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kritéria – Charakteristika 

duchovního Babylónu





„Budete mě hledat a naleznete 
mě, když se mne budete 
dotazovat celým svým 
srdcem.“

Jeremjáš 29,13 



„Proč utrácíte peníze, ale 
ne za chléb? A svůj výdělek 
za to, co nenasytí?“

Izajáš 55,2 



„...neboť i když člověk 
má nadbytek, není jeho 
život zajištěn tím, 
co má.“

Lukáš 12,15 





„Jedno tělo 
a jeden Duch, 
k jedné naději jste 
byli povoláni;“  

Efeským 4,4 



„...jeden je Pán, 
jedna víra, jeden 
křest, jeden Bůh 
a Otec všech...“

Efezským 4,5-6 



Píši ti… „abys věděl, 
jak je třeba si počínat 
v Božím domě, jímž je 
církev živého Boha, sloup 
a opora pravdy.“

1. Timoteova 3,15 





„...aby všichni byli jedno 
jako ty, Otče, ve mně a já v 
tobě, aby i oni byli 
v nás, aby tak svět uvěřil, 
že jsi mě poslal.“

Jan 17,21 



„...aby v těle nedošlo k roztržce, 
ale aby údy shodně pečovaly 
jeden o druhý.“

1. Korintským 12,25 



„Dávejte pozor na sebe 
i na celé stádo... 
abyste byli pastýři Boží 
církve...“

Skutky 20,28



„Vím, že po mém 
odchodu přijdou mezi 
vás draví vlci, kteří 
nebudou šetřit 
stádo.“

Skutky 20,29



„I mezi vámi samými 
povstanou lidé, kteří 
povedou scestné řeči, 
aby strhli učedníky na 
svou stranu.“

Skutky 20,30



„Ovšem, Panovník Hospodin 
nečiní nic, aniž by zjevil své 
tajemství prorokům, svým 
služebníkům.“

Amos 3,7



„A ukázalo se veliké znamení 
na nebi: Žena oděná sluncem, 
s měsícem pod nohama a s 
korunou dvanácti hvězd 
kolem hlavy.“

Zjevení 12,1



„Ta žena byla těhotná 
a křičela v bolestech, 
neboť přišla její 
hodina.“

Zjevení 12,2



„Připodobnil jsem dceru 
Siónskou krásné a rozkošné 
dívce.“

Jeremjáš 6,2 BKR revidováno



„...a řekl jsem Sijónu: 
‚Ty jsi můj lid.̒ “

Izajáš 51,16



„...zasnoubil jsem vás 
jedinému muži, abych vás 
jako čistou pannu 
odevzdal Kristu.“

2. Korintským 11,2



„Tu jsem spatřil ženu sedící na 
dravé šelmě nachové barvy, plné 
rouhavých jmen...“

Zjevení 17,3



„Ta žena byla oděna 
purpurem a šarlatem 

a ozdobena zlatem, 
drahokamy a perlami; 

v ruce držela zlatý pohár, 
plný ohavností a nečistoty 

svého smilství,“

Zjevení 17,4



„...a na čele měla 
napsáno jméno – 
je v něm tajemství: 
‚Babylón veliký, Matka 
všeho smilstva a všech 
ohavností na zemi.̒  “

Zjevení 17,5



„Proradná 
stvoření! 
Což nevíte, 
že přátelství 
se světem je 
nepřátelství 
s Bohem?“

Jakub 4,4



„Ta žena byla těhotná 
a křičela v bolestech, 
neboť přišla její 
hodina.“

Zjevení 12,2



„A drak se postavil 
před ženu, aby pohltil 
její dítě, jakmile se 
narodí.“

Zjevení 12,4



„A strhla se bitva na nebi: 
Michael a jeho andělé se utkali 

s drakem. Drak i jeho andělé 
bojovali, ale nezvítězili, 

a nebylo již pro ně místa 
v nebi.“

Zjevení 12,7-8



„A veliký drak, ten dávný 
had, zvaný ďábel a satan, 
který sváděl celý svět, 
byl svržen na zem 
a s ním i jeho andělé.“

Zjevení 12,9



„Ona porodila dítě, 
syna, který má 
železnou berlou pást 
všechny národy; ale 
dítě bylo přeneseno 
k Bohu a jeho trůnu.“

Zjevení 12,5



„BYLO 
PŘENESENO 
K BOHU 
A JEHO TRŮNU“



„Z jeho úst vychází 
ostrý meč, aby jím 
pobíjel národy; 
bude je pást 
železnou berlou.“

