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Túžba ovládnuť prírodu
Ľudstvo sa vždy snažilo ovládnuť prírodu: Mnohí si ešte pa-
mätajú na heslo z 50. rokov minulého storočia, ktoré túto 
túžbu vyjadruje: „Rozkážeme vetru, dažďu!...”
Nebývalý rozmach vedy a techniky v každej oblasti má za 
následok, že sme do značnej miery ovládli, ale zároveň ne-
zvládli. Vydrancovali sme prírodu a vznikli nenapraviteľné 
škody. To je cena pokroku bez morálky. Zdá sa, že dôsledky 
takého pokroku sú v poslednej dobe stále hrozivejšie.

Fukušima
Vo víre posledných udalostí sme sa mohli naučiť dve nové 
slová: Fukušima a Daiči. Atómová elektráreň v Japonsku – 
veľdielo človeka. Človek je taký geniálny, že dokáže rozbiť 
atóm a využiť ho vo svoj prospech. Na to sme my ľudia hrdí. 
Ale znovu sme sa presvedčili, že stačí jedno zemetrasenie, 
jedna vlna a elektráreň sa stala pre ľudí hrozbou. My ľudia 
máme schopnosť spustiť rôzne procesy, ale často ich nevie-
me zastaviť.
Táto udalosť má nebezpečné dôsledky pre celý svet – ako 
po ekonomickej stránke, tak aj po ekologickej. Odporcovia 
teológie znamení doby hovoria, že zemetrasenia vždy boli, 
aj vojny vždy boli... nie je to nič nové pod slnkom. To je 
sčasti pravda, ale nikdy nehrozilo globálne zničenie všetké-
ho. Vždy boli nejaké katastrofy – či už spôsobené prírodou 
alebo človekom, ale nikdy nemali celosvetový dopad.
V tomto prípade zemetrasenie – prírodná katastrofa vyvola-
la ekologickú krízu, tá zdravotnú krízu a energetickú krízu, 
ktorá zasa vyvolala krízu ekonomickú. Ekonomická kríza 
spôsobila zastavenie dodávok tovarov do mnohých končín 
sveta, prepad ceny japonských akcií, zdraženie elektriny, 
skokové zvýšenie ceny poistenia japonských dlhopisov. 
Dnešný svet je tak prepojený, že vzniká dominový efekt. Vo 
veľmi krátkom čase. To, čo sa stane na jednej strane sveta 
zrazu ovplyvňuje všetkých.

Strach
Udalosti roku 2011 majú jedného spoločného menovateľa: 
Strach. V evanjeliu Lukáša v 21. kapitole čítame:  A budú zna-
menia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi bude 
zovrenie národov, nevediacich, kam sa podieť, keď bude hučať 
more a vlnobitie, takže zmŕtvejú ľudia od strachu a od 
očakávania toho, čo všetko príde na svet. Lukáš 21,25-26
Naplnenie tohto textu sme mohli sledovať v priamom pre-
nose. Každý sa pýta: Čo sa ešte môže stať? Ale zamyslime 
sa: Načo Ježiš hovoril učeníkom o znameniach? Chcel v nich 

vyvolať strach? Nie, chcel 
im a aj nám dať do ruky 
„cestovnú mapu” a vyzvať 
nás k osobnej príprave 
na koniec. Vyvrcholením 
týchto udalostí však nemá 
byť vyhynutie ľudstva, ale 
osobný a viditeľný príchod 
Ježiša Krista na našu Zem.

Kontrolka bliká
V neinformovaných ľuďoch tieto udalosti vyvolávajú strach. 
Ale pre iných ľudí je to signál, aby zodvihli hlavu.
Kým jedným ľuďom svieti červená kontrolka, iným by mala 
svietiť zelená, alebo prinajmenšom oranžová – pripravte sa! 
To závisí od nášho osobného postoja. Väčšina ľudí nemôže 
povedať, že tieto veci nevidí. Na zaslepenie už nepomáhajú 
ani zábavné programy.
Ak sa pozrieme do biblického textu, zistíme zaujímavú sku-
točnosť. Matúš 24. a 25. kapitola predstavujú jeden celok. 
A je zaujímavé, že len 30 veršov je venovaných znameniam 
a 60 veršov príprave. Príprava je teda dôležitá. Ježiš nás 
vyzýva: „Bdejte teda, lebo neviete dňa, ani hodiny, kedy 
príde Syn človeka.” Matúš 25,13

Toto nie je koniec 
Pri štúdiu týchto pasáží však treba brať do úvahy celý 
kontext. V úvodných veršoch 24. kapitoly Matúša čítame:
„A budete slýchať o vojnách a chýry o vojnách. Hľaďte, aby 
ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte 
nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľov-
stvo proti kráľovstvu, a bude bývať hlad a mor, a zemetrase-
nia budú miestami. A to všetko je počiatkom predpôrodných 
bolestí sveta.” Matúš 24,6-8
Podľa tejto predpovede potom nasleduje obdobie, počas 
ktorého budú mnohí skutoční kresťania nenávidení, pre-
nasledovaní, zrádzaní, ba dokonca zabíjaní. Potom Písmo 
ohlasuje príchod falošných prorokov. A pretože sa rozmnoží 
neprávosť, láska mnohých ochladne. Ale kto zotrvá až do 
konca, ten bude spasený.

Kedy príde koniec?
Koniec sa spomína až v 14. verši: „A toto evanjelium krá-
ľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým 
národom, a vtedy príde koniec.” Matúš 24,14. Pred koncom 
sa teda musí evanjelium v jeho neskreslenej podobe dostať 
do všetkých kútov sveta. Aký koniec to bude? Nejedná sa 
o úplné vyhynutie ľudstva, ale o viditeľný príchod Spasiteľa 
na našu Zem. Teda v skutočnosti to bude nový začiatok. 
Skutočná katastrofa by sa mohla stať len vtedy, keby nás 
to zastihlo nepripravených. Preto využime čas na prípravu 
a potom zodvihnime svoje hlavy... lebo sa blíži naše vykú-
penie!  

Redakcia ZDD

V článku boli použité informácie z prednášky STANISLAVA BIELIKA

Biblický pohľad na svet
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Zemetrasenie, tsunami a úniky rádioaktivity z atómovej elektrárne
v Japonsku. Z druhej strany lavínovo sa šíriace revolúcie 
v Arabských krajinách. Ak k tomu pridáme hroziaci ekonomický 
kolaps USA a rozpad eurozóny, je zrejmé, že tento svet zažíva
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Preklad Biblie rozšírený do ďalších krajín 
Wikliffova spoločnosť, ktorá sa venuje prekladu Biblie do rôznych jazykov sveta, rozširuje svoju prácu do ďalších dvoch oblastí. 
Ide o krajiny, v ktorých kresťania tvoria menšinu, a to približne 0,02 percent z celkového počtu obyvateľstva. Rozšírenie práce 
do týchto miest označil riaditeľ spoločnosti Bruce Smith za „jednu z najťažších snáh v histórii Wikliffovej spoločnosti.” Následne 
dodal: „Nesmie sa tam otvorene kázať evanjelium a čítať Písmo Sväté. Hranice sú zatvorené, ale čo je dôležité, srdcia ľudí sú otvo-
rené.” Názov oblastí nemôže byť medializovaný z bezpečnostných dôvodov. Je však známe, že ide o moslimské krajiny so silnou 
Islamskou vládou, kde je kresťanstvo zakázané a veriaci sú prenasledovaní vlastnou rodinou a susedmi. Wikliffovu spoločnosť 
založilo v r. 1967 niekoľko kresťanov s cieľom priniesť Božie Slovo „každému jazyku a každému srdcu na svete.”
Mesiáš z Tel Avivu predpovedá apokalypsu na rok 2012
„Tridsaťjedenročný prisťahovalec z Ruska s blond vlasmi, v sandáloch, vysedáva na trhovisku v Tel Avive presvedčený o tom, 
že je mesiášom,“ napísala agentúra AFP. „Pred 14 mesiacmi som bol chlap ako ostatní, potom ma ale v Betleheme uštipol had 
a odvtedy vidím Boha,” hovorí a popisuje svoju smrť i zmŕtvychvstanie. Pre okoloidúcich má ale naliehavú výzvu – majú počítať 
s tým, že apokalypsa nastane v roku 2012. Je bežné, že pod ťarchou dojmov prepadajú návštevníci svätých miest halucináciám 
a premietajú sa do biblických postáv. „Rozvinie sa u nich psychóza alebo hystéria,” hovorí znalec jeruzalemských syndrómov, 
psychiater Grigory Kac. Príznaky netrvajú dlho. 
Cirkevná daň má prispieť k odluke cirkvi od štátu
Strana SaS navrhuje, aby namiesto štátu cirkvi financovali veriaci – cez tzv. asignačnú daň. Ak by ju presadila, ľudia by sa mohli 
rozhodnúť, ktorej cirkvi pošlú jedno percento zo svojich daní. „Pre katolícku cirkev je model cirkevnej dane neprijateľný,” vyhlásil 
bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Povinná platba by totiž mohla odplašiť farníkov, ktorí by sa jej platenia zbavili, ak by 
z cirkvi vystúpili.
Naopak, podľa sociologičky Silvie Porubänovej by cirkevná daň ukázala, koľko je na Slovensku skutočných katolíkov. „Ak sa 
niekto hlási k tomu, že je praktizujúci katolík, tak by malo byť samozrejmé, že sa nevzpiera ani tejto povinnosti. Skutočne by sa 
ukázalo, do akej miery sme katolíckym národom,” myslí si Porubänová. Sčítanie ľudu, ktoré sa chystá aj tento rok, podľa nej totiž 
nedáva presné údaje, keďže sa k náboženstvu hlásia aj ľudia, ktorí ho nepraktizujú.
Štát poskytuje cirkvám financie na prevádzku ich ústredí či platy duchovných. Tento rok ich podporí sumou 37,2 milióna eur. 
Najviac peňazí dostáva najväčšia – rímskokatolícka cirkev, ku ktorej sa formálne hlási asi 70 percent Slovákov.
Registrované cirkvi v Nemecku od roku 1803 vyberajú daň od členov svojej farnosti na základe štátnych zoznamov, kde sú uve-
dení platcovia daní. Výšku si určujú samotné spolkové krajiny. Každý člen cirkvi má možnosť kedykoľvek ukončiť svoje členstvo, 
a tým ukončiť povinnosť platiť cirkevnú daň.
V Taliansku sú cirkvi financované asignáciou z daní. Každý, kto odvádza dane z príjmu, môže poslať určité percento z dane 
– v súčasnosti 0,8 percenta – niektorej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Peniaze občanov, ktorí odmietnu prispievať niektorej 
z cirkví, štát použije na sociálne účely.
Pápež: Židia nie sú zodpovední za Ježišovu smrť
Pápež Benedikt XVI. vydal novú knihu. Venuje sa v nej azda najkontroverznejšej téme, a to Ježišovej smrti. V knihe, ktorá vyšla 
10. marca, odmietol myšlienku, že by Židia ako celok mohli byť zodpovední za smrť Ježiša Krista. Benedikt XVI. prostredníctvom 
biblických a teologických analýz vysvetľuje, prečo nie sú v Biblii nijaké dôkazy na tvrdenie, že by bol židovský národ ako celok 
zodpovedný za Ježišovu smrť. Opačné tvrdenia boli po stáročia používané ako ospravedlnenie pre prenasledovanie Židov.
Židovskí učenci hovoria, že podrobný rozbor evanjelií pápežom je významným krokom vpred a že jeho argumenty môžu pomôcť 
v boji proti antisemitizmu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu chválil „odvahu” pápeža za napísanie knihy.
Katolícka cirkev sa touto otázkou zaoberala už v roku 1965. Vatikán vydal dokument pod názvom Nostra Aetate. V ňom sa už 
vtedy písalo, že židovský ľud ako celok nemôže za smrť Ježiša ani v tej dobe, ani dnes. Benedikt s týmto dokumentom plne súhlasí 
a vo svojej novej knihe ho rozvádza.
Nová publikácia Benedikta XVI. bola predstavená v Sala Stampa, tlačovom stredisku Svätej stolice. Jej úplný názov znie „Ježiš 
Nazaretský – od vstupu do Jeruzalema po vzkriesenie”.
Demonštrácie v Afganistane vyvolal spálený Korán
V Afganistane sa šíria demonštrácie, pri ktorých už zahynuli desiatky ľudí. Medzi obeťami je aj sedem zahraničných pracovníkov 
OSN. O život prišli v meste Mazáre Šaríf, kde rozvášnený dav napadol budovu svetovej organizácie. Dvoch príslušníkov personálu 
sťali.
Príčinou násilia je spálenie svätej knihy moslimov – Koránu príslušníkmi malej americkej kresťanskej sekty pod vedením pastora 
Terryho Jonesa. Ten sa tým vyhrážal už vlani v septembri, nakoniec to uskutočnil 20. marca. Po niekoľkých dňoch sa tento čin 
stal rozbuškou násilností v moslimskom Afganistane.
Afganský prezident Hamíd Karzaj sa obrátil na americký Kongres, aby odsúdil pálenie Koránu a zabránil, aby sa to opakovalo. 
Prezident Obama vyhlásil, že ničenie posvätnej knihy je neprípustné, ale zároveň odsúdil násilie, ktoré po ňom nasledovalo.
Vo Francúzsku sa nesmú nosiť burky
Od 10. apríla platí vo Francúzsku zákaz zakrývania tváre na verejnosti. Tento zákaz sa týka najmä nosenia moslimských buriek. 
Od roku 2004 je zakázané nosenie nápadných náboženských symbolov, medzi ktoré patrí aj hidžáb (moslimský odev, ktorý 
nezahaľuje tvár) v školách. Vo Francúzsku žije cca 5 miliónov moslimov. Z toho asi 1900 žien nosí burku (zakrýva celú tvár) alebo 
nikáb (zakrýva tvár okrem očí). Policajti podľa inštrukcií požiadajú ženy, ktoré majú zahalenú tvár (v burke alebo v nikábe), aby 
si závoj zložili, aby mohli overiť ich identitu. Ak odmietnu, nebudú im ho môcť násilne zložiť, len ich odviesť na policajnú stanicu. 
Ženám hrozí za zakrývanie tváre pokuta do výšky 150 eur alebo školenie o občianstve. Zákaz buriek na verejnosti začína platiť 
v čase, keď moslimov vo Francúzsku hnevajú vládni politici aj diskusiou o sekularizme, ktorá sa zvrhla na diskusiu o islame.

