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„Stíhaní, pronásledovaní a věznění mohli 
jen stěží zahlédnout v budoucnosti lepší 
zítřky a mnozí došli k závěru, že pro ty, 
kteří chtějí sloužit Bohu podle toho, jak 
jim nakazovalo jejich svědomí, přestala 
být Anglie obyvatelnou zemí.“

 History of New England , 
3. kap., odst. 43.



„A když se zdálo, že jim Boží 
prozřetelnost ukazuje cestu 
přes oceán, do země, kde by 
mohli najít novou vlast…“

 Velký spor,   
Ellen Whiteová, s. 291



„…a zanechat svým dětem tak cenné 
dědictví náboženské svobody, bez váhání se 
na tuto cestu vydali.“

 Velký spor,   
Ellen Whiteová, s. 291





„Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni 
lidé jsou stvořeni jako sobě rovni, že jsou 
obdařeni svým Stvořitelem určitými 
nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží 
život, svoboda a sledování osobního štěstí.“

Deklarace nezávislosti



„Kongres nesmí vydávat 
zákony zavádějící nějaké 
náboženství nebo zákony, 
které by zakazovaly 
svobodné vyznávání 
nějakého náboženství“

Ústava z r.  1789





„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…“

Zjevení 13,2



„… a její tlama jako 
tlama lví. A drak jí 
dal svou sílu i trůn 
i velikou moc.“

Zjevení 13,2



„A bylo jí dáno, 
aby vedla válku 
proti svatým 
a aby nad nimi 
zvítězila.“

Zjevení 13,7



„Jedna z jejích hlav vypadala jako 
smrtelně raněná, ale ta rána se 
zahojila. A celá země v obdivu šla 
za tou šelmou…“

Zjevení 13,3





„Vtom jsem viděl 
jinou šelmu, jak 
vyvstala ze země: 
měla dva rohy 
jako beránek, 
ale mluvila 
jako drak.“

Zjevení 13,11









„… ale 
mluvila jako 
drak.“

Zjevení 13,11



„Z pověření té první šelmy 
vykonává veškerou její moc. 
Nutí zemi a její obyvatele, 
aby klekali před první 
šelmou…“

Zjevení 13,12



„… které se zahojila 
její smrtelná rána.“

Zjevení 13,12



„A činí veliká 
znamení, dokonce 
i oheň z nebe 
nechá před zraky 
lidí sestoupit na 
zem.“

Zjevení 13,13



„Bylo jí dáno dělat znamení 
ke cti první šelmy a svádět 
jimi obyvatele země…“

Zjevení 13,14



„…rozkazuje obyvatelům země, 
aby postavili sochu té šelmě, 
která byla smrtelně zraněna 
mečem, a přece zůstala naživu.“

Zjevení 13,14



„Nutí zemi a její obyvatele, 
aby klekali před první šelmou, 
které se zahojila její smrtelná 
rána.“

Zjevení 13,12



„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…“

Zjevení 14,10



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

Zjevení 14,12



„Ten se postaví na odpor 
a ‚povýší se nade všecko, co 

má jméno Božíʻ nebo čemu se 
vzdává božská pocta. Dokonce 

‚usedne v chrámu Božímʻ 
a bude se vydávat za Boha.“

2. Tesalonickým 2,4



„Církev… po změně dne odpočinku 
z židovského šabatu neboli sedmého dne 
týdne na první den změnila třetí přikázání 
na neděli jako na den, který má být svěcen 
jako Den Páně.“

 Katolická encyklopedie,   
sv. 4, s. 153



„Neděle je znamením 
autority… Církev je nad 
Biblí a změna dodržování 
šabatu je dokladem této 
skutečnosti.“

 Catholic Record  
1. září, 1923





„Navzdory sami sobě 
protestanté, kteří 
zachovávají neděli, 
vzdávají poctu samotné 
autoritě (katolické) 
církve.“

 Plain Talk About the Protestantism of Today 
strana  213



„Pravděpodobně nejodvážnější a nejrevolučnější 
změna, kterou kdy církev udělala, nastala v prvním 
století. Svatý den, šabat, byl změněn ze soboty na 
neděli… ne z nějakého nařízení zaznamenaného 
v Písmu, ale z pocitu církve o své vlastní moci…“

