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Biblický pohľad na svet

Číslo 4

Vedieť je lepšie ako nevedieť

Kríza spoločnosti
Americký prezident Obama začiatkom mája vyhlásil, že 
podporuje sobáše párov rovnakého pohlavia. Pre televíznu 
stanicu ABC uviedol, že k tomuto názoru dospel postupne 
po rokoch zamýšľania sa nad touto otázkou, ako aj po roz-
hovoroch s priateľmi a rodinou. Obama doteraz tvrdil, že 
jeho názor na homosexuálne sobáše sa vyvíja, čo znepoko-
jovalo organizácie bojujúce za práva homosexuálov.
Reakcie nenechali na seba dlho  čakať. Známy kresťanský 
spisovateľ a teológ, Tony Mavrakos, napísal otvorený list 
prezidentovi Obamovi:
„Vážený pán prezident, ako kresťanský spisovateľ, teológ, 
ale aj vojak vo výslužbe, som zarmútený nad vaším tzv. vý-
vojom v tejto otázke od manželstva medzi mužom a ženou 
k prijatiu politicky korektného spôsobu myslenia. Vážený 
pane, hovoríte o sebe, že ste veriaci človek - kresťan. Po-
zrite sa do Písma svätého s vedomím, že Boh sa nemení. 
To, čo Boh povedal na túto tému, je jasné.”
Pastor Mavrakos mal zrejme na mysli niektoré z nasledov-
ných biblických vyjadrení:
3Moj 18,22: „Nebudeš ležať s mužským pohlavím, ako sa 
líha so ženou; to je ohavnosť.” 
1.Kor 6,9: „Či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi 
kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modlos-
lužobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi...” 
Svet by rád zmenil Božie slová a ich význam na niečo, 
čo viac vyhovuje hriešnym túžbam. No homosexualita je 
v Biblii jasne odsúdená.

Porušený svet
Ježiš sa vyjadril veľmi jasne o duchovných hrozbách, kto-
rým bude čeliť ľudstvo tesne pred jeho príchodom. Povedal: 
„Ako bolo za dní Noeho, tak bude aj za dní Syna človeka.” 
(Lukáš 17,26) Zrejme existujú určité paralely medzi touto 
poslednou, technicky vyspelou generáciou a predpotopný-
mi ľuďmi. Iste, Ježiš nehovoril o vedeckých podobnostiach, 
ale niečo je tu predsa spoločné. Čo to teda je? Odpoveď 
nájdeme v knihe začiatkov: „A Hospodin videl, že sa množí 
zloba človeka na zemi, a že všetko, čokoľvek vytvoria myš-
lienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni.” (Genesis 6,5)

Napĺňa sa Ježišovo proroctvo v dnešnej dobe? Nie sú mys-
le väčšiny moderných synov Adama zaplavené „zlom po 
všetky dni”?
Vraždy, drogy, znásilnenia, terorizmus, satanizmus a každá 
mysliteľná zvrhlosť zmenili túto planétu na miesto strachu. 
A za každým druhom zločinu spáchaným v dnešnej dobe 
sa ukrýva základný princíp zla: sebectvo. Sebecká priro-

dzenosť si vyžaduje pozornosť. Chce panovať, byť uspo-
kojená. Ľudia sa väčšinou vraždia, pretože stoja v ceste 
niekomu, kto je rozhodnutý získať peniaze, moc alebo po-
zornosť. Drogové a sexuálne problémy sú vždy spojené so 
sebeckým pôžitkárstvom. Politická korupcia, ale aj viero-
učné kompromisy majú spoločné korene v chamtivosti, v 
snahe prilepšiť si materiálne alebo získať popularitu. Či už 
sa pozrieme na Wall Street, profesionálny šport, politiku 
alebo náboženstvo, vidíme extrémne prejavy sebeckej pri-
rodzenosti túžiacej po uznaní a povýšení. 
Môže to všetko ovplyvniť životný štýl veriacich ľudí? Ježiš 
povedal: „A preto, že bude rozmnožená neprávosť, ochlad-
ne láska mnohých.” (Matúš 24,12) Znamená to, že všetky 
násilné, drogové a kriminálne scény by sa mali odohrávať 
aj medzi veriacimi? Nie, ale naznačuje to, že dianie v spo-
ločnosti vytvorí medzi nimi ľahostajnosť, ktorá môže viesť 
k strate viery a lásky.

Ako uniknúť skaze
Ježiš naznačil, že bujnejúca svetská spoločnosť zdecimuje 
rady jeho vlastných nasledovníkov až do takej miery, že 
ich prežije len zopár. V ev. Lukáša 18,8 čítame: „Ale keď 
príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi?” Podobne, „ako 
bolo za dní Noeho.” Koľko ľudí sa zachránilo v tej dobe? Iba 
osem. Noach a jeho rodina. Ježiš povedal: „Tak bude aj za 
dní Syna človeka.” Hovoril o svojom príchode. 
O Noachovi v Písme nachádzame len stručnú, ale výstižnú 
charakteristiku. „Ale Noach našiel milosť v očiach Hospo-
dinových... Noach bol spravodlivý muž dokonalý vo svo-
jich pokoleniach. Noach chodil s Bohom.” To naznačuje, 
že tí, ktorí chcú nájsť milosť a uniknúť skaze na svete, sa 
budú vyznačovať podobnou charakteristikou. Noe chodil  
s Bohom. Rozumel si s Bohom. Boh bol súčasťou jeho živo-
ta. Ak sme veriaci, počítame s Pánom Bohom v našom kaž-
dodennom živote? Je Pán Boh stredobodom našich plánov 
a zámerov? Predpotopní ľudia ho nepotrebovali.  Zamysli-
me sa nad svojím životom a rozhodnime sa využiť Božiu 
ponuku záchrany a uniknúť skaze, ktorá je na svete.
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Bezohľadnosť, strata zdravého úsudku, prepad morálnych hodnôt, 
korupcia, násilie, strach – to všetko sú prejavy, ktorými sa vyznačuje
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Americký prezident v rámci predvolebnej kampane pod-
poril sobáše párov rovnakého pohlavia. V súčasnosti sú 
sobáše homosexuálov povolené v 7 štátoch USA.

Nórsky vrah Anders Breivik počas svojho šialeného vyčí-
nania v júli 2011 pripravil o život 77 ľudí.  
Momentálne čaká na súdny verdikt, ktorý má byť vynese-
ný koncom júna 2012.
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Vatikán vyzýva k novému svetovému ekonomickému poriadku
Koncom minulého roku Vatikán vyzval k radikálnej reforme svetových finančných systémov, vrátane vytvore-
nia globálnej politickej autority, ktorá by riadila ekonomiku.
Návrh Pápežskej rady pre spravodlivosť a mier volá po novom svetovom ekonomickom poriadku založenom 
na etike a „dosiahnutí všeobecného spoločného dobra”. Nadväzuje na ekonomickú encykliku pápeža Benedik-
ta XVI. z roku 2009, v ktorej odsúdil mentalitu zisku za každú cenu a označil ju za zodpovednú za globálnu 
finančnú krízu.
Návrh však pripúšťa, že „k vytvoreniu verejného orgánu so všeobecnou jurisdikciou ešte ostáva dlhá cesta”, 
a navrhuje, aby reformný proces začal v Organizácii spojených národov ako v referenčnom bode.
Vatikánske vyhlásenia na ekonomickú tému majú za cieľ usmerniť svetových vodcov, ako aj všeobecnú cirkev.
Kým v minulých výrokoch Vatikán odsúdil nespútaný kapitalizmus, v tomto poslednom kritizoval „ekonomický 
liberalizmus, ktorý pohŕda pravidlami a kontrolou”.

Zdroj: http://www.foxnews.com/world/2011/10/24/vatican-calls-for-new-world-economic-order/#ixzz1eqhDY0sj 

Čoskoro v Británii: Ateistické chrámy
Populárny britský ateista Alain de Botton v januári oznámil plány vybudovať sériu „ateistických chrámov” po 
celej Veľkej Británii. Začiatkom by mala byť 46-metrov vysoká čierna veža v Londýne.
De Botton povedal: „Náboženskí predstavitelia vedia, že krásna budova je nenahraditeľným prostriedkom 
šírenia ich posolstva. „Samotné knihy na to nestačia. Prečo by veriaci ľudia mali mať tie najkrajšie stavby 
v krajine? Je načase, aby ateisti mali svoje vlastné verzie veľkých kostolov a katedrál.”
Podľa slov de Bottona, ateisti ako Richard Dawkins sú neúspešní v presviedčaní ľudí, že ateizmus je atraktív-
nou filozofiou, pretože im neposkytujú také budovy, obrady a umelecké diela, aké používajú náboženstvá.
„Prečo sa od nich nepoučiť a nevytvoriť podobne krásne a zaujímavé veci?,” povedal de Botton.
Prvý „chrám” bude zasvätený myšlienke perspektívy, pričom každý centimeter veže by mal predstavovať  
1 milión rokov, tak aby 46 metrov ctilo údajný vek Zeme 4,6 miliardy rokov. Pri základe veže bude úzky pás 
zlata v šírke 1mm, čo má predstavovať čas ľudstva na Zemi. Cieľom myšlienky je poskytnúť pohľad na to, aký 
bezvýznamne krátky je čas ľudstva na planéte.