Stephen Hawking – pravdepodobne najväčší žijúci vedec 
od čias Einsteina – napísal vo svojej najnovšej knihe, The 
Grand Design (Veľkolepý dizajn) nasledujúcu vetu, ktorá 
obracia moje neuróny na Möbiovu pásku. 
„Keďže tu je taký zákon ako gravitácia,“ píše Hawking, 
„vesmír sa môže a aj sa stvorí sám z ničoho.“
Moje chápanie matematiky v pozadí modernej fyziky 
nesiaha ďalej než po jednoduchý vzorec pre časovú di-
latáciu, ako ho predpokladá špeciálna relativita, preto 
sa nebudem tváriť, že napádam Hawkingovu fyziku. Ale 
táto veta nie je iba fyzikou. Je to metafyzika, abstrakt-
né fi lozofovanie o niečom, o čom sa dá iba fi lozofovať 
a nič viac.
Jeho veta začína nasledujúcimi slovami: „Keďže tu je…“ 
Čo iné toto slovné spojenie vyjadruje, než to, že „tu je“ 
niečo? Prvá časť vety, ktorá poukazuje na niečo, protirečí 
druhej časti, ktorá poukazuje na nič. Aj keby to, čo „tu je“, 
bolo akokoľvek prchavé, nepostrehnuteľné, neprístupné, 
alebo dokonca nepochopiteľné, predsa to nie je „nič“.
V podstate Hawking sám píše, čo to niečo vlastne je. 
Píše: „Keďže tu je taký zákon ako gravitácia...“ Bezpo-
chyby, fyzika je ťažká, preto mi veľa uniká. Ale to, čo mi 
neuniká, sú dve podstatné mená „zákon“ a „gravitácia“. 
„Zákon“ – v tomto prípade prírodný zákon – je niečo. Iste, 
gravitácia môže byť slabá (zdvihnutím ruky vlastne pre-
konáte gravitačnú silu celej zeme), ale nie je to nič. Ani 
na plastickú chirurgiu sa nechodí len tak, pre „nič“. Alebo 
áno? Nie je to gravitácia, ktorá drží Mesiac na orbite okolo 
Zeme a Zem na orbite okolo Slnka? Teda ako môže niekto 
tvrdiť, že „keďže tu je taký zákon ako gravitácia, vesmír sa 
môže a aj stvorí sám z ničoho?“ 
Ľudia hľadajú niečo, hocičo, dokonca aj nič (to, čo podľa 
defi nície neexistuje) namiesto Boha ako tvorivej sily, ktorá 
stojí za naším pôvodom. Niektorí nahrádzajú Boha – zák-
lad všetkej existencie „ničím“, negáciou všetkej existencie. 
Bill Bryson – autor mnohých bestsellerov – napísal: „Zdá 
sa nemožné, aby niečo vzniklo z ničoho, ale fakt, že ke-
dysi tu bolo nič a teraz tu je vesmír, je zjavným dôkazom, 
že to možné je.“
Ako som povedal, toto je metafyzika, nie fyzika.
V devätnástom storočí relatívne neznámy fi lozof Heinrich 
Jacobi v úplne inom kontexte (o nezmyselnosti života bez 
Boha) napísal: „Ľudská bytosť má takúto možnosť, túto 
jedinú možnosť: Ničota, alebo nejaký Boh.“
Má pravdu. Ak sa pozrieme späť na Stvorenie alebo 
vpred do večnosti, nachádzame jedine Boha, alebo ni-
čotu. Aj keby sa kozmológovia v skúmaní minulosti do-
pátrali do najhlbšej úrovne prapodstaty, ako sa len dá, 
niečo muselo tej úrovni predchádzať, aby ju vytvorilo, 
dalo jej zákony, princípy a rovnice, ktoré by jej umožnili 
stať sa vesmírom. A to, čo jej predchádzalo, tiež potre-
bovalo niečo predchádzajúce, čo by vysvetlilo jej vznik, 
a tak ďalej a ďalej až do nekonečna. Sú len dve možnosti: 
Buď stvoril vesmír večný Boh, alebo „nič“, pretože „nič“ – 
na rozdiel od všetkého ostatného (okrem večného Boha), 
nepotrebuje žiadne vysvetlenie.
Pritom, ak sa pozeráme do budúcnosti, smerom k več-
nosti, ak neexistuje Boh, ak všetok život, každé vedomie, 
každá ľudská existencia končí vo večnej smrti, čo iné nás 
čaká, ak nie zase ničota?
35-ročný Mitchell Heisman sa minulý rok následkom stra-
ty viery v Boha a vŕtaním sa vo fi lozofi i nihilizmu  zastrelil 
pred kostolom v Harvard Yard. Pred smrťou však zane-
chal 1905-stránkový list na rozlúčku, v ktorom vyjadril, 
kam ho jeho nihilizmus doviedol. „Každé slovo, každá 
myšlienka, každá emócia,“ napísal, „sa vracia späť k pod-
state problému: život je nezmyselný. Snahou nihilizmu je 
vyhľadať a odhaliť každú ilúziu a každý mýtus, nech by 
to viedlo kamkoľvek, za každých okolností, aj keby nás 
to malo zabiť.“
Mimochodom, nihilizmus pochádza z latinského slova ni-
hil, ktoré – ako tušíte – znamená „nič“.
Heisman, Jacobi, Hawking. Všetci majú pravdu. Boh ale-
bo nič.  