Zjevení 19,15



„Vzkřísil ho z mrtvých 
a posadil po své pravici 
v nebesích...“

Efeským 1,20





„Noví křesťané, pokud šlo o myšlení a zvyky, byli titíž 
staří pohané... Jejich příval do církve nevymýtil 
pohanství. Právě naopak. Davy pokřtěných pohanů 
znamenaly, že pohanství ochromilo morální energii 
organizovaného křesťanstva do bodu 
nemohoucnosti.“

Centuries of Christanity. A Concise History, s. 58



„...drak... začal 
pronásledovat 
ženu, která 
porodila syna.“

Zjevení 12,13



„Žena pak uprchla na poušť, 
kde jí Bůh připravil útočiště, 
aby tam o ni bylo postaráno 
po tisíc dvě stě šedesát dní.“

Zjevení 12,6



„...ukládám ti za každý rok 
jeden den.“

Ezechiel 4,6



„hlavu církve 
a skutečného a platného 
napravovatele bludařů“

Justinián











„Drak v hněvu vůči té ženě 
rozpoutal válku proti ostatnímu 
jejímu potomstvu, proti těm, 
kdo zachovávají přikázání Boží 
a drží se svědectví Ježíšova.“

Zjevení 12,17



„Drak v hněvu... rozpoutal válku proti 
církvi posledních dnů.“

Zjevení 12,17 parafrázováno



Zjevení 12,17

   1.  Zachovávají přikázání Boží. 

   2.  Drží se svědectví Ježíšova. 



„Pamatuj na 
sobotní den, aby ti 
byl svatý. Šest dní 
budeš pracovat 
a dělat všechnu 
svou práci...“

Exodus 20,8-9



„...ale sedmý den 
je dnem 
odpočinku, 
zasvěceným 
Hospodinu, 
tvému Bohu.“

Exodus 20,10



„...a drží se 
svědectví 
Ježíšova.“

Zjevení 12,17



„Vždyť Ježíšovo 
svědectví je 
duchem 
proroctví.“

Zjevení 19,10





„Tu jsem viděl jiného 
anděla, jak letí středem 
nebeské klenby, aby 
zvěstoval věčné 
evangelium obyvatelům 
země, každé rase, kmeni, 
jazyku i národu.“

Zjevení 14,6



Volal mocným hlasem: 
„Bojte se Boha a vzdejte mu 
čest, neboť nastala hodina 
jeho soudu; poklekněte před 
tím, kdo učinil nebe, zemi, 
moře i prameny vod.“

Zjevení 14,7





„Za ním letěl druhý anděl 
a volal: „Padl, padl veliký 
Babylón...“

Zjevení 14,8



„...který opojil 
všechny národy svým 
smilstvím a dal jim pít 
z poháru hněvu.“

Zjevení 14,8



„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...“

Zjevení 14,10



„Mám i jiné ovce, které 
nejsou z tohoto ovčince. 
I ty musím přivést. 
Uslyší můj hlas a bude 
jedno stádo a jeden 
pastýř.“

Jan 10,16





„A slyšel jsem jiný hlas 
z nebe: ‚Vyjdi, lide můj, z toho 
města, nemějte účast na jeho 
hříších, aby vás nestihly jeho 
pohromy.ʻ“

Zjevení 18,4



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

Zjevení 14,12



„A viděl jsem, hle, bílý 
oblak, a na oblaku sedí 
někdo jako Syn člověka, 
na hlavě má korunu ze 
zlata a v ruce ostrý srp.“

Zjevení 14,14



1. Boží církev ostatků se má 
viditelně objevit po období 
strašného pronásledování, 
které skončilo v r. 1798.

4 charakteristiky Boží 
církve posledních dnů



2. Budou mít víru 
Ježíšovu, která 
je povede 
k zachovávání 
všech Božích 
přikázání.

4 charakteristiky Boží 
církve posledních dnů



3. Budou hlásat zvláštní 
varovné poselství ze 
Zjevení celému světu, 
aby lidi připravili na 
Ježíšův návrat.

4 charakteristiky Boží 
církve posledních dnů



4. Budou mít dary 
Ducha včetně 
daru proroctví.

4 charakteristiky Boží 
církve posledních dnů







„Když to víte, 
blaze vám, jestliže 
to také činíte.“

Jan 13,17





MOJE 
ROZHODNUTÍ





NOVÉ
ZAČÁTKY

Název 
další přednášky 


