A Babilon i jego sojusznicy. Objawienie 17:1-2
 Kobieta w Apokalipsie 12 reprezentuje Kościół Boga, czysty i wierny. Babilon reprezentuje
odstępczy i niewierny kościół w czasach końca. Ten kościół jest zjednoczeniem wielu
kościołów.
 Według wersetów 1, 2 i 15 są to tłumy podzielone na dwie grupy:
— Królowie ziemi. Przywódcy polityczni, którzy będą wspierać Babilon prawami politycznoreligijnymi.
— Mieszkańcy ziemi. Ci, którzy są pijani fałszywymi naukami Babilonu. Oni czczą bestię i jej
obraz.
B Babilon i szkarłatna bestia. Objawienie 17:3-7
 Babilon reprezentuje moc religijną, a Bestia reprezentuje moce polityczne.
 W przeciwieństwie do czasów starożytnych, na końcu czasu, moce religijne i polityczne
będzie można łatwo odróżnić W przeciwieństwie do czasów starożytnych, na końcu czasu,
moce religijne i polityczne będzie można łatwo odróżnić.
C Szkarłatna bestia:
 Była, nie ma jej , ma wyjść. Objawienie 17:8
— Ta Bestia ma siedem głów i dziesięć rogów, tak jak Smok i Bestia z Morza. Kontroluje ją
szatan.
— Twierdzi, że jest jak Bóg, „Który jest, Który był i Który przychodzi” (Obj. 1:8), lecz
zachodzi drobna różnica:
(1) „Była”. Włącza to głowy, które były w historii, od czasów Jana, aż do 1798
(2) „Nie ma jej”. Została śmiertelnie zraniona.
(3) „Ma wyjść”. Odzyska swoją władzę
 Siedem głów. Objawienie 17:9-11
— Bestia jest po raz pierwszy zidentyfikowana jako Rzym, miasto na siedmiu wzgórzach (w.
9), ale dodaje się drugą interpretację (w. 10).
— Szósty „król” „istnieje”. To Rzym (czwarta Bestia z Daniela 7 i róg z Daniela 8).
— Dlatego pięciu królów, którzy „upadli”, to Egipt (pierwsze imperium które prześladowało
lud Boży), Asyria, Babilon, Medo-Persja i Grecja.
— Bestia jest Ósmym (papiestwo, uleczone ze śmiertelnej rany).
 Dziesięć rogów. Objawienie 17:12-18
— Rogi te pojawiają się w kontekście upadku Babilonu i odgrywają w nim ważną rolę (w.
16-17). Dlatego też musimy umieścić je w okresie plag. Są one wyraźnie utożsamiane z
królami ziemi (w. 18).
— Początkowo wspierają one Babilon w jego walce z ludem Bożym. Jednak w końcu go
znienawidzą i porzucą podczas 5 i 6 plagi (w. 16).
— Trzy szatańskie ponownie moce namawiają do walki z Chrystusem i Jego ludem (w. 17).
D Zwycięstwo Chrystusa. Objawienie 17:14
 Trzy szatańskie moce namawiają do walki z Chrystusem i Jego ludem ponownie (w. 17.
 Nasze zwycięstwo jest gwarantowane, ponieważ Baranek walczy za nas.
 Dlaczego tak ważne jest, aby być czystym i wiernym Bożemu przesłaniu, które otrzymaliśmy
od Boga?

