v Ezrovi tím  titulovaným Artarxerxem, který zastavuje
stavbu Jehovova chrámu. Ptolemaios III je všechny přinesl zpět do Egypta. V Egyptě během tažení
vypuká povstání a Ptolemaios III se musí vrátit, a tak ukončuje své výboje proti králi Severu.

Toho využívá Seleukos II k vlastnímu vojenskému tažení. Je poražen a odtáhne zpět na vlastní
půdu, tedy do Antiochie, hlavního města své říše i se zcela zdecimovanou armádou.

Opět anděl nelže a ani se nemýlí, byť jen v jediném písmenku. Děje prorokované a popsané
ve verších 6 až 9 nastaly v letech 285 až 242 př.n.l..



„Jeho synové však budou začínat válku a shromáždí spoustu mohutných sil, a jeden se při-
žene a provalí se a přelije se, i bude se vracet a povedou válku až po pevnost. A král jihu bude
upadat v rozhořčení a vytáhne a dá se s ním, s králem severu, do boje; a ten postaví mohutnou
spoustu, ale ta spousta bude dána v jeho ruku; a když tu spoustu pobere, pozvedne se jeho srdce,
i svrhne desetitisíce, ale nebude silný.“ (Daniel 11:10-12) /splnění 221-217  př.n.l./

Král Severu se mění. V postavení Seleuků (prvorozených) přechází na Antiocha III, bratra Se-
leuka III, který byl na trůnu jen tři roky. Proto anděl mluví o synech. Po nástupu na trůn začne Anti-
ochos III shromažďovat novou silnou armádu. Díky tomuto posílení zaútočí a obsadí města a ob-
lasti, o které Sýrie přišla za Seleuka II. Střet proběhl mezi Antiochem III a Ptolemaiem IV, a byl
úspěšný. V té době byla velká část Judy obsazena.

Antiochos  III  byl  válkou  vyčerpán a  tak  se  stáhl  ke  své  tvrzi,  do  Antiochie.  Toto  stažení
umožní, aby Ptolemaios IV postavil novou armádu, která měla podle dějepisců asi 75.000 mužů. S
vojskem Antiocha III, které mělo 68.000 mužů, se střetl roku 217 př.n.l. v bitvě u Rafie. Ptolemaios
IV zvítězil, získal pod kontrolu Judu a chtěl poté vstoupit do Jehovova chrámu. V tom mu bylo za-
bráněno. To je to pozvednutí srdce, kdy si myslel, že může znesvětit chrám. A tak se nestal silným.

„A král severu se vrátí a postaví spoustu mohutnější než ta první, a ke konci časů let se bude
moci přihnat s velikým vojskem a s hojným jměním;“ (Daniel 11:13) /splnění 205-198 př.n.l./

Ptolemaios IV umírá jako zhýralec. Na jeho místo je dosazen jeho malý syn Ptolemaios V. Bylo
mu kolem pěti let a vládu získává jeho poručník Agathoklés. Antiochos III udělá dohodu s řeckým
králem Filipem V. Společně zaútočili na mladého Ptolemaia V. Díky této přesile ztrácí část území.
Antiochos III získá zpět přístavní města, která mu zajišťují jmění. Ovládne Palestinu.



10. kapitola

První velká změna
koruna krále Severu přechází pod ochranu Říma

Následující verše, které si rozebereme, ukazují na vstup nového hráče, který od doby Alexandra
Velikého začne ovlivňovat postavení Danielova lidu. Od roku 33 n.l. pak lid nové smlouvy věrně
následuje Jehoušuu až do dnešních dní. 

Ve verších 14 až 19 nalezneme mnoho detailů, které mají čtenáři dát pochopení, že král Severu
a následně král Jihu průběžně čas od času změní svou totožnost. Stane se to třikrát, jak si ukážeme
dále. Děje se tak proto, aby bylo možné pochopit správně proroctví a slova zapsaná pro ČAS KON-
CE v dalších kapitolách 7 a 8 Danielovy knihy.

Jak jste již mohli zaznamenat, proroctví jsou velmi přesná, proto je nemožné, aby byla zaměně-
na.  Přesto se to některým lidem povedlo, a tak mnohé zavedli na scestí.  Samotní historikové
byli překvapeni,  jak přesné jsou popsané události ve verších 1-13, které Daniel zapsal, takže
začali tvrdit, že celá kniha Daniel je falsum, že kniha byla vytvořena až v prvních stoletích nové-
ho věku. Nejstarší svitky, které byly nalezeny u Mrtvého moře, celou konstrukci těchto mudrlantů
vyvrátilo. Ty nejstarší opisy, jejich fragmenty a části, totiž pochází z roku 200 př.n.l.. Slova na
nich jsou stejná jako ta, která dnes můžeme číst v knize Daniel. Ortodoxní Židé dokonce prohlásili
knihu Daniel a část Izaiáše za Satanovo dílo, proto zakazují tyto texty číst. Jejich odměna je nemi-
ne!

„a v oněch časech budou proti králi jihu mnozí povstávat, a loupeživí synové tvého lidu se
budou pozvedat k potvrzení vidění, ale klopýtnou.“ (Daniel 11:14) /splnění 167-161 př.n.l./

Proroctví nás posouvá do druhého století před naším letopočtem. Začíná tím, že král Jihu bude
v problémech. Jeho nadvláda nad určitými oblastmi se hroutí. Do politických záležitostí obou králů
vstupuje nově se formující světová velmoc Řím, která využívá soupeření obou králů pro své vlastní
mocenské postavení v regionu.

Loupeživými syny se stávají Židé, kteří své povstání popsali ve dvou nebiblických knihách.
Zde jsou popsány jejich pochopení událostí kolem krále Severu a Jihu, a věřili tomu, co Daniel říká
ve verši 20 a spojili toto vidění s Antiochem IV, který chtěl sjednotit kulturně a politicky svou říši.
Judea byla od doby Antiocha III ve vazalském postavení vůči králi Severu. Tuto „kulturní revolu-



ci“ podobnou té, kterou v současné době vnucuje Satan skrze své přisluhovače v podobě multikul-
turního obohacení, zažívala Judea. Chrám byl znesvěcen tím, že byl zasvěcen bohu Diovi (Zeus).
Tak došlo k povstání, které vedl kněz Matiáš Makabejský. Ten zemřel a na jeho místě povstal jeho
syn Juda.

O povstání se Antiochos IV dozvěděl při své výpravě do Egypta, kde se snažil dobít Alexandrii,
ovšem neúspěšně. Posílá své vojevůdce, aby toto povstání potlačili. Těm se to nedaří a Judea získá
na několik desítek let určitou samostatnost, a to díky vlivu Říma. Další verše byly v souladu s vidě-
ním Makabejců špatně pochopeny, to je to klopýtnutí, a tak došlo k úplnému uzamčení, nebo-li za-
pečetění až do dnešních dnů, tedy do ČASU KONCE. 

„A král severu bude přicházet a navršovat násep a dobude dobře opevněného města, a paže
jihu nebudou moci obstát, totiž jeho vybraný lid, neboť k obstání nebude síly;“ (Daniel 11:15) /
splnění 162-158 př.n.l./

Antiochos IV umírá v roce 164 př.n.l.. Vzniká boj o moc. Tak jako dnes USA či dříve Velká
Británie, Řím vstupuje do dění na blízkém a středním východě stále více, aby tam prosazoval své
zájmy.  Řím nemá přátele, jenom vlastní zájmy. Toto je důležité, abychom pochopili proč malý
roh z Daniele ze 7. kapitoly dnes představuje dvojitou velmoc, v jejímž čele od roku 1945 stojí
právě USA. Více se dozvíme při rozboru veršů v kapitole 7. knihy Daniel.

Démétrios I Sótér byl synem Antiocha IV, který jej Římu poslal coby malého chlapce jako zá-
stavu a uznání Římské moci. Byla to pojistka, aby nešel proti zájmům Říma. V roce 162 př.n.l.
uprchl a vrátil se do Sýrie, kde převzal moc. Během své vlády se snažil vzpurnou Judeu dostat opět
do vazalského postavení. To se mu nepodařilo a musel uzavřít na příkaz Říma mír s Judeou (po roce
158 př.n.l.). V této záležitosti velmi napomohl Alexander Balas (150 př.n.l.). Ten tvrdil, že on má
právo usednout na Seleukovský trůn,  protože je údajným synem Antiocha IV.  Déméteros I  byl
úspěšným válečníkem. V tom čase se splnil i výše popsaný verš, protože došlo následně k  tomu, co
anděl předpověděl. Jeruzalém byl v jedné fázi obležen a dobit. Druhá část se vztahuje k obavám
Říma, že se Judejci spojí s Ptolemaiovci, kteří totiž tolerovali kulturní rozdíly Judey; na rozdíl od
Antiocha IV a jeho následovníků.

„a ten, jenž proti němu přijde, bude jednat podle své libovůle a nebude schopného obstát
před jeho tváří; i stane v zemi okrasy a v jeho ruce bude zhouba.“  (Daniel 11:16) /splnění 158
př.n.l./

Zde  se  anděl  vrací  k  povstání  Makabejců.  Juda  Makabejský se  postavil  proti  vojevůdcům
Déméterose I a způsobil mu velkou zhoubu; pak následoval mír v roce 158 př.n.l..

Judejci nakonec požádali o podporu Řím, který jim vyhověl. Tak mohl být uspokojen zájem
velmoci, která začala podporovat rivala Déméterose I, zmíněného Alexandera Balase.

„I bude upírat svou tvář na vstup v mocnosti veškerého svého království, a upřímní s ním, a
učiní tak; a bude mu dávat dceru žen, aby působila zkázu, ale ona nebude při tom stát a nebude
pro něho.“ (Daniel 11:17) /splnění 150-121 př.n.l./

V roce 150 př.n.l. se Alexander Balas ožení s Kleopatrou II Theou, egyptskou princeznou. S
ním má syna Antiocha VI. Je to na přání Říma, a to je to obracení se k mocnosti, aby nedocházelo
k dalším střetům mezi Ptolemaiovci a Seleukovskou dynastií. Kleopatra je velmi aktivní. Během let
se postupně několikrát provdá. V roce 146 př.n.l. za Demeteriuse II Nicátora a s ním stihne mít tři
děti, Seleuka V, Laodiku a Antiocha VIII. V roce 138 př.n.l. si bere Antiocha VII a jemu porodí
Antiocha IX. Tak se naplnilo to, co říká anděl, že díky působení Říma bude dána dcera králům
Severu, ale nikdo ji nebude vlastnit, protože ji mají vždy jen krátce. S Déméteriusem II naplňuje
tu část proroctví, kde se snaží vytvořit společné království. A to se jim podaří.

V roce 129 př.n.l. Antiochos VII páchá sebevraždu a na trůn se ze zajetí vrací Déméterius II.



Kleopatra  se  vrací  do  Egypta.  V roce  128 př.n.l.  dochází  v  království  Jihu  k  občanské  válce.
Déméterius II Kleopatru II podpoří, neboť je potřeba, aby ustanovila některého ze synů jako vládce.
Má tři možnosti.  Seleuka V,  Antiocha VIII a Antiocha IX. V roce 126 př.n.l. vybírá Seleuka V,
kterého nechává zavraždit o rok později, a to je ta zkáza, kterou působí. Poté volí Antiocha VIII a
spolu vládnou až do roku 121 př.n.l.. Pak ji Antiochos donutí k sebevraždě.



11 .kapitola

Král Severu se poprvé stěhuje

„I bude obracet svou tvář zpět k ostrovům a mnohých dobude, ale jistý velmož zarazí jeho po-
směch jemu; bez posměchu sobě mu jej bude vracet.“ (Daniel 11:18) /splnění 69-63 př.n.l./

Nyní anděl přesouvá své proroctví do let 69-63 př.n.l.. Antiochos XIII byl tím kdo začal na-
přahovat svou ruku a tvář k ostrovům, a tak se mu podařilo porazit spolu s Lucullusem, římským
triumvirem a vojevůdcem, Tigranése I Velikého, který byl Arménským panovníkem z dynastie Se-
leukovců. Antiochos žádá Řím, aby byl jeho nárok na Syrský trůn potvrzen. Zpočátku to Lucullus
nedovoluje. To je ten zaražený posměch, kterým se vysmíval Antiochos Tigranésovi I než byl zabit.
Pak ale došlo k tomu, že v roce 64 př.n.l. přitáhl se svým vojskem Pompeius a ten mu posměch vrá-
til.

„Bude tedy obracet svou tvář zpět k pevnostem své země, ale klopýtne a padne a nebude moci
být nalezen.“ (Daniel 11:19) /splnění 64 př.n.l./

Antiochos XIII si myslel, že posílí své postavení, ale přitom, když přitáhl k němu Pompeius,
tak jej zabil. Tady je jedna velmi důležitá zmínka, kterou anděl zmínil, že už nebude dále nalezen.
Proč? Protože touto smrtí končí dynastie Seleukovců jako králů Severu!!! Na tom se shodují i
historikové. Koruna krále Severu byla tedy nasazena Římu. Jak to potvrzuje anděl dále?

„A na jeho místě povstane kdosi posílající nádherou království vymahače daní, ale v něko-
lika dnech bude muset být rozdrcen, a to ne v hněvu ani v boji.“  (Daniel 11:20) /splnění 63-48
př.n.l./

Tento vymahač daní, jak jej anděl popisuje, povstává na jeho místě, to znamená, že nahrazuje
dynastii Seleukovců. Novým králem Severu jsou vládci Říma. Pak anděl dodává jednu záležitost,
která se krátce poté, co prošel nádhernou zemí (Judeou) stala.



Musíme si  nyní něco povědět  o  POMĚRECH, KTERÉ PANOVALY NA KONCI TAK-
ZVANÉ ŘÍMSKÉ REPUBLIKY. Bylo to období, které se popisuje jako první TRIUMVIRÁT.
Bylo to rozložení moci mezi senát, konzuly a takzvané tři spoluvládce, kteří spolu učinili dohodu,
že žádný z nich neuchopí celou moc do svých rukou. Tento triumvirát uzavřeli mezi sebou Gnaeus
Pompeius (29.9.106-28.9.48 př.n.l.), druhým triumvirem byl  Gaius Julius Ceasar (12/13.7.100-
15.3.44 př.n.l.) a třetím byl již výše zmiňovaný Lucius Licinius Lucullus (118-57 př.n.l.). 

Pompeius a Ceasar byli velkými přáteli a vzájemně se podporovali. Ti dva byli velmi oblíbený-
mi mezi lidmi. Luculluse zase podporoval senát. Ten na konci svého života zešílel a tak se triumvi-
rát rozpadl. Tehdy mezi sebou začali mít neshody Pompeius s Ceasarem. Ten spor vznikl po Cras-
sově smrti a Pompeius, který byl na straně republiky a senátu, Ceasarovi podlehl. Byla z toho v
Římě  občanská  válka.  Nakonec  Pompeius  uprchl  do  Egypta,  zde  byl  zavražděn  rádci
Ptolemaia_XIII. Ti se báli, že pokud Pompeiusovi poskytnou ochranu, tak Caesar je zabije. Když
Julius Caesar vstoupil do Egypta, nechal je okamžitě popravit pro neúctu k jeho postavení. Nestalo
se to tedy z Ceasarova hněvu nebo v důsledku jejich vzájemného boje. I tady je anděl velmi
přesný.

Druhý triumvirát
Pochopení, které dávají další verše

(roky 44 – 30 př.n.l.)

„A na jeho místě povstane opovrženíhodný, na něhož nevloží velebnost kralování, nýbrž on přijde
znenadání a kralování se zmocní lichotkami,“

(Daniel 11:21) /splnění 43-30 př.n.l./

Abychom rozuměli, co má anděl skutečně na mysli, musíme si připomenout dějiny okolo sou-
peření Marcuse [Marka] Antonia a Gaie Julia Octaviána. 

Marcus Antonius (14.1.83-1.8.30 př.n.l.) byl rodově spřízněn s Gaiem Juliem Ceasarem, pro-
tože jeho matka byla Gaiovou sestřenicí. Marcus byl znám jako proutník. Často navštěvoval ne-
věstince. Svůj věhlas dobrého vojáka a velitele získal při tažení  v Sýrii a v Judei v letech 64/63
př.n.l., kdy Řím pod vedením Pompeiovým vojensky pomohl králi Jihu Ptolemaiovi XII proti Jud-
skému králi Aristobulovi. 

Po smrti Gaia Julia Ceasara vytváří Marcus dohodu s Gaiem Juliem Octaviánem, který se od
roku 27 př.n.l. přejmenoval na Augusta (23.9.63 př.n.l.-19.8.14 n.l.), kdy se tituloval titulem Ceasar
a stal se tak jediným vládcem Říma.

Octavián byl synem Gaia Octavia a jeho ženy Atie, neteře Julia Gaie Ceasara. Atia byla dcerou
jeho sestry a Octavián byl prasynovcem, ale pokrevně blíže, než Marcus Antonius. Proto jej Julius
Ceasar zmínil ve své závěti, že je jeho legitimním nástupcem a již za svého života jej adoptoval za
syna.  Neučinil  to s jeho skutečným synem Cesarionem,  protože Řím jej neoznačil  za občana
Říma. Předčasná smrt Julia Ceasara tak otevřela cestu Octaviánovi,  novému králi Severu. Proto
anděl říká,  že:  „Na jeho místě  (Pompeiově),  povstane opovrženíhodný  (Octaviánus).“.  Většina
senátorů a lid Říma se děsil, že jim bude vládnout tento 20 letý bezcitný mladý muž (pokud sleduje-
te Big Bang Theory, tak přesně to, co vidíte v Sheldonovi Cooperovi, tak to byl Octaviánus). Anděl
to potvrzuje dále, jak si ukážeme. Chladný, vypočítavý a nezajímající se o ženy. Jediná, která jej
ovládala, byla jeho matka Atia. I jí se nakonec postavil. Novým králem Severu pro dnešní dobu je
podobný muž, jak si vysvětlíme dále. Pro svou politickou a vůdčí úlohu se oba v projevu navenek
změnili. U Octaviána ta změna nastala, když si v roce 27 př.n.l. změnil jméno na Augustus.

Třetím v triumvirátu byl Marcus Aemilius Lepidus. Ti uzavřeli takzvaný druhý triumvirát.
Bylo to v roce 43 př.n.l.. Ten vstoupil v platnost jako zákon Lex Titia. To je ta slavná (cenná, dů-
ležitá) smlouva, stvrzena podáním ruky, jenž rozdělila vládu mezi tyto tři, jako slib senátu, aby se
neopakovalo to, co prosadil Gaius Julius Ceasar v roce 44 př.n.l. právě v římském senátu, kdy z
Římské republiky udělal vlastní impérium, když se prohlásil titulem doživotní IMPERÁTOR. Od
té doby Julia Césara senát nenáviděl. Právě po boku Pompeia získává Antonius jako budoucí král



Jihu svou oblibu mezi vojáky, kterým velel v slavných taženích v Sýrii a Judei. Lid jej miloval. 
Octaviána nenáviděli všichni.  Byl mladý, neskutečně arogantní ambiciózní floutek, kterému

postavení zajišťoval původ a závěť Gaia Julia Ceasara. 
Marcus Aemilius Lepidus, který svou kariéru politika začal za vlády Julia Ceasara ve funkci

dohlížitele (praetora) nad Římem v době nepřítomnosti Julia v Římě. Tak jako Antonius byl věrným
přítelem Julia Gaia. Triumvirát byl pomstou za vraždu Julia, a tak museli do této dohody přib-
rat prasynovce Octaviána, který byl legálním nástupcem Julia Ceasara. Tento triumvirát defi-
nitivně pohřbil Římskou republiku, protože paralyzoval činnost konzulů a senátu. Marcus Lepidus
byl z triumvirátu vyloučen, když se snažil zmocnit Octaviánových legií, které porazily  Bruta a
Cassia v roce 38 př.n.l.; tito se podíleli na vraždě Julia Ceasara a po tomto činu uprchli do Makedo-
nie i se svou armádou.

Triumvirát skončil v roce 33 př.n.l.. Lepidus umírá v roce 13 př.n.l. zbaven všech titulů v
jižní Itálii. Zůstal mu jediný titul PONTIFEX MAXIMUS, titul, který převzali papežové, jenž zna-
mená nejvyšší  velekněz,  který mu zůstal  až do smrti,  tak jako většině papežům. Jaký výsměch
papežů Jehošuovi, který se stal po svém vzkříšení jediným VELEKNĚZEM PODLE ZPŮSOBU
MELCHIZEDEKA!!! (viz celý dopis Židům od apoštola Pavla).

Napětí a rozepře mezi Octaviánem a Antoniem

Po smrti Ceasara neměla Kleopatra VII lehkou pozici ani v Římě a ani v Egyptě. Nechtěla se
zaplést do občanské války, která vraždou Caesara začala. Počkala na přečtení závěti a rychle odplu-
la zpět do Egypta. Svou popularitu u Egypťanů ztratila po smrti jejího mladého bratra a spoluvládce
Ptolemaia XIV. Byla obviněna z jeho zabití. Neexistuje žádný známý důkaz, že se to stalo, ale lidé
si to mysleli. Svou věrnost a úctu ji lid začal prokazovat až ve chvíli, kdy místo toho, aby do Říma
poslala obilí, otevřela sýpky hladovějícímu lidu. To způsobilo, že byl Marcus Antonius vyslán do
Egypta, aby tam sjednal nápravu. Uvítání Antonia na egyptské půdě připravila Kleopatra VII doko-
nale.

Traduje se, že do královského paláce byla přinesena zamotaná v koberci. Ten byl před Antoni-
em rozbalen a ona se mu skutálela pod nohy. Tvrdí se, že byla nahá či velmi sporadicky oděná.
Tím, že se mu skutálela až k nohám dala najevo svou podřízenost. Bylo to osudové setkání, protože
se Antonius a Kleopatra do sebe zamilovali. Když to o jejich vztahu zjistil Octavián, vnutil a prosa-
dil intrikami Antoniovi svou sestru Octavii. Marcus se musel vrátit do Říma, kde si Octavii musel
vzít. Když ji oplodnil, vrátil se zpět do Egypta. Nechal se na dálku s Octavií rozvést a oženil se s
Kleopatrou VII, se kterou zplodil tři děti. Vzal pod svou ochranu i Cesariona, syna prastrýce Gaia
Julia Caesara. Toto jsou důležité informace pro pochopení dalšího vývoje dějin krále Severu a
Jihu, aby jejich potýkání mohlo pokračovat!

Octavian přišel skutečně znenadání, protože s ním senát a lid nepočítal!



12. kapitola

Vládce smlouvy

„i budou paže záplavy zpřed jeho tváře odplavovány a tříštěny; tak i vládce smlouvy.“
(Daniel 11:22) /splnění 43-30 př.n.l./

Anděl v tomto verši použil slovní hříčku, něco jako pečeť utajení. Prosíme vás o zvláštní po-
zornost  vzhledem k následujícím informacím.  Je to nejdůležitější  verš k tomu, abychom po-
chopili, že se tyto verše skutečně vztahují k Antoniovi, Octaviánovi a Lepidusovi!

Teď je nezbytně nutné, abychom správně porozuměli slovům ‚Vůdce smlouvy‘. Vůdce נגד נגיד
(nâgîyd nâgid) jenž se vyslovuje nav-ghéd a toto slovo je nejčastěji překládáno jako vůdce, a tak
dalšími významy, které tomuto slovu můžeme přiřadit, jsou slova důležitý nebo cenný či význam-
ný. Slovo Smlouva v originálu ּברית (berîyth) be-rít má významy jako jsou dohoda, smlouva nebo
také  svazek ve smyslu  spojenectví. Jak uvádí některé slovníky, tak toto slovo nese v sobě myš-
lenku podání si ruky při uzavření dohody. Pokud tedy nahradíme  vůdce smlouvy překladem
‚důležité spojenectví‘ nebo ‚cennou dohodu‘, posuneme význam celého verše do roviny, kterou
nikdo takto nepochopil.



KRISTUS NEMŮŽE BÝT TÍMTO VŮDCEM SMLOUVY, PROTOŽE SI SE SVÝMI
UČEDNÍKY NEPODAL RUKU, ALE K NOVÉ SMLOUVĚ, K JEJÍMU UZAVŘENÍ, POU-
ŽIL SYMBOLY VÍNA A CHLEBA!!!

Pokud se tedy chceme skutečně brodit Písmem a rozumět andělovi o čem hovoří, a co nazna-
čuje, pak další verše hovoří o úplně jiných událostech, než jsou až dosud těmto veršům přisu-
zovány. 

Všichni opisovači a překladatelé klopýtli na tomto místě a změnili nevědomky celkové proro-
ctví úplně jiným směrem, než jak bylo ve skutečnosti myšleno. Věříme, že to bylo úmyslně dáno
těmto lidem takto k pochopení zprostředkovaně od Otce, aby se výklad utajil. Následující verše
totiž přerušují na dlouhou dobu v dějinách lidstva popis dalších událostí. Ke správnému pochopení
významu měl přispět až ČAS KONCE. Srovnej s Danielem 12:4. Potvrzuje to i Přísloví 8:6, kde je
stejné slovo, נגיד  (nâgîyd nâgid) נגד   použito v tomto významu,  když je  tam použit  výraz např.
nejpřednější nebo významné věci.

Správně zní verš tedy takto: „i budou paže záplavy zpřed jeho tváře odplavovány a tříštěny; tak i
důležité spojenectví.“ (Daniel 11:22)

Co jsou ty paže záplavy? Jak už jsme poukázali dříve, toto sousloví představuje moc, kterou
král potřebuje, a ta je v jeho pažích. Důležitým spojenectvím došlo k tomu, že si nikdo nemyslel,
že se Octavián postaví do role IMPERÁTORA. Události, které jsme také výše popsali, tak jasně
ukazují, jak k tomu došlo.

Lepidus byl odstaven a Antoniovo jednání s Kleopatrou VII toto spojenectví zrušilo úplně, pro-
to mohl Octavián učinit to, co popisuje anděl v dalším verši.

„Od připojení se někoho k němu se bude dopouštět klamu, i vyvýší se a nabude moci s tro-
chou lidu;“ (Daniel 11:23) /splnění 44-27 př.n.l./

Octaviánus se dopouští klamu. Když v roce 44 př.n.l. Octavián zjistil, že se stal Caesarovým
dědicem, nebylo mu umožněno, aby toto dědictví převzal. On však na to nedbal a v souladu s tím,
co o něm řekl anděl ve 21 verši, že se zmocní své moci lichotkami a podvodným jednáním, koupil
si z tohoto dědictví náklonnost mnoha lidí a část Caesarova bohatství rozdal římskému lidu. V
jeho ústech byla mnohdy vyřčena lež – například, když se spojil s Ciceronem, který jej protlačil do
senátu. Ciceron byl republikán a Octavián mu slíbil,  že se nikdy nestane Imperátorem po vzoru
strýce Gaia Julia.  Jak víme, tuto dohodu a přísahu porušil hned, jakmile důležité spojenectví
už nepotřeboval. Přesně pro svůj cíl, stát se Imperátorem, uzavřel dohodu s oběma dalšími spo-
jenci.

Jeho vynucený sňatek Antonia s jeho sestrou Octavií byla také léčka, protože tušil, že se Anto-
nius do Egypta vrátí a jeho sestru s Kleopatrou poníží.

V roce 43 př.n.l. se připojil k takzvané proskripci, která nakonec zničila republikánské řady,
díky nimž byl dosazen do senátu. Více si nastudujte třeba na Wikipedii.

V roce 32 př.n.l. se Octaviánovi podařilo přesvědčit senát.  A to je ta  trocha lidu, aby byla
podniknuta vojenská výprava proti Marcusovi Antoniovi.  Antonius měl  u římské populace stále
velkou oblibu. Octavián začal nejprve mluvit o tom, že je pod vlivem té egyptské děvky. Pomluvy
a intriky zafungovaly dokonale, a dostal zelenou.  Vše přece činí pro zachování REPUBLIKY!
Jeho tvrzení, že se Antonius zbavil římského občanství tím, že se rozvedl s Octavií, z Antonia učini-
lo krále Jihu. Toto bylo navíc posvěceno sňatkem, který s Kleopatrou VII učinil  a stal se tak zá-
konným spoluvládcem Egypta, tedy Jihu. Senát zbavil Antonia jeho titulu konsula a vyhlásil mu
válku.

Dne 9.9. roku 31 př.n.l. se Antonius a Kleopatra VII, jako král Jihu, střetli v bitvě u Actia, kte-
rou Jih prohrál.



„poklidně bude vcházet v nejúrodnější oblasti kraje a bude činit, co nečinili jeho otcové ani
otcové jeho otců: bude jim kořist, lup a jmění rozhazovat, a proti pevnostem bude plánovat své
plány, a to až do času.“ (Daniel 11:24) /splnění 43-31 př.n.l./

Přesně jak pravil anděl, tak Octaviánus činil, než došlo ke zmíněné bitvě. Ta byla až do času,
do roku 31 př.n.l..

„I bude povzbuzovat svou moc a své srdce proti králi jihu s velikým vojskem; i král jihu se
bude rozněcovat k boji s vojskem velikým a nesmírně mocným, nebude však moci obstát, neboť
proti němu budou plánovat plány;“ (Daniel 11:25) /splnění 31 př.n.l./

Octavián a Antonius s Kleopatrou postavili proti sobě velká vojska. Lodě Jihu byli v převaze,
přesto byl vlákán do léčky. Kdo to způsobil?

„ano,  ničit  ho  budou  pojídači  jeho  pokrmu,  jeho  vojsko  bude  odplývat  a  mnozí  zabití
padnou.“ (Daniel 11:26) /splnění 38-30 př.n.l./

Antonius byl zrazen vlastními lidmi, které živil u svého stolu. A tak jeho vojsko neobstálo.
Mnoho jeho vojáků se vzdalo v roce 30 př.n.l. při střetu ve druhé bitvě u egyptských břehů a mnoho
jemu věrných vojáků tak také zemřelo.

„A oba tito králové - jejich srdce budou pro páchání zla a u jednoho stolu budou mluvit lež,
ale nebude se dařit, neboť konec bude až v určený (jiné překlady používají místo slova ‚určený‘,
slovo ‚ustanovený‘) čas.“ (Daniel 11:27) /splnění 30 př.n.l. - 1913 n.l./

Zde anděl mluví o těch, jenž teprve budou přicházet, ale konec bude teprve v ustanoveném
čase. Jak si v dalších kapitolách ukážeme, ten USTANOVENÝ ČAS začal od roku 1913 a příprava
na něj započala v roce 1815. Ti, jenž převzali v budoucím čase korunu KRÁLE JIHU a KRÁLE
SEVERU, mnohokráte spolu seděli u jednoho stolu a mluvili spolu lež. Stejně, jako to dělal Octavi-
án a Antonius.

„I vrátí se s velikým jměním ve svou zem a jeho srdce bude proti svaté smlouvě; učiní tedy
tak, ano, vrátí se ve svou zem.“ (Daniel 11:28) /splnění 30 př.n.l./

Ano, Octaviánova vojska se vrátila s velkým jměním a ukončila tak Ptolemaiovské období, dří-
ve předpovězené soupeření Severu a Jihu. Vše to způsobilo porušení svaté smlouvy. SMLOUVY,
která byla uzavřena podáním ruky a která je až dodnes v mnoha zemích svatou smlouvou!!!

Co udělal Octavián po skončení toho všeho, když Kleopatra i Antonius spáchali sebevraždu?
To je dojemné, protože to umožnilo, aby mohl tento vzájemný souboj pokračovat. Cesariona po-
pravil, Antoniovy a Kleopatřiny tři děti předal do výchovy jeho sestře Octavii. Tak byl zachován
rod a také symbolika. V nejzápadnější části římské říše se nachází Británie, ostrovy, které jsou v
době Říma nezajímavé.  Zde musíme výklad 11. kapitoly přerušit, abychom pochopili, o čem
mluví anděl od 29 verše.



13. kapitola

Pýcha nebo pokora?

Chvála patří tobě, náš nebeský Otče Jehovo, že jsi nás naučil, sem a tam se brodit [šůt] Tvým
slovem.

Abychom porozuměli andělovi, poslu nebeského Otce, správně, bylo Danielovi nejprve skrze
sen předáno vidění, které mu anděl ve snu vysvětlil a předal tak další informace o tom, co máme
vyhlížet a co máme hledat na scéně světa v čase konce. 

„V prvním roce Bélšaccara, krále Bávelu (Babylonu), dostal Daniel sen a vidění své hlavy na
svém lůžku; nato ten sen vypsal, podstatu věcí oznámil.“ (Daniel 7:1)

Stalo se to v prvním roce vlády Bélšaccara (spoluvládl v letech 549-539 př.n.l.). Kdo to byl?
Byl to syn krále Nabonida (ten vládl sám 7 let a spoluvládl 10 let v letech 556-539 př.n.l.), ten na
deset let odešel i s částí svého vojska obnovovat zbořené chrámy boha měsíce, jehož jméno bylo
Sin, a kterého povýšil na úroveň Marduka. Satana tato troufalost rozlobila, protože Marduk byl
tím bohem, kterého on sám v té době představoval, a tak podnítil Kýra II Velikého k tomu, aby
tuto celou a pro něj potupnou záležitost napravil. Kýros II byl ctitelem Marduka. A tak Satanovi,
vládci tohoto světa, nezbylo nic jiného,  než naplnit Boží slovo a přispěchat s Kýrem na svou
obranu až do Babylonu. Ač se to zdá mnohým zvláštní, přesto Kýros plnil Boží vůli (nahlédni do
2. Paralipomenon 36:23; Ezra 1:7-8, 4:3, 5:13-14, 6:3).

Nabonidus tedy zanechal Bélšacara v Babylonu s potřebnou posádkou a pověřil jej vládou nad
Babylonskou říší. Prvním rokem jeho vlády je rok 549/548 př.n.l. a Bélšaccar byl pravnuk krále
Nabukadnecara. Protože se v té době rodové rozdělení dělilo jenom na syna a otce, řekl v roce 539
př.n.l. v noci z 28. na 29.10. Daniel Bélšacarovi, když si drze na svou hostinu přinesl nádobí z



prvního Jehovova chrámu, které bylo po celou dobu uskladněno v králově pokladnici toto:

„Nato Daniel odpověděl a řekl před králem: Tvé dary nechť zůstávají tobě a své odměny dej
jiným, ale to písmo chci přečíst a jeho výklad králi na vědomí dát. Ty, ó králi, - Bůh, Nejvyšší, dal
Nebukadneccarovi,  tvému otci, království a velikost a čest a veličenství, a z příčiny velikosti, již
mu dal, se před ním všechny národnosti, rody a jazyky rozechvěly a bály se; koho si přál, zabíjel,
a koho si přál, nechával naživu, a koho si přál, vyzdvihoval, a koho si přál, ponižoval. I byl za-
hnán od synů lidí a jeho srdce se stalo rovným zvířecímu a jeho bydliště bylo s divokými osly, kr-
mili ho býlím jako skot a jeho tělo bylo smáčeno rosou nebes, až než poznal (trvalo to sedm let,
sedm časů), že v království lidí vládne Bůh, Nejvyšší, a nastoluje nad ním kohokoli, koho si přeje.
Ale ty, jeho syn, Bélšaccare, jsi neponížil své srdce, třebaže jsi toto vše věděl, nýbrž ses proti Pánu
nebes pozdvihl, a když před tebe dopravili nádoby z jeho domu, pili jste, ty a tvoji velmožové, tvé
manželky a tvé souložnice, z nich (pijí) víno, a vychvaloval jsi bohy ze stříbra a zlata, mosazi, že-
leza, dřeva a kamene, kteří nevidí, aniž slyší, aniž co vědí, a Boha, v jehož ruce je tvůj dech a je-
hož jsou všechny tvé cesty, jsi nevyvýšil.“ (Daniel 5:17-23)

Stejně jako Daniel, ani my netoužíme po vašich darech, ty dejte jiným, ani po vaší 
pozornosti, tu věnujte Otci a jeho Synovi, protože čest a chvála, nejen za toto pochopení, patří 
jen a jen našemu nebeskému Otci Jehovovi a jeho Synu Jehošuovi! Amen.

Proč jsme tak důslední v tom, abyste rozuměli i dějinám?

Protože my nefalšujeme Otcovo slovo, tak jako až dosud činí jiní. My nejsme části Satanova
světa, ale jsme součást Božího Království, ženy, a do tohoto Království zveme všechny, protože se
na nás plní Izaiášova slova, která říkají:

„A v posledku dní (V ČASE KONCE) se stane:  Hora domu Jehovova bude upevněná jako
hlava hor, jež se tyčí zprostřed pahrbků, a všechny národy se k ní nahrnou, a mnohé národnosti
půjdou a budou říkat: Pojďte, ať můžeme vystoupit k hoře Jehovově, k domu Boha Jákóbova, ať
nás poučuje o svých cestách, ať chodíme jeho stezkami! Neboť ze Siónu bude vycházet zákon,
ano, z Jerúsaléma slovo Jehovovo;“ (Izajáš 2:2,3)

Nemůžeme však o sobě tvrdit, že jsme již obdrželi korunu slávy, tak jak to říkají o sobě druzí,
neboť nám ještě nebyla nasazena, stejně jako jim nebyla nasazena. Ať sám Otec v nebesích o nás
vydá svědectví a ne my sami.

Proto jsme v nenávisti tohoto Satanova světa a také těch, jenž milují vlastní poznání a moudrost
více, než aby milovali našeho nebeského Otce. Svět miluje to, co je mu vlastní.



14. kapitola

Danielův sen

„Daniel se ujal slova a řekl: Ve svém vidění za noci jsem uviděl, že hle, na širém moři se
rozpoutávaly čtyři větry nebes a z moře vystupovala čtyři převeliká zvířata, lišící se jedno od

druhého. 
To první bylo jako lev a mělo křídla orla; i hleděl jsem, až než jeho křídla byla vyrvána a bylo

nadzvednuto od země a na nohy jako člověk postaveno, a bylo mu dáno srdce člověka. 
A hle, jiné zvíře, druhé, podobné medvědu, a postavilo se na jedné straně, a v jeho ústech mezi

jeho zuby tři žebra; a takto mu řekli: Vstaň, nažer se mnoha masa! 
Po tomto jsem uviděl, že hle, jiné, jako levhart, a mělo na svém hřbetu čtyři křídla ptactva; to

zvíře mělo i čtyři hlavy a byla mu dána vláda. 
Po tomto jsem ve viděních noci uviděl, že hle, čtvrté zvíře, děsivé a hrozné a nadmíru silné, jež
mělo převeliké zuby ze železa a požíralo a drtilo a zbytek svýma nohama rozdupávalo; a to se

lišilo ode všech zvířat, jež byla před ním, a mělo deset rohů. 
Jal jsem se stran těch rohů uvažovat, a hle, mezi nimi vzešel další, malý, a tři z předchozích byly
před ním vyvraceny, a hle, na tomto rohu oči jako oči člověka a ústa mluvící příliš veliké věci. 

Hleděl jsem, až než byly přistaveny trůny a usedl Pradávný dní; jeho oblečení bylo bílé jako sníh
a vlas jeho hlavy jako čistá vlna, jeho trůn - plameny ohně, a jeho kola - hořící oheň, z jeho
strany proudila řeka ohně, tisíc tisíců ho obsluhovalo a deset tisíc desetitisíců stálo před ním,

zasedl soud a byly otevřeny knihy. 



V tom jsem se jal hledět, z příčiny hlasu příliš velikých řečí, jež promlouval ten roh, jal jsem se
hleděti, až než to zvíře bylo zabito, i bylo jeho tělo zničeno, neboť bylo odevzdáno planutí ohně.
A zbytek těch zvířat - jejich vládu odňali, ale stran jejich životů jim bylo až do času a doby dáno

prodloužení. 
I uviděl jsem ve viděních noci, že hle, s oblaky nebes se jal přicházet jakoby syn člověka, i došel

až k Pradávnému dní a dali mu před něho přistoupit a byla mu dána vláda a čest a kralování, aby
mu všechny národnosti, rody a jazyky sloužily; jeho vláda - vláda věčná, jež nebude odcházet, a

jeho kralování, to nemůže být zrušeno. 
Můj duch byl zraněn - můj, Danielův, - vprostřed těla, a vidění mé hlavy mě zneklidňovala;“

(Daniel 7:2-15) /plnění zhruba od roku 600 př.n.l. - do dnešních dní/

Toto Daniel uviděl ve svém snu a nebyl schopen pochopit, co mu je tím snem dáváno na vě-
domí. Jak dále popisuje, pravděpodobně byl stále ve  svém živém snu, když se začal dotazovat.

„přistoupil jsem k jednomu ze stojících tam a vyprošoval jsem si od něho pravdivé vysvětlení
stran tohoto všeho. I řekl mi a dával mi na vědomí výklad těch věcí:“ (Daniel 7:16)

Kdo byl ten, jehož žádal o vysvětlení? Protože se ve svém vidění dostal do nebe, žádal o po-
chopení stojícího anděla. Ten mu předal vysvětlení. Přesto nebylo vysvětlení zapsáno celé, protože
zdůrazňuje hned v prvním verši, že zapsal podstatu. Co to znamená? Že V ČASE KONCE, bude-
me v tomto snu rozumět úplně všemu.

„Tato převeliká zvířata, ona, jež jsou čtyři, jsou čtyři králové; budou povstávat ze země,“
(Daniel 7:17) /splnění zhruba od roku 600 př.n.l./

Jak to, že ze země, když vycházejí z moře? Je to proto, že vychází z moře lidstva. Lidstvo je
přirovnáno k rozbouřenému moři. Ve Zjevení 17:15 jsou vody přirovnány k masám lidí. V Izaiášovi
57:20 pak čteme toto:

„Ale ničemní jsou jako moře, které je rozbouřené, když není schopné se uklidnit, jehož vody
vyhazují vzhůru chaluhy a bláto.“ 

Toto rozbouřené moře toužící po všem špatném, vyvrhuje ve svém čase, v období okolo roku
600 př.n.l., na světovou scénu čtyři království. Stejně jako v Nebukadnecarově snu o soše, jsou vi-
dět stejné velmoci. Jejich zesílení a postavení začíná právě okolo roku 600 př.n.l.. Ač mnohé začaly
působit dříve, byly to zpočátku malé regionální říše a jejich vzestup začal až v těch letech. Toto si
prosím zapamatujte, pak můžete pochopit, proč je Zjevení 13. kapitola popsána podobně. I zde
moře vyvrhuje prapodivné zvíře v určitém časovém období; v roce 1945.

