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Biblický pohľad na svet       Vedieť je lepšie ako nevedieť 

Rok 2010 by mohol dostať prívlastok katastrofický. Zemetrasenia na Haiti, v Čile a v Číne, 
výbuch Sopky na Islande, záplavy v Európe a na iných miestach, únik ropy v Mexickom 
zálive, roztrhnutá hrádza s toxickým odpadom v Maďarsku. Ťažko by sme hľadali obdobu 
takej série katastrofických udalostí v predošlých obdobiach. Mnohí sa pýtajú, kde bol 
Boh? Prečo to všetko dopustil, ak existuje? 
 

Pri januárovom zemetrasení na Haiti o sile 7,0 
stupňov Richterovej stupnice prišlo o život cca 
230.000 ľudí. 300.000 ďalších bolo zranených a 
okolo 1.000.000 ľudí zostalo bez strechy nad hlavou. 
Povodne v strednej Európe boli zapríčinené zvlášť 
zničujúcou sériou výkyvov počasia, ktoré nastali v 
priebehu mája, júna a augusta 2010. Celkovo si 
vyžiadali minimálne 37 ľudských životov. V Poľsku, 
kde bola situácia najhoršia bolo asi 23.000 ľudí 
evakuovaných. Celkové škody sa odhadujú na 2,5 
miliardy Eur. 
Je to Boh, ktorý spôsobil tieto katastrofy ako trest? 
Ak nie, kto je za ne zodpovedný? Ak naozaj existuje 
milosrdný a láskavý Boh, prečo dopustí, aby ľudia 
trpeli v takých trýznivých katastrofách? Prečo niečo 
neurobí?  
 

Počet katastrôf spôsobených extrémnymi výkyvmi 
počasia neustále rastie. Na tento trend upozorňujú 
okrem vedcov aj svetové poisťovne, ktoré musia kvôli 
katastrofám vyplácať z roka na rok 
viac finančných prostriedkov. 
Štatistiky jednej z najväčších 
svetových poisťovní Münchener Rück sú veľavravné. 
Kým v rokoch 1950 až 1959 sa na celej planéte 
udialo 13 veľkých katastrôf spôsobených počasím, v 
období rokov 1990 až 1999 postihlo svet 74 katastrôf. 
V 60. rokoch celkové škody nepresahovali 60 miliárd 

dolárov. V 90. rokoch už boli škody vyčíslené na 160 
miliárd. Ak tieto cifry porovnáme s následkami 
dlhotrvajúceho vyčíňania počasia v tomto roku, nie je 
potrebné veľa zložitých výpočtov k tomu, aby sme si 
dokázali predstaviť, čo nás čaká v najbližšom období. 
“Európski odborníci, s ktorými spolupracujeme, sa 
zhodujú, že prudké záplavové zrážky a búrky sú stále 
intenzívnejšie,” konštatovala meteorologička Daniela 
Jacobová z hamburského Ústavu Maxa Plancka. 
Rozbúrené živly rúcajú domy, ničia infraštruktúru a 
narušujú chod celej spoločnosti. Nemožno 
pochybovať o tom, že niektoré časti planéty budú v 
dôsledku klimatických zmien neobývateľné.  
 
Čitatelia Písma svätého poznajú tieto udalosti ako 
znamenia blížiaceho sa konca sveta. 

Prorok Izaiáš predpovedal: „Zem bude dôkladne 
vyprázdnená a bude dôkladne 
vyplienená, lebo Hospodin hovoril 
to slovo... Zem bude celá 

dolámaná; zem bude strašne dotrhaná; zem bude 
hrozne zmietaná” Izaiáš 24,3.19 
Tieto zmeny nemožno odvrátiť. Do určitej miery je 
škodám možné predísť opustením miest, kde je riziko 
prírodných katastrof najväčšie.  
 
Biblické predpovede  
Keď Pán Ježiš hovoril o znameniach poslednej doby 
pred jeho slávnym návratom na našu Zem povedal: 
Lebo vtedy bude veliké súženie, akého nebolo od 
počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude. 
Matúš 24:21 
Tých, ktorí odmietajú proroctvá Biblie o konci času 
ako rozprávanie o minulosti, alebo ako nejakú 
alegóriu, čaká drsné prebudenie. Prorokované 
udalosti sa budú diať, a tí, ktorí im teraz rozumejú, 
majú možnosť pripraviť sa na ne. Je smutné, že 
mnoho ďalších, ktorí ignorujú napĺňanie proroctiev 
okolo seba a v titulkoch novín, budú zastihnutí 
nepripravení a nič netušiaci. 
Ak sa chcete dozvedieť viac o udalostiach 
predpovedaných pre našu dobu, objednajte si knihu 
DEJINY NAPÍSANÉ DOPREDU. 
 
Zdroj: plaintruth.com, gnosis9.net, emdat.be 
 

 
Dejiny napísané dopredu 
Dr. Hans Heinz 

Biblické proroctvá o svetových 
národoch a mocnostiach, ktoré ich riadia. 

18,5 x 12 cm, 96 strán 

Cena:  1,00 € / 30,13 SK 
 

� Môže byť vedec 
kresťanom?  
– strana 2 

� Môžem zomrieť 
a predsa žiť 
ďalej?  
– strana 3 

� Zvýšte si svoje 
biblické IQ.  
Žijeme v 
posledných 
dňoch?  
– strana 4-5 

� Tri odkazy, ktoré 
by ste nemali 
ignorovať –  
Úvod do sveta 
biblických 
symbolov 
– strana 5 

� Sekunda navyše 
a chýbajúcich 24 
hodín v slnečnom 
letopočte 
– strana 5 

� Archeologické 
nálezy – 
Toto je Noachov 
koráb!  
Čitajte na str. 6 

� Info monitoring 
– strana 7 

� Zdravotné 
okienko 

 – strana 7 

� Ponuka literatúry 
strana 8 

01/2010

Počet evidovaných prírodných katastrof v rokoch 1900 až 
2009 podľa medzinárodnej databáze CFRED (Center for 
Research on the Epidemiology of Disasters) pri Katolíckej 
univerzite v Louvain. 



2 

Môže byť 
vedec 

kresťanom? 
Benjamin L. Clausen 

Geoscience Research Institute 
 

    Ako prvý používal teleskop na pozorovanie 
oblohy. Ako prvý objavil mesiace okolo 
Jupitera, prvý informoval o škvrnách na slnku, 
prvý zistil, že Mliečna dráha pozostáva z myriád 
hviezd a prvý upozornil na to, že mesiac je 
hornatý. Bol tiež jeden z prvých, ktorí povedali, 
že Ptolemaios sa mýlil a Kopernik mal pravdu: 
Zem sa točí okolo slnka, nie naopak. 
    Bol to Galileo Galilei (1564-1642), jeden zo 
zakladateľov modernej experimentálnej vedy, 
ktorého tieto objavy priviedli do 
konfliktu so štátnou (všeobecne 
uznávanou) cirkvou. Jezuiti 
v tomto „učení“ videli najhoršie 
následky pre rímsku cirkev. 
Tento starý vedec bol súdený a 
nútený proti vlastnej vôli svoje 
učenie odvolať. On to urobil, ale 
zachovala sa správa o tom, že potom zašomral: 
"A predsa sa točí." O viac než 350 rokov 
neskôr, v r. 1992, pápež Ján Pavol II. prehlásil, 
že v odsudzovaní Galilea sa urobili chyby. 
    Prípad Galilea je asi najznámejšou ilustráciou 
napätia medzi vedou a náboženstvom. Pred 
tým i potom boli aj iní, preto vždy, keď príde na 
reč veda a kresťanstvo, na myseľ prichádza 
vojna a konflikt. V roku 1896 Andrew Dickson 
White dokonca vydal knihu s názvom História 
vojny medzi vedou a teológiou v kresťanstve.  
 