Zemetrasenie zmenilo údaje o planéte Zem
Hlavný japonský ostrov Honšú sa posunul v dôsledku otrasov o 2,4 metra. 
Vyplýva to zo zistení Americkej geologickej služby a talianskeho Národného 
ústavu pre geofyziku a vulkanológiu.
Seizmológ Paul Earle považuje spomínané zmeny údajov o polohe ostrova 
a posune zemskej osi za náležitý dôsledok zemetrasenia v krajine vychá-
dzajúceho slnka. „Otrasy boli obrovské, takže zákonite nastal značný posun Honšú,” povedal expert z Americkej 
geologickej služby pre portál Worldnews.
O výrazných zmenách zemegule napovedá to, ako pacifi cká platňa tlačí zospodu na severoamerickú platňu. Tla-
kom ju posúva rýchlosťou 83 milimetrov ročne.
Geofyzikálne zmeny nastali aj pri veľkých zemetraseniach, ako bolo to s magnitúdou 9,1 v decembri 2004 
v Indonézii. Následné tsunami zabilo až 228-tisíc ľudí. Vlani vo februári zasiahli Chile otrasy s magnitúdou 8,8 
a o život pripravili 500 osôb.
Každý pozorný čitateľ Biblie si v tejto súvislosti iste spomenie na apokalyptický výrok, ktorý je zaradený do ob-
dobia šiestej pečate, teda tesne pred otvorením poslednej – siedmej pečate.
„A nebo sa stiahlo ako zvíjajúci sa knižný zvitok. A každý vrch a ostrov sa pohli zo svojho miesta. 
A kráľovia zeme, veľmoži, boháči, vojvodcovia a mocní i každý sluha i každý slobodný skryli sa do jaskýň a do skál vrchov 
a vraveli vrchom a skalám: Padnite na nás a prikryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne, a pred hnevom 
Baránka, lebo prišiel ten veliký deň jeho hnevu, a kto môže obstáť?” Zjavenie Jána 6,14-17 
Zdroj: http://www.pravda.sk

Info MonitoringInfo MonitoringInfo Monitoring KONŠTANTA STVORENIA
Počul už niekto rozprávať o zjave-

ní Boha prostredníctvom geometric-
kých útvarov, architektúry, matema-
tiky a čísel? 

Koľko konštánt máme vo fyzike? 
Spomeňme napríklad rýchlosť svet-
la, univerzálnu plynovú konštantu 
alebo gravitačné zrýchlenie. Je mož-
né rozpoznať Boží podpis alebo jeho 
črty na veciach, ktoré stvoril? Čo 
majú spoločné očarujúce lupienky 

červenej ruže vo svojom usporiadaní nádherné špirálovité mušle a roz-
množovanie králikov?

Keď Boh tvoril vesmír, zem a prírodu, ako to čítame v knihe Genesis 
v prvej kapitole, vyhlásil, že všetko je dobré. Slovo dobré malo v tomto 
prípade význam perfektné a krásne.

Učenci starovekého Grécka sa snažili pochopiť, čo je to krása prostred-
níctvom geometrie a matematiky. Dokonca už Euklides, autor najznámej-
šej knihy v histórii matematiky – Základy, ktorý patril do prvého profesor-
ského zboru v Alexandrijskej škole, vo svojej knihe popisuje pojem zlatý 

rez, alebo zlatý podiel, ktorý bol v stredoveku 
nazvaný ako božský rez. Tento podiel opísal 
na príklade rozdelenia úsečky na dve časti 
v takom bode, že pomer medzi väčšou úsečkou 
“b“ a celkovou úsečkou “c“ sa rovná pomeru 
medzi menšou úsečkou “a“ a väčšou z úsečiek 

“b“. Takto môžeme deliť úsečky na menšie a menšie v rovnakom pomere.
Prostredníctvom tohto pomeru – božského rezu sa dostávame k zlatému 

alebo božskému číslu, ktoré je vo všeobecnosti označované gréckym pís-
menom Φ (fí). Jeho hodnota zodpovedá desatinnému číslu 1,6180339... 
a ešte veľa desatinných miest až po nekonečno.

Štúdium vzťahu medzi geometrickými útvarmi a krásou je veľmi zau-
jímavé. 

Môžeme napríklad vytvoriť obdĺžnik, ktorého strany budú v pomere zla-
tého čísla. Mnoho experimentov dokazuje, že tento obdĺžnik – zlatý obdĺž-
nik – ľudia považujú za najpríjemnejší na pohľad zo všetkých obdĺžnikov. 

Ďalší vedec, ktorý prispel k objasneniu súvislostí nachádzajúcich sa 
v prírode, bol Leonardo Fibonacci. Narodil sa v roku 1175 v meste Pisa 

v Taliansku. Fibonacci vo svojej knihe Li-
ber Abacci alebo „Kniha výpočtov” zaviedol 
Fibonacciho postupňosť čísel. Vychádza 
z reprodukcie králikov. 

Králikom sa každý mesiac narodí jeden 
pár mláďat, vždy jeden samec a jedna sa-
mica, ktorý je po dvoch mesiacoch schopný 
rozmnožovať sa, teda každý ďalší mesiac sa 
narodí ďalší pár. Prvé dva mesiace prvý pár 
nie je schopný reprodukcie. Teda aj v pr-

vom aj v druhom mesiaci máme stále iba jeden pár králikov. V treťom me-
siaci sa narodí prvá generácia mláďat – jeden samec a jedna samica, takže 
už máme 2 páry. V štvrtom mesiaci majú rodičia ďalší pár mláďat, ale prvý 
pár mláďat ešte nie je schopný reprodukcie, to znamená, že máme 3 páry. 
V piatom mesiaci sa narodí ďalší pár mláďat pôvodnému rodičovskému páru 
a tiež prvému páru mláďat, takže spolu máme 5 párov. Pokračujeme takto 
ďalej a v šiestom mesiaci máme 8 párov, v siedmom 13, v ôsmom 21, v de-
viatom 34 a na konci roka, po dvanástich mesiacoch, čiže po roku, máme 
144 párov králikov. Takže rozmnožovanie králikov môže byť podchytené 
v nasledujúcom vzorci: 

u(n+1) = u(n-1) + u(n) , to znamená, že výraz, ktorý chceme poznať 
je súčet dvoch predchádzajúcich výrazov. 

V knihe Genesis, v prvej kapitole, 28. verši Boh povedal: Ploďte sa 
a množte sa, naplňte zem...

Vezmime si prvých 10 čísel z Fibonacciho postupnosti: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 
13, 21, 34, 55. Môžeme si všimnúť, že každé číslo sa vždy rovná súčtu 
dvoch predchádzajúcich čísel. A ak si overíme podiel medzi dvoma za 
sebou idúcimi číslami, zistíme, že ich výsledky smerujú k hodnote zlatého 
čísla, čiže 1,6180339... (zaokrúhlene 1,6).

SÚVIS FIBONACCIHO POSTUPNOSTI SO ZLATÝM ČÍSLOM Φ.
Teraz, keď poznáme tieto dva koncepty – zlaté číslo a Fibonacciho po-

stupnosť, asi sa pýtate, čo má toto všetko spoločné s Bohom a s dielom, 
ktoré vytvoril, či so zámerom, ktorý dal človeku.

Uveďme si príklad s Božím nariadením pri konštrukcii niektorých 
stavieb. 

V knihe Genesis v 6. kapito-
le vo veršoch 14-15, Boh dáva 
Noachovi inštrukcie pri stavbe 
korábu. Povedal nasledovné:

Urob si koráb z góferového 
(cyprusového) dreva, v korábe 
urobíš oddiely a vymažeš ho 
zvnútra i zvonku smolou. A uro-
bíš ho takto: dĺžka korábu bude 
300 lakťov, jeho šírka 50 lakťov 
a jeho výška 30 lakťov.

Výsledok pomeru medzi šírkou 50 lakťov, čo zodpovedá 23 metrom, 
a jeho výškou 30 lakťov, čo zodpovedá 14 metrom sa nápadne podobá 
zlatému číslu 1,6...

Aj Mojžišovi dal Boh inštrukcie pri stavbe truhly zmluvy, ako čítame 
v knihe Exodus, v 25. kapitole, 10. verši: 

A spravia truhlu zo šittímového (akáciového) dreva, ktorá bude dva 
a pol lakťa dlhá, jeden a pol lakťa bude široká a jeden a pol lakťa bude 
vysoká.

Ak si znova overíme pomer medzi dĺžkou a výškou resp. šírkou, dosta-
neme sa zasa k zlatému číslo Φ, teda k hodnote 1,6....

Už vieme, že pomer dĺžky a výšky zlatého obdĺžnika je číslo 1,6... teda 
zlaté číslo. Ale čo sa stane, ak rozdelíme obdĺžnik v bode, ktorý ho rozdelí 
na stredný a krajný pomer, ako to defi noval Euklides? Na ľavej strane 
dostaneme štvorec a na pravej strane ďalší zlatý obdĺžnik, s rovnakým 
pomerom strán ako mal pôvodný obdĺžnik. Takýmto spôsobom môžeme 
v delení pokračovať ďalej.

Teraz vytvoríme oblúky s rádiusom strán štvorcov a pospájame ich.
Dôjdeme k ďalšiemu zaujímavému tvaru, ktorým je logaritmická špi-

rála. Túto špirálu môžeme nazvať tiež zlatá alebo božská špirála, keďže 
dodržiava zlatý podiel. 

Ale čo má toto všetko spoločné s dielom, 
ktoré stvoril Boh? Nachádzame logaritmic-
kú špirálu aj v prírode? Pozrime sa na nie-
koľko príkladov.

Dnes je známe, že niektoré druhy gala-
xií majú vo svojom tvare túto logaritmickú 
špirálu.

A čo špirálovité mušle mnohých mäk-
kýšov? Alebo kvety? 
Všimnime si usporia-
danie semienok slneč-
níc a tiež niektorých 
plodov, ako je šiška.

Aj zobáky vtákov 
majú tvar, ktorý je 
v zhode s logaritmic-
kou špirálou.

Pri stvorení človeka 
Boh dokonca použil 

slovné spojenie „veľmi dobré”, preto niet divu, že ľudská bytosť obsahu-
je vo svojom tele najvyšší počet zlatých rezov. 

Ale prečo nenachádzame tento rez u všetkých zvierat alebo rastlín? 
Moje vysvetlenie sa vzťahuje na príchod hriechu na zem. Okrem toho, 

že hriech narušil morálnu prirodzenosť človeka, ovplyvnil aj jeho fyzickú 
stránku a to sa týka aj zvierat a rastlín.

A čo Fibonacciho číselná postupnosť? Čo majú tie čísla spoločné s prí-
rodou, ktorú stvoril Boh? Táto zaujímavosť sa nenachádza len v štruktúre 
kmeňov alebo konárov rastlín, ale tiež v lupienkoch kvetov. Je takmer 
všeobecným pravidlom v prírode. 

Nachádzame kvety s jedným lupeňom, dvoma lupienkami, s troma, 
piatimi, ôsmimi lupienkami, s trinástimi, kvety, ktoré majú 21 lupienkov, 
a tak ďalej. Teda podľa Fibonacciho postupnosti čísel. 