Anděl říká, že jsou to králové, což by znamenalo, pokud budeme myslet tělesně, že je to jeden
panovník. Vzpomeňte si ale na naše slova, kde jsme hovořili o tom, co udělal Octavián s dětmi Kle-
opatry a Antonia. Slovo králové má tedy význam dynastie. Která je ta první? Než si na to odpoví-
me, dejme ještě prostor andělovi.

„ale  kralování  budou  muset  převzít  svatí  Nejvyššího  a  budou  kralování  zaujímat  až  po
věčnost, ano, až po věčnost věčností.“ (Daniel 7:18) /splnění při zaznění sedmé trubky z knihy Zje-
vení/

Pokud si pamatujete na Nebukadnecarův sen, byl ukončen stejnou myšlenkou. Tyto dynastie
nakonec nahradí Boží království. To jsou ti svatí Nejvyššího. Tím nejvyšším je Jehova Bůh. Srovnej
s Izaiášem 43:10-11.

Prvnímu králi, nebo-li dynastii, je dáno srdce člověka. Byl jako lev a měl orlí křídla. Pokud
víme, že hlava ze zlata byl Nebukadnecar, jeho dynastie, tak i toto zvíře tuto dynastii symbolizuje.
Lev je pán zvířat, je také chápán jako někdo, kdo touží po slávě. Chce být sluncem ve společnosti.
To z něj může učinit, když toho dosáhne, pyšného člověka. Má orlí křídla, dokáže se tedy na svou



kořist dívat z výšky, tak jako orel, když oběť sevře, tak ji nepustí a uzamkne ve svých drápech.
Přesně toto bylo babylonské království, když sevřelo, tak nepustilo. Proto je jeho vláda podobná
feudálním vládcům, kteří své obyvatelstvo drželi na svém místě a to nesmělo, pokud pán nerozho-
dl, se ani vdát či oženit nebo opustit místo svého pobytu.

Srdce člověka získal Nebukadnecar na konci svého života a několikrát jej prokázal i před tím,
když uznal a poklonil se před nebeským Otcem, kdy dal svým výnosem po celé říši na vědomí,
že ač uctíval Satana, Marduka, tak uznal, že Bůh Daniele a jeho tří přátel je vyšší, než tento
zločinec. Srdce člověka tedy znamenalo, že měl pokoru. Tu k Otci Jehovovi prokazovali i ostatní,
jenž po něm vládli, až na toho posledního, který byl zvážen jako nedostatečný a jeho království
připadlo Médům a Peršanům. Srovnej s celou kapitolou 5. knihy Daniel. Doba působení proběhla
v letech 605-539 př.n.l..

Druhé zvíře byla Médo-Perská dynastie. Ta  byla jako medvěd. Velmi silná a brala si,  na co
měla chuť. Systém vlády byl kastovní. Ta tři žebra v zubech znamenala, že tato říše ovládala tři krá-
lovství, která byla v její moci. Babylon, Judeu a Egypt. Proč Egypt? Protože Kambýses II odnesl při
svém tažení všechny jejich bohy na svůj hrad Šušan. Ty Egyptu vrátil až Ptolemaios IV. Období za-
hrnuté v tomto zvířeti trvalo od roku 539 do 331 př.n.l..

Třetí zvíře bylo Řecko. Jak Daniel správně viděl, mělo zprvu čtyři hlavy a čtyři křídla. Jak už
víme, tak dvě hlavy a ty dvě křídla byly méně významné, neboť jejich dynastie časem splynuly do
dvou. Když však Řecko začalo vládnout, byly ty hlavy a křídla čtyři. Křídla symbolizovala, jakou
velkou rychlostí se při  svém dobývání zemí pohybovalo; téměř letělo vzduchem. Proto bylo také
napsáno, že je podobné levhartu. Ten je nejrychlejším suchozemským zvířetem. Když loví, tak vy-
vine neuvěřitelnou rychlost 60 km/hod. Přesně tak působily výpady dynastií Řecka. Jedná se o ob-
dobí v letech 333-64 př.n.l.. U krále Jihu bylo toto období prodlouženo na Ptolemaiovcích do roku
30 př.n.l..

Daniele velmi zajímalo to čtvrté, a zvláště pak ten poslední malý roh. To čtvrté bylo velmi dě-
sivé, mělo zuby ze železa. Lišilo se od těch ostatních. Jak? Vzpomeňme si, že Řím toužil být repub-
likou. Když si Řím podmaňoval Řecké dynastie Seleukovců a Ptolemaiovců, tak jeho formu vlády
tvořily triumviráty. V prvním padli Seleukovci a ve druhém Ptolemaiovci. Vzpomeňte si na to, co
anděl řekl u zániku Seleukovců. Že už se tento král Severu neobjeví. Ale u krále jihu nic takového
neříká. Že by se nám ta dynastie někde schovávala? Nechme se překvapit.

Řím skutečně drtil a zašlapával vše kam šlápl. Celé dějiny Říma mají až do dnešní doby prvky
železa.  To,  co praktikoval,  byla  politika,  kterou známe pod heslem: „ROZDĚL a PANUJ“.  V
tajných společnostech tomuto principu říkají: „TEZE a ANTITEZE“. Princip je v tom, že v ob-
lastech svých zájmů si najdou svoloč, která se nechá koupit.  Za slíbené peníze a relativní moc,
zradí tato svoloč, která si nechá říkat elita národa, skutečné potřeby svých národů, spoluobčanů.
Král Severu i král Jihu má v tomto způsobu řízení tisíciletou praxi.

Nejsmutnější na tom je, že  oni řídí jak opozici,  tak vládu.  To si ještě ukážeme v dalších
částech knihy. Co si prosím musíme uvědomit, že svět patří Satanovi, který vás všechny chce
zničit. Co umí dokonale, je způsob, jak napodobovat řízení, které mu ukázal Otec Jehova, a zneužít
tento způsob pro své zájmy. Když přišel Josef, syn Jákobův, do Egypta, učinil pro faraóna ze všech
egypťanů otroky. Tehdy to bylo pro zachování Egypta, jeho přežití. Satan to však chce využít pro
vaše zničení. Jehova Bůh během sedmi let hladomoru pomohl egypťanům skrze Josefa, aby se
téměř všichni stali faraónovými otroky výměnou či prodejem svého majetku za jídlo z faraó-
nových sýpek, které byly během předchozích velmi úrodných sedmi let [opět] na podnět Jose-
fa pod vedením pravého a živého Boha, více než dostatečně zaplněny. Toto napodobování je i
cíl Satanův, který chce toto učinit skrze dluh, který se už nyní nedá splatit a uvede národy do
područí Osmého a posledního krále, krále Severu.



15. kapitola

Jak se v dějinách projevilo čtvrté divoké zvíře

„Tehdy jsem zatoužil po pravdivém vysvětlení stran toho čtvrtého zvířete, jež se ukázalo liší-
cím se od nich všech, nadmíru děsivého, jeho zuby byly ze železa a jeho drápy z mosazi, požíralo,

drtilo a zbytek svýma nohama rozdupávalo;“ 
(Daniel 7:19) /plnění od 64 př.n.l. - do dnešních dní/

Daniel touží poznat pravdu o tom čtvrtém zvířeti a po této pravdě bychom měli toužit také,
protože pak pochopíme, že má Otec Jehova vše pevně v rukou. Že Satan nic nemůže přidávat a
ani ubírat ohledně dějů, jen to, co mu Otec dovolí. Ač vám, těm, co mu aktivně sloužíte tvrdí, že
on zvítězí, tak vám lže, protože je závislý na Otci. A to stále.

Možná se ptáte, proč tedy tu Satanovu ničemnost Otec připouští? Je to proto, aby už nikdo
nikdy nezpochybnil jeho právo říci, že když vyžaduje naši poslušnost, že to není dobré . Sami
se o tom přesvědčíte, pokud zůstanete na Satanově straně. A smutné je, že tak učiní mnoho lidí.

„a stran těch deseti rohů, jež byly na jeho hlavě, a toho dalšího, jenž vzešel a tři zpřed něho
padly,  ano,  onoho  rohu,  jenž  měl  oči  a  ústa  mluvící  příliš  veliké  věci,  a  jeho  vzhled  byl
mohutnější než vzhled jeho druhů;“ (Daniel 7:20) /splnění 1913-2020 n.l./

Až předložíme výklad a porozumění, pak také vy pochopíte, že měl Daniel velkou potřebu ro-
zumět, protože si uvědomoval, že mu byly ukázány věci, které se týkají hlavně ČASU KONCE.

„uviděl jsem, že onen roh vedl boj se svatými a přemáhal je, až než se dostavil Pradávný dní
a svatým Nejvyššího byl odevzdán soud a došel čas, aby se svatí ujali kralování.“ (Daniel 7:21-22)
/splnění: první část 1940-1944 n.l.; druhá část krátce po 2020/

Zde je potřeba si všimnout,  že jeho boj se svatými je ještě před soudem, tedy dobou, kdy
vlastně bude velké soužení,  které je součástí  soudu první a druhé etapy lidských dějin pod Sa-
tanovou vládou. Kdo je tedy ten Pradávný dní? Je to samotný Jehova Bůh, který nemá počátek ani
konec.  Slovo, které je zde takto přeloženo, má v hebrejštině také význam  věčný.  Je potřeba si
všimnout přesně toho, co je řečeno ve verších 11 a 12. Budeme se tím zabývat za chvíli, ale nechá-
me mluvit anděla, jak ty věci vysvětluje Danielovi.

22 veršem končí to, co popisuje, že Daniel viděl.



Anděl vysvětluje

„Řekl takto: To čtvrté zvíře, to bude čtvrté království na zemi, jež se ode všech království bude li-
šit, i bude požírat všechnu zem a rozdupávat a drtit ji.“

(Daniel 7:23) /splnění od 64 př.n.l. - do dnešních dní/

Kdo je to čtvrté zvíře? Je to Řím, říše, která se od ostatních liší. V čem? Už jenom svým příbě-
hem, který stál na počátku vzniku této říše. Odkojená dvojčata vlčicí. Dále pak tím, že to byla první
republika na světě. Res public, věc veřejná, znamená, že se do řízení státu mohl zapojit lid. Byl to
sice jenom pocit, který byl dán lidem Říma, jenž řečníci při svých projevech zdůrazňovali.  Stejný
princip, tak jako dnes, kdy sice volení zástupci lidu mají pocit,  že něco řídí a řeční a hádají se,
aby show mohla pokračovat, tak skutečné procesy ovládají zájmové a nadnárodní organizace pod
vlivem tajných spolků a skupin, jenž známe například pod názvy: 
CFR - The Council on Foreign Relations, ROMA CLUB, BILDEBERG GROUP, EVROPSKÁ
KOMISE,  OSN,  FED,  LONDON  CITY,  ILLUMINATI,  ZEDNÁŘSKÉ  LÓŽE,  SIONIS-
TICKÉ HNUTÍ, CHABAD LUBAVITCH, SCULL AND BONES a další.

Stejně jako v Římě, tak i dnes jsou politici jenom hlavami, které má dav vidět, ale skutečné
řízení ovládají ti, co tisknou peníze, modlu tohoto světa, pro kterou se přináší ty nejvyšší oběti. 

Proto je psáno:
„Láska k penězům je totiž kořenem škodlivých věcí všeho druhu a tím, že někteří o tuto lásku

usilovali, byli od víry zavedeni na scestí a celí se probodali mnoha bolestmi.“ (1. Timoteovi 6:10,
PNS 1991)

Hlavním obdobím Římské říše, která ovládala Boží lid, bylo však řízení skrze theokracii, tzv.
vůli boží, protože podpora pro krále byla závislá na podpoře těch, kteří ovládli svými podvody a fa-
lešnými naukami věřící lid.

I dnes je například Vatikánu prokazována obrovská úcta, ale dnes je to prostředek, jak spojit
nespojitelné skrze  příkaz lásky k bližnímu. Ač železo, kterému se otvírá náruč, aby se asimi-
lovalo do hlíny kultur, které dávno opustily středověk, nelze to spojit přesně tak, jak o tom mluvil
Daniel králi Nebukadnecarovi v jeho snu. Co pak následuje v popisu této sochy? Tehdy má do ní
udeřit kámen, který není udělán rukama a ten má sochu úplně zničit. Kdo je tím kamenem? Jak
jsme si již vysvětlili, je to KRÁL králů a také PÁN pánů, JEHOŠUA KRISTUS !

Ano, tato Římská říše se ve stylu a způsobu vlády následně rozprostřela po celé planetě a její
pošlapávání a drcení zažíváme do dnešní doby. Její vliv bude trvat až do samotného konce.

„A těch deset rohů: z něho, z toho království, bude povstávat deset králů a po nich povstane
další, a ten se bude lišit od předchozích a tři krále bude umět ponížit,“  (Daniel 7:24)  /splnění
1913-1945 n.l./

Zde se dostáváme k tomu, proč jsme museli přerušit výklad jedenácté kapitoly Danielovy kni-
hy. Znát dějiny, znamená rozumět i dnešním dějům. Výkladem pro porozumění tohoto verše bylo
to, co se událo během období, kdy se Britské impérium spojilo s piráty a ovládlo tak moře a vytvo-
řilo říši, nad kterou nezapadá slunce. To však není ta událost. Těch deset rohů mělo představovat
tyto země, které dominovaly během 4 až 19 století nového věku. Ty se utvářely postupně rozpadem
Římské říše. Jsou to Španělsko, Portugalsko, Holandsko, Itálie, Německo (které se prohlašovalo za
pokračovatele svaté říše Římské), Francie, Osmanská říše, Maurové, Arménie a Byzantská říše.
Mnozí pak viděli splnění v tom, že z bezvýznamného ostrovního vazalského národa, toho malého
rohu, který vzešel posléze, začala vyrůstat mocnost, dnes známá jako Britské impérium, nad kterým
nezapadá slunce.

Britové postupně ovládly moře tak, že nejprve pokořili Španělskou flotilu, poté Francouzskou a
nakonec tu obchodní Holandskou. Má anděl skutečně na mysli tuto událost?



16. kapitola

Británie
nový král Jihu

Vzpomeňme si na to, co učinil Augustus s potomky Kleopatry a Antonia. Zajistil jim, aby jejich
potomci mohli žít a zajistil tak pro budoucnost pokračování rodové linie Ptolemaia I jako krále
Jihu. Pokud budete pátrat, tak naleznete několik knih, kde se dozvíte něco o tom, jak jsou příbu-
zensky propojeni různí prezidenti nejenom v USA či královské rody s britskou korunou. Všichni
jsou to bratranci a sestřenice, které spojuje například Karel Veliký a podobně. Co však odhalují ně-
které studie? Že se tato větev hlavně hlásí k tomu, že jsou Ptolemaiovskou větví. Jejich tajné ná-
boženství je kabala. Egyptský způsob uctívání tajných vědění. Těmito záležitostmi se zaobírají nej-
vyšší zednářské a Illuminátské skupiny. Tuto Kabalu praktikují i muži za oponou, kterým se říká tři-
náct pokrevních satanských dynastií. Tito lidé se pokrevně propojili se skupinou, která do světové-
ho dění vstoupila po rozpadu Chazarské říše. Vládce této říše Bulan si pozval do svého sídla před-
stavitele tří největších náboženských hnutí, aby říši bylo dáno jednotné náboženství. Těchto rozprav
se účastnil údajně i Metoděj (bratr Cyrila). Chazaři si vybrali židovskou víru a všichni se museli na-



učit hebrejsky. O Chazarech se nesmí psát, protože by pak byl odhalen celý Satanův podvod a vliv.
Sami se označili za Židy, jsou však falešní. Srovnejte to, co říká Jehošua ve druhé a třetí kapitole
Zjevení, kolikrát se zmiňuje o této skupině.

Druhou skupinou, která patří k etnickým Židům, jsou příslušníci spolku Chabad Lubavitch. Ti
se drží víry v Tóru, učení, které vznikalo už za života Jehošuy. Tyto dvě skupiny začal Satan použí-
vat pro svůj proces řízení. Dal jim možnost ovládnout svět skrze dluh, tedy prostřednictvím tzv.
peněz, což jsou nyní aktuálně fiat měny jdoucí spolu ruku v ruce s elektronickými ‚penězi‘ k nimž a
z nichž nedávno povstaly jakoby nezávisle vytvořené tzv. krypto měny, vše s cílem vytvořit jedinou
celosvětovou měnu pro Osmého krále. Vše je synchronizováno. Obě skupiny jdou k jednomu a té-
muž cíli. Získat moc nad světem. První skupina chce vybudovat svou moc skrze ovládání krále Jihu
a druhá touží učinit z Jeruzaléma hlavní město Osmého krále, krále Severu. Jejich vzájemné soupe-
ření Satan využívá k tomu, aby válkami ničili národy země a bránili tak naplnění biblických proroc-
tví. Až do nedávné doby byli oni jediní těmi, kdo rozuměli všem procesům a/v této skryté válce.

Tito ziskuchtiví lidé vytvořili zednářské lóže i Illuminátské tajné spolky a vzájemně si kupují
ty, jenž poté dosazují do řízení všech zemí. Chazaři touží ještě po jedné věci. Chtějí zničit Slovany,
protože ti zničili Chazarskou říši.

Proč takový výlet do zákulisí?

Etničtí Židé, tedy jejich tajní vůdci ví, že Satan touží po jediné věci. Chce všechny tyto etnické
Židy zničit v poslední válce. Má to být pomsta za to, ne že usmrtili Krista, ale za to, že vyšel z Ju-
dových beder, stejně jako oni. Satan vám lže ve všem co dělá včetně toho jaké jsou jeho skryté
cíle a pohnutky!!! Lže vám o dějinách. Vytváří falešné nauky, jak v církvích, tak esoterikům. Jen a
jen proto, aby věřili, že pravda je v těchto učeních. Nechce, aby si někdo všímal skrytých procesů v
řízení společnosti, a proto dělá vše, abychom my lidé věřili, že když se jeho způsob vlády odhalí, že
jsou to konspirační teorie.

Kolik z vás, kdo čte tuto knihu, stále věří, že dne 11.9.2001 dvě civilní letadla dokázala zbořil
tři domy takovým způsobem, že se propadly do země? Tak už začněte počítat! DVĚ LETADLA,
TŘI BUDOVY!?  Selský rozum, žádná konspirace!!!

Chovají se raketoví inženýři, doktoři a podobně způsoben, jako se chovají ti, co vás přišli
kulturně obohatit? Vy ta videa nevidíte?! Nechcete vidět? Proč? Protože je to konspirace?! Co ta
slavná média, která vám tvrdí, že to co si máte vzít domů, aby vás to obohacovalo, že vás to oboha-
tí?! Kdo si z těch slavných reportérů a novinářů sám pozve do svých domovů toto obohacení? Ani
jeden to neudělal. Proč? Vždyť je to tak správné.  Protože to je ta svoloč, která nemá stud a svě-
domí, ale miluje pohodlný život, jsou královsky placení potištěnými papírky a výhodami, takže co
jim je po vašem životě. Jenže oni stále netuší, že Kristus řekl: „Povstane národ proti národu (do-
slovně etnická skupina, proti etnické skupině).“ (Matouš 24:7a). A Satan vás tehdy nechá předhodit
davu, aby utišil jeho zlost a jeho oprávněný hněv, protože ví, že místo vás si najde stovky dalších,
kteří se budou chtít cítit jako někdo lepší. Vy jste jeho očích, jak se říká v německy mluvících ze-
mích, kanon futer.

CÍLEM TÉTO KNIHY, TOHOTO ODHALENÍ, NENÍ VYTVÁŘET NENÁVIST!!! CÍ-
LEM JE, ABYSTE POCHOPILI, ŽE NIC SE NEDĚJE NÁHODOU A ŽE JSME NA KONCI
ČASU, KDY SKUTEČNĚ PŘICHÁZÍ BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ!!!

Ti lidé jsou podvedeni stejně, jako jste až dosud byli podvedeni VY. Je-li někdo podveden
někým jiným, zlobit se máme na toho, kdo podvádí, ne na ty, co byli podvedeni!!! Přesně toho chce
Satan dosáhnout, že vlastním uchopením spravedlnosti zničíte to, co má všechny lidi spojovat. Co
to  je?  JE  TO  LÁSKA  AGAPE,  LÁSKA  ZALOŽENÁ  NA  ZÁSADĚ,  ŽE  NEBUDEME
DRUHÝM ČINIT NIC, CO BYCHOM NECHTĚLI, ABY BYLO ČINĚNO NÁM!!! Proč o to
tak  Satan  usiluje? PROTOŽE  VÍ,  ŽE  TAKOVÁ  LÁSKA JE  DOKONALÝM  POUTEM
JEDNOTY.  Pokud má každý jednotlivec takovou LÁSKU, pak Satanovi žádný potištěný papír,
tuny zlata či nějaká výhoda nedovolí takového jednotlivce ovládnout. On se nás bojí víc, než si vů-
bec dokážete představit (1. Petra 5:8-10; Jakub 4:7).



Proč mu tedy sloužíte? Ze strachu, že vás připraví o život? O ten vás připraví tak jako tak, ale
hlavně vám zabrání, aby jste byli v knize ŽIVOTA (Zjevení 13:8, 20:11).

Ten malý roh, ten je skutečně novým králem Jihu. Je to ale to pokoření tří králů, jak si mnozí
myslí? Ne! Za prvé musíme pochopit, že se ta skutečnost stane až v samotném závěru a že se stane
jediným aktem. Kdy to nastává? O tom až v další kapitole. Než ji začneme číst, tak si musíme uvě-
domit, že během posledních tisíce let, od doby, kdy byl Jih poražen Severem (Římem), se skrze něj
dostal pod jeho vliv skoro celý svět. Své vládce si dosadil Chazariát do všech zemí v Asii, Evropě,
Africe, Americe a Austrálii.

Specialitou Chazarů je to, že si mění jména jako na běžícím pásu, aby splynuli s davem
dané země. To si ještě ukážeme.

Tato banda lumpů si vytvořila několik prestižních škol, kde své kádry učí a připravují na bu-
doucí úlohu. Pokud chcete pátrat, tak si zjistěte, které školy to jsou a kdo tyto školy z dnešních tak-
zvaných elit navštěvoval.



17. kapitola

Velká Británie má své kolonie

Co je svět světem, tak vládci mnoha zemí, kteří proti sobě vedli mnoho bitev, byli blízkými ro-
dinnými příslušníky. Všichni to byli bratranci a sestřenice z různých kolen svých původních předků.
Všichni se brali navzájem ve svých širokých rodinných kruzích. Kde to bylo potřeba, byl do kruhu
přibrán manželským svazkem někdo, kde měl chazariát zálusk uplatnit svůj vliv.

Zajímavou rodinou je rod Romanovců. Ti ovládli nejenom Britskou monarchii, ale také tu Rus-
kou. Během let rozpínání získala Británie mnoho kolonií, kde uplatňovala svá práva nad řízením
dané kolonie. Jednou z těchto kolonií se stala velká část severní Ameriky. Tu si vybojovala na fran-
couzské monarchii a tedy svých příbuzných v první polovině 18. století. V roce 1763 pak uzavřela
takzvaný pařížský mír, kde své vítězství stvrdila mírovou smlouvou. Chazarští rádci, kteří měli své
plány, vnutili této kolonii skrze veličenstvo, aby kolonie platila daně ze všeho, co se prodalo; a také
musela živit zbožím trůn. Napětí rostlo, až se několik oblastí rozhodlo, že už to nebudou snášet.
Těmto otcům zakladatelům (čirou náhodou zednářům) se podařilo rozpoutat občanskou válku a vy-
hlásit na monarchii nezávislost 4.7.1776.

To je velmi zajímavý rok celkově, protože v Německu tou dobou nějaký pan J.A.Weisthaupt
založil řád Illuminátů (ten už dávno fungoval pod jiným názvem). Bylo to v Ingolstadtu, a ten při-
pravil francouzskou revoluci, aby mohl následně nějaký Napoleon Bonaparte vtrhnout do Ruska,
které bylo potřeba zničit. Nenechte se opít rohlíkem, že vše bylo rozprášeno a Illuminati neexistují.
Tyto pohádky ovčí babičky šíří ti, co tyto skupiny zakládají, protože měly být řízeny skrytě, ale jak-
si z důvodu působení vyšší moci jsou tito lidé vždy odhaleni, aby na svých tajných záležitostech



dále pracovali pod jinou hlavičkou, protože je plán vždy nějak vyzrazen.
Vraťme se na území té kolonie, co vyhlásila nezávislost. Británie nikdy tuto nezávislost neu-

znala, ale USA se přesto vytvořily. Vzájemný souboj, který se proměnil spíše v bitvu na diploma-
tickém poli, byl přerušen až v roce 1917 uzavřenou dohodou obou zemí o spolupráci a vstupu USA
do první světové války. Příčinou tohoto ukončení byl osobní parník Lusitania, který byl potopen v
roce 1915 německým námořnictvem poté, kdy byl úmyslně naveden do vod, kde německé ponorky
působily a německé straně bylo prozrazeno, že je v něm převážen vojenský materiál pro podporu
Britské koruny v první světové válce. 

Obyvatelstvo USA nebylo vůbec nakloněno k tomu, aby bojovalo cizí válku. A hlavně o to ne-
měli zájem průmyslníci, kteří tak dobře bohatli z podpory obou stran. Zorganizoval se tedy výlet,
hlavně dětí těchto průmyslníků. Ty se naložily na parníček v dobré víře, že dopluje bezpečně do
Británie.  Potopení  způsobilo to,  co bylo potřeba,  a  tak nálada  obyvatel  pod mediální  masírkou
změnila názor a proměnila USA v národ, který toužil pomstít děti svých vykořisťovatelů.

Od roku 1776 až do onoho roku 1917 se v USA provedlo několik věcí, aby Satan mohl dokon-
čit svůj plán a nalajnovat vývoj tak, aby skončil tím, co dali ti hodní otcové zakladatelé na svou
jednodolarovou bankovku.  ORVO NUOVO SECLORUM  = Nový světový řád. Celá tato ban-
kovka je poseta Illuminátskými a Zednářskými vzkazy. Co nebylo dáno k pochopení těm, kteří celé
spiknutí odhalují ve svých knihách, že U$ dollar má posloužit ne jako měna Nového světového
řádu, ale má být díky jejímu pádu a zničení spuštěn. 

Další věc potřebná pro splnění zadání Satana bylo to, že se v Evropě během 19. století vytvo-
řilo několik velkých pogromů na Židy a ti začali ve velkém prchat za velkou louži, aby tam vytvo-
řili nový domov a silnou zájmovou skupinu. Začal probíhat proces skrze Britskou korunu na návrat
do země zaslíbené, do Palestiny. Plán na vytvoření velkého Izraele byl spuštěn.

V Evropě se v roce 1897 náhodou v Basilei uskutečnil první Sionský kongres, kde se založilo
Sionistické hnutí pod vedením chazarského žida dr. Theodora Herzla. V roce 1905 pak  byly z vyšší
moci odhaleny takzvané Protokoly siónských mudrců, které jsou naplňovány do puntíku, ale vám se
tvrdí, že jsou to falešné konspirační teorie. Stačí si je pročíst a pochopíte, že vše, co vám odhaluje-
me, je Pravda. Toto hnutí se pak ubytovalo v USA. Chazarský žid Adolf Hitler, potomek Rotschill-
dovy větve, pak na těchto zveřejněných protokolech připravil svou antižidovskou kampaň, která
měla za cíl jediné. Bohaté Židy poslat do Palestiny a chudé zplynovat, vše za spolupráce právě s
touto Světovou sionistickou organizací.

Na náboženském poli se v USA vytvořila takzvaná milenistická hnutí, jenž se transformovala
postupem času do pevných církevních struktur.  Satan musel reagovat  na to,  že knihtisk zajistil
rozšiřování Biblí do každé domácnosti a vzdělanost obyvatelstva rostla, takže už nebylo možné lidi
dále držet v nevědomosti o tom, co Písmo obsahuje. Vznikli Adventisté sedmého dne, kde jejich
prorokyně Ellen White byla andělem (démonem) poučena, co které proroctví znamená, co se bude
dít a hlavně, když se některé věci nesplní, tak je to proto, že musí dosáhnout ta skupina nejprve
duchovního růstu. Tato skupina si zachovala nebiblické učení o trojici.

Druhá skupina nově se probouzejících křesťanů se propojila a přimkla k takzvanému muži víry,
druhému prezidentovi (ne prvnímu) Watch Tower Bible and Tract Society Ch.T.Russellovi, které-
mu chazariát zajistil, aby se jeho přednášky tiskly každou neděli ve světových denících a on získal
potřebnou reklamu. Tento okultista a smilník a zednář 33 stupně skotského ritu, byl v takzvaném
věštění úspěšnější. Napsal mnoho knih, které byly vydány v souhrnném svazku Studium písem. Ne-
zisková  organizace,  ve  které  byl  druhým  presidentem,  se  postupem  času  stala  nejbohatší  ná-
boženskou organizací  protestanských církví.  Pokud by dnes  hlásal  své  okultní  vyznání,  byl  by
okamžitě vyhozen, přesto se na něj stále odkazují. Pro vymývání mozků byl připraven důmyslný
plán. Nejprve je zájemce seznámen s Písmem, a pak se mu ukáže na rok 1914, který tento prezident
propagoval jako rok příchodu Jehošuy na zem.

Ovce této církve totiž netuší, že chazariát naplánoval spuštění této první velké války rozdělené
do dvou částí už v roce 1815, kdy se poprvé pokusil vytvořit obraz divokému zvířeti ze Zjevení 13.
kapitoly, které ale nebylo ještě na scéně, pod názvem Liga národů. Tuto dohodu zablokoval budoucí
car Mikuláš I, Romanovec, který chazariát tak rozčílil, že během jednání 1815 až 1816 mu oznámi-



li, že bude jeho větev zlikvidována. O to se postaral rod Windsorů, který byl do roku 1917 také
znám jako Romanovci. Tato rodina pomohla bolševikům k moci, aby tak nechala vyvraždit své pří-
buzné v Rusku.

Ovce také netuší, že když zemřel v roce 1916 CH.T.Russell, tak došlo k tomu, že určitá část,
která byla blízko, prokoukla a chtěla očistit vážné badatele Bible, jak si tenkrát tato skupina říkala.
Nevybíravým způsobem se ujal  vedení  třetí  prezident  Rutherford,  který  byl  právníkem a  tahal
nejenom společnost, ale hlavně CH.T.Russella z mnoha soudních sporů, kde byl přistižen ze lží a
podvodů. Všechny tyto spory jsou až dosud v archívech tehdejších soudů a je možné si je najít. Mu-
selo se rychle vytvořit takzvané nové světlo, aby se ovce Satanovi nerozutekly a také se narychlo
připravilo jakoby další splnění proroctví ze Zjevení 11. kapitoly, kdy se ocitl Rutherford i s dalšími
ve vězení.

Jak Russell, tak Rutheford, byli zasvěceni do tajných mysterií a plánů. I dnes jsou ve vedení
někteří zasvěcenci. Důkazem toho je předžvýkaný revidovaný překlad Bible. Začněte prosím mys-
let. Nemáte a nesmíte zůstat na mléku!

 V okultním prostředí na Yalově univerzitě došlo v roce 1832 k vytvoření tajného spolku Scull
and Bones, kterým prošlo mnoho vysokých politiků USA a také mnoho prezidentů. Tento Satanský
spolek se stará o to, aby byly už v mládí vybraní jedinci připraveni vás, co žijete v USA, ovládat.

To nejdůležitější, co pomohlo chazariátu uchopit moc, bylo vytvoření takzvané bankovní re-
zervy, nebo-li  FEDu. To, proti čemu bojovali kolonie, které byly pod vládou Britské koruny, to
chazariát prosadil tajně v prosinci roku 1913. Od tohoto dne nastává USTANOVENÝ ČAS, obdo-
bí, které Daniel popisuje od 29 verše v 11. kapitole. Konec této operace „FED“ se brzy uskuteční
opětovným zavedením ZLATÉHO STANDARDU, který má v plánu zavést Donald Trump. Pád
dolaru způsobí, že nastane to, co předpověděl Daniel v 7. kapitole 12 verši.

„A zbytek těch zvířat - jejich vládu odňali, ale stran jejich životů jim bylo až do času a doby
dáno prodloužení.“ (Daniel 7:12)

Tento návrat způsobí to, že USA skončí nejenom jako velmoc, ale jako státní útvar. Toto divoké
zvíře, tento roh, jenž se v roce 1945 proměnil na beránka, který má dva rohy. Velkou  Británii a
USA. To je ten původně malý roh, který povstal ze země, protože je to projekt řídících procesů
struktur, a ten bude zabit jako první, aby otevřel cestu Osmému králi, ubité hlavě. V tomto tandemu
mají hlavní slovo Spojené státy, takže jejich konec je jistý. S velkou pravděpodobností se to bude
týkat i Velké Británie, která má k tomu rozpadu našlápnuto Brexitem.

Jak se USA staly králem Jihu, to si povíme až při rozboru veršů 29 až 39 z 11. kapitoly knihy
Daniel.

Proč Daniel píše o tom, že ostatním rohům, těm deseti, odňali vládu, ale přidali jim život? Pro-
tože těch deset rohů má podporovat krále severu, coby Osmého krále, který prosadí socialismus pro
zotročení celého světa. Tam, kde dnes prostý lid, podvedený celým divadelním představením chaza-
riátu a krále Jihu, už nyní hledá záchranu.

Jak USA pokořily tři krále?

Tak, že po skončení Druhé světové války, spíše druhé fáze té Velké války, si podmanily Itálii,
Německo a Japonsko. Německo má až do dnes na svém území nejenom vojsko USA, ale je pod
kancléřským (p)aktem, který mu nedovoluje, aby se stalo nezávislým. Podobně to má zařízené i nad
Japonskem a Itálii rozvrací zevnitř.  Ptáte se, co tam dělá Japonsko? I to bylo propojeno příbu-
zensky, takže je to správně.



18. kapitola

Rok 1945
milník a poslední změna krále Jihu

„a bude promlouvat řeči proti Nejvyššímu a svaté Nejvyššího bude potírat a bude zamýšlet
měnit časy a zákon, i budou vydáni v jeho ruku po dobu a doby a půl doby.“ (Daniel 7:25)

Pokud čteme správně celou 7. kapitolu knihy Daniel, tak si povšimneme, že je rozdělena do tří
částí. Je to tak úmyslně, aby to, co má člověk pochopit, mu tak bylo úmyslně utajeno. Budeme-li
brát v potaz náš tělesný sklon věci posuzovat tělesně a tedy bez vlivu Božího [svatého] ducha, tak to
pochopíme tak, že anděl mluví o 3,5 letém období, které nastává až v ,čase konce‘.

Král Jihu má ale jiný úkol, to nám odhaluje opět Zjevení 13. kapitola verše 11 až 16.

„A ze země jsem uviděl vystupovat další zvíře, i mělo dva rohy podobné beránkovi a mluvilo 
jako drak;“ (Zjevení 13:11)

Zde je vidět něco, co musíme pochopit, kdy se to stalo. Hned na počátku této kapitoly knihy
Zjevení se objevuje divoké zvíře, které vystupuje z moře, což znamená přirozeným způsobem a
procesy, které jsou ovlivněny lidskými touhami a z toho vyplývající následnou potřebou dosazovat
si nad sebou různé formy vlády. To zvíře má na hlavách koruny a rouhavá jména. Všimněte si
prosím, že tak tomu není u zvířat z Daniele. Proč je tam to rouhavé jméno? To totiž představuje
způsob vlády každé hlavy, jakým způsobem byla řízena daná společnost. Proto vám celou dobu
vysvětlujeme, že Babylonská říše byla určitou formou řízení. Zde to byl konkrétně feudální systém.
Médo-Persie byla zase kastovním systémem, a tak dále.

Celé to zvíře je tedy složeno ne z konkrétních zemí, ale z forem vlády. Těch forem je sedm:

1, feudalismus – forma vlády plynula z královských rodů (Japonsko, Velká Británie atd.)
2, kapitalismus – Francie, vznikající Izrael,
3, otrokářství – Africké země
4, fašismus – Itálie, Německo



5, socialismus – SSSR a jeho satelity
6, kastovní systém – Indie
7, theokracie – islámské země

Tyto hlavy mají na svých čelech rouhavá jména. Tvrdí o sobě, že jsou tím nejlepším lékem
pro lidské uspořádání a zaštiťují se ideologií,  kterou společnost daná vláda ve skutečnosti
zotročuje. Mnohé tvrdí, že je to Boží vůle, aby tato uspořádání fungovala. Jedno dokonce tvrdí, že
Boha nepotřebuje, ale vytváří si svého boha, kterého dosud nikdo neznal. Srovnej s Danielem 11.
kapitolou a verši 36 až 38.

Tímto způsobem se rouhají Otci Stvořiteli, Jehovovi Bohu, jehož jméno znamená v překladu
„PŮSOBÍ, ABY SE STALO“ v pochopení příkazu „STAŇ SE!“. Náš Otec Jehova slíbil lidstvu, že
skrze  Boží  království,  jeho  vládu,  vytvoří  spravedlivou  společnost.  To  samé  o  sobě  tvrdí  ta
společenská uspořádání. Tak se rouhají Otcově slibu!

Těch deset rohů na jeho hlavách pak jsou konkrétní země, které podpoří ubitou hlavu, která
bude vzkříšena, aby se stala sama Osmým králem, jak to anděl vysvětluje Janovi ve Zjevení v 17.
kapitole. ROUHAVÉ JMÉNO JE IDEOLOGIE, NEBO-LI POLITICKÝ PROGRAM!!!

Kdy se  nám tyto  hlavy sešli  v  jednom časovém úseku? Bylo  to  v  roce  1945.  Tehdy nám
zaparkovaly tyto ideologie hezky spolu. Hledaným rokem je pak tedy rok 1945. Proč až tehdy?
Protože to anděl vysvětluje právě na tom beránkovi se dvěma rohy. To zvíře vychází ze země. Ne z
lidstva. Proč ten rozdíl? Protože je to výtvor chazariátu, aby mohl uskutečnit svůj velký sen. O
jednom už jsme hovořili, tím byla snaha vytvořit LIGU NÁRODŮ, což nevyšlo. Druhým pokusem
bylo v polovině  VELKÉ VÁLKY vytvořit  SPOLEČNOST NÁRODŮ, tu bojkotovaly Spojené
státy a následně Německo. Podívejme se, co nám anděl odhaluje dále:

„a vykonává všechnu pravomoc toho prvního zvířete před ním, a zemi a ty, kdo v ní sídlí, má
k tomu, aby se jali klanět tomu prvnímu zvířeti, jehož smrtelná rána byla uzdravena.“

(Zjevení 13:12)

Chazariát krále jihu, USA a VB, je narušován tlakem skutečných etnických Židů, kteří chtějí
získat a vytvořit velký Izrael s hlavním městem Jeruzalémem. Protože vědí, že jim to chce chazariát
umožnit, ale pro jiný cíl, než je jejich, neboť ovlivňují procesy a způsoby, které jsou nestrukturního
charakteru. Celý projekt USA a VB dělá v myslích uvažujících lidí to, že svého budoucího osmého
krále milují už nyní. To je to klanění se a podpora, kterou projekt USA a VB na světové scéně
vytváří. Zdánlivě nesmyslná propaganda o tom, jak jsou USA a VB skvělé a Rusko je to špatné, se
mnoha lidem zajedla. Mění se časy a zákony, jak říká Daniel, kdy to co je bílé, se stává černé a
naopak.  Obohacení  cizí  kulturou  nepřizpůsobivých  osob.  Skutečný  fašista  je  demokrat  a
skutečný demokrat je fašista, xenofob, rusofil, agent Ruska a podobně. Toto můžeme vidět na
každém rohu.

Satan moc dobře ví, jak ovládat lidskou psychiku a vést ovečky na pastvu, kde si on přeje.

„A koná veliká znamení, takže působí i sestupování ohně z nebe na zem před lidmi, a ty, kdo
sídlí na zemi, svádí pro ta znamení, jež mu bylo dáno před tím zvířetem vykonat, a nařizuje těm,
kdo sídlí na zemi, zhotovit tomu zvířeti, jež má ránu od meče a ožilo, obraz;“ (Zjevení 13:13-14)

Chazariát krále jihu zajistí, aby Německo před koncem války výměnou za bezpečnost mnoha
vědců a samotného Adolfa Hitlera, předalo USA jeho tajnou zbraň, atomovou bombu v počtu dvou
kusů. Projekt Manhattan nebyl tak úspěšný, jak nám chazariát tvrdil. Tyto dvě funkční bomby
byly  poté  svrženy na  hlavy Japonců,  velkých přátel  Adolfa  Hitlera,  aby svět  viděl,  jakou moc



chazariát má. To je ten oheň z nebe. Co se chazariátu konečně podaří?  VYTVOŘIT OSN, TEN
OBRAZ DIVOKÉHO ZVÍŘETE!!!

Hlavní silou se v tandemu USA a VB stávají Spojené státy, a tak se koruna krále Jihu přesouvá
z Velké Británie na USA.

Ještě je potřeba pochopit, kdy se naplnil čas 3,5 let. Daniel sám vysvětluje, že to bylo před tím,
než nastal jeho soud, myšleno rohu, beránka se dvěma rohy, abychom rozuměli správně. Těsně před
tím, než si USA nasadilo na svou hlavu (roh) korunu  Jihu, byly rozpoutány pogromy na ty, jenž
přijali označení Svědkové Jehovovi. Možná jste zmateni, proč mluvíme právě o této skupině, když
jsme  je  označili  za  stejný  Satanův  příbytek  ve  městě  jménem  Velký  Babylon.  To  si  musíme
vysvětlit.



19. kapitola

Vyšli z Velkého Babylónu,
aby je tam organizace spořádaně vrátila

Je až ironické, že lidé toužící po vládě nebeského Otce, Jehovy Boha, se nechali těmi, kdo je
vedou, tak lehce zotročit do postavení největších modlářů, co kdy lidstvo pamatuje a ještě si hrdě
nesou symbol Strážné věže,  aby nikdo nemohl tento dům opustit bez toho, že se stane úplným
sirotkem. K tomu postačilo velice málo. Nakukat jim, že CH.T.Russell, okultista a potomek z jedné
ze třinácti satanských pokrevních linií (dynastií), je Boží prorok.

