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� Texty na tento týden – Zj 17; Jr 51:13; Zj 13:1–8.18; Zj 16:2–12 
 

� Základní verš 
„A slyšel jsem jiný hlas z nebe: ‚Vyjdi, lide m�j, z toho m�sta, nem�jte ú�ast na jeho h�íších, aby vás 

nestihly jeho pohromy. Nebo� jeho h�íchy se navršily až k nebi a B�h nezapomn�l na jeho viny.‘“         
(Zj 18:4.5) 
 

   Šestá rána zp�sobí symbolické vyschnutí �eky Eufrat, symbolizující konec masivní podpory Babylonu, 
protože zklamaní lidé se v hn�vu obrátí proti n�mu. Jak jsme poznali minulý týden, ztrát� jeho moci p�ed-
chází p�sobení démon�, kte�í se budou snažit co nejvíce napodobit Boží jednání (Zj 16,13.14). Jejich �in-
nost je úsp�šná ve snaze sjednotit bezbožníky p�i p�íprav� na boj proti Božímu v�rnému ostatku na míst� 
nazvaném Harmagedon. 
   Na za�átku záv�re�ného boje se jako sou�ást sedmé rány odehraje obrovské hromobití spojené se ze-
m�t�esením. Tyto ot�esy rozbijí jednotu Babylonu a rozd�lí ho na t�i �ásti (Zj 16,18.19). Babylon je na 
konci �asu zobrazen jako m�sto spojující politické a náboženské síly sv�ta v boji proti Božímu lidu. Toto 
spojení však postihne náhlý ot�es a zp�sobí jeho rozpad. 
   P�i t�chto úvahách si pot�ebujeme uv�domit, že Zj 16,19 p�edpovídá jen politický pád Babylonu. Kapitoly 
17 a 18 pak ukazují, jak se tento pád odehraje. Než se dozvíme o zániku Babylonu (Zj 17,12–18,24), Zj 17 
p�ináší popis odpadlého náboženského systému, který je tentokrát zobrazen jako nev�stka jedoucí na šarla-
tové šelm�, která spolu se svými dcerami svádí sv�t proti Bohu (Zj 17,1–11). 
 

� Týden ve zkratce: 
- Nev�stka Babylon 
- Nev�stka na nachové šelm� 
- Kdo je dravá nachová šelma? 
- Sedm hlav šelmy 
- Soud nad Babylonem 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 17. b�ezna – Nev�stka Babylon 
Zj 17:1.2  „1Tu p�išel jeden z t�ch sedmi and�l�, kte�í m�li sedm nádob, a promluvil ke mn�: „Poj� se 

mnou, ukážu ti soud nad velikou nev�stkou, usazenou nad vodami, 2se kterou se spustili králové sv�ta a 

vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé zem�.““ 
Zj 12:1  „A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena od�ná sluncem, s m�sícem pod nohama a s korunou dvanácti hv�zd 
kolem hlavy.“ 
Zj 22:17  „A Duch i nev�sta praví: „P�ij�!“ A kdokoli to slyší, a� �ekne: „P�ij�!“ Kdo žízní, a� p�istoupí; kdo touží, a� 
zadarmo nabere vody života.“ 
Zj 14:8  „Za ním let�l druhý and�l a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal 
jim pít z poháru hn�vu.““ 
Zj 18:2.3  „2Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doup�tem démon�, skrýší všech ne�istých 
duch� a každého zlov�stného a nenávid�ného ptáka; 3nebo� vínem Božího hn�vu pro smilství té nev�stky byly opojeny 
všecky národy, králové sv�ta s ní smilnili a bohatí kupci zem� bohatli z její rozma�ilosti a p�epychu.““ 
Iz 1:21  „B�da! Nev�stkou se stalo m�sto v�rné! Bývalo plné práva, p�ebývala v n�m spravedlnost, te� jsou v n�m vraho-
vé.“ 
Jr 3:1-10  „1�ekl: „Jestliže muž propustí svou ženu a ona od n�ho odejde a vdá se za jiného, smí se k ní znovu vrátit? 
Což by tím zem� nebyla nesmírn� pot�ísn�na? Smilnila jsi s mnoha druhy, avšak vra� se ke mn�, je výrok Hospodin�v. 
2Pozdvihni své o�i na holá návrší a pohle�: Kde ses neposkvrnila nev�rou? Kv�li nim jsi vysedávala p�i cestách jako 
Arab na poušti, pot�ísnila jsi zemi svým smilstvem, svými zlo�ády. 3Byla zadržena vláha, nep�išel podzimní déš�, ale ty 
máš �elo nev�stky, odvrhla jsi stud. 4Což ani te� ke mn� nezvoláš: ‚M�j Ot�e, tys byl v�dce mého mládí‘? 
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5Ale �íkáš : ‚Bude m� na v�ky hlídat, ustavi�n� stát na stráži?‘ Hle, mluvíš a pácháš zlé v�ci, jak jen m�žeš.“ 6Hospodin 
mi za dn� krále Jóšijáše �ekl: „Vid�l jsi, co provedla ta izraelská odpadlice? Chodila na kdejakou vysokou horu i pod 
kdejaký zelený strom a smilnila tam. 7�ekl jsem: Po tom všem, co provedla, se vrátí ke mn�. Ale nevrátila se. Vid�la ji její 
sestra, judská v�rolomnice. 8Pro všechno cizoložství, jehož se ta izraelská odpadlice dopustila, jsem se rozhodl, že ji 
propustím, a dal jsem jí rozlukový list. Ale její sestra, judská v�rolomnice, se nebála, šla a smilnila také. 9Svým lehkováž-
ným smilstvem pot�ísnila zemi, cizoložila s kamenem i d�evem. 10Ani po tom všem se ke mn� její sestra, judská v�rolomni-
ce, neobrátila celým srdcem, nýbrž licom�rn�, je výrok Hospodin�v.““ 
Iz 28:7  „Také tito blouzní z vína, po opojném nápoji se potácejí: kn�z i prorok blouzní z opojného nápoje, jsou pomateni 
vínem, po opojném nápoji se potácejí, blouzní p�i vid�ních, p�i rozhodování kolísají.“ 
 

PO 18. b�ezna – Nev�stka na nachové šelm� 
Zj 17:3-6  „3And�l m� odvedl ve vytržení ducha na pouš�. Tu jsem spat�il ženu sedící na dravé šelm� 

nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích. 4Ta žena byla od�na purpurem      

a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a ne�istoty 

svého smilství 5a na �ele m�la napsáno jméno – je v n�m tajemství: „Babylon veliký, Matka všeho smil-

stva a všech ohavností na zemi.“ 6Vid�l jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových sv�dk�. Velice 

jsem užasl, když jsem ji vid�l.“ 
Jr 4:30  „Ale ty, vyplen�ná, co to d�láš? Odíváš se karmínem, zdobíš se zlatými ozdobami, lí�íš si o�i? Nadarmo se 
krášlíš, záletníci tebou pohrdají, budou ti ukládat o život.“ 
Ex 28:5.6.36-38  „5Použijí zlata, látky fialov� purpurové, nachové a karmínové a jemného plátna. 6Zhotoví umn� utkaný 
nárameník ze zlata, z látky fialov� purpurové, nachové a karmínové a z jemn� tkaného plátna. … 36Zhotovíš také kv�t       
z �istého zlata a vyryješ na n�j, jako se vyrývá pe�e�: ,Svatý Hospodinu‘. 37P�ipevníš jej purpurov� fialovou š��rkou na 
turban; bude vp�edu na turbanu. 38Bude na Áronov� �ele. Áron bude odpov�dný za nepravost p�i p�inášení svatých v�cí, 
které Izraelci odd�lí jako svaté, za všechny jejich svaté dary. Kv�t bude na jeho �ele trvale, aby nalezli zalíbení p�ed 
Hospodinem.“ 
Da 5:2-4  „2P�i popíjení vína poru�il Belšasar p�inést zlaté a st�íbrné nádoby, které odnesl Nebúkadnesar, jeho otec,       
z jeruzalémského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostá�i, jeho ženy i ženiny. 3Hned tedy p�inesli zlaté nádoby 
odnesené z chrámu, to je z Božího domu v Jeruzalém�, a pili z nich král i jeho hodnostá�i, jeho ženy i ženiny. 4Pili víno    
a chválili bohy zlaté a st�íbrné, bronzové, železné, d�ev�né a kamenné.“ 
Zj 2:20-23  „20Ale to mám proti tob�, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým u�ením svádí moje 
služebníky ke smilstvu a k ú�asti na modlá�ských hostinách. 21Dal jsem jí �as k pokání, ale ona se nechce odvrátit od 
svého smilstva. 22Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích �in� neod-
vrátí; 23a její d�ti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce �lov�ka, a každému z vás odplatím 
podle vašich �in�.“ 
 

