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Ja som Alfa i Omega

!
Boj v Harmagedone

!
Zjavenie 16, 16:
!
“Zhromaždil ich na miesto po hebrejsky nazývané Harmagedon.”
!
Slovo Hrmagedon pochádza z hebrejského slova „Har-Magedon“, čo znamená vrch
Megidda a stalo sa synonymom boja, v ktorom Boh zničí vojská Antikristove, ako čo je
predpovedané v proroctve (Zjavenie 16:16; 20:1-3, 7-10). V harmagedonskom boji bude
zapojené veľké množstvo ľudí, lebo sa všetky národy zapoja do boja proti Kristovi.

Presné umiestnenie harmagedonského údolia nie je známe, lebo neexistuje vrch Megidda.
Keďže „har“ neznamená len vrch, ale aj briežok, pravdepodobné umiestnenie je vrchovina
okolo roviny Megidda, asi 80km severne od Jeruzalema.
Na tomto mieste sa odohralo viac ako 200 bojov. Rovina Megidda a neďaleká rovina
Esdraleon budú miestom harmagedonského boja, ktorý sa bude rozprestierať cez celý
Izrael až po mesto Edom na juhu (Izaiáš 63:1).

!

Dolina Harmagedon je známa v pre dve Izraelské víťazstvá:
1. Barakove víťazstvo nad Kanaancami (Sudcov 4:15) sa konal v blízkosti miesta Megiddo
2. Gideónovo víťazstvo nad Midjáncami (Sudcov 7) sa tiež konal v blízkosti Jezreel údolia
a Megidda
-Harmagedon bol tiež miestom dvoch veľkých tragédií: smrť Saula a jeho synov (1.
Samuelova 31:8) a smrť kráľa Joziáša (2. Kráľov 23:29-30; 2. Kronická 35:22), blízko
vrchu Gilboa, čo je južne od vrchu Moria, skadiaľ pozeral Mojžiš do zasľúbenej krajiny.
-o záverečnej bitke v tomto údolí hovorili aj proroci: Jer 25,32: “Dunenie prenikne až do
končín zeme, lebo Hospodin má spor s národmi, súdi sa s každým telom, svojvoľníkov
vydá meču — znie výrok Hospodina. Toto hovorí Hospodin zástupov: Hľa, pohroma ide z
národa na národ, veľká búrka sa dvíha od končín zeme. V ten deň budú Hospodinom
prebodnutí ležať od jedného konca zeme až po druhý; neoplačú ich, nepozbierajú ani
nepochovajú, budú hnojom na povrchu poľa.”
Jer 3,917 (čítajte)
-Skrze týchto dejín, dolina Harmagedon sa stala symbolom konečnej zrážky medzi Bohom
a silami zla. Názov “Harmagedon” sa nachádza iba v Zjaveni 16:16: „Zhromaždil ich na
miesto po hebrejsky nazývané Harmagedon.“ Hovorí o kráľoch oddaných Antikristovi, ktorí
sa zoskupili do boja proti Izraelu. V tomto boji Boh dá „kalich svojho rozhorčeného
hnevu“ (Zjavenie 16:19) a Antikrist a jeho nasledovníci budú porazení. Zj 19,19 hovorí o
nadprirodzenom porazení diabla a Antikrista i falošného proroka. Nevieme, akým
spôsobom to Pán urobí, ale píše sa o tom ako o hotovej veci, akoby nebolo o čom
debatovať, veď Boh je Bohom všetkého a tak nie je dôvod riešiť ako to urobí, pretože On
má plnú moc aj nad diablom.
Prečo vlastne dôjde k takejto “okatej” vojne? Nemôže Boh poraziť satana kdesi “v
zákulisí”? Prečo to robí tak teatrálne na najväčšej aréne sveta?
Aby raz a navždy každý spoznal, kto je Hospodin, akú ma moc, kým pohrdli, “do koho
bodli”, “…ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad
všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno
tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca:
Ježiš Kristus je Pán. “ (Fil 2,8)

!

Dnes vo väčšine prípadov Harmagedon znamená posledné časy a nie boj, ktorý sa má
uskutočniť v doline Harmagedon.
-Dokonca údajne aj Napoleon povedal, že si nevie zo strategickéo pohľadu predstaviť
lepšie mieste na bitku ako je toto údolie.

