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Týden od 17. do 23. b eznaLekce 12

Soud nad Babylonem
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 způsobí symbolické vyschnutí řeky Eufrat, symbolizující konec masivní pod-
pory Babylonu, protože zklamaní lidé se v hněvu obrátí proti němu. Jak jsme poznali minulý 
týden, ztrátě jeho moci předchází působení démonů, kteří se budou snažit co nejvíce napo-
dobit Boží jednání (Zj 16,13.14). Jejich činnost je úspěšná ve snaze sjednotit bezbožníky při 
přípravě na boj proti Božímu věrnému ostatku na místě nazvaném Harmagedon.

Na začátku závěrečného boje se jako součást sedmé rány odehraje obrovské hromobití 
spojené se zemětřesením. Tyto otřesy rozbijí jednotu Babylonu a rozdělí ho na tři části 
(Zj 16,18.19). Babylon je na konci času zobrazen jako město spojující politické a náboženské 
síly světa v boji proti Božímu lidu. Toto spojení však postihne náhlý otřes a způsobí jeho 
rozpad.

Při těchto úvahách si potřebujeme uvědomit, že Zj 16,19 předpovídá jen politický pád Ba-
bylonu. Kapitoly 17 a 18 pak ukazují, jak se tento pád odehraje. Než se dozvíme o zániku Baby-
lonu (Zj 17,12–18,24), Zj 17 přináší popis odpadlého náboženského systému, který je tentokrát 
zobrazen jako nevěstka jedoucí na šarlatové šelmě, která spolu se svými dcerami svádí svět 
proti Bohu (Zj 17,1–11).

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Nevěstka Babylon- Nevěstka na nachové šelmě- Kdo je dravá nachová šelma?- Sedm hlav šelmy- Soud nad Babylonem- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
13A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka 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.

-jcHB
Zvýraznění
18A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení, a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak silné bylo to zemětřesení.19A 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.

-jcHB
Zvýraznění
1Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: „Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami,2se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země.“3Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích.4Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství5a na čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.“6Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl.7Ale anděl mi řekl: „Čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy, která ji nese.8Ta dravá šelma, kterou jsi viděl, byla a není; vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby. A užasnou ti obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa zapsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není, a zase bude.9Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů:10pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko.11A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král, a přece jeden z těch sedmi; jde však do záhuby.

-jcHB
Zvýraznění
12Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou.13Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě.14Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní.“15A řekl mi: „Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.16A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm.17Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl.18Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, panující nad králi země.“

-jcHB
Zvýraznění
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 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 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!“11A bohatí kupci země naříkají a bědují nad ním, protože už nikdo nekoupí jejich zboží:12náklady zlata a stříbra, drahokamů a perel, kmentu a purpuru, hedvábí a šarlatu, cedrového dřeva a předmětů ze slonoviny a předmětů ze vzácných dřev, náklady mědi, železa a mramoru,13skořice a indického koření, voňavek, mastí a vykuřovadel, vína a oleje, mouky a obilí, dobytčat a ovcí, koní a vozů a otroků a zajatců.14Plody, které jsi dychtivě sklízelo, jsou pryč, všechen lesk a nádhera zašly a není po nich památky.15Kupci, kteří s tím vším obchodovali a z toho města bohatli, z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou plakat a naříkat:16„Běda, běda, tak veliké město, které se oblékalo do kmentu, purpuru a šarlatu, které se zdobilo zlatem, drahokamy a perlami –17a v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství!“ A všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit18a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města: „Co se mohlo rovnat tomu velikému městu!“19A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí: „Běda, běda, tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí – a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!“20Raduj se, nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh vynesl nad tím městem rozsudek, jaký ono vyneslo nad vámi.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.22Nikdy už v tobě nezazní hudba, neozve se harfa, píšťala ani trubka, nikdy už v tobě nebude řemeslník ani umělec, nikdo už v tobě neuslyší zvuk mlýnů,23nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Tvoji obchodníci vládli světem a tvé čarovné nápoje mámily celé národy;24ve tvých zdech tekla krev proroků a svatých a všech zavražděných na zemi.“
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NEV STKA BABYLON
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 17,1.2)