Veda v kresťanskej kultúre 
    I keď vzťahy medzi kresťanstvom a vedou 
poznačilo napätie, často sa preháňa. Niektorí 
historici v oblasti vedy správne argumentovali, 
že moderná veda sa mohla vyvinúť len v 
kultúre s kresťanským svetonázorom.1 
Kresťania veria v osobného Boha, ktorý je 
nezávislý na svojom stvorení. V animizme alebo 
panteizme je bohom príroda — čo je menej než 
niečo osobné, ale viac než neživá hmota 
ovládaná abstraktnými zákonmi. Skúmanie jej 
tajomstiev by bolo hrozné podujatie. 
    Kresťania veria vo všemohúceho Boha ktorý 
stvoril prírodu ex nihilo (z ničoho) a sám ju 
ovláda. To predpokladá, že príroda sa riadi 
presnými (matematickými) zákonmi. Boh 
mohol tvoriť ako chcel, a keďže jeho spôsoby 
nie sú naše spôsoby, naša logika je najskôr 
slabá na to, aby prírode porozumela. Ak 
chceme zistiť ako Boh tvoril, musíme bádať a 
experimentovať. Boh sa o svoju moc nad 
stvorením podelil s ľudstvom (Genesis 1:28), 
teda od nás sa priam očakáva, že budeme 
prírodu študovať. V kontraste s tým, v iných 
tradíciách prevládajú idey nezávislé na hmote, 
ktoré vedú k nepresnému iracionálnemu svetu. 
Napríklad v gréckom systéme božská tvorivá 
činnosť bola obmedzená na to, čo človek mohol 
logicky vydedukovať zo všeobecných princípov; 
žiadne experimentovanie nebolo potrebné. 
    Kresťania veria v dobrého Boha. Jeho 
stvorenie je dobré a hodné štúdia. Ľudstvo je 
súčasťou Božieho dobrého stvorenia. Teda veda 
by mala poslúžiť na to, aby prostredníctvom 
rozmanitých objavov prospela ľudstvu 
a odľahčila mu drinu, otravu a zmiernila 
choroby. Čas je lineárny a život sa môže 
zlepšovať. Toto stojí v protiklade s inými 
systémami, ktoré vnímajú svet ako nedokonalý 
a nehodný pozorného štúdia. Manuálna práca, 
vrátane tej, ktorá je potrebná pre vedecké 
objavy, nebola v minulosti vážená. Otroci boli 
ľahko nahraditeľní, pretože robili len „podradnú“ 
robotu. Čas bol cyklický a život sa točil okolo 
rutiny. 
    Kresťania veria v racionálneho Boha, ktorého 
stvorenie (a jeho jednanie) je predvídateľné, 
spoľahlivé a ovládané zákonmi. Človek bol 
stvorený ako racionálna bytosť a môže odhaliť 

tieto spoľahlivé zákony. Na druhej strane 
svojvoľnícka povaha bohov iných náboženstiev 
spôsobuje, že štúdium prírody a vzťahov medzi 
prírodnými javmi sa zdá márne. 
    V tomto kontexte kresťanského svetonázoru, 
ktorý podporuje otvorenosť pre študovanie 
Božieho stvorenia, nemusí existovať žiadny 
konflikt medzi pravými kresťanskými snahami 
a vedeckým bádaním. Pouvažujme o niektorých 
významných vedcoch z minulosti i súčasnosti, 
ktorí boli zároveň oddanými kresťanmi. 
 
Isaac Newton 
    Sir Isaac Newton (1642-
1727) je príkladom 
vynikajúceho vedca, ktorý bol 
úprimný veriaci.2 Vyvinul teórie 
o svetle a o vesmírnej gravitácii 
a podieľal sa na vynájdení 
výpočtovej metódy. Zaujímavý 
dôkaz o Newtonovej 
náboženskej skúsenosti ponúka zoznam jeho 
asi 50-tich hriechov z minulosti, ktoré spísal 
v r. 1662, ako: "Vyhrážanie sa môjmu otcovi a 
matke Smith, že ich vypálim aj s domom nad 
nimi"; "Vrazenie mojej sestre"; "Nazývanie 
Dorothy Roseovej mrcha"; "Nečisté myšlienky, 
slová, činy a sny"; "Vypekanie koláčov v nedeľu 
večer"; "Kúpanie sa v kadi v Tvoj deň"; 
"Prázdne reči v Tvoj deň a inokedy"; 
"Neobrátenie sa bližšie k Tebe pre moje 
záľuby"; "Nedostatočná bázeň pred Tebou, aby 
som Ťa neurážal". 
    Podľa Johna Lockeho, Newtonovi sa len 
málokto mohol rovnať v biblických poznatkoch. 
Newton si organizoval tieto vedomosti 
metodicky a bol si istý vo svojom presvedčení 
tak, že si stanovil dobre definované pravidlá na 
interpretovanie Biblie. Newton veril, že bol 
súčasťou ostatku, ktorý si Boh vyvolil na 
obnovenie správnej interpretácie Biblie. Napísal 
knihy o biblických proroctvách a o biblických 
chronológiách. Veril, že staroveké texty 
poskytovali vedecké informácie, vrátane popisu 
nedávneho stvorenia a zničujúcich katastrôf. 
A i keď to nebolo široko známe až do tohto 
storočia, Newton zastával netradičné Ariánske 
náuky, ktoré ho viedli k tomu, aby považoval 
uctievanie Krista za modlárstvo. Pre jeho 
nekonvenčnosť neprijal svoje uvedenie do 
náboženského rádu na Cambridge a riskoval, že 
sa vzdá svojho spoločenstva. 
   Principia bola Newtonova syntéza nového 
vedeckého svetonázoru. V publikácii General 
Scholium, vo vydaní z r. 1713, uvádza, že jeho 
zámerom bolo dokázať existenciu Boha 
a bojovať s ateizmom, a napadnúť mechanické 
vysvetlenie fungovania vesmíru. Keď Richard 
Bentley vydal prvú lekciu zo série Robert Boyle 
Lectures na obranu náboženstva, do značnej 
miery čerpal z diela Newtona. Newton veril, že 
vesmír si vyžaduje inteligentného Stvoriteľa, že 
sa riadi prírodnými zákonmi zriadenými Bohom 
a že sa uchováva nadprirodzenými činmi jeho 
zvláštnej prozreteľnosti.  
 
Michael Faraday 
    Príklad Michaela Faradaya 
(1791-1867)  efektívne 
vyvracia názor, že vedci sú v 
opozícii voči teológii.3 Faraday 
bol popredným vedcom svojej 
generácie. Vynašiel elektrický 
motor, elektrický 
transformátor, objavil 
elektromagnetickú indukciu, 
predstavil pólové siločiary, navrhol 
elektromagnetické vlny, a dnes je ctený tým, 
že je po ňom pomenovaná jednotka kapacity — 
farad. Aj on bol úplne oddaný kresťan. Podľa 
toho, čo Faraday povedal Ade, grófke z 
Lovelace, patril do "veľmi malej a opovrhovanej 
kresťanskej sekty, známej – ak vôbec známej – 
ako Sandemaniáni". Svoje sandemaniánske 
členstvo považoval za dôležitejšie než svoju 
kariéru vo vede. 
   Sandemaniáni prijímali Bibliu ako základ 
každého konania a za súbor pravidiel pre 
cirkevnú organizáciu. Počas celej histórie 
Sandemaniáni sa snažili zachovať si odlišnosť 
od všetkých ostatných náboženských skupín v 
presvedčení, že len oni správne nasledovali 
smernice Biblie. Sandemaniáni zdôrazňovali 
triezvosť a umiernenosť v svetských pôžitkoch. 
Prijatie nového člena do cirkvi si vyžadovalo, 

aby kandidát vyznal vieru v spasiteľnú Božiu 
milosť a odhodlanie napodobňovať svojím 
životom Ježiša Krista pred celým zhromaždením 
ľudí. Faraday to všetko urobil a v cirkvi slúžil 
ako starší. 
   Vo vede, aj vo svojom náboženstve sa 
Faraday bál akéhokoľvek "zmätku" a mal silnú 
potrebu mať okolo seba poriadok. Bol veľmi 
opatrný pred špekulatívnou interpretáciou 
výskumných faktov - tak ako Sandemaniáni boli 
opatrní, aby sa držali doslovného znenia Biblie. 
Sandemaniánske "napomínanie" pozostávalo z 
pozorne vybratých Biblických pasáží 
pospájaných minimálnym množstvom 
sprievodného textu - tak ako Faradayove 
vedecké poznámky pozostávali z pozorne 
vyselektovaných popisov výskumných faktov 
pospájaných len minimálnym množstvom 
špekulatívnych interpretácií. Jeho kresťanstvo 
zahŕňalo a vsiaklo všetky aspekty jeho života — 
duchovný život, sociálny, politický, aj 
profesionálny. 
 