Na čem založilo vedení svou legitimitu? Na tom, že jejich druhý prezident oznámil, že rok
1914  je  rokem  splnění  proroctví,  které  nám  [jim] řekl  samotný  Jehošua  a  nalezneme  jej  v
Matoušovi ve 24. kapitole. Anděl však jasně řekl, že to je teprve USTANOVENÝ ČAS, NE ČAS
KONCE, NA KTERÝ SE PAROUSIA, NEBO-LI KRISTOVA KRÁLOVSKÁ PŘÍTOMNOST
VZTAHUJE!!!



To si  podrobně vysvětlíme až v kapitolách,  kde budeme pokračovat  rozborem 11.  kapitoly
Daniele.

OD  TÉ  CHVÍLE  JEJICH  VEDOUCÍ  SBOR  HLEDÁ  V  PÍSMU  VŠEMOŽNÉ
VYSVĚTLENÍ, ŽE TOMU TAK SKUTEČNĚ JE. JEJICH VÝKLADY SE VŠAK BORTÍ
JAKO DOMEČKY Z KARET. TEN POSLEDNÍ PÁD NASTAL TEHDY, KDYŽ SE ANI V
ROCE 1994 NENAPLNILO JEJICH PROROCTVÍ O GENERACI, KTERÁ VŠE ZAŽIJE.

Ještěže mají tu krásnou větu: „BRATŘI, OBDRŽELI JSME NOVÉ SVĚTLO“, jenže místo
světla opět jenom nejčernější tma. Naštěstí už nyní mnozí otevírají oči a hledají způsob, jak z toho
domu ven. Nejvíc jim v tom brání to, že už nemohou udržovat přátelské vztahy a vzájemnou Agape
s těmi, co zůstávají, a zvláště pak s těmi, kdo jsou jejich rodinnými příslušníky. Vzpomeňte prosím
vy nerozhodní, co vám Jehošua řekl:  „Každý, kdo má větší náklonnost ke svému bratrovi a své
matce, než ke mne, není hoden BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ.“

Co se tedy stalo tomuto lidu během 3,5 roku? Započalo velké pronásledování v království Jihu.
Mnoho tehdejších bratrů a sester skutečně sloužilo Otci celým svým srdcem, celou svou silou a
celou svou myslí. V té době ještě neexistovala nařízení, že jednotliví bratři a sestry musí milovat
toho takzvaně věrného a rozvážného otroka více než Jehovu, svého nebeského Otce, a Jehošuu,
svého Krále a Bratra.

Jsou to události známé z první poloviny 40 let minulého století. Když s nimi budete mluvit, rádi
vám je povykládají. Tak zjistíte, proč to bylo vztaženo k nim. Protože učili jednotně nefalšované
mléko. Problém byl v tom, že málokdo začal přijímat i hutný pokrm, a to samostatně v duchu rady s
Písma: „Po všem pátrejte, vše zkoumejte a toho dobrého se přidržte.“.

Největšími odpůrci této knihy se tak stanou ti, kteří by jí měli nejvíce rozumět. Po tomto
pronásledování se mnozí i v království Jihu připojilo k těmto lidem a hladkostí z této organizace
udělali to, čím je dnes. Organizací a rájem pedofilů, kde vedoucí sbor má už nyní ráj na Zemi. Se
svou největší modlou na zednářském hřibově i s pyramidou, která na to poukazuje.

MODLÍME  SE  ZA VÁS  BRATŘI  A SESTRY,  ABY JSTE OTEVŘELI  SVÉ OČI  A
ZPRŮCHODNILI SVÉ UŠI, ABYSTE SLYŠELI HLAS, KTERÝ ŘÍKÁ:

„VYJDĚTE Z NĚJ, MŮJ LIDE, ABYSTE NEOBDRŽELI ČÁST JEHO RAN!“



20. kapitola

Dobrá zpráva o Království v ČASE KONCE
a velké soužení

„Pak zasedne soud, i budou jeho vládu odnímat k vyvracení a k ničení jí až do konce, a kralování
a vláda a velikost království pod všemi nebesy bude dána lidu svatých Nejvyššího; jeho kralování

- kralování věčné, a všechna panství mu budou sloužit a poslušnost prokazovat.“
(Daniel 7:26-27)

Zde je to  poselství  DOBRÉ ZPRÁVY o KRÁLOVSTVÍ  nádherně ukázáno.  Moc a vláda
chazariátu, krále Jihu, má být ukončena. Jak vysvětluje Daniel v dřívějších verších, stane se to před
zničením ostatních králů, rohů nebo-li zvířat. Těm je prodloužen čas „o čas a období“ (Dan 7:12b).
Lidstvo v tom čase si  na USA a VB sice pár krát  vzpomene, ale ten kdo bude hlavně ničen a
vykořeňován až do konce,  je chazariát  sám. Proč? Protože chazariát  není  jenom v těchto dvou
zemích.  Skrze  neziskové  organizace  je  rozlezlý  po  celém světě.  Jeho  moc  se  bude  neustále
vynořovat a bude průběžně ničena.

VÁM VŠEM, CO JSTE SE ROZHODLI ROZVRACET STÁTY A JEJICH LID, AŤ JE
VÁM  TO  ZNÁMO!  PADNETE  A BUDETE  NIČENI!  VAŠE  LŽI  A VAŠE  HANEBNÉ
JEDNÁNÍ SKONČÍ I S TĚMI, KTERÉ JSTE ROZVEZLI PO VŠECH ZEMÍCH SVĚTA!
NECHCETE  TAK  DOPADNOUT?!  OKAMŽITĚ  ČIŇTE  POKÁNÍ  A  PROSTE  O
MOUDROST A VEDENÍ BOHA OTCE A JEHO SYNA!!!

Boží království se nakonec stane viditelným pro všechny národy, jazyky a skupiny. Ti, jenž
přijmou toto království, budou těmi, o kterých mluví Zjevení ve 12. kapitole jako o velkém zástupu,
jenž vyjde z hořící pece VELKÉHO SOUŽENÍ. Ti budou vítat jeho KRÁLE JEHOŠUU a také
ty, kteří s ním budou vládnout!

Ti budou poté stavět, ne pro druhé, ale pro sebe. Již nebudou rodit pro rozrušení a ani pro
válku. Ne, vy esoterici, kteří věříte, že Satan je králem jenom černé magie a nechcete přijmout
to, že i tu bílou ovládá. Pro vás, kteří jste uvěřili všem těm Chobotům, Iceikům a podobně, že
Písmo  je  lež,  pro  vás  tam  místo  nebude.  Vaše  transformace,  kterou  hlásáte,  tu  pohřbí



Armagedon!  Můžete  hlásat  lásku  jak  chcete,  ale  vaše  srdce  není  nakloněno  ke  skutečné
spravedlnosti. Nevzdali jste úctu skutečnému Stvořiteli nebe a Země, JEHOVOVI Bohu, ale
stvoření,  vesmíru a vesmírným cyklům a z  OTCE jste  učinili  pouhý ZDROJ, nebo jakési
universum!!!

Napravte, prosíme, svá srdce dokud je čas!!!  Mnohé z vás milujeme, neboť jste součástí
našich rodin a vidíme, jak vás Satan podvedl. Jak zapůsobilo na Daniele to, co měl možnost vidět?
Dnes vidíme v jasných a srozumitelných pojmech. Neměli bychom být v tom jemu podobní?

„Až potud konec té věci. Já, Daniel - mé myšlenky mě velmi zneklidňovaly a jasné rysy mé
tváře se na mně měnily, ale uchoval jsem tu věc ve svém srdci.“ (Daniel 7:28)

Nyní  si  rozebereme  osmou kapitolu  Daniele,  abychom mohli  porozumět  dalším  veršům v
jedenácté kapitole. Soupeř krále Jihu je totiž popsán právě zde včetně jeho konečné úlohy a jednání,
abychom poznali, kdo to je.



21. kapitola

Král SEVERU pochází z ŘECKA

Toto je důležitá informace. Může se vám to jevit jako protimluv, protože teď [už] víme, že Řím
je tím pokračovatelem, ale Danielovi bylo dáno porozumět víc, než to může být patrné při pouhém
čtení Písma. Naštěstí je v nebi Jehova Bůh, jenž je zjevovatelem posvátných tajemství a ty dává
poznat těm, jenž chovají k němu bázeň, aby nikdo nemohl říci, že nebyl varován!

„V třetím roce kralování Bélšaccara, krále, se mi - mně, Danielovi - ukázalo vidění, po tom,
jež se mi ukázalo na počátku;“ (Daniel 8:1)

Daniel v letech 547/546 př.n.l. ve třetím roce Bélšacarovi spoluvlády s Nabonidem, jeho otcem,
bylo  dáno  další  vidění,  které  je  důležité  pro  chápání  dnešního  světa,  politických  událostí  a
přicházející změny, kterou už předpovídá a potvrzuje i kreslený seriál The Simp´s ve 25 sérii v
epizodě  č.  22.  My  o  ní  informujeme  už  od  konce  podzimu  roku  2015,  kdy  nám  bylo  dáno
porozumět akci Golgota,  kterou chazariát  upekl v roce 1983 s tehdejším vůdcem KGB Jurijem
Vladimirovičem Andropovem. Právě tehdy byl vybrán ten, jemuž se už nyní klaní mnozí, mladík
jménem Vladimir Vladimirovič Putin. V té době započala příprava jeho politické nevěsty, chazarské
dcery  Adolfa  Hitlera,  Angely  Merkel.  Svatba  těch  dvou  proběhla  v  létě  2018,  kdy  za  svým
ženichem přiletěla na společné jednání do Soči v bílém jako nevěsta.



„a ve vidění jsem zřel, že se v mém zření stalo, že jsem já byl v Šúšánu, v paláci, v kraji
Élámu, a ve vidění jsem zřel, že jsem se já octl u řeky Úlaje.“ (Daniel 8:2)

Kam se to Daniel ve vidění dostal? Bylo to hlavní město Médo-Perského království Šušan,
kudy protékala řeka Ulaj. Proč právě tam? Je to proto, že se v tomto městě v dalších letech událo
několik důležitých záležitostí, které si dodnes připomínají Židé po celém světě. Bylo to za vlády
krále Xerxe I, kdy se oženil s židovkou Ester, se kterou pak měli syna Longimana. Tehdy situace
vypadala tak, že Židé budou úplně vyhlazeni, protože v Médo-Persii platil zákon, který říkal, že
každá záležitost, kterou král rozhodl učinit, se nemůže zrušit ani samotným králem. Satan si mnul
ruce, že se mu podařilo vytvořit systém, kdy donutí Xerxe I k tomu, aby vyhubil Boží lid po celé
říši, a že on sám to nebude schopen zrušit. Jak to dopadlo si přečtěte v knize Ester. To si máme
vybavit, když budeme číst toto vidění. Satan si myslí, že připravil stejnou lest i pro dnešní dobu,
která zajistí, že Boží lid vyhubí a nikdo to nebude schopen změnit. Srovnej se Zjevením 12:6-16.

„I pozvedl jsem své oči a uviděl jsem, že hle, před řekou stál jeden beran, jenž měl dva rohy, a
ty dva rohy byly vysoké, ale jeden byl vyšší než druhý, a ten vyšší vzrůstal později.“ (Daniel 8:3)
/splnění 640 – 556 př.n.l./

Beran, o kterém Daniel mluví je Médo-Perská říše, proto ty dva rohy. Ten vyšší perský, ten
vzešel  posléze.  Jak  se  to  stalo?  Médové  byli  až  do  doby  Kýra  II  Velikého  vládci  ve  vyšším
postavení.  Za  Kýra  II  se  to  změnilo  a  on,  ten  roh,  se  vyvýšil  nad  médský.  Médové nedosáhli
vítězství nad Babylonem, ale Peršané. Myšleno ve smyslu řízení těch dvou národů či kast.

„Viděl jsem toho berana trkajícího k západu a k severu a k jihu, takže žádná zvířata před ním
nemohla obstát a nebylo vyprošťujícího z jeho dosahu, i choval se podle své libosti  a stal se
velikým.“ (Daniel 8:4)

Přesně jak Daniel píše. Médo-Persie se rozrostla na západ, sever a jih. Trkání probíhalo od roku
640 př.n.l. až do roku 499 př.n.l.. Pak nastalo toto:

„A když jsem se já jal uvažovat, hle, od západu na tvář vší země přicházel kozel, aniž zavadil
o zem, ten kozel - mezi jeho očima byl nápadný roh;“ (Daniel 8:5) /splnění 336 – 331 př.n.l./

Daniel najednou vidí kozla, tím je Řecko, to se započalo trkat s beranem v roce 499 př.n.l.. V
roce 336 měl ten kozel velmi výrazný roh, kterým byl Alexandr Makedonský. Ten přitáhl na berana
s takovou rychlostí, že se nic podobného v dějinách nestalo. Skutečně šel tak rychle, jako by se
nedotýkal země.

„i přišel až k tomu beranovi, vládnoucímu těmi dvěma rohy, jehož jsem uviděl stojícího před
řekou, a rozběhl se proti němu v popuzení své síly.“ (Daniel 8:6)

Daniel vysvětluje, že Kozel nejprve přišel, a pak vyrazil. Přesně tak to Alexander udělal. S
malou armádou asi 30 tisíc mužů se postavil asi desetkrát silnějšímu vojsku, které svým výpadem
rozdupal. A to v roce 331 př.n.l..

„I uviděl jsem ho dorazivšího vedle toho berana, i vrhl se rozhořčeně na něho a udeřil toho
berana a zlámal jeho dva rohy, aniž se v tom beranu projevila síla k obstání před ním, nýbrž ho
shodil na zem a jal se ho pošlapávat a nevyskytl se vyprošťující berana z jeho moci.“ (Daniel 8:7)

Díky druhému výpadu se Alexandrovi podařilo to, co Daniel popisuje. Už nebyl nikdo, kdo by
Médo-Persii osvobodil. Stále jsme v roce 331 př.n.l..



„A ten kozel se stal nesmírně velikým, a když nabyl moci, zlámal se ten veliký roh a místo
něho vzrostly čtyři nápadné rohy ke čtyřem větrům nebes;“ (Daniel 8:8) /splnění 331-323 př.n.l./

Alexander Makedonský je znám tím, že se mu říká Veliký. Když dosáhl všeho co chtěl, tak
13.6. v roce 323 př.n.l náhle umírá. Je několik teorií. Jedna tvrdí, že to byla malárie, která jej skolila
a druhá, že byl otráven. Jak už jsme si uvedli při rozboru 11. kapitoly a prvních 28 verších, je tam
vše dopodrobna popsáno. Čtyři jeho velitelé si rozdělili jeho říši.

„a z jednoho z nich vyšel jeden maličký roh, jenž se mimořádně zvětšil k jihu a ke vzcházení
a k okrase,“ (Daniel 8:9) /splnění od 323 př.n.l. - až do úplného konce/

Ten maličký roh, tak ten se velmi zvětšil, a dosahoval a několikrát také vstoupil do okrasy. Tím
je myšlena Palestina nebo také Izrael. Vzpomeňme na Ptolemaiovu dynastii, která díky chazariátu
je aktivní dodnes a největším kamarádem Izraele jsou Spojené státy. Vzpomeňme si na to, že král
Severu, který byl ze Seleukovské větve, tak ten už nebyl k nalezení. Teď nám tedy zůstává pouze
Ptolemaiova větev, ale ta však splynula s Římskou říší, která má na hlavě korunu krále Severu. Toto
nepochopilo mnoho dřívějších vykladačů Danielova proroctví. Jak si ukážeme dále, Seleukovská
dynastie je nahrazena tou Ptolemaiovou. A aby celé vidění dostalo smysl, tak král Severu od roku
64 př.n.l. vlastně čeká na řeckého potomka z rodu Ptolemaiovců.

Všimněte si  také toho, jak Bibi  (Netanjahu)  lez(e/l)  do pozadí V.V.Putina.  To není náhoda,
protože nám to Daniel brzy vysvětlí.

Další náznak toho, že je ten roh nástupníkem posléze severu, je to, že se vypíná k Jihu. To není
jen taková bezvýznamná informace, protože tím Daniel naznačuje určitou změnu, která skutečně
nastala ve chvíli, kdy nechal chazariát vyvraždit Romanovce v Rusku. Více si to ještě rozebereme
dále.

„ano, zvětšil  se až k osazenstvu nebes a z  toho osazenstva posrážel na zem, i  z  hvězd,  a
pošlapal je,“ (Daniel 8:10)

Zde  už  se  dostáváme do dnešních  a  budoucích  dnů.  Osazenstvo nebes  a  hvězdy  jsou zde
myšleni ti, kdo budou přeměněni v den druhého příchodu Jehošuy. Ano tento král Severu, jenž má
původ v jižním království, ale dále si udržel na hlavě korunu krále Severu, ten se velmi zvětšil.
Myšlen je jeho politický vliv, protože si bez jeho souhlasu od 28.9.2015 na tomto politickém nebi
nikdo ani nepšoukne.

„a vzepjal se až ke Knížeti toho osazenstva, takže od něho odňal ustavičnou oběť a základ
jeho svatyně byl shozen,“ (Daniel 8:11)

Knížetem toho osazenstva je Jehošua Kristus. Díky jeho krokům onoho rohu bude těžké, aby
byla přinášena chvála nebeskému Otci Jehovovi. Základ jeho svatyně jsou kameny z lidí, o kterých
mluví Zjevení,  že jsou části  duchovního chrámu,  který Kristus vybudoval ve třech dnech.  Jak?
Když byl po třech dnech vzkříšen, dal základ této stavbě a ta byla založena pro celou věčnost. Není
to chrám vybudovaný rukama, ale ten, jenž spoluvládne s Kristem.

Veškeré  Babylonské  chrámy  dnešních  církví  Velkého  Babylonu  mají  své  kamenné  stavby,
pevnou  formu. A ten  skutečný  chrám,  který  tvoří  skuteční  následovníci  Krista,  tak  ti  nic
takového nemají. Nezakládají viditelné sbory. Ty [se] vytváří tak, že tam, kde se sejdou dva nebo
tři  v Kristově jménu, je on uprostřed nich.  Oni spolu komunikují  neustále,  například tím, že si
vytvoří skupinu na FB, která není nakažena morem dnešních nauk a falešných pohledů na Písmo. Je
totiž  skrze  Božího  Ducha  spojuje  Otec  a  Kristus.  Oproti  ostatním skupinám jich  není  mnoho.
Někteří se sejdou společně v malých skupinkách, ale nikdo tam není vyšší či menší. Nikdo nepanuje
nad druhým a nad jeho vírou. Oni znají svého Otce Jehovu a jeho Syna Jehošuu, hlásí se k němu
veřejně v diskuzích a  vyučují  ty,  co jsou na falešném mléku,  protože  ví,  že  jim patří  oznámit



DOBROU ZPRÁVU o KRÁLOVSTVÍ. To nepatří té dvou miliardě lidí, kteří tak rádi vytrubují
do světa, že jsou Kristovy ovce, ale sami Otce neznají, takže nemají ani Syna. Přesto si myslí pravý
opak. Jim pak Jehošua vyzná: „Běžte ode mne pryč vy, kdo činíte bezzákonnost, nikdy jsem vás
neznal!“ (Matouš 7:21-23). Napravte se, čiňte pokání!!!

Drazí a milovaní, vy jenž si říkáte: „Jsme Jehovovými svědky“,  jste sice na pravém mléku,
ale jenom na mléku!  Jste modláři, uctíváte člověka, lidi, kteří panují nad vaší vírou a kteří vám
nedovolují přijmout hutný pokrm! Opusťte  VELKÝ BABYLON!!! Pojďte s námi a vystupme
společně na Jehovovu horu, do domu našeho Otce!  Chodíte sice dveře od dveří,  ale 99% to
nedělá z lásky, ale z donucení! Máte z toho deprese a přesto vám to není nic platné! Jsou to stejně
prázdné oběti,  tak  jak je  přinášeli  Izraelité.  Vy nevíte,  že  vám Otec  vidí  do srdcí,  že  je  to
pokrytectví?  Kdy vám Otec přikázal, že si máte vést záznam o své službě? Nepřikázal vám to
člověk?!  Nemáme věci dělat na odiv, aby nás někdo falešně chválil, ale vše jakoby v skrytu!!!
Nevidíte? Nechápete? Také i vy čiňte pokání z prázdných skutků!!!

„a proti  ustavičné oběti  bylo v  bezbožnosti  vypravováno vojsko, i  jal  se na zem shazovat
pravdu, a když tak jednal, měl úspěch.“ (Daniel 8:12)

Ano, skrze vojenské prostředky a represivní složky se dostane k moci.  To můžeme vidět z
jednání v Sýrii. Je to příprava, která povede k jeho celosvětové dominanci, která je už nyní, a ta
zajistí,  že bude Pravda o  BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ  shazována, a bude úspěšný. Odhalení v této
knize způsobí, že bude proti tomuto odhalení bojovat.

„I uslyšel jsem jednoho svatého mluvícího, a jiný svatý tomu dotyčnému, jenž mluvil, řekl: Až
dokdy - toto vidění o ustavičné oběti, a ta pustošící bezbožnost, vydávání i svatyně i osazenstva v
pošlapávání?“ (Daniel 8:13)

O jakých svatých zde Daniel mluví? Jsou to andělé. Otázka je položena tak, aby vše, co se děje,
mělo mít svůj přesný časový údaj. To však neznamená, že se vše výše popsané bude dít stále, a to je
další nepochopení, protože všichni zaměřili svou pozornost na výklad, ale ne na detaily popisu.
Takže, jak to máme chápat? Že se všechny tyto věci splní během tohoto ‚času konce‘, pro nějž je
vyhrazena přesná časová mez! Jak tedy bude to časové období dlouhé?

„A řekl k němu: Až do dvou tisíc a tří set večerů-jiter; pak bude svatyně očištěna.“
(Daniel 8:14)

Tím, že je řečeno, že se to odehraje ve večerech a jitrech, to znamená, že ode dne, kdy toto
započne a kdy se začnou plnit události výše popsané, to bude trvat 2300 dnů. Někteří komentátoři to
vztáhli na dobu Makabejského období, ale nějak jim uniklo, že není tak dlouhé, ač se to snažili
napasovat a hlavně, jak anděl i dále vysvětlí,  je to o ‚čase konce‘. Tedy ne o době, která konec
neměla.

Mnozí si zákonitě položili otázku: „Kdy máme začít počítat?“. Detailně to rozebereme až v
další části, ale dopočítávání nastalo v pondělí 28.9.2015.

„A když jsem já, Daniel, uzřel to vidění a chtěl jsem zvědět jeho význam, stalo se, že hle,
naproti mně stálo jakoby vzezření muže.“ (Daniel 8:15)

Tento muž nás velmi bude zajímat. Věnujeme mu další kapitolu, která vyvrátí učení těch, jenž
tvrdí, že byl Jehošua Otcovou myšlenkou a že neměl předlidskou existenci.



22. kapitola

Daniel se setkává s Králem králů a Pánem pánů

„a uslyšel jsem hlas člověka nad Úlajem, jenž zavolal a řekl: Gabrieli, dej tomuto pochopit to
vidění!“ (Daniel 8:16)

‚Hlas člověka‘ je velmi zvláštní označení, ale má svůj význam. Proč? Protože ten, jenž dává
příkaz Gabrielovi (andělovi), o kterém je záznam na několika místech v Písmu, v části, která se týká
Nové smlouvy,  tak  je  z  kontextu  pravděpodobné,  že  je  to  anděl,  který  s  Jehošuou velmi  úzce
spolupracuje. Některé církve z Gabriela udělali archanděla, ale tak není nikde v Písmu označen.
Nejstarší anděl však může být jen jeden, a tím je Jehošua. (Srovnej Zjevení 3:14)

Všimněme si jedné události, která je popsána v Jozuovi v 5:13-15. Tehdy se Jozue setkává s
andělem, kterého popisuje jako Božího muže. Před tímto mužem Jozue padá na zem. Všude jinde je
za takový skutek okamžitě člověk pokárán, ale tady ne. Proč? Protože i ten muž říká, že tam kde on
právě stojí, tak se jedná o svatou půdu. To může učinit zase jenom Kristus, protože tu půdu svou



přítomností posvětí, nebo-li očistí. On jediný bere na sebe hříchy, neboli znečištění země. Proč i
země? Protože tu pošlapaly nohy ničemného člověka a tak ji znesvětily.

To, že se objevuje na onom místě samotný Kristus a k tomu ještě dva další andělé, znamená, že
to je to vidění jedním z nejdůležitějších pro správné pochopení celého času konce. Je tím řečeno, že
se nic nezmění a ani nikdo to nedokáže změnit, protože je vidění a slovo proneseno za účasti tří
svědků. I kdyby jeden svědek to nepotvrdil, stal se odpadlíkem, je tu další, který to potvrdí. Ústy
dvou nebo tří svědků bude vydáno pravé svědectví. Takový je zákon!

„I přišel vedle mého stanoviště a při jeho příchodu jsem strnul leknutím a padl jsem na svou
tvář, i řekl ke mně: Rozuměj, synu člověka, že to vidění je o čase konce. A při jeho mluvení se
mnou jsem na své tváři k zemi klesl omámen, i sáhl na mne a postavil mě na mém stanovišti“
(Daniel 8:17-18)

Stejně jako apoštol Jan, stejně tak byl Daniel přenesen, aby se stal součástí vidění. Když k
němu Jehošua přišel, padl na tvář podobně jako Jozue. Nebyl pokárán, ale naopak jej pozvedl a
vydal  svědectví,  že  ta  slova  jsou  pro  ČAS KONCE.  Ne  pro  období  Makabejské  vzpoury  a
podobně, jak to třeba učí falešný otrok, když tvrdí, že se to splnilo v období druhé světové války od
roku 1938 do roku 1944. Ne, je to o ČASE KONCE!!! Co se musí stát, aby ten čas nastal? Stačí,
vy nerozumní, prohlédnout a otevřít Daniela 11. kapitolu a ve 40 verši dále číst, co král Severu
bude konat.

„a řekl: Hle,  já, dávající  ti  na vědomí, co se bude dít v posledku doby rozhorlení, neboť
konec nastane k určenému času.“ (Daniel 8:19)

Jehošua Danielovi zdůrazňuje, že to svědectví, stejně jako bylo dáno i Janovi, je předkládáno z
iniciativy  Krále králů a Pána pánů. On se za to vidění zaručuje a opět zdůrazňuje, že je to pro
ČAS KONCE. Stále nerozumíte drazí?

„Ten beran, jehož jsi uviděl, vládnoucí těmi dvěma rohy, toť králové Mádaje a Persie, a ten
chlupatý kozel, jehož jsi uviděl, toť král Jávána (Řecka), a ten veliký roh, jenž byl mezi jeho
očima, to je první král.  A že se zlámal a místo něho se postavily čtyři,  budou z toho národa
povstávat čtyři království, ne však s jeho silou;“ (Daniel 8:21-22)

Jak jsme vysvětlili výše, je to jenom pro pochopení, proč máme rozumět, že je to ve skutečnosti
ten, jenž pochází vlastně z Ptolemaiovy větve. Nebo spíše, jak si vysvětlíme dále, že ten, kdo se
postará o to, aby byla tato země respektována v dějinách i v dnešní době, tak že se o to postaral
někdo z jeho rodové linie.

„a v posledku jejich kralování, až bezbožní naplní míru, bude povstávat král sveřepý v tváři a
znalý pletich“ (Daniel 8:23)

Na konci kralování chazariátu dnešní doby, kdy bezbožní, všichni ti moudří tohoto světa, co
milují rozkoše více než svého Původce a Stvořitele, všechno to odporné LGBT, juvenilní justice a
další projevy zvrácenosti,  tehdy se objeví ten, kdo bude rozumět všem tahům na politickém
nebi a jeho vláda bude podobná tahům Augusta, nebo podobná tahům nejlepšího šachisty, tak
tehdy započne i čas konce.

„a jeho síla bude nabývat moci, ale nikoli jeho silou, a bude podivuhodně působit zhoubu a
nabude úspěchu, když se jme tak jednat, a pohubí mocné a lid svatých.“ (Daniel 8:24)

Když tohoto bezvýznamného nezkorumpovatelného úředníčka KGB přivedli k Borisi Jelcinovi,
že on jej  nahradí,  tak tehdy si chazariát,  který ovládal Rusko, myslel,  že to bude jenom další
loutka v jejich hře. Jak se ti, které zničí, velmi zmýlili! V čem působí zhoubu? Ve všem. Jak to
dělá? Skrze země, které ovládá. Na rozdíl od USA a VB mistrnou diplomacií, a ne jako chazariát



rozpoutáváním válek.  On konflikty ukončuje a svět jej miluje. To je pro chazariát potupa. On
totiž  přijal  ochranu od Chabad Lubavitch,  aby byl  skrze něj  vytvořen Velký Izrael,  a proto jej
pomazali za svého krále. Kdo to je? Vladimír Vladimírovič Putin.

Tento člověk má plán, jak obnovit a vytvořit celosvětovou vládu, kterou bude podporovat deset
hlavních vlád, až procesy v USA a VB způsobí rozpad. To on nutí chazariát k tomu, aby falešný U$
dolar padl.

Odhalení  způsobí,  že  půjde  proti  svatým,  protože  on  přece  vytvoří  napodobeninu  Božího
království,  MÍR a BEZPEČÍ, a svatí budou říkat, že je to lež! Že je to antikrist, který tak jako
Augustus chce být bohem!!!

„A na základě svého důvtipu umožní svou rukou i úspěch klamu a ve svém srdci se bude činit
velikým; a znenadání bude mnohé hubit, a bude se stavět i proti Knížeti knížat, ale bude muset
být bez ruky rozdrcen.“ (Daniel 8:25)

Ano, protože si ve svém srdci myslí,  že je bohem, mnohé oklame, takže se postaví i  proti
samotnému Jehošuovi, jeho svatým a ty začne pronásledovat. Jeho konec však ukončí druhá smrt,
protože to způsobí Jehošua na příkaz Otce v čase, o kterém si to nikdo nepomyslí.
HALLELU JAH !!!

„A to vidění o večerech a jitrech, jak bylo řečeno, to je pravda; ty však to vidění ukryj, neboť
je na mnohé dni.“ (Daniel 8:26)

Pochopení toho období o večerech a jitrech bylo zapečetěno do času konce, ale právě proto, že
již byly pečetě rozlomeny, už víme, že to není tajemstvím!

„A já, Daniel, jsem byl zdrcený a na několik dní jsem onemocněl; pak jsem vstal a jal jsem se
vykonávat své zaměstnání u krále, ale byl jsem pln hrůzy nad tím viděním, a nebylo chápajícího.“
(Daniel 8:27)

Protože Daniel rozuměl, že se bude dít to, co předpověděl Jehošua v Matoušovi 24:7-14, a že to
bude doba skutečně  VELKÉHO SOUŽENÍ, až tento Osmý král začne úřadovat a naplňovat své
vlastní sny o pořádku a podobě vlastního božího království BEZ OTCE JEHOVY a JEHOŠUY,
tak z toho onemocněl. Nikdo nechápal to, co jej tak rozrušilo. Máme se bát? AŤ SE TO NIKDY
OTČE NESTANE! TY JSI NA NAŠÍ STRANĚ, TAK KDO NÁM MŮŽE UBLÍŽIT? MOHOU
ZABÍT  TĚLO,  ALE  NEMOHOU  ZNIČIT  NAŠEHO  DUCHA.  TY  OPLATÍŠ.  TVÁ  JE
POMSTA!



23. kapitola

Modlitba Danielova

Nyní si rozebereme devátou kapitolu, která nám odhaluje, jak je potřeba přistupovat k Písmu,
abychom porozuměli správně proroctvím, která jsou v něm zapsaná.  Přijímat hutný pokrm, ne
pouze mléko, ke kterému vyzývá apoštol Pavel, je přesně podle Danielova způsobu.

„V  prvním  roce  krále  Dareira,  syna  Ahasvérova,  ze  semene  Médů,  jenž  byl  uveden  v
kralování nad Kaldejci,“ (Daniel 9:1)

Tak, jak je to uvedeno i v dalších kapitolách, Daniel uvádí rok, kdy to, co má zapsat, zapsal,
abychom rozuměli tomu, že Otec Jehova zjevuje své záležitosti postupně. Má to několik důvodů.
Ten první a nejdůležitější je, že díky tomuto postupu víme, že to nejsou myšlenky člověka, ale
samotné sdělení  Otce skrze své služebníky či  Jeho svatého ducha,  pokud ovšem ty záležitosti
nevysvětluje některý z andělů.

Druhým důvodem je to, že by Daniel nedokázal patrně psychicky ustát tato proroctví. Je to totiž
najednou mnoho duchovního světla, které by jej mohlo duchovně oslepit. Sami víme ze své osobní
zkušenosti,  jak je psychicky náročné pojmout všechny informace a přiřadit je k dějům na
světové scéně,  protože  i  nám k pochopení  těchto  veršů pomáhají  určité  obrazy  světových
událostí, které jsou propojovány s mnoha texty Písma, abychom je dokázali správně pochopit v
obrazech a v přímých souvislostech s danými proroctvími.

Vnímáme u sebe stejný způsob výuky naším nebeským Otcem od našeho dětství, kdy jsme
pociťovali  rozdílnost oproti  našim vrstevníkům, kteří  některým našim krokům nerozuměli.  Byli
jsme jiní, prostě jsme si připadali, že do tohoto světa nepatříme. Otce jsme neznali a přesto nás vedl.
To jsme pochopili až teprve poté, kdy jsme opustili mléčné výrobky a samostatně jsme se vrhli
na hutný pokrm.

Vám, kteří nerozumíte těmto slovům, protože neznáte Písmo, chceme vysvětlit naše myšlenky
srozumitelným  způsobem.  Apoštol  Pavel  přirovnává  základní  pochopení  Dobré  zprávy  o
království k mléku. To mléko je srozumitelné každému, kdo si Písmo přečte. Stačí k tomu pouze ta



část,  která  se čte nejčastěji.  Tím jsou evangelia  Matouše,  Marka,  Lukáše a Jana.  Z nich čtenář
pochopí,  že na zem byl poslán Jehošua, který byl nespravedlivě usmrcen na stauru  (dřevu).
Překlady  nejčastěji  mluví  o  kříži,  ale  toto  v  řeckých  textech,  ze  kterých  se  překládá,
nenalezneme. Až hlubším studiem pochopíme, proč kříž do Písma překladatelé propašovali.

Dále pochopíme, že kolem nás jsou démoni, bývalí andělé, kteří si neudrželi dobré postavení
před nebeským Otcem.  Ti se přidali na stranu Satana,  Otcova odpůrce, jenž se dříve nazýval
česky Světlonoš (nositel duchovního světla) nebo také z latiny; Lucifer. Tento Světlonoš svedl Evu
a jejím prostřednictvím následně Adama. Svedl tedy první lidskou dvojici a způsobil jí ztrátu
věčného života. Tak vstoupil do světa vznikající lidské společnosti hřích, „díky“ kterému nám Bůh
zkrátil postupně život na dnešní průměrnou lidskou délku 70 až 80 let.

Abychom se z této šlamastiky dostali, musel se narodit někdo, kdo tento hřích, tuto dědičnou
poruchu v sobě neměl. Tak Otec poslal na zem svého Syna (dříve Michaela) a dal jej na výchovu
jeho skutečné pozemské matce Marii  a jejímu manželovi,  otčímu Josefovi.  (Z analýzy Kristovy
krve, která ulpěla na víku truhly smlouvy a prasklině nad víkem, kterou v roce 1982 objevil Ron
Wyatt, se zjistilo, že jeho krev obsahuje jen 24 chromozomů, 23 po matce a jeden, který z něj učinil
muže.  Krev je  i  dnes  živá,  přesně jak o tom svědčí  Písmo a je  to  potvrzeno třemi význačnými
laboratořemi, jednou v Izraeli a dvěma v USA.) Josefovi bylo andělem Gabrielem řečeno, že mu
má dát jméno Jehošua (význam jména je ‚Jehova je záchrana‘ nebo také ‚Jehova zachraňuje‘). V
té době to bylo jedno z nejvíce rozšířených jmen, takže to nebudilo žádnou pozornost. Tím, že se až
do jeho smrti na stauru v něm nenalezl hřích, nějaká špatnost, mohl dát svůj život ve prospěch
těch, kdo v něj uvěří jako ve svého zachránce, tedy toho, kdo jejich vlastní hřích vykoupil tím, že
jim daroval svůj vlastní věčný život.

Také se dozvíme, že byl po své smrti vzbuzen z mrtvých a na místo věčného života obdržel
nesmrtelnost.

Po 40-ti dnech dalšího pobytu na zemi byl vzat k Otci do nebe, duchovní říše. Takže ne na
nějaký obláček, ale do míst, kde materiální věci nefungují. Proto také nikdo, kdo se dostal například
do vesmíru, jej tam nenašel. Během svého lidského života shromáždil kolem sebe určité množství
učedníků, které vyučil, ale oni sami mnohým věcem za jeho života neporozuměli. K tomu mělo
dojít až po jeho vzkříšení.  Při vyučováních sliboval, že se vrátí zpět na zem (na planetu Zemi
opět ve fyzické podobě),  aby zde zavedl Boží Království, které nahradí stávající vlády a  pošle
Světlonoše za katr.

Toto je mléko, které každý pochopí. Jenže v průběhu času, krátce po jeho odchodu, se
začaly vytvářet různé výklady a nauky, které Jehošua a ani jeho apoštolové neučili . Mnohým
stačí hezký a pochopitelný příběh, a tak těmto falešným učitelům ty jejich nauky uvěřili. Jedinou
obranou proti těmto falešným naukám je, že sami jako jednotlivci budeme zkoumat, po všem
pátrat a toho dobrého se budeme držet. To ve smyslu Písma znamená ‚přijmout hutný pokrm‘.
Ne něco předžvýkaného všemi těmi papeži, patriarchy, „věrnými otroky“ a podobně, a jak
jinak se ještě těmto falešným učitelům říká. Jak ovládnout ty, co jsou na mléku? Je jim potřeba
vystavět nádherné domy a honosné stavby, aby hlavy těchto domů mohly svým ovcím říkat: „Vidíte
drahé ovečky, jak krásné a nádherné to tu máme, a kolik finančních prostředků to stálo. Kdyby nám
v tom otec nepožehnal, tak to nemáme a to je důkaz jeho přízně.“. JAK POVRCHNÍ A PŘITOM
ÚČINNÉ JSOU PODOBNÉ VÝROKY!!!  SATAN TOTIŽ VYSVĚTLUJE, ŽE ŠTĚSTÍ JE
ZALOŽENO  NA  BOHATSTVÍ!!!  PŘITOM  ANI  JEHOŠUA  A  ANI  JEDEN  Z  JEHO
APOŠTOLŮ NIKDY NEBYLI BOHATÍ, ČASTOKRÁT MĚLI NOUZI A NEDOSTATEK.

„v prvním roce jeho kralování, jsem já, Daniel, z knih nabyl pochopení o počtu let, o nichž se
slovo Jehovovo dostalo k Jeremiášovi, proroku, stran vyplnění rumišť Jerúsaléma - sedmdesáti
let.“ (Daniel 9:2)



Tak jako i my dnes, tak i Daniel se velmi zaobíral proroctvími. Aby je pochopil, musel prosit
o  vedení,  o  Božího  ducha.  Díky  tomu pochopil,  že  návrat  vyhnanců  se  přiblížil.  Bylo  to  na
přelomu let 539/538 př.n.l., když se touto otázkou zabýval. Proč? Sám byl v Babylóně skoro 59 let,
od roku 597 př.n.l., takže doba návratu se musela přiblížit, aby se naplnilo proroctví z Jeremijáše,
které zmínil. Daniel pravděpodobně chápal, že ukončení nastane teprve tehdy, až bude opětovně
chrám vystavěn. Šalomoun první chrám stavěl dlouhých skoro 17 let. Proto učinil toto:

„I obrátil jsem svou tvář k Pánu, Bohu, k vyhledávání ho modlitbou a úpěnlivými prosbami v
postu a pytlovině a popele, i jal jsem se modlit Jehovovi, svému Bohu, a vyznávat se, a řekl jsem:
Ach, Pane, BOŽE veliký a hrozný (myšleno ve smyslu mocný), dbající smlouvy a laskavosti vůči
milujícím ho a vůči dbajícím jeho rozkazů (příkazů a nařízení),“ (Daniel 9:3-4)

Daniel pochopil skrze Božího ducha, že je potřeba, aby ti, jenž zbyli jako ostatek v Babylóně,
aby byli propuštěni. Proto okamžitě učinil to, co je v takové chvíli nejdůležitější. Začal Otce prosit
za odpuštění hříchů a provinění, kterých se Židé dopustili, protože na ně přišla dávná kletba, kterou
Otec Jehova pronesl k jejich praotcům, na jejímž základě sami slíbili svou věrnost a zavázali se v ní
i za své potomky, že je budou učit, aby celým svým srdcem, celou myslí a celou silou, zůstali věrní
této přísaze, ve které se zavázali, že chtějí být vyvoleným lidem pro Jehovovo jméno.

Otec souhlasil a pronesl nad nimi kletbu pro případ, pokud by to oni a v budoucnosti jejich
potomci nedodrželi. JEHOVA BŮH JE SVATÝ, TAKŽE I JEHO LID MĚL ZŮSTAT SVATÝ,
NEBO-LI ČISTÝ VE SVÝCH SRDCÍCH.  To se ale  nestalo.  Proto musel  přijít  národ,  který
neznali, když se za dob jejich krále Manasseho naplnila jejich ničemnost. Ten byl tak zvrácený, že
jednoho z největších proroků, Izaijáše, nechal rozřezat pilou. Za tento skutek jej Otec Jehova nechal
oslepit  a odvést  do vyhnanství v Babylónu,  který tenkrát  ovládala Asýrie,  a  dali  jej  do vězení.
Protože se Manasse později začal pokořovat a činit upřímné pokání z hloubi svého srdce, vrátil jej
nazpět a dovolil mu opět vládnout.