Osobní studium
Žena je v Bibli symbolem Božího l idu. 
Ve Zje ve ní je Boží církev zobrazena jako 
čistá žena, nevěsta (Zj 12,1; 22,17). Nevěstka 
(prostitutka) naproti tomu představuje 
falešné, odpadlé křesťanství. Ve Zjevení 17,5 
je tato nevěstka pojmenovaná jako „Baby-
lon veliký“ ( jelikož řečtina používá jméno 
Babylon v ženském rodu, vynikne v textu 
souvislost se ženou a její symbolické jméno 
doslova zní „Babylon veliká“). Tak jako byla 
existence starověkého Babylonu závislá 
na řece Eufrat, bude se symbolický Babylon 
na konci času spoléhat na množství lidí pod-
porujících jeho plány.

Uvažuj o textu Zj 17,2 v souvislosti s verši 
Zj 14,8 a Zj 18,2.3. Jaké dvě skupiny lidí bude 
Babylon svádět během závěrečné krize a ja-
kým způsobem?

První skupinu tvoří králové země, tedy vlád-
noucí politické mocnosti. Jsou zobrazeni jako ti, 
kteří smilní s nevěstkou Babylonem. Ve Starém 
zákoně se prostřednictvím cizoložství často 
popisovalo spojení Izraele s pohanskými náro-
dy (Iz 1,21; Jr 3,1–10). Cizoložný vztah mezi králi 
země a nevěstkou je symbolem nepřípustného 
spojenectví mezi Babylonem a politickými sila-
mi během doby konce – spojení církve a státu.

Druhou skupinu sváděnou nevěstkou Ba-
bylonem tvoří obyvatelé země – ovládané 
masy. Tito lidé jsou duchovně opilí vínem 
smilstva Babylonu. Na rozdíl od vládnoucích 
politických mocností jsou běžní lidé opojeni 
falešným učením a podvodnými praktikami 
Babylonu. Mají falešný pocit, že Babylon je 
může ochránit. Když jsou lidé opilí, jejich 
myšlení není jasné a velmi snadno se nechají 
ovládat (Iz 28,7). S výjimkou věrného ostatku 
bude celý svět sveden ze správné cesty.

Na konci asu bude situace velmi podobná té dnešní – obrovské masy lidí nebudou rozu-
m t skute nému stavu v cí. Co by ses z toho m l nau it o nebezpe í následování obecn  
rozší ených názor , bez ohledu na to, jak jsou oblíbené?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.

-jcHB
Zvýraznění
A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.

-jcHB
Zvýraznění
Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“

-jcHB
Zvýraznění
2Zvolal 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 bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“

-jcHB
Zvýraznění
Běda! Nevěstkou se stalo město věrné! Bývalo plné práva, přebývala v něm spravedlnost, teď jsou v něm vrahové.

-jcHB
Zvýraznění
1Řekl: „Jestliže muž propustí svou ženu a ona od něho odejde a vdá se za jiného, smí se k ní znovu vrátit? Což by tím země nebyla nesmírně potřísněna? Smilnila jsi s mnoha druhy, avšak vrať se ke mně, je výrok Hospodinův.2Pozdvihni své oči na holá návrší a pohleď: Kde ses neposkvrnila nevěrou? Kvůli nim jsi vysedávala při cestách jako Arab na poušti, potřísnila jsi zemi svým smilstvem, svými zlořády.3Byla zadržena vláha, nepřišel podzimní déšť, ale ty máš čelo nevěstky, odvrhla jsi stud.4Což ani teď ke mně nezvoláš: ‚Můj Otče, tys byl vůdce mého mládí‘?5Ale říkáš : ‚Bude mě na věky hlídat, ustavičně stát na stráži?‘ Hle, mluvíš a pácháš zlé věci, jak jen můžeš.“6Hospodin mi za dnů krále Jóšijáše řekl: „Viděl jsi, co provedla ta izraelská odpadlice? Chodila na kdejakou vysokou horu i pod kdejaký zelený strom a smilnila tam.7Řekl jsem: Po tom všem, co provedla, se vrátí ke mně. Ale nevrátila se. Viděla ji její sestra, judská věrolomnice.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 věrolomnice, se nebála, šla a smilnila také.9Svým lehkovážným smilstvem potřísnila zemi, cizoložila s kamenem i dřevem.10Ani po tom všem se ke mně její sestra, judská věrolomnice, neobrátila celým srdcem, nýbrž licoměrně, je výrok Hospodinův.“