ÚT 19. B�ezna – Kdo je dravá nachová šelma? 
Zj 17:7.8  „7Ale and�l mi �ekl: „�emu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetiro-

hé šelmy, která ji nese. 8Ta dravá šelma, kterou jsi vid�l, byla a není; vystoupí ješt� z propasti, ale p�jde 

do záhuby. A užasnou ti obyvatelé zem�, jejichž jméno není od založení sv�ta zapsáno v knize života, až 

uvidí, že ta dravá šelma byla a není, a zase bude.““ 
Zj 13:1-8  „1Tu jsem vid�l, jak se z mo�e vyno�ila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na t�ch rozích deset 
královských korun a na hlavách jména urážející Boha. 2Ta šelma, kterou jsem vid�l, byla jako levhart, její nohy jako tlapy 
medv�da a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i tr�n i velikou moc. 3Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtel-
n� ran�ná, ale ta rána se zahojila. A celá zem� v obdivu šla za tou šelmou; 4klekali p�ed drakem, protože dal té šelm� 
svou moc, a klekali také p�ed šelmou a volali: „Kdo se m�že rovnat té dravé šelm�, kdo se odváží s ní bojovat?“ 5A bylo 
jí dáno, aby mluvila pyšn� a rouhav� a m�la moc po �ty�icet dva m�síce. 6A tak otev�ela ústa a rouhala se Bohu, jeho 
jménu i jeho p�íbytku, všem, kdo p�ebývají v nebi. 7A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvít�zila. 
Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou; 8budou p�ed ní klekat všichni obyvatelé zem�, jejichž jména 
nejsou od stvo�ení sv�ta zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.“ 
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Zj 12:13.14  „13Když drak vid�l, že je svržen na zem, za�al pronásledovat ženu, která porodila syna. 14Ale té žen� byla 
dána dv� mocná orlí k�ídla, aby mohla ulet�t na pouš� do svého úto�išt�, kde ukryta p�ed hadem byla zachována p�i 
život� rok a dva roky a polovinu roku.“ 
Zj 4:8  „Všechny �ty�i bytosti jedna jako druhá m�ly po šesti k�ídlech a plno o�í hledících ven i dovnit�. A bez ustání 
dnem i nocí volají: „Svatý, svatý, svatý Hospodin, B�h všemohoucí, ten, který byl a který jest a který p�ichází.“ 
Zj 1:4.8  „4Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který p�ichází, i od sedmi duch� 
p�ed jeho tr�nem … 8Já jsem Alfa i Omega, praví Pán B�h, ten, který jest a který byl a který p�ichází, Všemohoucí.“ 
 

ST 20. b�ezna – Sedm hlav šelmy 
Zj 17:9-11  „9A� pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahork�, na nichž ta žena sedí, 

a také sedm král�: 10p�t jich padlo, jeden kraluje, jeden ješt� nep�išel. Až p�ijde, bude sm�t z�stat jen 

nakrátko. 11A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král, a p�ece jeden z t�ch sedmi; jde však do 

záhuby.“ 
Zj 13:18  „To je t�eba pochopit: kdo má rozum, a� se�te �íslice té šelmy. To �íslo ozna�uje �lov�ka, a je to �íslo šest set 
šedesát šest.“ 
Jk 1:5  „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, a� prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez vý�itek, a bude mu 
dána.“ 
Jr 51:25  „Chystám se na tebe, horo zkázy, je výrok Hospodin�v, horo zkázy pro celou zemi! Nap�áhnu na tebe svou 
ruku, svalím t� ze skal, zm�ním t� v horu – spáleništ�.“ 
Ez 35:2.3  „2Lidský synu, postav se proti Seírskému poho�í a prorokuj proti n�mu. 3�ekni: Toto praví Panovník Hospo-
din: Chystám se na tebe, Seírské poho�í. Nap�áhnu na tebe ruku a obrátím t� ve zpustošený a úd�s budící kraj.“ 
Da 2:37-39  „37Ty, králi, jsi král král�. B�h nebes ti dal království, moc, sílu a slávu. 38A všechna místa , kde bydlí lidé, 
polní zv�� a nebeské ptactvo, dal ti do rukou a dal ti moc nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. 39Po tob� povstane další 
království, nižší než tvé, a pak další, t�etí království, m�d�né, které bude mít moc nad celou zemí.“ 
Da 7:17  „Ta �ty�i veliká zví�ata, to �ty�i králové povstanou v zemi.“ 
 