Zdroj: http://www.thetrumpet.com/9063.13.0.0/religion/coming-to-the-uk-soon-atheist-temples

Anglikánska cirkev odmietla vyhovieť tradicionalistom v otázke ženských biskupov
Kompromis, ktorý by umožnil anglikánom odmietajúcim ženských biskupov patriť pod alternatívneho mužské-
ho biskupa, bol 8. februára odmietnutý Generálnou synodou anglikánskej cirkvi. Tento krok by mohol zblížiť 
tradicionalistických anglikánov s rímsko-katolíckou cirkvou.
Britská legislatíva v prospech ženských biskupov bude pravdepodobne schválená do roku 2014. Ženy sú už 
vysväcované v anglikánskej cirkvi po celom svete. Konečné hlasovanie o legislatíve sa bude konať v júli. Pred-
tým, než môže byť predložená do parlamentu na schválenie, ju musí schváliť dvojtretinová väčšina biskupov 
v synode a duchovenstvo.
Simon Killwick, predstaviteľ katolíckej skupiny Generálnej synode, povedal pre BBC: „Ak sa do júla nič nezme-
ní, bude to veľký tresk, bez ohľadu na to, ako hlasovanie dopadne. Ak legislatíva prejde, bude to veľký tresk, 
pretože konzervatívni evangelikáli a katolíci sa budú cítiť tak odcudzení, že nepovedia ani slovo, a ak neprejde, 
zástancovia ženských biskupov budú veľmi nahnevaní,” vysvetlil.
Zdá sa, že Anglikánska cirkev sa môže rozštiepiť na kusy v záležitosti ženských biskupov, ako aj v ďalších 
rozkolných otázkach, ako je napríklad homosexualita. Homosexuálny dekan St Albans, Jeffrey John, hrozil, že 
zažaluje cirkev pre diskrimináciu, pretože mu bolo odmietnuté stať sa biskupom.
Ako sa tieto rozdiely zväčšujú, katolícka cirkev je pripravená absorbovať nespokojných anglikánov prostredníc-
tvom svojho osobného ordinariátu – katolíckeho systému, ktorý umožňuje anglikánom konvertovať tak, aby si 
ponechali mnohé zo svojich pôvodných praktík. 

Zdroj: http://3riversepiscopal.blogspot.com/2012/02/church-of-england-refuses-to-cater-to.html

Veľký mufti chce búrať kostoly na Arabskom poloostove
Súčasný saudskoarabský „Veľký mufti” v marci vyhlásil, že všetky kostoly na Arabskom polostrove musia byť 
zničené. Jeho kontroverzné vyhlásenia vyvolali obrovskú vlnu pobúrenia a zlosti na Blízkom východe. 
Abdul Aziz ibn Abdillah Ali ash-Shaykh alias Veľký mufti však „iba” citoval proroka Mohameda, ktorý povedal, 
že Arabský polostrov môže existovať iba pod jedným náboženstvom. Mufti je najvyšším náboženským pred-
staviteľom v Saudskej Arábii a tiež šéfom Najvyššej rady islamských učencov.
Súčasťou polostrova je aj Kuvajt a práve na kostoly v tejto časti územia reagoval mufti. Kuvajtskí predstavi-
telia v tejto záležitosti predostreli svoj postoj – postavené kostoly zbúrať nemienia a otázka výstavby nových 
musí byť ešte prerokovaná. V Saudskej Arábii sú oficiálne všetky náboženstvá okrem islamu zakázané, no isté 
percento kresťanov v krajine môže praktizovať svoju vieru v súkromí. 

Zdroj: http://www.aktuality.sk/clanok/203280/velky-mufti-chce-burat-kostoly

Kuba vyhlásila Veľký piatok za sviatok po pápežovej návšteve
Kuba rešpektovala výzvu pápeža Benedikta XVI. a vyhlásila Veľký piatok v roku 2012 za sviatok - prvýkrát od 
roku 1959, keď sa na ostrove uskutočnila revolúcia. 
Komunistická vláda uviedla v oficiálnom vyhlásení, že rozhodnutie urobila pod vplyvom úspechu Benediktovej 
„nadzmyslovej návštevy” v krajine, ktorá sa skončila 28. marca. Vo vyhlásení sa uvádzalo, že Rada ministrov 
- kubánsky najvyšší orgán výkonnej moci - neskôr rozhodne, či bude sviatok trvalý.
Benediktova výzva sa podobala žiadosti jeho predchodcu Jána Pavla II. z roku 1998, aby boli Vianoce 
znovu vyhlásené na Kube za sviatok. Náboženské sviatky boli zrušené v 60. rokoch minulého storočia po 
tom, čo sa vďaka revolúcii dostali k moci bratia Fidel a Raúl Castrovci. Išlo o predzvesť marxistickej vlády. 
Veľký piatok je deň, kedy si katolíci pripomínajú smrť Krista. Nie je však dňom voľna v USA, vo väčšine štátov 
Európy či dokonca ani v Mexiku, ktoré je najviac katolícke zo všetkých španielsky hovoriacich krajín. 
Kuba odstránila zmienky o ateizme zo svojej ústavy v 90. rokoch minulého storočia a zlepšila aj vzťahy  
s cirkvou. Napriek tomu je na Kube menej než desať percent praktizujúcich katolíkov.

Zdroj: http://www.ta3.com/clanok/12292/kuba-vyhlasila-velky-piatok-za-sviatok-po-papezovej-navsteve.html

V Bielorusku zakázali „rúhavú” rockovú operu Jesus Christ Superstar 
Veriaci Pravoslávnej cirkvi v Bielorusku si v marci vynútili zrušenie rockového muzikálu Jesus Christ Superstar.
Štyri z piatich miest zrušili vystúpenie v rámci turné rockovo-opernej divadelnej spološnosti zo St Petersburgu. 
Predstavitelia divadiel vysvetlili, že vystúpenia boli zrušené z dôvodu „agresívneho postoja” bieloruskej cirkvi. 
V správe sa uvádza, že miestne kultúrne centrá údajne dostali veľa listov od „urazených veriacich”, ktorí žiadali 
zákaz tejto „rúhačskej produkcie”.

Zdroj: http://rt.com/art-and-culture/news/belarus-rock-opera-religious-protest-621

Slovenskí poslanci sa budú v parlamente modliť
Za vlády Ivety Radičovej sa začalo modliť na Úrade vlády, za vlády Roberta Fica sa to chystá robiť časť poslan-
cov každý rokovací deň v parlamente. 
Aj keď slobodné prejavovanie viery poslancom nemožno uprieť, analytikov zaráža, že k modlitbám má dochá-
dzať práve na pôde zákonodarného zboru. Ústava totiž hneď vo svojom úvode deklaruje Slovenskú republiku 
ako štát, ktorý je demokratický a právny, no neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. 

Zdroj: http://spravy.pravda.sk/poslanci-sa-budu-v-parlamente-modlit-dvf-/sk_domace.asp

Skupina vedcov, ktorí sledujú pravdepodob-
nosť svetovej apokalypsy, vyhlásila, že svet 
sa priblížil k súdnemu dňu.
Magazín The Bulletin of the Atomic Scientists oznámil, že 
symbolické „hodiny konca sveta” sa posunuli a ukazujú 
o päť minút dvanásť. Minulý rok to bolo o minútu viac.
Vedci ručičku symbolicky posunuli najmä preto, že sa 
svetu nedarí zbaviť jadrových zbraní, bojovať proti klima-
tickým zmenám ani nájsť bezpečné a obnoviteľné zdroje 
energie.
S odpočítavaním začali v roku 1947 americkí vedci, ktorí 
sa podieľali na vzniku prvej atómovej bomby. Vtedy ich 
nastavili na čas 23:53.
Jadrový program je podľa ich nástupcov aj teraz najväč-
ším rizikom. Západným politikom vyčítajú okrem iného 
„nejednoznačný postoj k iránskemu programu".
Doteraz čas na hodinách upravovali dvadsaťkrát. Naj-
bližšie k polnoci - len dve minúty - boli v roku 1953, keď 
USA a Sovietsky zväz v rozpätí len deviatich mesiacov 
otestovali termonukleárne zbrane. Najďalej - 17 minút 
pred polnocou - ich nastavili v roku 1991, keď USA a 
Sovietsky zväz podpísali zmluvu o obmedzení počtu jad-
rových zbraní.
Vedci však v poslednom roku videli aj náznaky nádeje 
pre svet. Najmä v arabskej jari a ruských prodemokra-
tických protestoch.

http://www.aktuality.sk/clanok/199774/svet-sa-priblizil-
k-sudnemu-dnu-tvrdia-vedci/

Ruský podnikateľ Dmitrij Ickov rozbieha výskumný pro-
jekt s názvom Avatar, ktorým chce dosiahnuť večný ži-
vot. Podľa vlastných slov si najal 100 vedcov, ktorí majú  
v priebehu desiatich rokov umožniť ľuďom nesmrteľnosť. 
Ich úlohou je vložiť ľudskú myseľ do robotov a neskôr do 
holografického tela. Momentálne do svojho tímu hľadá 
ďalšie posily.
Výskum Avatar dostal svoj názov podľa filmu Jamesa 
Camerona zasadenom do budúcnosti. 
„Ľudia nechcú zomrieť,” povedal Ickov. „Chápem, že toto 
je pre vedcov veľkou výzvou. Ale…ak do niečoho vložíte 
všetku svoju energiu a čas, môže sa to stať skutočnos-
ťou,” vyhlásil. Podnikateľ túži po chirurgickej „transplan-
tácii” ľudského vedomia do robotického tela, neskôr ju 
tam chce vložiť bez operácie. V ďalšej fáze sa pokúsi o 
vytvorenie umelého ľudského mozgu, ktorý bude akým-
si počítačovým zariadením, do ktorého bude možné 
umiestniť ľudskú myseľ. Podnikateľ neváhal vysloviť ani 
svoj posledný, mimoriadne ambiciózny cieľ - vložiť myseľ 
do holografického tela.
Ickov chce spolupracovať s americkou agentúrou pre 
vývoj nových vojenských technológií DARPA (Defense 
Advanced Research Projects Agency). Tá už skúma 
spôsoby, akými by vojaci mohli svojou mysľou ovládať 
androidov, ktorí na bojisku nahradia ľudí. Tento projekt 
sa tiež volá Avatar.

http://www.aktuality.sk/diskusia/202472/vedci-pracuju-
na-nesmrtelnosti-ma-to-byt-do-10-rokov/

Vedecká štúdia preukázala, že výška mračien sa postup-
ne znižuje. Odborníci sa domnievajú, že Zem tak možno 
reaguje na globálne otepľovanie, a že by to mohlo mať 
vplyv na ďalší vývoj klímy.
Vedci z University of Auckland na Novom Zélande ana-
lyzovali informácie o najväčších výškach, v ktorých sa 
tvoria mraky, za posledných desať rokov. 
Štúdia, ktorú nedávno publikovali v odbornom časopise 
Geophysical Research Letters, odhalila, že priemerná 
najväčšia výška mrakov klesla za dekádu o jedno per-
cento, teda asi o 30 až 40 metrov.
Vedúci výskumu Roger Davies uviedol, že sledované 
obdobie je síce príliš krátke, aby sa z toho dali robiť de-
finitívne závery, spomínané zistenia ale podľa neho na-
značujú, že sa možno deje niečo vážne..
„Nevieme presne, čo spôsobuje klesanie výšky oblakov,” 
povedal Davies, „ale musí to mať niečo do činenia so 
zmenou cirkulácie, ktorá vedie k formovaniu mračien vo 
vysokých nadmorských výškach.”

http://www.topky.sk/cl/13/1300709/Mraky-su-kazdym-
rokom-nizsie--obloha-nam-pada-na-hlavu-

Info Monitoring Svet sa priblížil k súdnemu dňu, 
tvrdia vedci

Vedci pracujú na nesmrteľnosti. 
Má to byť do 10 rokov!