Je možné, že Boh, Stvoriteľ vesmíru, medzi toľkými fyzikálnymi kon-
štantami, ktoré zanechal v prírode, zanechal aj konštantu stvorenia? 

Jedinečný Boh, Stvoriteľ, stvoril všetko z ničoho. 
Môže byť Φ konštantou stvorenia? 

LUCIANO GUIMARÃES, BRAZÍLIA

BOH ALEBO NIČ

Boh – matematik a architekt
Luciano Guimaraes
Matematické dôkazy Božieho stvorenia
DVD – 40 min.
Cena: 2,00 €

~

Viac sa dozviete vo video-dokumente: 

Japonský ostrov Honšú, ktorý zasiahlo ničivé 
zemetrasenie, sa posunul o 2.4 metra

ŠPECIÁL: 

c

OSTROVY SA POHLI...

CLIFFORD GOLDSTEIN
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Pohľad na kryptu Jána Pavla II. pod Bazilikou sv. Petra

Blahorečenie Jána Pavla II., na námestí sv. Petra vo Vatikáne 1. mája 2011 za účasti 
vyše milióna pútnikov

Už ako dieťa som si v kostole pri evanjeliových čítaniach kládol otázku, prečo Ježiš 
po vzkriesení nepredniesol nejakú slávnostnú reč, prečo učeníci nevyužili Ježišovu 
prítomnosť na nejaké interview, ktoré by vnieslo svetlo do tajomstiev vzkriesenia, 
spasenia, či pomohlo nájsť odpovede o budúcnosti cirkvi. 
Nijakú podobnú otázku však nepočujeme. Ak aj padne nejaké slovo, hovorí väčšinou 
Ježiš, a aj to veľmi zriedka. Tak to bolo aj vtedy pri Tiberiadskom jazere. 
1Potom sa Ježiš zase zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: 
2Boli tam pospolu Šimon Peter a Tomáš, prímenom Dvojča, Natanael z Kány 
Galilejskej, synovia Zebedeovi a dvaja iní z Jeho učeníkov. 3Šimon Peter im 
povedal: Idem loviť ryby. Hovoria mu: Ideme aj my s tebou. I vybrali sa a vstú-
pili na loď, ale v tú noc nič nechytili. 4Už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale 
učeníci nevedeli, že je to Ježiš. 5Riekol im teda Ježiš: Deti, či máte niečo zjesť? 
Odpovedali Mu: Nemáme. 6A On im riekol: Spusťte sieť napravo od lode a náj-
dete. Spustili teda, a ani ju nevládali vytiahnuť pre množstvo rýb. 7Tu povedal 
Petrovi učeník, ktorého Ježiš miloval: To je Pán! Keď Šimon Peter počul, že 
je to Pán, prehodil si plášť – bol totiž nahý – a hodil sa do mora. 8Ostatní uče-
níci prišli však na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na dvesto lakťov, 
a ťahali sieť s rybami. (Ján 21,1-5)

V ďalšej časti čítame, že Ježiš im pripravil pahrebu 
s rybou a chlebom a pozval ich k jedlu. Vo verši 12b 
Ján zaznamená zaujímavý detail: „A ani jeden z uče-
níkov sa Ho neodvážil spýtať: Kto si Ty? Lebo ve-
deli, že je to Pán.“ 
Raňajky na brehu jazera prebehnú v tichu. Ježiš roz-
dáva učeníkom chlieb a rybu a všetci mlčia. Nie je to 
zvláštne? Apoštoli bezodkladne priplávali k Ježišovi, 
zohrievajú sa pri ohni a... MLČIA. Stačí im, že sú pri 
ňom. Nikto sa na nič nevypytoval.
Vieme si predstaviť, že by sme sa my takto mlčky stre-
tli s Ježišom? Po vzkriesení je predsa tak veľa tém, 

ktoré by sa dali otvoriť. Sedieť len tak ticho, nie je to strata času? Ak už máme vedľa 
seba samotného Kráľa vesmíru, nie je to vhodná chvíľa na to, aby sme mu porozprá-
vali o tom, čo prežívame? Čo nás trápi? Čo by sme potrebovali? Pokušenie hovoriť 
je veľmi silné. Aj v našom duchovnom živote mu často podliehame. Navykli sme si 
viac hovoriť, ako byť ticho. Keď si oddelíme čas na súkromnú pobožnosť, väčšinou 
sa modlíme a naša modlitba, to je rozprávanie.
Toto stretnutie je zvláštne – apoštoli priplávali k Ježišovi, zohrievajú sa pri ohni a... 
MLČIA. Stačí im, že sú pri ňom. Nikto sa na nič nevypytoval. Ani vtedy na vrchu 
Tábor sa nikto nič nevypytoval – ani Mojžiša, ani Eliáša. Všetci mlčali, jednoducho 
im bolo s Ježišom dobre. „Pane, dobre je nám tu,“ zhrnie pocity všetkých Peter. 
Zrejme to, čo prežívali, vylučovalo akékoľvek otázky, akúkoľvek reč, pretože sa to 
nedalo vtesnať do slov. Byť s Ježišom dáva odpoveď na všetko. 
Nebýva to tak i medzi ľuďmi, čo sa veľmi milujú? Nie je láska niekedy umením mlčať 
vo dvojici?
Skúsili ste už niekedy byť tak sami s Ježišom a v tichom vedomí jeho prítomnosti nič 
nehovoriť, len mlčať? Prežiť, že ktosi ma má rád, je so mnou a všetko o mne vie? 
Nemusím mu nič dokazovať ani hovoriť. Nemali ste pocit, že slovami by sa mohlo 

všetko len umenšiť ale-
bo pokaziť?
Ak náš vzťah k Bohu 
nemá takýto dôverný 
charakter, čosi mu chý-
ba. Chcel by som prežiť 
také ráno s Ježišom. 
Prežiť jeho mlčiacu prí-

tomnosť, keď je ticho výrečnejšie ako tie najvznešenejšie slová. Možno je najvyšší 
čas, aby sme nášmu vzťahu k Bohu vrátili jeho dôverný charakter. Aby naša modlitba 
a celá služba boli predovšetkým stretnutím sa s Kristom, hoci aj bez slov, ale skutoč-
ným živým stretnutím. 
Spoločné raňajky sa však neskončia v tichu. 
15Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma 
väčšmi ako títo?
Ježiš do tohto ticha vysloví jednu otázku: Miluješ ma? Kladie ju Petrovi, ale ako ozve-
na dolieha až k mojim ušiam: Miluješ ma? Petrovi prestalo biť srdce. Čakal všetko, 
len nie takú intímnu a rušivú otázku.
Otázka: Miluješ ma? a odpoveď na ňu sú tým najdôležitejším predpokladom našej 
služby a kresťanstva vôbec. Prečo? Pozrime sa do textu:

Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. 
Riekol mu (Ježiš): Pas mojich baránkov! 16Po druhý 
raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma 
miluješ? A on Mu odpovedal: Áno, Pane, Ty vieš, že 
Ťa milujem. Riekol mu: Pas moje ovečky! 17Aj po tretí 
raz sa ho spýtal: Šimon, syn Jonášov, či ma milu-
ješ? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal: Či 
ma miluješ? a odpovedal Mu: Pane, Ty vieš všetko; 
Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pas moje 
ovečky!
Ježiš sa najprv spýtal: Miluješ ma? A až keď sa ubez-
pečil o Petrovej láske, poveril ho pastierskou službou: 

„Pas moje ovečky.“ To poradie je kľúčové. Ak nemiluješ Ježiša, nemôžeš slúžiť. Ak 
slúžiš bez lásky, napĺňaš možno svoje osobné ambície, možno túžbu po dôležitosti 
a moci, len nie Kristovo poverenie. Až príliš často sa služba bez lásky stala v deji-
nách „posvätenou“ formou diktatúry a autokracie. 
Dnes nás Ježiš symbolicky pozýva na breh Tiberiadského jazera, kde nám pripravil 
chlieb a rybu. Pozýva nás do ticha spoločenstva s ním.
„Poďte a jedzte... Učeníci sa nepýtali, vedeli, že je to 
Pán.“
Aj my to vieme: Ježiš je Pán. Zdá sa však, že to nestačí. 
Ježiš kladie ešte jednu otázku: Miluješ ma? Miki Pavlík, 
miluješ ma?
Táto otázka ma privádza do rozpakov, mätie ma. Podob-
ne ako Petra. Radšej by som počul otázku: Koľko rokov 
už pre mňa pracuješ? Koľkých ľudí si ku mne priviedol? 
Koľko vysokých škôl si vyštudoval? Chcel by som Ježišovi 
ukázať svoj pracovný výkaz. Jednoducho ukázať niečo, 
v čom som dobrý, čo sa dá spočítať. Napríklad aj to, koľko 
prostriedkov som už cirkvi odviedol. Chcem mu povedať, 
čo som už dokázal, čo sa mi za tie roky služby podarilo. 
Ale Ježiš akoby ma nepočul: Na to sa ťa nepýtam. Kla-
diem ti inú otázku: Miluješ ma?
Milujem Ježiša? Otázka, ktorá mi nedá spať. Nemám odvahu odpovedať áno. Viem 
si predstaviť, ako sa cítil Peter. Cítim sa podobne. Rozumiem mu. Je príliš vážna 
a dôležitá, aby sa na ňu dalo odpovedať len tak, na počkanie. 
Ako možno milovať Boha? Odmalička ma učili Boha poslúchať, rešpektovať ho, báť 
sa ho, mať pred ním úctu. Ale milovať ho? Kde sa to dá naučiť? 
Ježiš mi však túto otázku nástojčivo kladie znovu a znovu: Miluješ ma?
Podobne ako Petrovi, ani mne sa neodpovedá ľahko. Keby som nemal istotu, že ma 
Pán miluje, že ma miloval ako prvý, nikdy by z mojich úst nemohlo zaznieť: „Áno, 
Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ 

(Uverejnené a skrátené so súhlasom autora)

Nie je láska 
niekedy umením 
mlčať vo dvojici?
Navykli sme si 
viac hovoriť, ako 
byť ticho.

Je najvyšší čas, 
aby sme nášmu 
vzťahu k Bohu 
vrátili jeho 
dôverný 
charakter.

Až príliš často 
sa služba bez 
lásky stala 
v dejinách 
„posvätenou“ 
formou 
diktatúry 
a autokracie.