KDO TO KDY SLYŠEL A KDO TO KDY Z MOCNÝCH KRÁLŮ ASÝRIE UDĚLAL,
ABY VRÁTIL NA TRŮN PORAŽENÉHO A ZNEUCTĚNÉHO KRÁLE?  Králové Asýrie se
chovali k ostatním národům jako  ADOLF HITLER. S hlavami pobitých hráli něco podobného
jako fotbal. Byli to fašisté a nacionalisté stejně jako jimi byli jejich potomci v Německu ve 30 a 40
letech. Zapomněli vám v hodinách historie říci jaké zvyky převažují u takovýchto germánů? Proč
asi?! Protože oba dva národy byly zneužity Satanem Ďáblem obrovskou manipulací.

Otec  Jehova  měl  však  soucit  a  byl  věrný  svému  slibu,  který  dal  Manasseho  otci
Ezechijášovi,  přivedl tedy zhoubu až na jeho vnuka. Vše naleznete v knihách Královských a v
knihách Paralipomenom. Otci se nelze vysmívat!!!

„hřešili jsme a bezpráví jsme se dopouštěli a zlovolně jsme jednali a bouřili jsme se, - ach,
odvracet se od tvých rozkazů a od tvých práv! - aniž jsme obraceli sluch k tvým nevolníkům,
prorokům, již mluvili v tvém jménu k našim králům, našim knížatům a našim otcům a ke všemu
lidu země. Tvá,  Pane,  je  spravedlnost,  nám však patří  ostuda tváří,  jako tohoto dne,  mužům
Júdovým a obyvatelům Jerúsaléma a všemu Isráéli, blízkým i vzdáleným, ve všech zemích, kam
jsi je zahnal pro jejich věrolomnost, jíž se proti tobě věrolomně dopustili. Nám, Pane, patří ostuda
tváří, našim králům, našim knížatům a našim otcům, protože jsme vůči tobě hřešili; slitování a
odpouštění jsou Páně, našeho Boha, neboť jsme se proti němu bouřili, aniž jsme poslouchali na
hlas  Jehovy,  svého Boha,  stran chození  v  jeho zákonech,  jež  předkládal  naší  tváři  skrze své
nevolníky, proroky.

Ano, oni, všechen Isráél, překračovali tvůj zákon v odvracení se, aby nebylo poslouchání na
tvůj hlas, i  musela se na nás vylít  kletba a přísaha, jež je zapsána v zákoně Mojžíše, Božího
nevolníka, neboť jsme vůči němu hřešili a on potvrdil svá slova, jež vyslovil proti nám a proti
našim soudcům, kteří nás soudili, uváděním veliké pohromy na nás, ježto pod všemi nebesy se



nečinilo, jak se činilo v Jerúsalémě; jak je psáno v zákoně Mojžíšově o vší této pohromě: Přišla
na nás, aniž jsme se Jehovy, svého Boha, jali uprošovat při odvrácení od našich nepravostí a při
nabytí rozumnosti tvou věrností.“ (Daniel 9:5-13)

Ano, i my ve svých modlitbách vyznáváme hříchy naše a našich bratrů, protože si uvědomuje,
že i my jsme často klopýtali v Otcových očích a že se blíží den návratu našeho Krále Jehošuy, a
chceme jej přivítat s úplným srdcem, neboť nás koupil vlastní krví, ne krví beránků a jiných zvířat,
jenž nemohou odstranit hřích.

Proto vás  prosíme,  abyste  také i  vy byli  na straně Otce Jehovy,  našeho Boha a  jeho Syna
Jehošuy, abyste se také připojili k modlitbám za odpuštění, protože jinak není naděje na záchranu.
Víme, jak je těžké zapřít svou hříšnou přirozenost a pokořit se pod mocnou ruku našeho Otce.
Byli jsme vám podobní. Byli jsme stejně hříšní jako vy, ale opravdová touha po LÁSCE a
SPRAVEDLNOSTI v našich srdcích nám dovolila stát se v očích tohoto světa blázny!

Daniel však ještě svou modlitbu neukončil:

„A Jehova bděl nad touto pohromou a uvedl ji na nás, neboť Jehova, náš Bůh, je při všem
svém konání, jež koná, spravedlivý, a neposlouchali jsme na jeho hlas, a nyní, Pane, náš Bože,
jenž jsi svůj lid silnou rukou vyvedl ze země Egypta a zřídil sis věhlas, jako tohoto dne, jsme
hřešili a zlovolně jsme jednali!

Pane,  podle  všech  tvých  spravedlivých  skutků,  kéž  se,  prosím,  odvrací  tvůj  hněv  a  tvé
popuzení od tvého města Jerúsaléma, tvé svaté hory,  vždyť pro naše hříchy a pro nepravosti
našich otců se stal Jerúsalém a tvůj lid potupou všemu našemu okolí!

Nuže tedy, náš Bože, obrať sluch k modlitbě svého nevolníka a k jeho úpěnlivým prosbám a
rozsvěť svou tvář nad svou svatyní, jež je zpustlá, pro Pána! Nachyl své ucho a slyš, otevři své oči
a viz naše zpustošení, i město, nad nímž se děje dovolávání tvého jména, vždyť my ne pro své
spravedlivé skutky dáváme svým úpěnlivým prosbám padat před tvou tvář, nýbrž pro tvá mnohá
slitování.

Pane, slyš, Pane, odpusť! Pane, věnuj pozornost a jednej, kéž nemeškáš - pro sebe,  můj
Bože, neboť nad tvým městem a nad tvým lidem se děje dovolávání tvého jména!“
(Daniel 9:14-19)

I my prosíme, aby se stal Jeruzalém opět místem nad kterým se vzývá Otcovo jméno a aby nad
ním byl chrám, jenž je tvořen věrnými svědky pro jeho svaté jméno. Ten chrám, který není udělán
rukama. Žijeme v podobné době, kdy brzy, ne za tisíc, sto, deset let, přijde Král králů a Pán pánů,
Jehošua, a vše uskuteční.

„A ještě jsem já mluvil, ano, modlil se a vyznával své hříchy a hříchy svého lidu, Isráéle, a
před tvář Jehovy, svého Boha, dával padat své úpěnlivé prosbě za svatou horu svého Boha,  ano,
ještě jsem já mluvil v modlitbě, když na mne za času večerní oběti daru sahal ten muž Gabriel,
jehož jsem byl zřel ve vidění na počátku, jsa velmi vysílen, a jal se dávat pochopení a mluvit se
mnou, i řekl: Danieli, vyšel jsem nyní poučit tě o významu toho.“ (Daniel 9:20-22)

Otec je věrný a věrně oddaný, protože vyslyšel nejenom Danielovu modlitbu, ale také tu,
jenž pronesl Šalomoun v den zasvěcení prvního chrámu, viz 2. Paralipomenom 6:39-40. Poslal
svého posla Gabriela, aby Danielovi sdělil záležitost, vyplněnou do písmene, a o které jsme se již
krátce zmínili.



24. kapitola

Druhé Danielovo vidění

Pokud jsou naše modlitby upřímné a se správnou pohnutkou,  jsou naším Otcem Jehovou
vyslyšeny. Poté Otec učiní v pravý čas, ne podle našeho lidského uvažování to, co je správné pro
nás, podle jeho svaté vůle. Skrze Božího ducha nám propojí myšlenky z Písma také s událostmi,
které se děly a dějí, abychom nahlédli do budoucích dnů s Jeho moudrostí a porozuměním.

Proto  se  nemůžeme  chlubit  svou  moudrostí  a  ani  tím,  že  nám  tyto  věci  byly  dány  k
pochopení, ale pouze prosit,  aby se toto porozumění ve vás upevnilo stejným Božím duchem,
tak jako v nás.

Vznešený Otče, Jehovo Bože, prosíme za ty jenž čtou tuto knihu, abys sám vydal svědectví, zda
je to podle tvé svaté vůle. Pokud je to lež, ať ty sám jsi vždy shledán jako pravdivý a my jako lháři.
Ty Otče nemůžeš lhát a my jsme jen ovce tvé pastvy. Ať je posvěceno tvé svaté jméno nad všemi
národy a národnostními skupinami. Odpusť nám i našim čtenářům naše provinění, jenž dopadají
na naši hlavu a dovol nám se s tebou Otče usmířit. Dal jsi nám svého Syna Jehošuu, aby nás vedl
a učil o tobě, jediném Pravém Bohu, a také o něm, jehož jsi vyslal. On je tím věrným věčným
svědkem pro tvé svaté jméno Otče, on je tím pravým vykupitelem a dárcem věčného života.

Prosíme Otče, nepočítej naše provinění a ani těch, jenž čtou tato slova knihy, protože víme, že
si  přeješ,  aby  každý  na  této  planetě,  místě  našeho  přebývání,  dosáhl  pokání  a  přesného
poznání TVÉ PRAVDY. Prostřednictvím našeho Krále, Bratra a Vykupitele, Pana Jehošuy prosíme
o vyslyšení.



Přijď tvé království Otče, buď tvá vůle, jako v nebi tak i zde na zemi. AMEN

„Na počátku tvých úpěnlivých proseb vyšlo slovo, takže jsem já přišel podat zprávu, neboť ty
jsi velmi cenný, chápej tedy stran toho slova, ano, buď pozorný stran toho vidění.“ (Daniel 9:23)

Daniel  je  velmi žádoucí  muž.  Protože byla jeho modlitba pronesena s  úplným srdcem a v
souladu s vůlí  našeho nebeského Otce, poslal  Otec svého anděla Gabriela k Danielovi, aby byl
výklad vidění, které měl uvidět, správně pochopeno.

Dnes a ani v minulosti nebylo běžné, aby Otec poslal svého posla, proto k tomu, aby nám dal
na vědomí, že je naše modlitba v souladu, postačí, aby to projevil skrze svého svatého ducha. Ten
pocit, který máme, když je naše modlitba vyslyšena, je nepřenositelný a nelze jej popsat, ale my
vnímáme, že je Otec s námi. Je to pocit Lásky, Bázně a také mnohokráte se slzami, protože si
uvědomujeme, že nejsme hodni takové nezasloužené laskavosti,  tedy milosti odpuštění, my jenž
zasluhujeme  smrt,  protože  nedosahujeme  slávy,  kterou  měl  dokonalý  Adam,  než  zhřešil.  Otec
Jehova je svatý, což znamená, že je tou nejčistší Bytostí a nám je v té chvíli líto, jak hrozně se náš
prapředek Adam zachoval.  Že nás oddělil  od našeho Stvořitele  a  přesto nám ten sám Stvořitel
věnuje pozornost.

Pokud je tedy k někomu poslán Otcův posel, je to velmi žádoucí muž, kterému byly prominuty
přestupky. Přesně takovým Daniel byl.

„Pro tvůj lid a pro tvé svaté město je určeno sedmdesát sedmic ke skoncování s bezbožností a
k naplnění míry hříchů a k učinění zadost za nepravosti a k uvedení věčné spravedlnosti a ke
zpečetění vidění a proroctví a k pomazání Nejsvětějšího.“ (Daniel 9:25)

Sedmdesát sedmic zde znamená 70x7 let. Je to období 490 let, jenž započalo od roku 455 př.n.l.
ve dvacátém roce vlády Longimana krále Médo-Persie, syna Xerxe I a královny Ester. Na konci
tohoto období má být skoncováno s bezbožností. Co měl anděl přesného na mysli? Do roku 36 n.l.
byl  ve  smluvním  vztahu  s  naším  nebeským  Otcem  pouze  Izraelský  národ.  Ten  se  měl  stát
královským kněžstvem v Božím Království a měl naplnit stanovený počet. Jak se dozvíme dále,
bylo mu umožněno 3,5 leté období, než byla dána možnost také lidem z národů. Izrael a děti Judy
tohoto opatření nevyužily.

Měly se naplnit hříchy a nepravost a měla započít spravedlnost, aby se potvrdilo vše, co anděl
oznamuje, a také má dojít během té doby na jejím konci, k pomazání toho Jehošuy, jenž je z celého
stvoření nejsvatější. Svatá svatých byla také místnost, kde vstupoval velekněz jednou za rok, aby
tam přinesl krev obětního beránka, kterou pokropil slitovnici, aby tak usmířil Otce s dětmi Izraele
za jejich nevědomé hříchy.

Pomazáním Krista za Krále králů a Pána pánů a jeho oběti na stauru (přibití na dřevo) byla
prolita krev posledního (většího) Adama. Tato jeho krev smíšená s vodou, když mu puklo srdce a
Longimanus, římský setník, mu propíchl bok až k srdci, stékala po dřevu a dále prasklinou v zemi,
která se krátce před tím vytvořila při zemětřesení a dostala se na slitovnici archy úmluvy. Tuto
archu, která byla po celou dobu prvního chrámu v prostorách nejsvětější, ukryl krátce před dobytím
Jeruzaléma v roce 586 př.n.l. Jeremijáš v jeskyni pod Golgotou, místem, kde byl o 618 let později
nad ní usmrcen Jehošua. Tak byla přinesena obětní krev lidského beránka Jehošuy na slitovnici
archy, kterou udělal Mojžíš na příkaz Otce Jehovy. Výkupní oběť tak jednou pro vždy usmířila Otce
Jehovu s hříšnými lidmi, kteří tuto oběť přijali do svých srdcí, do své mysli a do své životní energie,
nebo-li životní síly, aby již více nehřešili, ale obdrželi tak naději na věčný život, který byl prvním
člověkem Adamem ztracen pro jeho potomstvo.

Že je archa až dodnes v této jeskyni, potvrdil svým nálezem Ron Wyatt v 80. letech minulého
století. Archu se pokusili vynést někteří Izraelci, jenž tvrdili, že jsou potomky Leviho, ale jejich
snaha byla z Otcovy strany zastavena. Část této skupiny byla před vstupem zabita zásahem vyšší
moci. Podle slov Rona Wyatta bude svědectví o nálezu potvrzeno v závěru  ČASE KONCE, aby
nikdo nemohl zpochybnit, že Otec Jehova je Stvořitelem nebe a země. Celému světu budou ukázány



kamenné tabulky, kde je vypáleno Otcovým prstem desatero. Ptáte se, kdy se to stane? Bude to až
po vzkříšení dvou svědků, kteří budou zabiti podle proroctví z 11. kapitoly Zjevení.

Co nám anděl zjevuje dále si vysvětlíme v další kapitole.



25. kapitola

Obnova zbořeného města a rozdělení proroctví na konkrétní události

„Nechť tedy víš a nabýváš rozhledu: od vyjití slova o obnovení a o budování Jerúsaléma až
po Pomazaného, Panovníka, bude sedm sedmic a šedesát a dvě sedmice; bude obnovováno a
zbudováno prostranství a ulice, byť v tísni časů.“ (Daniel 9:25)

‚Nabytí rozhledu‘ znamená, že se anděl Danielovi snaží říci, že vše se bude odvíjet postupně v
etapách.  Nejprve  musí  vyjít  slovo  o  obnově  Jeruzaléma.  To  vyšlo,  jak  z  úst  skrze  modlitbu
Nehemijáše,  dvorního  číšníka  Longimana  v  roce  455  př.n.l.,  tak  také  z  úst  samotného  krále.
Longimanus byl po matce Izraelita. Tyto osoby měli na svých hradech vždy někoho, kdo se staral o
bezpečnost při přípravě jídel, aby král nebyl otráven. Nehemijáš s Longimanem byli přátelé, a proto
na jeho bezpečnost Nehemijáš dohlížel. Sami si v Písmu přečtěte, co o celé záležitosti Nehemijáš
píše.

První fáze nastala při obnově města a jeho vnějších hradeb. Židé byli skutečně v tísni časů. Byli
totiž napadání těmi, kteří jim v této obnově chtěli zabránit. Až po dokončení vnějších hradeb města,
začala teprve obnova ulic a domů. Vše trvalo sedm sedmic (7x7 let), tedy 49 let.

Druhá fáze pak trvala šedesát dva sedmic, 434 let. Dostáváme se do roku 29 n.l., kdy tento rok 
byl skutečně patnáctým rokem vlády Tibéria, jak nám to potvrzuje Lukáš ve svém evangeliu. Tehdy 
se poprvé veřejně na podzim tohoto roku objevuje POMAZANÝ, mesiáš Jehošua z Nazaretu. Jak 
dlouhá měla být jeho služba? A co mělo následovat?

„A po těch šedesáti a dvou sedmicích bude Pomazaný muset být zabit, aniž bude co mít, a
město a svatyni bude ničit lid panovníka, jenž přijde, a konec toho - jako v záplavě, a až do konce
boj, určená pustošení.“ (Daniel 9:26)

Anděl vysvětluje, že bude Jehošua usmrcen, a že nic nebude vlastnit. Město pak bude zničeno
Římany, lidem, kteří jsou ze stejné říše jako byl Tibérius. Kdy se to stalo? Po Kristově smrti se v
Jeruzalémě a celé Judei rozhořela povstání.  Židé se rozhodli  sami osvobodit,  protože očekávali
mesiáše,  ale  toho pravého  si  nevšimli,  naopak jej  nechali  přesně  v  souladu se  slovy proroctví
zavraždit. Jehošua svým učedníkům řekl, na co si mají dávat velký pozor a až to uvidí, pak mají



prchnout k horám. Nic si nemají sebou brát a okamžitě uprchnout. Podle záznamů Josefa Flávia v
knize Židovská válka vám tuto dobu zkráceně popíšeme:

V roce 66 n.l.  přitáhl  do Judeje a  k  Jeruzalému římský vojevůdce Vespasián.  Začal  město
obléhat  a  už  skoro  město  dobyl.  Chybělo  pár  hodin,  protože  už  podkopal  hradby  města,  když
zničeho nic odtáhl na hranice Judeje potlačovat tamní vzpouru. Obránci města se za ním vydali a
pronásledovali jej. Tehdy nastal čas, aby město a okolí opustili všichni, kdo se hlásili ke Kristu.
Mnozí tak učinili a odešli do hornatých oblastí, aby si tam zachránili život. Protože to bylo pro
některé následovníky už dlouho ode dne Kristovy smrti,  nejednali všichni rozumně. Část těchto
křesťanů si  vybudovala  prosperující  živnost  a  rozhodla se  v Jeruzalému ještě  zůstat.  Vespasián
musel po krátké občanské válce, která proběhla po smrti císaře Nera (68 n.l.), převzít vládu nad říší
v samotném Římě, protože jej legie v Judeji, Egyptě a Sýrii prohlásili za císaře. Poslal do Judeje
svého syna Tita, aby dokončil to, co on započal.

Židé se připravovali na další střet a tak město uzavřeli a všem byla nařízena vojenská povinnost
bránit město. Aby se obyvatelé nerozprchli, byl vydán příkaz, že ten, kdo chce město opustit, aby
získal potraviny a další zboží, musí ve městě zanechat své rodinné příslušníky, aby se zajistilo, že se
vrátí.  Město mělo údajně v té době až jeden milión obyvatel,  takže taková dnešní Praha.  Když
přitáhl k městu Titus se svým vojskem, tak zvolil trochu jinou taktiku, než jeho otec. Nechal město
částečně vyhladovět. Tak se běžně stávalo, že ženy dávaly své děti k zabíjení, aby je pak snědli.

Toto  postihlo  i  ty,  co  nepochopili,  že  skutečně  nemají  s  odchodem  otálet.  LÁSKA  K
PENĚZŮM A MAJETKU JE PŘINUTILA K TOMU, ABY PROŽILI VELKÉ SOUŽENÍ,
KTERÉ AŽ DOSUD NENASTALO!!!

Dne 10. srpna roku 70 n.l. bylo město dobyto a druhý chrám byl zničen. Během této doby
ve městě zůstalo asi 100 tisíc obyvatel,  které Titus triumfálně vedl do Říma. Na všech místech
mnohé popravoval přibitím na kůl či kříž, aby nikdo nepochyboval o tom, kdo nad říší panuje. Tak
bylo usmrceno na 90 tisíc Židů. Do Říma se tak dostalo jenom deset tisíc zajatců. Ještě stále stojí v
tomto městě Titův oblouk jako připomínka jeho vítězství nad odbojnou provincií Judeou.

NEUPOSLECHNOUT PŘÍKAZ KRÁLE KRÁLŮ A PÁNA PÁNŮ, ZNAMENÁ JEDINÉ,
PŘIVODIT SI VLASTNÍ SMRT.

Asi vás tyto dějiny na školách neučili. Proč? Protože Satan nechce, aby jste rozuměli dějinám?
Protože ty potvrzují spolehlivost Božího slova. Má vás za hlupáky, které naučil milovat rozkoše
více, než svého Stvořitele, Jehovu Boha. Přečtěte si sami, co o dnešních lidech prorokoval apoštol
Pavel, ve svém druhém dopise milovanému Timoteovi:

„Věz však, že v posledních dnech tu budou kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat. Lidé
totiž  budou  milovat  sami  sebe,  budou  milovat  peníze,  budou  sebejistí,  domýšliví,  rouhači,
neposlušní rodičů, nevděční,  nevěrní, bez přirozené náklonnosti,  nepřístupní jakékoli dohodě,
pomlouvači, bez sebeovládání, suroví, bez lásky k dobru, zrádci, svéhlaví, nadutí [pýchou, budou]
spíše milovat rozkoše než milovat Boha, (ti), kteří mají způsob zbožné oddanosti, ale vůči její síle
se prokazují jako falešní; a od těch se odvracej.“ (2. Timoteovi 3:1-5)

Přesně toto je obraz dnešního světa a mnohých, kteří tvrdí,  že znají a milují Krista.  Přesto
kradou, lžou a vymýšlejí si, jsou povýšení. O svých bližních opovržlivě říkají: „SVĚTÁCI“, ale
sami  jsou  stejní  a  někdy i  horší.  Nevadí  jim,  že  jejich  představitelé  kryjí  pedofilii,  rozkrádání
majetků a další ohavné věci. Kéž vám Otec Jehova při čtení těchto řádků připomene to všechno, co
máme na mysli.

Opět se tedy plně potvrdilo celé proroctví, ale to není ještě vše. To nejdůležitější teprve přijde.



„Na jednu sedmici však vzhledem k mnohým upevní smlouvu, a v polovině té sedmice bude
zastavovat  oběti,  i  oběť daru,  a  k dovršení  ohavností  tam bude pustošitel,  a to  až než  se  na
pustošícího bude vylévat zhouba, a to určená.“ (Daniel 9:27)

O jakém období anděl Gabriel mluví? Víme, že těch sedmic bylo sedmdesát a zatím popsal
jenom šedesát devět.  Takže ta poslední sedmice je posledních sedm let  od roku 29 n.l..  Je zde
zmíněna nějaká smlouva. Ta je ve smyslu stejném, jako bylo podání ruky. Že platí a je neměnná,
pokud ji Izraelité sami neporuší.

V roce 1450 př.n.l.  stáli Izraelité asi o dva měsíce později,  ti  co v březnu zázračně vyšli z
Egypta, před horou Zákona v dnešní Saudské Arábii. Tehdy Jehova Bůh uzavřel smlouvu s tímto
lidem, že se stanou královským kněžstvem, za předpokladu, že dodrží  všechna ustanovení
Mojžíšského zákona. Ale Izraelité velice záhy tuto smlouvu porušili. Otec je stále napravoval skrze
ostatní národy, aby se k němu vrátili, ale jejich tvrdošíjnost a nepochopení Sabatu, dne odpočinku,
způsobilo, že po smrti Šalomouna, protože i on byl nakonec Otci Jehovovi nevěrný, rozdělil
království Izraele na dvě části. Větší část království, tedy 10 kmenů, připadlo těm, kdo neměli
zákonné právo sedět na trůnu a druhou část, kmen Benjamína a Judy Otec Jehova ponechal pod
dohledem Davidových potomků, takzvaných Judských králů.

Po roce 730 př.n.l. pak přitáhl fašistický král Asýrie Senacherib a Izraelity odvedl pryč. Mezi
těmito deseti kmeny byla i malá část Benjaminových a Judských potomků. Ty přestěhoval na sever
a rozptýlil je mezi obyvatelstvo vznikajících říší. Část těchto kmenů se dostala i do celé Evropy.
Proč  myslíte,  že  Dánsko  se  takto  jmenuje?  Protože  kmen  Dan  zakotvil  v  této  oblasti.  Česká
republika má ve svém znaku lva, a to byl znak kmene Juda. Vliv těchto kmenů v zemích Evropy
zůstal, ale potomci splynuli s původním obyvatelstvem dnes označovaných za Slovany. Tato oblast
byla nazývána také jako Védská kultura, kterou vytvořili potomci Jafeta, syna Noeho, která sahala
od západu Evropy, tedy od Britských ostrovů až na východ k dnešní Číně. Že vás to v hodinách
historie neučí? Tak i toto má svůj důvod. Byla to touha chazariátu přepsat mnoho dějů v dějinách
světa.

Dnešní archeologické nálezy toto potvrzují, ale jsou stále utajovány před veřejností, protože
Slované jsou kulturně starší,  než Egypt.  Záznamy se nacházejí také v egyptských spisech.  Toto
přepisování  nastalo  na  počátku  období  příchodu  agentů  cizí  moci,  Cyrila  a  Metoděje.  Určité
náznaky naleznete u Františka Palackého v jeho svazku dějin národa Českého, který vycházel ze
skutečných dobových kronik a zápisů, které papežský a byzantský stolec nestačil zlikvidovat.

Jedním z měst, které bylo založeno touto kulturou je Londýn. V runovém písmu je to Lonu
Donu, ústí  řeky.  Které? No přece Temže.  Více nemá cenu rozepisovat.  Pamatujte  na jedno,  až
budete toto číst.  Historii píší vítězové a tím byl chazariát, který stejně jako Satan, nenávidí
Slovany a hlavně Písmo. Cílem není hádat se s historiky, kteří za mrzký peníz rádi vše zpochybní.

Judské království vydrželo až do vlády krále Nebukadnecara roku 597 př.n.l. a definitivně bylo
zničeno 586 př.n.l., právě proto, že si potomci Judy neudrželi dobré postavení před samotným
Jehovou Bohem. Proč nebyla Juda odvedena už za Senacheriba? Protože v té době seděl na trůnu
muž  jménem Ezekijáš.  Miloval  svého,  a  našeho,  Jehovu  Boha,  napravil  Judu  způsobem,
kterým to od Davida neučinil žádný z jeho potomků. Senacherib si byl plně vědom, že dostal
pověření  od Jehovy,  aby odvedl  a  zpustošil  lid  Izraele,  ale  Judu vzít  nesměl.  Přesto  si  dovolil
přitáhnout až k Jeruzalému se svým 185.000 vojskem a rozhodl se Jeruzalém dobýt. Ezekijáš se
před tváří našeho milovaného Otce tak pokořoval a tak prosil za záchranu, že Otec poslal jednoho
jediného anděla, který během jediné noci téměř celé vojsko pobil. Samotný Senacherib byl asi za
dva měsíce poté zavražděn, když se klaněl bohu, kterého vytvořily lidské ruce. Což se o této
události  nepíše v knihách Písma? Prorok Izaiáš? Také 2.Královská a 2.Paralipomenom? Což to
nepotvrdily vykopávky?

Jak byla tato smlouva upevněna po dobu sedmi let?

Stalo se to tak, že Jehošua povolal svých dvanáct apoštolů, potomků Izraele, aby s nimi uzavřel
Novou Smlouvu nebo-li  SMLOUVU o KRÁLOVSTVÍ. Tím, že tito apoštolové byli s ním po



celou dobu jeho kazatelského života do 14. nisana roku 33 n.l., upevnil s nimi to, co Otec zamýšlel
učinit s dětmi Izraele. Izrael měl být příkladem národů, pokud budou Otce poslouchat, jako
světlo,  které  svítí  v  temném  světě  ovládaném  Satanem.  Neměli  se  znečistit  modlářstvím,
obětováním vlastních dětí nějakému božstvu, trojjedinými božstvy, bohorodičkami, tak jako to bylo
běžné v okolních národech.

Aby Otec Jehova dodržel smlouvu se svým přítelem Abrahámem a praotcem mnoha národů
a národnostních skupin, že z jeho beder vyjdou králové, a tak mu zachoval věčnou památku až
do  jeho  vzkříšení,  upevnil  Jehošua  ostatku  tento  slib  a  dal  jim  možnost  stát  se  skutečnými
spoluvládci v Božím království. Tato záležitost a tato možnost byla udržována až do podzimu roku
36 n.l., kdy byl do této Smlouvy uveden první muž Kornélius z národů mimo Izrael. Není toto
zapsáno v knize Skutků apoštolů?



26. kapitola

Děti Izraele, Otec Jehova je věrný, vraťte se k němu! Přivítejte Krále!

Mnohým  v  dnešním  Izraeli  je  bráněno,  jak  chazariátem,  tak  zastánci  Talmudu,  si  číst  v
Danielově knize. Byla dokonce pronesena veřejná kletba proti těm, kdo by tak učinili! Zakázali a
vytrhli z Izaiáše 53. kapitolu. Milovaní, na konci této knihy vám přineseme to, co vám tají, aby
skončilo to, o čem píše apoštol Pavel, muž z kmene Benjamín, váš bratr, který hubil Boží sbor,
tak jako to mnozí činíte i nyní VY, protože jste klopýtli.

Než se k tomu dostaneme, musíme si připomenout část Danielova verše:

„a v polovině té sedmice bude zastavovat oběti, i oběť daru, a k dovršení ohavností tam bude
pustošitel, a to až než se na pustošícího bude vylévat zhouba, a to určená.“ (Daniel 9:27)

Jak  Jehošua  zastavil  oběti?  Tak,  že  jeho  svatá  krev  s  vodou  stekla  po  stauru  (dřevu)  na
slitovnici archy smlouvy, která byla v podzemí pod ním. Tak bylo dáno ‚stejné za stejné‘ podle
zákona  Otce,  Jehovy  Boha.  Jehošua  tak  naplnil  význam  Otcova  jména  „JEHOVA
ZACHRAŇUJE“.

Kdo  je  tím  pustošitelem?  Je  to  Řím.  Ale  protože  má  být  tento  pustošitel  přítomen  až  do
samotného ČASU KONCE, stal se tím pustošitelem i chazariát, který dnešní Izrael mocně ovládá,
ale tím konečným a posledním se stane dnešní král Severu a nástupce Říma.

Co vysvětluje apoštol Pavel ve svých dopisech Hebrejcům a Římanům? Že Otec nechal děti
Izraele klopýtnout, aby mohla být dána možnost i národům, jenž nejsou olivovníkem Izraele, aby na
něj mohly být tyto národy také naroubovány. Až se naplní plný počet těch jedinců, co jsou z národů,
obrátí Otec svou pozornost k vám, dětem Izraele, a ta doba už je nyní, protože bylo ukončeno
VELKÉ TAJEMSTVÍ a byl tak otevřen k plnému pochopení svitek, jenž je popsán z obou
stran, aby mohla zaznít sedmá trubka z knihy Zjevení!!!

DĚTI ABRAHÁMA, IZÁKA a JÁKOBA, VRAŤTE SE, DO NÁRUČE KE SVÉMU 
BOHU a OTCI JEHOVOVI!!! PŘIVÍTEJTE KRÁLE JEHOŠUU!!!



Vždyť vám bylo řečeno skrze proroka Izaiáše:

מכף רגל ועד ראש אין בו מתם פצע וחבורה ומכה טריה לא זרו ולא חבשו ולא רככה בשמן׃

׃ארצכם שממה עריכם שרפות אש אדמתכם לנגדכם זרים אכלים אתה ושממה כמהפכת זרים

27. kapitola

Danielův půst, první setkání s Jehošuou

Dostáváme  se  do  desáté  kapitoly  Danielovy  knihy,  abychom  pochopili  správně,  že  kniha
Zjevení  je  pokračováním proroctví  knihy Daniel.  Než k tomu dojde,  musíme pochopit  význam
prvních veršů této kapitoly.

„V třetím roce Kýra, krále Persie,  byla Danielovi, jehož jméno bylo nazváno Béltešaccar,
zjevená jistá věc, a ta věc byla pravdivá, ale strast veliká; i pochopil tu věc, ano, nabyl pochopení
stran toho vidění.“ (Daniel 10:1)

První, co vás napadne, je to, proč najednou Daniel mluví o Kýrovi Velikém a ne o Dareirovi.
Zde můžeme uvažovat ve dvou rovinách. Za prvé tím Daniel potvrzuje Kýrovu nadřazenost nad
Dareirem, a rok, kdy bylo toto proroctví zapsáno odpovídá roku 537/536 př.n.l..

Druhý důvod je ten, že toto vidění bylo Danielovi dáno dříve, než ta, o kterých píše v předchozí
kapitole.  Historické prameny uvádí,  že  Kýrův nástup na trůn byl v roce 559 př.n.l..  Hledaným
rokem by byl rok 557/556 př.n.l..

Ve 13. kapitole této knihy jsme popsali, kdy započala spoluvláda Bélšaccara, což bylo v roce
549 př.n.l.. Tehdy podle mnohých, kteří sestavovali Danielovy svitky, měl Daniel první vidění v
tomto roce. Jak si dále ukážeme, je to ten největší omyl, protože zde Daniel skutečně popisuje třetí
rok jeho vlády nad Médo-Persií.

Celá kniha je totiž zapsána jako hádanka a mnohé popisy jsou zapisovány v jinotajích,
tak aby si jich všiml jenom ten, kdo se skutečně bude brodit Písmem sem a tam . Tomu kdo má



Božího ducha jsou ukázány souvislosti, které nejsou na první pohled vidět, ale jak odhalíme níže,
jsou těmito dílky, jenž do sebe zapadají a dávají celému vidění smysl a také smysl tomu, co o něm
říká Daniel.  Chápe, a my nyní také, proč bylo celé vidění prvním v řadě a na co jej mělo
připravit.

Hledaným rokem je období třetího roku vládnutí Kýra v letech 556/555 př.n.l.. Celých sedm,
opakujeme  CELÝCH SEDM LET před tím, než bylo popsáno uvedené v sedmé kapitole knihy
Daniel. Sedmička je číslem dokonalosti, byla tedy zvolena k tomu, aby Daniel věděl, že vše co bude
zapisovat má pečeť a je dokonalé, tedy úplné. Aby mohlo k tomuto úplně prvnímu vidění dojít,
musel Daniel učinit přípravu, jak to udělal?

„V oněch  dnech  jsem  já,  Daniel,  na  celé  tři  týdny  upadl  v  truchlivost; nepojedl  jsem
žádoucího pokrmu, aniž maso aneb víno vešlo do mých úst, aniž jsem se vůbec pomazal, až do
vyplnění celých tří týdnů.“ (Daniel 10:2-3)

Daniel provedl tří týdenní půst. Učinit něco takového znamená, že jej něco velice rozrušilo a
proto upadl v truchlivost, nebo-li rozrušení. Co to bylo? Daniel zkoumal dosud zapsané svitky a
jejich proroctví stejně, jako to právě činíme i my. Chtěl porozumět událostem tak, aby odhalil, jaký
záměr má nebeský Bůh Jehova se svým lidem. Tehdy se dozvěděl, že již třetí rok sedí na Médo-
Perském trůně Kýros II Veliký. To jej velmi rozrušilo, protože si uvědomil, že se už narodil ten,
jenž má vysvobodit Judejce z Babylonu podle Izaiášova proroctví. Aby se před Otcem Jehovou
náležitě pokořil a dal tak na vědomí, že touží jen a jen po jeho způsobu vedení, protože věděl, že
člověku nepřísluší, aby řídil svůj krok. Rozhodl se pro půst. Ne den, jak bylo doporučováno, ne
tři dny a ani jeden týden, ale rovnou tři.

Proč  tak  dlouhou  dobu?  Protože  je  to  třikrát  sedm.  Trojka  zde  potvrzuje,  že  jeho
rozhodnutí je jakoby potvrzeno třemi svědky a sedmice dnů je potvrzením dokonalé touhy
pro poznání těchto věcí. Ti, jenž takové půsty prodělali tvrdí, že se jim velice zbystřili všechny
smysly a jejich úroveň vnímání a porozumění duchovním věcem se velmi zvýšila. Problém u těchto
lidí  je  v  tom,  že  místo  toho,  aby  využili  své  rozšířené  vědomí  směrem k  Bohu Jehovovi,
zaměřují se na esoterická učení, která ovládá Satan  a ten toho okamžitě využije. Co se dělo
dále?

„A v dvacátý a čtvrtý den prvního měsíce, když jsem se já octl na břehu veliké řeky, - to byl
Hiddekel, - tu jsem pozvedl své oči a uviděl jsem, že hle, jeden muž, oblečený plátěnými rouchy, a
jeho kyčle byly přepásány zlatem z Úfázu a jeho tělo bylo jako chrysolit a jeho tvář vzezřením
jako blesk a jeho oči jako ohnivé pochodně a jeho paže a jeho nohy vzhledem jako blýskavá
mosaz, a zvuk jeho slov jako zvuk davu.“ (Daniel 10:4-5)

O jaké řece Daniel mluví? Není to ta samá řeka, která protéká kolem hradu Šušan, ale je to řeka
Tigris. Ta protéká celou babylonskou říší a zde je první vodítko k tomu, že to bylo v době Nabonida
a v jeho prvním roce vlády. Obě řeky totiž dávají na vědomí, která dynastie právě ovládá Boží lid.
Nic není v Písmu navíc, nic není zapsáno, aby to něco konkrétního nevysvětlovalo, když jsou
popisována proroctví a vidění Božích proroků!!!  V tu chvíli  se mu někdo zjevuje.  Tak čtěte
pozorně kdo to je!

„I obrátil jsem se, bych viděl ten hlas, jenž se mnou mluvil, a když jsem se obrátil, uzřel jsem
sedm zlatých lamp a uprostřed těch [sedmi] lamp kohosi podobného Synu člověka, oděného v
roucho sahající po paty a na prsou opásaného zlatým opaskem; a jeho hlava a vlasy bílé jako bílá
vlna, jako sníh, a jeho oči jako plamen ohně a jeho nohy podobné ušlechtilé mosazi, jakoby
rozpálené v peci, a jeho hlas jako hlas mnoha vod. A ve své pravé ruce měl sedm hvězd a z jeho
úst vycházel ostrý dvojsečný meč, a jeho obličej jako když slunce svítí ve své síle.  A když jsem ho
uzřel, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; i položil na mne svou pravici, říkaje: Neboj se. Já jsem
První a Poslední.“ (Zjevení 1:12-17)



Proč jsou si ty dva texty tak podobné? Protože spojují oba svitky do jednoho. Tím mužem v
plátně s ufazským zlatým pásem, je ten samý a stále stejný muž, ten PRVNÍ a POSLEDNÍ. Kdo to
je? Je to JEHOŠUA!!!

Proč  byl  Danielovi  takto  ukázán?  Protože  je  to  věrný  svědek  pro  všechna  slova  celého
Danielova proroctví. Danielovi bylo tímto dáno na vědomí a ještě si to potvrdíme, že je Daniel
velmi žádoucím mužem, protože byl stejně jako apoštol Jan vybrán k tomu, aby záměr našeho
nebeského OTCE,  JEHOVY BOHA, mohl být  odhalen na konci  zapečetění  těch,  jenž budou
světlem pro tento zkažený svět v jeho úplném závěru. Stále pochybujete, že je to tak?

„A to  vidění  jsem viděl  já,  Daniel,  samoten,  neboť  muži,  kteří  byli  se  mnou,  to  vidění
neuviděli, avšak padlo na ně veliké zděšení, takže utekli, aby se skryli,  a já jsem zbyl samoten a
toto  veliké  vidění  jsem  uviděl,  ale  nezbylo  ve  mně  síly,  neboť  má  životnost  se  obrátila  v
neduživost, aniž jsem sílu udržel. I uslyšel jsem zvuk jeho slov, a za svého slyšení zvuku jeho slov,
tu jsem se já omámen octl na své tváři, ano, svou tváří k zemi;  a hle, sáhla na mne ruka, jež mě
pozvedla na má kolena a na dlaně mých rukou, a řekl ke mně: Danieli, muži velmi cenný, buď
pozorný stran slov, jež já k tobě vyslovuji, a postav se na svém stanovišti, neboť jsem nyní byl k
tobě vyslán. A při jeho mluvení touto řečí se mnou jsem stál, třesa se;“ (Daniel 10:7-11)

Stejný životní zážitek, který prožil Jan. Zde překladatel uvádí, že Daniel byl omámen. Jiní to
překládají,  že  tvrdě  usnul.  Z  popsaného  textu  to  vypadá  tak,  že  je  to  Jehošua,  kdo  k  němu
promlouvá, když se jej snaží pozvednout. Je to skutečně tak?

Než si na to odpovíme, je potřeba porozumět tomu, proč celé situaci byli přítomní další lidé,
kteří  ale  nic  neviděli,  jen uslyšeli  ten hlas,  který byl  podle Jana jako hlas trubky.  Protože  byli
zděšení, uprchli pryč. Jejich přítomnost potvrzovala, že Daniel nelže, když celou záležitost zapsal.
Tak se jeho slova stala důvěryhodná, protože ti muži mohli potvrdit,  že se něco mimořádného stalo.

Abychom správně porozuměli a mohli jsme předat toto odhalení, několikrát se stalo, že jsme
nemohli pokračovat, protože je to nesmírně náročné po psychické stránce. Jsme stejní lidé jako vy.
Myslíme stejně tělesně jako vy a celý text se jevil jako to, co jsme už dříve odhalili, kým Jehošua
byl před svým narozením a příchodem na zem. Duch nás ujišťoval, že je náš výklad správný a že i
další slova to potvrdí, pokud budeme zkoumat Písmo do hloubky a spojíme si všechny informace z
událostí popisovaných při viděních Danielem. V 7. kapitole nám Daniel říká, že přistoupil ve snu k
jednomu z těch, co tam stáli, aby mu byl podán výklad. Musel to být někdo, koho Daniel znal,
protože k němu už měl důvěru.

Osmá kapitola zase objasňuje, že jsou zde tři duchovní bytosti a Daniel o nich mluví jako o
svatých. Pak ten jeden říká Gabrielovi: „Jdi a podej mu výklad“. To, že jsou tito tři popsáni jako
svatí stejné úrovně, ukazuje a má nám být dáno pochopit, že jsou to andělé, kdy jeden má
větší autoritu než ostatní. Ten posílá Gabriela, proč? Protože už jej Daniel zná a nezhroutí se před
ním, neboť má k němu důvěru.