Iné príklady z minulosti 
    Aj mnohí iní vedci boli oddaní kresťania. 
Blaise Pascal (1623-1662), brilantný 
francúzsky matematik, ktorého dielu je veľmi 
zaviazaný náš počítačový svet, sa stal 
úprimným kresťanom v r. 1654 a vždy si so 
sebou nosil prejav tejto skúsenosti. Napísal 
početné duchovné myšlienky vo svojich 
zamysleniach Pensé, ako napr. túto: "Pán Boh 
chce radšej pohnúť vôľou než mysľou. Dokonalá 
čírosť (jasnosť) by pomohla mysli, ale poškodila 
vôli."5 
    Louis Pasteur (1822-1895) významný 
francúzsky vedec pomohol položiť základ pre 
baktériovú teóriu o chorobách a pre 
preventívne očkovanie. Je dobre známy svojou 
pasterizačnou technikou, ktorá je po ňom 
pomenovaná. Jeho pokusy pomohli vyvrátiť 
myšlienku, že život môže vzniknúť z neživého. 
Veril, že v ľuďoch sú dve odlišné domény 
(sféry): jedna vedecká a druhá citová a 
vierová, a "beda tomu, kto dovolí prekročiť 
jednej do druhej v takom nedokonalom stave 
ľudského poznania." Pasteur sa možno oddal 
tomu, čo sám nazýval "okúzlenie vedy", ale 
skláňal sa pred veľkou [Božou] mocou. 
"Pozitivizmus," povedal, "neberie do úvahy 
najdôležitejšie z pozitívnych plánov 
Nekonečného."11 
  Nedávno v jednej knihe odpovedalo 60 
popredných vedcov, vrátane 24 držiteľov 
Nobelovej ceny, na otázky o vede a Bohu. 
Jedným z nich bol Arthur Schawlow, profesor 
fyziky na Stanford University a laureát 
Nobelovej ceny z fyziky z r. 1981. Hovorí: "Zdá 
sa mi, že keď človek prichádza do styku so 
zázrakmi života a vesmíru, musí sa pýtať 
„prečo“ a nie len „ako“. Jediné možné odpovede 
sú náboženské. . . . Potrebu Boha nachádzam 
vo vesmíre i v mojom osobnom živote."15 
    Už dávno žalmista napísal jednu vzácnu 
inšpirovanú vetu: "Nebesia rozprávajú slávu 
silného Boha, a dielo jeho rúk oznamuje 
obloha." (Žalm 19:2). Príroda nás vyzýva, aby 
sme uznali jej Stvoriteľa a pozýva nás, aby sme 
skúmali jej tajomstvá. V kontexte tejto výzvy 
a tohto pozvania tu nemusí byť žiadny konflikt 
medzi biblickým kresťanstvom a vedou, medzi 
vierou a rozumom. Vedec môže byť naozaj 
kresťanom. 
  
1 Nancy R. Pearcey and Charles B. Thaxton, The Soul of Science: 
Christian Faith and Natural Philosophy (Wheaton, Ill.: Crossway 
Books, 1994), pp. 21-37; and references therein.  
 
2 Richard S. Westfall, The Life of Isaac Newton (Cambridge, 
1993); see also Edward Harrison, "Newton and the Infinite 
Universe," Physics Today 39 (February 1986), pp. 24-32.  
 
3 See Geoffrey N. Cantor, Michael Faraday: Sandemanian and 
Scientist: A Study of Science and Religion in the Nineteenth 
Century (New York: St. Martin's Press, 1991). 
 
5 Blaise Pascal, Pensé. Translated with an Introduction by A. J. 
Krailsheimer (London: Penguin, 1966), pp. 101, 309. 
 
11 René Vallery-Radot, The Life of Pasteur, translated from the 
French by Mrs. R. L. Devonshire (New York: Doubleday, Page & 
Co., 1923), pp. 244, 342; Jack Meadows, The Great Scientists 
(Oxford: Oxford University Press, 1987), pp. 175, 176. 
 
15 Henry Margenau and Roy Abraham Varghese, eds., Cosmos, 
Bios, Theos: Scientists Reflect on Science, God, and the Origins of 
the Universe, Life, and Homo Sapiens (La Salle, Ill.: Open Court 
Pub. Co., 1992), p. 105.
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Môžem zomrieť  
a predsa žiť ďalej 
 

Zdá sa, že ľudstvo vo všeobecnosti túto otázku zodpovedá veľmi 
jednoznačne a napodiv takmer jednomyseľne. Ľudia hovoria: áno, 
zomrieme, veď každý vie, že smrti sa vyhnúť nedá. No zároveň aj jedným 
dychom tvrdia, že po smrti žijeme ďalej. 

Človek akoby sa nechcel zmieriť s tým, že smrť a smrteľnosť je 
následkom hriechu. Sám seba uisťuje o tom a je presvedčený, že po smrti žije 
ďalej. V tejto záležitosti si je natoľko istý, akoby na svete nebolo nič 
samozrejmejšie ako to, že človek je vlastne nesmrteľný. Dokonca aj ateistom, 
ktorí neuznávajú túto kresťanskú “vymoženosť” nesmrteľnosti, teraz prišli na 
pomoc rôzne filozofie pochádzajúce z východných náboženstiev. Pravda, 
odtiaľ aj samotné kresťanstvo načerpalo “poznanie” a ľudskou filozofiou 
nahradilo výroky Písma. Takmer všetky svetové náboženstvá – nekresťanské, 
áno i kresťanské – sa nezaobídu bez tohto takto formulovaného bodu vo 
svojom učení. Každé z týchto náboženstiev vo svojej terminológii operuje 
pojmami, ktoré raz veľmi dávno vymyslel istý podvodník menom Lucifer. 

Je to zvláštne, ale prečo by to Pán Boh takto zariadil? Nie 
je to iba veľká fraška? Čo tým Pán Boh myslel, keď povedal: “V 
deň, v ktorý by si jedol z neho (zo stromu), istotne zomrieš”? 
Nie je to z jeho strany iba akési nedokonalé opatrenie na 
strašenie ľudí? Nebolo zbytočné sa Bohu namáhať a niečo 
Adamovi vysvetľovať a zakazovať? 

Aj keď ľudia vtedy filmy o mimozemšťanoch ešte 
nepozerali a neboli nimi tak očarení, predsa chyták tohoto 
mimozemšťana zapôsobil veľmi silným dojmom, a to až tak, že 
mu ľudstvo – zdá sa – raz navždy uverilo. Povedal: “vôbec to 
nie je pravda, že zomriete” 1.Moj. 3,4. Možno by sme to mohli 
domyslieť, čo vlastne vtedy satanovo médium – had na strome – hovoril. 
Možno povedal: ,Viete, Pán Boh sa vlastne sám dobehol, On si to ani 

neuvedomil, akých vás stvoril. Vy máte nesmrteľnú dušu. Vy vlastne ani 

nezomriete; budete ako Boh‘.  

V ovzduší celospoločenských novembrových zvykov a sviatku všetkých 
mŕtvych, keď ľudia vynakladajú veľké prostriedky, obetujú množstvo voľného 
času, cestujú z miesta na miesto aby ozdobili hroby a pomodlili sa za mŕtvych, 
sa natíska otázka: Kto za to môže, že ľudstvo takto chápe (nechápe) 
problematiku smrti? Ako pomôcť tým, ktorí v úprimnosti náboženského 
presvedčenia robia všetko preto, aby “pomohli” svojim zosnulým? Ľudia 

tvárou v tvár smrti si osvojili celkom sympatický názor o pokračujúcom živote 
po smrti. Žiaľ, tento názor neobstojí vo svetle výrokov Písma a je kruto 
zavádzajúci – ako pre pozostalých, tak i pre tých, ktorí v tejto pseudonádeji 
zomierali. Víťazstvo je na strane satana, keď človek takto podvedený 
odchádza zo sveta bez toho, že by mal usporiadané vzťahy s ľuďmi či 
s Bohom, v nádeji, že sa to dá aj POTOM. 

Aby Katolícka cirkev podoprela učenie o takzvanom očistci, musela 
siahnuť po neinšpirovaných spisoch a zaradiť ich medzi biblické knihy. 
V jednej z takýchto kníh, v II. knihe Makabejskej sa píše: “Svätá a 

spasiteľná je myšlienka modliť sa za zomrelých, aby boli oslobodení od 

hriechu... Preto dal Júda Makabejský priniesť obeť za mŕtvych, aby im boli 

odpustené hriechy”. Katolícky katechizmus k tomu dodáva: “Naša 

modlitba im môže nielen pomáhať, ale môže im umožniť, aby ich 

prihováranie za nás bolo účinné. Cirkev tiež odporúča almužny, odpustky a 

kajúcne skutky za zomrelých.”  

