
ZJAVENIE APOŠTOLA JÁNA 

časť 10. 

NEVIESTKA OPITÁ KRVOU 

 

Neviestka (17,1–18) 

 Vidíme znova MORSKÉ ŠELMU (= systém svetskej bez-boţnej vlády).  

o  Z minulosti vieme, ţe má dva nástroje: 

 MOC, ktorou ohuruje nasledovníkov 

 a ktorou TRESTÁ a utláča tých, ktorí sa jej neklaňajú. 

o  Teraz k nej pribudne nový motív: 

 

 NEVIESTKA: 

o  SEDÍ NA MNOHÝCH VODÁCH: 

 Naráţka na Babylon, ktorý jednak leţal na Eufrate, jednal bol 

pretkaný zavlaţovacími kanálmi. Šelma, Babylon a Neviestka sú 

jedno a to isté. 

 Zjavenie súčasne vysvetľuje, „Revelation 17:15  Vody, ktoré si videl 

tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky.“ – je 

top teda „svetový fenomén“, vskutku globálny. 

o  SMILNILI KRÁLI – SZ pouţíva slovo „smilstvo“ pre modlosluţbu 

a odvrátenie sa od Boha za cudzími modlami. Napríklad aj Izrael, keď je 

neverný, sa v rečiach prorokov mení z „panny Izraelskej“ na „neviestku“. 

o  VÍNOM SMILSTVA SA OPÁJALI NÁRODY – je to niečo opojné, 

niečo, čo nenúti, ale pre zmenu zvádza.  

o „Revelation 17:4  OBLEČENÁ DO PURPURU A ŠARLÁTU, 

VYZDOBENÁ ZLATOM, DRAHÝMI KAMEŇMI A PERLAMI A V 

RUKÁCH MALA ZLATÝ POHÁR, PLNÝ OHAVNOSTÍ A 

NEČISTOTY SVOJHO SMILSTVA“ – luxus, bohatstvo, hýrenie.  

 Kontrast s „nevestou Baránkovou“, ktorá je oblečená do čistého 

a jednoduchého bielo sa skvúceho rúcha – čistoty. 

 Zatiaľ čo u baránkovej nevesty je okrasou sama nepoškvrnenosť,… 

 … u neviestky (ktorá je jej opakom) je nečistota zakrývaná bohatým 

šatom a šperkmi a všetkým luxusom a okázalosťou. 



o „OZNAČENÁ NA ČELE“ – „„na jej cele bolo napísané meno“ Senecove 

Kontroverzie 1:2 a Juvenalova Satira 6:122-123 zaznamenávajú, že rímske 

neviestky nosili na cele pás s nápisom ich mena a mena ich vlastníka. 

Môţe íst teda o historickú naráţku na Jánovu dobu, alebo v kontexte 

Zjavenia to tieţ môţe byt odkaz na znacenie cela neveriacich (13:16-17; 

14:9,11; 15:2; 16:2; 19:20; 20:4), ktoré napodobnuje Boţie zapecatenie 

veriacich (7:2; 9:4).“ 

o „VEĽKÝ BABYLON, MATKA SMILSTVA A OHAVNOSTÍ ZEME“ 

– Babylon a neviestka jedno a to isté sú. 

 

SPITÁ KRVOU… 

„Revelation 17:6  I videl som ţenu spitú krvou svätých a krvou Jeţišových mučeníkov.“ 

 Pretoţe kresťania zásadne stoja v opozícii voči tomuto trendu, je len jasné, ţe 

akékoľvek ich oslabenie a zničenie (či uţ podriadenie, alebo vyhladenie) je pre 

túto šelmu opojné… 

 

KTO JE NEVIESTKA? 

 Zo Zjavenia sa zdá, akoby to bola len „iná tvár“ šelmy z mora. 

 Dáva to zmysel a beţne sa tomu hovorí technika „cukra a biča“: 

o  ŠELMA MÁ MOC – a tú vystavuje na odiv a dáva ako dôvod, aby sa jej 

ľudia klaňali. 

o  KTO ODMIETNE, je zastrašovaný. 

o  AK SA NEPODDÁ, je trestaný a zabíjaný 

o  VERNÍ sú, naopak, opájaní jej VÍNOM a rozkošami, úplne omámení 

a opantaní. 

