
 

ŽENA PRAVDY 1. Královská 3:16-28 

V královské soudní síni zavládlo ticho a všechny oči se upřely na krále Šalamouna. 
Jeho služebníci přemýšleli, jak mladý panovník tento zapeklitý případ vyřeší.  

Dvě svobodné matky sdílely jeden pokoj a každá z nich porodila chlapce přibližně 
ve stejnou dobu. V noci se jedna z matek nešťastnou náhodou převrátila a svého 
syna udusila. Když se brzy probudila a viděla, že její dítě je studené a nehybné, vzala 
rozrušená žena spící dítě své spolubydlící k sobě a na jeho místo položila své mrtvé 
dítě. Později se druhá matka probudila, uviděla mrtvé dítě a začala naříkat žalem. 
Po prohlídce kojence však rychle zjistila, že to není její dítě. Na druhé straně 
místnosti viděla svou spolubydlící, jak pevně svírá její dítě. 

Obě ženy teď stály před králem a přetahovaly se o živé dítě. „To dítě je 
moje!“ vykřikla jedna z nich. „Ne, to mrtvé dítě bylo tvoje!“ oponovala druhá. Jak 
měl král určit, která z nich je pravá matka? Šalomoun přerušil jejich debatu a řekl 
strážci, aby vzal meč a rozdělil živé nemluvně na dvě části. Voják si nejprve myslel, 
že si král dělá legraci, ale Šalamoun začal na strážného zírat, že váhá. Pomalu vytáhl 
ostrý, lesklý meč a zamířil k ženě, která držela dítě. Náhle se pravá matka vrhla králi 
k nohám a prosila: „Nech jí to dítě, ale prosím, nezabíjej ho!“ Druhá žena však řekla: 
„Ať není ani moje, ani tvoje, ale rozdělte jej.“ Nyní Šalomoun bezpochyby věděl, 
kdo je pravá matka. 

V proroctví je žena symbolem církve (Jeremiáš 6:2). Jak můžeme v posledních 

dnech s tolika církvemi rozlišit pravou církev posledních dnů, která má živého Syna, 

od padělků? Stejně jako Šalomoun musíme používat meč Božího slova (Židům 4:12)!  

 

  

 

Studium Po přečtení daného biblického textu vyplň vynechaná místa. 

 

1. Jak Zjevení představuje pravou Boží církev? 

Zjevení 12:1-2; 5 Na nebi se ukázalo veliké znamení: _____________ oděná sluncem, pod 
jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd. Byla _____________ a 
křičela bolestí, neboť začínala rodit. Ale když porodila syna, muže, který má pást všechny 
národy železnou _____________, byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu.  

POZNÁMKA: V biblických proroctvích je Boží církev symbolizována čistou ženou (Jeremiáš 
6:2). Ve Zjevení 12 je tato žena oděna sluncem, měsícem a hvězdami – přirozeným světlem 
Božího stvoření. Ježíš řekl církvi: „Vy jste světlo světa.“ Matouš 5:14. Slunce představuje 
Ježíšovo světlo (Žalm 84:11; Malachiáš 4:2). Měsíc pod jejíma nohama představuje typy a 
stíny starozákonního obětního systému. Jako měsíc odráží světlo slunce, tak byl obětní 
systém užitečný, protože odrážel světlo Mesiáše, který měl přijít (Koloským 2:16, 17; Židům 
10:1). Dvanáct hvězd nad její hlavou symbolizuje vedení církve –  12 kmenů ve Starém 
zákoně a 12 apoštolů v Novém zákoně. Tím, kdo má vládnout všem národům železnou holí, 
je Ježíš (Žalm 2,7-9; Zjevení 19:13-16). 

2. Kdo je „velký rudý drak“ a o co se snaží? 

Zjevení 12:9 A ten veliký drak – ten dávný had, zvaný _____________ a _____________, 
který svádí celý svět – byl svržen.  

Zjevení 12:4 Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě 
_____________, jakmile ho porodí. 

POZNÁMKA: Drak je satan, který v době Ježíšova narození působil prostřednictvím 

pohanské Římské říše. Satan ovlivnil Heroda, panovníka Říma, aby se pokusil zavraždit 

malého Ježíše tím, že zabije všechna nemluvňata v Betlémě (Matouš 2:16). 

