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 Texty na tento týden – Zj 14:8; 16:19; Iz 52:9; Zj 18:1–10; 16:12–16; 1K 18:1–40; 1K 15:1.2 
 

 Základní verš 
„Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý 
pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství a na čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: 
‚Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.‘“ (Zj 17:4.5) 
 

   Už jsme zmínili, že kniha Zjevení je plná obrazů a výrazů ze Starého zákona. Jako příklad můžeme uvést 

výraz Babylon, který se sice v knize Zjevení nachází vícekrát, ale ani jednou se nezmiňuje v souvislosti      

s dávno zaniklou říší krále Nebúkadnesara. Jan používá starozákonní symbol k vyjádření určité pravdy.     

V tomto případě starověký Babylon představuje nebezpečnou politickou a náboženskou mocnost, která 

utlačovala Boží lid. Ve Zjevení tedy Jan používá Babylon jako symbol obrovské politické a náboženské 

mocnosti, která se bude na konci času chovat obdobně. 

   Podobně je použit i výraz Harmagedon, který se sice nachází jen ve Zjevení (řecky), ale vychází z hebrej-

ského slovního spojení, jehož význam je „Hora Megido“. Ve Starém zákoně bylo Megido pevnostní město, 

které se nacházelo na planině Esdraelon, na úpatí hřebene Karmel, a mělo důležité strategické postavení.   

V souvislosti s Harmagedonem se objevuje množství spekulací. Mnoho lidí očekává katastrofální vojen-

skou bitvu, která by se měla odehrát u Megida na konci světových dějin. 

   Tento týden se budeme věnovat podrobnějšímu studiu pojmů Babylon a Harmagedon. Budeme se snažit 

pochopit, co se nám Bible snaží prostřednictvím symbolů těchto dvou míst říci. 
 

 Týden ve zkratce: 

- „Víno jeho smilstva“ 
- Pád Babylonu 

- Harmagedon 
- Vznik krize a hora Karmel 
- Harmagedon a hora Karmel 
- Podněty k zamyšlení 

 

NE 17. června – „Víno jeho smilstva“ 
Zj 18:2.3  „2[Anděl] zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, 
skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka; 3neboť vínem Božího hněvu 
pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohat-
li z její rozmařilosti a přepychu.“ 
Zj 14:8  „Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal 

jim pít z poháru hněvu.““ 
Zj 16:19  „A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylón        

a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu.“ 
Zj 17:5  „Na čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností 

na zemi.““ 
Zj 18:2.3.10.21  „2Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečis-

tých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka; 3neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opoje-

ny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“ … 10z hrůzy nad 

jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou naříkat: „Běda, běda, ty veliký Babylóne, město tak mocné, jak v jedinou 

hodinu byl nad tebou vykonán soud!“ … 21A jeden silný anděl pozvedl balvan, těžký jako mlýnský kámen, vrhl jej do 

moře a zvolal: „Tak rázem bude svržen Babylón, to veliké město, a nebude po něm ani památky.“ 
Ž 102:22  „Aby na Sijónu vyprávěli o Hospodinově jménu, aby v Jeruzalémě šířili jeho chválu.“ 
Iz 52:9  „Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel , ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.“ 

 

 

Iz 65:19  „I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. Nikdy víc už nebude v něm slyšet pláč ani křik.“ 
Zj 3:12  „Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha 

a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.“ 
Gn 11:9  „Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek) , že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po 

celé zemi.“ 
1Pt 1:1  „Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, 

Asii a Bithynii.“ 
1Pt 5:13  „Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená, která je v Babylónu, a Marek, můj syn.“ 

1Pt 5:13 B21  „Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev v Babylonu a Marek, můj syn.“ 
 

PO 18. června – Pád Babylonu 
Zj 18:4.5  „4A slyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, 
aby vás nestihly jeho pohromy. 5Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho 
viny.“ 
Zj 18:1-10  „1Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho slávou. 
2Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a kaž-

dého zlověstného a nenáviděného ptáka; 3neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, 

králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“ 4A slyšel jsem jiný hlas z nebe: 

„Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. 5Neboť jeho hříchy se 

navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny. 6Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásob jí odplaťte za její činy!    

