
Dziwka Babilon i bestia z otchùani

Apokal.17:3  I przeniósù mnie duchowo na pustyniæ. 
Ujrzaùem tam kobietæ siedzàcà na szkarùatnej bestii o 
siedmiu gùowach i dziesiæciu rogach, na której wypisano 
bluêniercze imiona.
 4 Kobieta byùa odziana w purpuræ i szkarùat, przystrojona 
biýuterià ze zùota, szlachetnych kamieni i pereù. W ræku 
trzymaùa zùoty kielich, wypeùniony jej rozpustà i wstrætnymi 
czynami. 
5 Na jej czole widniaù tajemniczy napis: „WIELKI BABILON, 
MATKA NIERZÀDU I WSZELKIEJ OBRZYDLIWOÚCI NA 
ÚWIECIE”. 
6 I ujrzaùem, ýe jest pijana, upojona krwià úwiætych i 
úwiadków Jezusa. Spoglàdaùem na nià z ogromnym 
zdziwieniem. 

Apokal. 17:8  Bestia, którà zobaczyùeú, byùa, lecz teraz jej 
nie ma. Wyjdzie jednak z bezdennej otchùani i pójdzie na 
zagùadæ. A mieszkañcy ziemi, których imiona nie zostaùy 
przed powstaniem úwiata zapisane w ksiædze ýycia, 
osùupiejà ze zdumienia. Bo zobaczà, ýe bestia byùa, nie 
ma jej i bædzie. 
9 A teraz màdry niech pomyúli: Siedem jej gùów to siedem 
wzgórz, na których rozsiadùa siæ kobieta – a takýe 
siedmiu królów. 
10 Piæciu juý upadùo, szósty wùaúnie panuje, a siódmy 
dopiero siæ pojawi. Jego rzàdy bædà jednak krótkotrwaùe. 
11 Bestia, która byùa i której teraz nie ma, to ósmy król. 
Pojawi siæ po tych siedmiu królach, ale czeka go zagùada. 

Apokal.17:12  Dziesiæã rogów to dziesiæciu królów, którzy nie objæli jeszcze wùadzy. Otrzymajà jà na 
jeden krótki okres i bædà rzàdziã razem z bestià. 
13 Jednomyúlnie postanowià oddaã jej caùà swà potægæ i wùadzæ. 

Kim jest dziwka?

Kobieta przedstawiona jako „Babilon Wielki” jest systemem religijnym. 
Wyjaúnia to nazwa dziwki i wszeteczeñstwa. Jeúli Izrael byù niewierny, 
utoýsamiano go z rozpustà. Jeremiasz pisze na przykùad:

Jer 13:27  Twoje cudzoùóstwo i sàsiedztwo, przestæpstwo rozpusty na 
wzgórzach w polu: widziaùem twojà obrzydliwoúã. Biada wam, 
Jeruzalem! Nie dostaniesz czystoúci - jak dùugo to potrwa?

Gùównie mogà to byã systemy religii chrzeúcijañskiej, muzuùmañskiej, a 
takýe ýydowskiej, poniewaý odnoszà siæ one do Boga Abrahama.

Apokal.18:4 Nastæpnie usùyszaùem jeszcze inny gùos woùajàcy z nieba: „Ludu mój, wyjdê z tego miasta, 
by nie mieã udziaùu w jego grzechach i nie doúwiadczyã spadajàcych na nie kataklizmów. 

Na poczàtku chrzeúcijañstwa to spoùecznoúci ýydowskie, a nastæpnie wielkie wspólnoty 
chrzeúcijañskie, przeúladowaùy i mordowaùy prawdziwych chrzeúcijan. W juý opisanym
Przez póùtora roku te organizacje religijne odegrajà duýà rolæ w uwodzeniu prawdziwych chrzeúcijan.
Zrobià to w zwiàzku ze zwierzæciem, które wychodzi z otchùani.



Zwierzæ z otchùani

Otchùañ jest wiæzieniem demonów. Demony sà uwalniane 
zgodnie z opisem w rozdziale 9.2 Objawienia.
Bædàc podobnym do bestii z Objawienia 13 i Szatana z 
Objawienia 12, peùni funkcjæ politycznà.

Apokal.17:9  A teraz màdry niech pomyúli: Siedem jej 
gùów to siedem wzgórz, na których rozsiadùa siæ kobieta – 
a takýe siedmiu królów. 10 Piæciu juý upadùo, szósty 
wùaúnie panuje, a siódmy dopiero siæ pojawi. Jego rzàdy 
bædà jednak krótkotrwaùe. 

Z biblijnej ksiægi Daniela wiemy, ýe demony znajdowaùy 
siæ ponad wùadcami imperiów.

Dan 10:13 Ale ksiàýæ królestwa Persji staù przeciwko mnie przez dwadzieúcia jeden dni. a oto Michaù, 
jeden z pierwszych ksiàýàt, przyszedù mi pomóc, a ja zabraùem tam zwyciæstwo królów perskich.

Dan 10:20 I rzekù: Czy wiecie, dlaczego przyszedùem do was? A teraz wrócæ, by kùóciã siæ z ksiæciem 
Persji; ale kiedy wychodzæ, oto ksiàýæ przyjedzie z Grecji.

Pierwszymi piæcioma królami, którzy juý upadli, byùy imperia, które miaùy do czynienia z Izraelem. Byùy 
to; Egipt; Asyria; Babilon; Persja; i Grecja. Imperium Rzymu byùo w czasach apostoùa Jana. Siódma 
gùowa pojawi siæ, gdy zwierzæ zostanie wypuszczone z otchùani. Caùe zwierzæ jest ósmym królem, 
poniewaý bædzie wspóùistniaù ze zwierzæciem z rozdziaùu 13.

Jego szczególnym zainteresowaniem bædà chrzeúcijanie, poniewaý wraz z dziwkà Babilon bædà chcieli 
odciàgnàã ludzi od Boga.

Apokal. 11:7  A gdy dobiegnie koñca czas ich úwiadczenia, z bezdennej otchùani wyùoni siæ bestia, 
która wypowie im wojnæ. Zwyciæýy ich i zabije. 

Kiedy to siæ stanie, zwierzæ to nie bædzie juý potrzebowaùo i zabije dziwki Babilon.

Pod koniec 3 1/2 roku to zwierzæ zabije chrzeúcijan reprezentowanych przez 2 úwiadków.

Apokal. 17:13  Jednomyúlnie postanowià oddaã jej caùà swà potægæ i wùadzæ. 
14 I wypowiedzà wojnæ Barankowi, ale On ich pokona, bo jest Panem Panów i Królem Królów. Pokona 

ich, stojàc na czele swego lud – powoùanych, wybranych, wiernych”. 

Apokal.17:16  Bestia i jej dziesiæã rogów, które ujrzaùeú, 
znienawidzà ladacznicæ. Zniszczà jà i ogoùocà, poýrà jej ciaùo i 
spalà w ogniu. 
17 Bo sam Bóg sprawi, ýe wykonajà Jego zamiar: jednomyúlnie 
oddadzà wùadzæ bestii, aý wypeùnià siæ sùowa Boýe. 
18 Kobieta zaú, którà widziaùeú, to wielkie miasto sprawujàce 
rzàdy nad wszystkimi wùadcami ziemi.

Gerd Fiedler
01/2019

www.zeugen-jesu.de


	Seite1
	Seite2