-jcHB
Zvýraznění
Také tito blouzní z vína, po opojném nápoji se potácejí: kněz i prorok blouzní z opojného nápoje, jsou pomateni vínem, po opojném nápoji se potácejí, blouzní při viděních, při rozhodování kolísají.
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NEV STKA NA NACHOVÉ ŠELM  
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 smilstva 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. (Zj 17,3–6)

Osobní studium
Jeden ze sedmi andělů, kteří měli číše 
naplněné sedmi posledními ranami, ukázal 
Janovi soud nad nevěstkou, která je usazená 
nad vodami (Zj 17,1). Když ji Jan uviděl, zjistil, 
že tato žena sedí na dravé šelmě nachové 
barvy (Zj 17,3). Jakou souvislost vidíš mezi 
symboly vod a šelmy? Pokus se vysvětlit, 
proč tyto symboly výstižně popisují podpo-
rovatele šelmy.

Když se Jan ocitl ve vidění na poušti, viděl 
ženu sedící na nachové (šarlatové; ČSP) šelmě. 
Zatímco nevěstka představuje náboženské 
síly, šelma symbolizuje celosvětové spojení 
politických mocností. Obraz náboženského 
systému ovládajícího politické síly ukazuje, 
že v době konce působí tyto dvě skupiny od-
děleně. Objevuje se něco nového, odlišného 
od minulosti, kdy byly náboženské a politic-
ké síly sjednoceny. Proroctví naznačuje, že 
tyto dvě síly mají stejný cíl a na jeho splnění 
budou spolupracovat. Situace, kdy nevěstka 
sedí na šelmě, ukazuje na její nadřazenost. 
Náboženský systém je zde představen smil-
nicí, která si „osedlala“ světské a politické 
mocnosti.

Které charakteristiky nevěstky poukazují 
na draka, na šelmu z moře a na šelmu ze 
země, o nichž se hovoří ve Zjevení 12 a 13?

Nevěstka je podle Janova popisu výstřed-
ně oblečená v oděvu z purpuru a šarlatu, kte-
rý je ozdoben zlatými ornamenty, drahými 
kameny a perlami. V minulosti takovými 
barvami a ozdobami vyjadřovaly prostitutky 
svou svůdnost a moc (Jr 4,30). Šarlat, barva 
krve a útlaku, odpovídá represivnímu cha-
rakteru tohoto náboženského systému.

Oblečení nevěstky je jakousi snahou napo-
dobit oděv velekněze ve Starém zákoně. Ten-
to oděv zahrnoval stejné barvy – purpurovou, 
nachovou a zlatou (Ex 28,5.6). Rouhavé nápisy 
na čele nevěstky nahrazují nápis, který měl 
velekněz připevněn na čele: „Svatý Hospodi-
nu“ (Ex 28,36–38). Zlatý pohár v její ruce nám 
připomíná nádoby ze svatyně, z nichž pili 
víno Belšasar, jeho hodnostáři a manželky 
(Da 5,2–4). Pohár se také snaží zakrýt pravou 
podstatu v něm obsaženého „vína“, kterými 
jsou „ohavnosti a nečistoty jejího smilstva“. 
Jde o symbol falešného,   satanského nábožen-
ského systému poslední doby, který se snaží 
celý svět odvést od Boha.

Jan vidí, že nevěstka je zcela opilá krví sva-
tých a krví mučedníků, kteří zemřeli pro své 
svědectví o Kristu (Zj 17,6). Tato skutečnost 
spojuje Babylon poslední doby se středově-
kým odpadlickým křesťanstvím, v jehož čele 
stálo papežství a jež bylo zodpovědné za smrt 
milionů křesťanů věrných evangeliu.