Mraky sú každým rokom nižšie, 
obloha nám padá na hlavu
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Svedectvo jaskynných  kvapľov
Určovanie veku hornín je metóda, ktorá sa zvyčajne používa na stanovenie veku 

Zeme. No sú aj iné hodiny či procesy, ktoré naznačujú, že Zem je veľmi, veľmi stará. 
Množstvo soli v mori, mocnosť usadených kriedových útvarov, zvetrávanie horstiev, to 
všetko akoby potvrdzovalo, že Zem je milióny rokov stará.

Je to preto, lebo ľudia predpokladajú, že tieto procesy prebiehali v minulosti rovnako 
pomaly, ako prebiehajú dnes. Ak oceány pri svojom vzniku neobsahovali žiadnu 
soľ a ak soľ bola splavovaná do mora tak pomaly ako dnes, potom to muselo 
trvať milióny rokov, kým sa moria stali takými slanými, ako sú teraz. Ale to sú 
veľmi odvážne predpoklady a nikto nevie, či sú platné.
STALAKTiTy A STALAGmiTy

Zaujímavým príkladom je rast kamenných hrotov, ktoré nachádzame  
v jaskyniach a ktoré nazývame stalaktity a stalagmity. Vytvára ich kvapka-
júca voda, v ktorej je rozpustený hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2. 
Po vyparenej vode ostávajú kamenné zvyšky, z ktorých sa pomaly for-
muje hrot. Mnohé kvaple narastú iba niekoľko kubických centimetrov za 
sto rokov. Ak vždy rástli tak pomaly, niektorým to muselo trvať aj milión 
rokov, kým dorástli na dnešnú veľkosť.

V poslednom  čase sa zistilo, že niektoré stalaktity a stalagmity ras-
tú až 250-krát rýchlejšie, ako sme spomínali! Pri tejto rýchlosti by sa 
pôvodne odhadovaný  milión-ročný vek kvapľa zredukoval na 4 000 
rokov. V Amerike merali tempo rastu stalaktitov v uhoľných baniach 
a pod cestnými mostmi. Zistili, že rastú rýchlosťou až 1 cm za dvadsať 
týždňov. Je zjavným nezmyslom tvrdiť, že všetky stalaktity a stalag-
mity rastú veľmi pomaly. Nerozumné je aj tvrdenie, že veľký stalaktit, 
ktorý rastie pomaly dnes, rástol rovnako pomaly milióny rokov. Všet-
ko závisí od množstva kvapkajúcej vody, a to môže výrazne kolísať 
z roka na rok.

Predstava, že tieto javy prebiehali v minulosti vždy takým tem-
pom, ako prebiehajú dnes, je skutočne nevedecká. Určite to nie je 
spoľahlivý spôsob, ako zistiť vek Zeme. Nasledujúci príbeh nám to 
snáď pomôže objasniť. Predstavte si nejakých hostí z vesmíru, ktorí 
by navštívili vaše mesto, aby zistili, čo za bytosti sú tí ľudia. V pláne 
majú návštevu viacerých planét, a tak na Zemi môžu ostať iba týž-
deň. Vybavení sú však veľmi kvalitnými meracími prístrojmi. Traja  
z nich sa rozhodli, že zistia, aký je vek človeka. Chcú to urobiť tak, že 
zmerajú výškový prírastok človeka za jeden týždeň. Ak tento člo-
vek rástol rovnako rýchlo aj v minulostí, potom vek (v týždňoch) 
vypočítajú ako podiel jeho výšky a výškového prírastku za 1 týždeň. 
Jednoduché, však?

A tak jeden z vesmírnych hostí príde do školy a meria týždenný výš-
kový prírastok u detí. Ďalší navštívi úrad, kde pracujú dospelí. Tretí sa zho-
dou okolností ocitne v domove dôchodcov. Po týždni sa všetci stretnú, aby si 
porovnali výsledky.

Prvý určil výšku ľudskej postavy na 120 až 150 cm a ročný prírastok asi 10 cm. Ich vek 
sa teda musí pohybovať v rozmedzí 12 až 15 rokov.

Druhý  s ním nesúhlasí. Tvrdí, že ľudia sú 150 až 180 cm vysokí a rastú tak pomaly, že 
to ani nemohol zmerať. Ale vie, že jeho prístroj môže zachytiť prírastok 0,2 cm za rok.  
A tak môže povedať, že vek ľudí je najmenej 700 až 800 rokov. Môžu mať však aj niekoľko 
tisíc rokov.

Tretí návštevník celý čas mlčal. Pozrel na svojich priateľov a povedal: „Obaja sa mýlite. 
Výška človeka s časom klesá. Podľa mojich meraní tento úbytok predstavuje 2 až 3 cm za 
päť rokov. Z toho vyplýva, že vek ľudí nemožno odvodiť z ich výšky.”

My samozrejme vieme, že najbližšie k pravde bol iba prvý z nich; ten, ktorý navštívil 

školu. Všetky merania boli dobré, nesprávny bol iba predpoklad, že ľudia rastú po celý 
život rovnako rýchlo. Prijateľný by bol nanajvýš pre detský vek, ale aj to s výhradami. 

No dospelí už prestali rásť. Ich rast sa zastaví skôr, ako návštevníci z vesmíru prišli me-
rať. Preto aj vek, odvodený z nameraného výškového prírastku, bol taký vysoký.

A nakoniec - proces starnutia je naozaj spojený s poklesom výšky. Tempo rastu sa zno-
vu mení a v tomto prípade dokonca nadobúda opačný trend. Preto sa vek starcov nedá 
určiť podľa ich výšky.

Myslím, že táto ilustrácia nám objasnila nebezpečenstvo pokusov, pri ktorých sa vek 
Zeme určuje tak, že súčasné tempo určitých javov sa zovšeobecní aj pre minulosť. Táto 
metóda nám môže dať správnu odpoveď iba vtedy, ak javy prebiehali v celej minulosti 
rovnakou rýchlosťou ako dnes.

Vieme však, že na Zemi sa od čias jej vzniku všeličo zmenilo. Vieme, že v minulosti 
jestvovali mohutné sopky a ľadovce a tiekli rieky, ktoré dnes nemajú obdobu. Vie-

me, že podnebie sa v minulosti veľmi menilo. Vieme, že narástli vysoké pohoria 
a more pohltilo celé kontinenty. Ako potom môžeme tvrdiť, že sa veci diali rov-

nakou rýchlosťou, ako sa dejú dnes? Skôr opak je pravdou.
Pokúsil som sa ukázať, že bežne udávaný vek Zeme (vyše 4 miliardy rokov) 

sa opiera o rôzne  dohady  a predpoklady. Voľba týchto východiskových 
predpokladov je určovaná snahou dospieť k takým časovým údajom, kto-
ré by vyhovovali evolúcii.

Potom je ale bezdôvodné považovať za chybné tie údaje z knihy Ge-
nesis, z ktorých vyplýva, že Zem je oveľa mladšia, ako si ľudia myslia. 

Čo presne hovorí kniha Genesis o veku Zeme? Kresťania sa v odpo-
vedi na túto otázku rozchádzajú, lebo Genesis nám vlastne nehovorí, 
koľko má Zem rokov.

Niektorí kresťania sa snažia zosúladiť Genesis s geologickou dobou 
tak, že šesť dní stvorenia nahrádzajú dlhými časovými obdobiami. 
Každé takéto obdobie vraj muselo trvať asi 500 miliónov rokov.

Iní hovoria, že to boli normálne dni a že Zem nemá viac ako 10 ti-
síc rokov. Videli sme, že nejestvuje vedecky zdôvodnená príčina, pre 
ktorú by toto tvrdenie nemohlo byť platné.

Tretia možnosť je, že tých šesť dní boli naozaj obyčajné dni, ale za-
čali sa počítať až vtedy, keď sa na Zemi objavilo svetlo. Zem už teda 
existovala dávno pred začiatkom šesťdenného cyklu, no v tom čase 
„Zem bola neladná a pustá a tma bola nad priepasťou” (Genesis 1,2).

Nemáme informáciu, ako dlho Zem zotrvávala v takomto stave. 
Mohol to byť veľmi dlhý čas, potrebný na ochladenie povrchu natoľko, 
aby to vyhovovalo podmienkam pre život. Táto predstava nie je v roz-
pore s tvrdením, že vyvreté horniny sú oveľa staršie ako 10 tisíc rokov. 
Stvorenie svetla, oblohy, mora a všetkých foriem života na Zemi sa 

potom odohralo zázračne v priebehu šiestich dní. Samotný vesmír 
mohol byť stvorený „na počiatku”, ešte pred šiestimi dňami stvorenia.
Nebudem dokazovať, že niektorá z týchto myšlienok sa presne zhodu-

je s biblickým učením. Každá  z nich je spojená s určitými problémami. 
Pre mňa je prvý výklad (t.j., že šesť dní trvalo milióny rokov) neprijateľný, 

lebo predpokladá zhodu medzi Bibliou a evolúciou. Obe ďalšie alternatívy 
sa zásadne opierajú o Božie stvoriteľské dielo, a preto ich môžem prijať.

Je dôležité povedať, že veda nepozná nič, čo by protirečilo tomuto výkladu. Nič 
nám nebráni v  presvedčení, že Boh stvoril všetky veci a že biblický opis stvorenia je 
história, a nie rozprávka. 

Prof. E. H. Andrews, OD NIČOHO K PRÍRODE

Aký je vek Zeme?

V čase, keď mnohí protestantskí vodcovia hlásajú ab-
surdné kacírstvo o zrušení desiatich Božích prikázaní, 
patriarcha poukázal na potrebu človeka byť v každotýž-
dennom pokoji. Vlastne preto bol aj Bohom daný sobotný 
deň. 