 Je ošemetné aplikovať Zjavenie na dnešnú dobu – ale, na druhej strane, máme za 

sebou 2000 rokov kresťanstva a oprávnene očakávame, ţe to, čo Ján predpovedal, 

sa uţ nejako počas tohto času plnilo. DNES by sme teda obraz videli takto: 

 

 BOH – ten, ktorý dáva zmysel a je sám o sebe cieľom ľudského ţivota. On je 

spása, v Ňom je zboţštenie. 

 NEVESTA BARÁNKOVA – Cirkev, zostupujúca od Boha, stvorená (porov. 

Hermasov pastier) na počiatku sveta. 

 144 000 – tí, ktorí nasledujú baránka a tak patria do tejto Cirkev – nevesty 

Baránkovej 



 

 DRAK – Satan, Diabol, ktorý je plný hnevu a nenávisti. Túţi po pomste a chce 

toto Boţie dielo čo najviac pokaziť. 

o Podstatou jeho ZVÁDZANIA je (ako veľmi pekne vyjadruje C. S. Lewis 

v Perelandre) odpútavanie pohľadu človeka od Boha a pripútavanie tohto 

pohľadu na seba. Namiesto láskyplného TY sa objavuje sebecké, do seba 

uzatvorené JA. 

 ŠELMA MORSKÁ – „Sekulárny systém“, usilujúci sa seba dosadiť na miesto 

Boha. Úsilie o absolutistickú moc, nad ktorou uţ nič viac nie je. 

o  MÁ MOC – pretoţe sa ničoho neštíti 

o  MÁ MOC – pretoţe zneuţíva Boţie dary na svoje nekalé ciele (ako 

v Tolkienovi, keď Morgoth premieňa elfov na škretov) 

 NEVIESTKA – ponúka „cukor“ v podobe rozkoše a pozemských radovánok. 

 ŠELMA ZEMSKÁ alias FALOŠNÝ PROROK – vykonávatelia tohto 

princípu. 

 

Dá sa teda povedať, ţe neviestka = 

KONZUM. 

Je stotoţnená s Babylonom, ktorý obchoduje (ako zistíme) s: „Revelation 18:12-13  

Náklad zlata a striebra, drahých kameňov a perál, kmentu a purpuru, hodvábu a 

šarlátu, všelijaké tujové drevo, všelijaké predmety zo slonoviny, rozličné predmety z 

najvzácnejšieho dreva, medi, železa a mramoru;  
13

 škoricu a balzam, voňavky a 

masti, kadidlo, víno a olej, múku a pšenicu, dobytok a ovce, kone a vozy, otrokov a 

ľudské duše“ 

Všimnime si globálnosť: 

Opisuje medzinárodný obchod: 

 striebro zo Španielska 

 jemný lan z Egypta 

 hodvab z Cíny 

 citrusové drevo zo Severnej Afriky 

 slonovina z Afriky 

 ţelezo zo Španielska alebo Cierneho mora 

 škorica z Indie 

 univerzálne praktizovanie obchodu s otrokmi (REV) 

 



PREČO JE KONZUM ZLÝ? 

Princíp fungovania sveta je jasný a Biblia ho na jednom mieste zhrňuje veľmi výstiţne: 

1 Corinthians 3:21 - 4:1  
21

 A tak nech sa nik nevychvaľuje ľuďmi.  

 Veď všetko je vaše:  
22

 či Pavol alebo Apollo, Kéfas, svet, ţivot i smrť, prítomnosť 

aj budúcnosť - všetko je vaše,   

 23
 ale vy ste Kristovi  

 a Kristus Boží.   

A inde: 

SSV 
Colossians 3:11 Potom uţ niet Gréka ani Ţida, obriezky ani neobriezky, barbara, 

Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. 

 CIEĽOM je Kristus. On je spása. Bez Neho je ţivot neúspešný… „
SSV 

Matthew 

16:26 Veď čo osoţí človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! 

Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ 

 MOC BEZ BOHA – „ŠELMA“ – oddeľuje človeka od Boha a jeho konanie 

vedie tak, aby nakoniec k tomuto cieľu – spoločenstvo lásky s Bohom – nedošlo, 

pretoţe človek svoje „JA“ zboţští a urobí cieľom seba samého (zacyklí sa sám 

v sebe) namiesto láskyplného TY vzťahu s Bohom. 