Popis babylonské nev stky koresponduje s obrazem Jezábel v listu do sboru v Thyatirech 
(Zj 2,20–23). Co se z této paralely m žeme nau it o charakteru Babylonu na konci asu?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: „Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami, 

-jcHB
Zvýraznění
Ale ty, vypleněná, co to děláš? Odíváš se karmínem, zdobíš se zlatými ozdobami, líčíš si oči? Nadarmo se krášlíš, záletníci tebou pohrdají, budou ti ukládat o život.

-jcHB
Zvýraznění
36Zhotovíš také květ z čistého zlata a vyryješ na něj, jako se vyrývá pečeť: ,Svatý Hospodinu‘.37Připevníš jej purpurově fialovou šňůrkou na turban; bude vpředu na turbanu.38Bude na Áronově čele. Áron bude odpovědný za nepravost při přinášení svatých věcí, které Izraelci oddělí jako svaté, za všechny jejich svaté dary. Květ bude na jeho čele trvale, aby nalezli zalíbení před Hospodinem.

-jcHB
Zvýraznění
5Použijí zlata, látky fialově purpurové, nachové a karmínové a jemného plátna.6Zhotoví umně utkaný nárameník ze zlata, z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna.

-jcHB
Zvýraznění
2Při popíjení vína poručil Belšasar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nebúkadnesar, jeho otec, z jeruzalémského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny.3Hned tedy přinesli zlaté nádoby odnesené z chrámu, to je z Božího domu v Jeruzalémě, a pili z nich král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny.4Pili víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné.

-jcHB
Zvýraznění
20Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách.21Dal jsem jí čas 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 činů neodvrátí;23a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás odplatím podle vašich činů.
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KDO JE DRAVÁ NACHOVÁ ŠELMA?
7Ale and l mi ekl: „ emu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé 
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 17,7.8)

Osobní studium
Ve Zjevení 17,3 se hovoří o nachové šelmě 
podobným způsobem jako o šelmě z moře 
ze Zj 13, která bojuje proti Božímu lidu a ví-
tězí nad ním (Zj 13,5–7). Právě toto proná-
sledování způsobilo, že čistá žena během 
prorockého období 1 260 let (od 538 do 1798) 
utekla na poušť (Zj 12,13.14). V době rostou-
cího nekritického ekumenizmu by si měli 
protestanté uvědomit, jakému hroznému 
pronásledování byli v minulosti vystaveni, 
protože podle proroctví se něco podobné-
ho – a ještě mnohem intenzivněji – odehraje 
na konci času znovu.

Porovnej verše Zj 17,8 a 13,8. Co je v nich 
podobného? Jakým způsobem text Zj 17,8 
objasňuje tři fáze existence a aktivit této 
šelmy?

Nachová (šarlatová) šelma je charakteri-
zována jako ta, která byla (minulost), není 
(přítomnost), vystoupí z propasti a půjde 
do záhuby (budoucnost). Toto trojité vyjá-
dření je jakousi parodií Božího jména Jah-
ve – ten, „který byl a který jest a který při-

chází“ (Zj 4,8; a také Zj 1,4.8). Charakteristika 
šelmy ukazuje i na tři fáze existence, který-
mi prochází:
1. O šelmě se nejprve říká, že „byla“, tedy exis-

tovala v minulosti. Její předchozí akti vity 
se odehrávaly během prorockého období 
42 měsíců (známých také jako 1 260 dní/
let; Zj 13,5 a nedělní část 9. lekce).

2. „Není.“ Pro svou smrtelnou ránu (Zj 13,3) se 
šelma dostala do fáze, během níž od roku 
1798 neexistuje – minimálně ne jako pro-
následovatel. Jednoduše na nějaký čas 
zcela zmizela ze světové scény, přestože se 
nakonec ukázalo, že zůstala naživu.