3. Co se stane poté, co se satanovi nepodaří zničit Ježíše?   

Zjevení 12:5 Ale když porodila syna, muže, který má pást všechny národy železnou holí, byl 
její syn _____________ k Bohu a jeho trůnu. 

POZNÁMKA: Po svém vzkříšení Ježíš vystoupil na nebesa a na Boží trůn. (Skutky 1:9-11), kde 

byl mimo dosah Satana. 

 



4. Co udělal satan církvi poté, co byl Ježíš uchvácen do nebe? 

Zjevení 12:13 Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal _____________ tu ženu, která 
porodila toho muže.  

POZNÁMKA: Když si satan už nemohl vybíjet svou nenávist na Ježíši, rozhodl se mu ublížit 

tím, že obrátil svůj hněv proti církvi. 

5. Kam odešla během tohoto děsivého období pronásledování? 
jak dlouho trvalo? 

Zjevení 12:6 A ta žena utekla na _____________, kde měla od Boha připravené místo, aby 
ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní.  

POZNÁMKA: Žena (Boží církev) utekla na poušť (odlehlá místa na zemi), aby se ukryla před 

svými nepřáteli. Je dobře známou historickou skutečností, že během temného středověku 

utíkal Boží lid do jeskyní a osamělých míst země, včetně pobřeží Ameriky, aby hledal 

náboženskou svobodu a ochranu před papežským pronásledováním. Těch 1 260 dní (v Bibli 

popsaných také jako 42 měsíců nebo jako tři a půl roku) odkazuje na strašlivé 1 260 let 

trvající období pronásledování, během něhož pro svou víru zemřely miliony lidí. Během 

tohoto období Boží církev žila, ale nebyla identifikovatelná jako oficiální, viditelná 

organizace. (Viz přílohu nazvanou „Léta pronásledování“.) 

6. Jaké jsou další dva poznávací znaky pravé Boží církve? 

Zjevení 12:17 Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího 
semene, kteří _____________ Boží přikázání a drží se Ježíšova _____________. 

POZNÁMKA: Boží církev ostatků, do které Bůh povolává všechen svůj lid, bude zachovávat 

Boží Desatero (včetně soboty). Bude mít také Ježíšovo svědectví, což je duch neboli dar 

proroctví (Zjevení 19:10). V anglickém překladu Bůh nazývá svou církev poslední doby 

„zbytkem“ (remnant), protože je svým učením a vlastnostmi totožná s apoštolskou církví. 

„Remnant“ je poslední zbývající část látky. Je úplně stejný jako první kousek z tatáž látky. 

7. Jak Ježíš řekl, že máme projevit svou lásku k němu? 

Jan 14:15 Jestliže mě milujete, _____________ má přikázání. 

1 Jan 5:3 Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho _____________. 

POZNÁMKA: V našem úvodním příběhu dokázal Šalomoun rozpoznat pravou matku podle 

toho, že projevovala opravdovou lásku. Stejně tak pravou Boží církev poznáme podle 

obětavé lásky a ochoty poslouchat Boží přikázání. 

8. Jaká tři andělská poselství bude hlásat Boží církev na konci 
časů? 

 

A. Zjevení 14:7„Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho 
____________ Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“  

B. Zjevení 14:8 Za ním letěl druhý anděl se slovy: „Padlo, padlo to _____________ 
_____________ _____________, neboť napájelo všechny národy vínem svého 
vášnivého smilstva!“   

C. Zjevení 14:9-10 Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-
li se někdo _____________ a jejímu obrazu a přijímá-li její _____________ na 
čelo nebo na ruku. 

POZNÁMKA: Tyto tři andělské výroky představují tři naléhavá poselství, která bude 

Boží církev hlásat před Ježíšovým návratem. 

9. Komu bude Boží církev kázat tato poselství? 

Zjevení 14:6 Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné 
evangelium, aby je kázal obyvatelům země – každému _____________, _____________, 
jazyku i lidu. 

POZNÁMKA: Boží církev na konci časů bude kázat toto velké tříbodové poselství všem 
národům na zemi. 