Človek týmto spôsobom dostáva možnosť tzv. druhej 
šance. Toto učenie sa v iných náboženstvách prejavuje vo 
forme rôznych reinkarácií, keď ľudská duša môže 
nespočetnekrát putovať z človeka do človeka alebo aj do 
zvieraťa, aby sa tak očisťovala. Je to pochabá idea, teória, 
ktorá vyhovuje najviac človekovi, ktorý nechce činiť pokánie. 
Znovu sa tak napĺňajú slová Písma o tých, ktorí “neprijali a 
nemilovali pravdu, ktorá by ich zachránila, preto ich Boh vydá do 
moci klamu, aby uverili lži.” II. Tes. 2,10.11. 
V dobe konca pravé biblické učenie o stave po smrti ochráni Boží 
ľud pred zvodom posledných dní a zvlášť pred okultno-

špiritistickými prúdmi. Posolstvo biblie v otázke smrti je jasné a pre človeka 
varovné. Ak Boh povedal krátko po stvorení prvým ľudským bytostiam, že im 
hrozí smrť, myslel tým definitívnu smrť a nie len čiastočnú alebo žiadnu. 
Vďaka Bohu však zúfalý a pokánie činiaci človek sa môže definitívnej smrti 
vyhnúť. Je to možné iba vtedy, ak uverí v Ježiša Krista a uzná ho ako jedinú 
cestu vedúcu do večného života. On je zárukou oslobodenia od hriechov počas 
nášho života a nádejou na vzkriesenie. 

 
Stanislav Byrtus

Sekunda navyše 
 

Čas počítaný podľa gregoriánskeho kalendára zostal stáť na jednu sekundu medzi koncom roku 2008 a začiatkom roka 
2009. Dôvodom bola medzinárodná dohoda podľa ktorej sa úradné atómové hodiny mali prispôsobiť nepravidelnej, ale 
postupne sa spomaľujúcej rotácii Zeme. Teda na prelome rokov 2008 a 2009 bola vložená sekunda navyše. 
 
Dlhý deň v dobe Jozuu (cca 1200 pred n.l.) 
Sir Erwin Ball, veľký britský astronóm, prišiel na to, že v slnečnom letopočte sa stratilo 24 hodín. Veda túto záhadu nedokáže vysvetliť! 
V roku 1890 písal prof. Totten vo svojej knihe toto: „Jeden z mojich kolegov (Erwin Ball) zistil, že 24 hodín času sa stratilo.“ 
V diskusii so svojimi kolegami-profesormi Totten vyzval tohto profesora-astronóma a upozornil ho na biblickú správu. Povedal: „Vy neveríte, že Biblia je Božie 
slovo, ale ja verím. A toto je dobrá príležitosť dokázať, či je Biblia inšpirovaná Bohom alebo nie je. Začnite čítať úplne od začiatku a čítajte tak dlho, ako je potrebné 
a všimnite si, či Biblia podáva nejakú správu o chýbajúcom čase.“ 
Astronóm výzvu prijal a začal čítať. Po nejakom čase sa ho profesor Totten spýtal, či našiel uspokojivú odpoveď. Erwin Ball odpovedal: 
„Myslím, že som zreteľne dokázal, že Biblia nie je Božím slovom. V 10. kapitole knihy Jozue v 13. verši som našiel isté vysvetlenie oných 24 hodín, ktoré 
chýbajú, ale potom som sa vrátil k svojim výpočtom a prekontroloval ich. Zistil som, že v dobe Jozuu sa stratilo len 23 hodín a 20 minút. Ak sa Biblia mýli o 40 
minút, nie je Božím slovom.“ 
Na to prof. Totten odpovedal: „Máte pravdu, ale len čiastočne. Biblia v skutočnosti uvádza: „tak asi celý deň...!“ Výraz „tak asi“ (v nem. preklade „beinahe“ = 
takmer) mení celý zmysel. Ale čítajte ďalej.“ 
Astronóm čítal ďalej, až došiel k 38. kapitole proroka Izaiáša, kde je reč o tom, ako zomieral kráľ Ezechiáš. Na jeho modlitbu o predĺženie života mu Pán Boh sľúbil 
ďalších 15 rokov. Na potvrdenie pravdivosti svojho sľubu mu Boh dal znamenie. A toto je to rozhodujúce miesto: Izaiáš 38,8: 
„Hľa, vrátim tieň stupňov, ktorý zišiel slnkom, po stupňoch hodín Achazových naspäť o desať stupňov. A tak sa vrátilo slnko o desať stupňov po stupňoch, po 
ktorých bolo zišlo.“ 
Tu je to rozhodujúce miesto, pretože 10 stupňov je 40 minút! 
Dôkaz: 
Celý deň má 24 hodín (x 60 minút) = 1440 minút 
Celý deň na slnečných hodinách = 360 stupňov 
1 stupeň sa teda rovná 1440 : 360 = 4 minúty 
10 stupňov je teda 40 minút! 
To je chýbajúci čas do úplných 24 hodín z knihy Jozue 10,13! 
Presnosť Biblie bola opäť dokázaná. Keď astronóm našiel chýbajúci čas, položil svätú knihu a s úctou zvolal: „Pane, ja verím!“ 

Posolstvo 
Biblie v 

otázke smrti 
je jasné a pre 
človeka 
varovné. 
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Zvýšte si svoje biblické IQ. 
 

Žijeme v posledných 
dňoch? 
 
Ako môžeme s určitosťou vedieť, či sme prekročili prah doby konca? – doby 
tesne pred prorokovaným návratom Ježiša Krista na Zem? V Biblii sa nachádza 
jeden výrok, ktorý je nad všetku pochybnosť. 
 
Prorokované pred stáročiami. 
Smutný stav nášho sveta bol prorokovaný 
a opísaný dopredu. Asi pred 2000 rokmi 
najväčší „spravodajca“, akého svet poznal, 
predpovedal dnešné chaotické podmienky vo 
svete. Predpovedal dnešné vedecké objavy 
a technologický pokrok, ako aj dôsledok toho 
všetkého. 

Tento preslávený spravodajca vedel, že ľudia 
vyprodukujú ničivé prostriedky, ktoré teraz 
ohrozujú vesmír! Varoval: „Lebo to bude čas 
väčšej hrôzy než čokoľvek, čo svet zažil alebo 
zažije. Fakticky, ak ten čas pohromy nebude 
skrátený, celá ľudská rasa bude zničená.“ 
(Matúš 24,21-22; New Living Translation). 

Tento veľký spravodajca bol Ježiš Kristus 
z Nazareta – ten istý Ježiš, ktorý príde znovu, 
aby zaintervenoval v poslednej chvíli 
a zachránil ľudstvo pred zánikom. To, čo 
predpovedal bolo napísané vo vašej Biblii po 
všetky tie stáročia. Žiadna iná kniha nie je taká 
aktuálna ako vaša Biblia! 

Ježiš Kristus prorokoval stav dnešného sveta 
živou rečou. Predpovedal vojny, hlad, chorobné 
epidémie a prírodné katastrofy, ktoré sa dnes 
objavujú čoraz viac pred našimi vlastnými 
očami. Vedci a svetoví vodcovia – z ktorých 
väčšina vie o biblických proroctvách veľmi málo 
alebo ktorí Bibliu zavrhujú – bez váhania 
pripúšťajú, že udalosti, ktoré predpovedal, sa 
dejú práve teraz! 

 

Posledné dni 
„Ale,“ niektorí budú namietať, „proroci skazy 
vždy existovali“. Skeptici sa dlho posmievali 
Biblickým proroctvám. Apoštol Peter varoval, že 
budú obzvlášť aktívni “v posledných dňoch” (2. 
list Petrov 3:3-4). Ale ako môžeme s istotou 
vedieť, či sme prekročili prah do doby konca -
času krátko pred prorokovaným príchodom 
Ježiša Krista? V Biblii je jeden výrok, ktorý 
vyvracia každú pochybnosť. 

1. Učeníci sa pýtali Ježiša na jeho druhý 
príchod a "koniec sveta". Matúš 24:3. V 
ktorom konkrétnom časovom bode by ma 
Kristus zasiahnuť a vrátiť sa na Zem? Verš 
22. 