A v 9. kapitole Gabriel okamžitě přichází, Daniel nepotřebuje dalšího svědka, Gabriela zná, ví
kým je, zná jej jménem.

Proč  by  toto  vidění  mělo  s  Danielem  tak  otřást,  když  už  se  několikrát  potkal  se  svým
průvodcem? Je to proto, že jej teprve poznává. Zatím co Daniel usnul, omdlel, přichází k němu
ten,  kdo je  jeho budoucím průvodcem.  Takže to  není  Jehošua,  kterého vidí  v  plátně či  také
pytlovině se zlatým pásem. Pokud pochopíme, co nejprve Daniel vidí, že viděl takto Jehošuu, který
oslepuje svou září a vzhledem svatosti,  že ten vjem měl stále před očima i poté, co jej Gabriel
pozvedl. Ani nemohl Daniel postřehnout, že byl k němu poslán, protože byl v té chvíli téměř
bez  života.  Dalším  důvodem pro  tento  popis  je  to,  že  muselo  dojít  k  utajení.  Přesto  Gabriel
několikrát zdůrazní, koho vlastně viděl a proč je tak důležitý. Když k němu začíná promlouvat, že
má být pozorný k tomu, co mu říká, už mluví Gabriel, ten, který jemu vždy pravdivě vyloží,
co se děje. Chápete milovaní, co vám bylo odhaleno? Vše je tak plné Lásky k nám lidem a hlavně
je brán ohled na Daniela, obyčejného člověka z masa a kostí.



„i řekl ke mně: Nechť se nebojíš, Danieli, neboť od prvního dne, co jsi své srdce odevzdal
věnování pozornosti a sebe ponižování před tváří svého Boha, byla tvá slova vyslýchána a já jsem
na tvá slova přišel;“ (Daniel 10:12)

Všimněte si prosím, co Gabriel Danielovi říká,  že všichni viděli co jeho půst znamená, tak
jak jsme si jej vysvětlili, tak si jej všiml i Satan a jeho pomocníci. (Srovnej s Jobem první a
druhou kapitolou) 

Vzpomeňte si na to, že ti, jenž uctívají Satana, mají vždy ve znaku pyramidu. Ta je rozdělena
na dvě části.  Mezi vrcholem a podstavou je vše vidoucí oko, jindy je to celá pyramida s okem
uprostřed.  To  oznamuje  zasvěceným:  „TADY JE  TO SATANOVO,  vašeho  mistra  a  vašeho
panovníka“. Když tam ta podstava není a je to jenom pyramida s okem, znamená to, že nad tímto
spolkem dohlíží Satan a démoni, a lidé jsou tak přímo jimi řízeni.

Co znamená pyramida? Je to struktura moci, kde na vrcholu je hlava struktury a ostatní jsou té
hlavě podřízeni. Hlava-Satan rozhoduje, on je nejdůležitější, protože je  přece roven Otci. Jen ta
představa v jeho mysli, a tak ji dal jako znázornění, aby všem zasvěceným to bylo naprosto jasné!

NE SATANE, TY MÁŠ NAD SEBOU NEJENOM OTCE JEHOVU, ALE I KRÁLE králů
a PÁNA pánů. TY JSI MU ZHMOŽDIL PATU, ALE ON TI ROZDRTÍ HLAVU!!!

   „po dvacet a jeden den však naproti mně stál kníže království Persie, ale hle, pomoci mi přišel
Mícháél, jeden z předních knížat, takže jsem já tam, u králů Persie, převládl,“ (Daniel 10:13)

Kdo je  tím knížetem Persie?  Je to samotný Satan,  který bránil  Gabrielovi  k Danielovi
přijít.  Musel  tedy přijít  na pomoc někdo s větší  autoritou, samotný Jehošua.  Proto se objevil
Danielovi, aby zajistil svou autoritou, že takzvaní králové Persie, démonští služebníci Satana Ďábla,
mu v tom nebudou bránit a zadržovat jej. Proč jsou nazváni králové a Satan jenom kníže? Protože
oni sice ovládali lidské panovníky, Kýra a Dareira, ale tak jako je Jehošua, a zde ještě pod jménem
MICHAEL (Kdo je jako Bůh /Otec/) knížetem vojska andělů sloužících Otci ve věrnosti, tak on
(Satan) je knížetem vojska nad démony.

„i přišel jsem dát ti pochopit, co se bude v posledku dní přiházet tvému lidu, neboť to vidění
je ještě na mnohé dni.“ (Daniel 10:14)

O jakých viděních to tady Gabriel mluví? Budou přicházet na Boží Izrael, jak na ten duchovní,
tak na ten tělesný. Řekne nám k tomu více?

„A při jeho mluvení se mnou těmito slovy jsem sklopil svou tvář k zemi a oněměl jsem, a hle,
na mé rty sahal kdosi podobou jako synové lidí, i otevřel jsem svá ústa a promluvil jsem, a řekl
jsem k tomu, jenž stál naproti mně: Můj pane, v tom vidění se mé úzkosti obrátily proti mně, aniž
jsem sílu udržel.“ (Daniel 10:15-16)

Daniel na počátku desáté kapitoly říká, že pochopil k čemu došlo. On si totiž rozvzpomenul  na
to, co se stalo Izajášovi v 6. kapitole 1-6 verši. Přečtěte si to sami v Písmu, abyste to také pochopili
a aby se zde už neprojevil nějaký člověk, který bude tvrdit, že Jehošua je myšlenkou, která byla
stvořena  (zhmotněna)  až  v  lůně  Marie.  Ale, ŽE  ON  BYL  OD  POČÁTKU  PRVNÍM
STVOŘENÍM!!!  (Zjevení  3:14,  Jan  8:23) Tento  někdo,  jako  s podobou  lidských  synů,
SAMOTNÝ JEHOŠUA, očišťuje jeho rty a promíjí jeho hřích. Proč se to nestalo Janovi? Protože
ten už přijal výkupní oběť Jehošuovu, skrze kterou mu byly hříchy odpuštěny. Zde je důkaz toho, že
musel být Daniel nejprve očištěn, protože bude zapisovat Boží tajemství. To nemůže učinit nikdo,
kdo není zbaven hříchu!

Všimněte si, že Daniel popisuje, že promlouvá k té osobě, která před ním stojí. Kdyby to byla
ta samá osoba, vůbec by to nezmínil. Zde máte další důkaz toho, že nic není v popisu navíc, ale má
to přispět k přesnému porozumění!!! Daniel tedy promlouvá ke Gabrielovi.



„A jak by mohl nevolník tohoto mého pána mluvit s tímto mým pánem? a já, od té doby ve
mně nezůstává síla a nezbylo ve mně dechu.“ (Daniel 10:17)

V té chvíli si ještě Daniel neuvědomuje, co se stalo a proto má pochybnost, zda vůbec může
mluvit. Co mu Jehošua odpoví?

„A opět na mne sáhl, vzezřením jako člověk, a posilnil mě a řekl: Nechť se nebojíš, muži
velmi cenný, pokoj tobě, buď silný, ano, buď silný! A při jeho mluvení se mnou jsem si dodal
odvahy a řekl jsem: Nechť můj pán pronáší výrok, neboť jsi mě posilnil.“ (Daniel 10:18-19)

Zde je zase utajeno správné pochopení, ale Daniel to objasňuje, když říká, že na něj sahá ten,
jenž je vzezřením jako člověk. Ten jej posiluje, protože jeho autorita je mocná.

„I řekl: Zda víš, nač jsem k tobě přišel? A nyní se budu vracet k bojování s knížetem Persie, a
když  já  budu  odcházet,  hle,  přijde  kníže  Jávána  (Řecka);  avšak  chci  ti  oznámit,  co [je]
zaznamenáno v zápise pravdy, ač není  [ani] jednoho dodavšího si se mnou odvahy proti těmto,
leč Mícháél, váš kníže.“ (Daniel 10:20-21)

Aby bylo vše dokonale utajeno a nemohlo být pochopeno až do  ČASU KONCE  správně,
vypadá to  tak,  že  opět  odpovídá  jedna  a  ta  samá bytost.  Jenomže tyto  věty  pronáší  Gabriel  a
vysvětlení, že je to on, je v nich psáno výše. Když Gabriel k němu promlouvá a pomáhá mu na
nohy, tak říká vlastně to, že kdyby s ním nestál Michael/Jehošua, tak by k němu nemohl. On mu
představuje toho, koho vidí v plátně se zlatým pásem. Všimněte si, že Gabriel mluví ve 14. verši o
viděních, ale žádné nepronáší, ta přijdou až později. Proto je v těch posledních větách opět zmíněn
Jehošua jako Michael, aby bylo jasné, kdo nakonec promluvil.

Proto Daniel hned na počátku říká, že pochopil, co celá ta událost znamená. Byl mu představen
kníže vojska Michael, budoucí Jehošua, proto to stejné vidění u Jana. Byl mu představen Gabriel,
aby věděl na koho se má s důvěrou obracet, aby všemu v budoucnu rozuměl.

Když se podíváme do začátku 11. kapitoly, tak to vypadá tak, že desátá a jedenáctá jsou jedno
vidění. Opět to je součást utajení a zmatení čtenářů. Daniel úmyslně nejmenuje Gabriela. Ale začíná
tím, že v prvním roce Dareira, či-li se to stalo někdy v letech 539/538 př.n.l.. To nebyl třetí rok Kýra
ani z hlediska vlády nad Persií a ani z hlediska vlády nad Babylonem. Buď by to bylo až v letech
537/536 př.n.l. a/nebo – a tak je to správně, v letech 557/556.

Už  všichni  rozumíte,  proč  jsou  tam  ty  informace,  za  kterých  vládců  jsou  daná  vidění
uskutečněna? Že nic není zapsáno navíc a také nic nechybí k tomu, abychom vše v ČASE KONCE,
správně pochopili. Že musíme šůt, brodit se sem a tam v Písmu a pravé poznání se rozhojní? Když
se podíváme na dvanáctou kapitolu Daniele do veršů 5-8, tak je tam opět ten, jenž je oděn v plátně.
Proč? Protože on střeží to celé tajemství, kterému chtěli porozumět samotní andělé, chtěli do toho
svitku nahlédnout, ale nebylo jim to dovoleno. Daniel se ani neklepe, nijak tu postavy nerozebírá,
protože to není třeba.

SLÁVA A CHVÁLA TOBĚ OTČE, ŽE NÁS VEDEŠ, ŽE JSI UKONČIL TAJEMSTVÍ,
ABYCHOM MOHLI ZÁŘIT JAKO SVĚTLO NÁRODŮ,  KMENŮ A JAZYKŮ.  VŽDYŤ
TVŮJ  VĚRNĚ  ODDANÝ  JEHOŠUA,  NÁŠ  KRÁL  A BRATR,  PEVNĚ  STOJÍ  VE
PROSPĚCH SVÉHO LIDU A NEVĚSTY, KTEROU JSI MU VYVOLIL, ABY VŠECHNY
NÁRODY POKLEKLY A UCTÍVALY TEBE TVŮRCE NEBE I ZEMĚ, PRAMENŮ VOD A
ABY  VZDALY  CHVÁLU  TOMU,  JENŽ  PŘICHÁZÍ  A  VZDALY  POCTU  KRÁLI
JEHOŠUOVI, KNÍŽETI TVÝCH VOJSK!!! AMEN.

Nyní se můžeme vrátit k 11. kapitole, abychom viděli, co se má dít (stalo se) v ustanoveném
čase, který nastal (začal) od roku 1913 a proběhl až do roku 1991.



28. kapitola

Svatá říše Římská

Ještě než započneme rozebírat ‚ustanovený čas‘, tak musíme nejprve pochopit, jak v dějinách
došlo k tomu, že obě dnešní větve, jak krále Severu, tak krále Jihu, pocházejí z jednoho rodinného
klanu.  V době císaře Konstantina I  (*27.02.  někdy mezi  lety 272 až 285 – ϯ22.05.337)  začalo
polevovat  pronásledování  křesťanů  té  doby.  Od  roku  306  n.l.  se  postupně  Konstantin  I  stává
nezpochybnitelným vládcem nad Římskou říší. Je to obratný politik, který se snaží sjednotit svůj
lid,  který je díky šíření již značně překroucených pravd o Kristu rozdělen vzájemným bojem a
různými pogromy. Dne 28.10. roku 312 n.l. došlo k bitvě, která je známá jako bitva u Milvijského
mostu,  kde Konstantin u řeky Tibery zvítězil nad svým spoluvládcem Maxentiem a ukončil  tak
období  tetrarchátu.  Tehdy  Satan  vnutil  Konstantinovi  myšlenku,  že  mu  pomohl  samotný
křesťanský Bůh Jehova.

Takto v dějinách postupoval Satan mnohokrát, když se proměňoval v anděla světla. Známe to
například z období Johanky z Arku, kdy také ona byla pod jeho vlivem a Satan tak mohl zamotat
šišky  francouzským  a  mnoha  dnešním  věřícím.  Ono,  vytvořit  určitá  vidění  je  pro  něj  velmi
jednoduché, a když k tomu ještě ovládá procesy řízení jako  ten tajemný Globální prediktor (GP)
nebo jako Syndikát, pak je jeho podvod velmi sofistikovaný.

Maxentián  obdržel  věštbu,  která  zněla:  „Překročíš-li  Tiberu,  zemře  nepřítel  Říma.“.
Samozřejmě si Maxentián myslel, že nepřítel Říma je Konstantin, tak přes řeku vykročil. A bylo to
naopak. Satan napodobil to, co už učinil Otec Jehova s Alexandrem Makedonským, kdy mu
pomohl zvítězit proti přesile Dareira III. Tehdy to bylo 1:10, nyní asi 1:5. Satan totiž potřeboval



dokončit  kvas  semleté  pšenice  v  první  díži,  o  kterých mluvil  Jehošua  v  podobenství  o  Božím
království ve 13. kapitole Matoušova evangelia, že ta mouka se stane těstem a celé to těsto zkvasí.
Konstantin byl výborným nástrojem. Prohlásil se za křesťana. V roce 324 n.l. přesunul svou vládu
do Řecka a změnil název města Byzantion na Konstantinopol a nechal v roce 325 n.l. svolat do
Nikaie koncil, aby zde bylo vyhlášeno, co je od té doby považováno za pravé vyznání víry v Ježíše
Krista, takzvané nicejské vyznání víry. Díky tomu bylo uzákoněno, že Ježíš je Bůh, který je roven
Otci a později  pak,  že jsou součástí  svaté trojice,  tedy podle egyptských zvyklostí.  Později  byl
vytvořen kult Marie bohorodičky podle egyptské bohyně Ištar. Tyto procesy dokončily zkvašení
první  díže a  vytvořily  Všeobecnou římskou církev,  dnes  známou jako Římsko katolická církev
(ŘKC) a oddělenou část, Pravoslavné církve.

Aby toho nebylo málo, Konstantin dovolil implementovat všechny pohanské svátky do této
církve a ty  byly  tzv.  pobibličtěny. Co to znamená? Že například saturnálie, svátky slunovratu, se
staly obdobím, kdy se měl  narodit  Jehošua.  Pohanské svátky jara  se  staly dobou, kdy měl  být
Jehošua usmrcen. Během let pak vznikla oslava dne svatých a také památka všech zemřelých, které
se slaví 1. a 2. listopadu. Tyto svátky jsou nejodpornějšími svátky roku a Satan k nim přidal ještě
31.10.,  aby lidé slavili  Helloween.  A tak svět  nevědomky oslavuje  Satana a  v další  dny padlé
anděly, jenž museli opustit  napodobeniny svých lidských těl, a další den se připomínají jejich zlé
děti, jejich potomstvo z pozemských žen, které se všechno utopilo, a kteří byli známí jako Nefilim,
což doslovně v překladu znamená rozrážeči či porážeči a/nebo také kříženci.  Byli to obři,  kteří
podle kosterních nálezů dorůstali  údajně až do výšky 15 metrů.  Vše se odehrálo během 1. a 2.
listopadu, při začátku celosvětové potopy (srovnej s Genesis 6. kapitolou).

Chléb z nebe, jak souvisí s tímto zkvašeným těstem?

Písmo svaté označuje chléb z nebe jako životodárný elixír života, který oživuje nebo drží
při životě to, co je smrtelné. Náš nebeský Otec dal v době pustinou putujícího izraelského národa
zvláštní chléb, který všichni známe jako Manu. Na tomto chlebu bylo závislé přežití Božího lidu.
Objevoval se v předem stanovenou dobu a spotřeba tohoto chleba byla také předem dána Otcem.
Každý si mohl vzít pouze to množství Many, které mu vystačilo na jeden den. Výjimkou byl jeden
den v týdnu, kdy bylo povoleno dvojí množství, a to kvůli sabatu. 

Pro nás je důležité si uvědomit, že tento chléb obstaral výhradně pro svůj lid Bůh. Bůh také
dal Maně životnost pouze jednoho dne.  Pokud měl někdo Manu déle, zkazila se, zapáchala a
dokonce se dali do ní červi (Exodus 16. kap.). Jeden den byl ovšem zvláštní, byl to den, kdy směli
nasbírat Manu na dva dny dopředu. Pokud Manu zpracovali a dobře uskladnili, Mana se nezkazila a
vydržela.  Mana  byla  čisté  bílé  barvy,  chutnala  nasládle,  dala  se  zpracovávat  do  koláčů.  Toto
opatření vydrželo do doby, než izraelité vstoupili do zaslíbené země Kanaán.

Když si  to  shrneme,  tak  Mana byla  dávána přímo Bohem Jehovou,  měla  své  podmínky k
užívání, omezenou životnost a byla darem, dokud Boží lid nevešel do zaslíbené země. Na Maně
bylo závislé přežití, byl to Boží dar z nebe, čistý, neposkvrněný, svatý.

Kdo se objevil jako další chléb z nebe? Kdo přišel do duchovně zpustlé země? Na jakém
dalším chlebu se stal závislý lidský život? Jaký chléb máme přijímat a proč?

Ano, všichni víme, kdo o sobě prohlásil, že je chléb z nebe. O tento chléb se máme modlit. Co
je v Pánově modlitbě? „Náš denní chléb dej nám dnes“, řekl Boží chléb z nebe Jehošua Kristus
(Mat 6:11). Opět je tu vzpomenut denní příděl. Jedná se v modlitbě o klasický chléb sloužící k
obživě a nebo se máme modlit o přijetí Božího chleba z nebes? Platit může obojí, ale pouze jeden
chléb nám zajistí věčný život a na něm máme být závislí, a to zcela dobrovolně. Chléb z pece nám
zajistí život dnes, chléb z nebe život věčný. 

Jak charakterizovat chléb z nebe? Jehošua řekl, že on je tímto chlebem. U poslední večeře,
která je známá jako Pánova večeře, dal Jehošua svým apoštolům chléb, rozlámal jej a řekl, viz.
Matouš 26:26b „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“.



Jaký chléb byl použit na tuto večeři?  Byl bez kvasu. To je velmi důležité!  Kvas je v Písmu
použit jako negativní přísada, která může znehodnotit čistotu. Chléb podléhá mnohem rychleji
zkáze, stává se nečistým. My však máme používat chléb z nebe, který je čistý, bez poskvrny a je
symbolizován nekvašeným chlebem, stejným, jaký použil Kristus u své poslední večeře. Takový
chléb je pouze z mouky, vody, soli, dělaný na troše oleje. Pánova večeře je důležitý akt sloužící k
přijetí Jehošuova těla, jako symbolu věčného života a přijetí krve ve formě červeného vína, která je
na  odpuštění  hříchů,  vybílení  našeho  šatu,  abychom mohli  být  ve  schváleném postavení  před
Bohem, naším Otcem Jehovou. Že je tento akt důležitý, si můžeme uvědomit z knihy Zjevení:

„Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle,
kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu
jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"“ (Zjevení 6:5)

Proč měl třetí jezdec zanechat  pro lidi přístupnou  pšenici,  ječmen, olej  a víno? Z čeho se
vyrábí nekvašený chléb? Co nás očišťuje před Otcem? Ano, z pšenice vyrobíme chléb, víno má být
zanecháno a na oleji  můžeme chléb  upéci.  V době posledních  dnů  ČASE KONCE,  kdy bude
docházet k obrácení mnoha lidí, bude přežití závislé na nekvašeném chlebu, bude potřeba i očista
skrze  červené  víno,  všechny  tyto  komodity  budou  k  dispozici.  Jehošua  řekl,  že  přijímat  tyto
symboly máme „kdykoli … se sejdete v mém jménu“, vlastně kdykoliv to bude potřeba, a ne jak to
dělají některé církve, které tyto symboly používají nehodně nebo pouze jednou za rok. Pokud je náš
život závislý na přijetí těchto symbolů, musí být umožněno jejich použití kdykoli v ,čase konce‘,
protože doba si to bude vyžadovat.

Zpátky k nekvašenému chlebu. Jak jsme si řekli výše, chléb, který dává život je bez kvasu.
Kvas,  který se dává do chleba dnes a je  běžně používán je  i  v biblické symbolice použit  jako
nežádoucí pojivo. Chléb sice lépe chutná, možná lépe vypadá, možná i více voní, ale z Božího
pohledu je nečistý.

O kvasu a o postoji Boha ke kvasu si můžete přečíst následující verše:
Exodus 12:15; Leviticus 2:11; 1. Korinťanům 5:6-8;

Jaký přijímáte chléb? Ten nekvašený, čistý bez příměsí a jak je dnes  moderní tzv. bez éček?
Nebo ten světem ochucený, s kvasem, voňavý, s přídavky dochucovadel a příměsí žita?

Ten Kristův dostáváme přímo od něj. Je to chléb bez kvasu falešného uctívání, bez pozlátek v
podobě dochucovadel v podobě dogmat, falešného učení, založené ne na Kristu, ale na člověku.
Ten líbivý chléb dostáváme jako na podnose od teologů, filozofů tohoto světa, není založen na
čistotě  pravdy Boha  a  Krista  a  má velmi  pošramocené  normy založené  na tradicích,  tak
říkajíc z pera pána tohoto světa. Jenže naše přežití je závislé na tom neposkvrněném chlebu.  

Chlebu, který máme přijímat, o který se mají opřít všechny naše životní funkce. Tento chléb je
světlem ve tmě, životodárným duchem, zdrojem, který nám poskytuje vedení. Mezi tento chléb se
nesmí vmísit nic, co patří světu, mezi tímto chlebem a námi nesmí stát člověk, moudrý tohoto
světa, ale je nutné, abychom byli na tento chléb napojeni, úplně stejně jako izraelité v pustině.

Žijeme totiž také v pustině a náš život je s tímto čistým chlebem spojen, jsme závislí na vedení
tímto chlebem, protože tento chléb nás představuje Otci.  Jak má chléb z nebe, Jehošua,  na nás
pohlížet, když se mezi nás a něj vmísí cokoli a kdokoli nečistý? Nečistého se nemáme dotýkat, aby
nás Bůh náš Otec přijal.

„A proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Bůh ničeho nečistého se nedotýkejte, a já
vás přijmu.“ (2. Korintským 6:17) 

Oddělte se, říká Bůh. Nemějme podíl na nečistém. Nepřijímejte ten falešný chléb, falešného
Krista s příměsemi lží a dogmat. Oddělme se. Pokud se neoddělíme, co nás čeká? Budeme stále ve
světě, nakaženi, ve tmě či v pološeru. Neuvidíme skrze tuto tmu na Krista čistého, protože bude nad



námi stínidlo v podobě teologií tj. nauk založených na člověku, ne na Bohu a na Kristu. Bůh, náš
nebeský Otec  Jehova vyžadoval  vždy čistotu,  nikdo nemohl  do svatostánku,  dokud každý
člověk nebyl očištěn zvenčí (oděv) i uvnitř (mysl a srdce). Změnilo se na tom něco? Ne! Bůh se
nemění!  Otec  po  nás  vyžaduje,  abychom přemýšleli,  abychom byli  pokorní,  abychom uctívali
výhradně Jeho, abychom odpouštěli a měli lásku jako pojidlo. Otec působí dovnitř, Satan od sebe,
Otec  sjednocuje,  Satan Ďábel  rozptyluje  a  rozděluje,  Otec odpouští,  Satan vždy kritizuje,  Otec
nabízí život, Satan smrt a ještě k tomu říká: „Určitě nezemřete!“. Tu NEJVĚTŠÍ LEŽ!

V  ,čase  konce‘,  až  bude  probíhat  doba  tísně,  jsme  varováni  před  falešnými  Kristy,  před
falešnými chleby. Naše záchrana bude plynout od pravého, čistého, Božího chleba. Proto nemáme
vycházet, když někdo prohlásí „je tam, nebo tamhle“! Kristus se o nás postará sám, dá nám vědět co
dělat, kam jít. Máš takovou víru? Budeš čekat na Krista a jeho anděly, kteří mají shromáždit a
ochraňovat Boží  lid? Rozpoznáš kázající  pšenici  od kázajícího plevele? Hodně na tom záleží.
Život každého z nás závisí na pravém chlebu. Tento chléb si máme opatřovat denně, nebo-li každý
den mají být naše oči upřeny na Krista, který se stal pro nás vzorem v přežití. Získávejme denně
jeho mysl a oblékejme denně jeho osobnost. Snažme se být jeho napodobiteli. Nebuďme smutní,
pokud se nám nebude dařit být vždy dokonalými, jako je dokonalý náš nebeský Otec (Matouš 5:48;
Jakub 1:4). Víme, že těžko budeme dosahovat slávy, jakou má Kristus,  ale usilujme o čistotu v
našem uctívání a Bůh, náš Otec Jehova, nás jistě podpoří. Otec nás chce, touží po nás, chce
každého z nás v Novém světě a slíbil nám pomoc. Pokud uděláme krok k Otci, on udělá krok či
kroky k nám. Tak to funguje.

Kristus je čistým chlebem, Božím darem pro nás, hledejme tento čistý chléb, který dává
život, nepožívejme znečištěný chléb tohoto světa, spoléhejme na Otce a Syna, že nás povedou v
,čase  konce‘  a  získejme  život.  Tento  chléb  bude  k  dispozici,  dokud  stejně  jako  izraelité
nevstoupíme do zaslíbené země, do Nového světa  a dokud Kristus nepředá vládu zpět Bohu,
našemu a jeho Otci. Do té doby jsme na tomto chlebu závislí svým životem. Uctívejme Otce, ne ze
sobeckých pohnutek, ale z lásky a vděčnosti za vše, co pro nás Otec připravil v podobě našeho
domova, Zemí s jejími krásami a také v podobě života pod vládou Krista, a až bude vše dovršeno,
opět pod vládou našeho Boha a Otce Stvořitele, který nás miluje jako své děti.

Proto  mluvíme o mouce v dížích,  která  zkvasila,  tak  jak  to  předpověděl  Jehošua  ve  svém
podobenství ve 13. kapitole Matouše. Říká, že jsou tři díže a ta mouka v každé zkvasila. Co má na
mysli? Římskokatolickou církev a Pravoslavnou církev, poté všechny protestanské církve a nakonec
po roce 1945 poslední díži s těstem, organizaci Svědkové Jehovovi. Ty mají v sobě kvas, falešné
učení o Kristu a Otci Jehovovi. Na počátku byla vždy pravá pšenice, skuteční následovníci Krista,
ale ti co pokračovali v nastoupené cestě, začali s postupem času učit své nauky a svá dogmata.

Kdy začalo těsto kvasit?

Apoštol Pavel ve skutcích apoštolů a také na to upozorňuje ve svých dopisech, že až zemře,
nastoupí na místo apoštolů vlci v beránčích rouchách. To bylo krátce po roce 60 n.l.. Tehdy se do
čela sborů začali dostávat takzvaní církevní otcové, kteří si vytvořili tituly, z nichž nejvyšším byl
biskup. Tito biskupové začali do učení přinášet první kvas, který byl pak v Nicaii zpečetěn. Tito
biskupové si později vytvořili papežský úřad. Jedním z biskupů byl i Silvestr I, kterého zvolili v
pořadí  jak 33.  papeže.  Tento lump a podvodník vyrobil  falešnou listinu „Donatio Constantini“.
Konstantinova donace     je padělaná listina,  kterou měl vystavit  údajně římský císař Konstantin I  
Veliký.    Zaručovala papeži Silvestru I a jeho nástupcům nadvládu nad Římem, Itálií a celou  
západořímskou říší. Tak se papežové, většina z nich, stali těmi, jenž nikdy nebyli ve svém jednání
oddáni Kristu, ale svým pupkům, hamižnosti, sexuálním zvrácenostem a touze po moci. Mezi tyto
Satanovy služebníky pronikli lidé z chazariátu a také ti, jenž byli nakloněni okultismu skrze talmud.
Stavby těchto náboženských domů jsou skrz na skrz prostoupeny okultními symboly, to se rozšířilo
do  celého  světa.  Proč?  Protože  díky  rozpadu  Byzantské  říše  došlo  k  rozdělení  na  západní
„křesťanství“ pod vlivem ŘKC a na východní pod vlivem Pravoslavných domů.  Tito biskupové
velmi intenzivně pracovali  na tom, aby se vytvořila v křesťanstvu šlechta,  takzvaná třída
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duchovních … a laiků (těch obyčejných). Duchovenstvo pak mělo jediný patent na to, co je a co
není pravda. Proto duchovenstvo Písmo odňalo laikům, aby jej nemohli studovat. Tak se vytvořila
noc, o které Jehošua mluvil, že v noci přišel nepřítel (Satan) a vysadil mezi pšenici plevel.

Tyto  znaky  duchovenstva  si  zachovaly  všechny  babylonské  domy.  I  ten,  jenž  se  označuje
jménem našeho Boha, Otce Jehovy. Jak se to stalo? Tak, že si vybraná skupina uzurpuje právo
na to, čemu se musí věřit. Mnohé zfalšovaly mléko, základní poznání o Jehošuovi a také o našem
Otci  Jehovovi.  O něm se  v  mnoha  domech raději  neučí  a  když ano,  tupí  jej  jako Hospodina,
nějakého šenkýře. V anglosaských zemích je to Lord, který je zaměňován a směšován s Jehošuou.
Jak odporné!

První díže, ŘKC a Pravoslavná církev, si dokonce uzurpují právo prohlašovat, že je něco svaté.
Tak světí třeba tanky a další vojenskou techniku. Pomazávají krále, a ty ovládají skrze své ovečky,
které je následují. Manipulace na manipulaci, rozděl a panuj v praxi.

Po rozpadu Konstantinovy říše se tito vlci v beránčích rouchách naučili ovládat společnost a
krále, tak jak to popisuje Zjevení 17. a 18. kapitola. Její výklad vám předložíme v další kapitole.



29. kapitola

Velký Babylon, kdo to je?!

Pro výklad tohoto proroctví jsme úmyslně zvolili text z PNS z roku 1991 (pozn. ©Svaté Písmo,
Překlad Nového světa; vydali svědkové Jehovovi pod záštitou organizace Watch Tower and Bible
and tract society off Pennsylvania, revidovaného v roce 1999), protože je předložen srozumitelným
způsobem:

„A přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli sedm misek, mluvil se mnou a řekl: „Pojď, ukážu
ti soud nad velkou nevěstkou, která sedí na mnohých vodách, s níž smilnili králové země, zatímco
ti, kdo obývají zemi, byli zpiti vínem jejího smilstva.“. (Zjevení 17:1-2)

Jak mnozí vědí, jsou v tomto proroctví použity určité výrazové prvky, které slouží v celém
Písmu k pochopení a správné identifikaci daných slovních obratů.  Vody jsou předkládány stejně
jako písek k pochopení, že se jedná o velkou lidskou společnost.  Nevěstka pak bývá označována
jako někdo, kdo představuje určité duchovní  společenství,  jenž se postavilo proti  samotnému
Bohu Jehovovi, a přesto o sobě drze tvrdí, že zastupuje Boha nebes. Králi země jsou pak myšleny
politické struktury.  Smilstvo je zde používáno ve smyslu vzájemně výhodných vazeb, jak mezi
chazariátem, tak mezi zastánci talmudu a politickými marionetami spolu s nevěstkou.

„A odnesl mě v [síle] ducha do pustiny. A zahlédl jsem ženu, jak sedí na šarlatovém divokém
zvířeti, které bylo plné rouhavých jmen a mělo sedm hlav a deset rohů.“ (Zjevení 17:3) 

Jan  zde  mluví  o  síle  ducha,  což  tedy  znamená,  že  to  co  se  odehrává  v  jeho  popisu  není
doslovné, ale obrazné vyjádření událostí či vidění, tak jako je to u Daniele, které musí teprve nastat.
Tím, že je celý obraz popisován jakoby právě probíhal, dává čtenáři a posluchači na vědomí,
že to budou události, které nebude moci nikdo změnit, aby se Boží slovo prokázalo jako pravé,
neměnné a spolehlivé.

Žena a tedy i prostitutka je zde předobrazem všech duchovních společenství, a protože sedí na
šarlatově zbarveném zvířeti,  tak nám ukazuje,  že svým vlivem působí na ty,  kdo se odívají  do
šarlatu, tedy opět jsou to politické prvky lidské společnosti.

Rozesetá jména na tomto zvířeti jsou programy oněch politických prvků, jenž jsou falešnými
sliby,  které nikdy nebudou schopny zajistit všem lidem takovou spravedlivou vládu, jakou
dokáže poskytnout jen samotný Otec Jehova, skutečný Bůh. Toto zvíře má sedm hlav a deset



rohů, a jak bude dále vysvětleno, je zde poukázáno na to, že celý vývoj lidských dějin  byl vždy
řízen  určitým  politickým  managmentem,  který  měl  v  dané  chvíli  vůdčí  dominanci.  Vše
vysvětluje anděl v další části.

„A žena byla oděna v purpuru a šarlatu a byla ozdobena zlatem a drahokamy a perlami a v
ruce měla zlatý pohár, který byl plný ohavností a nečistot jejího smilstva.“ (Zjevení 17:4)

Duchovenstvo,  které  tato  žena  symbolizuje,  je  velmi  bohaté,  a  to  díky  příspěvkům svých
oveček a rádi tak dávají  své bohatství okázale najevo.  Nejsou to jenom doslovná roucha, ale
třeba  předměty  denní  spotřeby,  jako  jsou  hodinky,  auta,  rezidence  a  podobně,  aby  svým
ovečkám ukázali,  jak  velké  je  jejich  bohatství  resp.  bohatství  těchto  náboženských  institucí,  a
hlavně,  že je to důkazem „Božího požehnání“, tedy přízně a jedinečnosti, což je pochopitelně
lež. Zlatý pohár symbolizuje různé dohody a intriky, kterými získává svůj vliv, jak směrem ven,
tak dovnitř svých organizací a společenstev.

„A na jejím čele bylo napsáno jméno, záhada: „Velký Babylón, matka nevěstek a ohavností
země.““ (Zjevení 17:5)

Tady se dostáváme k důležitému pochopení. Tím pochopením je jméno, které má napsáno na
čele. Je to záhada. Proč? Protože je tato žena spojována s Katolickou církví, tedy s Římem. Toto
je  ten  největší  omyl,  který Satan skrze  náboženské organizace  předkládá.  Jediná  nevěstka
dostala pochopení, ale jenom proto, že nesla na svém čele zároveň i jméno Pravého Boha. Proč je
tedy řečeno, že je její jméno záhadou? Protože VŠECHNY NÁBOŽENSKÉ DOMY, které tvoří
to  VELKÉ DUCHOVNÍ MĚSTO s  mnoha domy,  jsou jedním VELKÝM BABYLONEM.
Proto se tam dále hovoří o dalších nevěstkách, které se zrodily z jedné a té samé Matky. Každá
organizace, sekta či jiná duchovní společnost má v sobě prvky, které byly součástí babylonského
učení. Kdo tam tedy patří a z čeho se skládají tyto babylonské domy? Patří tam jak budhismus,
šintoismus, islám, křesťanstvo, hinduismus a tak dále, až po tu nejposlednější sektu. Někde
jsou projevy Babylonu na první pohled zjevné, jinde jsou ukryty tak, že ovce ani netuší, kdo je
vlastně zotročuje. Kristus je nahrazen v těchto domech složkou,  které se bezpodmínečně musí
poddat každá ovce a touto složkou jsou pak tyto ovce nuceny k sebeobětování na oltáři slepé
víry. A co jsou to ty ohavnosti? Je to modlářství, které ovce svou falešnou vírou prokazují řídícím
složkám organizací či jednotlivým lidem.  Ne Pán Jehošua Kristus jako vůdce, ale jednou je to
papež, jindy „věrný a rozvážný správce“, jindy nějaká prorokyně a její spisky. Je to ta skupina vlků
v  rouše  beránčím,  o  které  píšeme  v  předešlé  kapitole,  která  si  vytvořila  monopol  na
neomylnost!!!

Může  skutečně  Bohem  vedený  otrok  lhát?  Říkat,  že  jemu  má  být  vzdávána  úcta  a
modloslužba?  Ať se  to  nikdy  nestane!!! Pokud  nalézáte  tato  učení,  víte  čeho  jste  součástí!!!
Náboženské stavby a chrámy jsou budovami Velkého Babylonu!!!

„A viděl jsem, že ta žena je opilá krví svatých a krví Ježíšových svědků. Když jsem ji tedy
zahlédl, divil jsem se velkým divením.“ (Zjevení 17:6)

Jak se opila krví svatých a krví Jehošuových svědků? Tím, že tyto lidi utiskovala, vytvářela
krvavá pronásledování, organizovala války, kde proti  sobě štvala lidi stejné víry,  také jiné
nutila umírat v nemocnicích, kryla pedofilii a další věci. Vše naleznete v různých historických
záznamech nejen v těchto náboženských institucích.

„A tak mi anděl řekl: „Proč ses divil? Povím ti záhadu té ženy a divokého zvířete, které ji
nese a které má sedm hlav a deset rohů: Divoké zvíře, které jsi viděl, bylo, ale není, a přece se
chystá vystoupit z propasti a má odejít do zničení. A až ti, kdo bydlí na zemi, uvidí, jak divoké



zvíře bylo, ale není, a přece bude přítomno, užasnou v obdivu, ale jejich jména nebyla napsána
na svitku života od založení světa.“ (Zjevení 17:7-8)

Zde se nachází jedna z nejdůležitějších informací, kterou musíme pochopit, abychom nebyli
zavedeni na scestí falešných učení církví křesťanstva a těch  věrně neomylných, kteří nás úmyslně
vedou k nesprávnému chápání celého proroctví. Jedni učí, že to divoké zvíře je Římskokatolická
církev, jiní třeba OSN. Abychom rozuměli, koho to máme vlastně hledat, musíme svou pozornost
obrátit do 13. kapitoly knihy Zjevení, kde je jasně vysvětleno, že se nemůže jednat o náboženskou
instituci, která je a  současně není a  přitom bude, ale že to není ani OSN, které je vytvořeno jako
obraz divokého zvířete, kterou vytvořil falešný beránek, jenž mluví jako drak:

„1 A zastavil se na mořském písku. A viděl jsem z moře vystupovat divoké zvíře s deseti rohy a
sedmi hlavami, a na jeho rozích deset diadémů, na jeho hlavách však rouhavá jména. 2 A divoké
zvíře, které jsem viděl, bylo podobné levhartovi, ale jeho nohy byly jako medvědí a jeho tlama byla
jako tlama lví. A drak dal [zvířeti] svou moc a svůj trůn a velkou autoritu. 3 A viděl jsem jednu z
jeho  hlav  jakoby ubitou  k  smrti,  ale  jeho smrtelná  rána se  uzdravila,  a  celá  země s  obdivem
následovala divoké zvíře. 4 A uctívali draka, protože dal divokému zvířeti autoritu, a uctívali divoké
zvíře slovy: „Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může vést bitvu?“ 

Všimněte si prosím, že to zvíře ve 13. kapitole je trochu jiné, než to, o kterém je řeč v 17.
kapitole knihy Zjevení. A nemá kontinuitu v celých dějinách, ale jen v jejich určité části. Zde je
totiž popsáno to,  co můžeme vidět jakoby na počátku druhé poloviny minulého století.  Proč až
tehdy? Protože právě v tomto období má toto zvíře všechny hlavy, nebo-li všechny způsoby vlády,
které byly v lidských dějinách uplatňovány společně v jediném časovém úseku. Které to jsou? Je
jich sedm:

1, feudalismus – forma vlády plynoucí z královských rodů (např. Japonsko, Velká Británie aj.)
2, kapitalismus – Francie, vznikající Izrael,
3, otrokářství – Africké země, JAR
4, fašismus – Itálie, Německo
5, socialismus – SSSR a jeho satelity
6, kastovní systém - Indie
7, theokracie – islámské země

Tyto hlavy mají na svých čelech rouhavá jména. To druhé je má po těle.  Tvrdí o sobě, že
jsou tím nejlepším lékem pro lidské uspořádání a tyto vlády se zaštiťují svými ideologiemi,
jejichž prostřednictvím danou společnost zotročují. Mnohé vlády tvrdí, že je to Boží vůle, aby
tato uspořádání fungovala. Jedno dokonce tvrdí, že Boha nepotřebuje, ale vytváří si svého boha,
kterého  dosud  nikdo  neznal.  Srovnejte  s  Danielem 11:36-38.  Stejně  jako  Řecko,  které  si  také
utvořilo nové bohy a tím nejvyšším byl Zeus. Toho taky až do doby vzniku Řecka nikdo neznal.
Náhoda … že?!

Dále je zde zmínka o deseti rozích, nebo-li vládách, které budou mít hlavní slovo v zastupování
těchto  vládnoucích  systémů.  Má  jich  být  deset,  tak  je  na  mapě  musíme  najít.  Hlavním
představitelem  otrokářství  je  JAR,  za  fašistický  režim  je  to  Německo  a  Itálie.  Theokratická
diktatura  je  zastoupená  zvláště  Saudskou  Arábií,  kapitalismus  zastupuje  Francie,  i  vznikající
Izrael.  Socialismus  SSSR  a  Čína,  která  následně  opouští  toto  uspořádání  a  aplikuje  do  sebe
kapitalistické prvky, je to spíše přechod k fašismu. Kastovní systém zastupuje  Indie a feudální,
nebo-li královský systém Japonsko. Musíme pochopit, že to není statický proces, ale dynamický.