10. Jaké specifikace nám Bůh ve svém Slově dal, aby nám 
pomohl pozitivně identifikovat Jeho církev na konci časů? 

 

A. Objeví se a vykoná své viditelné dílo poté, co vyjde z pouště v roce 1798 (Zjevení 
12:6,13-17). 

B. Bude učit stejné pravdy jako apoštolové a veškeré její učení bude v souladu s Biblí 
(Zjevení 12:17). 

C. Bude dodržovat Desatero, včetně biblické soboty (Zjevení 12:17). 
D. Bude mít ducha proroctví (Zjevení 12:17; 19:10). 
E. Bude mocným hlasem hlásat tři Boží poselství o konci světa (Zjevení 14:6-14). 
F. Bude to celosvětové hnutí (Zjevení 14:6). 
G. Bude učit věčné evangelium, které je spásou skrze Ježíše Krista. (Zjevení 14:6). 



POZNÁMKA: Mnoho milých křesťanů je členy církví, které nesplňují výše uvedených sedm 
požadavků. Žádná taková církev však nemůže být součástí skupiny, kterou k sobě Bůh 
povolá1, protože Jeho církev na konci času musí splňovat všech sedm specifikací. 

11. Ježíš vám dává těchto sedm prorockých identifikačních bodů 
a pak říká: „Jděte a najděte mou církev.“ Co slibuje ohledně 
vašeho hledání? 

Lukáš 11:9 Hledejte a _____________. 

12. Kolik církevních organizací na světě bude odpovídat těmto 
sedmi bodům? 

Efezským 4:5 Jeden Pán, jedna _____________, jeden křest. 

POZNÁMKA: Pouze jedna církev na celém světě splňuje všechny tyto požadavky – Církev 
adventistů sedmého dne, která vám přináší tato poselství ze semináře. Právě nyní káže po 
celém světě velká poselství tří andělů ze Zjevení 14,6-12. Miliony lidí na ně reagují. 

13. Mnoho denominací si říká křesťanské. Dělá to z nich pravou 
Boží církev? 

Izaiáš 4:1 Jednoho muže se v ten den chopí sedm žen: „Budeme jíst svůj vlastní 
_____________ a oblékat se vlastním _____________, jen ať se jmenujeme po 
_____________ – pomoz nám ujít potupě!“ 

POZNÁMKA: Chléb je symbolem Božího slova (Jan 6:35;51;52;63) a oděv je symbolem 
spravedlnosti (Zjevení 19:8). Sedm žen v tomto proroctví má svůj vlastní chléb (koncept 
pravdy) a chce si ponechat svůj vlastní oděv (spravedlnost). Nechtějí neposkvrněné roucho 
Kristovy spravedlnosti. Chtějí si jen vzít Ježíšovo jméno, pravděpodobně proto, že v Bibli 
stojí: „V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom 
mohli být spaseni!“ Skutky 4:12. 

 

 

 

 
1 Zbytek (ang. God´s remnant) 

14. Jakmile člověk objeví pravou Boží církev na konci časů, je 
nutné, aby se stal jejím členem? 

Skutky 2:47 Pán pak denně _____________ k jejich _____________ další zachráněné. 

POZNÁMKA: Ano, členství v Boží církvi na konci časů je nezbytné. Všimněte si, jak jasně Bůh 
na tuto otázku ohledně členství odpovídá: 

- Všichni jsme povoláni do jednoho těla (Koloským 3:15). 

- Tímto tělem je církev (Koloským 1:18). 

- Do tohoto těla vstupujeme křtem (1 Kor. 12:13). 

Vstoupit do Boží církve je dnes stejně nutné, jako bylo nutné vstoupit do archy v Noemově 

době. dnů. Pán říká: „Vejdi s celou svou domácností do archy.“  Genesis 7:1. 

15. Kolik únikových cest existovalo v Noemově době? 

Židům 11:7 Vírou Noe, varován o tom, co ještě nebylo vidět, v Boží bázni postavil 
_____________, v níž se zachránila jeho rodina. Tak zahanbil svět a stal se dědicem 
spravedlnosti, která je z víry. 