KOMENTÁR: Musíme pochopiť plný význam 
tejto šokujúce biblickej správy! Anglický 
preklad podľa Moffatta znie: "Keby tie dni 
neboli skrátené, ani živá duša by sa 
nezachránila." Iný preklad Phillips hovorí: "Áno, 
ak by tie dni neboli skrátené žiadna ľudská 
bytosť by neprežila." Preklad New Living to 
takto prekladá takto: "V skutočnosti, ak by sa 
táto doba katastrôf neskrátila, celá ľudská rasa 
by vyhynula." 

Vnímajme závažnosť týchto slov. Ak sa Ježiš 
Kristus nevráti na túto Zem, čoskoro nastane 
čas, kedy bude každý posledný muž, žena a 
dieťa na tejto planéte vyhubení. Tu je teda 
problém dneška číslo jeden - hrozba vyhynutia 
celého ľudstva - predpovedaná takmer pred 
2.000 rokmi! 

Toto je nevyvrátiteľné znamenie, že žijeme v 
"posledných dňoch." NIKDY PREDTÝM človek 
nemal schopnosť zničiť každú ľudskú bytosť na 
Zemi! Kristove slová sa nikdy nedali chápať v 
správnom kontexte, kým v 20. storočí nebola 
vynájdená atómová bomba, vodíková bomba a 
ďalšie zbrane hromadného ničenia. Vlastne 
dovtedy (pred časom konca) sa nedal pochopiť 
význam mnohých ďalších proroctiev o čase 
konca. 

Znamenie Kristovho príchodu  
1. Ježiš predpovedal, že povstanú MNOHÍ 
podvodníci, aby oklamali MNOHÝCH ľudí 
pred Jeho príchodom. Verše 4-5, 11 a 24. 
Nie sú to služobníci samotného 
arcipodvodníka? 2 Korintským 11,13-15. Nie 
je celý svet oklamaný následkom ich 
činnosti? Zjavenie 12,9. 

2. Čo ešte sa má udiať v čase konca podľa 
Ježišových slov? Matúš 24,6-7. 

KOMENTÁR: 20. storočie bolo najkrvavejšie v 
dejinách ľudstva. Prvá svetová vojna začala v 
roku 1914 a vyžiadala si 8,5 milióna životov. 
Potom druhá svetová vojna si vyžiadala 55 
miliónov životov. Navyše, podľa spisovateľa a 
profesora politických vied R. J. Rummela, 
totalitné režimy zabili 170 miliónov ľudí kvôli 
etnickým, rasovým, kmeňovým, náboženským 
alebo politickým dôvodom. Národ aj naďalej 
povstáva proti národu a kráľovstvo proti 
kráľovstvu. Len od druhej svetovej vojny bolo 
viac ako 225 ozbrojených konfliktov v 148 
krajinách! 

3. Je hlad jedným z hlavných znamení, 
ktoré naznačuje, že Kristova intervencia 
do svetových záležitostí je blízko? Matúš 
24,7. 

KOMENTÁR: Asi 5 miliárd ľudí žije v rozvojovom 
svete, a na prelome storočia takmer 800 
miliónov z nich bolo podvyživených. Dnes 
zomiera hladom niekoľko miliónov ľudí každý 
rok. Ďalší sú vážne fyzicky zaostalí. Napriek 
tomu mnohí odborníci sú presvedčení, že to 
najhoršie ešte len príde. 

4. Čo iné bolo ešte prorokované? Matúš 
24,7. 

KOMENTÁR: Hlavne v dôsledku smilstva a 
cudzoložstva, sa AIDS stal jednou z 
najsmrteľnejších chorôb týchto posledných dní. 
Podľa odhadu UNAIDS / WHO si táto choroba 
vyžiadala 25 miliónov životov a každý rok k nim 
pribúdajú asi 2 milióny. Počet nakazených HIV / 

AIDS je asi 33 miliónov a ďalších 2,5 milióna sa 
nakazí každý rok. Táto choroba sužuje zo 
všetkého najviac Afriku, ale rýchlo sa šíri aj vo 
zvyšku sveta. 

Mor je tiež čiastočne prirodzeným dôsledkom 
nedostatku potravín a následného 
podvýživenia, ktoré ničí prirodzenú 
obranyschopnosť. Navyše, obrovská 
koncentrácia obyvateľov je konfekčný aktivátor 
potenciálnych epidémií. Čím väčšia tlačenica, 
tým viac odpadu a smetí, čím viac odpadkov, 
tým väčšie znečistenie vody, vzduchu a zeme - 
viac chorôb! V prehustených podmienkach sa 
epidémia môže šíriť z človeka na človeka ako 
lesný požiar. Všetky veľké morové nákazy v 
minulosti boli len také nákazlivé choroby. 

Pamätajte tiež, že moderný človek už žije v 
prostredí jedov. Vdychuje nebezpečne 
znečistený vzduch, pije kontaminovanú vodu, a 
je potraviny zaťažené pesticídmi. Nevyhnutným 
dôsledkom je, že srdce, pľúca a celé telo je vo 
všeobecnosti oslabené, čo znižuje jeho odolnosť 
voči chorobám, ktoré takmer vždy zasiahnu 
najslabšieho najprv! 

5. Čo iné sa bude diať so zvyšujúcou sa 
intenzitou? Matúš 24,7. Keď aktivita pri 
zemetrasení dosiahne vrchol, začnú si 
ľudia konečne uvedomovať, že je to Boží 
zásah? Izaiáš 2,19-21. 

KOMENTÁR: Zdá sa, že kedykoľvek nastane 
nejaká katastrofická pohroma, niektorí začnú 
uvažovať o Bohu. Keď nastalo zemetrasenie na 
Haiti, ktoré zabilo okolo 230.000 ľudí, mnohí 
boli nútení prehodnotiť svoje plytké, vlastné 
poňatie "milujúceho" Boha. Keď sa takéto 
katastrofy budú zintenzívňovať, ľudia budú 
stále viac poznávať ruku veľkého Boha. 

6. Znamenia, ktoré Ježiš predpovedal sú 
len začiatkom bolestí. Matúš 24,8. Ako by 
ľudstvo dopadlo, ak by tento prorokovaný 
čas svetového súženia pokračoval bez 
Božieho zásahu,? Verše 21-22. 

KOMENTÁR: Hlad, choroby, mor, zemetrasenia 
a ďalšie narušené prírodné cykly stále silnejšie 
zvonia v živote dnešného človeka. Svetoví 
vodcovia sa obávajú, že ľudská schopnosť 
deštrukcie zničí všetok život na Zemi! 

Keď sa chladno a realisticky pozrieme na 
dnešné svetové podmienky a trendy, musíme 
priznať, že poukazujú na rýchlo sa blížiacu 
CELOSVETOVÚ KRÍZU vojny, hladu, 
nekontrolovateľných epidémií a vyhynutia 
ľudského života na tejto planéte! 

Niektorí analytici sa pozerajú sa na tento desivý 
obraz sveta a priznávajú, že sú vyľakaní! 
Tvrdia, že jediná nádej človeka spočíva vo 
vytvorení CELOSVETOVEJ VLÁDY, ktorá bude mať 
všetku autoritu a moc nad národmi. 
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Ale národy nepriateľské jeden voči druhému 
nikdy nemôžu vytvoriť takúto vládu. 

Priznajme si to! Buď existuje živý BOH so 
zvrchovanou mysľou a MOCOU, ktorý veľmi skoro 
vstúpi a zaintervenuje do záležitostí tohto 
sveta, aby ZACHRÁNIL ĽUDSTVO PRED SAMÝM SEBOU 
pretože inak nevyhnutne nastane ZÁNIK 

všetkého života, keď človek rozpúta hrozné sily, 
ktoré má pod kontrolou voči svojmu susedovi! 

Existuje nádej!  

1. Ježiš Kristus príde s veľkou mocou 
a slávou. Matúš 24,30. Bude jeho príchod 
viditeľný? Zjavenie Jána 1,7. 

2. Čo bude s ľuďmi, ktorí zomreli a spia 
v prachu Zeme? Daniel 12,2. Zjavenie Jána 
20,13. 

KOMENTÁR: Práve ten, kto stvoril človeka, 
príde, aby súdil ľudstvo a aby dal spravodlivú 
odmenu každému človeku. 

3. Čo bude s ľuďmi, ktorí prijmú ponuku 
záchrany? Ján 14,2.3. 