Někdo nám tady chybí.  Ano,  jsou  to  Spojené  státy  a  Velká  Británie.  Ty státy  mají  svou
specifickou úlohu a proto jsou viděny jako někdo další. Proč? Protože se skrze tyto země vytváří
rozdělení světa. Je to nástroj chazariátu.  Tento beránek, který mluví jako drak, má dva rohy,
neboť jsou to totiž dvě země. USA a Velká Británie, kdy Spojené státy mají v současné době

https://www.jw.org/cs/publikace/bible-online/bi12/knihy/Zjeven%C3%AD/13/#v66013004
https://www.jw.org/cs/publikace/bible-online/bi12/knihy/Zjeven%C3%AD/13/#v66013003
https://www.jw.org/cs/publikace/bible-online/bi12/knihy/Zjeven%C3%AD/13/#v66013002


větší  prim. Vycházejí  ze země a  ne z  moře,  což znamená,  že už jsou na scéně nějakou dobu.
Vedoucí úlohu USA dokazuje ten oheň z nebe, který byl vytvořen v létě 1945 nad Hirošimou a
Nagasaki . Přečti prosím Zjevení 13:11-18. Vytváří také obraz divokému zvířeti, kterým je OSN,
a tedy splněný sen chazariátu pro uctívání celého divokého zvířete.

Co však hledáme, abychom mohli pochopit, kdo je tou ubitou hlavou? Musíme se zamyslet,
použít inteligenci a rozlišovací schopnost. Víme, že celý proces tohoto zvířete musí fungovat až
do samého konce. Která hlava nyní ‚není a přesto bude‘?

V letech 1983 až 1984 byla naplánována tajná operace Golgota. Usmrcení socialismu a jeho
opětovné vzkříšení  během tří  dnů.  Počítáme-li  symbolicky jedno desetiletí  za  jeden den,  pak
víme,  že  by  mělo  ke  vzkříšení  dojít  nejpozději  do  roku  2021.  Rusko  jako  jediný  nástupce
bývalého SSSR vzkřísí pro celý svět myšlenku socialismu Stalinského typu a lidé ji přijmou,
tak jak je to popsáno ve Zjevení 13:3-8. Budou to nazývat Ruský svět, člověčenství.

Vraťme se tedy zpět do Zjevení 17. kapitoly

„Divoké zvíře, které jsi viděl, bylo, ale není, a přece se chystá vystoupit z propasti a má odejít
do  zničení.  A až  ti,  kdo  bydlí  na  zemi,  uvidí,  jak  divoké  zvíře  bylo,  ale  není,  a  přece  bude
přítomno, užasnou v obdivu, ale jejich jména nebyla napsána na svitku života od založení světa.“
(Zjevení 17:8)

Tento celosvětový socialistický systém Stalinského typu bude tím, co máme očekávat. Celé
zvíře  z  13.  kapitoly  knihy Zjevení  se  pak  promění  do  podoby Osmého  krále.  Tady je  totiž  ta
moudrost. Již dnes mnozí hledí v obdivu směrem k Rusku potažmo k V.V.Putinovi a politici se mu
klaní, ač tvrdí že jej nenávidí. To aby je chazarská media nehaněla.

„Zde dochází  na inteligenci,  která má moudrost:  Sedm hlav znamená sedm hor,  kde na
vrcholku sedí žena.“ (Zjevení 17:9)

Anděl nás jasně upozorňuje, že toto pochopení musí být odkryto samotným Otcem Jehovou v
ČASE KONCE, aby čtenář a posluchač správně porozuměl. Inteligence je jedna věc, ale moudrost
a poznání dává samotný Bůh Jehova, náš nebeský Otec. (Jer. 31:33,34)

„A je sedm králů: pět padlo, jeden je, ten další ještě nepřišel, ale až přece přijde, musí zůstat
na krátkou chvíli.“ (Zjevení 17:10)

Víme, že se tady opakujeme, ale opakování je matka moudrosti.  Tady je ta moudrost drazí
čtenáři, a také bratři a sestry. Pět králů, kteří byli a dotýkali se Božího lidu podle víry Abrahama, je:
Egypt – otrokářská společnost (asi 1810 – 1450 př.n.l.)
Asýrie – fašistická společnost (730 – 604 př.n.l.)
Babylon – feudální společnost (604 – 539 př.n.l.)
Médo-Persie – kastovní společnost (539 – 333 př.n.l.)
Řecko – vláda lidu, socialistická napodobenina (333 – 158 př.n.l.); zde musíme rozumět tomu, jak
se to formovalo, zvláště v období před Alexandrem Velikým, v období městských států.
… ano, ti už za Jana padli!

Řím –  theokratická  společnost,  nejprve  císaři  coby  bohové  a  poté  papežský  stolec,  který
dosazoval krále Jihu i Severu (63 př.n.l. - 1945 n.l.). To je ten ‚jeden‘, který působil i za Jana a
působí až do roku 1945 skrze  svatou říši  Římskou, kterou udržovali  hlavně vládci  nad Němci,
Čechy, Rakušany, Balkánem, Maďary a Prusy, a též vládci nad polskou šlechtou.



Velká Británie a její kolonie USA – zprvu jako království a po průmyslové revoluci tvrdý
kapitalismus.  Chazarský  projekt  naplánován  před  rokem  1776  a  spuštěn  naplno  po  porážce
Napoleona  Bonaparta  u  Waterloo,  kdy  chazariát  převzal  bankovní  moc  nad  Londýnem.  Plnou
dominanci převzal až v roce 1945 a trvá (trvala) do 28.09.2015.

Proto má sedmý král jenom krátkou chvíli, a je to to divoké zvíře, ten beránek se dvěma
rohy ze 13. kapitoly knihy Zjevení. Daniel o něm mluví jako o chodidlech z části z hlíny a z části
ze železa. Následují jej prsty těchto chodidel (Osmý král); srovnej s Danielem 2:41-43. Jeho moc
má trvat jenom symbolickou hodinu. Takže až úplně povstane, nebude jeho působení delší než 42
měsíců.

„A divoké zvíře, které bylo, ale není, je také samo osmým [králem], ale pochází z těch sedmi a
odchází do zničení.“ (Zjevení 17:11)

Jak již bylo ukázáno a odhaleno výše, SSSR jako zástupce socialismu je nahrazen Ruskem a to
se stane Osmým králem. To vám odhaluje i obálka časopisu The Economist na rok 2019, ke které
existuje výklad na stránkách www.nejvic-info.cz . Jsou tam vyobrazeni jak apokalyptičtí jezdci, tak
člověk,  který  se  musí  rozhodnout.  Tím  jsi  čtenáři  TY.  Od  08.12.2018  je  spuštěno  poslední
přeformátování světa. Byly spuštěny občanské války skrze protesty žlutých vest ve Francii, a ty se
následně pomalu přesouvají do dalších zemí, ale média hlavního proudu o tom zarytě mlčí. Vše
proběhne tak, jak je popsáno v Matoušovi 24:7-13. Dva dny před tímto datem nám bylo zjeveno
skrze sen vidění, že už nebude odklad!

„A deset rohů, které jsi viděl, znamená deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale přece
přijmou autoritu jako králové na jednu hodinu s divokým zvířetem.“ (Zjevení 17:12)

Kdo jsou tito králové? A proč jenom na jednu hodinu? Jsou to ti, které lze již nyní vidět na
scéně? Ano. Je to určitě V.V.Putin, ten však bude Osmým králem. Podle dění na světové scéně to
budou pravděpodobně zástupci Německa (viz symbolická svatba s A.Merkel v roce 2018 v Soči),
Saudské Arábie (která se osmému králi poklonila v říjnu 2019), Turecka (to učinilo už dávno a v
říjnu  2019  opět),  Iránu (dlouholetý  spojenec  Ruska  proti  chazariátu),  Číny (Rusko  uzavřelo
strategické spojenectví s Čínou v roce 2019),  Japonska (které se odpoutává od vlivu chazariátu),
Francie (ta  díky  Aachenské  smlouvě  z 24.01.2019).  Daniel  hovoří  o  Etiopech a  Libyi.  Další
možný zástupce může být ze Zimbabwe, protože to má pod zemí největší zlaté rezervy a při pádu
finančního systému dojde opět k zavedení zlatého standardu.

Ptáte se kde je Izrael? Tak se podívejte do Daniele 11:40-45 a 12:1. Kde jsou USA a VB? Ty se
rozpadnou, tak ztratí svou moc. Viz rozbor sedmé kapitoly Daniele.

„Ti mají jednu myšlenku, a proto dávají svou moc a autoritu divokému zvířeti.“
(Zjevení 17:13)

Které divoké zvíře je  myšleno? To, co  bylo,  není,  a zase  je;  vzniká  pod  přímým vedením
Ruska. Proč se to má takto stát? Protože mají tu jednu myšlenku, ke které se teprve dostaneme. Už
ji mají od roku 1985 a byla projednána na tajném setkání Valného shromáždění OSN v tom roce.
Toto tajné jednání nechtěně prozradil  v  roce 1989 blízký spolupracovník generálního tajemníka
Valného  shromáždění  OSN  Javiera  Péreze  de  Cuéllar poté,  co  byl  šokován  informacemi  z
přednášky o náboženství a jeho úloze, kde zaznělo, že náboženství bude odstraněno. Po přednášce
byl řečník odveden bokem a sekretář se jej zeptal, jak ví, že náboženství bude politiky odstraněno.
Řečník odpověděl, protože o tom hovoří Zjevení 17. a 18. kapitola. Sekretář s hrůzou prohlásil něco
v tomto smyslu: „Vždyť je to ta nejtajnější informace, na které jsme se dohodli v roce 1985.“.

http://www.nejvic-info.cz/


„Ti povedou bitvu s Beránkem, ale Beránek nad nimi zvítězí, protože je Pán pánů a Král
králů. Také ti povolaní a vyvolení a věrní [to učiní] s ním.“ (Zjevení 17:14; a srovnej s Danielem
8:25, 12:1)

„A říká mi: „Vody, které jsi viděl, kde sedí nevěstka, znamenají lidi a zástupy a národy a
jazyky.“ (Zjevení 17:15) 

Ano, Velký Babylon se chlubí kolik má ovcí na své straně, všechny ty své podporovatele!!!

„A těch deset rohů, které jsi viděl, a divoké zvíře, ty budou nenávidět nevěstku a zpustoší ji a
obnaží a sežerou její masité části a úplně ji spálí ohněm.“ (Zjevení 17:16) 

Tady  snad  rozumí  každý,  co  nastane.  Ale  kdyby  snad  někdo  nerozuměl,  budou  všechny
Babylonské domy svrženy. Proč se to stane?

„Bůh totiž vložil do jejich srdce, aby uskutečnily jeho myšlenku, ano aby uskutečnily [svou]
jednu  myšlenku  tím,  že  dají  své  království  divokému  zvířeti,  dokud  nebudou  dovršena  Boží
slova.“ (Zjevení 17:17)

Ano, to je ta myšlenka samotného nebeského Boha Jehovy, aby byli ze země odstraněni
všichni ti, co jsou plevelem (Matouš 24:9-13) a všechny náboženské Babylonské stavby, které učí o
něm  a  jeho  Synu  Kristu  zcela jiná  učení,  než  přinesli  apoštolové!!!  Proto  je  Otcem  Jehovou
politikům vložena do mysli myšlenka na to, aby dali Rusku moc, protože oni si myslí, že je to jejich
vlastní rozhodnutí, a zároveň i jejich záchrana.

„A žena, kterou jsi viděl, znamená velké město, jež má království nad králi země.“ (Zjevení 17:18)

A opět nás anděl nenechává v nejistotě, abychom poznali, že žena se skládá z budov, nebo-li
domů, Bohu Otci Jehovovi odporných a jemu nesloužících!!! Tyto náboženské domy smilní s králi
země, vládami, a tak ta žena je jakoby nad těmito králi.

18. kapitola knihy Zjevení

„Potom jsem viděl  jiného anděla,  jak  sestupuje  z  nebe,  s  velkou autoritou;  a  země byla
osvětlena jeho slávou.“ (Zjevení 18:1)

Ač je text překladateli rozdělen, přesto je to pokračování stále stejných událostí. Anděl, který
dává svou slávu jako světlo.  Kdo to může být? K pochopení  si  musíme pomoci jinými částmi
Písma, kde víme, že tuto velkou autoritu má v Písmu po Otci Jehovovi jen jediná bytost, a tou
je sám Pán Jehošua Kristus. Mnozí jste učeni, že Pán Jehošua je bůh, a to je samozřejmě Pravda,
ale  musíme chápat,  že  je  to  titul,  jenž nemá s rovností  s  Otcem Jehovou nic  společného.  Bůh
znamená a vždy znamenal MOCNÝ. Proto Izaiáš prorokuje:  „Vždyť se nám narodilo dítě, byl
nám dán syn; a na rameni bude mít knížecí panství. „A jeho jméno bude nazváno Podivuhodný
rádce, Silný bůh, Věčný otec, Kníže pokoje.“ (Izaiáš 9:6)

Specifikum dnešní doby je rozlišování malých a velkých písmen. To v době Izraelitů nebylo,
pouze překladatelé použili následovně tato rozlišení.  V moci a slávě sestupuje jen Pán Jehošua
Kristus,  proto o sobě sám vydává svědectví,  že je pravý a věrný svědek, počátek stvoření
(Zjevení  3:14).  Všimněte  si  sami,  prosím,  že  pokud  budeme  rozumět  Kristovu  božství  jinak,
začneme  jej  dávat  na  stejnou  rovinu  jako  Otce  Stvořitele,  ale  pak  už  nemá  atributy  Syna  a
skutečného dědice, který vše dostává od svého Otce Jehovy, ale stává se úplně někým jiným. Toto



je Satanova indoktrinace. Aby ji zdůvodnil, učinil z Pána Ježíše součást Trojjedinečnosti, ač to
takto do smrti apoštolů nikdo nechápal a ani neučil. Pokud by to tak bylo,  bylo by Písmo v
tomto ohledu otevřené a minimálně ústy dvou svědků podpořené. Otec není Bohem nepořádku
a tuto záležitost by rozhodně nezamlčel. Pokorná modlitba o správné pochopení, a prosba o mast do
našich očí, nám zjeví, zda je to správné porozumění. Že byl Kristus archandělem jsme si vysvětlili
už dříve (Zjevení 3:14-18). Podívejme se dále, co se tedy děje:

„A zvolal silným hlasem a řekl: „Padl! Velký Babylón padl a stal se bydlištěm démonů a
místem, kde se ukrývá každý nečistý výpar, a místem, kde se ukrývá každý nečistý a nenáviděný
pták!“ (Zjevení 18:2) 

Tento verš také ukazuje na soud. Ten může konat pouze „Pán pánů a Král králů“. Proč se stává
to místo pro nečistý výpar, místem démonů a každého nečistého a nenáviděného ptáka? Satan se
bude snažit zaplnit duchovní ztrátu po tomto Babyloně a nahradí ji esoterickými naukami, o kterých
je rozšířená mylná domněnka, že Satanovi a démonům neslouží. Bude to náboženství přírody a na
oko uskutečněné transformace, jak na to dnešní esoteriky připravuje! (srovnej  Matouše 12:43-
45). Ti mu rádi pomohou formovat „NUOVO ORDO SECLORUM“. Nový světový řád!

Vraťme se nyní k Písmu a všimněme si, co Babylon zajišťoval:

„Vždyť kvůli vínu hněvu jeho smilstva padly všechny národy [za oběť] a králové země s ním
smilnili a cestující kupci země zbohatli díky moci jeho nestoudného přepychu.“ (Zjevení 18:3)

Smilstvo, nesprávné vměšování pod obrazy falešných nauk, zajišťovalo těmto dvěma skupinám
bohatství  a  moc  nad  národy.  Zajišťovalo  prosperitu!  Proto  mnohé  Babylonské  domy  tak  rády
nabádají své ovečky, aby se k této prosperitě připojily. Mnozí falešní učitelé rádi učí, že vytržení
přijde dříve, než proběhne velké soužení a odstranění plevele, a ne tak, jak o tom vydal svědectví
sám Jehošua Kristus zde na zemi (srovnej Matouše 24:7-13 a 13:24-30).

„A slyšel  jsem jiný  hlas  z  nebe,  který  řekl:  „Vyjděte  z  něho,  můj  lide,  jestliže  se  s  ním
nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran.“ (Zjevení 18:4)

Zde se Jan vrací jakoby nazpět v čase. Toto je nejdůležitější místo pro celé pochopení tohoto
proroctví!  Co je to za hlas, který říká tato slova?  Je to Boží Duch, který k nám promlouvá,
abychom pochopili,  jak obrovskému nebezpečí  se  vystavujeme,  pokud nezačneme správně
reagovat! Co  jsou  to  ty  jeho  hříchy,  nebo-li  míjení  se  cíle,  jak  má  být  slovu  hřích  správně
rozuměno? Jsou to nebiblické nauky, které tak mocně špiní Otcovo Jméno. Výklady o tom, že je
součástí trojice, že význam Božího Jména není důležitý! Znát a používat toto Jméno hodnotným
způsobem prý není důležité!? Co tedy musíme znát? Že Boží jméno Jehova není Jsem, protože na
místě v Písmu v knize Exodus 3:14, které se překládá slovem „jsem, který jsem“, a nebo „já jsem“,
není v původním textu JHVH a ani slova „Jsem“! Ten, kdo s Mojžíšem mluví na tomto místě v jeho
jménu, v Otcově jménu, je skutečně ten, který je Syn, Pán Jehošua Kristus, a proto také prohlásil
před farizei, že „Já jsem“! (Jan 8:58). Je také bohem (mocným)! Proto ihned v 15 verši této kapitoly
je v textu JHVH. Mějte prosím na paměti vy, kdo klopýtáte na významu a poznání, co říká apoštol
Pavel v 5. kapitole Efezanům 11-14 verši.

Jaké rány obdrží ti, co zůstanou? Lidé je začnou pronásledovat, protože budou mít na sobě
dresy  svých církví  a  budou je  spojovat  s  Babylonskými domy! S  veškerou pedofilií  a  dalšími
ohavnostmi!

„Jeho hříchy se totiž  nahromadily až do nebe a Bůh si  připomněl  jeho skutky bezpráví.
Oplaťte mu tak, jak oplácel on, a učiňte mu dvakrát tolik, ano, dvojnásobek toho, co učinil; do
poháru, do něhož on dával směs, mu dejte směsi dvojnásobně. Do jaké míry se sám oslavoval a žil



v nestoudném přepychu, do té míry mu dejte trýzeň a truchlení. Vždyť si ve svém srdci stále říká:
‚Sedím jako královna a nejsem vdova a nikdy neuvidím truchlení.‘“. (Zjevení 18:5-7)

Zde je Janovi řečeno, že odplata bude skutečně velká! Vždyť si ve svém srdci tyto domy říkají,
že je nic takového nepostihne, ale ony nikdy skutečně nesloužily Otci Jehovovi a ani jeho Synovi,
ač to o sobě ve své pýše tvrdí ve svých honosných stavbách a majetcích. Říká si: „Nikdy mne
vlastní ovce neopustí, protože věří, že jsem ten jejich „věrný a nejrozumnější“, mám Ellen
Whiteovou, mám papeže“, a tak dále! Co nemají, je Otcovo vedení a pokoru, protože jim v onen
den  sám  Jehošua  řekne:  „Nikdy  jsem  vás  neznal,  vy,  co  činíte  bezzákonnost.“  -  srovnej  s
Matoušem 7:21-23.

„Proto v jednom dnu přijdou jeho rány, smrt a truchlení a hladomor, a bude úplně spálen
ohněm, protože Jehova Bůh, který jej soudil, je silný.“ (Zjevení 18:8)

Ano, Jehova Bůh rozhodl o tomto soudu a On byl tím, kdo inspiroval politiky, aby tento soud
vykonali!  (viz.  Zjevení 17:17).  Dejte si  velký pozor,  aby tento den na tyto domy nepřišel v
zimním čase,  kdy si v pohodě budete sedět u svých model,  vánočních stromečků, kdy jste
svého Krále vyměnili za bezbranné miminko v domnění, že tím ctíte svého Boha! Srovnej prosím
s Matoušem 24:20-21.

„A králové země, kteří s ním smilnili a žili v nestoudném přepychu, budou plakat a bít se nad
ním v zármutku, až se budou dívat na dým jeho požáru, zatímco budou stát opodál ze strachu
před jeho trýzní a říkat: ‚Běda, běda, velké město, Babylóne, silné město, protože v jedné hodině
přišel tvůj soud!‘“ (Zjevení 18:9-10)

Přesto, že samotní politikové vykonají to zničení, si náhle uvědomí, že to jejich kouzelné HDP
už nebude zajištěno. Proto budou truchlit a bít se v zármutku, kdo že jim teď naplní státní kasu,
když nebudou vánoce a další svátky!

„Také cestující kupci země nad ním pláčí a truchlí, protože již nikdo nekupuje jejich plný
sklad, plný sklad zlata a stříbra a drahokamů a perel a jemného plátna a purpuru a hedvábí a
šarlatu; a všeho z voňavého dřeva a předměty všeho druhu ze slonoviny a předměty všeho druhu
z nejdrahocennějšího dřeva a z mědi a železa a mramoru; také skořici a indické koření a kadidlo
a vonný olej a vonnou pryskyřici a víno a olivový olej a jemnou mouku a pšenici a skot a ovce a
koně a kočáry a otroky a lidské duše.“ (Zjevení 18:11-13)

Již  nikdo  nebude  ochoten  nakupovat  plný  sklad,  protože  to  budou  dny  soužení,  jaké  tu
nenastalo od začátku světa,  rozuměj Satanova společenského uspořádání. To on potřeboval pro
své obchodníky tyto svátky konzumu, aby mohl odměňovat ty, kdo mu tak dobře sloužili skrze
Velký Babylon.

„Ano, znamenité ovoce, po němž toužila tvá duše, se od tebe vzdálilo, a všechny ty lahůdkové
věci a nádherné věci pro tebe zanikly a lidé je již nikdy nenajdou. Cestující kupci s těmito věcmi,
kteří z něho zbohatli, budou stát opodál ze strachu před jeho trýzní a budou plakat a truchlit a
řeknou: ‚Běda, běda — velké město, oblečené do jemného plátna a purpuru a šarlatu a bohatě
ozdobené zlatými ozdobami a drahokamy a perlami, protože v jedné hodině bylo zpustošeno tak
velké bohatství!‘ A každý kapitán lodi a každý, kdo se někam plaví, a námořníci a všichni, kdo si
vydělávají na živobytí na moři, stáli opodál, a při pohledu na dým jeho požáru křičeli a říkali:
‚Které město je podobné tomu velkému městu?‘ A sypali si prach na hlavu a křičeli, plakali a
truchlili a říkali: ‚Běda, běda — velké město, v němž všichni, kdo měli lodě na moři, zbohatli z
jeho nákladnosti, protože bylo zpustošeno v jedné hodině!‘ “ (Zjevení 18:14-19)



Každá obchodní skupina bude zasažena tímto zničením a bude jim líto těchto náboženských
domů, protože měli skrze ně svůj zisk jistý!

„Raduj se nad ním, nebe, a také vy, svatí a apoštolové a proroci, protože Bůh na něm za vás
vykonal soudcovský trest!““. (Zjevení 18:20)

Máme se nad těmi věcmi radovat, protože Otec Jehova za nás vykonal soudcovský trest. Když
to uvidíme, ať se bude dít cokoli, co by nás mělo snad znepokojovat, máme se radovat! Máme
se spolehnout na slova Pravdy z 5. až 7. kapitoly Matoušova evangelia a také z Lukášova evangelia
21:28. 

„A silný anděl zdvihl kámen podobný velkému mlýnskému kameni a vrhl jej do moře a řekl:
„Tak bude Babylón, velké město, svržen rychlým vrhem a již nikdy nebude nalezen. A již nikdy v
tobě nebude slyšet zvuk pěvců, kteří se doprovázejí na harfu, a hudebníků a flétnistů a trubačů a
již nikdy v tobě nebude nalezen žádný řemeslník jakéhokoli oboru a již nikdy v tobě nebude slyšet
zvuk mlýnského kamene, již nikdy v tobě nebude svítit světlo lampy a nikdy již v tobě nebude
slyšet hlas ženicha a nevěsty; protože tvoji cestující kupci byli muži vysokého postavení na zemi,
neboť tvými spiritistickými zvyklostmi byly zavedeny na scestí všechny národy.“ (Zj. 18:21-23)

Stejně, jako bychom jen velmi těžko hledali svržený mlýnský kámen na dně moře, například v
Mariánském  příkopu,  tak  nebude  k  nalezení  Velký  Babylon.  Proto  už  tam  nezazní  žádná
svatba,  ani  chorály,  už  se  nebudou  budovat  nákladná  náboženská  centra,  sjezdové  haly,
katedrály… Protože už jí nebude dovoleno skrze zednářské rituály a výzdoby spiritisticky svádět
na scestí všechny národy! 

„Ano, byla v něm nalezena krev proroků a svatých a všech, kdo byli pobiti na zemi.““
(Zjevení 18:24)

Proč to vlastně Otec Jehova takto učiní?  Protože se náboženské domy pošpinily veškerou
krví  zabitých  ve  válkách.  Protože  pronásledovaly  ty,  kdo  měli  na  svých  rtech  vydávání
svědectví o jediném Pravém Bohu, Otci Jehovovi a jeho Synu, Pánu Jehošuovi Kristu!



30. kapitola

Středověk, doba temna

Od desátého století se začíná formovat království Velké Británie. Papežský stolec dosazuje své
krále. Tito králové jsou propojeni společnou rodinnou historií. Mnohé záznamy se nedochovaly a
nebo byly skryty, aby je svět neviděl. Tak se zrodila i rodinná šlechta, která má své původní kořeny
v Holandsku. Jedna část byla přesunuta do Velké Británie a druhá byla dosazena nad Ruskem.
Tento rod věří, tak jako i mnohé další šlechtické rody v Evropě, že jejich původ je u Ptolemaiovců.
Tím  rodem  je  rod  Romanovců.  Cílem  nasazení  Romanovců  na  ruský  trůn  bylo,  že  se  stane
surovinovou základnou světa. Tento záměr byl ale brzy změněn. K čemu došlo?

Řím, nebo-li papežský stolec, který byl konkurenčním projektem Pravoslavné církve, začal být
ovládán  skrze  finance  rodinami  chazarských  bankéřů.  Nepůjdeme  zde  do  hloubky,  aby  vás  to
neodvádělo od podstaty. Pravoslaví, které má základ hlavně v Arménii, bylo zase silně infiltrováno
skutečnými Židy. Jejich vliv převládal nad rozptýlenými rody Chazarů. V Talmudu popisují svou
upravenou  víru,  že  podle  proroctví  Písma  bude  vybudován  Velký  Izrael,  jenž  bude  z
Jeruzaléma vládnout celému světu. Chazaři zase chtějí podle Kabaly dosáhnout toho, aby sice
vznikl Velký Izrael, ale v něm chtějí zničit nejenom skutečné Židy, ale i Jeruzalém jako město .
Aby se to mohlo uskutečnit, spolupracují tyto dvě skupiny v určitých chvílích společně. Proto byli
Rurikovci (po takzvané smutě) roku 1613 nahrazeni rodem Romanovců. Prvním byl Michail I za
podpory Pravoslavné církve v Rusku, která je pod vlivem Talmudu. Ty západoevropské rody totiž
měly plán, jak opět vybudovat Velký Izrael. Oni ví komu slouží, tedy ti z chazariátu, že panovníkem
je samotný Satan, ale ctitelé Talmudu o své nadvládě Satana nad sebou už přesvědčeni nejsou.

Je to stejné jako v té esoterice, jedna strana ví, že vše podléhá Satanovi, tu označují černou
magií. A ta druhá, kterými jsou kartáři nižšího stupně, různí léčitelé, provozovatelé reiků a indiánští
šamani, si myslí, že oni jsou na straně Zdroje, tedy na straně bílé magie. Také mají stejný cíl, aby
všichni podlehli jejich vlivu. Nazývají to transformací, ale netuší, co bylo v Písmu vysvětleno. Že
CELÝ SVĚT LEŽÍ  V MOCI TOHO NIČEMNÉHO  a že  SATAN A JEHO ANDĚLÉ SE
PROMĚŇUJÍ V ANDĚLY SVĚTLA. Jak Kabala či Talmud jsou esoterické směry, kde fungují
prokletí, zaříkávání, věštby a další okultní praktiky.



Položme si otázku a k odpovědi použijme selský rozum: „Jak může nějaký kartář a astrolog
či jiný věštec vědět ze svých předmětů na věštění, že ten komu se věští, má nějakou rodinu a že
tam se stalo to a to?“. Nebude to náhodou tím, že za těmito lidmi stojí neviditelné bytosti, které
neumírají,  nejsou omezeny prostorem a časem, a jsou schopny si o daném člověku vše zjistit a
pamatovat? Že poté vloží věštcům a osudopravcům tyto informace do mysli? Myslíte si, že je těžké
pro démony, aby těm, kdo touží po těchto informacích z jiného světa, zajistit, aby jim přihráli
někoho  do  životní  cesty? A tak,  než  si  na  to  odpovíte,  seznámíme  vás  s  jedním  skutečným
příběhem.

Asi 70-ti letá žena, jenž miluje Otce Jehovu podle Kristova vzoru se náhodou seznámila s velmi
pohlednou ženou, které bylo 36 let a pomohla jí s určitou záležitostí. Ta 36-ti letá dáma je lesbička a
do naší duchovní sestry se zamilovala tak, že ji stolkuje. Řeknete si, je to nemocná žena, psychicky
nemocná. Skutečně? Písmo odhaluje, že démoni mohou vstoupit do našeho lidského těla, když jim
k tomu dáme prostor. Samozřejmě, že psychiatři budou říkat, to je ta a ta nemoc. Ale pokud je to
pravda, my víme že ano, že existují démoni a Satan, někteří proti nim stáli tváří v tvář,  pak
tato posedlost je názornou ukázkou toho, že tento „fenomén“ existuje.

Zkuste se zamyslet nad tím, proč mnozí, co se zabývají okultismem, vidí různé víly, skřítky a
podobně. Nebude to tím, že i je ovládají tyto entity? Co totiž spojuje všechny tyto lidi? Mají kolem
sebe a u sebe předměty,  kterým přikládají větší důležitost, než je potřeba. Dnes to Satan dělá
ještě sofistikovaněji. Nechává pomalovat své oběti obrázky, tetováním. Proč myslíte, že je to tak
rozšířené? Protože Písmo jasně říká: „Neuděláš si žádné tetování a zářezy na těle.“ (3.Mojžíšova
19:28; 5.Mojžíšova 14:1).

Tyto osoby spojuje ještě jedna záležitost (je jich mnohem více) a  tou bývá nenávist k Bibli
jako takové.  Rádi poučují  o tom, že tomu, čemu sami věří,  že to Písmo obsahuje,  ale sami ji
považují za dílo od Ďábla. 

Opět selský rozum: „Co uděláme jako první, být Ďáblem?!“. Nebudeme náhodou právě tu
knihu, která nás, naše skryté ovládání světa odhaluje, nebudeme ji pomlouvat, abychom ukryli to,
co  o  nás  odhaluje?!  Máme svobodnou vůli  a  máme i  selský rozum,  tak  sami  rozhodněte.  Jen
prosíme,  abyste  si  uvědomili,  že  to  co předkládáme,  je  DOBRÁ ZPRÁVA o KRÁLOVSTVÍ,
která právě přichází. Volte, ještě jednou prosíme, rozumně.

Takže, jak Kabalu (mystéria Egypta), tak Talmud (mystérium Judaismu), ovládá stejná bytost,
Satan Ďábel a jeho kamarádi, padlí andělé spolu s ním!!!

A tak Talmudisté a chazariát jednou spolu válčí a jednou jsou jedna ruka, aby se splnil jejich
sen.  Obě skupiny ví,  že  nebeský Otec Jehova prorokoval,  že  dovolí,  aby byli  doslovní  synové
Izraelští opět sebráni a vráceni na půdu Izraele. Jenom netuší, že Izraelity nechal Otec klopýtnout
právě proto, že uvěřili raději mysteriím, než Jemu samotnému. A kdy má k tomu dojít?  V ,čase
konce‘. Mají Izraelité svůj stát? Mají. Byl to projekt Otce Jehovy? Ne, nebyl. Jen věděl, že stačí
nechat pronést proroctví, napsat je doslovným Izraelovým potomkům a neříci, že On má od
roku 33 n.l. jenom duchovní Boží lid, a pouze ten chce shromáždit. A co udělá Satan? Poběží
za naplněním jak osel za mrkví a vše vyplní sám od sebe skrze chazariát a talmudisty.

Kdo je černým koněm Satana? Který cíl chce naplnit? Chazariátu nebo Talmudistů? Ten
chazariátu! Co však Otec těmto lidem způsobí, než padnou ostatní vlády? Nechá chazarský projekt
zničit a Satanovi nezbude nic jiného, než dát svou moc Talmudistům, kteří vložili svou důvěru ve
svého krále, čímž je poslední král Severu. Proto se tento Osmý král, kterému nikdo z těch, kdo mu
dnes důvěřují, se právě proto zachová přesným způsobem tak, jak to popisuje kniha Zjevení ve
13. kapitole 5-7 a 17:14. Vzpomeňte si na rozbor sedmé kapitoly z Danielovy knihy verše 11-12,
kde se píše, že král Jihu padne jako první, ale ostatním je prodloužen čas jakoby o jednu hodinu.

Když nastoupil na ruský trůn Petr I Veliký, velmi rychle mu Pravoslavná církev vysvětlila skrze
své dosazené poradce a vychovatele, že oni nedovolí zničit ruský národ a pokud on bude táhnout s
nimi za  jeden provaz,  a tak se stane Velikým. Takže Jih opět prohrál.  Podruhé to nevyšlo přes
Mikuláše, před tím, než se stal Carem a zastupoval Rusko při vyjednávání o uspořádání Evropy po
Napoleonských válkách a nedovolil vznik Ligy národů. Proto mu rodina z Anglie slíbila, že jeho



potomstvo nechá vyvraždit a sama pracovala na tom, aby svůj Romanovský původ skryla, a tak se
nechala přejmenovat. Proto je dnes známe jako rod Windsorů.

Po celou dobu středověku bylo zajištěno, aby vybrané rodiny nesly titul král říše Římské. Ten
byl nakonec přenesen až do Pruska, které se spojilo s německými zeměmi na konci 19. století. To
následně vedlo k tomu, že vytvořily dvě spojenectví.

Známe je jako TROJDOHODU (Velká Británie, Francie a Rusko) a TROJSPOLEK (Prusko
[Německo], Rakousko-Uhersko a Itálie).

Itálie  v  průběhu  první  světové  války  změnila  stranu a  přidala  se  k  trojdohodě.  A nyní  se
můžeme konečně zaměřit na 29 verš 11. kapitoly knihy Daniel.



31. kapitola

Velká válka rozdělená na dvě části

Po neúspěšných jednáních s Ligou národů v roce 1816 se započalo s přípravou Velké války a to
tak, že chazariát, který začal skrze tajné spolky, zednářské lóže a sionistická hnutí, plánovat velký
útok na Rusko. Měla to být pomsta, jak za zničení Chazarské říše, a také mělo dojít k naplnění
kletby nad Romanovci a zajištění přesunu majetných Židů a Sionistů na půdu Palestiny.

Své  pevné  zázemí  si  chazariát  zajistil  skrze  tajný  spolek  Scull  and  Bones  na  americké
univerzitě  Yale,  kterou  ovládly  nejvyšší  zednářské  lóže,  aby  zajistily  budoucí  kádry  pro  svou
myšlenku ovládnutí světa. Různí vysocí okultisté se stali celebritami. Namátkou jen několik jmen.
C.T.Russell, jenž byl za svůj pozitivní přístup odměněn posmrtně jako ten, kdo se nejvíce zasadil za
vznik státu Izrael. Jak se to stalo, ještě vysvětlíme později. Pak jsou zde lidé jako Trockij, Uljanov,
známý jako Lenin, Adolf Hitler, Pius XII, David Rockefeller a hlavně celá jejich nechvalně slavná
dynastie – J.P.Morgan, K.Marx, F.Engels, T.G.Masaryk, Edvard Beneš, Albert Pike, klan Bushů,
klan Rottschildů a mnoho dalších.  Chazariát  nezapomněl ani na ovládnutí  vědy, a tak zde měli
místo Nikola Tesla, A.Nobel, Darwin a další a další. 

Připraveným kádrem byl  také soudruh  Josif  Vissarionovič  Džugašvili  alias  Stalin,  ale
stejně jako poslední  královský zástupce na trůnu V.V.Putin se také dostal  pod vliv  Talmudu [a
halachy,  jak se i  někdy říká]  a  oba se vymkli  z pod kontroly chazariátu.  Jak? To si  také ještě
ukážeme.

Daniel předpověděl, že od doby, kdy král Severu a král Jihu změní svou identitu. A když budou
spolu u jednoho stolu, tak budou mluvit lež a nedodrží své smlouvy, dohody, u kterých si podají
ruce. Srovnej s Danielem 11:27. Zaměříme se na pár takových dohod, které měly na tato soupeření
největší vliv. Co nám tedy Daniel říká o tom, že nastane v ‚ustanoveném čase‘, jak se slova ‚určený
čas‘ také překládají?



„V určený čas bude zase přicházet na jih, aniž bude i naposled jako poprvé,“
(Daniel 11:29)

V ‚ustanoveném  čase‘,  který  započal  v  prosinci  1913,  kdy  chazariát  vytvořil  takzvanou
bankovní rezervu FED, která se postarala o to, aby se země, vlády a lidé po celém světě tomuto
FEDu nesplatitelně zadlužili skrze vytvořené takzvané CENTRÁLNÍ [národní] BANKY, které ale
nepatří  lidu  zemí,  ale  jen  a  jen  chazariátu.  Aby  k  tomu  mohlo  dojít,  bylo  potřeba  rozpoutat
plánovanou Velkou válku,  kdy  hodné Spojené státy, ten  nejlepší vzor pro takzvaný svobodný
svět, vždy figurovaly nejprve v pozadí, aby pak, až bude rozhodnuto o vítězi, vstoupily do tohoto
konfliktu jako ti, kdo vlastně zvítězili. Američan (myšleno US army), nikdy nebojuje na vlastním
území. Nejprve napadenou zemi rozvrátí zevnitř (k tomu slouží tajné služby, např. CIA) a pak tam
vstoupí jako ten, kdo má udělat v zemi pořádek. Sami si nastudujte, jak rozvrátily USA střední a
jižní Ameriku, blízký a střední východ, Kosovo a bývalou Jugoslávii a další a další země.  To je
objektivní pohled a nestojíme na žádné ze stran, které se těchto konfliktů účastnily či účastní .
Proč  to  nebude  stejné  naposled  jako  poprvé?  Protože  celý  konflikt  byl  dopředu  a  důkladně
naplánován Satanem a nic nebylo ponecháno náhodě. Ty dřívější konflikty vznikaly díky ambicím
konkrétního Ptolemaiovce a Seleukovce, a konkrétním Antoniem a Octaviánem.  Zde však střet
těchto dvou králů Severu a Jihu naplánovali jiní, ti za kulisami, chazariát a talmudisté. Válku
musel  rozpoutat  někdo,  kdo  měl  korunu  krále  Severu.  Kdo  to  byl?  Byl  to  trojspolek  vedený
Pruskem. Cílem byla trojdohoda vedená VB, která měla v té době na své hlavě korunu Jihu.

„neboť proti němu zasáhnou lodi z Kittím, takže zmalomyslní a vrátí se a rozhorlí se proti
svaté smlouvě; tak učiní, ano, vrátí se a bude upírat pozornost na opouštějící svatou smlouvu.“
(Daniel 11:30)

Další záležitostí, která zde zapůsobila, že to bylo jiné, bylo to, že králi Jihu připluly na pomoc
lodě  z Kittim. Kdo to byl? Nejprve si musíme vysvětlit, co Kittim znamená v aramejštině, neboť
ono proroctví bylo zapsáno v tomto jazyce. Takto se označovaly země (např. oblast Španělska) jako
nejzápadnější země nebo také země z nejzápadnějších končin. Jak už jsme si dříve ukázali,  tak
došlo v roce 1915 k tomu, že chazariát nechal potopit parník Lusitanii. Tak mohl Jih (VB) ukončit
potyčku se svou kolonií,  Spojenými státy.  Mediální  hysterie  připravila  půdu k tomu,  aby USA
mohly  vstoupit  do tohoto  konfliktu.  Teď si  položme kontrolní  otázku ze  zeměpisu:  „Na které
světové straně leží USA od Velké Británie?“. Mapa nám ukazuje, že jsou to nezápadnější končiny.
Tak teď už musíte rozumět, že toto mohl vědět dopředu jenom Ten, kdo se dokáže zamyslet nad
myšlenkovými pochody svého stvoření. Tím stvořením máme samozřejmě na mysli padlého anděla,
který měl před svým pádem jméno Světlonoš (latinsky Lucifer).

Proto  Otec  Jehova  nechal  zapsat,  že  vše  promyslel.  Pak už jenom mohl  diktovat  pravá
proroctví, která se do puntíku plní. Proto od dávných časů oznamuje ukončení a také věci jenž
ještě nenastaly. Taková slova může vyjádřit jenom ten, kdo stvořil tuto Zemi a také duchovní říši v
nebi. Tak jako lidský konstruktér robota bude mít nad ním svou moc, ač mu dá umělou inteligenci,
aby se sám učil, vždy má zajištěn mechanismus jeho kontroly.  Pokud by toto neměl, byl by tím
největším hlupákem na světě.

Takže co má nastat po připlutí lodiček? Král Severu má zmalomyslnět a nebo se také má stát
skleslým. Stalo se to? Samozřejmě!!! Ač v první fázi Velké války nikdo nevyhrál a nikdo neprohrál.
Králi Severu, Prusko-německému státnímu útvaru byl vnucen Versailský mír, smlouva, která měla
Sever a její obyvatele vehnat do náruče Adolfa Hitlera. Mezitím kolaborantská Itálie dostala svého
Duceho,  Španělsko Franka a  Japonsko Hirohita,  jenž  má ve svém jméně nádhernou myšlenku,
ZÁŘÍCÍ MÍR. To už chazariát nemohl mít větší smysl pro humor.



