
Kázání Růžďka 5.12.2021          Vyjděte z Babylónu!         (vstup 443) 

Introit: Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, 

jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“ Slyš! Tvoji 

strážní pozvedají hlas, plesají společně, protože na vlastní oči vidí, že Hospodin se vrací na 

Sijón. Zvučně spolu plesejte, jeruzalémské trosky, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil 

Jeruzalém. (Izajáš 52, 7-9) 

Píseň 273                                   Modlitba                                    Čtení: Matouš 24, 1-27    

Píseň 272                                                                            Text kázání: Zjevení 18, 1-5 

  Vyjdi, lide můj, z Babylónu! To je, milí přátelé, naléhavá Boží výzva, nad kterou je dobré se 

zamyslet právě v adventním čase. Advent je dnes pro mnohé lidi pouhým očekáváním na 

Vánoce. My křesťané ale víme, že ten pravý advent je především přípravou a očekáváním 

druhého příchodu Pána Ježíše Krista na konci věků.  

  Pán Ježíš, ale také pisatelé novozákonních epištol, včetně knihy Zjevení, nám ukazují, že doba 

před příchodem Pána Ježíše nebude vůbec jednoduchá. Pán Ježíš říká: „Rozmůže se nepravost, 

vychladne láska mnohých, budou zvěsti o válkách, bude hlad, zemětřeseních na mnoha 

místech, jedni druhé budou nenávidět a navzájem se zrazovat. Nastane soužení, jaké nemá 

obdoby. “ Takové znaky poslední doby před příchodem Pána Ježíše se samozřejmě tu a tam 

děly v menší či větší míře napříč celou novozákonní historií.  Nicméně poslední dobou, rok od 

roku, pozorujeme, jak tyto negativní věci nabírají stále více na síle a intenzitě. Do toho 

pandemie, rozdělení společnosti, udávání jedni druhých, ekonomické propady a nejistoty, 

uprchlická krize, nesmyslné politické postoje sloužící k rozkladu tradiční rodiny a společnosti. 

Začíná přituhovat, konec všech věcí je blízko, jak praví Písmo.  

  Možná jste v tomto týdnu slyšeli o návrhu jedné europoslankyně, která navrhovala nahradit 

název Vánoce za sváteční čas. Prostě vymazat jejich křesťanský základ. Pamatuji si, že před 

léty, a není to zase až tak dávno, jsme o zrušení Vánoc hráli vánoční divadelní hru a zasmáli 

jsme se tomu. Dnes? Dnes se to začíná dít. A co zítra? Předevčírem vyšla zpráva, že OSN 

schválila rezoluci popírající židovskou historii Chrámové hory v Jeruzalémě! Jediným platným 

pojmenováním má tak prý být jen její muslimský název. Z čeho jsem osobně rád, že Česká 

republika hlasovala proti této rezoluci. Pán Ježíš upozorňuje na znamení poslední doby a říká:  

Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě 

svatém, tehdy uprchněte do hor… Dějí se tedy velice zajímavé protibožské náznaky, pokusy 

a přípravy právě pro znesvěcující ohavnost na místě svatém, jímž Chrámová hora bezesporu je. 

  Jinými slovy, bratři a sestry, můžeme vidět, že tento svět je jeden velký a vzpurný Babylón. 

Město hříchu, z jehož vína smilství je opojený celý svět. Všechny národy. Celý svět se 

zbláznil a mnozí blázní a dělají pošetilé věci jako v opilosti. Bůh stvořil člověka k obrazu 

svému, nyní to často vypadá s člověkem pod obraz. Kolem slyšíme jeden blábol za druhým. 