Miluješ ma?
OTÁZKA, KTORÁ MI NEDÁ SPAŤ
MIKULÁŠ PAVLÍK

BUDE JÁN PAVOL II. SVÄTÝM?

Prelomové kroky
Počas svojho pontifi kátu prelomil viaceré tabu, no 
jedno z nich bolo naozaj historické. V marci roku 
2000 pokorne požiadal o odpustenie hriechov, kto-
rých sa cirkev dopustila za uplynulých dvetisíc ro-
kov, ako aj za zodpovednosť, ktorú katolíci nesú za 
zlo páchané v našej dobe.
Aj ďalšie jeho kroky boli prelomové. Rehabilitoval 
talianskeho vedca Galilea Galileiho, Poliaka Mikulá-
ša Kopernika aj Darwinovu evolučnú teóriu vývoja 
druhov. Vyjadril ľútosť nad krutou smrťou českého 
reformátora Jana Husa a ako prvý pápež v dejinách 
uznal historickú diskrimináciu židov kresťanmi. Po 
tom, ako v sýrskom Damašku vstúpil v máji 2001 
do mešity (takisto ako prvý pápež v histórii), vyzval 
kresťanov a moslimov, aby si navzájom odpustili.
Ján Pavol II. zomrel v sobotu 2. apríla 2005 vo veku 
84 rokov. Dlhé roky ho sužovala Parkinsonova cho-
roba a silná artritída.

Výnimky pri blahorečení
O výnimočnosti kauzy blahorečenia Jána Pavla II. 
Mons. Amato poznamenal:
„Musím povedať, že tento prípad má dve zvýhodne-
nia. Prvé sa týka pápežskej výnimky oslobodzujúcej 
od čakacej doby 5 rokov, stanovenej k začatiu pro-
cesu, a druhé zvýhodnenie – rýchle napredovanie 
kauzy preto, že nebola zaradená na čakaciu listinu.” 
Podmienky pre blahorečenie predpisuje legislatíva 
Kongregácie pre kauzy svätých.
Proces jeho blaho-
rečenia začal veľmi 
skoro po jeho smrti, 
už 28. júna 2005, a to 
z iniciatívy Benedikta 
XVI. Už pri pohrebe 
Jána Pavla II. na Ná-
mestí svätého Petra 
8. apríla 2005 ľudia 
volali „Santo subito” 
(Svätý hneď).
Aby mohol byť Ján 
Pavol II. vyhlásený za 
svätého, je potrebné 
preukázať druhý zá-
zrak, ktorého bol pô-
vodcom.

Exhumácia
Pápež Ján Pavol II bol 
exhumovaný z krypty 
pod Bazilikou sväté-
ho Petra a vystavený 
na Námestí sväté-
ho Petra, aby veriaci 
sa mohli modliť pred 
rakvou na obrade bla-
horečenia.

Štatistika
V Katolíckej cirkvi existujú procesy blahorečenia 
a svätorečenia. Ak by sme siahli po štatistických 
údajoch, procesy blahorečenia a svätorečenia sa 
začali vykonávať zvlášť po založení rímskej kongre-
gácie pápežom Sixtom v roku 1588. Od tohto roku 
až po záver pontifi kátu Pavla VI. v roku 1978 bolo 
vyhlásených za blahoslavených 808 osôb a za svä-
tých 296 osôb. Pápež Ján Pavol II. v tejto činnosti 
predstihol všetky rekordy: za 23 rokov svojho pon-
tifi kátu vyhlásil za blahoslavených 1284 osôb a za 
svätých vyhlásil 455 osôb.
Najviac blahoslavených a svätých Ján Pavol II. vy-
hlásil zo španielskej jazykovej oblasti (Španielsko 
a Latinská Amerika a potom  Taliansko). Napríklad 
len 11. marca 2001 Ján Pavol II. vyhlásil v Ríme za 
blahoslavených 223 Španielov naraz.

Čo to v praxi znamená
Akonáhle je niekto kanonizovaný, vyhlásený za svä-
tého, môže byť podľa katolíckej vierouky zaradený 
do litánií svätých, ktoré sa používajú liturgicky. To 
v praxi znamená, že veriaci sa k nemu môžu modliť 
alebo môže byť po ňom pomenovaný kostol.
No niektorí ľudia sa už dnes modlia k Jánovi Pavlo-
vi II. a prosia ho, aby sa za nich prihováral u Ne-
beského Otca.
A tu narážame na malý problém. V Písme svätom 
čítame, že „je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha 
a ľudí, človek Kristus Ježiš”. 1. Timotejovi 2,5
Samotná myšlienka modliť sa k mŕtvym (a za mŕt-
vych) takisto nemá oporu v Písme svätom.
Kazateľ 9,5-6 píše, že „mŕtvi nevedia nič a nemajú 
viacej nijakého podielu naveky v ničom tom, čo sa 
deje pod slnkom.” Takže nemôžu zmeniť ani svoj ži-
vot, ani ovplyvniť život iných. 
Táto prax sa do cirkvi dostala v súvislosti s učením 
o očistci, ktoré je z veľkej časti založené na kato-
líckej tradícii (post-biblické spisy a ústne podanie), 
a bolo sformulované do ucelenej cirkevnej doktrí-
ny na konciloch vo Florencii (1438–1443) a Trente 
(1545–1563). Podľa tohto učenia, duše tých, ktorí 

Komu sa máme modliť
Ďalšia otázka je, či sa môžeme modliť k niekomu 
inému než Bohu. Keď preskúmame záznamy Biblie 
o modlitbe, zistíme že modlitba bola vždy smerova-
ná k Bohu. Keď apoštol Ján chcel padnúť k nohám 
anjela a klaňať sa mu, ten mu povedal: „Hľaď, neu-
rob toho! Lebo som tvoj spolusluha a tvojich bratov 
prorokov a tých, ktorí ostríhajú slová tejto knihy. 
Bohu sa klaňaj!” (Zjavenie Jána 22,9) Aj Ježiš vo 
svojej vzorovej modlitbe učeníkov učil, ako sa maj 
modliť: „Otče náš, ktorý si v nebesiach...” 
Tiež apoštoli odmietali akúkoľvek božskú poctu. 
Apoštol Peter nedovolil bohabojnému pohanovi Kor-
neliovi, aby sa mu klaňal. „A keď už bol vošiel Pe-
ter, a keď sa s ním stretol Kornelius, Kornelius padol 
k jeho nohám a klaňal sa. Ale Peter ho pozdvihol 
a povedal: Vstaň, veď i ja sám som človek.” (Skut-
ky apoštolov 10,25-26) Podobnú skúsenosť zažil aj 
Pavol s Barnabášom v Lystre, keď im zástupy chceli 
obetovať. (Skutky apoštolov 14,14-18) Nikde v Pís-
me svätom nenájdeme modlitbu smerovanú k člo-
veku, či už živému alebo mŕtemu. Jedine Boh môže 
vypočuť a odpovedať na naše modlitby.

Ako sa vlastne človek môže 
stať svätým?
Ak sa pozrieme do svätého Písma, výzva k svätosti 
je adresovaná všetkým veriacim. Apoštol Pavol píše: 
„Pretože je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svä-
tý!” 1 Petrova 1,16  
Svätí sú živí a konkrétni ľudia, ktorí sa usilujú žiť 
svoj život zodpovedne, čestne a v súlade s Božou 
vôľou predstavenou v jeho slove – v Biblii. Preto 
apoštol Pavol vo svojom liste nazýva „svätými” čle-
nov cirkevného spoločenstva v Korinte. Každý človek 
sa môže stať svätým. K svätému životu by nás mali 
motivovať Božie zasľúbenia:
„Keď teda máme tieto zasľúbenia, milovaní, očistime 
sa od každého poškvrnenia tela i ducha, dovršujúc 
tak svätosť v bázni Božej.” 2. Korinťanom 7,1
Naozaj, nie sme odkázaní na to, aby nás niekto vy-
hlásil za svätých, pretože ľudské hodnotenie a Božie 
hodnotenie môže byť niekedy odlišné.
Svätosť je vlastne podmienkou pre získanie večného 
života. 
Na tento proces kresťanského rastu resp. posväte-
nia Pán Boh vymedzil každému čas. Hovoríme mu 

čas milosti. Pre niekoho tento čas končí smrťou. Pre 
tých, ktorí budú nažive pri Kristovom slávnom prí-
chode na túto Zem, tento čas skončí pri ukončení 
prímluvnej služby Pána Ježiša – jediného prostred-
níka. Potom nastane čas, o ktorom čítame v Zjavení 
Jána 22,11: „Kto robí neprávosť, nech len robí ne-
právosť ešte; a kto špiní, nech špiní ešte; a spra-
vedlivý nech činí spravedlivosť ešte, a svätý nech 
sa posvätí ešte.”
Potom už bude neskoro zamýšľať sa nad Božími vý-
zvami k svätosti.

Zdroj:
www.catholicforum.com,
www.goddiscussion.com,
www.examiner.com, 
www.pokojadobro.sk

zomrú v stave milosti s malými nevyznanými hriech-
mi sú očisťované dočasným trestom a tak pripra-
vované pre nebo. Modlitby za tieto duše im majú 
pomáhať v očistci.
Očistec ako určité geografi cké miesto, je výtvorom 
stredovekej predstavivosti.
O živého človeka sa vedie boj medzi dobrom a zlom 
a preto živý človek potrebuje neustále modlitby, 
pretože on sa neustále rozhoduje, robí rozhodnutia. 
Ale mŕtvi „spia v prachu zeme”. (Daniel 12,2)
Komunikácia s mŕtvymi patrí do sféry okultizmu, 
veštectva a čarodejníctva.
Pred takými praktikami nás Sväté Písmo varuje:
5.Mojžišova 18,10  „Nenájde sa u teba nikto taký, 
kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez 
oheň, ani veštec, ani planetár, ani zaklínač, ani ča-
rodejník, ani bosorák, ani dopytujúci sa vešteckého 
ducha, ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo 
pýtal mŕtvych. Lebo ohavnosťou je Hospodinovi kaž-
dý, kto to robí.” 

Ján Pavol II. – snáď najaktívnejší pápež v histórii 
rímsko-katolíckej cirkvi. 
Jeho blahorečenie 1. mája 2011 je významným 
krokom k vyhláseniu za svätého.

