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„Nuže, jste ochotni v čase, kdy uslyšíte 
hlas… padnout a poklonit se před 
sochou, kterou jsem udělal? 
Jestliže se nepokloníte…“

Daniel 3,15



„…budete vhozeni do rozpálené 
ohnivé pece.“

Daniel 3,15



„Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je 
nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách 
pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému 
klanět ani tomu sloužit.“

Exodus 20,4–5



„Nebúkadnesare, 
nám není třeba dávat 
ti odpověď.“

Daniel 3,16



„Jestliže náš Bůh, kterého 
my uctíváme, nás bude 
chtít vysvobodit 
z rozpálené ohnivé pece
i z tvých rukou, králi, 
vysvobodí nás.“

Daniel 3,17



„Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé 
bohy uctívat nebudeme a před 
zlatou sochou, kterou jsi postavil, 
se nepokloníme.“

Daniel 3,18





„Kdo má uši, slyš!“

Zjevení 13,9



„Kdo kleká před šelmou 
a před její sochou, kdo 
přijímá její cejch na čelo 
či na ruku…“

Zjevení 14,9



„…bude pít víno Božího 
rozhorlení, které Bůh 
nalévá neředěné do číše 
svého hněvu;“ ČEP

Zjevení 14,10 ČEP



„…bude mučen ohněm 
a sírou před svatými 
anděly a před Beránkem.“

Zjevení 14,10



„A nutí všechny, 
malé i veliké, bohaté 
i chudé, svobodné 
i otroky, aby měli na 
pravé ruce nebo na 
čele cejch…“

Zjevení 13,16



„…aby nemohl 
kupovat ani prodávat, 
kdo není označen 
jménem té šelmy nebo 
číslicí jejího jména.“

Zjevení 13,17



„Je jí dáno, aby do sochy té 
šelmy vdechla život, takže ta 
socha mluvila a vydala 
rozkaz, že zemřou všichni, 
kdo před ní nepokleknou.“

Zjevení 13,15





„Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila 
dravá šelma o deseti rozích a sedmi 
hlavách; na těch rozích deset 
královských korun a na hlavách 
jména urážející Boha.“

Zjevení 13,1



„Ta šelma, kterou jsem viděl, 
byla jako levhart, její nohy 
jako tlapy medvěda a její 
tlama jako tlama lví.“

Zjevení 13,2



„A drak jí dal svou sílu
i trůn i velikou moc.“

Zjevení 13,2



„Ocasem smetl třetinu 
hvězd z nebe a svrhl je 
na zem. A drak se 
postavil před ženu, 
aby pohltil její dítě, 
jakmile se narodí.“

Zjevení 12,4



„A drak jí dal 
svou sílu i trůn
i velikou moc.“

Zjevení 13,2







„A nutí všechny, 
malé i veliké, bohaté 
i chudé, svobodné 
i otroky, aby měli 
na pravé ruce nebo 
na čele cejch…“

Zjevení 13,16



„…aby nemohl kupovat ani prodávat, 
kdo není označen jménem té šelmy 
nebo číslicí jejího jména.“

Zjevení 13,17



„Zde se ukáže 
vytrvalost svatých, 
kteří zachovávají Boží 
přikázání a věrnost 
Ježíši.“

Zjevení 14,12





„A hle, jiný anděl vystupoval 
od východu slunce; v ruce držel 
pečetidlo živého Boha a mocným 
hlasem volal na ty čtyři anděly, 
jimž bylo dáno škodit zemi i 
moři:“

Zjevení 7,2



„Neškoďte zemi, moři 
ani stromoví, dokud 
neoznačíme služebníky 
našeho Boha na jejich 
čelech!“

Zjevení 7,3





„Dal jsem jim také 
své soboty, aby 
byly znamením 
mezi mnou 
a jimi…“

Ezechiel 20,12



„Promluv k synům Izraele: Zachovávejte mé 
soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi 
po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já 
jsem Hospodin, váš Posvětitel.“

