
Séria 

Ja som Alfa i Omega 
!!

Neviestka sediaca na mnohých vodách… 
Zjavenie 17. a 18. kapitola !
Je to narážka na Babylon, ktorý jednak ležal na Eufrate a tiež bol pretkaný rôznymi 
zavlažovacími kanálmi. !
-SZ používa slovo „smilstvo“ pre modloslužbu 
a odvrátenie sa od Boha za cudzími modlami. Napríklad aj Izrael, keď je neverný, sa v 
rečiach prorokov mení z „panny Izraelskej“ na „neviestku“. Opájanie poukazuje na to, že 
nikto nenúti nikoho, aby sa ňou opájal, človek to robí dobrovoľne. Tak je to aj s hriechom, 
človek ho robí dobrovoľne. !
-jej oblečenie do purpuru a do drahokamov, zlata… je protikladom k cirkvi “neveste 
baránkovej”, ktorá je odená od čistého, bieleho ľanu, symbolizujúceho jej nevinnosť,  že je 
čistá pre Krista, pre jeho dielo. !
meno na čele: v dielach rim. klasikov sa píše, že neviestky mali na čelách meno ich 
vlastníka, dnes by sme povedali, že pasáka, môže ísť aj o súvis so znakmi na čelách,, 
číslo šelmy a  tiže súvis s päčatením božích verných v Zj 7,3 !
-spitá krvou svätých - poukazuje, že zriadenie, ríša diabla je opojná po smrti verných, 
Kristových, podobne ako v čase cisára Nera, ktorý s radosťou nivočil kresťanov. !
Kto je neviestka? !
Môže to byť nielen obraz ríše, ale aj zobrazenie konzumného života: na to poukazujú napr. 
veci: 
striebro zo Španielska, jemný ľan z Egypta, hodváb z Číny, citrusové drevo zo Severnej 
Afriky slonovina z Afriky, železo zo Španielska alebo Čierneho mora, škorica z Indie, 
univerzálne praktizovanie obchodu s otrokmi (Zj 18,13-13) (alebo to môže znamenať aj 
opovrhovanie človekom, jeho dušou, pracovné vykorisťovanie, ako už aj dnes, pracovanie 
len pre zisk iných, bez ohľadu na jeho osobu…) 
-Rohy a vrchy hovoria o kráľoch, ktorí sú poddaní šelme, napokon sa ale obrátia proti nej 
samej a zahubia ju. Žena je mesto, Babylon, niektorí hovoria o Ríme,  a neviestkou je 
podľa nich R.kat cirkev, ale stelesňuje aj celosvetovú protibožiu spoločnosť.  !!!



!
18. kapitola - pád neviestky Babylon  !
VYJDITE SPOMEDZI NEHO, aby ste neboli účastní na jeho hriechoch a nemali podiel na 
jeho ranách 
-je tu jasné oddelenie sa veriacich od sveta, uprednostnenie humanistických postojov 
naproti božím je hriech. Ako keď v SZ pred vstupom židov do Kanánu im Boh povedal, že 
musia vyplieniť pohanov, aby sa ich viera nepremiešala s pohanstvom, Židia to neurobili a 
to sa im stalo osudným - stratili svoju čistotu a smerovanie a tým sa vzbúrili proti Bohu. !
-pre toto prišla účasť na jeho ranách, teda trest pre pohanov dopadol aj na židov a tak 
dopadne raz aj na tých, ktorí sa neodelia od sveta. “Aké je spoločenstvo svetla s tmou?”, 
čo človek zaseje, to aj zožne, príklad Lótovej ženy, ktorá sa obrátila pri odchode zo 
Sodomy a chápeme to, ako jej neochotu sa rozlúčiť s hriešnym spôsobom života.  !
-budú plakať a nariekať nad ním… ale žiadne pokánie, len smútok nad tým, že sa to 
celé zrútilo a že už to nefunguje. O všetky tie veci blahobytu luxusu nebude záujem.  !
(Predstavme si, ak sme si niekedy kúpili niečo drahé, čo pre nás veľa znamenalo, dnes, 
po rokoch to prenás nemá cenu, budď ju stratilo, alebo sme prišli na to, že to bolo úplne 
zbytočné, a prízemné, alebo sa naše hodnoty tak zmenili, že to už pre nás nemá cenu, 
niekedy sa len čudujeme, ako sme mohli k tomu lipnúť toľkou láskou) 