Bližší pohľad na 
proces blahorečenia

Veľká rodinná 
Biblia
v preklade 
prof. Roháčka
Cena: 34,99 €

ODPORÚČAME: 

Spoznajte život a zásady Ježiša Nazaretského 
v konkrétnych situáciách s ich aplikáciou 
do dnešného života.
Cesta lásky
17 x 24 cm 568 strán, 
Cena: 13,00 €

        

BUDE JÁN PAVOL II. SVÄTÝM?

Ján Pavol II. – snáď najaktívnejší pápež v histórii 
rímsko-katolíckej cirkvi. 
Jeho blahorečenie 1. mája 2011 je významným 
krokom k vyhláseniu za svätého.

Bližší pohľad na 
proces blahorečenia

Beatifi kácia pápeža Jána Pavla II. sa uskutočnila 
v rekordne krátkej dobe po jeho smrti. Túto nezvy-
čajnú rýchlosť vysvetlil Vatikán tým, že „Ján Pavol 
II. sa už v čase svojho života, smrti a aj po nej tešil 
povesti svätého”.
Vatikánska Kongregácia uznala zázrak, ktorý pre-
hlásila lekárska komisia za preukázaný. Uznanie 
zázraku je pre blahorečenie zosnulého obľúbené-
ho pápeža nevyhnutné. Ako zázrak bolo potvrdené 
uzdravenie francúzskej rádovej sestry Marie Simon-
-Pierre, ktorá trpela Parkinsonovou chorobou.
Slávnostné blahorečenie Karola Wojtylu sa konalo
v nedeľu 1. mája za účasti viac než milióna pútnikov.
Táto udalosť bola načasovaná do obdobia, kedy sa 
katolícka cirkev spamätáva z úpadku, ktorý zapríči-
nili sexuálne škandály v Európe aj mimo nej, ktoré 
vyšli na povrch minulý rok. 
Pápež vo svojom beatifi kačnom príhovore uviedol, 
že sviatok blahoslaveného Jána Pavla sa bude odte-
raz sláviť 22. októbra, na výročie jeho uvedenia do 
pápežského úradu v roku 1978.

Kto bol Ján Pavol II.? 
Ján Pavol II. sa narodil ako Karol Wojtyla 18. mája 
1920 v poľských Vadoviciach neďaleko Krakova.
Ako 26-ročný bol vysvätený za kňaza, o dvanásť ro-
kov neskôr už držal v ruke dekrét, ktorým ho pápež 
menoval za biskupa, a vo svojich 47 rokoch sa stal 
najmladším kardinálom.

Kariéra
Priam raketovou rýchlosťou vystúpal v cirkevnej hie-
rarchii až na najvyšší post – v októbri 1978 vo veku 
iba 58 rokov sa stal 264. pápežom a prijal meno 
Ján Pavol II.
Bol prvým netalianskym pápežom od roku 1522, 
prvým slovanským vôbec a najmladším za posled-
ných 130 rokov.
V roku 1981 pápeža postrelil atentátník. Po tomto 
atentáte se zrodil známy pápežov symbol – papa-
mobil. Tento opancierovaný voz so skleneným bo-
xom potom chránil Jána Pavla II. na jeho cestách.
Ján Pavol II. bol veľkým cestovateľom. Počas svojho 
pontifi kátu absolvoval vyše sto ciest do najrôznej-
ších kútov sveta. Navštívil 129 zemí.

Úspechy i kontroverzné reakcie
Za jeho pôsobenia sa katolícka cirkev viac otvorila 
zastupcom iných rás a svetadielov.
Za jeho pontifi kátu ale nedošlo k reforme cirkvi, po 
ktorej mnohí volajú.
Silný odpor vzbudila pápežova neústupnosť v otáz-
kach celibátu, potratov, antikoncepcie či eutanázie. 
Kritiku si vyslúžil najmä kvôli málo razantnej reakcii 
na vlnu pedofi lných škandálov, ktoré vyšli najavo vo 
viacerých krajinách.
Počas svojho pontifi kátu, tretieho najdlhšieho v deji-
nách, sa stal nielen autoritou pre miliardu katolíkov, 
ale tiež prijateľnou postavou pre stúpencov iných 
vierovyznaní či ateistov.

BIBLICKÉ PERSPEKTÍVY: 
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Mimobiblický zdroj potvrdzuje existenciu kráľa Dávida a jeho dynastie
Dávid, syn Izaiho, žil v rokoch cca 1040 až 970 pred n.l.. Bol druhým kráľom zjednoteného Izraela. Nastúpil po Saulovi, ktorý bol z trónu zosadený 
pre svoje správanie a neposlušnosť voči Bohu. Je predstavovaný ako ten, ktorý činil to, čo je spravodlivé v očiach Hospodinových, okrem prípadu 
Uriáša Hetejského (1.Kráľov 15,5); rovnako tiež ako uznávaný bojovník, básnik a hudobník (je považovaný za autora mnohých žalmov). Jeho život 
a vláda je v Biblii zaznamenaná v Prvej a Druhej knihe Samuelovej a Prvej knihe Kráľov.

Aj kamene môžu hovoriť!
Existencia kráľov Dávida a Šalamúna vyvoláva u mnohých ľudí 
otázky o tom, či tieto známe postavy Biblie skutočne žili. Ne-
dávne tvrdenia radikálnych kritikov Biblie, že kráľ Dávid nie je 
historickou postavou, vyvolali v mnohých cirkevných spolo-
čenstvách a akademických kruhoch búrlivé diskusie. 
Avšak v rokoch 1993 a 1994 bol objavený v severoizraelskom meste Tel Dan – biblické mesto Dán (Sudcov 20,1; 
1.Samuelova 3,20 a 2.Samuelova 3,20) nápis, ktorý hovorí o existencii „domu Dávidovho“ asi 150 rokov potom čo 
žil podľa biblickej chronológie kráľ Dávid. Tento nápis bol vytesaný do čierneho čadiča, ktorý bol použitý ako stavebný 
materiál v neskoršom období.
Zaujímavosťou tohto nápisu je, že bol napísaný v aramejčine – v jazyku starovekého aramejského kráľovstva Sýrie. 
Aj keď autor tohto nápisu nie je v texte uvedený, z kontextu nápisu je viac ako jasné, že ním bol aramejský kráľ Ha-
zael, o ktorom píše Biblia na viacerých miestach Starého Zákona. 
Je zaujímavé, že o existencii Dávidovho domu – čo vlastne znamená Dávidovu dynastiu v judskom kráľov-
stve, píše práve úhlavný nepriateľ Izraela, ktorý si postupne vojensky podmanil veľké časti severného izraelského 
kráľovstva a zaútočil aj na južné judské kráľovstvo. 
Keby bola táto správa napísaná samotnými Izraelcami, mohlo by sa to považovať na úmyselné vychvaľovanie a zve-
ličovanie Dávida ako slávnej postavy izraelských dejín. Ale nie je to tak. Ak by nebol existoval kráľ Dávid a jeho dynastia, určite by o nej nepísal a nepotvrdzoval jej existenciu 
najväčší nepriateľ Izraela v tej dobe, aramejské kráľovstvo z Damašku!!!
Tento nápis sa ale nezmieňuje len o Dávidovskej dynastii, ale obsahuje aj mená troch kráľov, o ktorých píše Biblia. Aramejský kráľ Hazael vo svojom nápise píše: „Zabil som 
Joráma, syna (Achaba) izraelského kráľa a zabil som Achaziáša, syna (Jehoráma), kráľa domu Dávidovho. Obrátil som ich mestá v trosky a premenil som ich krajinu 
na púšť. A Jehu vládol v Izraeli.“
Napriek tomu, že tvrdenie kráľa Hazaela o tom, že zabil dvoch izraelských kráľov, je v rozpore s biblickým záznamom, je to vlastne ďaľšie potvrdenie pravosti tohoto nápisu, 
pretože prípadný falšovateľ by chcel skôr napodobniť Bibliu, než si vymyslieť inú verziu, ktorá sa s ňou nezhoduje. 

MAREK RIEČAN 

„Hádam nami nepohrdnete! No 
a ešte jeden!“ Poznáte to? Vraj 
patrí k slušnej výchove po-
núknuť hosťom štamperlíček. 
C2H5OH (konzumný alkohol) 
ľudí sprevádza od narodenia až 
po hrob – od krstín cez naro-
deniny, Vianoce, spoločenské 
stretnutia, svadby, pohreby, 
pracovné záležitosti, disco, 
zábavy... príležitostí viac ako 
dosť. Deti sa tešia, kedy povy-
rastú a vymenia detské šam-
panské za normálne. Aj naši 
seniori si na oslavy vlastných 
narodenín, niekedy ťažko doži-
tých za pomoci liekov, štrngnú 
s rodinou na zdravie. Veď je-
den pohárik je predsa liek... 

Aká škoda, že to nie je pravda! Ak by bola, s akou radosťou a ako dôsledne 
by sme sa starali o svoje zdravie – náš pitný režim by pozostával z 2,5 litra 
piva denne a bolo by po problémoch! Niektorí to tak naozaj robia, ale, na 
počudovanie (či ani nie), zdravia im ubúda a problémov pribúda.