Všetkým je známe štvrté Božie prikázanie o  každotýž-
dennom pokoji: „Pamätaj na sobotný deň, aby si ho svä-
til.” No diskusia okolo neho trvá stáročia. Je potrebné, aby 
človek mal každotýždenný sobotný pokoj? Ktorý deň Boh 
posvätil a požehnal, aby sme si ho pamätali – deň sobotný 
alebo deň nedeľný? Zostáva dané prikázanie v  platnosti  
aj v dvadsiatom prvom storočí?

Po prvé, prikázanie o  každotýždennom pokoji: „Pamä-
taj na sobotný deň, aby si ho svätil” – je jedno z desiatich 
Božích prikázaní, rovnako ako „Nescudzoložíš”, „Nepokrad-
neš”, „Cti svojho otca i svoju matku". Ignorovanie každotýž-
denných sobotných odpočinkov určite spôsobí nežiaduce 
následky – stratu zdravia a neplánované návštevy v ne-
mocnici. Nie je snáď lepšie riadiť sa Božou radou, pokiaľ 
ide o rozdelenie práce a odpočinku a pamätať na sobotný 
deň, aby sme ho svätili?  

Pre kresťanov je dôležité si uvedomiť (pamätať na to), 
že Hospodin, podľa zvyku, slávil sobotu (Lukáš 4,16) a učil, 
že Božie prikázanie je nadradené nad tradíciou ľudí (Ma-
túš 15,3). Je pozoruhodné, že súčasná „západná” tradícia 
považuje dodržiavanie Božích prikázaní za zákonníctvo, 
zatiaľ čo Sväte Písmo nazýva porušenie prikázaní neprá-
vosťou. Boží Syn vyzdvihol, že neprišiel zrušiť Zákon, ale 
naplniť a osláviť ho (Matúš 5,17-18, Izaiáš 42,21). Apoštoli 
tiež, podľa zvyku, slávili sobotu (Sk 16,13). Biblickým zna-
mením svätých, ktorí patria do Božej cirkvi, je viera v Ježiša 
Krista a dodržiavanie všetkých desiatich Božích prikázaní 
(Zj 12,17; 14,12). 

Po druhé, Boh prikázal svätiť sobotný deň, nie nedeľný. 
Teológom je známe, že vo Svätom Písme nenájdeme Božie 
prikázanie svätiť nedeľu, prvý deň týždňa. Prečo teda prvý 
deň? Všetky štyri evanjeliá nám hovoria o tom, že Ježiš 
Kristus bol vzkriesený prvý deň v týždni, teda v nedeľu.  

A predsa Boh posvätil (z gréčtiny „oddelil”) siedmy deň pre 
každotýždenný odpočinok (Genesis 2,2-3). Preto odpočí-
vať v nedeľu je možné tak, ako v hociktorý deň v týždni, 
ale svätiť nedeľu (považovať za hriech zaoberať sa bežnou 
prácou v tento deň) nielen nedáva žiadny zmysel  z dôvo-
du nedostatku biblických dôkazov, ale sa považuje aj za 
porušenie štvrtého Božieho prikázania. 

A  nakoniec, v súvislosti s desiatimi Božími prikázania-
mi je v  Biblii dôrazne povedané, že zo zákona pochádza 
poznanie hriechu. (Rimanom 3,20; 7,7) To znamená, že ak 
ich odmietame plniť, hrešíme. A to nie je len otázka cudzo-
ložstva alebo krádeže, ale aj náš vzťah k sobotnému dňu. 
Budeme  na neho pamätať, alebo budeme ignorovať Božie 
prikázania a v neposlednom  rade aj svoje zdravie?

Христианские новости 2011-12-06 18:11:31
http://blog.meta.ua/~biblepravda/* 

Preložil Jaroslav Homišin

Patriarcha Kirill o každotýždennom sobotnom pokoji
Patriarcha Moskvy a celého Ruska Kirill  vydal dôležité vyhlásenie pre celý kresťanský svet.

Siedmy deň 
Objavy zo stratených stránok histórie
Svedectvá vyše 50 historikov a teológov

Sada 5 DVD
Cena: 35,00 €

Genesis konflikt  
Prof. Walter Veith
Vedecká alternatíva k evolučnej teórii
Cena: 8,50 €
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„Štáty nekrachujú.” Väčšina občanov  
z rôznych vrstiev - bohatí alebo chudob-
ní, investori alebo pracujúci, dlžníci alebo 
veritelia - berú toto vyhlásenie za samo-
zrejmosť. Ale posledný vývoj v mnohých 
krajinách sveta, vrátane niekoľkých, kto-
ré tvoria Európsku úniu, odhalil omyl ta-
kéhoto myslenia. A Grécko sa stalo názor-
ným príkladom.
Po celé desaťročia grécke vlády míňa-
li viac peňazí, než ich ekonomika vypro-
dukovala. Grécki občania majú veľkorysé 
dôchodky, krátky pracovný týždeň, dlhé 
dovolenky a životný štýl, ktorý ich pro-
duktivita nepokrýva. Až donedávna bola 
táto politika veľmi populárna. George Ber-
nard Shaw raz skvele poznamenal: „Vláda, 
ktorá okráda Petra, aby vyplatila Pavla, 
bude mať vždy Pavlovu podporu.”
To všetko bolo založené na predstave, že 
„štáty nekrachujú”. Ale štát a vláda sú 
dve odlišné veci. Štát nevydáva menu, 
nepredáva dlhopisy a neriadi ekonomiku. 
To robí vláda. A vláda môže skrachovať.
Prípad Grécka je o to zložitejší, že krajina 
nemá vlastnú menu. A štyri ďalšie krajiny 
eurozóny: Portugalsko, Taliansko, Írsko a 
Španielsko prechádzajú podobnými, hoci 
menej závažnými dlhovými problémami. 
To by mohlo ohroziť celú eurozónu a glo-
bálne dôsledky pádu 17 ekonomík by boli 
katastrofálne.

„Spoľahlivý” dolár
V minulosti, aj pri takých rozsiahlych eko-
nomických obavách, investori sa mohli 
vždy oprieť o najbezpečnejšiu menu sve-
ta - americký dolár. Ale v poslednej dobe 
hlavné ratingové agentúry ako Moody’s, 
Standard & Poor’s a ďalšie varovali, že 
rastúci americký dlh sa môže negatívne 
odraziť na amerických štátnych dlhopisoch, 
čo by ohrozilo postavenie tejto krajiny ako 
najväčšieho ekonomického motora sveta. 
A keďže americké štátne dlhopisy vlastnia 
mnohí investori po celom svete, vrátane 
Číny, účinky platobnej neschopnosti USA 
by boli okamžité a globálne.
Ako Walter Wriston naznačil, Spojené štáty 

by stále existovali aj so svojimi obyvateľ-
mi, zdrojmi, pracovnou silou a priemys-
lom. No napriek tomu by USA stratili jedinú 
najdôležitejšiu oporu svojej meny a hos-
podárstva: dôveru. Ak si ľudia chcú uložiť 
peniaze, hľadajú miesta, ktorým môžu dô-
verovať. Chcú si byť istí, že to, čo si zaro-
bili, je v bezpečí. 
Historicky povedané, americký dlh bol 
sprevádzaný „plnou dôverou a zárukou 
vlády Spojených štátov". Americké dlhopi-
sy boli cenné preto, lebo každý na svete 
veril, že americká vláda dokáže splatiť svo-
je dlhy. No v každej krajine platí, že dlh, 
ktorý rastie príliš vysoko v porovnaní so 
štátnym príjmom, otrasie touto dôverou.  
A keď sa investori obávajú, že stratia bo-
hatstvo investované do amerických dlhopi-
sov, rýchlo ho presunú.

Apokalyptická predpoveď
Naša súčasná situácia je desivo podob-
ná tej, ktorú opisuje 18. kapitola Zjave-
nia Jána, kde Babylon padá a spolu s ním 
svetový obchod: „...[králi Zeme] budú stáť 
zďaleka a volať”:
„Beda, beda, veľké mesto, to silné mesto 
Babylon, že v jednej hodine prišiel jeho 
súd!”
„Aj kupci zeme budú plakať a žialiť nad 
ním, pretože nikto viac nekúpi ich tova-
ru - tovaru zlata a striebra, drahokamov 
a periel; bielej tkaniny, purpuru, hodvábu, 
šarlátu a všelijakého vonného dreva, vše-
lijakých výrobkov zo slonoviny a všelijaké-
ho tovaru z najdrahšieho dreva, z medi, zo 
železa a z mramoru a tovaru zo škorice, 
rozváňajúceho amónu, tymianu, vzácnej 
masti a libánskeho kadiva, vína a oleja a 
jemnej múky pšeničnej, pšenice a dobytka 
a oviec a koní a vozov a otrokov (ľudských 
tiel) a ľudských duší...”
„Beda, beda, to veľké mesto, ...že v jed-
nej hodine je spustošené také veľké bohat-
stvo!” (Zjavenie Jána 18,10-13.16.17).

V jednej hodine?
Možno, že v minulých rokoch by bolo 
rozumné sa pýtať, či takýto kompletný 
ekonomický krach môže nastať tak rýchlo. 
Ale nedávna história ponúka veľa príkla-
dov, že je to naozaj možné.
Dňa 19. októbra 1987 sa akciové trhy po 
celom svete dramaticky prepadli. Začalo sa 
to v Hong Kongu a prepad sa rýchlo rozší-
ril po ostatných krajinách. Americké bur-
zy klesli o viac ako 20 percent za jediný 
deň. A globálna ekonomika sa tak rýchlo 
nezotavila. O necelé dva týždne trh v Hong 
Kongu stratil 45 percent svojej hodnoty,  
v Austrálii 42 percent, v Španielsku 31 
percent, vo Veľkej Británii 26 percent,  
v Spojených štátoch 23 percent, v Kanade 
22,5 percenta a Nový Zéland stratil takmer 

60 percent zo svojej najvyššej úrovne  
v roku 1987.
V septembri roku 2008 „globálna finančná 
kríza” takmer spôsobila zastavenie sveto-
vého finančného systému. A úvery boli sa-
motným epicentrom tejto krízy. V podstate 
to prišlo takto: nahromadilo sa príliš veľa 
rizikových hypotekárnych úverov a dlžníci 
sa dostali do platobnej neschopnosti.
Potom prišiel rok 2011. Počas leta boli 
známky potenciálneho svetového finanč-
ného kolapsu stále hrozivejšie. Vlády 
niektorých najväčších svetových ekonomík 
zápasili s rastúcim dlhom a s odporom ve-
rejnosti voči úsporným opatreniam. Keď 

Standard & Poor znížila hodnotenie dl-
hopisov amerického ministerstva financií 
prvýkrát v histórii, akciové trhy po celom 
svete sa prepadli, narástli a znovu sa pre-
padli, nastalo krvácanie v biliónoch dolárov 
a všeobecné zdesenie investorov každého 
druhu. Napriek prepadu kreditu štátne dl-
hopisy USA vlastne získali hodnotu len pre-
to, lebo investori sa báli chaosu na európ-
skych trhoch ešte viac. Aj napriek snahe 
ministrov financií upokojiť trhy stále viac 
investorov nevidelo „dno” trhu.