�T 21. b�ezna – Soud nad Babylonem 
Zj 17:12-15  „12„Deset roh�, které jsi vid�l, je deset král�, kte�í se ješt� vlády neujali, ale v jedinou hodi-

nu p�ijmou královskou moc spolu se šelmou. 13Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té 

šelm�. 14Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je p�em�že, protože je Pán pán� a Král král�; ti, kdo 

jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a v�rní.“ 15A �ekl mi: „Vody, které jsi vid�l, nad nimiž ta nev�stka 

sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.““ 
Zj 16:2-16  „2První and�l šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné v�edy padly na lidi ozna�ené znamením dravé 
šelmy a klekající p�ed jejím obrazem. 3Druhý vylil svou nádobu na mo�e: a zm�nilo se v krev jako krev zabitého a všech-
no živé v mo�i zahynulo. 4T�etí vylil svou nádobu na �eky a prameny vod: a zm�nily se v krev. 5Tu jsem slyšel, jak praví 
and�l, který má moc nad vodami: „Spravedlivý jsi, Bože, svatý, který jsi a kterýs byl, že jsi vynesl tento rozsudek: 6t�m, 
kdo prolili krev svatých a prorok�, dal jsi pít krev; stalo se jim po zásluze!“ 7A od oltá�e jsem slyšel hlas: „Ano, Pane 
Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy.“ 8	tvrtý and�l vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc 
spalovat lidi svou výhní. 9Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale 
neobrátili se, aby mu vzdali �est. 10Pátý and�l vylil svou nádobu na tr�n šelmy: a v jejím království nastala tma, 11lidé se 
bolestí hryzali do rt� a trýzn�ni v�edy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých �in�. 12Šestý and�l vylil 
svou nádobu na velikou �eku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla p�ipravena cesta král�m od východu slunce. 13A hle,     
z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili t�i ne�istí duchové, podobní ropuchám. 14Jsou to duchové 
�ábelští, kte�í �iní zázra�ná znamení. Vyšli ke král�m celého sv�ta, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemo-
houcího Boha. 15„Hle, p�icházím ne�ekan� jako zlod�j! Blaze tomu, kdo bdí a st�eží sv�j šat, aby nechodil nahý a nebylo 
vid�t jeho nahotu!“ 16Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon.“ 
Zj 17:13-18  „13Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelm�. 14Ti budou bojovat s Beránkem, ale 
Beránek je p�em�že, protože je Pán pán� a Král král�; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a v�rní.“ 15A �ekl mi: 
„Vody, které jsi vid�l, nad nimiž ta nev�stka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky. 16A t�ch deset roh�, které jsi vid�l, i 
ta šelma pojmou nev�stku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její t�lo a spálí ji ohn�m. 
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Otázky k rozhovoru 
1. Jak ukazuje Zj 18,4, v Babylon� je mnoho lidí, které B�h oslovuje „m�j lid“. Uvažujte nad následujícím 
citátem: „Toto poselství musíme zv�stovat. M�li bychom si však p�itom dávat pozor, abychom neúto�ili       
a neodsuzovali ty, co dosud nemají takové sv�tlo poznání jako my. Nem�li bychom p�ekra�ovat své hranice 
a úto�it ost�e proti katolickým v��ícím. I mezi nimi je mnoho sv�domitých k�es�an�, kte�í žijí podle sv�tla, 
jenž jim svítí. B�h jedná i v jejich prosp�ch. Ti, kte�í mají velké p�ednosti a vhodné p�íležitosti, ale p�itom 
zanedbali zdokonalování svých t�lesných, duchovních a duševních schopností … jsou ve v�tším nebezpe�í 
p�ed Bohem než ti, kte�í sice bloudí v otázkách v�rouky, ale ve svém život� se snaží konat dobro ve prosp�ch 
druhých.“ (5T 244.245) Jak ti uvedené myšlenky pomohou správn� p�istupovat k druhým lidem?  
Zj 18:4  „A slyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjdi, lide m�j, z toho m�sta, nem�jte ú�ast na jeho h�íších, aby vás nestihly 
jeho pohromy.“ 
 

2. Zj 17 popisuje nev�stku sedící na nachové šelm�. Odkazuje na odpadlickou církev, která odvádí lidi od 
Boha. Žena ve Zj 12 symbolizuje v�rnou Boží církev. Jaké podobnosti, a jaké naopak rozdíly vidíte mezi 
ob�ma ženami? Co se z tohoto srovnání m�žete nau�it? 
 