Nepopulárne fakty, ktoré nám pri prípitku nikto nepovie, hovoria hrozivou 
rečou: každá molekula C2H5OH v krvi je JEDOM, ktorý ako chemická ZÁ-
SADA reaguje s tukom, ktorý je mastnou KYSELINOU, a dobre sa v ňom 
rozpúšťa. Problém je v tom, že každá jedna bunka má vodeodolnú tukovú 
membránu v bunkovej stene, ktorá zabezpečuje jej stálosť vo vodnom 
prostredí nášho tela. Alkohol túto vrstvu narušuje, dostáva sa do prostre-
dia bunky, kde pôsobí ako protoplazmatický jed, narušuje funkčnosť bun-
ky a bunka zomiera! Najcitlivejší je na to mozog a nervová sústava, kde 
sa to aj najviac prejavuje, a organizmus sa snaží pred tým brániť aj tým, 
že vytvára akoby obranné valy z bielych krviniek, aby zamedzil prístup 
alkoholu hlavne k nervovým bunkám, čím ale zároveň znižuje aj prísun 
kyslíka, na čo je mozog veľmi citlivý, pretože bez dostatku kyslíka moz-
gové bunky rýchlo odumierajú. A tak akékoľvek malé množstvo alkoholu 
má vždy za následok odumretie určitého počtu neurónov. Máme ich veľmi 
veľa a tak to spočiatku aj niekoľko desiatok rokov necítime. Ale pitevné 
nálezy alkoholikov naozaj potvrdzujú, že im ostáva len polovica mozgu! Pri 
prípitku vám nepovedia, že každý desiaty, kto si len občas pripije, prejde 
nakoniec do závislosti, ktorá je o niečo silnejšia ako závislosť na heroíne 
či kokaíne, i keď sa vyvíja dlhšie. A práve závislosť má za následok zmen-
šovanie mozgu a tým aj výraznú zmenu nášho charakteru a osobnosti.
Niektorí povedia, že predsa aj Ježiš pil víno, takže to nebude až také zlé. 
Veľký omyl! Ježiš nikdy nevypil ani kvapku alkoholu! Pozrime sa do Biblie 
a histórie: to, čomu Židia hovorili dobré víno v Ježišovej dobe, bola čistá, 
nekvasená hroznová šťava z prvého lisovania (niečo ako extra panenský 
olivový olej). Hebrejčina Starého zákona pozná 3 výrazy pre tieto nápoje:
TIROŠ – čistá, nekvasená hroznová šťava, ktorú si veľmi cenili
JAJIN – kvasená hroznová šťava, víno, ako ho poznáme aj dnes
ŠEKAR – alkoholický nápoj iného pôvodu ako z hrozna.
Starý zákon zároveň na mnohých miestach varuje a zakazuje konzumáciu 
alkoholu!

Gréčtina, ktorou je písaný Nový zákon, prekladá všetky tri výrazy jed-
ným výrazom OINOS a o aký nápoj konkrétne ide, musíme pochopiť 
z kontextu:
– Ježiš na svadbe premenil vodu na víno, ktoré si Židia veľmi cenili, pre-
tože nemúti mozog (tiroš). Množstvo vody, ktoré Ježiš premenil bolo 450–

680 litrov!!! Ak by to bolo alkoholické víno, všetci svadobčania by z takého 
množstva dostali otravu krvi. Ale Ježiš nám vždy dáva len to najlepšie, čo 
nám prospieva a lieči nás.

– Pri Večeri Pánovej, na slávnosti Veľkonočného baránka, kde Ježiš jedol 
a pil so svojimi učeníkmi, už výraz oinos ani nie je použitý, aby nedošlo 
k omylu. Text hovorí, že Ježiš s nimi na tejto zemi naposledy pil Z PLODU 
VINIČA a opäť tento nápoj s nimi bude piť až v Kráľovstve svojho Otca. 
Plod viniča je čistá šťava – tiroš, nie alkoholické víno, ktoré vyrába človek.
– Keď Ježiš visel na kríži a bol smädný, podali mu špongiu namočenú 
v alkoholickom víne a octe na utlmenie bolesti a omámenie mozgu. Keď 
to Ježiš ochutnal, odvrátil sa a odmietol sa z toho napiť, hoci v takých-
to prípadoch Biblia tolerovala použitie alkoholu (tak ako dnes podávame 
morfi um v poslednom štádiu rakoviny) (Príslovie 31,6) 

Ježiš nikdy alkohol nepil ani ho neodporúčal. Povedal, že s tými, ktorí budú 
vzkriesení, bude piť na svadbe Baránkovej z plodu viniča. Ak by hovoril 
o alkoholickom víne, viete si predstaviť, že sa v nebi budete s Ježišom 
opíjať?! Ten, kto mal tú česť prežiť s alkoholikom zopár rokov, by do ta-
kého neba nikdy nechcel ísť! Ježiš je 100% morálny vzor – ideál, ktorý 
o sebe tvrdil, že je zdrojom živej vody – vodu kázal a vodu pil. Ježišovo 
učenie je pre našu dušu to, čo je tiroš pre naše telo – požehnanie. Ježiš si 
nadovšetko cenil zdravý úsudok každého človeka a jeho vôľu a schopnosť 
hľadať pravdu, nechať sa ňou viesť a podľa nej žiť. Pod vplyvom alkoholu 
sa to však nedá.

A na záver ešte 2 barličky, o ktoré sa 
ľudia radi opierajú, keď si chcú vypiť:
1. červené víno je dobré pre srdce – 
to, čo je v ňom zdravé, nie je alkohol, 
ale červené farbivo zo šupiek hrozna. 
Vo víne je ho však tak málo, že na pre-
javenie jeho liečebného účinku by ste 
museli denne vypiť 12 dvojdecových 
pohárov červeného vína – to je 2,4 l 
denne!! Množstvo alkoholu v 2,4 l vína 
denne by vám spoľahlivo za krátku 
dobu zničilo srdce skôr, ako by sa mo-
hol vôbec prejaviť akýkoľvek liečebný 
účinok červeného farbiva!! Ak chcete 
mať z tohto farbiva úžitok, jedzte hrozno ako hrozno.
2. pivo je dobrý zdroj vitamínu B – a ktoré iné zdroje vitamínu B ešte 
poznáte a ako horlivo ich užívate? A pritom sú to lepšie a bohatšie zdroje 
ako pivo, ale neobsahujú alkohol a preto už nie sú až také zaujímavé. Čiže 
o čo ide – o vitamín B alebo alkohol? 

O vplyve alkoholu na pečeň, žalúdok či rozvoj rakoviny sme nehovorili 
vôbec, ale pri látke, ktorá je jedom, asi nikoho neprekvapí, že nám dokáže 
zničiť telo komplexne, ak sa užíva pravidelne a dlhodobo. Takže užívajte 
alkohol naozaj na zdravie a s rozumom – teda na vonkajšiu dezinfekciu 
a rozpúšťanie mastných škvŕn a na zdravie si pripíjajte vodou alebo 100% 
ovocnou či zeleninovou šťavou. 

NATÁLIA BUTALOVÁ

Sčítanie ľudu  BUDE NÁS 7 miliárd?

Záhadný rok 2012
V posledných rokoch informácie o konci sve-
ta presahujú hranice náboženstva a šíria sa 
voľne.
Dnes už nemusí byť človek veriaci, aby počul 
podrobnosti o konci sveta. Filmy, plagáty, kni-
hy rôzneho druhu sa venujú tejto tematike. 
Na dokazovanie tejto skutočnosti použili aj 
mayský kalendár, ktorý 21. 12. 2012 bude 
ukazovať 13.0.0.0.0. Toto číslo mnohí pova-
žujú za magické a tento dátum za konečný. 
Ale je to naozaj tak? 
Mayská civilizácia sa nachádzala na území 
dnešného Mexika a Hondurasu. Skutočne sa 
jedná o najvyspelejšiu civilizáciu medzi Indi-
ánmi. Ich pozorovania oblohy boli presnejšie 

ako starovekých Grékov. Máyovia boli jediná indiánska komunita, ktorá mala 
znalosť písma. Pripravili viac kalendárov, ale pozornosť dnešného človeka naj-
viac priťahuje ten, ktorý sa podobá tachometru. Posledné číslice „tachometra” 
počítajú dni. Netočia sa len do deväť, ako je to s naším tachometrom, ale do 

devätnásť. Potom naskakuje na druhej číslici 
jeden. To sa opakuje až dovtedy, pokiaľ na 
druhej číslici nenaskočí devätnásť. Potom sa 
posúva tretia číslica. ...funguje to ako tacho-
meter. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby 
21.12. 2012 na ich kalendári nebolo možné 
vidieť 13.0.0.0.0. Podľa mayských indiánov to 
je posledný deň, kde kalendár zastane. Bude 
to súdny deň, alebo aspoň začiatok konca – 
veria mnohí. 
Vizionári na ten deň predpovedali nukleárnu 
vojnu, prepad amerického dolára, prírodné 
katastrofy a nakoniec sa má kométa zraziť so 
Zemou. Zem sa pohne zo svojho miesta a ži-
vot na zemi bude nemožný. 

Z týchto správ veľa náboženských siekt čerpá svoje apokalyptické predpovede. 
Nechcem ich menovať, ale prekvapuje ma ich úspech. Nedávno som sa dozve-
del, že niektorí podnikaví obchodníci už začali predávať predmety na prežitie 
súdneho dňa. Podľa vyjadrenia jedného z nich D. M. Clunga obchod im ide veľmi 
dobre. „Do súdneho dňa ešte máme veľa času, ale napriek tomu vyše sto ľudí 
nakupuje u mňa denne.”
Nakoniec do proroctva zapájajú aj Nostradama, ktorý už predpovedal veľa vecí. 
Z nejasných textov slávneho vizionára niektorí vyčítali, že v Taliansku bude ob-
čianska vojna, ktorá umožní davu, aby vtrhli do Vatikánu a zabili pápeža. Nostra-
damus predpovedal, že na základe občianskych nepokojov cirkev svoje sídlo 
prenesie do iného mesta. Na pápežskom tróne bude naraz sedieť trojica kardi-
nálov. To znamená, že budeme mať naraz troch pápežov. Nakoniec vypukne tre-

tia svetová vojna. 
Počas vojny do 
Zeme narazí ko-
méta a násled-
kom katastrofy 
Zem bude postih-
nutá záplavami... 
Mohol by som 
pokračovať ďalej 
a citovať aj iných 
vizionárov, ktorí 
očakávajú ko-
niec sveta. Avšak 
mňa, ako veria-
ceho kresťana, 
najviac zaujíma, 
čo povedal o konci sveta Pán Ježiš. V Matúšovom evanjeliu 24, 36-39 čítame:
„Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli ani Syn, iba sám môj 
Otec. A ako bolo za dní Noeho, tak bude aj za príchodu Syna človeka: lebo ako 
v tých dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, kto-
rého vošiel Noe do korábu, a nezvedeli, až prišla potopa a všetkých zachvátila: 
tak bude aj za príchodu Syna človeka.” 
To je jasná reč. To sa splnilo. Problém nie je v tom, že ľudia sa ženia a vydávajú, 
ale v tom, že „nič nezbadali”. Ľudia si nevšimli, že v nebi nad nimi prebieha súd. 
To je smutné.
Ďalej čítame, že ľudia budú mať strach. Luk 21,25-29: „A budú znamenia na 
slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi budú národy plné úzkosti, neve-
diac, kam sa podieť, keď bude hučať more a vlnobitie, takže zmŕtvejú ľudia 
od strachu a od očakávania toho, čo všetko príde na svet. Lebo nebeské moci 
sa budú pohybovať. A vtedy uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na oblaku 
s mocou a slávou velikou”.
Koniec zvestuje aj Biblia. Takmer na každej strane Biblie sa môžeme dočítať 
o tom, že koniec príde. Znamenia doby konca sa napĺňajú. Koniec je blízko. Nie 
je tam síce napísaný dátum, ale udalosť nás neminie. 
Podľa Biblie koniec príde inak, než podľa vizionárov. Vizionári hovoria o ka-
tastrofe, ale Biblia o záchrane sveta. Ježiš príde, aby tých, ktorí čakajú na neho, 
preniesol do iného sveta. Bude to záchranný proces pred katastrofou. Zahynú 
len tí, ktorí nevenovali tejto udalosti veľa pozornosti a nesplnili podmienky zá-
chrany. Koniec príde nečakane! 1.Tes. 5,1-2: „Ale o časoch a o dobách nepotre-
bujete, bratia, aby sa vám písalo. Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov príde 
tak ako zlodej v noci. Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle 
príde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu, a neujdú.”
Píšem vám vopred, aby ste neboli prekvapení. Ježiš povedal, že ak my nebude-
me hovoriť o tej udalosti, tak budú kamene volať. A možno „kamene” už volajú. 
Prajem vám, aby ste sa tešili na ten deň, lebo to bude deň radosti a slávneho 
vyslobodenia z pazúrov smrti, bolesti, utrpenia a žiaľu. 