Je tento kolaps naplnením 
18. kapitoly Zjavenja?
Teda sú tieto pretrvávajúce známky finanč-
nej krízy naplnením 18. kapitoly Zjavenia 
Jána? Pravdepodobne nie. Kniha Zjavenie 
Jána obsahuje predpovede ďalších udalos-
tí, ako je vzostup antikrista a presadzova-
nie jeho znamenia, ktoré sa musia usku-
točniť pred udalosťami popísanými v 18. 
kapitole. Avšak nedávne udalosti ukazujú, 
že náhly kolaps svetového obchodu, ako je 
opísaný v Zjavení, 18. kapitole môže ľahko 
nastať. Finančné trhy, ktoré sú elektronic-
ky prepojené po celom svete teraz reagujú 
takmer okamžite na dianie vo svete. Rád 
by som vám odporučil miesto, kde vaše 
celoživotné úspory budú úplne bezpečné. 
Viem len o jednom.
Ježiš vo svojom kázaní na vrchu povedal: 
„Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde 
moľ a hrdza kazí, a kde sa zlodeji prekopá-

Finančný krach 
v proroctvách Apokalypsy
Ed Dickerson
„Štáty nekrachujú... Infraštruktúra nezmizne, produkti-
vita ľudí sa nestratí, prírodné zdroje nezaniknú... Teda 
ich majetok vždy prevyšuje ich dlhy. A to je veľmi odliš-
né od firiem.”

 —Walter Wriston, bývalý prezident americkej banky Citicorp
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Scenár času konca?
Písmo opisuje stav sveta tesne pred Kristovým druhým príchodom. 
Hovorí o ľuďoch, ktorí chamtivosťou, vydieraním a podvodom hro-
madia veľké bohatstvo (to môže zahŕňať hypotekárnych maklérov, 
spoločnosti vydávajúce úverové karty, komoditných maklérov a rop-
né spoločnosti): „Nahromadili ste poklady v posledných dňoch. Hľa, 
mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo žali vaše polia, kričí proti 
vám. Volanie žencov prišlo do uší Pána Všemohúceho. Vykŕmili ste sa 
v deň zabitia. Odsúdili ste a zavraždili nevinných, ktorí sa vám nepro-
tivili.” (Jakub 5,3-6).
Vieme, že finančné napätie v manželstve je v súčas-
nosti najčastejšou príčinou rozvodov v Amerike. Ak 
skutočne chceme zachovať biblickú štruktúru rodiny a 
pripraviť naše rodiny na čas konca, musíme sa naučiť 
eliminovať dlh. Musíme zabudnúť na snahu „držať krok 
so susedovcami.” Koniec koncov, „susedovci” môžu byť 
na samom pokraji krachu alebo konfiškácie majetku. 
Je veľmi dôležité, aby sme niečo urobili, kým môžeme, 
aby sme dostali seba a svojich blízkych na bezpečnejší 
finančný základ. Musíme sa naučiť dať Boha na prvé 
miesto, vyhýbať sa dlhu, pomáhať tým menej úspeš-
ným a prioritne mať na zreteli pokrok Božieho diela. 
Pozrime sa na niektoré významné kroky, ktoré by sme 
všetci mali teraz urobiť.

Čo máme robiť
Po prvé, musíme uznať, že je čas pre obozretnosť a 
rozvážnosť – je čas rešpektovania biblických princípov 
peňažného manažmentu. Potom potrebujeme disciplí-
nu, aby sme ich zaviedli do praxe. Tu je sedem bodov, ktoré uvoľnia 
napätie v rodinách a mnohým pomôžu k finančnej slobode:

1. Získajte prehľad. Poznajte stav vašich osobných financií. Urobte 
si kompletný zoznam všetkých aktív (majetku a úspor) v jednom stĺp-
ci a zrátajte ich. Potom si urobte zoznam všetkých svojich záväzkov 
(dlhov) v druhom stĺpci a tiež ich zrátajte. Ak máte hypotéku, uveďte 
súčasnú trhovú hodnotu vášho domu na strane aktív a sumár zostá-
vajúcich splátok na strane záväzkov. Napokon odčítajte záväzky od 
vašich aktív. Výsledkom je vaše čisté imanie. Ak je výsledkom záporné 
číslo, mali by ste byť vážne znepokojení.

2. míňajte menej, ako zarobíte. Rozhodnite sa žiť v rámci svo-
jich možností. Biblia hovorí: „Pobožnosť so spokojnosťou je skutočne 
veľkým ziskom; lebo nič sme nepriniesli na svet a je zrejmé, že nič 
nemôžeme ani odniesť. Preto, keď máme pokrm a odev, s tým sa spo-
kojíme. Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, 
do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí 
do záhuby a zatratenia. Lebo koreňom všetkého zla je milovanie pe-
ňazí, po ktorých niektorí zatúžili, a tak zablúdili od viery a spôsobili 
si mnoho bolestí.” (1.Timoteovi 6,6-10) Ak ste zvyknutí na nadmerné 
míňanie, bude si to vyžadovať prísnu disciplínu, ale v týchto časoch je 
to veľmi potrebné.

3. odložte si niečo z každého príjmu. Nedostatok úspor je jedným 
z hlavných dôvodov, prečo ľudia používajú kreditné (úverové) karty 
a nakoniec zaplatia veľké sumy na úrokoch. Sporenie by malo byť 
také pravidelné ako míňanie. Odporúčam zrážku zo mzdy na sporiaci 
účet. Cieľová suma by mala byť ekvivalentom životných nákladov na 
tri až šesť mesiacov. Akonáhle je tento cieľ splnený, môžete sporiť 

ďalšie peniaze na veľké nákupy alebo na dôchodok. Nezabudnite, že 
pri sporení alebo investovaní musíte byť opatrní a vyhýbať sa riziko-
vým špekuláciám. Nikdy nedávajte všetok majetok do jedného košíka 
– rozložte ho.

4. Vyhýbajte sa dlhu ako AidS. Úrok je náklad, bez ktorého sa 
môžete zaobísť. Osobný či rodinný dlh je hlavným dôvodom súčasné-
ho finančného chaosu. Napríklad, ak by ľudia neboli v dlhoch a žili na 
pokraji svojich finančných schopností, potom pri náraste ceny plynu 
by boli rozladení, ale nie zúfalí. Ak by rodiny šetrili a požičiavali si len 

toľko, koľko by si mohli dovoliť splácať, nemali by sme 
hypotekárnu krízu. Dlh a následný krach sú metlou na-
šej spoločnosti. Ak ste zadlžení, musíte prijať drastické 
opatrenia, aby ste dlh dostali pod kontrolu. To zname-
ná žiadne ďalšie míňanie na splátky a vytvorenie plánu 
splácania dlhu, ktorého sa budete držať, kým sa ho 
úplne nezbavíte. V niektorých prípadoch to môže zna-
menať odpredaj majetku, ako sú autá, lode, pozemky, 
zbierky mincí atď. Musíte mať túto oblasť vášho finanč-
ného života pevne pod kontrolou, lebo inak vás vaši 
veritelia prehltnú zaživa.

5. Pracujte usilovne. Robte to najlepšie, čo viete, 
aby ste uspokojili svojho zamestnávateľa alebo svo-
jich zákazníkov. Proste Boha o múdrosť, ako robiť vašu 
prácu efektívne tak, aby ste mohli pokračovať v práci, 
keď časy budú ťažké. Buďte ochotní pracovať v každej 
práci, ktorá je k dispozícii, ktorá nie je proti vášmu 
svedomiu.

6. Buďte verní Bohu. To znamená, 
že ani v dobe skúšok nezabudnete 
na desiatky a dary, pretože napo-
kon všetci sme úplne závislí na 
Bohu – v pozemskom živote 
i vo večnosti. Boh nám dal 
mnoho sľubov o finanč-
nom úspechu, ak ho 
dáme na prvé miesto. 
Vaša rodina si ne-
môže dovoliť žiť bez 
Božej zasľúbenej 
múdrosti a požeh-
nania.

7. Pamätajte, že táto Zem nie je vaším trvalým domovom. Jed-
ného dňa, pravdepodobne skôr ako neskôr, tu všetko zhorí (pozri 
2.Petr 3,10). Teda Ježišova rada, aby sme si ukladali naše poklady  
v nebi, je stále veľmi aktuálna (pozri Matúš 6,19.20). Náš manažment 
v súčasnosti určí náš večný osud.

Napokon, modlite sa, aby vám Boh dal múdrosť pri riešení vašich fi-
nančných záležitostí zodpovedným spôsobom. Dávajte si pozor na 
bezohľadných ľudí, ktorí vám chcú predať systém zníženia dlhu alebo 
nejaký zázračný liek na vaše problémy. Dôverujte Bohu a On bude 
riadiť vaše cesty.