KOMENTÁR: Vaša Biblia ukazuje, že ľudstvo má 
nádej! Boh nedovolí, aby oklamané ľudstvo 
úplne vyhladilo život na Zemi! On čoskoro pošle 
Ježiša Krista znovu - tentoraz aby nás zachránil 
pred nami samými! Potom už nebude 
nasledovať vláda smrteľného človeka, ale 
živého, všemohúceho Stvoriteľa vesmíru!  

 „A za dní tých kráľov ustaví Bôh nebies 
kráľovstvo, ktoré nebude zkazené nikdy až na 
veky.“ Daniel 2,44 
 
Philadelphia Trumpet, sep. 2008 
 

Odpovede na vaše 
otázky nájdete na 
stránkach Biblie. 
Slovenský preklad prof. 
Roháčka za 15,90 € 

 
 
 
 

 
 
 

TRI ODKAZY, KTORÉ 
BY STE NEMALI 
IGNOROVAŤ 
 
“Bojte sa Boha, a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, 
a klaňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem i more i pramene 
vôd.” Zjavenie Jána 14:7 
Predvolanie. Predseda senátu nariaďuje pojednávanie na deň D 
a hodinu H. V dnešnej dobe nie je nič nezvyčajné dostať sa pred 
súd. Súdnou cestou sa riešia obchodné spory, rodinné i susedské 
konflikty. Niekedy dokonca proti sebe stoja dva štáty a ocitnú sa 
pred medzinárodným súdom, ktorý má vyniesť spravodlivý 
rozsudok. Existuje však nejaký univerzálny právny kódex, ktorý 
by bol platný pre všetky štáty sveta alebo pre všetkých ľudí ako 
jednotlivcov? Má niektorý súd dostatočnú legitimitu na 
všeobecné posudzovanie a odsudzovanie a môže byť označený 
ako spravodlivý? Komu prislúcha právo na globálne 
zákonodarstvo a výkonnú moc?  
Milí priatelia, svet bude onedlho súdený podľa jediného 
všeobecne platného morálneho kódexu, ktorý je známy pod 
názvom “Desatoro Božích prikázaní.” Určite ste sa s tým pojmom 
stretli. Nájdete ho v biblickej knihe Exodus (2.Mojžošova), v 20. 
kapitole. Žijete v súlade s týmto kódexom? V histórii bolo 
niekoľko pokusov o jeho zmenu v snahe prispôsobiť ho ľudským 
predstavám, preto sa presvedčte, či máte jeho správnu verziu. 
Pôvodné znenie sa nachádza v Biblii. 
Aby bola zaistená nestrannosť a nezaujatosť, úlohu sudcu 
prevezme samotný Ježiš Kristus. (2 Timotejovi 4:1). On jediný má 
totiž kompetenciu súdiť živých i mŕtvych, pretože je stvoriteľom 
i zákonodarcom (Ján 1:3; 5.Mojžišova 4:12). Jeho súd bude 
spravodlivý. 
 
„Padol, padol Babylon, to veľké mesto, ktoré vínom hnevu 
svojho smilstva napájalo všetky národy.“ Zjavenie Jána 14,8 
Na území dnešného Iraku kedysi rozkvitala „zlatá“ babylonská 
ríša. Mnohí historici dodnes oplakávajú zašlú slávu jej lesku 
a nádhery. Kto by nepoznal Ištarinu bránu alebo visuté záhrady, 
ktoré postavil kráľ Nabuchodonozor! Alebo slávnu babylonskú 
vežu... sedemposchodový ziggurat, ktorý dodnes obdivujú 
astrológovia. Historici označujú Babylon za najpreslávenejšie 
kráľovstvo v histórii, za jeden z divov sveta. Tento národ sa 
v minulosti preslávil svojimi mnohými dobyvačnými úspechmi. 
No Biblia predpovedala jeho pád. Prečo? Babylon stál v opozícii 
voči živému Bohu. Každý svoj dobyvačný úspech pripisoval 
svojmu hlavnému božstvu – Slnku, ktoré stelesňoval vždy 

konkrétny panovník. Každý náboženský či politický systém, 
ktorý uctieva niečo iné než Najvyššieho a Všemohúceho Boha – 
Stvoriteľa a Vykupiteľa, je odsúdený na pád. Nenachádzajú sa vo 
vašej nábožeskej praxi babylonské spôsoby a prvky pohanského 
uctievana slnka? Symbol Babylona, použitý v apokalypse 
predstavuje zároveň zmätok – zmiešaninu. Každý, kto mieša 
Božské s ľudským, kto mieša pohanské s kresťanským, je 
súčasťou Babylona, ktorý v Božích očiach padol. Každý, kto 
takéto zmiešaniny šíri medzi ľudí, omamuje ich toxickým 
nápojom, a bude sa musieť za to zodpovedať pred súdom. 
 
“Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme 
znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, bude aj on piť z 
vína hnevu Božieho, z nemiešaného, ktoré je naliate v poháre 
jeho hnevu.” Zjavenie Jána 14,9.10 
Šelma je silné zviera a je zrejmé, že poklonu si môže vynucovať z 
pozície sily. Rozdáva svoje znamenie na čelo – symbol zmýšľania 
a ruku – symbol konania. Je zrejmé, že toto zviera predstavuje 
nábožensko-politický systém. Avšak náboženský systém, ktorý sa 
šíri silou, nemôže byť kresťanský v pravom slova zmysle, pretože 
praví Kristovi nasledovníci takto nepracujú.  
Žiaľ, musíme konštatovať, že dnešné populárne kresťanstvo sa 
značne odchýlilo od pôvodných predstáv jeho zakladateľa Ježiša 
Krista - až na malé výnimky. 
Mnohé stredoveké záznamy hovoria o tom, ako vtedajšia cirkev 
používala silu pri rozširovaní „kresťanských“ hodnôt. Mnohé 
súperenia cirkevných autorít o popredné miesta naznačujú, 
v akom protiklade sú voči tichému a pokornému Ježišovi 
Nazaretskému. Kresťania, ktorí berú Ježišove slová vážne si majú 
byť rovní. Nemajú sa deliť na velebných a menej velebných. 
Pýcha a okázalosť kostolov a katedrál, ktoré dodnes obdivujú 
turisti vo všetkých kútoch sveta je takisto neporovnateľná 
s pomermi, v ktorých žil náš Spasiteľ. Výzdoba cirkevných 
objektov a zlaté obradné predmety skôr pripomínajú pýchu 
starovekého Babylona.  
Nie, takéto kresťanstvo si nezaslúži poklonu! Ani vo forme 
finančných príspevkov, ani vo forme rešpektovania vymyslených 
sviatkov a tradícií. Jediný, kto si zaslúži poklonu je Ježiš Kristus. 
Poklonu vo forme poslušnosti jeho jediného písaného Slova – 
Biblie. 
 
Biblické referencie: Zjavenie Jána 14, 6-12, 2.Mojžišova 20,1-17, 1. 
Mojžišova 2,1-3 
 

Ak chcete lepšie pochopiť biblickú symboliku 
používanú zvlášť v poslednej biblickej knihe – 
Zjavenie Jána, objednajte si Biblický 
korešpodenčný kurz Objavy v Biblii. 
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Vláda potvrdzuje: Toto je Noachova Archa 
20. 11. 2006 – Reportáž z Dogubayazetu, východné Turecko. Nález Noachovej archy. 
20. júna 1987 Turecká vláda založila novú prírodnú rezerváciu Noachovej archy. Bolo to výsledkom jednania vládnej komisie, ktorá 
potvrdila desaťročný výskum tohto náleziska Ronom Wyattom s jeho kolegami.  