POZNÁMKA: Ježíš říká, že doba těsně před jeho druhým příchodem bude jako Noemova 
doba (Lukáš 17:26). Bude existovat jen jedna cesta úniku, stejně jako byla v Noemově době 
jen jedna archa. 

16. Vzhledem k tomu, že v jiných církvích je mnoho věrných 
křesťanů a že Bůh má pouze jeden pravý „zbytek“, co se 
stane s těmito upřímnými křesťany? 

Jan 10:16 Mám však i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím _____________. 
_____________ můj hlas, a tehdy bude _____________ stádo a jeden pastýř. 

Zjevení 18:2,4 Ten vykřikl mocným hlasem: „Padla, padla ta veliká říše Babylon. Tehdy jsem 

uslyšel jiný hlas z nebe: „____________ z ní, můj lide, abyste ____________ jejím hříchům, 

abyste nedostali z jejích ran! 

POZNÁMKA: Ježíš vyzve všechny své věrné a poctivé následovníky, aby vyšli z Babylonu. 

Uslyší jeho hlas, odpoví a vstoupí do jeho jediné pravé církve na konci časů. 



Tvá odpověď 

Ježíš tě dnes vyzývá, abys vstoupil/a do bezpečí jeho velké církve na konci světa. Jsi pro 
Něho velmi cenný/á. Odpovíš nyní na Jeho volání? 

ODPOVĚĎ: _____________ 

Dodatek 

Tato část obsahuje doplňující informace pro další studium 

 

Léta pronásledování 

V Bibli je opakovaně zmiňováno 1260 let soužení, protože z historického hlediska to bylo to 

nejhorší, co kdy Boží lid potkalo (Matouš 24:21). Mluví se o něm jako o 1260 dnech, 42 

měsících a třech a půl časech neboli letech (Zjevení 12:6;14; 13,5; Daniel 7:25). Při použití 

židovského kalendáře, který měl 360 dní v roce, dávají všechny tři součty stejnou dobu –  

1260 let. Jeden prorocký den se rovná jednomu doslovnému roku (Ezechiel 4:6; Numeri 

14:34).  

Dějiny jasně ukazují, že papežství bylo mocností, která pronásledovala 1 260 let. Toto 

období začalo v roce 538 n. l., kdy se papežská moc stala v křesťanstvu nejvyšší na základě 

dekretu římského císaře Justiniána. V něm uznal římského biskupa za hlavu všech církví. 

Tento list se stal součástí Justiniánova zákoníku, základního zákona říše. Toto období 

skončilo v roce 1798, kdy Napoleonův generál Alexander Berthier zajal papeže. Během 

tohoto období pronásledování zemřelo pro svou víru nejméně 50 milionů křesťanů. 

 

Tři zásadní body 

Ve Zjevení 12:10-12 jsou uvedeny tři skutečnosti, které jsou pro Boží lid nesmírně důležité. 

Jsou to tyto skutečnosti: 

1. Ježíš porazil satana, žalobce bratří, na kříži. 

2. Všichni ho můžeme přemoci skrze Ježíšovu krev a tím, že se s ním podělíme o své 

svědectví. 

3. Ďábel je rozzuřený, protože ví, že jeho čas se krátí. Nemůžeme očekávat, že se bude 

chovat jako gentleman. Je to náš nejhorší nepřítel. 

 

Poselstvím je, že Ježíš, který porazil satana, nám nabízí svou nesrovnatelnou moc jako 

bezplatný dar. S Ježíšovou mocí v našem životě nemůžeme selhat. Satanova zuřivost nás 

nemusí ovlivnit. Je to poražený nepřítel. Byl poražen ve válce v nebi a vyhnán. Byl poražen 

Ježíšem na kříži a ztratil svou vládu. V jeho případě bude poražen právně při soudu a bude 

opět poražen, až zaútočí na Boží svaté město. Nakonec utrpí porážku tím, že bude vymazán 

z povrchu země v ohnivém jezeře. A co je nejúžasnější, Ježíš slibuje, že bude poražen ve 

svém urputném boji o zničení tebe a mě. Jaké ohromné poselství naděje od Ježíše! 

 

 