Ed Reid
Zdroj: Signs of the Times 11/2008

Ako prežiť 
prichádzajúcu krízu?

vajú a kradnú; ale si zhromažďujte pokla-
dy v nebi, kde ani moľ ani hrdza nekazí, a 
kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekrad-
nú.” (Matúš 6,19.20).
Na tejto Zemi niet žiadnej istoty. Napokon 
sa udalosti vyobrazené v 18. kapitole Zja-
venia odohrajú. Ale aj dovtedy, ako sme si 
ukázali, predstava pozemskej bezpečnosti 
je iluzórna.
Znamená to, že by sme mali stiahnuť všet-
ky naše úspory a poslať ich do nejakej cha-
rity? Ježiš schválil sporenie a investovanie 
v jednom pozoruhodnom prípade – v po-
dobenstve o hrivnách (Matúš 25,14-30). 
Máme povinnosť byť vernými správcami 
bohatstva, ktoré nám Boh dáva. On oča-
káva, že verní služobníci budú investovať 
rozumne. Koreňom všetkého zla nie sú sa-

motné peniaze, ale milovanie peňazí, dô-
vera v nich. (pozri 1.Timoteovi 6,10; Žalm 
49,7; 52,9; 62,11; Príslovia 11,28).
V Jánových dňoch bohatstvo pozostávalo 
z „vecí” ako zlato, striebro, vlna, hodváb 
a ďalších 17 položiek, ktoré uvádza v Zja-
vení 18,12. Moľ a hrdza by skutočne mohli 
tieto komodity zničiť.
Dnešné „poklady” existujú v podobe mag-
netického záznamu a čísel v bankách alebo 
v počítačoch maklérov. Dajú sa elektronic-
ky prenášať v zlomku sekundy kamkoľvek 
na svete, alebo na viacero miest naraz. 
Tých sa nedotkne ani moľ ani hrdza. Avšak 
teraz sú citlivé na nepokoje, ktoré sa dejú 
na druhom konci zemegule, na rozhodnu-
tia zahraničných bankárov alebo na roz-
hodnutia jednotlivých politikov.

Štáty nekrachujú, ale ani nemôžu poskyt-
núť istotu.
Tú môže poskytnúť jedine Boh.

Ed Dickerson
Zdroj: Signs of the Times 10/2011

ODPORÚČAME: 

Veľká rodinná Biblia 
34,99 €
K dispozícii aj malý formát - 
opäť od 1.7. 2012

  
Ak máte aspoň trochu otvorené oči, iste viete, že svet v súčasnej dobe 
balansuje na lane nad ekonomickou priepasťou a modlí sa, aby nezačal fúkať 
vietor. Prepad na trhu s  nehnuteľnosťami v posledných rokoch, nedávny 
nárast cien ropy, divoké výkyvy na akciových trhoch v kombinácii s krachom 
niekoľkých veľkých hypotekárnych a investičných spoločností, to všetko je 
predzvesťou vážneho problému. Človek musí premýšľať: Čo leží pred nami?

Ak chceme 
pripraviť 
naše rodiny 
na čas konca, 
musíme 
sa naučiť 
eliminovať 
dlh.

Ed Reid
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Kráľ Ezechiáš a jeho tunel

Ezechiáš bol 25-ročný, keď v  roku 715 pred n.l. zdedil judský trón po svojom otcovi 
Achazovi (2. Kr. 18, 1.2.). Počas vlády Achaza došlo k náboženskému úpadku, ktorý bol 
zapríčinený závislosťou na Asýrii. Ezechiáš po svojom nástupe na trón začal hneď za-
vádzať duchovné reformy (2. Kr. 18,3-6). Už v prvom mesiaci svojej vlády otvoril chrám 
v Jeruzaleme a pustil sa do dôkladných očisťovacích a reštauračných prác (2. Par. 29,5). 
Znovu zaviedol slávnosť Pesah, ktorá sa zjavne už roky neslávila. 
Zdá sa, akoby sa Ezechiáš po týchto náboženských reformách vzoprel voči asýrskej nad-
vláde. Zdráhal sa platiť asýrskemu kráľovi Sargonovi poplatky. Z historických prameňov 
nie je zrejmé, prečo sa asýrsky kráľ hneď neponáhľal do Judska, aby vzburu potlačil. 
Judsko bolo pre zvyšok vlády Sargona ušetrené od vpádu. To sa ale zmenilo, keď v roku 
705 pred n.l. nastúpil na asýrsky trón Senacherib. Ezechiáš, pravdepodobne inšpirova-
ný Egypťanmi (pozri 2. Kr. 18, 13.21), sa vzoprel aj proti Sargonovmu nasledovníkovi. 
Avšak následkom toho Senacherib vpochodoval v roku 701 pred n.l. s veľkou Asýrskou 
armádou na západ a veľké časti Judska boli Asýrčanmi zabraté. Medzi nimi aj judské 
mesto Lachiš ležiace juhozápadne od Jeruzalema, ktorého zabratie nechal Senacherib 
zvečniť na reliéfe vo svojom paláci v Ninive. Ezechiáš sa cítil nútený zaplatiť ako tribút 
enormne vysokú sumu, no zdá sa, že asýrsky kráľ s ňou nebol spokojný a začal obliehať 
Jeruzalem.
Ezechiáš vynaložil enormnú námahu, aby čelil asýrskemu obliehaniu. Vybudoval opev-
ňovacie zariadenia Jeruzalema, nechal vyrobiť nové zbrane a štíty, preorganizoval bran-
nú moc, nechal vybudovať ďalšie sklady na zásoby a stajne, ďalej vybudoval cisterny na 
zásobovanie vodou (2.Par. 32,5.28-30; Iz. 22,8-11).
Mimoriadny význam v  súvislosti so zásobovaním vodou Jeruzalema mal prameň Gi-
chon, ktorý ležal mimo opevňovacích múrov mesta v údolí Kidron na východe. Tento 
prameň zásoboval mesto vodou od jeho založenia. Už v predizraelských časoch spojili 
Jebuzejci tento prameň tunelom s jaskyňou ležiacou pod mestom a zhromažďovali tam 
vodu v rezervári. Pomocou kožených vakov bola voda kolmou šachtou ťahaná nahor. 
Prameň bol mimo mestských múrov zakrytý. Takto v prípade obliehania mesta nemo-
hol nikto nepovolaný tušiť, kde má zásobovanie vodou svoj počiatok. Pri podmaňovaní 

Jeruzalema Dávidovými mužmi Joáb pravdepodobne liezol tunelovým systémom, kto-
rý spájal prameň Gichon s mestom (2.Sam. 5,8). Pri tomto prameni bol tiež korunovaný 
kráľ Šalamún. (1. Kr. 1, 33).
Keď kráľ Ezechiáš musel počítať s asýrskym obliehaním, prišiel na myšlienku spojiť pra-
meň Gichon pomocou nového tunela pod mestom s rybníkom Siloa vo vnútri mesta 
a zaistiť tak zásobovanie mesta vodou v prípade obľahnutia (2.Par. 32,3-5.30). A tak bola 
do skaly razená jedna štôlňa od prameňa Gichon na juh a druhá štôlňa od rybníka Siloa 
na sever. To, že sa tieto skupiny stretli v strede, patrí k majstrovským výkonom. Z nezná-
mych dôvodov nie je tunel rovný, ale kľukatí sa skalou. Má dĺžku necelých 600 metrov 
a šírku 60 až 70 centimetrov a jeho priemerná výška je 185 centimetrov. Keď bola práca 
hotová, voda prameňa Gichon tiekla so spádom o niečo väčším ako 2 metre cez tunel 
pod mestom do zásobníka vody, rybníka Siloa. 
Keď v roku 1880 niekoľko detí vniklo od rybníka Siloa do tunela, objavili na stene tunela 
nápis. Na tomto nápise popisujú stavitelia tunela svoju metódu, ktorou tento takmer 
neuveriteľný výkon dosiahli. Oznamujú dĺžku tunela a jeho hĺbku pod povrchom kopca. 
Text znie:
„To bol prielom a taká bola vec prerazenia: Keď raziči razili svojimi nástrojmi každý opro-
ti svojmu druhovi a keď ešte boli tri lakte od seba, (tu bolo počuť) hlas jedného každé-
ho, ktorý volal na svojho druha, pretože sprava sa v skale objavila prasklina... A v deň 
prerazenia raziči razili, aby sa každý priblížil k svojmu druhovi, a voda tiekla z východis-
kového miesta až k rybníku tých dvesto a tisíc lakťov. A sto lakťov bola výška skaly nad 
hlavou razičov.” (K. Jaroš, Sto nápisov z Kanánu a Izraela, str. 72).
Ešte dnes tečie voda z prameňa Gichon cez tento tunel smerom do rybníka Siloa. Pri 
mojom pobyte v Jeruzaleme som mal príležitosť viackrát sa brodiť týmto tunelom. Ešte 
stále možno nájsť v stenách skaly stopy po nástrojoch. Keď sa priblížime k bodu, kde 
sa obe skupiny stretli, zreteľne vidíme pokus na vypočítanom mieste natrafiť na dru-
hú skupinu. Chodba tu má niekoľko ostrých zákrut. Na niekoľkých málo miestach sa 
stavitelia pomýlili. Krátke chodby, ktoré končili v ničom, naznačujú, že tu robotníci po 
krátkom čase spoznali svoj omyl a korigovali ho skôr, než zašli priďaleko nesprávnym 
smerom. Aj samotné miesto, kde bol nápis vysekaný do skaly, je viditeľný na konci tune-
la. Nápis bol vylomený a dnes je vystavený v archeologickom múzeu v Istanbule.