Noachova archa – predmet výskumu na tomto mieste potvrdil Ron Wyatt aj vládni vedci  

Toto nálezisko prvýkrát prilákalo pozornosť koncom päťdesiatych rokov minulého storočia potom, keď 
letecký prieskumný snímok tejto oblasti, zachytený z veľkej výšky, odhalil v horách v oblasti Araratu 
štruktúru podobnú lodi. Aj keď nálezisko spočiatku mnohí odmietali, Ron Wyatt a ďalší sa ujali rozsiahlej 
výskumnej práce na tomto mieste, ktorá trvala takmer celé desaťročie. S použitím metód, ako je 
radarový rozklad podpovrchového rozhrania, detekcia kovov, jadrové vŕtanie apod., získali pozoruhodné 
výsledky. Pod zemou v nadmorskej výške 1900 m boli objavené hmotné pozostatky ľuďmi vytvorenej 
konštrukcie – veľkej lode. Keď profesor Dr. Ekrem Akurgal, ktorého mnohí považujú za „dekana tureckej 
archeológie“, preskúmal objavené údaje na nálezisku prehlásil: „... to je loď, starodávna loď... a musí sa 
zachovať...“ Výsledky Wyattovho výskumu vzbudili vážny záujem tureckých vedcov a archeológov. 
Nakoniec to viedlo k zvolaniu vládnej komisie na najvyššej úrovni, aby prehodnotila všetky nahromadené 
dôkazy. Oficiálny záver bol, že nálezisko naozaj obsahovalo pozostatky legendárnej Noachovej archy. 

Výsledkom týchto poznatkov bolo založenie novej prírodnej rezervácie. Záveru tureckej vlády prirodzene odporovali niektorí vedci z akademických 
kruhov sveta, lebo dopad tohto nálezu má ďalekosiahly vplyv. Svedectvo je však bohaté a súvislo ukazuje na toto miesto, ako na pozostatky 
legendárnej Noachovej archy, na biblický predmet, po ktorom tak veľa ľudí pátralo.  

Archa z roku 2004 – expedice M. Kruliš  

Dr. Salih Bayraktutan z Atatőrk university v Erzurume naďalej toto nálezisko skúma a 
nazhromaždil už veľa dôkazov. V súčasnosti je k dispozícii podrobná dokumentácia z histórie 
nálezu a výsledky výskumu vykonávaného na mieste vo východnom Turecku. Noachova archa, 
ktorá je teraz prikrytá vrstvou hliny, na ktorej rastie tráva, je nabodnutá na skale. Vedci sa 
domnievajú, že pri výbuchu blízkej sopky vytekajúca láva rozpustila časť ľadovca, kde sa 
nachádzala archa a po rozpustenom ľade sa skĺzla po svahu, asi 4 km po lávovom bahne, do 
údolia, kde narazila dnom a bokom na skalu. Na tomto mieste goferové drevo skamenelo a 
archu pokrývala silná vrstva lávy a bahna. Až zemetrasenie v roku 1958 a 1977 spôsobilo 
čiastočné odkrytie zbytkov skamenenej archy. V súčasnosti je na mieste nálezu zriadené 
návštevné centrum pre turistov, kde je veľká miestnosť a kde je možné vidieť veľa nájdených 
predmetov, hornín, skameneného dreva, fotografií a článkov súvisiacich s objavmi. Stredisko 
stráži starý muž, ktorý je „strážcom archy“. Aj keď je miestna situácia politicky nestabilná, k 
čomu prispievajú kurdskí povstalci, stredisko je často navštevované - aj cestovateľmi z našich 
zemí.  

V okolí náleziska sú ďalšie unikátne miesta pozostatkov. Pri obci Erzap je oltár Noachovej rodiny, ktorý postavila jeho rodina po potope ako prejav 
vďačnosti a na ktorom bolo obetované Bohu. Nachádzajú sa tu hroby prvých rodín zeme po potope, ktoré majú neskutočné rozmery. Pri obci Uzengeli, 
kde je návštevné centrum, sú rozosiate aj tzv. závesné kamene, ktoré mali funkciu stabilizátorov lode pri ohromnom besnení živlov. Mimo „údolia 
ôsmych“ (podľa biblickej správy potopu prežilo len osem ľudí) a mimo závesných kameňov, hrobov veľkých ľudí (prví ľudia boli oveľa vyššieho vzrastu), 
Noachovho oltára, Noachovej archy, atď. tu určite odpočíva ešte veľa predmetov, ktoré zanikajú v prachu vekov.  

 
Železné čiary – farebné pásky položené pozdĺž údajov kovového detektora označujú pravidelný výskyt vzoriek železa, ďalšie potvrdenie toho, že 
nálezisko skrýva pozostatky ohromnej konštrukcie, ktorú vyrobil človek a nie príroda.  

 

Posuv z pôvodného miesta pristátia archy.   Rekonštrukcia Noachovej archy.  

„Som veľmi potešený týmto výsledkom, ku ktorému sme na tomto mieste dospeli. Môžem s kľudným svedomím prehlásiť, že táto formácia, loď vo 
východnom Turecku, je naozaj pozostatkom Noachovej archy.“ 

    Viac informácií na http://www.b-a-n.cz  
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INFO MONITORING 
Krstenie v rieke Jordán je ohrozené, pretože je už príliš špinavý 
JERUZALEM. Izrael by najradšej zakázal náboženským pútnikom kúpanie v rieke Jordán na mieste, kde mal byť pokrstený Ježiš Kristus. 
Biblický tok sa časom premenil na stoku a izraelské ministerstvo zdravotníctva sa obáva, že znečistenie rieky už je nebezpečné pre ľudské zdravie. 
Odborníci sa teraz chytajú na dôkladnejšie testy vody. Informoval o tom český server idnes.cz. 
Izraelské úrady dokonca posvätné miesto dočasne úplne uzavreli. Odborníci sa tak mohli pustiť do odoberania dostatočných vzoriek vody. Predbežné 
testy nedávno ukázali vysokú hladinu surových splaškov a poľnohospodárskych chemikálií, píše denník The Guardian na svojom webe. 
Zatiaľ čo prístup k dôležitému miestu pre kresťanov, kde pôsobil Ján Krstiteľ, z izraelskej strany obmedzovala tabuľa hlásiaca znečistenie vody a 
ozbrojená eskorta, na jordánskej strane rieky kúpania chtivým veriacim nič nebránilo. 
Rozhodnutie ministerstva zdravotníctva rozhnevalo aj izraelské ministerstvo pre cestovný ruch. Krajina totiž investovala asi dva milióny dolárov do 
obnovy miesta, a naopak sa tam snaží prilákať ešte viac veriacich (ročne ich tam doputuje asi stotisíc pozn. red). 
 

RUSKO: Skupinu satanistov odsúdili za kanibalistické vraždy 
Skupinu ruských satanistov odsúdili v pondelok v meste Jaroslavľ za zavraždenie štyroch 
mladých ľudí a zjedenie častí ich tiel.  
Vynesené tresty sa pohybujú od ôsmich po 20-ročné väzenie. Informoval o tom v júli denník Moskovskij Komsomolec. Podľa vyšetrovania šesť 
obžalovaných prilákalo v auguste 2008 štyroch 17-ročných tínedžerov na miestnu stavbu a v rámci satanistického rituálu ich brutálne dobodali na smrť.  
Niektoré orgány obetí zjedli. Satanistická skupina sa nazývala "synovia Lucifera" a vraždy boli súčasťou prijímacieho rituálu nových členov. Keďže 
útočníci v čase útoku ešte nemali 18 rokov, nedostali doživotné tresty. Ďalšieho člena skupiny taktiež usvedčili z vraždy, umiestnili ho však 
do psychiatrického ústavu. 
 

Luteráni sa ospravedlnili za prenasledovanie Anabaptistov v 16. storočí 
Globálna Luteránska rada v Nemecku sa oficiálne ospravedlnila sa za svoje prenasledovanie Anabaptistov v 16. storočí - náboženských reformátoriov, 
ktorých potomkovia zahŕňajú Mennonitov a ktorých učenie hlboko ovplyvnilo aj zakladateľov Adventistov siedmeho dňa. 
Počas bohoslužby pokánia 22. júla, Rada Luteránskej svetovej federácie (LWF) hlasovala jednomyseľne v prospech formálneho ospravedlnenia, ktoré 
vyjadruje "hlbokú ľútosť a smútok" za prenasledovanie v minulosti, a žiada odpustenie od Boha i od rodiny Anabaptistov. 
Anabaptisti, ktorých názov znamená "krstiť znovu," (odtiaľ Novokrstenci) zdôrazňovali krst ponorením pre kresťanov ako verejné vyjadrenie viery a 
prijatie do spoločenstva veriacich - radikálne odlišne od vtedajšej bežnej praxe krstiť malé deti. 
Anabaptisti boli tiež raní zástancovia odluky cirkvi od štátu, náboženskej slobody a ospravedlnenia z viery. Tvárou v tvár prenasledovaniu ako od 
protestantov, tak aj od katolíkov v Európe, mnohí z nich našili útočisko v Amerike. 
Ako uviedol server EthicsDaily.com, bohoslužba pokánia, ktorá sa konala v Stuttgarte v Nemecku, nastala po troch desaťročiach rozhovorov o zmierení 
ktoré prebiehali od roku 1980 pri príležitosti 450. výročia augsburského vyznania, definujúceho luteránsky vieroučný text. 
 