Fotografi a stély z Tel Danu

NA ZDRAVIE !!!

Víno v Biblii
Samuele Bacchiocchi

Cena:  2,00 €

O tejto téme sa dočítate viac v knihe:

Archeologické nálezy

FERDINAND VARGA

Pri sčítaní ľudu sa čitateľom Biblie vybaví novozákonný príbeh o sčítaní za kráľa 
Herodesa, kedy Jozef s Máriou, pred viac ako 2000 rokmi, museli práve kvôli tomu 
prísť z veľkej diaľky do Betlehema. 
Krátko potom necháva kráľ Herodes vyvraždiť novonarodených chlapcov. Tento prí-
beh je všeobecne známy. 
Už menej známe je to, že v Biblii sa nachádza o sčítaní ľudu aj iný príbeh. 
Sčítanie za kráľa Dávida
Kráľ Dávid sa kedysi dávno rozhodol spočítať svoj ľud, aby zistil, koľko bojaschop-
ných mužov má k dispozícii.
Po vykonaní sčítania, pri ktorom bolo napočítaných 1,1 milióna bojaschopých mu-
žov, Dávid priznáva: „zhrešil som veľmi, že som vykonal tú vec!“ 1 Par 21,8. Náhle 
prichádza za Dávidom prorok Gád a dáva mu na výber Boží trest: Či chceš tri roky 
hladu, či tri mesiace byť hubený od svojich protivníkov, a či tri dni meč Hospodinov 
a mor v zemi? „Vtedy povedal Dávid Gádovi: Je mi veľmi úzko. Nech, prosím, 
padnem do ruky Hospodinovej, lebo jeho milosrdenstvo je veľmi mnohé a veľké; 
ale nech nepadnem do ruky človeka. A tak dal Hospodin mor na Izraela, a padlo 
z Izraela sedemdesiat tisíc mužov.“ Zrejme by ich padlo ešte viac, keby sa Hospodin 
napokon nezľutoval nad ľudom.
Prečo chcel Dávid poznať presný počet svojich ľudí? Prečo tak krutý trest za niečo, 
čo dnes robíme úplne bežne, bez toho, aby sme v tom videli čokoľvek zlé alebo 
podozrivé? A prečo Dávidov vlastný vojvodca Joáb, ktorý by predsa sám mal mať 

eminentný záujem mať prehľad o tom, koľko mužov 
má k dispozícii, ho po celý čas od toho odhováral? 
O tom všetkom dnes môžeme len špekulovať, väč-
šinou sa uvádza Dávidova pýcha a snaha spoľah-
núť sa na silu vlastných vojsk, avšak z tohto príbehu 
môžeme tiež vytušiť odpor starej židovskej kultúry 
k presnému vyjadreniu a k sčítaniu ľudu všeobecne.
Dodnes máme (často iste užitočnú) snahu všetko spočítať, dokonca aj šťastie 
– a nešťastie. Sledujeme štatistiku HDP (hrubý domáci produkt). Lenže ten sa za-
meriava len na výrobu a spotrebu a vôbec neberie do úvahy šťastie. Takýto ko-
efi cient by bol určite oveľa lepší ako holá štatistika HDP. Ale fundamentálna otáz-
ka by mala znieť inak: prečo to potrebujeme mať spočítané, prečo to musíme mať 
vyjadrené číslom? A je užitočné vedieť, že sme tento rok o 4 percentá šťastnej-
ší než vlani? A o šestnásť percent šťastnejší než iní? A dá sa vôbec šťastie chytiť 
a merať?
Jedna z otázok pri sčítaní ľudu sa týka náboženskej príslušnosti. Mnohí ľudia 
nevedia, čo by mali v tejto kolónke uviesť. Formálne boli pokrstení, ale prakticky 
neveria – alebo naopak. Sú aj takí, majú členstvo vo viacerých cirkvách. Bolo by 
dobré zosúladiť záznamy so skutočnosťou, a podľa toho sa zariadiť aj pri sčítaní, 
pretože len tak môžu byť výsledky sčítania korektné. 
Zdroj: www.hnonline.sk
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Objednávky na čísle 0944 951 800 alebo na adrese: sionplus@centrum.sk
 Pri väčších množstvách poskytujeme výrazné zľavy. 

Kompletnú ponuku nájdete na stránke www.znameniadoby.sk

Rozhovor s Ježišom
o biblickom dni odpočinku 
Gordon Anderson

Otázky, ktoré sa týkajú dňa odpočinku, 
zodpovedá sám Ježiš prostredníctvom 
konkrétnych Biblických textov.

A6, 32 strán
Cena: 0,50 €

Dejiny napísané dopredu
Dr. Hans Heinz

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

18,5 x 12 cm, 96 strán
Cena: 1,50 € 

Posledné udalosti
biblických 
proroctiev
Doug Batchelor

Dokumentárny fi lm, ktorý 
odhaľuje úžasné biblické 
predpovede o posledných 
udalostiach našej Zeme. 

VIDEO DVD – 40 min.
Cena: 2,00 € 

Anatómia hriechu
Shawn Boonstra

Je možné vyriešiť problém hriechu? Zistite, 
ako vznikol hriech, prečo existuje a naučte 
sa ho poraziť vo svojom živote.

A5, 96 strán
Cena: 3,00 €

Vydáva Sion plus n.o., P.O. Box R-34, Košice 1, info@znameniadoby.sk, www.znameniadoby.sk
Číslo 2 – vyšlo v máji 2011. Vychádza 2x ročne v priemernom náklade 10.000 kusov. Nepredajné. ISSN 1337-8759. 

Redakcia, distribúcia, inzercia: 0944 951 800, sionplus@centrum.sk
Sion plus je nezisková organizácia, ktorá ponúka literatúru z oblasti praktického kresťanstva. 

Ak chcete našu činnosť finančne podporiť, zašlite ľubovoľnú čiastku na č. účtu: 520700-4200950746/8360 (mBank) 
bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U. Za všetky zaslané príspevky ďakujeme!

Ponuka literatúry

Siedmy deň
Objavy zo stratených 
stránok histórie

Hal Holbrook

Dokument približuje korene 
biblického dňa odpočinku a ukazuje,  
ako sa zachovával celé tisícročia 
na rôznych miestach sveta.
Svedectvo viac než 50 historikov 
a teológov.

Sada 5 DVD 
Cena: 35,00 € 

Siedmy deň
Objavy zo stratených 
stránok histórie

Hal Holbrook

Dokument približuje korene 
biblického dňa odpočinku a ukazuje,  
ako sa zachovával celé tisícročia 
na rôznych miestach sveta.
Svedectvo viac než 50 historikov 

Cesta Lásky 
Ellen G. Whiteová

Spoznajte život a zásady Ježiša 
Nazaretského v konkrétnych situáciách 
s ich aplikáciou do dnešného života.

17 x 24cm, tvrdá väzba, 568 strán
Cena: 13,00 €

Hviezda nádeje 
Věra Vesecká

Pútavé zážitky z obdobia pôsobenia autorky 
na pražských školách pri informačných 
besedách o Biblii.

A5, 64 strán
Cena: 1,50 €

Na pravde záleží
Prof. Walter Veith

Východisko z duchovného labyrintu. Autor na 
základe skúsenosti s omylmi medzi cirkvami 
vyzýva k otvorenosti voči pravde predstavenej 
v Písme svätom.

A5, 480 strán, tvrdá väzba
Cena: 8,50 €

Ponuka DVD
Boh – matematik 
a architekt
Luciano Guimaraes

Matematické dôkazy 
Božieho stvorenia

VIDEO DVD – 40 min.
Cena: 2,00 €

Tento časopis vychádza aj vďaka Vašej finančnej podpore!

Boh – matematik 
a architekt
Luciano Guimaraes

Matematické dôkazy 
Božieho stvorenia

~

Biblický korešpodenčný kurz:
GLOBÁLNE PROBLÉMY 
Kam speje ľudstvo? Prežije naša planéta? 
Čo hovoria vedci a prognostici? A čo na to 
Biblia a kresťanská viera? Naplnia sa 
najčernejšie scenáre budúcnosti, alebo 
v hodine dvanástej Boh zasiahne?
http://www.skskk.sk

Veľká rodinná Biblia
v preklade prof. Roháčka
16 x 25 cm, tvrdá väzba
1456 strán s farebnými mapami
Cena: 34,99 €

alebo v menšom formáte 
12 x 18 cm
len za 16,50 €

SLOVENSKÝ 
DABING 

ČESKÝ 
DABING 

Biblický korešpodenčný kurz:
GLOBÁLNE PROBLÉMY
Kam speje ľudstvo? Prežije naša planéta? 
Čo hovoria vedci a prognostici? A čo na to 
Biblia a kresťanská viera? Naplnia sa 
najčernejšie scenáre budúcnosti, alebo 
v hodine dvanástej Boh zasiahne?
http://www.skskk.sk

SLOVENSKÝ 
DABING 