3. Tento týden jsme studovali texty, které popisovaly velmi ponurý stav náboženského a politického sv�ta 
p�ed Kristovým vít�zným návratem. Jak d�ležité proto je, abychom už nyní z�stávali pravdiví a v�rní Boží-
mu poselství? P�e�ti si výzvu ve Zjevení 16,15, která souvisí s v�rností uprost�ed všeobecného odpadnutí. 
Jak m�žete tuto výzvu aplikovat na vás práv� dnes? 
Zj 16:15  „Hle, p�icházím ne�ekan� jako zlod�j! Blaze tomu, kdo bdí a st�eží sv�j šat, aby nechodil nahý a nebylo vid�t 
jeho nahotu!“ 
 

� 
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17Nebo� B�h jim vložil do srdce, aby provedli jeho zám�r, �ídili se jedním úmyslem a odevzdali šelm� svou královskou 
moc, dokud se nedokoná, co B�h �ekl. 18Ta žena, kterou jsi vid�l, je veliké m�sto, panující nad králi zem�.““ 
Jr 4:30  „Ale ty, vyplen�ná, co to d�láš? Odíváš se karmínem, zdobíš se zlatými ozdobami, lí�íš si o�i? Nadarmo se 
krášlíš, záletníci tebou pohrdají, budou ti ukládat o život.“ 
Lv 21:9  „Když se dcera n�kterého kn�ze znesv�tí smilstvem, znesv�tila svého otce; bude upálena.“ 
 

PÁ 22. b�ezna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   Než se Babylon zhroutí, zaznívá z nebe výzva pro Boží lid, který je stále ješt� v Babylon�: „Vyjdi, lide 
m�j, z toho m�sta…“ (Zj 18,4). Boha uctívá mnoho lidí, kte�í se z r�zných d�vod� ješt� i dnes nacházejí     
v Babylonu. B�h si používá svou církev, aby vyzvala tyto lidi k odchodu z tohoto odpadlého náboženského 
systému, aby se nepodíleli na jeho h�íších. Aby unikli osudu Babylonu, musejí z n�j vyjít. B�h nechce, aby 
n�kdo zahynul (2Pt 3,9). Zj 19,1–10 ukazuje, že mnozí lidé, kte�í berou Boha vážn� („bojí se ho“), odpov�dí 
na tuto výzvu pozitivn�. V tomto kontextu je d�ležité si uv�domit, jak velkou odpov�dnost jako církev 
máme. 
2Pt 3:9  „Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to n�kte�í vykládají, nýbrž má s námi trp�livost, protože si nep�eje, aby 
n�kdo zahynul, ale chce, aby všichni dosp�li k pokání.“ 
Zj 19:1-10  „1Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi: „Haleluja! Spasení, sláva i moc pat�í 
Bohu našemu, 2protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy! Vždy� odsoudil tu velikou nev�stku, která p�ivedla zemi do 
záhuby svým smilstvím, spravedliv� ji potrestal za krev svých služebník�, která lpí na jejích rukou.“ 3A znovu volali: 
„Haleluja! Na v�ky v�k� vystupuje dým z toho ho�ícího m�sta.“ 4Tehdy t�ch �ty�iadvacet starc� spolu se �ty�mi bytostmi 
padlo na kolena; klan�li se p�ed Bohem sedícím na tr�nu a volali: „Amen, haleluja.“ 5A od tr�nu zazn�l hlas: „Zpívejte 
Bohu našemu, všichni jeho služebníci, kte�í se ho bojíte, malí i velicí.“ 6A slyšel jsem zp�v jakoby ohromného zástupu, 
jako hukot množství vod a jako dun�ní hromu: „Haleluja, ujal se vlády Pán B�h náš všemohoucí. 7Radujme se a jásejme 
a vzdejme mu chválu; p�išel den svatby Beránkovy, jeho cho� se p�ipravila 8a byl jí dán zá�iv� �istý kment, aby se jím 
od�la.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. 9Tehdy mi �ekl: „Piš: Blaze t�m, kdo jsou pozváni na svatbu Be-
ránkovu.“ A �ekl mi: „Toto jsou pravá slova Boží.“ 10Tu jsem padl na kolena k jeho nohám. Ale on mi �ekl: „St�ez se 
toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji brat�i, kte�í vydávají sv�dectví Ježíšovi. P�ed Bohem poklekni!“ Kdo vydává 
sv�dectví Ježíšovi, má ducha proroctví.“ 
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