V poháru, který připravovala, připravte pro ni dvojnásob; 7kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. 

Protože si namlouvá: Trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku – 8proto v jediném dni dopadnou na ni 

pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil.“ 9Pak budou 

naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města; 10z hrůzy nad jeho zkázou 

neodváží se přiblížit a budou naříkat: „Běda, běda, ty veliký Babylóne, město tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad 

tebou vykonán soud!““ 
2Te 2:9-11  „9Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky 10a všemožnou 

nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. 11Proto je Bůh 

vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.“ 
Jr 51:9  „Léčili jsme Babylón, ale k vyléčení není. Opusťte jej, pojďme každý do své země! Soud nad ním se dotýká 

nebes, až do oblak sahá.“ 
1J 2:1  „Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedli-

vého.“ 
 

ÚT 19. června – Harmagedon 
Zj 16:12-14.16  „12Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla 
připravena cesta králům od východu slunce. 13A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proro-
ka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám. 14Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná 
znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. 
16Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon.!““ 
Zj 13:11  „Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.“ 
 

ST 20. června – Vznik krize a hora Karmel 
1Kr 18:16-18  „16Obadjáš šel tedy naproti Achabovi a oznámil mu to. Achab šel Elijášovi naproti. 17Když 
Achab uviděl Elijáše, řekl mu: „Jsi to ty, jenž uvádíš do zkázy Izraele?“ 18Ten odvětil: „Izraele neuvádím 
do zkázy já, ale ty a dům tvého otce tím, že opouštíte Hospodinova přikázání a ty že chodíš za baaly.“ 
Zj 16:13  „A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ro-

puchám.“ 
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Zj 13:13.14  „13A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. 14Bylo jí dáno dělat 

znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která 

byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.“ 
1Kr 18:1-15  „1Po mnoha dnech, třetího roku, se stalo slovo Hospodinovo k Elijášovi: „Jdi a ukaž se Achabovi, chci dát 

zemi déšť.“ 2Elijáš tedy šel, aby se ukázal Achabovi. V Samaří se rozmohl hlad. 3Achab si zavolal Obadjáše, správce 

domu. Obadjáš se velice bál Hospodina. 4Když dala Jezábel vyhladit Hospodinovy proroky, ujal se Obadjáš sta proroků, 

schoval je po padesáti mužích v jeskyni a opatřoval je chlebem a vodou. 5Achab Obadjášovi řekl: „Jdi ke všem vodním 

pramenům a ke všem potokům v zemi; snad se najde tráva, abychom uživili koně a mezky a nemuseli porážet dobytek.“ 
6Rozdělili si zemi, aby ji prošli. Achab šel sám jednou cestou a Obadjáš šel sám jinou cestou. 7Když byl Obadjáš na 

cestě, hle, Elijáš mu jde vstříc. Obadjáš ho zpozoroval, padl na tvář a zvolal: „Jsi to ty, Elijáši, můj pane?“ 8Odvětil mu: 

„Jsem. Jdi a vyřiď svému pánu: Je zde Elijáš.“ 9Obadjáš řekl: „Čím jsem zhřešil, že vydáváš svého služebníka do rukou 