                                                                               Zdroj: Dialog, Sept-Okt 2008
Preložil Peter Obrcian

Friedbert ninow

Útroby Zeme odhaľujú biblické dejiny

Rabín, ktorý prijal 
Pána Ježiša 
Elfred Lee
 

Rabína Joe Kagana som stretol na Weimarskom inštitúte 
v Kalifornii. Jeho rodina pochádzala z východnej Európy. 
Tam znásilnili jeho tetu za zvláštnych okolností. Kňaz nad 
ňou stál s krížom a povedal: „To je trest za to, že ste zabili 
Krista!” Teda, dokážete si predstaviť, aké pocity majú mno-
hí Židia z kresťanstva. 
Joe Kagan bol ešte mladý, keď sa jeho rodina presťahovala 
do USA. Ako 13-ročný debutoval ako kantor na Carnegie 

Hall. Mal pekný hlas. Po vysokokvalifikovanom štúdiu sa 
stal rabínom. Stretol som ho, keď už bol starší a pracoval 
ako rešeršer v  tíme spolupracovníkov Ronalda Regana 
v meste Sacramento. Keď boli otázky k nejakej téme, pre-
skúmal ich a podával odpovede.
Joe Kagan mal veľmi záporný postoj ku kresťanstvu. Nikdy 
nečítal Nový zákon a  ani ho nikdy nevzal do rúk. Avšak 
v židovskom Starom zákone sa vyznal zvrchovane dobre. 
Napokon, veď bol vysoko kvalifikovaný rabín. Jedného 
dňa sa mu dostala do rúk kniha s  názvom Patriarchovia 
a  proroci od Ellen Whiteovej. Čítal ju s  veľkým úžasom 
a chcel vedieť viac o tejto autorke. To bola chvíľa, v ktorej 
sme sa poznali. Pýtal sa nás, kto Ellen Whiteová je, akú uni-
verzitu navštevovala. Povedali sme mu, že vychodila len 
3 ročníky základnej školy. „Kde sa naučila po hebrejsky?”, 
pýtal sa. Povedali sme mu, že nikdy hebrejsky nevedela, 
ale je najproduktívnejšou autorkou v histórii. A toto je len 
jedna z jej kníh.
Žasol nad jej vedomosťami a povedal, že informácie v tej-
to knihe (Patriarchovia a proroci) sa kryjú s Mišnou. Mišna 
je časť rabínskych svätých spisov, ktorá bola v roku 1940 
preložená do angličtiny a vedomosti z nej mohli mať len 
vysoko vzdelaní rabíni.
Povedal, že kniha Patriarchovia a proroci obsahuje histó-
riu jeho národa a je veľmi presná. Povedal tiež, že autorka 
musela vedieť po hebrejsky, aby mohla tak písať, pretože 
štruktúra viet nie je anglická, ale hebrejská. Rytmus, veršo-
vanie, usporiadanie slov ani slovné zvraty nie sú anglické. 
Hovoril, že sa mu zdalo, akoby kniha bola preložená z heb-
rejčiny do angličtiny. 

Moja rodina nadviazala úzke priateľstvo s Joem, s jeho že-
nou a ich synom.
Keď sme spoločne študovali Bibliu a iné knihy od Elen Whi-
teovej, raz povedal: „Som presvedčený, že Ellen Whiteová 
bola inšpirovaná z toho istého prameňa ako hebrejskí pro-
roci. Chcem prijať Ježiša ako môjho Mesiáša.” Hoci hebrej-
ský Starý zákon je plný proroctiev o Mesiášovi, boli to diela 
Ellen Whiteovej, ktoré mu otvorili oči, a pochopil, že Ježiš 
Kristus je naplnením hebrejských proroctiev. Až potom 
vzal do ruky Nový zákon a čítal o židovskom Mesiášovi.
Často som ho videl plakať... Mali sme možnosť byť pri jeho 
tajnom krste v Bear River v blízkosti Sacramenta. Keď vy-
stúpil zo studenej vody, chválil Boha a  oslavoval svojho 
nového Mesiáša a povedal: „Teraz som úplný Žid. Prijal som 
Starý a Nový zákon a Mesiáša, o ktorom rozprávali všetci 
židovskí proroci.”

http://www.presentruth.com/2009/11/ 
who-is-this-ellen-white-a-jewish-rabbi-asks

Na úsvite dejín
Starozákonné príbehy o Patriarchoch 
a  prorokoch od stvorenia sveta po 
kráľa Dávida. 

B5, 394 strán, tvrdá väzba
Cena:  12,00 €
Séria Dráma vekov (5 kníh) za 50 €

Kniha Patriarchovia a proroci sa predáva pod názvom
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Fascinujúci vedecký výskum, ktorý skúmal dôsledky 
nedostatku spánku na duševnú výkonnosť, sa zaobe-
ral časťou mozgu spojenou s kreatívnou rečou, morál-
nym rozhodovaním a analytickým myslením - čelným 
mozgovým lalokom. Podľa výsledkov výskumu chro-
nicky nevyspatým osobám robí problém prichádzať  
s tvorivými myšlienkami či nápaditými slovami. Môžu 
sa v reči zadŕhať, hovoriť pomalšie či monotónne, 
mať problém jasne sa vyjadriť. V dôsledku toho nie 
sú schopné ani sa rýchlo a logicky rozhodovať. Nedo-
statok spánku rovnako narúša schopnosť sústrediť sa 
súbežne na viacero rôznych úloh.
Vplyv nedostatku spánku na mozog
Skenovanie PET potvrdzuje znížené prekrvenie čel-
ného mozgového laloku u dlhodobo nevyspatých 
jedincov. Nevyhnutnými dôsledkami chronického ne-
dostatku spánku sú podráždenosť, agresivita a znížená 
sústredenosť. Medzi ďalšie nepríjemné dôsledky pat-
ria náhle zmeny nálady, znížená schopnosť vyrovnávať 
sa so stresom, uzavretosť človeka pred spoločnosťou 
a depresia. 
Podľa štúdie vypracovanej v National Institute of Men-
tal Health, bezsenné noci a pocity zúfalstva spolu úzko 
súvisia. Ak prídeme o tri hodiny spánku počas jednej 
noci, účinnosť nášho imunitného systému sa zníži na 
polovicu. Výsledkom je vyššia náchylnosť na nachlade-
nie, hnačku, gastroenteritídu a ďalšie infekcie. 
Jedným z najvážnejších negatívnych dôsledkov spán-
kovej deprivácie je, že vyčerpaný človek si neuvedo-
muje, aký unavený v skutočnosti je. Podľa Dr. Van Don-
gena z lekárskej fakulty University of Pennsylvania, 
ľudia, ktorí sú dlhodobo nedostatočne vyspatí, pre-
sviedčajú samých seba, že spánkový dlh je normálny. 
Následkom toho môžu spôsobiť dopravnú nehodu.  
V izraelskej štúdii vedci zistili, že deti, ktoré v noci spali 
o jednu hodinu menej než ich spolužiaci, mali horšie 
výsledky pri rôznych testoch pamäti a sústredenosti. 
V obidvoch štúdiách dospeli výskumníci k záveru, že 
pravidelná strata len jednej alebo dvoch hodín spánku 
môže mať devastujúci účinok na duševnú výkonnosť. 
Zaspávanie okolo deviatej večer umožňuje najvyššiu 
produkciu melatonínu.
Koľko spánku potrebujeme?
Aj keď priemerný jedinec potrebuje 7-8 hodín spánku 
denne, sú ľudia, ktorí potrebujú 9 hodín. Asi tretina do-

spelých nespí dostatočne. Ako zistíme, že nám chýba 
spánok? Ak potrebujeme na zobudenie budík, trpíme 
spánkovou depriváciou. Ľudia, ktorí si dostatočne od-
dýchli, sa budia spontánne. Pokiaľ sa necítite cez deň 
plní energie a síl, možno spíte príliš málo. Únava alebo 
nedostatok energie sú ďalšie príznaky toho, aby sme 
zreorganizovali svoj nočný odpočinok. 

Ako zlepšiť kvalitu spánku
Ak chceme zlepšiť kvalitu spánku, mali by sme spať  
v chladnej, tmavej, tichej a upratanej miestnosti. Kom-
fortná posteľ je tiež dôležitá, štúdie však ukázali, že 
lepšie sa spí v čistej a upravenej miestnosti. Spánok  
v úplnej tme pomáha produkovať melatonín. Je dobré, 
ak v spálni môže cirkulovať čerstvý vzduch - aj v zim-
ných mesiacoch. Tiež je dôležité vystavovať sa cez deň 
maximálnemu prirodzenému svetlu a minimalizovať 
vystavovanie sa umelému svetlu. Niektorí ľudia robia 
chybu, ak sa nazdávajú, že pri neskoršom odchode do 
postele sa viac unavia a tak skôr zaspia. 
Konzumácia alkoholu a kofeínu narušuje spánok. Kon-
zumácia kofeínu zníži produkciu melatonínu na šesť 
hodín na polovicu a významne naruší kvalitu spánku 
obmedzením najhlbšej fázy spánku. Alkohol má za 
následok zníženie hlbokých fází spánku o 41%. Medzi 
ďalšie prostriedky, ktoré nás okrádajú o spánok, patrí 
televízia a internet. Čím viacej času trávime týmito ak-
tivitami, tým menej nám zostane na spánok. Čím me-
nej spánku, tým väčšia potreba kofeínu. Mnohým už 
nestačí dvojité espresso. Kofeínom sú nabité aj mno-
hé lieky na lekársky predpis, energetické nápoje ako 
Red Bull, Semtex či Hell, ale aj prípravky na chudnutie.  

A nezabudnime na tmavé šumivé nápoje. Je veľmi po-
zoruhodné, že americká spisovateľka Ellen Whiteová 
už v r. 1897 napísala: „Čaj (teín) svojim vplyvom rozru-
šuje nervy a káva (kofeín) ochromuje mozog. Obe sú 
veľmi škodlivé.” Healthful Living, str. 107
Ak chceme lepšie spať, je dôležité zásobiť organiz-
mus vitamínom D a vápnikom. Okrem potravín, ktoré 
obsahujú vápnik, sa odporúča konzumovať aj dobré 
zdroje melatonínu, tryptofanu a vitamínu B6. Medzi 
rastliny bohaté na melatonín patrí ovos, kukurica, ryža, 
ďumbier, paradajky, banány, jačmeň. Dôležité je aj na-
časovanie posledného jedla. Ak jeme 3-4 hodiny pred 
spaním, jedlo sa dokáže stráviť a nočný odpočinok je 
optimálny. Konzumácia tesne pred odchodom na lôž-
ko alebo ťažká večera môže vyvolať pálenie záhy a vý-
sledkom môže byť nespavosť.  Ťažisko potravinového 
príjmu by sme mali preniesť na raňajky a obed. Večer 
postačuje iba konzumácia ovocia. 
Nedostatok fyzického pohybu prispieva k bezsenným 
nociam. Cvičenie znižuje hladinu stresu a zvyšuje tak 
množstvo energie, ktorú človek načerpá z danej doby 
spánku. Tí, ktorí športujú pravidelne, intenzívne a v ae-
róbnom režime, spia lepšie a potrebujú menej hodín 
spánku ako tí, ktorí sú menej aktívni. Súčasne sa v noci 
menej budia. Neodporúča sa však cvičiť večer pred od-
chodom na lôžko.
Neschopnosť vyrovnať sa so stresom prispieva  
k prerušovanému spánku. Keď si človek upraví svoje 
priority, nadobudne zdravší náhľad, ľahšie relaxuje, 
pociťuje vnútorný kľud, zaspí a nebudí sa. Preto pred 
odchodom na lôžko treba odložiť všetky starosti. Pre 
veriacich ľudí sú stale aktuálne slová apoštola Petra: 
„Pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu… Každú 
svoju starosť uvaľte na neho, lebo on sa stará o vás.” 
1.Petrova 5,6.7
Dobrú noc!

