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PROČ JE TOLIK 
CÍRKVÍ? 





Ámos 3,7

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





„Tu jsem viděl, jak Beránek 
rozlomil první ze sedmi 
pečetí, a slyšel jsem, jak 
jedna z těch čtyř bytostí 
řekla hromovým hlasem: 
‚Pojď!ʻ“

Zjevení 6,1



„A hle, bílý kůň, 
a na něm jezdec 
s lukem; byl mu 
dán věnec 
dobyvatele, aby 
vyjel a dobýval.“

Zjevení 6,2



„...a nedáte se odtrhnout 
od naděje evangelia, jež jste 
slyšeli, jež bylo kázáno všemu 
stvoření pod nebem a jehož 
jsem se já, Pavel, stal 
služebníkem.“

Koloským 1,23



„A stále přibývalo mnoho 
mužů i žen, kteří uvěřili 
Pánu.“

Skutky 5,14



„A Pán denně přidával 
k jejich společenství ty, 
které povolával 
ke spáse.“

Skutky 2,47



„Petr a apoštolové 
odpověděli: ‚Boha je 
třeba poslouchat, 
ne lidi.̒ “

Skutky 5,29





„A vyjel druhý kůň, ohnivý, 
a jeho jezdec obdržel moc 
odejmout zemi mír, aby se 
všichni navzájem vraždili; 
byl mu dán veliký meč.“

Zjevení 6,4





„Když Beránek rozlomil 
třetí pečeť, slyšel jsem, 
jak třetí z těch bytostí 
řekla: ‚Pojď!ʻ A hle, kůň 
černý, a jezdec měl v ruce 
váhy.“

Zjevení 6,5





„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



„Zástup byl sveden 
ke vzpouře proti 
každodenní oběti. 
Pravdu srazil na zem 
a dařilo se mu, 
co činil.“

Daniel 8,12





KDYŽ DO SVÉHO SRDCE 
POZVEME JEŽÍŠE
1. Odpouští nám 

všechny naše hříchy. 
2. Dává nám 

sílu vítězit.



„Jestliže vyznáváme své 
hříchy, on je tak věrný 
a spravedlivý, že nám 
hříchy odpouští 
a očišťuje nás od každé 
nepravosti.“

1. Janova 1,9



„Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, 
co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo 
ve vodách pod zemí.“

Exodus 20,4



„Nebudeš se ničemu takovému 
klanět ani tomu sloužit. 
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, 
Bůh žárlivě milující.“

Exodus 20,5



„Stíhám vinu otců na synech do třetího 
i čtvrtého pokolení těch, kteří mě 
nenávidí…“

Exodus 20,5





„Můj duch, můj, 
Danielův, byl uvnitř své 
schránky zmatený 
a vidění, která mi prošla 
hlavou, mě naplnila 
hrůzou.“

Daniel 7,15





„Pravděpodobně 
nejodvážnější věc 
a nejrevolučnější změna, 
kterou církev kdy udělala, 
proběhla v prvním století. 
Svatý den.“

21. května 1995 
 St. Catherineʼs Catholic Church Sentinel 



„…šabat byl změněn ze soboty na 
neděli, ne z nějakého příkazu 

zaznamenaného přímo v Písmu, 
ale z vědomí církve

 o své vlastní moci.“

21. května 1995 
 St. Catherineʼs Catholic Church Sentinel 



„Lidé, kteří si myslí, že Písmo je jedinou autoritou, 
by se měli logicky stát adventisty sedmého dne 
a zachovávat jako svatý den sobotu.“

21. května 1995 
 St. Catherineʼs Catholic Church Sentinel 





„Konstantinovy mince nesly 
na jedné straně písmena 
Kristova jména a na druhé 
straně postavu boha slunce..., 
jakoby se neodvážil zříci se 
záštity tohoto jasného tělesa.“

 The History of the Eastern Church 
(Dějiny východní církve)  

s. 184



„V šesti dnech učinil Hospodin nebe 
i zemi, moře a všechno, co je v nich, 
a sedmého dne odpočinul. 
Proto požehnal Hospodin den odpočinku 
a oddělil jej jako svatý.“

Exodus 20,11



BŮH 
STVOŘITEL

1. Požehnal nějaký den. 

2. Oddělil nějaký den. 

3. Posvětil nějaký den.







„A když Beránek 
rozlomil čtvrtou 
pečeť, slyšel jsem 
hlas čtvrté bytosti: 
‚Pojď!ʻ“

Zjevení 6,7



„A hle, kůň sinavý, 
a jméno jeho jezdce 
Smrt, a svět mrtvých 
zůstával za ním.“

Zjevení 6,8



„Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu 
země zhubili mečem, hladem, morem 
a dravými šelmami.“

Zjevení 6,8





„Křesťanství se stalo uznávaným 
náboženstvím v Římské říši a nahradilo 
pohanství. Křesťanství, tak jak 
existovalo v temném středověku, 
můžeme označit jako ‚pokřtěné 
pohanství .̒“

 Church History, J. Wharey, 2. století  
2. kap., oddíl 7







V BIBLI SE 
O OČISTCI  
NIC NEŘÍKÁ  







 „Ještě mnoho jiného bych 
vám měl povědět, ale nyní 
byste to neunesli.“

Jan 16,12



OBJEVOVÁNÍ 
ZTRACENÝCH 
BIBLICKÝCH PRAVD

VYŽADUJE ČAS











„Nevíte snad, že 
všichni, kteří jsme 
pokřtěni v Krista 
Ježíše, byli jsme 
pokřtěni v jeho 
smrt?“

Římanům 6,3



„Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, 
abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých 
slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu 
nového života.“

Římanům 6,4



„Ježíš přistoupil 
a řekl jim: ‚Je mi 
dána veškerá moc 
na nebi i na zemi.̒ “

Matouš 28,18



„Jděte ke všem 
národům a získávejte 
mi učedníky, křtěte je 
ve jméno Otce i Syna 
i Ducha svatého.“

Matouš 28,19









MILLER PŘIJAL PRAVDY, 
KTERÉ UŽ PŘEDTÍM 
OBJEVILI JINÍ:
1. Učení valdenských o Bibli 
2. Husovo učení o poslušnosti 
3. Lutherovo učení o milosti



MILLER PŘIJAL PRAVDY, 
KTERÉ UŽ PŘEDTÍM 
OBJEVILI JINÍ:
4. Kalvínovo učení o posvěcení 
5. Učení anabaptistů o křtu 
6. Učení Wesleyho o svatosti



ADVENTISTÉ 
Z BIBLE OBJEVILI:
1. Smrt je jako spánek 
2. Ježíš přijde brzy 
3. Ježíš pak vzkřísí mrtvé



„Zazní povel, hlas 
archanděla a zvuk 
Boží polnice, sám Pán 
sestoupí z nebe, a ti, 
kdo zemřeli v Kristu, 
vstanou nejdříve;“

1. Tesalonickým 4,16



„...marně mě 
uctívají, neboť učí 
naukám, jež jsou 
jen příkazy 
lidskými.“

Matouš 15,9



CO BŮH ŘÍKÁ?







„Zvolal 
mohutným 
hlasem: ‚Padl, 
padl veliký 
Babylón…ʻ“

Zjevení 18,2



„...a stal se doupětem 
démonů, skrýší všech 
nečistých duchů 
a každého zlověstného 
a nenáviděného ptáka;“

Zjevení 18,2



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

Zjevení 18,4





MOJE 
ROZHODNUTÍ





Název 
další přednášky 