Achabovi, aby mě usmrtil? 10Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, není pronároda ani království, kam by můj pán nebyl 

poslal, aby tě vyhledal. Když řekli: ‚Není tady,‘ museli v tom království nebo pronárodu odpřisáhnout, že tě nenašli.    
11A ty nyní říkáš: ‚Jdi a vyřiď svému pánu: Je zde Elijáš.‘ 12Stane se, že já od tebe odejdu a Hospodinův duch tě odnese 

nevím kam. Já to půjdu oznámit Achabovi, on tě nenajde a zabije mě. Tvůj služebník se přece od mládí bojí Hospodina! 
13Což mému pánu nebylo oznámeno, co jsem udělal, když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky? Sto mužů z Hospodi-

nových proroků jsem schoval po padesáti mužích v jeskyni a opatřoval je chlebem a vodou. 14A ty nyní říkáš: ‚Jdi a vyřiď 

svému pánu: Je zde Elijáš.‘ Vždyť mě zabije!“ 15Elijáš mu řekl: „Jakože živ je Hospodin zástupů, v jehož jsem službách, 

že se dnes před ním ukážu.““ 
Zj 14:7  „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.““ 
 

ČT 21. červen – Harmagedon a hora Karmel 
1Kr 18:38.39  „38I spadl Hospodinův oheň a pozřel zápalnou oběť i dříví, kameny i prsť, a vodu z příko-
pu vypil. 39Když to všechen lid spatřil, padli na tvář a volali: „Jen Hospodin je Bůh! Jen Hospodin je 
Bůh!““ 
1Kr 18:18-40  „18Ten odvětil: „Izraele neuvádím do zkázy já, ale ty a dům tvého otce tím, že opouštíte Hospodinova 

přikázání a ty že chodíš za baaly. 19Ale nyní zařiď, ať se ke mně shromáždí na horu Karmel celý Izrael i čtyři sta padesát 

Baalových proroků a čtyři sta proroků Ašéřiných, kteří jedí u stolu s Jezábelou.“ 20Achab tedy obeslal všechny Izraelce  

a shromáždil proroky na horu Karmel. 21Tu přistoupil Elijáš ke všemu lidu a řekl: „Jak dlouho budete poskakovat na obě 

strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!“ Lid mu neodpověděl ani slovo. 22Elijáš dále 

řekl lidu: „Jako Hospodinův prorok zbývám už sám, ale Baalových proroků je čtyři sta padesát. 23Ať nám dají dva býky. 

Oni ať si vyberou jednoho býka, ať ho rozsekají na kusy a položí na dříví, ale oheň ať nezakládají. Já udělám totéž          

s druhým býkem: dám ho na dříví, ale oheň nezaložím. 24Vzývejte pak jména svých bohů a já budu vzývat jméno Hospo-

dinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh.“ Všechen lid odpověděl: „To je správná řeč.“ 25Elijáš vyzval Baalovy 

proroky: „Vyberte si jednoho býka a připravte ho první, protože vás je víc. Potom vzývejte jména svých bohů, ale oheň 

nezakládejte!“ 26Vzali tedy býka, kterého jim dal, připravili ho a od rána až do poledne vzývali Baalovo jméno: „Baale, 

odpověz nám!“ Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl. A poskakovali u zhotoveného oltáře. 27V poledne se jim Elijáš 

začal posmívat: „Volejte co nejhlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba je zamyšlen nebo má nucení anebo odcestoval. Snad spí, 

ať se probudí!“ 28Oni volali co nejhlasitěji a zasazovali si podle svého obyčeje rány meči a oštěpy, až je polévala krev. 
29Minulo poledne a oni ještě pokřikovali až do chvíle, kdy se přináší obětní dar. Neozval se však nikdo, nikdo neodpově-

děl, nikdo tomu nevěnoval pozornost. 30Tu řekl Elijáš všemu lidu: „Přistu te ke mně!“ Všechen lid k němu přistoupil a on 

opravil pobořený Hospodinův oltář. 31Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů synů Jákoba, k němuž se stalo slovo 

Hospodinovo, že se bude jmenovat Izrael. 32Z kamenů vybudoval oltář ve jménu Hospodinově a kolem oltáře vymezil 

příkopem prostor pro vysetí dvou měr zrní. 33Pak narovnal dříví, rozsekal býka na kusy a položil na dříví. 34Nato řekl: 