3. A konečně, díky uzdravení smrtelné rány 
tato šelma znovu ožije a „bude“ se projevo-
vat svým satanským běsněním.
Zjevení 17 popisuje šelmu ze Zjevení  13,1–8  

po uzdravení její smrtelné rány. A právě 
na této vzkříšené šelmě sedí nevěstka jmé-
nem Babylon doby konce. Na krátký čas se 
tedy znovu objeví sjednocení náboženské 
a politické moci – přesně jak to bylo během 
středověku. Takové spojení s sebou opět 
přinese i období pronásledování.

„Jen co se projeví nep átelství, jen co zavládne fanatizmus a nesnášenlivost a za ne 
pronásledování, malov rní a pokrytci zakolísají a vzdají se své víry. Praví k es ané však 
odolají a z stanou pevní, jejich víra bude siln jší a nad je jasn jší než v dob  pohody.“ 
(GC 602; VDV 390) Jaké varování vyplývá z t chto slov a jaký by m lo mít vliv na tvé proží-
vání k es anství? Dokonce již p edtím, než se za nou odehrávat záv re né události zem ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
5A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.6A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.7A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;

-jcHB
Zvýraznění
13Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna.14Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.

-jcHB
Zvýraznění
8budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.

-jcHB
Zvýraznění
Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: „Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.

-jcHB
Zvýraznění
4Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem8Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.

-jcHB
Zvýraznění
3Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou;

-jcHB
Zvýraznění
1Tu 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.2Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.3Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou;4klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: „Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?“5A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.6A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.7A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;8budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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SEDM HLAV ŠELMY
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 17,9–11)

Osobní studium
Uvažuj o úvodním textu v kontextu verše 
Zj 13,18. Na pochopení podstaty sedmi hlav 
je podle uvedených veršů potřebná moud-
rost. O jaké moudrosti se zde hovoří? Jak se 
dá taková moudrost získat? (Jk 1,5)

Anděl vysvětluje, že „sedm hlav je sedm 
hor“ (Zj 17,9; ČSP). Některé překlady před-
pokládají, že těchto sedm vrchů připomíná 
sedm pahorků, na kterých leží město Řím, 
a proto překládají řecké slovo oré, „vrchy, 
hory“, jako „pahorky“ (např. ČEP). Sedm hor 
symbolizuje i sedm králů. Zároveň je tře-
ba poznamenat, že tyto „hory“ přicházejí 
po sobě (Zj 17,10), nepůsobí všechny současně.

Sedm vrchů nepředstavuje sedm jednot-
livých králů, protože Zjevení se nezabývá 
konkrétními osobami, ale spíše celkovým 
uspořádáním, systémem. Hory jsou v Bibli 
často symbolem světových mocností nebo 
říší (Jr 51,25; Ez 35,2 .3). V biblických pro-
roctvích „král“ představuje celé království 
(Da 2,37–39; 7,17). Sedm hor proto symbolizuje 
sedm po sobě jdoucích říší, které vládly svě-
tu v průběhu dějin a jejichž prostřednictvím 
satan ubližoval Božímu lidu.

Jan ze své časové perspektivy píše, že pět 
království už padlo, jedno právě existuje 
a další má následovat po něm. Přestože se 

bibličtí vykladači (ani adventističtí) nesho-
dují na jediném a jednoznačném výkladu, 
mnozí se domnívají, že pět království, která 
už padla, jsou říše ze Starého zákona, které 
světu vládly a (příležitostně) pronásledo-
valy Boží lid: Egypt, Asýrie, Babylon, Persie 
a Řecko. Králem, který „kraluje“, je z Janova 
pohledu Římská říše.

Sedmým králem (mocností), který „ještě 
nepřišel“, je šelma z moře ze Zj 13 – papežství, 
které vládlo a pronásledovalo Boží lid. Tato 
mocnost měla přijít nejen po napsání Zjeve-
ní, ale dokonce až po pádu pohanské Římské 
říše. Dějiny vydávají mocné svědectví 
o pravdivosti tohoto proroctví, které bylo 
zaznamenáno mnohem dříve, než se tyto 
události začaly uskutečňovat.