 Saint Catherine Catholic Church Sentinel  
21. května, 1995



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

 Saint Catherine Catholic Church Sentinel  
21. května, 1995



„…budou před ní klekat 
všichni obyvatelé země, 
jejichž jména nejsou od 
stvoření světa zapsána 
v knize života…“

Zjevení 13,8



„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



„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





„…žádné náboženské vyznání 
se však nesmí vyžadovat jako 
podmínka k zaujetí funkce či 

plnění jakékoli společenské 
povinnosti ve Spojených 

státech.“

Ústava





„Pokud se křesťané spojí, 
můžeme udělat cokoliv. 
Můžeme prosadit jakýkoliv 
zákon nebo jakýkoliv 
dodatek a to je přesně to, 
co je naším záměrem.“

 Liberty Magazine  
květen/červen 1980, strana 4





„Od roku 1986 je papežství hostitelem 
a zve Spojené národy na každoroční setkání 
s velkými světovými náboženstvími 
v Assisi, Itálii k diskusi 
o náboženském sjednocení 
a o politických otázkách.“

 Current Issues  
strana 1



„Spojené národy vnímají, že Vatikán má klíčovou roli 
k dosažení náboženské tolerance a k jednotě, která 
přinese světu mír.“

 Current Issues  
strana 1



„A celá země 
v obdivu šla za 
tou šelmou;“

Zjevení 13,3



V roce 1977 John Stott, poradce pro Světovou radu 
církví řekl: „Viditelná jednota křesťanů by měla být 
naším cílem… a evangelikálové by se měli přidat 
k Anglikánské církvi, aby se dopracovali k plnému 
společenství s Katolickou církví.“

 All Roads Lead to Rome  
Michael Semylen, strana 30-31



„Protestanté ze Spojených 
států jako první napřáhnou 
ruku přes propast, aby 
uchopili 
ruku spiritismu…“

 Velký spor  
Ellen Whiteová, strana 588



„…a podají ruku přes propast, 
aby si jí potřásli s Římem. Pod 
vlivem tohoto trojnásobného 
spojenectví půjdou Spojené 
státy ve stopách Říma 
a pošlapou svobodu svědomí.“

Velký spor  
Ellen Whiteová, strana 588



„…nemohou vydat zákon, 
který napomáhá jednomu 
náboženství, napomáhá 
všem náboženstvím, či 
upřednostňuje jedno 
náboženství před druhým.“

 Nejvyšší soud USA  
Everson v Board of Education, 1947



ŽÁDNÁ 
NÁBOŽENSKÁ 
DENOMINACE  
NEMÁ BÝT 
PODPOROVÁNA 
LEGISLATIVOU!



„Z pověření té první šelmy 
vykonává veškerou její 
moc. Nutí zemi a její 
obyvatele, aby klekali 
před první šelmou, které 
se zahojila její smrtelná 
rána.“

Zjevení 13,12





„Bylo jí dáno dělat 
znamení ke cti první 
šelmy a svádět jimi 
obyvatele země;“

Zjevení 13,14



„…a vydala rozkaz, že zemřou všichni, 
kdo před ní nepokleknou.“

Zjevení 13,15



„Až se přední církve Spojených 
států sjednotí v těch bodech 
věrouky, které stejně zachovávají, 
a ovlivní stát, aby prosadil jejich 
nařízení a podpořil jejich 
ustanovení…“

 Velký spor  
Ellen Whiteová, strana 445



„…tehdy protestantská Amerika 
vytvoří obraz římské církevní 

vlády, jehož nevyhnutelným 
výsledkem bude zavedení civilních 
trestů pro lidi, kteří se nepodvolí.“

 Velký spor  
Ellen Whiteová, strana 445



„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;“

Zjevení 14,10



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

Zjevení 18,4





„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



„…a zpívali píseň Božího 
služebníka Mojžíše a píseň 
Beránkovu: ‚Veliké a podivuhodné 
jsou tvé činy, Pane Bože 
všemohoucí; spravedlivé 
a pravdivé jsou tvé cesty, 
Králi národů.̒ “

Zjevení 15,3
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