 KONZUM – „NEVIESTKA“ – to isté, upriamuje človeka na stvorené veci na 

úkor budovania spoločenstva s Bohom. Človek sa opája stvorenými vecami, 

povyšuje SLASŤ za zmysel ţivota a nakoniec sa zase zacyklí do seba. 

 

EXKURZ: Cirkev, technika a obchod 

 

ZMYSEL TECHNIKY: 

Věda byla proto prostoupena náboženským zájmem o chudé a nemocné, 

humanitárním úsilím ulehčovat dřinu a omezovat jednotvárnost. Podle historika Lynna 

Whitea „duchovní rovnostářství" biblického náboženství „přisuzuje nekonečnou 

hodnotu i těm nejnižším lidským bytostem jako potenciálním Božím dětem" - a toto 

přesvědčení přinášelo ovoce v humanitárních snahách o jejich pozvednutí z jejich 

nízkého postavení. Biblická víra tak zplodila „náboženskou touhu dosadit tam, kde je 

požadovaná činnost natolik namáhavá a monotónní, že se jeví jako nehodná Božího 

dítěte, namísto člověka sílu stroje". (Thaxton-Percyová) 

 ZMYSLOM bolo oslobodenie PRE NIEČO. 



 DEFORMÁCIA znamená, ţe technologický pokrok sa stáva zmyslom a cieľom 

sám osebe 

 

ZMYSEL EKONOMIKY: 

Pravda je naprosto jiná: od 11. a 12. století dochází k legitimování peněz. Lidé si 

uvědomují, ţe peníze jsou nebezpečné, ţe jsou překáţkou na cestě ke spáse, ale v rámci 

skutečně mravné „ekonomie" jim nicméně přičítají jisté oprávnění. Michel Albert 

nedávno rozlišil dvojí styl kapitalismu. Pro americký kapitalismus podle něho hodnotu 

představují peníze jako takové, kdeţto kapitalismus porýnský je stále udrţuje v rámci 

určité „mravnosti". Právě tento porýnský kapitalismus, který sahá od Švýcarska přes 

Německo a východní Francii aţ do Holandska, můţe poskytnout dost přesnou 

představu, o jakou vyváženost usilovali středověcí kupci a teologové.   

Obchodníci jako dobří křesťané chtějí proto své peníze ospravedlnit. Své „špinění se" 

s nimi kompenzují kulturní aktivitou, která je pozvedá na úroveň jediných dvou 

společenských vrstev, jeţ se aţ do 11. století těšily prestiţi: na úroveň šlechty a 

církevních hodnostářů, mecenášů a objednavatelů toho, co nazýváme uměleckými díly 

(ve středověku to slovo neexistuje, umění v moderním slova smyslu se objevuje aţ v 19. 

století). Obchodníci se totiž sami snažili dodat své činnosti křesťanský charakter.  

(Jacques Le Goff) 

 ZMYSLOM je, aby peniaze a zisk slúţili prospešnému poslaniu a top nakoniec 

smerovalo aţ k transcendentnému zavŕšeniu. 

 DEFORMÁCIA nastáva, keď sa „ekonomický rast“ stane hodnotou sám o sebe 

a stáva sa cieľom, ktorému sa podriaďuje všetko ostatné. 
„Moderný človek sa premenil na tovar. Svoju ţivotnú energiu preţíva ako investíciu, s ktorou môţe 

dosiahnuť najvyšší zisk vzhľadom na svoje postavenie a situáciu na trhu osobností. Je odcudzený sebe, 

svojim spolublíţnym i prírode. Hlavný cieľ vidí vo výhodnej výmene svojej zručnosti, znalostí — seba 

samého, svojho „balíčka osobnosti“ — s inými, ktorí tieţ majú záujem o správnu a výhodnú výmenu. Človek 

nemá iný cieľ neţ pohybovať sa, inú zásadu neţ správne vymieňať, iné uspokojenie neţ konzumovať. Čo 

môţe za takýchto okolností znamenať pojem boha? Svoj pôvodný náboţenský význam zmenil na iný, hodiaci 

sa do odcudzenej prospechárskej spoločnosti. V poslednom čase sa viera v boha zmenila na psychologický 

nástroj, ktorý má človeka uspôsobiť pre konkurenčný boj. Náboţenstvo sa spája s autosugesciou a 

psychoterapiou, aby pomáhalo človeku v jeho obchodnej činnosti. V dvadsiatych rokoch ľudia ešte 

nevzývali boha preto, aby „zdokonalili svoju osobnosť“. Bestseller roku 1938, kniţka Dala Carnegieho 