Jan dále slyší, že nachová šelma je osmou 
světovou mocností, ačkoli zároveň pochá-
zí ze zmíněných sedmi králů (světových 
mocností). Jelikož hlavy jsou uspořádány 
postupně v časovém sledu, osmá hlava musí 
souviset se sedmou hlavou, která dostala 
smrtelnou ránu. Právě v době osmé světové 
mocnosti se zjevuje nachová šelma, která 
prosazuje a podporuje cíle nevěstky – Ba-
bylonu. Dnes žijeme v době uzdravování 
smrtelné rány. Osmá světová mocnost se 
na scéně objeví těsně před koncem – a půjde 
do záhuby.

R zné mocnosti a šelmy, o kterých se ve Zjevení hovo í, mohou p i nesprávném pochope-
ní (nebo d razu) vyvolávat zmatek. Co je pro tebe hlavním poselstvím ásti, kterou jsme 
dnes studovali? Co ses z ní dozv d l o Bohu?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

-jcHB
Zvýraznění
Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.

-jcHB
Zvýraznění
Chystám se na tebe, horo zkázy, je výrok Hospodinův, horo zkázy pro celou zemi! Napřáhnu na tebe svou ruku, svalím tě ze skal, změním tě v horu – spáleniště.

-jcHB
Zvýraznění
2„Lidský synu, postav se proti Seírskému pohoří a prorokuj proti němu.3Řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Chystám se na tebe, Seírské pohoří. Napřáhnu na tebe ruku a obrátím tě ve zpustošený a úděs budící kraj.

-jcHB
Zvýraznění
37Ty, králi, jsi král králů. Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu.38A všechna místa , kde bydlí lidé, polní zvěř a nebeské ptactvo, dal ti do rukou a dal ti moc nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava.39Po tobě povstane další království, nižší než tvé, a pak další, třetí království, měděné, které bude mít moc nad celou zemí.

-jcHB
Zvýraznění
Ta čtyři veliká zvířata, to čtyři králové povstanou v zemi.
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SOUD NAD BABYLONEM
12„Deset roh , které jsi vid l, je deset král , kte í se ješt  vlády neujali, ale v jedinou hodinu 
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 17,12–15)

Osobní studium
Co se můžeš z úvodních veršů a z textu 
Zj 16,14–16 dozvědět o „deseti králích“?

Na identitu deseti králů ze Zj 17 existují růz-
né pohledy. Zjevení nám neříká, kdo přesně 
tito králové (království) jsou. Z textu můžeme 
odvodit jen to, že jde o krátkodobé politické 
seskupení, které se objeví těsně před koncem 
a jehož cílem je podpořit nevěstku. Jejich počet 
naznačuje, že světové mocnosti poskytnou 
nevěstce úplnou a neochvějnou loajalitu.

Zj 17,13.14 se velmi stručně vrací k boji v Har-
magedonu, který je představen ve Zj 16,12–16. 
Celosvětová politická unie, kterou podporují 
zázraky působící démonské mocnosti ve spo-
jení s drakem, šelmou z moře a s falešným 
prorokem, bude bojovat proti Beránkovi. Ji-
nými slovy, boj v místě Harmagedonu není 
vojenskou bitvou na Středním východě, ale 
závěrečným konfliktem duchovní povahy, 
který předchází Kristovu příchodu a ve kte-
rém satan a jeho věrní bojují proti Kristu 
a jeho andělským zástupům.

Přečti si text Zj 17,16–18. Co stojí v pozadí 
změny postoje králů vůči Babylonu (viz také 
verše Zj 16,2–12)? Kdo stojí v pozadí toho, co 
se děje s Babylonem?