Tak jako kdysi při stavbě babylonské věže. Bábel znamená blábol. Zmatek. Už tam se lidstvo 

neshodlo a rozhádalo. Blábol, lež na lež. Stále více je v tom dnešním světě vidět důsledek 

vzpoury a odklonu od živého Boha. Neboť hříchy Babylónu se navršily až k nebi a Bůh 

nezapomněl na jeho viny. Svět se, bratři a sestry, řítí do zkázy. Možná chceme věřit v lepší 

svět, a možná se nám daří tvořit dobré mikrosvěty kolem sebe, ve svých rodinách, v našich 

křesťanských sborech, je-li tomu tak, díky Bohu za to a neumdlévejme v konání dobra. Je to 

důležité! Modlit se za svět, za svou zemi, za Izrael, modlitbou i činy se pokoušet měnit dějiny. 

Láskou, smířením, Božím pokojem a budováním dobrých věcí k životu nést poselství naděje 

evangelia. Na druhou stranu ale nemůžeme žít jen v jakési iluzi a zavírat před tím, co se děje 

ve světě, oči. Už to snad ani moc nejde, je to nepřehlédnutelné a již příliš okaté. 

  V knize Zjevení máme popsáno, že mnozí v tomto světě si nedají říct ani po mnohých 

souženích, která na svět dolehnou, a budou vůči Bohu o to více vzdorovití a vůči sobě zlí a 

agresivní. Přijde mi, bratři a sestry, velmi zvrácené, když někdo na Kladně zničí u nemocnice 

lékařům a zdravotnickému personálu jejich auta. Lidem, kteří ve vysílení nasazují své životy 

pro záchranu nemocných, se bude ubližovat? Anebo dalším vyhrožovat? Myslí si tito ničitelé a 

hrubiáni, že Bůh jejich počínání nechá bez odezvy? Víme, že Kristus přijde podruhé na tuto 

zem jako Soudce spravedlivý. A z každého planého slova i činu bude každý skládat své účty.  

   Milí přátelé, ještě za doby, kdy starobylé a nedobytné město Babylón se dmulo pýchou a 

slávou, bylo o něm řečeno, že bude zničeno. U proroka Izajáše ve 13. kapitole o něm čteme: 

Babylón, skvost mezi královstvími, pyšná okrasa Kaldejců, dopadne jako Sodoma a 



Gomora, vyvrácené Bohem. Už nikdy nebude osídlen, nebude obydlen po všechna 

pokolení. Žádný Arab si tam nepostaví stan, pastýři tam nenechají odpočívat stáda, nýbrž 

divá sběř tam bude odpočívat, v jejich domech bude plno výrů, přebývat tam budou 

pštrosi, běsové tam budou poskakovat. V jeho palácích budou výt hyeny a v chrámech 

rozkoše šakalové. Jeho čas se přiblížil, dny nebudou mu prodlouženy.“  A tak se i stalo! To 

proroctví zaznělo v době největší slávy a síly Babylónu. A dnes? Když byste se tam jeli podívat, 

tak na místě, kde stálo město Babylón, jsou jen rozvaliny v poušti. Rozvaliny, které jsou 

domovem divokých zvířat. Přesně jak to popsal prorok Izajáš. Tento starodávný Babylón je ale 

právě předobrazem Babylónu celého současného pyšného světa, o kterém provolává anděl 

mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech 

nečistých duchů… Takové máme proroctví o světě v knize Zjevení. A co myslíte, můžeme se 

domnívat, že se tohle proroctví nenaplní, když se naplnilo to starozákonní o městě Babylón? 

Jistěže naplní, Bůh je pravda a jeho poselství varuje.  

   Božímu lidu a každému, kdo zaslechne Bož hlas, je řečeno jasné varování a také to, co máme 

udělat. „Vyjdi, lide můj, z Babylónu tohoto světa!“ No jo, řekneme si, ale jak z něho máme 

vyjít, když na tomto světě žijeme, když jsme jeho součástí? Máme snad následovat falešné 

proroky a sekty, které nabádají lidi např. k prodeji svých majetků, k asketickému životu mimo 

společnost? Máme poslouchat falešné proroky, kteří říkají, my jsme ta jediná správná církev a 

ostatní jsou babylon, pojďte k nám a žijte jinak? Máme poslouchat hlasy nabádající např. 