How to Win Friends and Influence People ( Ako si získať priateľov a ovplyvniť ľudí), zotrval na prísne 

svetskej úrovni. Funkciu, ktorú mala vtedy Carnegieho kniha, má dnes náš najväčší bestseller The Power of 

Positive Thinking (Sila pozitívneho myslenia) od kňaza R. V. Peala. V tejto náboţenskej knihe nejde o to, či 

náš záujem na úspechu je v zhode s duchom monoteistického náboţenstva. Naopak, o tomto najvyššom cieli 

sa nikdy nepochybuje, ale viera v boha a modlitba sa odporúčajú ako prostriedok na zvýšenie úspechu. Tak 

ako moderní psychiatri odporúčajú zamestnancom pocit, ţe sú šťastní, aby boli pre zákazníkov príťaţlivejší, 

niektorí ministri odporúčajú na zvýšenie úspechu lásku k bohu. „Urobte boha svojím spoločníkom v 



obchode“, buďte s ním jedno v tejto činnosti a nie v láske, spravodlivosti a pravde. Tak ako bratskú lásku 

nahradila neosobná slušnosť, boh sa premenil na vzdialeného generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti 

SVET. Viete, ţe je tu, ţe riadi tento veľký proces (hoci pravdepodobne by pokračoval aj bez neho), nikdy ho 

nevidíte, ale uznávate jeho vedenie, zatiaľ čo vy robíte to, čo pokladáte za svoju úlohu.“  

(Erich Fromm, Umenie milovať) 

 

Osobný a civilizačný rozmer: 

 Přirozeně, ţe dramatický obraz hořícího Babylona s truchlením králů, kupců a 

námořních přepravců budí v nás skrytou úzkost z katastrofy soudobé civilizace. A 

to tím víc, čím zřetelnější je ohroţení celé naší planety. Představa ekologického a 

ekonomického světového kolapsu, celkové zhroucení všeho, co s největším 

vypětím udrţujeme v křehké rovnováze, uţ není vyhrazena jen zjitřené obraznosti 

literárních tvůrců. Janovský „Babylón" je až příliš podobný naší konzumní 

společnosti; životními nároky, které jsou stále vyšší, si připravujeme svůj pád. 

 Tyto úvahy nepostrádají své oprávnění, ale „pád Babylona" se jimi doloţit 

nemůţe a také nesmí. Zkreslili bychom záměr Zjevení, jímţ je povzbudit Kristův 

lid k nadějnému výhledu k Boţímu vítězství nad zlem. A zlo - jak dobře víme - má 

svou kolébku v lidském srdci; tady má Babylón své nejhlubší základy. Proto je 

tak ošidné kohokoliv sebevědomě označit tímto záporným hodnocením. A je víc 

neţ pošetilé škodolibě se radovat nad jeho pádem. Motto známé knihy Ernesta 

Hemmingwaye je pro kaţdého křesťana námětem k zamyšlení: „A proto se nikdy 

neptej, komu zvoní hrana. Zvoní tobě!" (AZN) 

 

Kto je múdry, tu má vysvetlenie: 

 Text obsahuje zvláštnu symboliku. 

 Existujú teórie, ktoré jej vysvetlenie vzťahujú na starovek a na Rím. 

 Zjavenie však hovorí, ţe táto symbolika sa naplní aţ na konci… 

 Takţe nie je dôvod myslieť si, ţe ju pochopíme a porozumieme jej, kým sami 

nebudeme svedkami týchto okamihov „konca“… 

 

  



Pád Babylonu (čiže Neviestky) (18,1–24) 
 

 PADOL – zase zaznieva idea Babylonu, ktorý uţ je padlý – aj keď ešte fyzicky 

stojí – a preto tí, ktorí chápu, môţu z neho vyjsť! 

 VYJDITE SPOMEDZI NEHO, aby ste nemali podiel na jeho ranách:  

o  JASNÉ ODDELENIE SA – pretoţe systém „Babylonu“ je zlý sám v sebe. 