Exodus 31,13





OTÁZKA: 
„Jak dokážeme, 
že církev má moc 
nařizovat svátky 
a svaté dny?“

An Abridgment of the Christian Doctrine, s. 58



ODPOVĚĎ: 
„Samotným činem, že jsme 
změnili sobotu na neděli, 
což protestanté 
připouštějí, 
a proto si bláhově…“

An Abridgment of the Christian Doctrine, s. 58



ODPOVĚĎ: 
„…protiřečí tím, že 
zachovávají výhradně 
neděli a porušují většinu 
ostatních svátků, které 
ustanovila tatáž církev.“

An Abridgment of the Christian Doctrine, s. 58



OTÁZKA: 
„Existuje ještě 
nějaký jiný důkaz, 
že církev má moc 
ustanovit 
a nařídit svátky?“

An Abridgment of the Christian Doctrine, s. 58



ODPOVĚĎ: 
„Pokud by takovou 
moc neměla, 
nemohla by nahradit 
sobotu, sedmý den 
týdne,...“

An Abridgment of the Christian Doctrine, s. 58



ODPOVĚĎ: 
„...zachováváním 
neděle, prvního dne 
týdne, což je změna, 
pro kterou není v Písmu 
žádný doklad.“

An Abridgment of the Christian Doctrine, s. 58





„…znamení církevní 
moci a autority.“

C. F. Thomas, kancléř





„Bude se snažit 
změnit doby a zákon.“

Daniel 7,25



„Pravdu srazil na zem 
a dařilo se mu, co činil.“

Daniel 8,12



„A nutí všechny, 
malé i veliké, bohaté 
i chudé, svobodné 
i otroky, aby měli 
na pravé ruce nebo 
na čele cejch…“

Zjevení 13,16



„…aby nemohl kupovat 
ani prodávat, kdo není 
označen jménem té šelmy 
nebo číslicí jejího jména.“

Zjevení 13,17



„To je třeba pochopit:
 kdo má rozum, ať sečte 
číslice té šelmy. To číslo 
označuje člověka, a je to 
číslo šest set šedesát šest.“

Zjevení 13,18















„Víte přece, když se někomu 
zavazujete k poslušné službě, že se 
stáváte služebníky toho, koho 
posloucháte – buď otročíte hříchu, 
a to vede k smrti…“

Římanům 6,16



„…nebo posloucháte 
Boha, a to vede 
k spravedlnosti.“

Římanům 6,16





„…bude mu dán 
chléb, vody mu 
potečou neustále.“

Izajáš 33,16



„Nelekej se hrůzy noci 
ani šípu, který létá ve 
dne, moru, jenž se plíží 
temnotami, nákazy, jež 
šíří zhoubu za poledne.“

Žalmy 91,5–6



„Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť 
i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne 
nic takového. Na vlastní oči to spatříš, 
uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.“

Žalmy 91,7–8



„Máš–li útočiště v Hospodinu, 
u Nejvyššího svůj domov, 
nestane se ti nic zlého, 
pohroma se k tvému stanu 
nepřiblíží.“

Žalmy 91,9–10



„On svým 
andělům vydal 
o tobě příkaz, 
aby tě chránili 
na všech tvých 
cestách.“

Žalmy 91,11



„V oné době povstane Míkael, 
velký ochránce, a bude stát při 
synech tvého lidu. Bude to 
doba soužení, jaké nebylo od 
vzniku národa až do této 
doby.“

Daniel 12,1



„V oné době bude vyproštěn tvůj lid, 
každý, kdo je zapsán v Knize.“

Daniel 12,1







„Viděl jsem jakoby 
jiskřící moře, planoucí 
ohněm, a viděl jsem ty, 
kteří zvítězili nad 
dravou šelmou…“

Zjevení 15,2



„… nesklonili se před jejím 
obrazem a nenechali se 
označit číslicí jejího jména. 
Stáli na tom jiskřícím moři, 
měli Boží loutny…“

Zjevení 15,2



„Vyjdi, lide můj, 
z toho města, 
nemějte účast na 
jeho hříších, aby 
vás nestihly jeho 
pohromy.“

Zjevení 18,4





„Zde se ukáže 
vytrvalost svatých, 
kteří zachovávají 
Boží přikázání 
a věrnost Ježíši.“

Zjevení 14,12
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