Deset rohů naplněných nenávistí před-
stavuje polit ické mocnosti navazující 
na rozdělené národy Evropy. Tyto rohy jsou 
naplněné nenávistí a náhle se obracejí proti 
nevěstce – Babylonu (což je projev papežství 
na samém konci času). Způsobí, že nevěst-
ka je zpustošená a obnažená. Symbolicky 
dokonce jedí její tělo a pálí ji v ohni. Když 
Jan píše, co se děje s nevěstkou, používá ja-
zyk velmi podobný tomu, jakým Bůh mluví 
o osudu cizoložného Jeruzaléma (Jr 4,30). 
Spálení ohněm bylo také trestem pro dceru 
kněze, která se účastnila prostituce (Lv 21,9). 
Politické mocnosti prožívají rozčarování, 
protože Babylon nebyl schopen ochránit je 
před posledními ranami. Cítí se podvedeny 
a s obrovským odporem zaútočí na nevěst-
ku. Tento odpadlý náboženský systém spolu 
se všemi, kteří se staví na jeho stranu, proží-
vá plnost Božího soudu.

Na mnohé otázky o posledních událostech nemáme úplné odpov di. M že se dokonce 
stát, že hledání odpov dí zp sobí zmatek. Jaké konkrétní zaslíbení zaznívá v Zj 17,14? Co 
by m lo toto zaslíbení pro nás znamenat?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
14Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.15„Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“16Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon.

-jcHB
Zvýraznění
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 proroka 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.15„Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“16Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
2První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem.3Druhý vylil svou nádobu na moře: a změnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo.4Třetí vylil svou nádobu na řeky a prameny vod: a změnily se v krev.5Tu jsem slyšel, jak praví anděl, který má moc nad vodami: „Spravedlivý jsi, Bože, svatý, který jsi a kterýs byl, že jsi vynesl tento rozsudek:6těm, kdo prolili krev svatých a proroků, dal jsi pít krev; stalo se jim po zásluze!“7A od oltáře jsem slyšel hlas: „Ano, Pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy.“8Čtvrtý anděl 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 čest.10Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy: a v jejím království nastala tma,11lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů.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 proroka 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.15„Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“16Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon.

-jcHB
Zvýraznění
Ale ty, vypleněná, co to děláš? Odíváš se karmínem, zdobíš se zlatými ozdobami, líčíš si oči? Nadarmo se krášlíš, záletníci tebou pohrdají, budou ti ukládat o život.

-jcHB
Zvýraznění
Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětila svého otce; bude upálena.

-jcHB
Zvýraznění
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Než se Babylon zhroutí, zaznívá z nebe výzva pro Boží lid, který je stále ještě v Babyloně: 

„Vyjdi, lide můj, z toho města…“ (Zj 18,4). Boha uctívá mnoho lidí, kteří se z různých důvodů ještě 
i dnes nacházejí v Babylonu. Bůh si používá svou církev, aby vyzvala tyto lidi k odchodu z to-
hoto odpadlého náboženského systému, aby se nepodíleli na jeho hříších. Aby unikli osudu Ba-
bylonu,   musejí z něj vyjít. Bůh nechce, aby někdo zahynul (2Pt 3,9). Zj 19,1–10 ukazuje, že mnozí 
lidé, kteří berou Boha vážně („bojí se ho“), odpovědí na tuto výzvu pozitivně. V tomto kontextu 
je důležité si uvědomit, jak velkou odpovědnost jako církev máme. 

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 zdokona-
lování 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?

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 po-
litického sv ta p ed Kristovým vít zným návratem. Jak d ležité proto je, abychom už nyní 
z stávali pravdiví a v rní Božímu 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 prá-
v  dnes?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________  

_______________________________________   ______________________________________

 18:19

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi: „Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu,2protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy! Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím, spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejích rukou.“3A znovu volali: „Haleluja! Na věky věků vystupuje dým z toho hořícího města.“4Tehdy těch čtyřiadvacet starců spolu se čtyřmi bytostmi padlo na kolena; klaněli se před Bohem sedícím na trůnu a volali: „Amen, haleluja.“5A od trůnu zazněl hlas: „Zpívejte Bohu našemu, všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velicí.“6A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: „Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí.7Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila8a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.9Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu.“ A řekl mi: „Toto jsou pravá slova Boží.“10Tu jsem padl na kolena k jeho nohám. Ale on mi řekl: „Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratři, kteří vydávají svědectví Ježíšovi. Před Bohem poklekni!“ Kdo vydává svědectví Ježíšovi, má ducha proroctví.

-jcHB
Zvýraznění
Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“

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