k hromadné sebevraždě? A máme snad poslouchat ty, kteří vypočítávají konec světa? Když Pán 

Ježíš mluví o znacích poslední doby, tak tam tyto falešné proroky také zmiňuje: Povstanou 

lživí proroci a mnohé svedou…objeví se lžimesiášové, kteří se budou vydávat třeba právě 

za vtěleného Krista… atd. Pán Ježíš před nimi varuje a říká jasně: Nevěřte jim! A taky: O 

onom dni neví nikdo, ani já, jen můj Otec v nebesích.  Nevěřte těm, kteří vás zastrašují. Kteří 

říkají, tam je Mesiáš, nebo tamhle!  

  Na druhou stranu máme být ale připraveni, neboť ten čas konce se opět přiblížil a taky nikdo 

z nás neví, který den našeho života je ten poslední.  A právě k té připravenosti vybízí ta výzva: 

„Vyjdi, lide můj, z Babylónu tohoto světa!“ Jak tedy vyjít z toho předem odsouzeného 

Babylonu světa?  Odpověď máme v pokračování té andělské výzvy: Nemějte účast na jeho 

hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. V této výzvě je i jisté zaslíbení. Pohromy, které se 

budou týkat Babylónu světa, nestihnou ty, kteří nebudou mít účast na jeho hříších. Kteří se 

oddělí od skutků tmy a budou žít v pravdě evangelia. Tedy ti, kteří litují svých vin, své hříchy 

v pravdě před Bohem vyznávají a v pokání se od nich odvrací. Ti, kteří uvěřili v Ježíše Krista 

jako ve svého Pána, Spasitele a Zachránce. Ti, kteří uvěřili, že vyjít a být vysvobozen 

z Babylonu světa a jeho hříchů je možné pouze skrze ospravedlnění v Ježíši Kristu. A Pán Ježíš 

ušetří soudu ty, kteří jsou Jeho. Ty, které zná, protože oni znají Jeho. Ti, kteří s Ním mají živý 

vztah, setkávají se s Ním v modlitbě, chvále, ve Slově.  

  Nemít podíl na hříších Babylonu znamená nebýt otrokem hříchu. Nebýt loutkou démonů. 

Loutkou toho Zlého. Když čteme knihu Zjevení a když pozorujeme zlé věci, které se dějí 

v tomto světě, tak vidíme, že se shodují. Kniha Zjevení popisuje scénu poslední doby jako 

divadlo. Jako loutkové divadlo. A jak se tento svět shoduje i s těmi babylonskými rozvalinami 

v poušti? V těch pustinách přebývá divá sběř. Nechovají se mnozí lidé také jako divá sběř? 

Anebo jako šakalové, běsové a hyeny? Kolik lidí se nechá vést těmito běsy? Kolik lidí je 

loutkou hněvu a nechává se hněvem unést k agresi, násilí, vraždám? Kolik lidí svůj hněv 

stupňuje? Kolik lidí spolupracuje s démonem lži a jde cestou lži a podvodů? Kolik lidí je 

v područí démona strachu? Kolik lidí je otrokem např. pornografie? Vyjděte z Babylonu, pro 

nás znamená nebýt loutkou toho Zlého, nebýt otrokem jakékoliv špatností. Nikdo z nás, milí 

přátelé, nemusí žít v otroctví a být něčí loutkou. Nebýt součástí babylonské džungle. A víte, 

kdy hřích, špatnost, smrt a ďábel ztrácí svou moc nad člověkem? Tehdy, když se člověk 

odevzdá pod vládu Krále králů, Pána Ježíše Krista. On nás vysvobozuje z každého hříchu, 

z každého soužení, z každé tmy i ze smrti. Buďme Jeho, Jemu se odevzdávejme. Pak budeme 

svobodni, pak se nebudeme ničeho bát, pak nebudeme loutkami babylonskými. Amen. 

Píseň 274   modlitba 

Slovo poslání: 2. Tesalonickým 2, 1-12 

Požehnání: Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti 

milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Píseň 622 