32. kapitola 

Versailleská smlouva 1919

Podle této smlouvy musela německá říše platit válečné reparace, které lid dostal na kolena. V
Rusku v roce 1917 proběhly dvě barevné revoluce. Ta únorová byla bílá, a ta říjnová v listopadu
byla rudá. Americký chazariát s podporou královské rodiny VB se postarali o to, aby na lodičce z
USA připlul nějaký pan Trockij, a aby si Německo uvolnilo na východní frontě ruce, protože bylo
jasné, že Rusko se nedá porazit, dopravilo vláčkem Vladimíra Iljiče Lenina. Ti dokončili společně
to, co začala bílá revoluce. 

Bolševici, jak se nazývali zastánci komunistické myšlenky, kterou už pro V.I.Lenina připravili
dva kapitalisté, Karel Marx a Frederik Engels,  zavraždili ruskou větev Romanovců a vyhlásili
pod vedením Lenina SSSR. Chazariát připravil ještě jeden bonbónek pro ruský lid. Skrze tyto tři,
T.G.Masaryka (původním jménem Tomáše Masaříka) a zároveň levobočka Franze Josefa I (vládce



Habsburské říše), také Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše, zorganizovali vojenskou jednotku,
která se rekrutovala z dezertérů a zajatců na ruské frontě, a dali jí název  ČESKOSLOVENSKÁ
LEGIE.  Ta  vykonala  špinavou  práci  a  ukradla  z  Ruska  pro  chazariát  zlatý  poklad.  S  tím
R.Štefánik nesouhlasil a tak skončil předčasně na smetišti dějin. Za odměnu tito dva přisluhovači a
vysoce zasvěcení Illumináti dostali vládu nad částí rozložené Habsbursko-Uherské říše. Historikové
samozřejmě budou proti tomuto popisu, protože pro lid těch dvou bezvýznamných a skoro vždy
vazalských zemí z nich vytvořili  modlu.  Stejně,  jako ji  vytvořili  z bezpáteřního opilce Václava
Havla.

Cílem chazariátu bylo Rusko co nejvíce oslabit.  To se mělo stát surovinovým přívěskem
západu skrze  chazarský trockistický socialismus.  Soudruh Lenin  Uljanov se  krátce  po  revoluci
nakazil syfilitidou a tak nečekaně umírá v roce 1924. Boj o moc v SSSR vyhrává Stalin a ten má
kolem sebe ale trochu jiné rádce než Trockij. Stalin se chazariátem úmyslně démonizuje, protože
nedovolil, aby se z Ruska stal surovinový přívěsek. Než došlo k jeho plnému ukotvení, musel jít
chazariátu několikrát na ruku. Ten jej donutil k tomu, aby tomu nejlepšímu národu světa, za který se
USA vydávají, zaplatil obilím z Ukrajinských polí a tak došlo ke známému hladomoru. Pokud by to
neudělal, tak by se nestal dostatečně nezávislým. Mohli bychom o špinavostech chazariátu napsat
ještě mnoho, ale to si prosím vyhledejte sami. Nic není náhoda. Chazariát tak připravil nevědomky
Stalina na to, aby brzy převzal korunu krále Severu.

Nyní se musíme vrátit do Německa. Dne 20.04.1889 se v rakouském městečku Braunau am Inn
narodil  pralevoboček Rottschildů Adolf  Hitler.  Jeho oficiální  životopis  je  značně nepřesný, aby
nebylo  na  první  pohled jasné kým byl.  Tento  nadaný umělec  s  výraznými chazarskými rysy a
postavou falešného žida, se stal prostřednictvím okultního spolku Thule, připravovanou figurou pro
období  přerušené Velké války.  V letech  1909-1911 možná až 13,  zde  jsou velké  nesrovnalosti,
prodělal své školení chazariátem ve Velké Británii. Svědectví o tom podala jeho neteř a dcera jeho
nevlastního bratra Aloise v dokumentu „Můj strýček Hitler“.

Tento  údajně zneuznaný desátník za takzvané První světové války, byl chráněn před přímým
nasazením, aby mohl poté zaujmout vůdčí roli ve fašistickém Německu. Jeho NSDAP (hlavně on),
dostávaly  štědré  dary  od  amerických  průmyslníků  a  dalších  osob.  Více  informací  o  skrytém
financování Adolfa Hitlera najdete v knize „Třináct pokrevních satanských dynastií,  které chtějí
ovládnou svět“ od katolického kněze Robina de Ruitera. Co tento spisovatel opomíjí je to, o čem
tak  nerada  slyší  katolická  populace.  Ale  Daniel  na  tuto  informaci  nezapomněl.  Tak  si  to
připomeňme.



33. kapitola

Ti, jenž opouštějí svatou smlouvu

„vrátí se a rozhorlí se proti svaté smlouvě; tak učiní, ano, vrátí se a bude upírat pozornost na
opouštějící svatou smlouvu.“ (Daniel 11:30b)

Jak už jsme dříve zmínili, tak díky přístupnosti  Bible se na světové scéně v 19. století začala
objevovat určitá skupina lidí,  která rozpoznávala, že učení babylonských náboženských domů
jsou v rozporu s Písmem. Nejprve se oddělila od falešných nauk, že Otec, Syn a Duch svatý jsou
nějaká božská trojice. Pak byl uhašen pekelný oheň babylonsko-egyptsko-řeckého pojetí a začala
tato skupina seznamovat obyvatelstvo světa s tím, že jméno našeho milovaného Otce je Jehova.

Satan nemá rád, když se Kristovy ovce volně potulují po planetě zemi bez řádného vedení z
jeho strany, tak jim představil falešného proroka Ch.T.Russella, který byl s programem chazariátu
obeznámen. Proto mu byl dán prostor v mediích té doby, aby je postupně začal organizovat. Tato
skupina  bratrů  a  sester  si  říkala  Vážní  Badatelé  Bible. Nejprve  tyto  skupinky  osob  společně
rozebíraly Písmo a jako pomůcku ke studiu používaly jeho Sionskou strážnou věž, která asi do roku
1910/11 nebyla doporučována více, než jako pomůcka, ale od těch let začal protlačovat myšlenku,
která je dnes již mravním kodexem vzniklé organizace, že porozumět Písmu člověk nemůže, pokud
nemá myšlenky Strážné věže za hlavní zdroj informací.

Sofistikovaný systém nejprve položených otázek a následně šibalsky napsaných odpovědí,
ovce této organizace indoktrinuje k tomu, aby si myslely, že jsou studenty Písma. Žádný  jiný
zdroj  (než  předžvýkané informace) se  studovat nesmí a  jiná  diskuze,  než  v  šabloně  otázek a
odpovědí, je nepřípustná.  V opačném případě jsou okamžitě takové ovce brány na kobereček,
kterému se říká tzv. pastýřská návštěva. Nezmění-li ovce svůj postoj, zasedne tribunál, takzvaný
právní výbor, kterému k vyvracení námitek neslouží samotné Písmo, ale kniha, jenž se jmenuje



„Paste  boží  stádo“.  Tak  jsou  „nekajícné“  ovce  vyloučeny  a  vytrženy  ze  svých  rodinných  a
přátelských vazeb, a vyvrženy mimo sborovou obec. Ostatním se jenom oznámí,  že se nesmí s
takovou  vyloučenou  ovcí  stýkat.  Není  sdělen  důvod  vyloučení,  aby  náhodou  ostatní  ovečky
nemohly o problému … a případných námitkách, na který myslící ovce přišla, samy přemýšlet. Tato
praxe exkomunikace nebyla zavedena od počátku, ale až od doby, kdy se do sboru vloudili lidé
hladkostí, jak sám Daniel předpověděl.

Jiný a zcela zásadní přístup mají starší sboru k takzvaným bratrům, jenž se dopouští
pedofilie a hlavně k jejich obětem. Napadené děti si musí přivést dalšího svědka a nejlépe ještě
další zneužité dítě, které chování často staršího či služebního pomocníka sboru usvědčí. Tak jsou
pedofilové chráněni a sboru se toto nebezpečí neoznámí. V letech 2007/8 bylo těchto obětí okolo
32.000, jenž se sdružily v organizaci „Mlčící ovce“.  Díky mnoha soudním procesům a hlavně
mimosoudním  vyrovnáním  musí  tato  Satanská  organizace  platit  měsíčně  milionová
odškodnění.  Ovcím  ve  sborech  se  pak  řekne,  že  je  potřeba  dalších  prostředků  k  opravám
sjezdových sálů a k pokrytí zvýšených nákladů na provoz.

Vymývání  mozků  se  zajišťuje  na  shromážděních prostřednictvím  „studia  Strážné  věže“.
Předpokládá  se  100% účast  ovcí.  Vybraní  jedinci  pak  zjistí  nepřítomnost  a  zajistí  se  takzvaná
dodatečná  pomoc  starších,  kteří  zjišťují  důvody.  Pokud  tito  vybraní  muži  neshledají  důvody
neúčasti za dostatečně závažné, přistoupí k „nemocné“ ovci podle příručky „Paste boží stádo“.  V
ovci  se vyvolá pocit  viny,  že se odtahuje od samotného nebeského Otce Jehovy,  aby činila
pokání a už neopakovala to, že se nebude shromáždění účastnit. Přesně podle Satanova požadavku:
„Všichni mne budete uctívat!“.

Proč sdělujeme tyto všechny podrobnosti? Protože v roce 1931 vedení organizace přijalo název
Svědkové Jehovovi. Tímto rozhodnutím si organizace přisvojila všechny proroctví k/o času konce,
jenž jsou v Písmu, na sebe. 99% těchto členů organizace mělo opravdovou Lásku k Otci Jehovovi a
našemu králi Jehošuovi. Chazariát se rozhodl tuto skupinu za svou víru potrestat. Tak se začalo
plnit to slovo, které říká, že král Severu (Adolf Hitler) se rozhorlí proti Svaté smlouvě. To je ta
stále  stejná smlouva, která byla nejprve uzavřena v roce 1450 př.n.l. u hory Jabal El Laz a
kterou Kristus udržoval jednu sedmici ve prospěch těchto potomků, jak jsme o ní psali při
rozboru 9. kapitoly knihy Daniel.

Co se stalo v roce 1933 když se Adolf Hitler ujal moci v Německu?  Rozpoutal proti všem
Badatelům Bible prudké pronásledování. Pogromy na Židy z jeho strany nastaly až v roce 1936 a
vyvrcholily křišťálovou nocí.  Od roku 1934 už začal Hitler připravovat pracovní tábory, kde
byly  zavíráni  právě  Svědkové  Jehovovi.  Toto  vás  samozřejmě  neučí  ve  školách  v  hodinách
historie. Pro tuto skupinu nepohodlných občanů  byl vytvořen právní dokument, který jim měl
zajistit okamžité propuštění z pracovních a koncentračních táborů, pokud se veřejně zřeknou
své  víry  v  Jehovu  Boha.  Třetí  prezident  společnosti  J.F.Rutherford  tuto  nenávist  k  vážným
badatelům ještě více roznítil, když doporučil (v podstatě nařídil) všem ovcím po celém světě, aby
stejně jako to organizace udělala  po dubnovém zákazu činnosti  v Rusku v roce 2017,  že mají
Hitlerovi psát dopisy, aby přestal Svědky Jehovovy pronásledovat. 

Ještě než nastoupil Hitler do svého úřadu, potřeboval si zajistit podporu papežského stolce. S
nímž vyjednal takzvaný KONKORDÁT (dohodu) skrze BUDOUCÍHO PIA XII, kde se zavázal
výměnou za pronásledování Badatelů Bible, že jej papežský stolec podpoří jako toho, jenž nese
korunu Svaté říše Římské.  PROTO ADOLF HITLER OZNAČIL SVOU NĚMECKOU MOC
JAKO TŘETÍ ŘÍŠI. Tak se naplnilo to, že bude muset vzít v úvahu  ty, jenž opouštějí svatou
smlouvu.  Jak?  Tak,  že  nechávají  pronásledovat  ty,  co  ji  dodržují,  ale  sami  skrze  odpadnutí  ji
opouštějí, tedy ŘKC.

První Římská říše byla od Augusta po Konstantina, druhá byla od rozpadu Říma do roku 1918
skrze krále jmenované papeži. Tím posledním byl Pruský císař Vilém II. Třetí říše pak trvala do
května roku 1945. Aby Satan odvedl lidskou pozornost od správného chápání, kdo nyní drží na své
hlavě korunu Severu, vytvořil fíkový list,  takzvanou  čtvrtou Říši římskou nejprve projektem,
jenž  se  nazýval  EHS  (evropské  společenství  uhlí  a  ocele)  až  bylo  vytvořeno  EU,  kde  byla
dosazena, jako hlavní lídr, dcera Adolfa Hitlera frau Angela Merkel.



„I budou z něho povstávat paže, jež zneuctí svatyni pevnosti a odstraní ustavičnou oběť a
zavedou pustošící ohavnost.“ (Daniel 11:31)

Co se v Německu stalo v letech 1934 až 1945? Bylo rozhodnuto zřídit GeStaPo, které mělo
shromažďovat informace od německé populace, aby upozorňovali nejen na Svědky Jehovovy, ale
posléze i na další nepřátele říše. To jsou ty paže. Mezi tehdejšími Badateli Bible bylo mnoho těch,
jenž měli skutečnou nebeskou naději. Písmo v jejich srdcích bylo na prvním místě a ti tvořili jakoby
svatou  tvrz,  protože  byli  součástí  chrámu,  jenž  nebyl  stvořený rukama.  Badatelé  Bible  byli
zakázáni, takže jejich každodenní oběť, vzdávání chvály na ulicích nebeskému Otci Jehovovi byla
ukončena, museli přejít do ilegality. To se dělo na všech územích, kde si wehrmacht vydobyl svou
autoritu a GeStaPo pak bylo tou pustošící ohavností. Jak si ukážeme dále, tento způsob perzekuce
následně převzal i další král Severu po Hitlerovi.

„A zlovolně  jednající  stran smlouvy  budou hladkými  řečmi  sváděni  k  odpadnutí,  ale  lid
znajících  svého  Boha,  ti  budou silni  a  budou  jednat,  a  rozvážně  si  počínající  z  lidu  budou
mnohým věnovat pozornost, když budou po mnoho dní padat mečem a plamenem a v zajetí a za
kořist, a při jejich padání se jim bude pomáhat trochou pomoci, ale mnozí se k nim připojí s
lichotkami;“ (Daniel 11:32-34)

Někteří z Badatelů Bible podlehli tlaku a nabídce opustit koncentrační tábory, když se zřekli
své víry a tak odpadli. Nebylo jich mnoho, ale pár jich bylo. Mnozí, ještě než opustili koncentrační
tábory,  své  rozhodnutí  odvolali,  protože  ‚fialové  trojúhelníky‘,  jak  byli  na  mundůrech  lágrů
označeni, měli nástup na Appell platzu (appellplatz, nebo-li „buzer platz“ nebo také „buzerák“), kde
museli vyprovodit ty, jenž podepsali dokument. Velká část z těch, co se dříve rozhodla podepsat, a
svůj podpis v tu chvíli odvolala, tak byli před očima všech okamžitě zabiti.

Ti,  jenž  skutečně  znali  svého Otce  Jehovu  a  jeho  Syna  Jehošuu,  ti  zůstali  raději  v
koncentračních táborech. Podle informací společnosti Strážná věž (Watch Tower) bylo na počátku
pronásledování  Hitlerem  v  tehdejším  Německu  asi  10.000  Svědků  Jehovových.  Mnozí  byli
skutečně zabiti, a na konci války jich bylo okolo 20.000. A tak se nakonec ukázalo, že si počínali
rozvážně a dále vydávali  svědectví o svém Otci Jehovovi.  Museli  tedy věnovat svou pozornost
mnohým, když byli tak úspěšní. Mnozí dozorci se stali po skončení války Svědky Jehovovými,
když viděli, jak se s nimi zacházelo a přesto je režim nezlomil. Ti ostatní, kteří se k nim začali
připojovat později, to však nedělalo často z víry v Otce Jehovu, ale kvůli strachu, že předpovězený
Armagedon už skutečně přichází. To jsou ty lichotky.

Satan byl jednáním těchto bratrů tak rozlobený, že donutil chazariát, aby i na svém území začal
Svědky Jehovovy během roku 1941 až 1944 také pronásledovat. Vzpomeňte si na to, co říká anděl o
králi Jihu a jeho pronásledování Božího lidu v sedmé kapitole Danielovy knihy.



34. kapitola

Král Severu se stěhuje

„padat budou i někteří z rozvážně si počínajících k pročišťování při nich a k tříbení a k
bělení až do času konce, neboť to bude ještě až do určeného času.“ (Daniel 11:35)

Smutná doba, která nastává po roce 1945 a má být až do začátku ‚času konce‘. Ti, jenž obhájili
svou víru v době velkého pronásledování, pak však mnozí padli. Jak? Dovolili totiž, aby nad jejich
vírou začal panovat člověk. Organizace všechny sešněrovala pravidly, kdy není možné po přijetí
křtu svobodně dále zkoumat Písmo.  Tak se tato společnost, kdysi s opravdovostí milující Otce
Jehovu, proměnila v organizmus, který lpí na rituálech svých učitelů. Lidé zažívají hluboké
deprese,  protože je už ubíjejí  neustále a  pořád dokola omílaná data  o tom, kdy  už Armagedon
nastane, a poté, když se opět nic nestane přichází další „NOVÉ SVĚTLO“, které je opět tmou.

Nechtějí chodit za druhými, ale dělají to z donucení, ne jako ti v Německu před a v průběhu
války. Jejich současná služba není naplněna radostí z toho, že oznamují Otce a jeho slávu, ale
jdou, aby měli v záznamech alespoň odslouženou nějakou  tu hodinu. Nečiní tak všichni, ale
většina ano. Přiznat to nesmí,  opustit  organizaci taky ne,  jinak by ztratili  kontakt s přáteli  a
příbuznými, kteří se hlásí také k této organizaci. 

Jedné sestře  například  organizace  nařídila,  že  se  musí  rozvést  se  svým manželem,  protože
nedodržel nařízení o tom, že nesmí přijmout krev. Ta poslechla.  Svého muže, kterého milovala,
nahnala v jeho zoufalství do náruče cizí ženy. Pak začala zjišťovat, že v lidech, kteří se ujali
vedení,  asi  není  něco  v  pořádku  (!?).  Nakonec se  k  manželovi  vrátila  a  zvrácenou  organizaci
opustila. Proč? Protože takto manipuluje s lidmi Satan a ne Otec, jehož jméno je Jehova.

Jsme poctiví ve výkladu a proto nelžeme o skutcích, které Svědkové Jehovovi za druhé světové
války zažili. Dnes však je  ČAS KONCE a tato organizace je sice na stráži, ale na stráži Velkého
města,  VELKÉHO BABYLONU. „Vyjděte z něj můj lide“, k tomu vás vybízí Otec Jehova se
Synem Jehošuou!!!

„A ten král bude jednat podle své libovůle a sebe vyzdvihovat a velikým činit nad každého
BOHA, a proti  BOHU BOHŮ vyslovovat  podivné věci,  i  bude nabývat  úspěchu až než bude
rozhorlení dokonáno, neboť co je určeno, bude uskutečněno;“ (Daniel 11:36)



Jak Adolf Hitler, tak jeho nástupce bude jednat stejně, začne se vypínat proti Bohu bohů (Otci
Jehovovi) a sám se nad něj vyvýší. Kdy se to stalo a jak? Druhá část Velké války způsobila, že se
chazariát  opět  snažil  Ruskou  říši,  tehdejší  Sovětský  svaz,  oslabit.  Díky  rozvoji  kolchozů  a
elektrifikaci se SSSR začal rozvíjet. Z negramotného národa se tak stal národ, kde všichni uměli číst
a psát. Školství postupně zvyšovalo svou úroveň a děti se začali učit kriticky myslet. Samozřejmě to
nebylo všechno růžové a díky vlivu Rotschildů na centrální banku SSSR, kdy v ní vlastnili 50%, a
ovládali tak ekonomiku SSSR. Tomu chtěl Stalin postupnými kroky zabránit,  ale vše se muselo
dělat opatrně. Bolševici, kteří byli ve většině zprvu pod vlivem chazara Lva Trockého zajistili, aby
vlivové síly  Talmudu,  prosazované přes  Pravoslavnou církev,  nemohly působit.  Tato církev a  i
ostatní náboženské domy, byly ve válce s komunistickou vládou. Náboženství je opium lidstva, a
v tom měli soudruzi pravdu. Divíte se, že to zmiňujeme? Tak to vysvětlíme.  Bůh, náš Otec,
nikdy nechtěl, abychom byly slepé a nepřemýšlející ovce!!! Přesně naopak. Chtěl, abychom o
všem přemýšleli,  po  všem pátrali  a  toho dobrého se drželi.  Satan však vymyslel  náboženské
domy, kde nad touto vůlí a přáním Otce vítězil duch modlářství, pověr a neznalostí Písma. Proto
utvořil falešná učení a teologie, aby se mu ovečky sami podřizovaly.

Věděl,  že to funguje,  jenže i komunistické hnutí je jenom určitým druhem náboženství
stejně jako je evolucionismus, darwinismus a podobně. Otec Jehova vždy chtěl, abychom mu
důvěřovali, že je tím, co oznamuje význam jeho Jména Jehova, že  „Působí, aby se stalo“. Co to
vlastně znamená? Že lidem vrátí ztracený věčný život a dá jim lepší vládu, než je ta Satanova. I
naše děti přirozeně důvěřují nám rodičům, když jsou malé a na nás závislé, že jim nedáme k jídlu
hada, ale něco, co je dobré pro jejich vývoj. Neptají se naše děti kde na to vezmeme, prostě věří, že
to dostanou, že si večer budou moci lehnout a budou se moci přikrýt.  A právě toto od nás Otec
očekává, že mu budeme věřit ve všem, že budeme mít jistotu, že to zařídí a že je to pro nás
DOBRÉ. Abychom ji měli, máme zapsaná proroctví, která se splnila či splní do puntíku.

Trochu  jsme  odbočili,  ale  muselo  to  zaznít.  Jak  jsme  zmínili,  Stalin  byl  ve  válce  s
náboženstvím. Když zjistil v roce 1937, co mu chazariát připravil, začal jednat a zbavil Trockisty
moci.  Byla  to  pátá  kolona.  Postupoval  jako  postupuje  každý  vládce,  když  zjistí,  že  jej  chtějí
protivníci porazit. Když započala druhá světová válka, část velení armády se zachovalo tak, že to
Hitlerovi umožnilo rychlý průnik na území SSSR. Tehdy mu nezbylo nic jiného, než se obrátit o
pomoc k těm, které sám hubil, na církev. Tak se dostal pod vliv Talmudu. Díky tomu začal celý
národ stát za Stalinem. Tak začalo to, co je soupeřením Severu a Jihu, kdy Jih plní přání chazariátu
a Sever zase Talmudu. Když se sionisté dohodli s Adolfem Hitlerem na postupu, jak to udělat, aby
byli Židé donuceni opustit Německo a jím okupované země, aby se před jeho příchodem do těchto
zemí  sami  přesunuli  na  území  Palestiny  a  zanechali  tam  jenom  ty  chudé,  které  bylo  potřeba
splynovat, dohodli se tito Talmudisté se Stalinem, jak zajistí, aby se do této oblasti přesunula i část
ruských Židů a Chazarů. Ti mu na oplátku pomohli v podpoře obrany vlasti. Stalin si vymohl na
chazarských spojencích USA a VB, jak bude po válce vypadat jeho sféra vlivu a že on bude tím,
kdo porazí Německo a dobude Berlín. Žádný chazarský spojenec nesměl předem obsadit Berlín,
byť jen jeho malou část, aby koruna krále Severu, skončila na jeho hlavě. Pravděpodobně to netušil,
že toto má získat, ale stalo se. Tak se koruna usadila na jeho hlavě. SSSR se v květnu 1945 stalo
novým králem Severu. Proto Daniel zmínil slova „a ten král“ aby si čtenář uvědomil, že se něco
významného stane.

Král Jihu také posouvá svou korunu. Jak? Británie se díky dvěma válkám velmi zadlužila u
USA, ovšem ty na válce nestydatě zbohatly. Tak se zrodil Beránek se dvěma rohy, jenž mluví jako
drak ze Zjevení 13. kapitoly. Socialismus, který díky vlivu SSSR velmi rostl, to je ta ubitá hlava na
divokém zvířeti, které vystupuje z moře lidstva, z jeho tužeb po lepší beztřídní společnosti.

David Rockefeller, zástupce chazariátu, věnuje v New Yorku svůj pozemek, aby se na něm
zřídila instituce, po které chazariát tak prahl od roku 1816 a konečně mělo divoké zvíře svůj obraz,
čímž byla OSN. Na zřízení této instituce pracovaly USA a VB dohromady. Společnost národů, která
měla OSN vytvořit už v roce 1919 a SSSR tam nechtěly státy přijmout, tehdy ON bojkotovaly
Spojené státy. Teď, když SSSR se stalo králem Severu, mělo cestu do tohoto obrazu otevřenou.
Potvrzuje nám Daniel nějak tyto události? Tak se podívejme do další kapitoly.



35. kapitola

Stalin opakuje Hitlerovy kroky

„i  bude  nabývat  úspěchu  až  než  bude  rozhorlení  dokonáno,  neboť  co  je  určeno,  bude
uskutečněno;“ (Daniel 11:36b)

Stalin přebral korunu krále Severu a začal budovat takzvaný socialistický blok. V letech 1945-
1948  lidé  v  mnoha  zemích  toužili  po  rovnějším  postavení  ve  společnosti.  Mnohé  země,  které
Sovětský svaz  osvobodil  od  Hitlerovského  Německa se  rozhodly  učinit  sociální  reformy.  Byly
znárodněny velké továrny,  které  mnohdy patřily  chazariátu.  To byl Stalinův a Talmudu velký
úspěch. Skrze připravené kádry, jenž připravoval jeho komunistický aparát během druhé světové
války, dokázal dobře organizovanými buňkami po celé Evropě pozvednout socialistická hnutí do té
míry,  že ve volbách dosáhly  tyto strany velkých úspěchů.  Evropa byla zničena  a  bylo potřeba
vybudovat vše jakoby od začátku. Lidé po celém světě byli šokováni zvěrstvy na Židech, takže pro
chazariát a talmudisty nebylo zatěžko na okupovaných územích Palestiny vytvořit po krátké válce
stát Izrael. Obě strany tak nějak zapoměly oznámit, kdo že to Hitlerovi umožnil a poskytl všechny
potřebné finanční prostředky.

Všechny východní země znárodnily také banky a hlavně chazarům znárodnily ty centrální.
Toto se chazariátu velmi nelíbilo a tak vymysleli Marshallův plán na obnovu Evropy. Tento plán
měl pomocí půjček dostat tyto země zpět pod nadvládu chazariátu. Východní Evropa toto odmítla, a
tak  vzniklo  velké  napětí  mezi  východem a  západem.  Boží  lid,  který  nesl  Jehovovo jméno byl
postupně infiltrován podle proroctví  a z organizace se rychle stal  Babylonský dům s vysokými
hradbami,  kterým  dominovala  Strážná  věž.  Na  východní  straně  [král  Severu]  tuto  organizaci
zakázal  a  začal  opětovně  Svědky  Jehovovy  utiskovat.  Díky  tomu  bylo  potřeba  infiltrovat  tuto
organizaci  spolupracovníky  tajných  policií,  a  tak  se  vedení  v  socialistických  zemích  nechalo
zkorumpovat. Členové tamních buněk však svou víru udržovali. Posledním hřebíkem do rakve
organizace SJ byl rok 1975, kdy vedení organizace rozhodlo, že se bude učit, že tento rok dojde
k Armagedonu a  ten  …  opět nepřišel.  Mnozí  se  začali  zajímat  o  to,  kdo je  to  vlastně  vede.



Dokonce  jeden  z  členů  vedoucího  sboru,  synovec  prezidenta  společnosti  Fredericka  Franze,
Reymond Viktor Franz si všiml, že není vše v pořádku.  Dostal za úkol připravit encyklopedii
„Hlubší pochopení Písem“, a tehdy narazil na to, že učení o roku 1914 je velkým a falešným
proroctvím. Protože miloval PRAVDU a OTCE JEHOVU, zapracoval do této encyklopedie i to,
co odhalil. Vedoucí sbor měl několik schůzek, kde byl tento tzv. problém řešen. Chazariát ovšem
zajistil, prostřednictvím svého vlivu některých zednářů, kteří po celou dobu působí i ve vedoucím
sboru, aby hlasování o změně neprošlo. Pak byl tento náš bratr vyštván nejprve z vedení organizace
a poté změnou směrnic, z organizace úplně. Více se dozvíte v jeho dvou knihách „Krize svědomí“
a „Hledání křesťanské svobody“. Tyto knihy otevřely mnoha Svědkům Jehovovým oči. Kdyby
organizace  WT  mohla,  nechá  každého,  kdo  tyto  knihy  vlastní „nejraději  upálit“.  Co  této
organizaci zůstalo?  Porozumění o tom, co je to to nefalšované mléko. Co to je? Poznání,  kým
nebeský Otec Jehova je, kým byl a je Syn Jehošua, proč musí být provedena změna v lidském
uspořádání. Je to ale stále jenom mléko a ne hutný pokrm, který patří dospělým lidem.

Co neučí v souladu s Písmem? Například tvrdí, že lidé po Armagedonu už budou žít věčně. To
odporuje  nejenom  Izaiáši  65.  kapitole  a  veršům  17-25,  ale  celému  smyslu  pro  PRÁVO  a
SPRAVEDLNOST, MILOSRDENSTVÍ  a LÁSKU AGAPE.  Proč to tak je, najdete v dodatku
této  knihy.  Přesto  Otec  Jehova  úplně  nezavrhl  tuto  organizaci  a  část  těch,  jenž  v  souladu  s
proroctvími  byli  povoláni,  nechal  je  tam  o  nefalšovaném  mléku  poučit.  Ostatní  babylonské
organizace nelpí na Bohu, našem Otci tak, jako to učí právě tato organizace.

Ti, jenž milují celým svým srdcem, celou svou silou a veškerou myslí svého Otce Jehovu,
ty poté přiměje prostřednictvím důkazů o špatnosti tohoto Satanova domu, aby vyšli. Uvrhne je na
krátkou chvíli do osamocení, aby začali sami hledat Otce Jehovu a Jeho Syna Jehošuu a pak je
spojuje  dohromady,  aby to  byli  oni,  kdo se ujmou  Dobré zprávy o Království.  Propojí  je  i  s
ostatními povolanými,  aby se  Dobrá zpráva dostala ke všem národům a jazykům,  aby Otec
mohl ukončit Satanův svět válek a nenávisti. Halellů Jah národy země!

Stalin i jeho nástupci jednají v pronásledování Božího lidu stejně, proto se Daniel zmiňuje o
tom, že  „bude nabývat úspěchu až, než bude rozhorlení dokonáno,“, to konečné rozhorlení má
přijít až s Osmým králem, který pochází z krále Severu. Ještě se o tom zmíníme. 

Vše se má takto dít až do ‚určeného času‘. Tím časem je ČAS KONCE.
Jak víme z dějin, nejenom Hitler se považoval za rovného Bohu, když pokořoval Boží lid, to

činil i Stalin a jeho socialističtí vládci, takže se stavěli svým jednáním nad Boha bohů. Společné
mají i toto:

„aniž  bude  upínat  pozornost  na  boha  svých  otců  ani  na  tužbu  žen,  aniž  bude  upínat
pozornost na jakéhokoli boha, neboť nade vše velikým bude činit sebe.“ (Daniel 11:37)

Ani chazar Hitler a ani Stalin a jeho následovníci nebrali v potaz boha svých otců, takže ve
svém jednání nebrali na zřetel, že bohem jejich otců je Satan. Prostě si mysleli, že jsou nad jeho
mocí a tak se vyvyšovali. Oba nebrali nikdy v potaz ‚tužbu žen‘. Co to je? Tím je rodinný kruh.
Děti vždy patřily státu a stát s nimi mohl nakládat podle  své libovůle. Toto se děje i dnes, kdy
juvenilní justice se pozvedá nad právem vychovávat děti. To teprve vše přijde, až bude Osmý král u
moci. Myslíte si, že takovým způsobem V.V.Putin jednat nebude? Jste na velkém omylu. On musí
spolupracovat a nový tzv. finanční systém to vše pouze podtrhne.



36. kapitola

Daniel odlišuje bývalé krále Severu, abychom pochopili, kdo je ustanoven

„Ale na místě toho bude slávu vzdávat bohu pevností, ano, bohu, jehož jeho otcové
nepoznali, bude slávu vzdávat zlatem a stříbrem a drahými kameny a jinými cennostmi;“

(Daniel 11:38)

Jak Hitler, tak Stalin a jeho následovníci vzdávali slávu svým tvrzím, nebo-li vojsku a jejich
zbraním. Co ale měl socialismus jinak? Tím byl  „VĚČNĚ ŽIVÝ LENIN“, dodnes jej mají na
hlavním náměstí RF v Moskvě. SSSR a dnešní RF má na svém území všechny důležité zdroje, to
jsou ty cennosti. Zde nám anděl ukazuje, koho musíme hledat. Už Hitler ty zdroje neměl, a neměl
ani svého „Lenina“. ‚Ustanovený čas‘ a nebo také ‚určený čas‘ končí těmito slovy:

„tak bude činit v nejpevnějších pevnostech s bohem ciziny; kdo ho uzná, toho slávu bude
množit a bude jim dávat nad mnohými vládnout a půdu jim za poplatek rozdělovat.“ (Dan. 11:39)

Celé slavné RVHP bylo přesně o tom. Kdo uznal jeho cizího boha (Lenina) a připojil se k jeho
armádě  skrze  Varšavskou  smlouvu,  tomu  rád  dával  za poplatek  a  on  nad  ním  panoval.  Jak
rozděloval půdu? Tak, že zajistil obranu těch zemí. Například Kubě zabezpečil ochranu a jejich
zdroje, a ta zase posílala cukrovou třtinu. ČSSR zase dávalo uran a tak dále. Vše se mělo dít jen v
určený čas. Proč? Protože mělo dojít k tomu, o čem hovoří Jan ve Zjevení 13. kapitole. Socialismus
byl ubit. K tomu posloužila akce Golgota. Tu připravil v KGB s pomocí chazariátu Jurij Andropov.

Ten vybral některé osobnosti, aby sehrály „tří denní smrt“ socialismu. 30-ti letý plán se pomalu
naplňuje, když v letech 1989-91 došlo k umírání socialismu, rozpadu SSSR a vzniku RF, a nikdo
neočekával, že bude chazariát poražen. Talmudisté ale nezůstali sedět se založenýma rukama. Dobře
schovaný a poctivý úředník KGB V.V.Putin byl vyzdvižen, aby oživil to, co je mrtvé. V prosinci
1999 je posazen na svůj trůn a díky činění protiopatření se z něj stává osobnost jakou svět doposud
nepoznal. Chladnokrevně mění celé uspořádání světa. Jedná lstivě a přesto se chová jako největší
lidumil světa. Jeho otevřená politika, ve které prosazuje, aby se vše řídilo právem, nutí chazariát
dělat fatální chyby. 



Skupině kolem Talmudu se podařilo v roce 2016 protlačit svého kandidáta Donalda Trumpa do
postavení krále Jihu, který do úřadu nastoupil v lednu 2017. Předchozí prezident Barack Obama byl
kandidátem chazariátu. Ten, jako správný nositel „ceny míru“ začal krále Severu popichovat. USA
za jeho vlády,  tak jak to  potvrdil  svými ústy samotný Donald Trump (takže žádná konspirační
teorie), dovolil vytvořit pod rouškou tajných služeb Mosadu a CIA (pod vedením jejich tajných
agentů) Islámský stát. Cíl nebyl v tom, aby došlo k vytvoření muslimských států na území Evropy a
míšení ras, jak si mnozí myslí podle Calergiho plánu z dvacátých let minulého století; to bylo a je
pouhé krytí. Cílem bylo rozpoutat podle slov Jehošuy to, co se dočteme ve 24. kapitole 7. verši.
Rozpoutat po celém světě občanské války. Evropané a Američané zpohodlněli u svých televizních
obrazovek a konečný cíl chazariátu a talmudu o velkém Izraeli nebylo možné posunout dopředu.



37. kapitola

Korunovace krále Židů, korunovace papežem

Než se dostaneme k posledním šesti veršům jedenácté kapitoly, tak ještě odbočíme k tomu, co
nastalo za oponou. Podle zpráv jednoho německého zpravodajského webu došlo v roce 2013 ke ko-
runovaci V.V.Putina, jenž byl pomazán za krále Židů. To nejenom potvrzuje, že zde o moc soupeří
dvě skupiny, které jsme pro zjednodušení pojmenovali chazariát a talmudisté, ale jak si již mnozí
novináři všimli, je V.V.Putin velkým přítelem lidí, kteří patří do skupiny Chabad Lubavitch. 

Odpadlá Římsko-katolická církev učinila také svůj díl práce, aby všem bylo zcela zřejmé, kdo
je nyní skutečným králem Severu. Sám papež František 10.06.2015 posvětil jakoby korunovací za
krále Severu V.V.Putina s tím, že mu věnoval andělskou medaili jako symbol ochrany Říma.

Tak, a poslední dějství o 2300 večerech a jitrech, jak o nich prorokuje anděl v 8. kapitole
Danielovy knihy, může začít!



„Ale v době konce se s ním bude trkat král jihu, i bude se na něho král severu řítit s vozy a s
jezdci a s mnoha loděmi, a přijde v jeho země a provalí se a přelije se,“ (Daniel 11:40)

Už na jaře roku 2015 byli někteří z nás Božím Duchem uváděni k porozumění, že král Severu
něco provede. Byla to napjatá doba, kdy se spustila intenzivní migrace osob nejenom z postižených
zemí (které platí chazariát skrze neziskový sektor) a dcera Adolfa Hitlera jim otevřela svou náruč, a
pozvala je do Evropy. Tito podvedení migranti byli přesvědčováni a stále jsou v přesvědčení, že
oni budou vládnout všem zemím, kam je neziskový sektor přemístil.

Drazí spoluobčané jiných kultur, i vám je určena tato Dobrá zpráva o Království!!! Ve
vašich mešitách se učí,  že každý správný muslim věří každému slovu, každého pravého pro-
roka!!!! Tak začněte tento příkaz plnit. Vaši učitelé vás učí, že Ježíš (Jehošua) byl, pravým pro-
rokem. To je samozřejmě Pravda. On však neučil to, co učí váš pozdější prorok Mohamed. Takže
někdo lže!!! Máte dostatek inteligence na to, abyste to poznali. Stačí, aby jste věděli, co Jehošua
řekl, když se jej ptali, komu připadne manželka, kterou mělo sedm bratrů, kteří ji podle nařízení zá-
kona Mojžíše měli za manželku. Byl to zákon o švagrovském manželství. Tehdy jim odpověděl: 

„A Jehošua jim řekl: V manželství vstupují a dávají se synové tohoto světa,  ti však, kdo byli
uznáni za hodné dosáhnout světa onoho a opětovného vstání, vstání zprostřed mrtvých, v manžel-
ství ani nevstupují ani se nedávají (nežení), ba ani umřít již nemohou, neboť jsou rovni andělům
a jsou Boží synové, jsouce synové opětovného vstání. “ (Lukáš 20:34-36)

Skutečně si myslíte, že na vás v nebi čekají nějaké panny? Nepodvedl vás Satan náhodou?!
Nebo si myslíte že neexistuje? Dovezli vás do Evropy a jiných zemí, abyste se tady povraždili s
určitou částí místních obyvatel. Jehošua totiž také říká:

„Ježíš mu na to řekl: „Vrať svůj meč na jeho místo. Všichni, kdo berou do ruky meč, mečem
zahynou.“ (Matouš 26:52 PNS)

Podvedli  vás,  protože  vám neřekli,  že  Mohameda vytvořila  odpadlá  Římsko-katolická
církev, protože podle Písma na vašem území žili skuteční ctitelé Jehošuy!!! Vraťte se k pravé
víře vašich praotců! Následujte Krále!



38. kapitola

ČAS KONCE běží už od 28.9.2015!

Co nám o tom období anděl sděluje? Proč si můžeme být jistí, že v něm skutečně žijeme? To
vše musí vysvětlit samotný anděl. Tak se podívejme, co nám říká:

„Ale v době konce se s ním bude trkat král jihu, i bude se na něho král severu řítit s vozy a s
jezdci a s mnoha loděmi, a přijde v jeho země a provalí se a přelije se,“ (Daniel 11:40)

Král  Severu  je  plný  síly.  Je  pomazán  za  krále,  a  tak  může  dojít  k  poslednímu soupeření.
Obamův chazariát rozpoutal v roce 2014 Majdan na Ukrajině. Tím začal popichovat krále Severu.
Jejich chazarské plány byly takové, že přenesou do Číny svůj vliv a také, že Irán postaví na nohy,
aby mohl ovládnout zfanatizovaný dav přivážených muslimů do Evropy. Nechal  nad Ukrajinou
sestřelit civilní letadlo s velkým množstvím holandských pasažérů. Místní obyvatelstvo, které jako
první  objevilo  trosky  tohoto  letadla  se  velmi  podivovalo,  jaký  zvláštní  zápach  ta  mrtvá  těla
vydávají. Byla totiž už ve stádiu rozkladu. Toto se chazariátu nepodařilo ututlat. Zmanipulované
vyšetřování obvinilo ze sestřelení takzvané ruské separatisty; a tudíž také i Rusko.