Evanjelický pastor dostal nápad spáliť pri príležitosti výročia teroristických útokov z 11. 
septembra 2001 výtlačky islamskej posvätnej knihy Korán... 
Terry Jones, pastor floridskej evanjelickej cirkvi Dove World Outreach Center, vyzval na spálenie moslimskej svätej knihy na pamiatku tých, "ktorí boli 
11. septembra brutálne zavraždení". "Musíme vyslať jasný signál radikálnemu islamu," vyhlásil pastor. Proti plánovanému kroku sa už konali protesty v 
Afganistane a Indonézii. Americký minister spravodlivosti Eric Holder považuje tento nápad za hlúpy a nebezpečný. Americké veľvyslanectvo v Kábule 
vydalo vyhlásenie, v ktorom plány rovnako odsúdilo. Jones je autorom knihy Islam pochádza od diabla (Islam is of the Devil). 
Jonesove plány vzbudil rozhorčené reakcie náboženských predstaviteľov aj politikov celého sveta. 
Pálenie koránu odsúdila aj napríklad nemecká kancelárka Angela Merkelová alebo herečka Angelina Jolie. Jonesove plány vzbudil rozhorčené reakcie 
náboženských predstaviteľov aj politikov celého sveta. 
 

Z katolíckej cirkvi odchádza rekordný počet Rakúšanov 
Po škandále okolo zneužívania detí kňazmi by tento rok podľa očakávania mohlo v Rakúsku vystúpiť z rímskokatolíckej cirkvi rekordných 100-tisíc ľudí. 
Uviedli to dnes rakúske noviny Der Standard.  
Za prvých šesť mesiacov tohto roka opustilo rímskokatolícku cirkev približne 57-tisíc ľudí, informoval denník s odvolaním sa na údaje štátnych úradov. 
Za celý rok 2009 pritom cirkev zaznamenala vystúpenie 53 216 veriacich.  
Hovorca viedenského kardinála Christopha Schönborna, ktorý zverejní oficiálne údaje v januári 2011, sa zatiaľ k správe nevyjadril. 
 

 ZDRAVOTNÉ OKIENKO 
OBJAV SPRED STÁROČÍ 
Káva ... pre mnohých už svojou vôňou neodolateľná, pre iných svojou chuťou nepostrádateľná.  
Začať svoj deň bez šálky kávy si väčšina ľudí na našej planéte už ani nedokáže predstaviť. O tom svedčí aj jej spotreba – takmer 5 miliónov ton kávy ročne. A pritom všetko začalo tak nevinne... 
 
Podľa tradície niekedy okolo roku 850 n. l. istý arabský pastier menom Kaldi urobil prekvapujúci objav. Zistil totiž, že jeho kozy, ktoré obyčajne bývali veľmi pokojné, boli naraz akoby bez seba. Skákali a pobiehali 
viac ako inokedy. Prišiel na to, že sa do tohto stavu dostávajú po požití bobúľ jedného z okolitých kríkov. Kaldi bobule ochutnal a sám zažil prvé historicky doložené kávové opojenie, ktoré sa prejavilo nezvyčajnou 
veselosťou a pocitom čulosti. O tomto objave sa najprv dozvedeli všetci dedinčania, ale do 17. storočia sa pitie kávy už rozšírilo do všetkých arabských krajín i do Európy. Dnes je káva vďaka svojej jedinečnej vôni 
a povzbudzujúcim účinkom rozšírená po celom svete. Pre väčšinu ľudí je pitie kávy príjemným a lákavým spestrením dňa,  avšak kofeín, ktorý nás na jednej strane môže povzdvihnúť, na druhej nás zasa "zhodí 
dolu". Chvíle povznesenia sú rýchlo vystriedané útlmom, únavou a depresiou.  
Pozrime sa na účinky kofeínu bližšie. Priemerná šálka kávy obsahuje 100-150mg kofeínu. A to nie je málo. Mnohí si myslia, že instantná káva obsahuje oveľa menej kofeínu. To je tiež mylný názor, lebo instantná 
káva obsahuje 80-90mg kofeínu a bezkofeínová káva dokonca 25mg kofeínu na 1 šálku. 
Aký vplyv má kofeín na srdce a krvný obeh? Je známe, že kofeín pôsobí na srdečný sval tak, že srdce bije rýchlejšie a pumpuje viac krvi i keď nie je zvýšená telesná aktivita.  
Keď sa káva dostane do žalúdka, kofeín veľmi vzruší citlivé nervy v žalúdočnej stene, takže dochádza k väčšiemu vylučovaniu kyseliny potrebnej na trávenie, než normálne. Dve malé šálky kávy spôsobujú zvýšené 
vylučovanie tejto kyseliny na dlhšie než 1 hodinu. Hladina cukru sa po vypití kávy tiež nesmierne zvýši, preto má káva nežiadúci vplyv na cukrovku. Kofeín pôsobí na centrálnu nervovú sústavu tak, že zmobilizuje 
náš mechanizmus rezerv pre prípad núdze, čím zvýši obsah cukru v krvi, výkon srdca aj krvný tlak. Ako to dokáže? Tým, že náš organizmus jednoducho "omámi". Je to akoby ste bičovali unaveného koňa. Taký 
kôň sa pod vplyvom bolesti bude síce pohybovať rýchlejšie, ale nebude o nič menej unavený. Iba ho nútime k tomu, aby si vypožičiaval zo svojich energetických rezerv. Kofeín v nás vytvára ilúziu – je teda hercom. 
A dobrý herec spôsobí, že nám vytvorená postava vyzerá skutočne. Kofeín vytvára ilúziu pohody a zdravia. Ale rovnako ako v divadle raz príde moment keď opona spadne, tak aj tu sa môže stať, že raz spadne 
opona aj za naším zdravím.  
Všeobecne sa verí, že kofeín zvyšuje duševnú čulosť a urýchľuje motorickú (pohybovú) činnosť. Lekárske štúdie však poukazujú na to, že práve naopak použitím kofeínu môže dôjsť k poruche motorickej činnosti. 
Dr, Mervyn G. Hardinge a jeho spolupracovníci z fakulty verejného zdravotníctva univerzity Loma Linda (svetoznámy adventistický ústav v Kalifornii) uskutočnili veľmi zaujímavý pokus. Pre svoj výskumný 

projekt si vybrali jeden druh pavúka, ktorý vytvára krásne symetrické a veľké pavučiny. Každý pavúk dostal primeranú dávku, ktorá zodpovedala množstvu kofeínu, ktorú by prijal človek v dvoch šálkach kávy. 

Potom vedci študovali pavúčie siete: všetky boli zdeformované. Boli malé, mali málo kružníc a nepravidelný tvar. Pred podaním kofeínu mali siete 30 – 35 kružníc. Ešte 48 hodín po podaní kofeínu pavúky vytvárali 
zdeformované siete, ktoré mali len 12 – 13 kružníc. Deformácia bola zreteľná ešte 72 hodín po podaní drogy. Pavúky začali pracovať normálne až po 96 hodinách. Žiadna droga nedokáže vyliečiť únavu. Vyliečiť ju 
dokáže len vhodná životospráva, výživná strava a odpočinok. 
Sebaovládanie môže byť umením, ktoré nám prináša radosť zo života ak pochopíme, akú hodnotu má pre nás naše telo a  práve z lásky k telu a Stvoriteľovi sa budeme usilovať o zdravú vyváženosť v každej oblasti 
nášho života. Lebo nikdy nikto nemal svoje telo v nenáveisti, ale živí ho a opatruje... (Ef 5,29). 
A tak v dobe, keď sa ešte málo vedelo o zákernosti tejto zdanlivo nevinnej alebo "povolenej" drogy, Adventisti boli prví, ktorí začali osvetu s cieľom podnietiť záujem o prevenciu zdravia. Je to súčasť prípravy na
ten okamih, keď Pán Ježiš príde aby nám daroval nesmrteľnosť. 
V tejto poslednej dobe potrebujeme jasnú myseľ, ak máme dostatočne vystihnúť vznešenosť pravdy, a správne oceniť hodnotu vykúpenia a večný život. 
Oľga Kendrová 
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