Na základe knihy The Lost Art of Thinking,  
Dr. Neil Nedley 

spracovala MUDr. Vasylyna Pomietlová

Ako nájsť Božiu 
vôľu?
Filip Soós 
Človek sa veľakrát v  živote ocitá  pred rozličnými rozhodnutiami. Nejedná 
sa len o  veľké životné rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú celý život (výber 
životného partnera, voľba zamestnania atď.), ale tiež o  tisíce drobných 
každodenných rozhodnutí. Pre veriacich ľudí, ktorí vo svojom živote 
počítajú s  Pánom Bohom, je prirodzené, že si prajú, aby zasiahol do ich 
rozhodnutí. Chcú, aby rozhodnutia, ktoré urobia, boli v  súlade s  Jeho vôľou.
Aká je Božia vôľa pre môj život? Ako sa mám rozhodnúť, aký zaujať postoj? Zjavením 
Božej vôle pre človeka je Biblia. Avšak otázku, ako vyčítať z Biblie Boží plán pre môj 
život, si ľudia vysvetľujú rôzne.
Predstavme si človeka, ktorý sa nachádza v  situácii, v  ktorej sa musí rozhodnúť 
v zásadnej otázke. Ako správny veriaci otvorí Bibliu s dôverou, že tu nájde návod 
či odpoveď na otázku, ktorá ho trápi. A  tak číta text: „...potom išiel, a  obesil sa.”  
(Matúš 27,5b). „No tento výrok sa nehodí,” pomyslí si a otvorí nový text: „Choď a urob 
podobne!” (Lukáš 10,37b).  „Pán Boh predsa nemôže chcieť, aby som spáchal samo-
vraždu! Otvorím si ešte jeden”. (Nie je síce poverčivý, ale „do tretice všetko dobré!”) 
„...čo robíš, rob rýchlo.” (Ján 13, 27b).
Možno úsmevný príbeh, ktorý však ukazuje na to, že toto asi nebude najideálnejší 
spôsob hľadania Božej vôle na stránkach Biblie.
Otázka je teda ešte stále otvorená:  Ako poznať Božiu vôľu v mojom živote?  Niekto 
zase vezme Bibliu a po prečítaní príbehu a slov Ježiša Krista, ktorý sa modlí v Getse-
manskej záhrade, „nech sa stane nie ako ja chcem, ale ako ty”, usúdi, že je to najlepší 
spôsob poznania Božej vôle. Avšak častokrát má jeho modlitba podobu: „Nech sa 
stane vôľa tvoja, a Mara nech je moja.”

Iný zase študuje Bibliu, kde nájde Božiu vôľu – konkrétny príbeh, ktorý k nemu pre-
hovára. Avšak zo strachu, aby niečo nepokazil, sedí doma so založenými rukami 
s pevnou dôverou, že Pán Boh mu dá skalopevné dôkazy a potvrdenia – teda že Pán 
Boh urobí to rozhodnutie za neho.
Je mnoho pokusov i omylov. Skúsme sa preto pozrieť na niekoľko princípov, ktoré 
ponúka Biblia, pretože pomáhajú lepšie pochopiť a nasmerovať zápas o Božiu vôľu 
v mojom živote.

1. Nepresadzuj vlastnú vôľu (Matúš 26,39). Buď pripravený odložiť svoje „výborné” 
plány a názory. Nepovažuj ich za také dokonalé, že stačí, aby ti Pán Boh na ne dal 
len svoju pečiatku.

2. Neriaď sa iba vlastnými pocitmi (Izaiáš 30,21). Pán Boh dáva človeku okrem po-
citov aj rozum.

3. Študuj Božie slovo (Žalm 119,105), ktoré osvetľuje tvoju cestu (rozhodnutia) a zá-
roveň ťa otvára pôsobeniu Ducha Svätého, čím môže byť tvoj život usmernený.

4. Študuj, ako ťa Boh vedie rôznymi okolnosťami (5.Mojžišova 8,2).  „Pamätaj na celú 
cestu.” Má tu miesto to dobré aj to zlé, čo človek prežil.

5. Poraď sa s veriacimi priateľmi (Príslovia 11,14).

6. Žiadaj Boha, aby ti ukázal svoju vôľu (Jakub 1,5). Boh je pripravený zjaviť ju tomu, 
komu naozaj záleží, aby ju poznal.

7. Rozhodní sa pre niektorú možnosť. Nestačí totiž len naštudovať Božiu vôľu a ča-
kať na jeho skalopevné potvrdenie. Človek je slobodný a preto sa Pán Boh nemô-
že rozhodnúť za neho.

ospalá spoločnosť

Cesta ku Kristovi
Ellen G. Whiteová

A6, 120 strán
Cena: 2,00 €

Život bez depresie
Neil Nedley, M.D.

B5, 352 strán 
Cena: 15,00 €

ODPORÚČAME: 

ODPORÚČAME: 

Kniha o hľadaní 
zmyslu života 

prostredníctvom 
osobnosti Ježiša 

Krista.
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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 €

Biblické hádanky
Nevrlý – Drejnar – Novák

Ak je Biblia vašou obľúbenou knihou, overte 
si svoje vedomosti pomocou  tejto zbierky 
zaujímavých otázok.

19x12 cm, 104 strán
Cena: 2,00 € 

Siedmy deň DVD
Objavy zo stratených stránok 
histórie

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 € 

Kresťan a kultúra
Joe Crews

Vplyv kultúry a dobových trendov na život 
moderného kresťana

A6, 32 strán
Cena: 0,50 €

Oživte svoje manželstvo
Jim Hohnberger

Objavte silu evanjelia vo svojom manželstve 
prostredníctvom skúsenosti Jima a Sally 
Hohnberger.

A6, 64 strán
Cena: 1,00 €

Vydáva Sion plus n.o., P.O. Box R-34, Košice 1, www.znameniadoby.sk
Číslo 4 – vyšlo v júni 2012. Vychádza 2x ročne v priemernom náklade 7.000 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!

Biblické príbehy 1 -8
Dramaturgické spracovanie 
biblických príbehov

Audio CD (mp3)
Cena za diel: 11,60
ZĽAVA 20% do 31.8.2012

Superpack SZ (5xCD)  37,70 €
Superpack NZ (3xCD)  26,20 €
Megapack (8xCD)  57,00 €

Z tieňa do slávy
Ellen Whiteová

Kniha popisuje veľký spor vekov medzi 
pravdou a lžou a predstavuje prorockú víziu 
pre našu planétu. 

B5, 498 strán, tvrdá väzba
Cena: 13,00 €

JOE CREWS

resťan

a  kultúra

Anatómia hriechu
Shawn Boonstra

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

A5, 96 strán
Cena: 3,00 €

Posledné udalosti
biblických 
proroctiev
Doug Batchelor

Dokumentárny film, ktorý 
odhaľuje úžasné biblické 
predpovede o posledných 
udalostiach našej Zeme. 
VIDEO DVD – 40 min.
Cena: 2,00 € 

Tento časopis vychádza aj vďaka Vašej finančnej podpore!

SLOVENSKý  
DABING 

ČESKý 
DABING 

SLOVENSKÁ  
PRODUKCIA

VČELY POZNAJÚ ČAS
Včely majú mimoriadny zmysel pre čas a zdá sa, že presne vedia, kedy majú navštevovať kvety, ktoré sa periodicky otvárajú 
a zatvárajú. Ich návštevy sú také dochvíľne, že na stretnutie s nimi by sme potrebovali hodinky. To, aké presné sú včelie 
zabudované hodiny, možno zistiť jednoduchým pokusom.
Na záhradný stôl sme položili každý deň na niekoľko minút dávku s cukrovou vodou. Včely, ktoré túto pochúťku našli, boli 
označkované farbou, aby sa neskôr dali identifikovať. Označkované včely dorazili každý deň v čase, kedy bola vystavená 
cukrová voda. Nikdy inokedy k stolu neprišli.
Jedného dňa však bola cukrová voda z ponuky stiahnutá, no včely predsa dorazili v pravidelnom čase na pohostenie. Ani 
nasledujúci deň sa cukrová voda nepodávala, ale včely boli opäť tam – načas. Takto to pokračovalo týždeň a včely sa každý 
deň držali svojho načasovaného stravovacieho režimu, i keď tam nebola cukrová voda.
Iné pokusy dokázali, že na včelí zmysel pre čas nemá vplyv ani svetlo, ani barometrický tlak, ani hlad, ani uhol dopadu slneč-
ných lúčov. A už predtým bolo známe, že túto ich neobyčajnú schopnosť nesprostredkuje ani zrak, ani čuch.
Jediným vysvetlením je, že včely majú zabudované chemické hodiny. Je známe, že látka, ktorú produkuje štítna žľaza, zrých-
ľuje istú chemickú aktivitu v tele, zatiaľ čo chinín ju spomaľuje. Včelám teda bola daná injekcia so štítno-žľazovým extraktom. 
K cukrovej vode potom dorazili priskoro. Keď im bola podaná dávka chinínu, dorazili príliš neskoro. Stále však nie je presne známe, ako tieto chemické hodiny fungujú.
Aj v ľudskom živote má pravidelnosť svoje miesto. V príbehu o prorokovi Danielovi čítame: „A Daniel, keď sa dozvedel, že bolo napísané také písmo, odišiel hore do svojho domu...  
a trikrát za deň kľakol na svoje kolená a modlil sa a chváliac ďakoval pred svojím Bohom, preto, že to tak robieval i predtýmto.” Daniel 6,10
Napriek hrozbe smrti, ktorá za istých okolností mohla mnohých ľudí priviesť k zmene časového režimu, Daniel pokračoval vo svojej praxi, ktorá ho viedla k tomu, aby sa verne a pravi-
delne modlil k Bohu bez ohľadu na to, čo sa stane. Takí verní v modlitbách by sme mali byť aj my.

James A. Tucker 
Pohľady do Božieho sveta prírody (Nájdete v našej ponuke)

Ponuka literatúry a DVD

Kompletnú ponuku nájdete na stránke www.znameniadoby.sk