Ako hovorí filozofia, uprednostnenie niţšieho dobra pred vyšším (a teda 

akéhokoľvek iného pred Bohom) je ZLO.
1
 A presne toto zlo je podstatou 

Babylonu. 

o  PODIEL NA JEHO RANÁCH – ak vieme, ţe „Boţie tresty“ sú vo svojej 

podstate zákonité dôsledky,
2
 potom zásada „čo človek zaseje, to aj zoţne“ 

vysvetľuje v tomto smere všetko. Zotrvávanie v Babylone prináša 

babylonské následky (zatratenie). Pre uniknutie následkom (= spása) je 

teda nutné opustiť príčinu zatratenia – a tou je Babylon. 

 BUDÚ NAD NÍM PLAKAŤ… – všimnite si, znova ţiadne pokánie – len bolesť 

a smútok nad tým, ţe sa systém Babylonu zrútil! Takto nejako by mohla znieť 

definícia Pekla! 

 ZVUK MLYNA = čiţe nastane hlad. 

  

                                           
1
 KKC 1855: Smrteľný hriech – váţnym prestúpením Boţieho zákona – ničí v srdci človeka lásku. Odvracia človeka od 

Boha, ktorý je jeho posledným cieľom a jeho blaţenosťou, a to tým, ţe človek dáva prednosť nejakému niţšiemu dobru 

pred Bohom. 

2
 KKC 1472: Obidva tieto tresty sa nemajú chápať ako určitý druh pomsty, ktorou Boh postihuje zvonku, ale skôr ako 

tresty vyplývajúce zo samej povahy hriechu. 



NEVESTA BARÁNKOVA (19,1–10) 

 
 Je opakom neviestky, ktorá je jej karikatúrou. 

 AŢ PO PÁDE BABYLONU: 

o  Znova tu zaznieva téma súdu ako naplnenia sa následkov konania 

kaţdého človeka (kaţdý je súdený podľa „skutkov“, opakuje Zjavenie 

znova a znova). 

o  najprv musia obec cesty – široká aj úzka – dospieť aţ do svojho 

záveru, kedy zoţnú, čo zasiali: „Romans 2:6-11   
6
 On odplatí kaţdému 

podľa jeho skutkov:  
7
 večným ţivotom tým, čo vytrvalosťou v dobrých 

skutkoch hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť,  
8
 hnevom a rozhorčením tým, 

čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti.  
9
 Súţenie a 

úzkosť doľahnú na kaţdého človeka, ktorý pácha zlo, najprv na Ţida, 

potom na Gréka,  
10

 ale sláva, česť a pokoj čakajú kaţdého, kto koná 

dobro, najprv Ţida, potom Gréka.  
11

 Veď Boh nikomu nenadŕţa.“ 

 BARÁNKOVA SVADBA – motív Jeţiša ako Ţenícha a Cirkvi ako Nevesty. 

 ČISTÝ KMENT – sú to spravodlivé skutky svätých. 

o  Zboţštenie vyţaduje úplnú premenu človeka.  

o Preto Biblia tvrdí, ţe sama kresťanská a spásonosná viera je skutkom: 

„James 2:26  
26

 Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez 

skutkov.“ 

o  SKUTOK VIERY – prejavujúci sa radikálnou zmenou ţivota podľa 

vzoru Krista – je potom aktom PRIJATIA spásy, ktorú nám Boh zadarmo 

daroval v Kristovi.  

o  Práve táto ZMENA (= SKUTKY) sú podstatou tejto spasenia sa (porov. 

výzva na „výjdenie z Babylonu“) v zmysle prijatia darovanej spásy.  

o Preto nie je div, ţe Nevesta je odetá do týchto skutkov, ktoré ju 

pripodobňujú Ţeníchovi.
3
 

  SVADBA je potom zjednotením a pozdvihnutím Nevesty, kedy sa podobná 

Bohu aj skutočne zboţšťuje skrze jednotu s Bohom: „Ephesians 5:31-32  
31

 Preto 

muţ zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manţelke a budú dvaja v jednom 

tele.  
32

 Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi.“ Blaţený, kto je 

Bohom (vo svadobnom rúchu!!!)
4
 pozvaný na túto svadbu! 

                                           
3
 Mark 9:3   Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. 

4
 Matthew 22:11-13  

11
 Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu.  

12
 Povedal mu: “Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?” On onemel.  

13
 Tu kráľ povedal sluhom: 

“Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.” 