„Naplňte čtyři džbány vodou a vylijte ji na zápalnou oběť a na dříví!“ Potom řekl: „Udělejte to ještě jednou.“ Oni to 

udělali. Znovu řekl: „Udělejte to potřetí!“ Udělali to tedy potřetí. 35Voda tekla okolo oltáře a naplnila i příkop. 36Nastal 

čas , kdy se přináší obětní dar. Prorok Elijáš přistoupil a řekl: „Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se 

dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova. 37Odpověz mi, 

Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě .“ 38I spadl 

Hospodinův oheň a pozřel zápalnou oběť i dříví, kameny i prsť, a vodu z příkopu vypil. 
 

 
39Když to všechen lid spatřil, padli na tvář a volali: „Jen Hospodin je Bůh! Jen Hospodin je Bůh!“ 
40Elijáš jim poručil: „Pochytejte Baalovy proroky! Nikdo z nich ať neunikne!“ Když je pochytali, zavedl je Elijáš dolů    

k potoku Kíšonu a tam je pobil.“ 

Zj 12:9  „A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho 

andělé.“ 
Zj 19:20.21  „20Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo 

přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího 

sírou. 21Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce. A všichni ptáci se nasytili jejich těly.“ 
1K 15:1.2  „1Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, 

na němž stojíte, 2a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili 

nadarmo.“ 
Zj 16:15  „Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět 

jeho nahotu!“ 
 

PÁ 22. června – Podněty k zamyšlení 
 

   „V příběhu o Harmagedonu se na několika místech objevují ohavní tvorové a odehrávají se nepříjemné 

události. Kromě toho však můžeme zahlédnout i něco osobnějšího. Ve Zjevení 16,15 zaznívá: ‚Hle, přichá-

zím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho 

nahotu!‘ Tento text se nachází přesně uprostřed biblické stati, která hovoří o Harmagedonu. A nejen to. 

Můžeme v něm zaslechnout poselství Nového zákona o osobní přípravě na Ježíšův návrat a na události 

konce. 

   Dalším takovým textem je Zj 17,14: ‚Budou bojovat s Beránkem, ale Beránek nad nimi zvítězí, protože 

on je Pán pánů a Král králů – a ti, co jsou s ním, jsou povolaní, vyvolení a věrní.‘ (Autorův překlad.) 

V obrovské závěrečné bitvě se objevuje armáda lidí, jejichž hlavním cílem není bojovat s ostatními a zničit 

je. Jejich cílem je, aby zůstali věrni Božímu povolání a vyvolení. Jde o zcela jiný druh boje, než jaký dnes 

vedou národy a různá povstalecká hnutí. Je to zápas o srdce – o upřímnou věrnost Beránkovi, který byl 

zabit (Zj 5,9.10.12; 13,8).“ (Paulien, Jon, Armageddon at the Door. Hagerstown: Autumn House Publishing 

2008, str. 193) 

 

 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Co bys řekl člověku, který je přesvědčen, že většina událostí zobrazených v knize Zjevení je doslovných   

a uskuteční se na konkrétních zeměpisných místech? Co by takovým lidem mohlo pomoci pochopit, že 

takový výklad textu je chybný? 
 

2. Viděli jsme, že Babylon svým vlivem ovládl celý svět. Uveďte některé hlavní zásady a doktríny Babylonu. 

Jak se můžeme naučit rozpoznat a odmítnout falešné učení? 
 

3. V citátu z knihy Velké drama věků v části na pondělí se říká: „Teprve až nastane takový stav a až se 

křesťanské církve plně spojí se ‚světem‘, bude pád Babylonu úplný.“ Jako rozumíš výrazu „spojení církví se 

světem“? V čem spočívá? Proč je poznání takového stavu důležité? Jak se před takovým nebezpečím může-

te chránit jako sbor? 
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