Američané,  milovníci  práva a  pořádku dodnes  tak  nějak „zapomněli“  předat  vyšetřovací
komisi  své  snímky  z  družic  s  velmi  vysokým rozlišením,  aby  bylo  jasné,  kdo  byl  původcem
sestřelení.  Cílem  bylo  rozpoutat  prostřednictvím  Ukrajiny  válku  mezi  oběma  zeměmi  a  skrze
protivládní akce v Rusku svrhnout V.V.Putina. Tyto plány chazarů V.V.Putin ukončil jediným tahem.
Dne 28.09.2015 vstoupil se svou armádou na pozvání prezidenta Sýrie na jeho území. To bylo do té
doby ovládáno chazarským Islámským státem a rozvráceno občanskou válkou. Tak se naplnilo to,
že král Severu vstoupí v země, které Jih ovládal. Další zemí, kterou od té doby vytrhl z rukou
chazariátu, je Venezuela. Svůj vliv prosadil král Severu i v Libyi, a největší triumf se mu podařil s
Tureckem a Srbskem. Chazariát toužil skrze Ukrajinu ovládat Krym, který historicky už dlouhou



dobu ovládalo Rusko. Plán nevyšel,  protože podle ústavy Ukrajiny a její  smlouvy s Krymskou
republikou bylo možné ze svazku Ukrajiny vystoupit,  a to po vyhlášení  celostátního referenda.
Obyvatelstvo se z svobodně rozhodlo z 90% svazek s rozvrácenou Ukrajinou ukončit a vstoupit
opětovně do svazku s Ruskem, Chazariát tak prohrává na všech úrovních.

Rozmístěním ruských vojenských sil,  spolu s  jejich schopnostmi operovat  po celém území
světa,  tak  došlo  k  naplnění  andělových slov.  Když někde RF vyšle  svá  vojska,  je  to  rychlé  a
efektivní, jakoby se přelila voda.

Nemůžeme očekávat,  že dojde k tak vážnému konfliktu,  aby se začalo bojovat s jadernými
zbraněmi. To Otec Jehova nedovolí!!! Satan také ví, že může způsobit mnoho škod, zármutku a
bolesti, ale že se musí naplnit proroctví. Samozřejmě se snaží tomu vyhnout, proto frau Merkel
vytváří čtvrtou říši, ale než Otec dovolí, aby V.V.Putina Satan plně ovládl, dává mu moudrost a
porozumění, aby rozuměl tahům chazariátu dopředu. Víc Otec Jehova nepotřebuje. Talmud se opírá
o  chybný a tělesný výklad  Starého zákona,  takže  zbytek  udělá  on.  Až se již  brzy otevřou oči
tělesným Židům a  pochopí,  že  klopýtli  o  úhelný  kámen,  Jehošuu,  a  že  chrám,  který  se  snaží
postavit,  už dávno stojí,  a že musí začít  uvažovat duchovně, sami se postaví proti  těm, kterým
podléhali. Konečně se splní Pavlova slova o olivovníku a jeho vylomených ratolestech, které budou
opět naroubovány, aby měl praotec Jákob (Izrael) také svůj ostatek.

„i přijde v zem okrasy a mnohé země budou dospívat k pádu, a z jeho ruky budou moci
vyváznout tyto: Edóm a Móáv a výběr dětí Ammónových.“ (Daniel 11:41)

Celý čas, jenž obsahují tato proroctví, se má naplnit ve 2.300 dnech. Věříme, že nám Duch
odhalil  skutečný počátek a tím je  vstup RF do syrského konfliktu dne 28.  září  2015 v období
nejvýznačnějšího izraelského svátku. Všechny aspekty proroctví budou postupně naplňovány do
14.01.2022. Konečným cílem je vstup do země okrasy. 

Kde to je? Tím místem je v tělesném ohledu Izrael a v duchovním ohledu ‚Boží Izrael‘, nebo-li
ti, co mají podíl na svatbě beránka. Je to skupina 144.000 osob, jenž mají na svých čelech jméno
svého Boha a jméno beránka. Dále jsou to ti, jenž reagují na pozvání k účasti na svatbě beránka a
nevěsty, a ti nejsou počtem omezeni. Je to obrazný popis. Písmo obě skupiny pojmenovává dvěma
způsoby. Ta omezená část je nevěsta nebo též malé stádo. Druhá část jsou jiné ovce nebo také
přátelé ženicha a nevěsty.  Na tuto svatbu bylo pozváno už mnoho svatebčanů, ale málo který z
pozvaných si připravuje vhodný oděv. Co to je? To jsou stanovená měřítka, které takový svatebčan
musí  splnit.  Například  nikdo,  kdo  není  milosrdný  a  nebo  je  bez  Lásky  a  nelpí  na  Právu  a
Spravedlnosti Otce, tam přijít nemůže. Tito lidé vycházejí a opouštějí babylonské domy. Přijímají
nekvašený chléb, symbolické tělo Jehošuy a bělí obrazně svá roucha červeným vínem v symbolické
krvi  beránkově, když  usedají  společně  se  svými  bratry  a  sestrami  u  památné  (Pánovy)  večeře
kdykoliv  se  sejdou v  Kristově  jménu.  Toto  je  očišťuje  před zrakem Otce  a  beránka.  Tyto dvě
skupiny jsou také dva olivovníky, o kterých se mluví v 11. kapitole knihy Zjevení. Více naleznete v
dodatku této knihy v dopise „Všem sborům“.

Velký zástup, jak jsme již uvedli,  ten se bude vytvářet až během velkého soužení.  Satan díky
falešnému výkladu o velkém zástupu brání mnoha pozvaným, aby těchto měřítek dosáhli. „Vyjděte
z něj můj lide!“, je výrok samotného Otce, Jehovy Boha, abyste se mohli zúčastnit této výjimečné
události.

Král  Severu  tedy  nemusí  ovládnout  vojensky  území  skutečného  Izraele,  aby  se  proroctví
naplnilo. Duch nám ale naznačuje, že i toto nastane. Stačí však, aby se mu současný Izrael podvolil
a uznal jej svým králem. Do duchovní země okrasy král Severu vstoupí, až když povede bitvu se
svatými, jak o tom hovoří Daniel v 8. a 12. kapitole a Zjevení v 11., 13. a 17. kapitole.

Anděl hovoří o zemích, nad kterými nebude mít Sever takový vliv, jako nad těmi, co neuniknou
z jeho ruky. Mluví zde o Moabu, Edomu a části lidu Ammona. Kde je najdeme? Musíme se podívat
do starých map, kde tyto národy žili. Byly to národy východně od Izraele a na jejich územích se
nachází Jordánsko. Část jejich území zasahuje i do Saudské Arábie. Protože anděl mluví o části
Ammona, bude tou zemí Jordánsko. Jak sami můžete pozorovat, mnoho zpráv o této zemi není



zveřejňováno, takže i zde se anděl nemýlí. Všude jinde probíhají politické střety s RF a v říjnu 2019
učinil V.V.Putin návštěvní kolečko po ostatních zemích blízkého a středního východu, kde mu byla
vzdána velká pocta. To co proběhlo v Saudské Arábii, to se dá rovnou označit za přivítání krále.
Chazariát  Saudskou  Arábii  dlouho  používal  k  tomu,  aby  skrze  ni  proudily  peníze  na  podporu
chazary vytvořených teroristických skupin. Aby král Severu eliminoval jejich zhoubný vliv, prodal
této  zemi  svůj  raketový komplex S  400 a  nutí  Saudy s  ním  spolupracovat.  Rozmístění  tohoto
vojenského komplexu sebou nese i zřízení velitelského stanoviště pod jeho vedením. Toto se nazývá
v biblickém slovníku palácový stan.

Konflikt má trvat 6 a čtvrt roku a kousek, během závěrečné fáze mají ‚padat země‘. Jak to anděl
myslí? Tak, že se budou dostávat pod vliv krále Severu. To skutečně vidíme a analytici toto sami
potvrzují. Opět je anděl velmi přesný.

„Bude svou ruku vztahovat i po jiných zemích, aniž bude země Egypta unikat;“
(Daniel 11:42)

Vidíme něco podobného? Rozhodně ano, král Severu napřáhl svou ruku k mnoha zemím. Opět
se podívejme do října 2019. V.V.Putin pozval do Soči všech 54 zemí Afriky, aby jim na tamní
konferenci nabídl pomoc proti vlivu chazariátu* prostřednictvím Číny. Putin jim nabízí stabilitu a
rozvoj, který těmto zemím umožní zachování kulturních  zvyklostí, kdy nebudou přicházet o své
zdroje působením chazarského korporátu.

Egypt se také dostal pod vliv RF. Má tam být vytvořena vojenská základna RF a už nyní tam
působí vojenští poradci. Egypt se dostal do hledáčku Severu poté, co bylo teroristy zničeno civilní
letadlo, které po vzletu spadlo. Turistický příliv občanů RF poklesl na minimum a to Egypt citelně
zasáhlo. Situace se až dosud nezlepšila.

„a zavládne poklady zlata a stříbra a všemožnými cennostmi Egypta a v jeho průvodu budou
Lubbím a Kuším.“ (Daniel 11:43) 

Zde si  musíme připomenout,  co říká anděl dříve ve verši  38. Cennostmi jsou zde myšleny
zdroje. Sever těmto cennostem vládne, protože jich má na svém území v podzemních nalezištích
více než dost. Proč je zde vzpomenut Egypt? Protože Egypt zde není myšlen jako země, ale jako
duchovní symbol světa, který je ovládán Satanem. Všechny země touží po jeho pokladech. Mnoho
politiků  se  vyjádřilo,  že  je  nespravedlivé,  že  Rusko  vlastní  tyto  zdroje.  Chazariát  je  přímo
nepříčetný, že se k těmto zdrojům nemůže dostat. Žádná z barevných revolucí, které byly až dosud
v Rusku plánovány, nevyšla. Pokud by Putin neměl ochranu shora, už by jej skrze loutky chazariátu
rozebrali i s RF na prvočinitele.

*západní země plundrující tyto africké země



39. kapitola

Chazariát má plán,
a Satan ještě jedno překvapení …

Jak jste mohli zaznamenat ve filmech, různých dokumentech, v článcích novin, hemží se to od
30 let minulého století  zprávami o UFO a o mimozemských civilizacích. Mnoho svědků těchto
událostí jsou důvěryhodní lidé pocházející z armády a v roce 2019 se uvolnilo informační embargo
na  armádní  zdroje  mnoha  zemí.  Tento  fenomén  je  faktem.  Informace  jsou  uvolňovány,  jak
chazarskými médii, tak hlavně takzvanou alternativou, napojenou na okultní skupiny. Tyto skupiny
se hlásí k bílé magii, ale jak jsme si vysvětlili již dříve, mají nad sebou toho, kdo se proměňuje v
anděla světla. Byly rozšířeny informace, že v Mezopotámii byli Annunaki. Kdo jsou? Ti údajně
stvořili lidskou rasu. Pokud však budeme zkoumat tento fenomén napříč dějinami, tak zjistíme, že
se tyto mimozemské bytosti projevují stále a že se vždy přizpůsobují vzdělanosti obyvatelstva. Jak
odhalil jeden z pracovníků NASA, který celý fenomén studoval do detailu, říká, že tyto bytosti jsou
ve skutečnosti démoni, kteří se od minulého století vydávají za mimozemšťany. Na YT (YouTube)
jsou videa, kde lze vidět rozhovor s několika chycenými mimozemšťany „šediváky“. Když byla
jejich těla pitvána, zjistilo se, že tito tvorové byli spíše biostroji, než skutečnými živými bytostmi.

Jejich chování v zajetí připomíná chování zvířat zahnaných do kouta. Žádný projev inteligence,
kterou by takto lapený mimozemšťan měl mít. Annunaki tvrdí, že jsou bytostmi z planety X, tedy
Nibiru. Ta se má naší sluneční soustavou prohánět 1x za 3.600 let (podle jedněch osob, které o nich
mluví) a jiní tuto periodu posouvají na cca 27,5 tisíce let. Jistý bývalý agent KGB tvrdí, že se Putin
snaží s Annunaki bojovat právě v Sýrii. Popisuje jejich možnost okamžitě se přemístit z jednoho
místa na druhé. Prý k tomu potřebují teleportační zařízení. Pár těch Annunaki zabili a jejich těla se



okamžitě rozpadnou. Zůstane po nich údajně jen protáhlá lebka, které byly objeveny už dříve na
americkém  kontinentu.  Tvarem  jsou  podobné  egyptským  vyobrazením.  Na  nich  nalezneme  i
vrtulník, letadlo, tank a podobné vymoženosti dnešní techniky.

Další zprávy od těchto lidí říkají, že se za Obamovy administrativy tato stvoření pohybovala ve
velkém  po  Bílém  Domě.  Na  internetu  se  určité  fotografie  skutečně  objevily.  V  RF  existuje
společnost, která se zase chová tak, že dokáže měnit výzor očí z normálních na hadí. Těmto lidem
se říká reptiliáni a ti také tvrdí, že jsou odjinud a že chtějí zachránit svět. Svou proměnu očí dávají
na odiv. 

Takže se nám tady vyskytují bytosti, které nás mají přesvědčit, že jsou z jiných planet. A to je to
Satanovo poslední překvapení, aby všechny odvedl od víry v našeho Otce, Jehovu Boha. Takže Vás
všechny prosíme, mějte na paměti, že to jsou projevy Satana a [jeho] démonů, aby vás odvedli od
Pravdy. Byli jsme jako lidstvo na tento poslední Satanův podvod minimálně 100 let připravováni.
Když budete pátrat sami, tak zjistíte, že tyto bytosti spolupracují i s chazariátem. Co nám totiž říká
anděl v posledních dvou verších 11. kapitoly?

„Budou ho však znepokojovat  zvěsti  od  vzcházení  (východu) a  od  severu,  takže  vyjde  ve
velikém vzteku k vymycování a v odevzdání uvádění mnohých;“ (Daniel 11:44) 

Krále Severu mají znepokojit zvěsti, doslovně anděl říká: „Vyřčená slova“, která zaznívají od
východu a od severu. Kdo je na východ od RF? A kdo je směrem na sever? Jsou to Spojené státy.
Anděl naznačuje, že chazariát bude nějakým způsobem vyhrožovat králi Severu. Díky Trumpovi,
který bojuje s chazariátem, jenž se jej snaží zbavit a odstavit od kormidla, má tento chazariát stále
velkou moc, hlavně kvůli předchůdcům Donalda Trumpa, kteří patřili chazariátu. Pokud je pravda,
že Annunaki dokonce Putinovi vyhrožovali, jak tvrdí bývalý agent KGB, může taková výhružka, že
se spojí chazariát s Annunaki způsobit, že král Severu bude chtít toto vyhrožování vyřešit. A to
jednou  provždy.  Takže  vyjde  ve  velikém  vzteku  a  celý  chazariát  odstraní.  Mnozí  se  mu  pak
odevzdají a on nastoupí jako zachránce světa, a nový mesiáš.  Co přesně bude těmi řečmi, tím
vyhrožováním? Tak to se brzy dozvíme.

„A nasází své palácové stany mezi velikým mořem a svatou horou Okrasy; a bude muset
zcela dospět ke svému konci a nebude, kdo by mu pomohl.“ (Daniel 11:45)

Již nyní vidíme, jak král Severu rozmisťuje své palácové stany (velitelská stanoviště) po celém
blízkém a středním východě.  Středozemnímu moři  se dříve v době Daniela  říkalo Velké moře.
Matouš 24:7 hovoří, že se doba před příchodem Krista bude vyznačovat občanskými válkami a
velkým konfliktem. Finanční krize, která je vytvořena oběma stranami, Talmudem i chazariátem,
ožebračí všechny. A tak se stane, že ti, co se nepokloní divokému zvířeti, jenž bude Osmým králem,
nedostanou žádnou možnost si něco koupit či něco prodat. Bude to vypadat tak, že zemřou hlady a
celkovým nedostatkem.

Jak ale vysvětluje Zjevení 13. kapitola, je to o vytrvalosti a víře svatých. Ti chápou, co musí
udělat. Následovat Jehošuu všude tam, kam je povede. Také znají a ví, že v pustině se Otec Jehova
o svůj lid staral 40 let. Oděv se jim neobnosil a denně měli manu.

Proč Otec připustí, aby takto dopadli? Protože musí prokázat stejnou víru jakou měl Job. Satan
totiž tvrdí, že člověk dá za svůj život vše, klidně i prokleje svého Stvořitele. Job dokázal, že to tak
není a svatí všem ukáží, že Satan lže. Oni ví, kdo je jejich Otec, Jehova Bůh, a kdo je beránek, který
je vykoupil. Otec tedy zařídí vše pro jejich přežití.

Osmý král, král Severu, bude mít pocit, že je vítězem, ale jeho vládnutí bude vzápětí ukončeno
a nebude nikdo, kdo by mu mohl pomoci. Kdy se to stane? Odpověď najdete v dodatku, kde se
bude rozebírat 11. kapitola Zjevení.



DODATEK

Všem sborům.

Bratrům a sestrám, jenž byli naroubováni na přirozený olivovník!

   Podle Dobré zprávy našeho Pána Jehošuy Krista, na počátku vlády Osmého krále, jenž dovrší
svými  kroky  zapsaná  proroctví  Písma  vzhledem k  času  konce,  ve  třetím  roce  vlády  Donalda
Trumpa,  zastupujícího  krále  Jihu  a  v  devatenáctém  roce  vlády  krále  Severu  Vladimíra
Vladimíroviče Putina, podle tajemství Danielova proroctví, nám byla skrze Božího ducha otevřena
mysl  a  započalo  nám  být  dáváno  porozumění,  aby  se  dovršilo  zapečetění  našich  bratrů  a
Jehošuových  věrných  svědků  a  byl  tak  dán  plný  počet,  bylo  nám  dáno  toto  pochopení,  pro
porozumění času konce.



   Pojďte prosím s námi a vystupme společně na Jehovovu horu, k domu našeho Boha Otce, k domu
jenž není udělán rukama, abychom se samotným Otcem Jehovou nechali poučit a byli jím vedeni.
Zatímco se mnozí bijí v zármutku a v truchlení, protože se děsí věcí přicházejících na tuto Zemi, my
se radujeme a zvedáme hlavu v dychtivém očekávání úplného Zjevení našeho krále Jehošuy, jenž
přichází ve své slávě a velkoleposti, aby před ním pokleklo každé koleno.

   Dovolte tedy drazí a milovaní bratři, abychom předložili výklad a porozumění k 11. kapitole
knihy Zjevení, abyste sami, skrze prosby o vedení a skrze Božího ducha, od našeho nebeského Otce
obdrželi svědectví, že výklad a porozumění je plně v souladu s Pravdou a Dobrou zprávou, kterou
jsme obdrželi skrze naše bratry a pravé apoštoly našeho Pána Krista. Amen.

   V desáté kapitole Zjevení ve verších 5-11 jsou milovaní zapsána tato slova:

   „A ten anděl, jehož jsem uviděl stát na moři a na zemi, pozvedl svou pravou ruku k nebi a
přisáhl při tom, jenž žije na věky věků, jenž stvořil nebe i věci, jež jsou v něm, a zemi i věci, jež
jsou na ní, a moře i věci, jež jsou v něm, že již NEBUDE ODKLADU, nýbrž ve dnech hlasu
sedmého  anděla,  až  se  bude  chystat  troubit,  bude  i  dovršeno  BOŽÍ  TAJEMSTVÍ  jak  (aby)
oznámil blahou zvěst svým nevolníkům, prorokům. A ten hlas, jejž jsem uslyšel z nebe, se mnou
opět mluvil a pravil: Jdi, vezmi tu knížku  (svitek, srovnej se Zjevením 5. a 6. kapitolou), jež je
otevřená  (odpečetěná) v ruce toho anděla, jenž stojí na moři a na zemi. I odešel jsem k tomu
andělu a pravil jsem mu, by mi tu knížku dal. I praví mi: Vezmi a sněz ji, i učiní tvé břicho
hořkým, ale v tvých ústech bude sladká jako med. I vzal jsem tu knížku z ruky toho anděla a
snědl jsem ji, i byla v mých ústech jako med, sladká, a když jsem ji dojedl, zhořklo mé břicho. I
bylo mi řečeno: Musíš opět prorokovat o národnostech a národech a jazycích a mnoha králích.“

   Tato knížka nebo-li svitek, je tím svitkem jenž byl zapečetěn sedmi pečetěmi a ty pečetě rozlomil
samotný Jehošua, beránek Boží, který ji má stále v ruce, aby bylo ukončeno posvátné tajemství,
které je nyní dáno na vědomí skrze blahou zvěst nebo-li DOBROU ZPRÁVU o KRÁLOVSTVÍ
nám všem, jenž milujeme našeho nebeského Otce Jehovu Boha a jeho Syna Jehošuu, Pána pánů a
Krále králů.

   Stejně jako Janovi kniha v ústech působí lahodným dojmem, lahodnou chutí, tak stejně hořce
bude způsobovat toto odhalení křeče těm, jenž neuchopí tuto DOBROU ZPRÁVU a nevloží ji do
svých srdcí. Také králové země, politici tohoto systému věcí, budou rozrušeni touto zprávou. Jan v
jedenácté kapitole totiž píše:

   „A byla mi dána třtina, podobná holi, se slovy: Vstávej a změř Boží chrám a oltář a ty, kdo se v
něm klanějí;  a nádvoří,  jež je  vně chrámu, vynechej  venku a neměř je,  protože bylo vydáno
národům, i budou po svatém městě dvaačtyřicet měsíců šlapat.“ (Zjevení 11:1-2)

   Proč Jan obdržel rákos na měření a co to znamená? Rákos představuje pevně vymezena pravidla,
pro vstup do Božího chrámu, který však není udělán rukama a do kterého mají přístup pouze ti, jenž
tyto pravidla splňují. To je Kristova nevěsta, družičky a přátelé ženicha (Krista). Tento duchovní
chrám patří nebi, ale nyní, skrze žijící ostatek nevěsty a přátel ženicha a nevěsty, stále zůstává v
tomto  čase konce  na Zemi,  protože je tvoří  ti  ze zbývajících bratrů,  jenž budou po proměně a
vzkříšení  pozvednuti  do nebe.  Tyto dvě skupiny jsou znázorněny dvěma olivovníky.  K oltáři  a
vnitřnímu nádvoří mají tedy přístup po vzkříšení a proměně pouze ti, jenž budou spolu s Kristem v
nebi.



   Co  tedy  znamená  nádvoří  mimo  tento  chrám?  To  jsou  všichni  ti,  jenž  nedosahují  těchto
jednotných měřítek pro vstup do chrámu. Po tomto nádvoří se bude šlapat 42 měsíců a to doslovně
(viz Matouš 24:9-13).

   „I dám moc dvěma svým svědkům, a budou tisíc dvě stě šedesát dní prorokovat, jsouce oblečeni
v pytle. To jsou ty dvě olivy a ty dvě lampy, jež stojí před Pánem země;“ ( Zjevení 11:3-4)

   Tyto dvě skupiny se ujmou DOBRÉ ZPRÁVY o KRÁLOVSTVÍ „na svědectví všem národům,
a poté přijde konec“ (Matouš 24:14). Tuto práci budou vykonávat 1260 dnů, což je 42 měsíců po
třiceti dnech. Proč dva olivovníky a dvě lampy? Apoštol Pavel napsal, že někteří z národů byli
naroubováni  na  přirozený  olivovník  Izraele.  Mnohé  výhonky  přirozeného  Izraele  byly  totiž
vytrženy, když klopýtli, aby na jejich místa mohli být naroubováni ti z národů, jenž budou součástí
královského kněžstva; to jsou ti co byli pozváni na beránkovu svatbu.
   Druhým olivovníkem jsou ti,  jenž budou vládnout spolu s Kristem. Tato skupina je početně
omezena.  Má na svých čelech  jméno beránka a  jméno našeho Otce,  Jehovy Boha.  Ti  jdou za
Jehošuou všude tam, kde jde on. Jehošua také tomuto stádečku říká:

   „Neboj se, malé stádečko, protože vašemu Otci se zalíbilo dát vám Království.“ (Lukáš 12:32)

   Toto malé stádo prodává svůj hmotný majetek a dává jakoby almužnu, aby si uložilo poklad v
nebi, kde nikdo tento poklad nemůže ukrást. Protože kde je jejich skutečný poklad, tam bude i jejich
srdce. Jejich srdce je plně u Otce Jehovy, jejich Boha, stejně jako bylo srdce Jehošuy stále u jeho
Otce, Jehovy Boha. Ti jsou skutečně panenští,  protože se jejich mysl a srdce nikdy neznečistila
naukami a dogmaty Velkého Babylonu, duchovním smilstvem. Proto mají na čele pečeť s Otcovým
jménem a jménem beránka. Jehošua jim dále přikazuje:

„Nechť jsou vaše kyčle opásané a lampy hořící“
(Lukáš 12:35)

   Proč? Protože musí v ČASE KONCE stále vydávat pokrm v pravý čas a být světlem světa. Musí
se po vzoru slov z Daniele 12:3-4 brodit Písmem sem a tam, aby se staly tím světlem k odhalení
duchovní Pravdy a také k odtajnění obsahu odpečetěné knihy, jenž byla zapečetěna sedmi pečetěmi.
Jen ve dvou knihách se píše: „Zapečeť co je napsáno, nebo co slyšíš“ (Zjevení 10:4; Daniel 8:26,
12:4), jsou to tedy knihy Zjevení a Daniele! Proto je svitek popsán ze dvou stran,  protože je to
jeden svitek o dvou knihách (Zjevení 5:1). Odpečetění nastává v  ČASE KONCE! (viz Daniel
12:4 a 11:40).

   Proč druhý olivovník, kdo to je? Tím je samotný Jehošua Kristus a na něj je naroubováno to, co
je nevěstou. Proto také Jehošua říká:

   „A mám další ovce, jež nejsou z této ohrady; musím přivést i ony, i budou naslouchat mému
hlasu a vznikne jedno stádo, jeden pastýř.“ (Jan 10:16)

   Ano,  druhý olivovník nepatří  do stejné ohrady,  ale  přesto bude jedním celkem,  pod jedním
pastýřem a bude žít v nebi. Není to tak, že ta jiná skupina je velký zástup ze Zjevení 7:9, jak učí
nejeden z babylonských domů, a že budou žít navždy od Armagedonu na zemi. Jejich vyjití sice
bude proto, aby zůstaly na zemi národy a jazyky, ale budou v souladu s Izaiášem 65. kapitolou
nadále umírat.
   Zde je to vidění utajeno pro ty, kdo chápou tělesně a ne duchovně. Obraz je popsán tak, že se na
tuto skupinu jakoby vztahuje první vzkříšení. Pokud však čteme celé Zjevení s pochopením, tak



víme, že slzy z očí budou setřeny až po vzkříšení k soudu. To popisuje 21. kapitola. Tato skupina
zůstane po Armagedonu nejprve na zemi, aby zplodila děti.  Omládnou a budou umírat ve sto
letech jako mladí, aby tady zůstaly národy a národnostní skupiny.

   „Ale na věky věku se těšte a jásejte - co se já chystám stvořit! Ano, hle, já, chystám se stvořit
Jerúsalém - jásot, a jeho lid – potěšení! A budu jásat v Jerúsalémě a těšit se ve svém lidu, aniž se
v něm ještě  bude slyšet hlas pláče a hlas nářku; nebude odtamtud pocházet  kojenec dní  ani
stařec, jenž by své dni nemohl vyplnit, nýbrž stoletý, jenž bude umírat, bude mladík, a hříšníku
stoletému bude zlořečeno. I zbudují  a obývat budou domy a vysadí vinice a budou jíst  jejich
ovoce. Nebudou budovat, aby jiný obýval, nebudou vysazovat, aby jiný jedl, neboť dní mého lidu
bude  jako  dní  stromu  a  moji  vyvolení  budou  dílo  svých  rukou  spotřebovávat.  Nebudou  se
naprázdno  unavovat,  aniž  budou  rodit  pro  neštěstí,  neboť  oni  jsou  símě  požehnaných
Jehovových, a jejich potomci s nimi. A bude se dít, dříve než budou volat, že já budu odpovídat,
ještě budou mluvit a já budu slyšet. Vlk a jehňátko se budou spolu pást a lev bude jako skot žrát
slámu, a had - jeho pokrmem bude prach; na mé svaté hoře nikde nebudou moci ublížit ani
zkazit, řekl Jehova.“ (Izaiáš 65:18-25)

   V čem je tedy ten olivovník jiný, ke kterému patří jiné ovce? Nebyly vybrány jako Kristova
nevěsta, ale i jim patří, jak odhalil apoštol Pavel, dědictví, které má obdržet nevěsta:

   „jež [v] jiných pokoleních nebylo synům lidí v známost uvedeno tak, jak bylo nyní v Duchu
odhaleno jeho svatým apoštolům a prorokům: Že ti, kteří jsou z národů, jsou spolu dědici a spolu
tělem a spolu podílníky [jeho] příslibu v Kristu Jehošuovi skrze blahou zvěst,  (Dobrou zprávu o
Království)“ (Efezanům 3:5-6)

   Proto Jehošua říká, že je v nebi mnoho obydlí, protože tato skupina není ohraničena.

   „a chce-li jim kdo ublížit, vychází z jejich úst oheň a stravuje jejich nepřátele. A chce-li jim kdo
ublížit, musí být takto zabit.“ (Zjevení 11:5)

   Oheň, jenž vychází z úst těchto olivovníků, není doslovným ohněm, ale jejich slova směrem k
nepřátelům na ně působí jako oheň, něco, co je spaluje. Protože nepřijímají DOBROU ZPRÁVU o
KRÁLOVSTVÍ, je jejich konec v ohnivé gehenně, ve druhé (poslední a konečné) smrti. V očích
Otce Jehovy jsou už stejně mrtvými, tak jako byli Adam a Eva, ač po svém hříšném jednání žili
ještě 900 let.
   Mnoho z nás, drazí bratři a sestry, jsme chápali slova o tom ublížení tak, že jim nebude moci být
ublíženo, a to je velký omyl. Jan to myslí tak, že ten, kdo jim bude ubližovat, obdrží druhou smrt.

   „Ti  mají  pravomoc  zamknout  nebe,  aby  po  dni  jejich  prorokování  nepršel  déšť,  a  mají
pravomoc nad vodami, obracet je v krev, a zemi udeřit jakoukoli pohromou, kolikrátkoli se jim
zachce.“ (Zjevení 11:6)

   Tyto dvě skupiny oznamují soudy nad touto zemí podle toho, jak jim je odhaleno tajemství této
knihy. Takže, pokud někdo nenaslouchá jejich hlasu, nepřijde ani déšť poznání. Odkud padá déšť?
Padá z nebe. Díky tomu budou vody, dnešní lidstvo (srovnej Zjevení 17:15) proměňovány v krev,
což znamená, že skončí ve vinném lisu podle Zjevení 14:19-20. Co jsou ty pohromy, které budou
působit? Jsou to odsuzující výroky proti tomuto světu, a pokaždé, když takový výrok zazní, bude to
v uších těch, jenž přijali označení divokého zvířete na ruku a na čelo, jako nějaká pohroma, protože
se budou viditelně plnit všechna slova proroctví této poslední knihy Písma.
   Ale Kristově nevěstě a přátelům ženicha a nevěsty bude tedy poskytnuto osvěžení od Jehovovy
osoby, hle:  „A vy, synové Sionu, mějte radost a radujte se v Jehovovi, svém Bohu; neboť vám
určitě dá podzimní déšť ve správné míře a spustí na vás liják, podzimní déšť a jarní déšť jako



zprvu.“ (Joel  2:23). Déšť z nebe symbolizuje Božího Ducha. Jarní déšť se týkal pomocníka,  o
kterém mluvil Kristus o letnicích. Pozdní déšť obdržíme v čase konce, abychom věděli, co říkat
před králi a soudci světa.

   „A až své svědectví dokončí, povede to zvíře, jež vystupuje z bezedna, s nimi válku a přemůže je
a zabije je“ (Zjevení 11:7)

   Na konci 42 měsíců rozpoutá Osmý král, to divoké zvíře vystupující z propasti, pronásledování a
zvítězí nad těmito bratry a sestrami. Mnozí budou uvězněni, někteří skutečně zabiti.  Pak budou
světu ukázáni, že je ten Osmý král přemohl. Srovnej s Danielem 8:24; Zjevením 13:5-6, 17:8 a
17:14. Zde je to o té vytrvalosti, kdy ti, jenž jsou určeni k zabití mečem, zemřou mečem, a ti co
mají jít do vězení, půjdou do vězení.

   „a jejich mrtvola bude na ulici toho velikého města, jež se duchovně nazývá Sodoma a Egypt,
kde i jejich Pán byl ukřižován,“ (Zjevení 11:8)

   Nejprve musíme pochopit co je to Sodoma a Egypt v duchovním ohledu. Je to označení pro svět
lidstva, který dosáhl své zkaženosti tak jako Sodoma. Proč se zde mluví o Jehošuově smrti v tak
širokém kontextu? Protože Jehošua nebyl součástí tohoto světa, byl zde na návštěvě, takže zde není
myšlen doslovný Jeruzalém, proto Egypt a Sodoma. Ano, Jehošua byl zabit ve zkaženém světě, jenž
připomínal svými zvrácenostmi Sodomu. Vzpomeňte si, jaká morálka panovala za Tibéria v Římě.
Homosexualita, sodomie … to bylo běžné.
   Egypt je symbolem faraonovy moci a vítězstvím pravého Boha nad falešným bohem. Jedná se o
znázornění, kdy král Severu jako faraón celé Země bude účasten Božím ranám, rány ale neobdrží
Boží lid,  pouze  sodomité  a  egypťané,  a ohavný bůh se bude snažit  zvítězit  nad Božím lidem a
posadit se do chrámu s tím, že je bude chtít nahradit.

   „a lidé z národností  a kmenů a jazyků a národů jejich mrtvolu po tři  a půl dne vídají  a
nedopouštějí jejich mrtvoly položit do hrobky; a ti, kdo sídlí na zemi, se nad nimi radují a veselí a
budou si  navzájem posílat  dary, protože tito,  ti  dva proroci,  těm, kdo sídlí  na zemi,  způsobili
muka.“ (Zjevení 11:9-10)

   Až to uvidí lidé, tak si budou ze samé radosti posílat dárky, protože tehdy jejich král, Osmý král,
ten antikrist, vstoupí do duchovního chrámu, který není udělán rukama, a tehdy se prohlásí za boha
a usedne jakoby na Jehošuově a Jehovově trůnu, přesně podle slov apoštola Pavla (srovnej s 2.Tes
2:3-4).  Všichni  si  myslí,  že  zde  Pavel  mluví  o  doslovném kamenném chrámu.  Ne  drazí  a
milovaní, je to duchovní chrám tvořen věrnými svědky Otce a Krista. Proč je nepohřbí a budou je
mít stále na očích? Protože je nad nimi ze strany osmého krále vynesen rozsudek smrti. Přesto jsou
ve vězeních a lid je považuje už za mrtvé, mrtvoly. Těch pár zabitých nechají pohozených na ulicích
jako varování všem, kdo by se chtěl stavět novému bohu na odpor. Ve zprávách po celém světě se
bude on-line pouštět jejich u/věznění a [připravovaná] poprava. Tak je uvidí 3,5 dne.

   „A po těch třech a půl dnech do nich vstoupil duch života z Boha a postavili se na své nohy; i
padla na ty, kteří na ně patřili, veliká bázeň.“ (Zjevení 11:11)

   Najednou dojde k obratu. Vzpomeňte milovaní, jak byli andělem propuštěni z vězení apoštolové,
stejně tak budou z moci Otce propuštěni. A ti, jenž byli pohozeni, ožijí. To bude pro všechny takový
důkaz, že na ně padne bázeň. Stejně jako Kristus byl po vzkříšení dalších 40 dnů na zemi, stejně tak
budou i oni. Je proto nějaké potvrzení v Písmu? Tak se podívejme do Daniele 12. kapitoly:

   „A od času odstranění ustavičné oběti, totiž aby byla zavedena pustošící ohavnost, bude tisíc dvě
stě a devadesát dní;“ (Dan. 12:11)



   Od času, kdy osmý král začne panovat, bude 1290 dní. Jak se pozná, že začal panovat? Celý svět,
kromě krále Jihu, se mu v té době pokloní. Stalo se to? Ano, a vy jste si toho ani nevšimli. Proste
našeho milovaného Otce Jehovu Boha, skrze krále Jehošuu, aby vám to odhalil.  Od té doby se
naplňuje 42 měsíců, kdy se splní vše, co zapsal Jan ve svém Zjevení, pro tuto fázi. Nečekejte, že
uvidíte pád Velkého Babylonu, protože ten nastane až po vzkříšení těchto dvou svědků. Proč Daniel
píše o 1290 dnech a ne o 1260? Protože ono klanění se tomuto „zachránci lidí tohoto světa“, tomuto
Osmému králi, potrvá jeden měsíc. Pak se začne odpočítávat těch 42 měsíců.

Divíte se milovaní, že se nic významného neděje? Nečetli jste:
   „BUDE TO STEJNÉ JAKO ZA DNŮ NOEMA, KDY LIDÉ PIJÍ, BUDOU SE ŽENIT A
VDÁVAT A NEPOVŠIMNOU SI, ŽE NA NĚ NEČEKANĚ PŘIJDE ZNIČENÍ“ !!!!!

Co nám Daniel ještě sděluje?

   „blaho toho (šťastní jsou ti), kdo bude vyčkávat a bude moci dosáhnout k tisíci třem stům třiceti
a pěti dnům!“ (Daniel 11:12)

   1335-1290=42. Dva dny bude trvat, než všichni skončí za mřížemi a nebo budou zabiti. A těch 40
dnů po vzkříšení bude sloužit k tomu, co řekl Jehošua: 

   „Když se však seskupovaly davy, počal říkat: Toto pokolení je zlé pokolení - vyhledává znamení
a znamení mu dáno nebude, leč znamení Jonášovo.“ (Lukáš 11:29)

   Co musel udělat Jonáš? Po dobu 40 dnů ohlašoval konec Ninive. Co udělalo obyvatelstvo toho
města? Činilo pokání. Soudy začnou a budou padat rány na Velký Babylon, a mnozí, co tam zůstali,
obdrží část jeho ran, ale přesto se zachrání. Proč? Nečetli jste apoštola Pavla, kde říká, že se jakoby
ohněm prokáže kdo a jak stavěl? Že těm, co stavěli ze slámy a dříví vše shoří, ale přesto budou
zachráněni? To je ten velký zástup, jenž vychází z velkého soužení!

   „A uslyšel jsem z nebe silný hlas, pravící jim: Vystupte sem. I vystoupili v oblaku do nebe a
jejich nepřátelé je spatřili.“ (Zjevení 11:12)

   Po těch 40-ti dnech uslyší, stejně jako bylo řečeno Jehošuovi, vystupte sem, nahoru. Tehdy zazní
sedmá trubka,  kdy Jehošua  s  hlasem archanděla  přikáže,  aby mrtví  jenž  mají  podíl  na  prvním
vzkříšení, aby byli vzbuzeni a postaví se po jeho boku, a ti, co jsou na Zemi, ti budou v mžiku
přeměněni.
   Sláva a chvála patří tobě milovaný Otče a také beránkovi, který nás vykoupil svou drahocennou
krví, protože nás přivede domů, protože nejsme součástí tohoto světa, tak jako ani on nebyl jeho
součástí. Halellu Jah národy Země!
 
   „A v oné hodině nastalo veliké zemětřesení a desetina toho města padla, a v tom zemětřesení
bylo  zabito  sedm tisíc  jmen lidí;  a  zbývající  byli  naplněni  bázní  a  vzdali  slávu Bohu nebe.“
(Zjevení 11:13)

   Desetina světa padne a zbytek se skloní před Jehošuou a vzdají chválu našemu nebeskému Otci
Jehovovi!  Sedm tisíc  jmen  není  myšleno  doslovně,  ale  ve  smyslu  úplnosti  a  budou  to  ti,  co
odporovali Jehošuovi, našemu Králi králů a Pánu pánů!
   Zemětřesení postihne celý svět, a ne pouze Jeruzalém!



   „Druhá běda pominulo - hle, rychle přichází třetí běda. I zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly
silné hlasy, pravící: Nastalo světové království našeho PÁNA a jeho KRISTA, i bude kralovat na
věky věků.“ (Zjevení 11:14-15)

   Ano, to vše je konec druhé bědy a tehdy nastává zatroubení sedmé trubky k tomu, aby odešli ze
země ti, jenž jsou znázorněni dvěma olivovníky. A tak nastalo i kralování našeho Pána Jehošuy a to
na věky věků. Amen.

   „A těch čtyřiadvacet starších, kteří sedí na svých trůnech před Bohem, padlo na své tváře, i jali
se Bohu klanět, pravíce: Děkujeme ti, Jehovo, Bože, Všemocný, jenž jsi Ten, jenž je a jenž byl, že
ses chopil své veliké moci a ujal ses kralování. A národy se rozhněvaly, i přišel tvůj hněv a doba
mrtvých, by byli souzeni, a čas dát odměnu tvým nevolníkům, prorokům, a svatým a těm, kteří se
bojí tvého jména, malým i velikým, a zničit ty, kdo ničí zemi.“ (Zjevení 11:16-18)

   Kristova manželka už je nyní v nebi, ta je znázorněna těmi 24 staršími. A tak mohou konečně
padnout na tvář před Otcem, aby mu symbolicky vraceli své koruny, které jim nasadil Jehošua, aby
svou  vládu  symbolicky  vrátili  Otci.  ONI  NEJSOU  JAKO  SATAN,  KTERÝ  TOUŽÍ
VLÁDNOUT NEOMEZENĚ, NECHTĚJÍ BÝT ROVNI SVÉMU BOHU!!!

   „A Boží chrám v nebi byl otevřen a ukázala se v jeho chrámě schrána jeho úmluvy, i nastaly
blesky a hlasy a hromy a zemětřesení a veliké krupobití.“ (Zjevení 11:19)

   A tak je konečně chrám, jenž není udělaný rukama, otevřen.  Všechny jeho prvky jsou totiž
konečně v nebi. Na zemi nastaly poslední rány.
 
  DEJME NA VĚDOMÍ  BRATŘI,  TUTO  DOBROU  ZPRÁVU  o  KRÁLOVSTVÍ  VŠEM
NÁRODŮM,  KMENŮM  A  JAZYKŮM,  ŽE  NÁŠ  KRÁL  PŘICHÁZÍ.  CHVALME  A
VELEBME OTCE! 
 
  Vy jenž máte dar překládat do cizích jazyků, přeložte a šiřte do všech koutů světa. Dejte pozor, aby
nebylo nic přidáno a ubráno v souladu s tím, co je na konci tohoto svitku.

Pozdravy všem našim milovaným bratrům

                                                                                                      vaši a Kristovi bratři.


